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Build your future piece by piece 
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Przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu 

metodologii BBU chętni edukatorzy zgłosili 

się za pomocą formularza rejestracyjnego. 

Każdy z partnerów miał za zadanie 

przeszkolić 10 edukatorów, co w sumie 

dało 50 edukatorów przeszkolonych w 

zakresie metodologii BBU.  
 

Szkolenie trwało dwa dni i obejmowało 

zarówno teorię, jak i praktykę. Pod koniec 

szkolenia edukatorzy wypełnili 

kwestionariusz ewaluacyjny, a następnie 

wymienili opinie i omówili metodologię, 

przy czym celem było zebranie wszystkich 

informacji zwrotnych, komentarzy i opinii, 

które mogłyby pomóc w ulepszeniu treści 

metodycznych. Informacje zwrotne były 

pozytywne i wyczerpujące.  
 

Obecnie wchodzimy w fazę pilotażową 2, 

w której edukatorzy przeszkoleni w zakresie 

metodologii BBU będą testować działania 

na własnych grupach odbiorców. 

ETAP PILOTAŻOWY 1: TESTOWANIE METODOLOGII BBU Z UDZIAŁEM 

EDUKATORÓW 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine 

-LENA- z siedzibą w Poitiers we Francji i biurem w 

Bordeaux, jest stowarzyszeniem zajmującym się 

edukacją nieformalną oraz kształceniem i 

szkoleniem zawodowym, działającym na polu 

edukacji i szkoleń, kultury, rozrywki edukacyjnej i 

sportu. Jako partner konsorcjum, LENA jest, między 

innymi, odpowiedzialna za koordynację fazy 

testowania metodologii BBU z udziałem dorosłych 

słuchaczy. 

 

 LISTOPAD 2020 > MARZEC 2021 
Projektowanie metodologii i aktywności BBU 
PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERSKIE, POLSKA 
 

 KWIECIEŃ > CZERWIEC 2021 
Opracowanie projektu modułów podręcznika i 
planu szkoleń 
MARZEC-SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, HISZPANIA 
 

 CZERWIEC 2021 
Pilotaż 1- Szkolenia dla edukatorów 
SIERPIEŃ - SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, SŁOWACJA 
 

 SIERPIEŃ > LISTOPAD 2021 
Pilotaż 2- Edukatorzy testujący metodologię i 
aktywności BBU 
 

 GRUDZIEŃ 2021 > STYCZEŃ 2022 
Zbieranie informacji zwrotnych 
LUTY - SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, FRANCJA 
 

 LUTY > MAJ 2022 
Ostateczny projekt podręcznika   
MAJ-SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, WŁOCHY  
CZERWIEC > SIERPIEŃ 2022 
WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE W POLSCE, HISZPANI,  
SŁOWACJI, FRANJI, WE WŁOSZECH 
 

 WRZESIEŃ > PAŹDZIERNIK 2022 
Ocena jakości i oddziaływania 

W TRAKCIE REALIZACJI 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

NOUVELLE-AQUITAINE W PRZYBLIŻENIU 

ŚLEDŹ NAS 

 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat 

odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 

informacji w nim zawartych.  

«BuildIT! Build your future piece by piece» 

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-081703  
 

 

W dniach 25 i 26 sierpnia, konsorcjum spotkało 

się w Bratysławie na Słowacji. To TPM było 

okazją dla partnerów do pierwszego 

spotkania twarzą w twarz, z wyjątkiem 

Eurocrea Merchant, która nie była w stanie 

podróżować i uczestniczyła w TPM zdalnie.  
 

Goszczeni przez Topcoach, partnerzy 

pracowali nad zbieraniem danych z pierwszej 

fazy pilotażowej (informacje zwrotne od 

edukatorów przeszkolonych w metodologii 

BBU). Omówiono również realizację fazy 

pilotażowej 2 (testowanie działań przez 

dorosłych słuchaczy). Podobnie jak w 

przypadku fazy pilotażowej 1, celem będzie 

zebranie informacji zwrotnych, które pozwolą 

na promowanie odpowiedniej i dostosowanej 

metodologii BBU. Wreszcie, konsorcjum 

omówiło komunikację i rozpowszechnianie 

projektu.  
 

Projekt idzie do przodu i nabiera kształtów! 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE 

PARTNERSKIE NA SŁOWACJI 

http://www.builditproject.eu/
mailto:a.mendelbaum@medyk.edu.pl
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
https://liguenouvelleaquitaine.org/2021/01/05/jnae-2020-bilan/

