Партньори
CPIA Формия,
Италия – координатор
http://www.cpia10formia.it

EU-Тrack, Италия
www.eu-track.eu
Електронният курс „BoostClass 2.0 за
висококачествено
преподаване
в
образованието за възрастни“ е проектиран
въз основа на определянето на уменията и
рамката на BoostClass 2.0 за интегриране на
новите технологии в образованието за
възрастни чрез проектно-базирано обучение.
Той е насочен към насърчаване и ефективно
прилагане на интеграцията на новите
технологии в образованието за възрастни.
Той възнамерява да предостави на учителите
необходимите умения за подсилване на
процеса на преподаване и обучение при
прилагане на дистанционно обучение, за да
се подобри качеството на преподаване.

Център за обучение,
изследвания и иновации,
България
http://www.oecd.org

Професионална Гимназия по
Механоелектротехника и
Електроника, България
www.pgmee.com

CEPA Дом на културата,
Испания
https://site.educa.madrid.
org/cepa.getafe/

Курс Boosting Class 2.0 за висококачествено
преподаване в образованието за възрастни)
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Технологична Гимназия
"Джордж Бибеску" Крайова,
Румъния
http://www.gsgb.ro/
То зи проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да
носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея
информация.

ПЛАН НА КУРСА
Обучаемите ще проведат курс, разработен в
учебната среда на BoostClass 2.0 и ще се получи
обратна връзка от потребителите за бъдещото
развитие на методологията.
Обучението е структурирано в 4 модула, както
следва:
1. Как да преосмислим границите на класовете,
като използваме потенциала на ИКТ.
2. Как да разработим и проектираме ефективна
система за оценяване за дистанционно обучение.
3. Как да повишим мотивацията на възрастните
учащи се чрез използването на технологии.
4. Как да се приложат ефективно комбинирани
педагогически подходи като проектно- базирано
обучение и епизоди на ситуирано обучение.

НАЧИН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Предоставя се от учебна среда BoostClass 2.0 чрез
мултимедийни уроци, насоки, сценарии за игри и
бележки за лекции.
Всички материали са достъпни на английски,
италиански, български, румънски и испански.
В края на обучението учащите ще получат
сертификат за присъствие.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
• Учители и учащи в училищата за образование
на възрастни.
За записване и за допълнителна информация,
моля,
посетете
уебсайта
на
проекта
https://www.boostclass.eu/
или
пишете
на
boostclass2@gmail.com

