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Nasz cel

Build your future piece by piece ma na celu wspieranie eduka-
torów, poprzez podnoszenie i rozwijanie ich umiejętności oraz 
doskonalenie metod i narzędzi nauczania dzięki efektywnemu 
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Partnerstwo będzie rozwijać nowatorskie działania w oparciu o 
metodologię Building Based Upskilling (BBU)

@Buildit @BuildIT.eu
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• Dostarczanie innowacyjnych narzędzi edu-
kacyjnych dla edukatorów osób dorosłych: 
ułatwianie procesu uczenia się, poszerzanie 
kompetencji swoich kursantów.

• Tworzenie zupełnie nowych modeli i za-
sobów edukacyjnych dostosowanych do po-
trzeb edukacji dorosłych.

• Zmiana wizerunku kształcenia dorosłych na: 
atrakcyjny, dostępny i użyteczny dzięki in-
nowacyjnym metodom i zaangażowanym słu-
chaczom.#BuildITproject
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Nasza metodologia
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Projekt podręcznika, oparty na innowacyjnej metodologii Building 
Based Upskilling. Nowy zasób, ma przyciągnąć uwagę dorosłych 
słuchaczy do kursów i ulepszyć metody nauczania i umiejętnoś-
ci edukatorów.

Podręcznik zawiera innowacyjne i interaktywne podejście do 
nauczania, oparte na wykorzystaniu klocków, puzzli i innych ma-
teriałów, z których można tworzyć i budować w celu konceptua-
lizacji i wizualizacji abstrakcyjnych pojęć. Jest on podzielony na 
dwanaście modułów, które wyjaśnią, jak rozwijać podstawowe 
umiejętności znane jako «kompetencje przekrojowe».

Nasze grupy docelowe
Specjaliści zaangażowani w 
edukację dorosłych z którymi 
innowacyjne metodologie będą 
testowane i weryfikowane w celu 
zapewnienia skutecznych narzędzi 
zgodnie z ich potrzebami.

Grupa pierwsza

Grupa drugaNEETs i osoby 
dorosłe o niskich 
kwalifikacjach.

Edukatorzy dorosłych będą korzystać z metodologii BBU, 
aby poprawić umiejętności edukacyjne i kompetencje 
przekrojowe również w przypadku NEETs, angażować 
ich i motywować do nauki, dając im większe możliwości 
wejścia na rynek pracy.
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