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Build your future piece by piece
A strategic partnership for adult education

O PROJEKTE
BUILDIT - Build your future piece by piece je
inovatívny projekt Erasmus+ tvorený partnermi
piatich európskych krajín.
Projekt bol zahájený v novembri 2020 a trvá 24
mesiacov. Jeho cieľom je navrhnúť a zdieľať
inovatívnu pedagogickú metodiku s názvom
Building Based Upskilling (BBU). BBU je
metódológia učenia založená na stavebných
blokoch, hlavolamoch a ďalších materiáloch, z
ktorých je možné vytvárať a stavať.
Cieľové skupiny projektu sú:
- odborníci zaoberajúci sa vzdelávaním
dospelých,
- NEET a dospelí s nízkou kvalifikáciou.
Konečným cieľom projektu je tvorba
príručky pre lektorov a pedagógov dospelých.
Táto
príručka
poskytne
inovatívnu
a
interaktívnu metodológiu výučby a učenia sa
kľúčových kompetencií pre zamestnanosť.

Koordinátor projektu :
Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk O Zdrowiu
Lodž, Poľsko
Partneri projektu :
DAFO Gestión Estratégica S.L.
Valladolid, Španielsko
Topcoach SRO
Bratislava, Slovensko
Eurocrea Merchant
Miláno, Taliansko
Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, France

V PROCESE

BBU METODIKA

2021

- Poskytovať
inovatívne
vzdelávacie
nástroje pre lektorov a pedagógov
dospelých ;
- Uľahčovať proces učenia ;
- Rozširovať kompetencie učiacich sa;
- Vytvárať
úplne
nové
modely
a
vzdelávacie
zdroje
prispôsobené
vzdelávaniu dospelých ;
- Poskytovať atraktívny obraz vzdelávania
dospelých : ponúkne inovatívne metódy
so zapojení študentom v procese výučby.

2020

Metodológia BBU bude :

- Úvodné stretnutie
- Návrh dizajnu a aktivít spojených s
tvorbou metodológie BBU
- Návrh metodológia a aktivít BBU
- Nadnárodné stretnutie, Španielsko
- Plán a návrhy modulov príručky a
tréningový plán
- Pilotná fáza 1 - Školenie pedagógov
- Nadnárodné stretnutie, Slovensko
- Pilotná fáza 2 - Pedagógovia testujúci
BBU
- metodiku a strategické činnosti
- Zhromažďovanie spätnej väzby

2022

Viac informácií
Zhromažďovanie spätnej väzby
Nadnárodné stretnutie, Francúzsko
Konečný návrh príručky
Nadnárodné stretnutie, Taliansko
Kvalita a hodnotenie vplyvu projektu
Diseminačné aktivity v Poľsku,
Španielsku,
- Slovensku, Francúzsku, Taliansku
- Príručka je k dispozícii
-

SLEDUJTE NÁS!
sonastefkova@topcoach.sk
http://www.builditproject.eu/
@Buildit
@BuildIT.eu

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Toto oznámenie
odráža iba názory autora a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek
použitie informácií v nich obsiahnutých. „BuildIT: Budujte svoju budúcnosť krok
po kroku“ Číslo projektu: 2020-1-PL01-KA204-081703

