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Pred školením BBU metodiky sa motivovaní 

a ochotní pedagógovia prihlásili 

prostredníctvom registračného formulára. 

Každý partner mal za cieľ vyškoliť 10 

pedagógov, čo spolu robí 50 pedagógov 

vyškolených v tejto metodológií.  

 

Tréning trval dva dni a zahŕňal aj teóriu aj 

praktické cvičenia. Na konci školenia 

pedagógovia vyplnili hodnotiaci dotazník 

a následne si vymenili a prediskutovali 

metodiku s cieľom zhromaždiť všetky 

spätné väzby, pripomienky a názory, ktoré 

by mohli pomôcť zlepšiť metodický obsah. 

Spätná väzba bola pozitívna a bohatá.  

 

Teraz vstupujeme do pilotnej fázy 2, kde 

pedagógovia vyškolení v BBU metodike 

otestujú aktivity na vlastnom publiku. 

 

PILOTNÁ FÁZA 1:  

EXPERIMENTÁCIA BBU METODIKY S LEKTOROM 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 a 26 augusta sa konzorcium partnerov 

stretlo na Slovensku, priamo v Bratislave. Toto 

stretnutie bolo pre partnerov príležitosťou sa 

prvýkrát fyzicky stretnúť, s výnimkou 

obchodníka Eurocrea, ktorý nebol schopný 

cestovať a zúčastnil sa stretnutia na diaľku.  

 

Hostiteľskou spoločnosť bol topcoach. 

Partneri pracovali na zbere údajov z pilotnej 

fázy 1 (spätná väzba od pedagógov 

vyškolených v BBU metodike). Diskutovalo sa 

aj o implementácii pilotnej fázy 2 (testovanie 

aktivít dospelými študentmi). Rovnako ako v 

pilotnej fáze 1, cieľom bude získať spätnú 

väzbu, ktorá bude podporovať relevantnú a 

prispôsobenú BBU metodiku. Nakoniec 

konzorcium diskutovalo o komunikácii a 

šírení projektu.  

 

Projekt napreduje a naberá kontúry! 

 
 

NOVEMBER 2020> MAREC 2021 
Návrh metodiky a aktivít BBU 
STRETNUTIE, POĽSKO 
 

APRÍL> JÚN 2021 
Plán návrhu modulov príručky a tréningový plán 
MAREC - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, ŠPANIELSKO 
 

JÚL 2021 
Pilotná fáza 1 - Školenie pedagógov 
AUGUST - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, SLOVENSKO 
 

AUGUST> NOVEMBER 2021 
Pilotná fáza 2 - Pedagógovia testujúci BBU metodika 
a strategické činnosti 
 

DECEMBER 2021> JANUÁR 2022 
Získanie spätnej väzby 
FEBRUÁR - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, FRANCÚZSKO 
 

FEBRUÁR> MÁJ 2022 
Konečný návrh príručky 
MÁJ - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, TALIANSKO 
JÚN> AUGUST 2022 
MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIE V POĽSKU, ŠPANIELSKU, 
SLOVENSKU, FRANCÚZSKU, TALIANSKU 
 

SEPTEMBER> OKTÓBER 2022 
Kvalita a hodnotenie vplyvu 

V PROGRESE  

VIAC O PARTNEROVI LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT NOUVELLE-AQUITAINE 

NASLEDUJTE NÁS 

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 

PROJEKTOVÉ STRETNUTIE  

NA SLOVENSKU 

Ligue de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine  

- LENA -  so sídlom v Poitiers vo Francúzsku, s 

kanceláriou v Bordeaux, je neformálna asociácia 

zameraná na oborné vzdelávanie a tréning, ktorá 

pracuje v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, 

kultúry, voľného času a športu. Ako partner 

konzorcia má LENA okrem iného na starosti 

koordináciu testovacej fázy BBU metodiky s 

dospelými študentmi. 
 

 

http://www.builditproject.eu/
mailto:sonastefkova@topcoach.sk
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
https://liguenouvelleaquitaine.org/2021/01/05/jnae-2020-bilan/

