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Програма Еразъм+: КА2 – Сътрудничество за новации и обмен на добри
практик
Действията по KA2 дават възможност на организации от различни участващи държави да работят
заедно, да разработват, споделят и предават най-добрите практики и иновативни подходи в
образованието, обучението и младежта.

Boosting Classes 2.0 висококачествено обучение в образованието за възрастни
Според европейската статистика (2018): само 20-25% от учениците в училищата в ЕС се обучават от
учители, които са уверени в използването на технологиите; 43% от европейците нямат основни
цифрови умения; 71 милиона ученици, посещаващи училища в Европа, трябва да развият своите
умения за цифровото общество.
Целта на инициативите на ЕС са както ученици, така и учители, тъй като обучението през целия
живот е една от европейските области и един от ключовите аспекти на плана за действие в областта
на цифровото образование. Този план (Комисия на ЕС, 2018 г.) е основна точка на електронното
обучение и има за цел да подкрепи използването на технологии и дигиталната компетентност в
образованието.
Boosting Classes 2.0 за висококачествено обучение в образованието за възрастни са:
- Определяне на обща рамка за идентифициране на подходи за преподаване и учене, които
ефективно насърчават и прилагат нови технологии в образованието за възрастни.
- Укрепването на системата за оценяване при дистанционно обучение чрез педагогически
инструменти и техники може да подобри гъвкавостта на преподаване и учене.
- Проектиране на отворени образователни ресурси, целящи да дефинират техническите умения за
дидактическа употреба чрез основни устройства, използвайки принципите на "BYOD" ("Донесете
вашето устройство"); методическите умения за преподаване на подходи; за ефективно интегриране
на приложенията в преподавателска дейност; уменията за управление, производство и
разпространение на цифрово съдържание.
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- Използване на привлекателността на технологията за подобряване на социалното приобщаване,
фокусирано главно върху усъвършенстването на езиковите умения и отговорното използване на
технологиите по отношение на безопасността и етичните правила.
- Подобряване на чувството за сътрудничество между учителите и училищата чрез обмен на опит и
добри практики в училище за възрастни.
Целева група на проекта: Учители / възпитатели в училища за възрастни и ученици.
Продължителност на проекта: 24 месеца. Той започна на 1 октомври 2020 г. и ще завърши на 30
септември 2022 г.

O1 Рамка за интегриране на нови технологии в образованието за възрастни
чрез проекто базирано обучение
Първият продукт има за цел да разработи рамка за обучение за интегриране на нови технологии в
образованието за възрастни чрез обучение, основано на проекти.
По-конкретно, това е резултат от две основни стъпки:
1. Картографиране на дигиталните умения, необходими за
интегрирането на технологията в класовете в образованието за
възрастни на национално ниво за разработване на учебна програма
за обучение и сценарии / дейности за обучение, които да се
предоставят на учителите чрез средата за електронно обучение и да
се определят образователни ресурси, които да бъдат използвани за
реализиране на проектните работи с учениците по време на
пилотната фаза.
2. Анализ и сравнение на системите за оценяване при
дистанционно обучение, като се вземат предвид съвременните
тенденции в използването на технологиите в часовете за обучение на
възрастни
Всички резултати са достъпни на уебсайта на проекта.

More information:
www.boostclass.eu
boostclass2@gmail.com
https://www.facebook.com/BoostClass-20-154934373020443

BoostClass 2.0 Партньорство
Проектът се координира от CPIA10 FORMIA (Център за образование на възрастни),
Via Divisione Julia 04023 Formia, Италия.
Партньорските организации са:
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