
 
 
 
 
 

  
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă numai punctele de vedere 

ale autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute de aceasta. 

 

Boosting Classes 2.0 for high-quality teaching in adult 

education 

Ref. 2020-1-IT02-KA204-079329  

 

 

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 4/2022 
 

 

Stimate cititor, 

Suntem bucuroși să vă împărtășim al patrulea buletin informativ Boosting Classes 2.0. Puteți citi mai jos 

despre evoluția proiectului nostru. 

 Boosting Classes 2.0 – Activități de diseminare 

Articolul "Boosting Classes 2.0 for high-quality 

teaching in adult education" a fost prezentat la 

conferința internațională INTED 2022 din 7-9 

martie. 

Această 

conferință a 

fost cea mai 

bună ocazie de 

a prezenta și de a împărtăși experiențele din domeniile educației, 

tehnologiei și dezvoltării într-o atmosferă multiculturală și îmbogățită. 

Proiectul BoostClass 2.0 a fost promovat prin intermediul platformei 

EPALE, care este prima platformă online din Europa dedicată în 

întregime sectorului educației adulților.  

https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859 

Din 2014, anul lansării sale europene oficiale, obiectivul principal al EPALE a fost deschiderea unei 

dezbateri naționale la nivel european privind programele de educație a adulților. Sistemul oferă, de 

asemenea, un instrument de căutare a contactelor pentru a consolida colaborarea online și pentru a crea noi 

sinergii în interiorul comunității sale. 

Boosting Classes 2.0 2.0 – Reuniuni transnaționale de proiect 

Cea de-a patra întâlnire transnațională a fost organizată de Centrul de 

Cercetare și Inovare Educațională - CERI (Bulgaria) în data de 12 mai 

2022, la Burgas, cu aceiași 

reprezentanți ai proiectului 

BoostClass2.0 și practic cu aceleași 

obiective, pentru a monitoriza 

evoluția activităților, aspecte 

financiare, cum ar fi gestionarea 

tuturor activitățile tehnice care trebuie realizate în cadrul proiectului. 

Cele mai importante discuții s-au axat pe etapa de realizare intelectuală 

IO3 - faza de pilotare și prezentare a lucrărilor de proiect. 

https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859
https://epale.ec.europa.eu/en/node/321859


 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/BoostClass-20-154934373020443 

www.boostclass.eu  

Vă mulțumim pentru timpul acordat și interesul acordat proiectului și ne puteți urmări pe: 

boostclass2@gmail.com  

Întâlnirea finală BoostClass 

2.0 a fost organizată în data de 

8 septembrie 2022 la c/o 

Stabilimento Lido Bahia Blanca 

- Via Flacca, Km 25/700 - 04024 

- Gaeta (LT). Scopul a fost de a 

prezenta rezultatele finale 

obținute după doi ani de 

proiect. 

        

BoostClass 2.0 – Workshop final  

Workshop-ul final a fost organizat pe 9 septembrie de către CPIA Formia la finalul activităților proiectului 

BoostClass 2.0. La acest eveniment au participat 117 persoane din rândul directorilor, profesorilor, 

autorităților publice, studenților și publicului larg.  A fost o mare oportunitate de a prezenta rezultatele 

finale obținute și de a face schimb de bune practici în educația adulților. 
 

 

Erasmus+ stimularea claselor 2.0 pentru predarea de înaltă calitate în educația adulților 

Parteneri de proiect: 
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