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Náš zámer

Budujte si svoju budúcnosť krok po kroku slúži na podporu pe-
dagógov a to prostredníctvom zvyšovania a rozvoja ich zručností a 
zdokonaľovaním vyučovacích metód a nástrojov prostredníctvom 
efektívneho využívania inovatívnych riešení.

Konzorcium bude vyvíjať inovatívne činnosti založené na Metodike 
BBU.

@Buildit @BuildIT.eu

Ciele 
projektu
BuildIT 

• Poskytovanie inovatívnych vzdelávacích 
nástrojov pre pedagógov dospelých: uľahčiť 
im proces učenia sa a rozšíriť kompetencie ich 
žiakov.

• Tvorba úplne nových modelov a vz-
delávacích zdrojov prispôsobených vz-
delávaniu dospelých.

• Zmena podoby vzdelávania dospelých: 
atraktívne, prístupné a užitočné s inovatívnymi 
metódami a so zapojením študentov.#BuildITproject
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Naša metodológia

csonastefkova@topcoach.skwww.builditproject.eu

Dizajn príručky založený na inovatívnej BBU metodológii. Nový zdroj, 
ktorý upúta pozornosť dospelých k vzdelaniu a zlepší výučbové 
metódy a zručnosti pedagógov.

Táto príručka obsahuje inovatívne a interaktívne vzdelávacie mate-
riály a prístupy založené na použití stavebných blokov, hlavolamov a 
iných materiálov, z ktorých je možné vytvárať a stavať na účely koncep-
tualizácie a vizualizácie abstraktných konceptov. Príručka bude rozde-
lená na dvanásť modulov, ktoré vysvetlia, ako rozvíjať základné 
zručnosti známe ako «prierezové kompetencie».

Ciel’ová skupina

Odborníci zaoberajúci sa vz-
delávaním dospelých, s ktorým sa 
budú inovačné metodiky testovať
a overovať tak, aby sa im poskytovali 
efektívne nástrojov podľa ich potrieb.

Prvá skupina

Druhá skupina 
NEETs a nižšie 
menej zruční 
dospelí.

Pedagógovia dospelých budú využívať metodiku BBU a to 
tak, aby NEET skupina nadobudla nové schopnosti a priere-
zové zručnosti a budú sa zapájať do výučby, to ich motivuje 
a v konečnom dôsledku budú mať i viac možností vstúpiť na 
trh práce.
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Európske partnerstvo

Koordinátor projektu
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