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Уважаеми читателю, 

Щастливи сме да споделим с вас втория бюлетин на Boosting Classes 2.0. Можете да прочетете за 

развитието на нашия проект по-долу. 
 

Еразъм+ Boosting Classes 2.0 за висококачествено обучение в образованието за 

възрастни 
Проектът цели: 

• Определяне на обща рамка за идентифициране на подхода за преподаване и учене за насърчаване 

и ефективно прилагане на интегрирането на новите технологии в образованието на възрастни; 

• Укрепване на системата за оценяване в дистанционното обучение; 

• Проектиране на отворени образователни ресурси, целящи да дефинират техническите умения за 

дидактическа употреба; 

• 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 учители и училища. 

Партньори по проекта са:: 

 

Boosting Classes 2.0 за висококачествено преподаване в образованието за 

възрастни - O2 Насърчаване на дигитални умения за развитие на класове 2.0 в 

образованието за възрастни. 

В рамките на проекта BOOST 2.0 беше изпълнена втората интелектуална цел, а именно 

насърчаването на дигиталните умения в образованието на възрастни. Този интелектуален резултат 

се състои в описание на съдържанието и целите на курса за електронно обучение и 

сценариите/учебните дейности.Този онлайн курс ще предостави на учителите методически умения 

за преподаване, педагогически инструменти и учебни ресурси по отношение на сценарии/учебни 

дейности, учебни единици, цифрови инструменти, които могат да насърчат съвместното обучение, 

използвайки мултидисциплинарен и интердисциплинарен подход в образованието за възрастни. 



 
 
 
 
 

 

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

www.boostclass.eu  

Благодарим ви за отделеното време и интереса към проекта и можете да ни последвате на: 

boostclass2@gmail.com  

Той е адаптиран към нуждите и учебните процеси на възрастните учащи се и се състои от 

силно адаптивно и достъпно съдържание. Цялото съдържание на онлайн курса се основава на 

умения за картографиране и рамката BoostClass 2.0, описана в IO1. 

Съдържанието на курса е структурирано в 4 модула, проектирани въз основа на резултатите 

от изследователския доклад и дефинирани по определени теми, като например: как да преосмислим 

границите на курсовете чрез използване на потенциала на ИКТ; как да се разработи и проектира 

ефективна система за оценяване за дистанционно обучение, как да се повиши мотивацията на 

възрастните учащи се чрез използване на технологии, как да се прилагат ефективно педагогически 

комбинирани подходи, като например проектно-базирано обучение, епизоди на ситуирано 

обучение. Съдържанието на курса за електронно обучение е обяснено чрез мултимедийни уроци, 

насоки, учебни сценарии и бележки от курса. Всичко това беше направено както на английски, така 

и на езиците на партньорите. 

Дейностите бяха: 

• O2 / A1 - Дефиниране на методиките за пилотно обучение за учители и студенти (Всички 

партньори) 

• O2 / A2 - Разработване на платформа за учебна среда (CERI - BG) 

• O2 / A3 – Разработване на учебните обекти, учебните сценарии/дейности чрез използване на 

подхода проектно-базирано обучение, фокусиран върху развитието на дигитални умения. (Всички 

партньори) 

• O2 / A4 - Кръстосана оценка на представените учебни сценарии/дейности (всички 

партньори) 

• O2 / A5- Разработване на насоки за учителите (CERI - BG и EU-Track-IT) 
 

BoostClass 2.0 - Промоция на методологията на проекта 

По време на обучението за учители, организирано в Италия от EU-Track през август 2021 

г., една от методологиите за обучение и преподаване, популяризирана в електронния курс 

BoostClass 2.0, „епизодите на ситуирано обучение“, беше тествана от всички участници. 

 

http://www.boostclass.eu/
mailto:boostclass2@gmail.com

