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Spätná väzba z pilotnej fázy 1 zo školenia 
pedagógov dospelých je konečne zostavená! 
Celkovo je spätná väzba pozitívna. 
Hoci tréneri spočiatku pochybovali o použitých 
materiáloch, napokon sú presvedčení o 
zaujímavosti hry a manipulácii s dielikmi puzzle či 
stavebnicami. Metodika BBU sa preto javí ako 
relevantná a užitočná z hľadiska pochopenia a 
získavania mäkkých zručností. 
 
Teraz, keď bola dokončená pilotná fáza 1, začala 
sa pilotná fáza 2. 
Táto pilotná fáza 2 pozostáva z testovania a 
hodnotenia 10 aktivít BBU vytvorených konzorciom 
s ich príslušným publikom dospelých učiacich sa 
(NEETS, dospelí s nízkou kvalifikáciou, migranti, ...). 
Bol vytvorený hodnotiaci formulár na 
zhromažďovanie spätnej väzby od dospelých 
študentov, ktorí testovali aktivity. 
Táto spätná väzba pomôže konzorciám zlepšiť 
pedagogický obsah metodiky BBU tak, aby bola 
relevantnejšia a prispôsobená cieľovým skupinám. 

OD PILOTNEJ FÁZY 1 K PILOTNEJ FÁZE 2: 

SPÄTNÁ VÄZBA A POKROK 

Niektorí pedagógovia dospelých si už 
vytvorili vlastné aktivity  

a vyrobili vlastné materiály. 

Dospelí študenti 
experimentovanie s aktivitami BBU 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAC O PARTNEROVI  

EUROCREA MERCHANT 

Eurocrea Merchant so sídlom v talianskom Miláne je 

poradenská firma v oblasti riadenia špecializujúca 
sa na európske vzdelávacie a školiace projekty. 
Eurocrea Merchant má ako partner konzorcia na 

starosti okrem iného aj správu webu vrátane 
zverejňovania noviniek súvisiacich s napredovaním 

projektu.. 
 
 

3 OTÁZKY PRE LEA PAILLET, 
VYCHOVATEĽ DOSPELÝCH 

Léa je vychovávateľkou 
dospelých v Ligue de 
l'enseignement Nouvelle-
Aquitaine (Francúzsko). 
Pracovala na návrhu 3 
aktivít BBU a školila 
pedagógov v metodike 
BBU. 

 
- Ako ste navrhli aktivity BBU? 
Ako pedagogický špecialista som aktivity 
BBU koncipoval so zameraním na 
očakávania a špecifiká dospelých 
študujúcich, pričom som ocenil hravý 
prístup. Najprv som premýšľal o 
zaujímavých každodenných témach, 
aby som mohol čo najlepšie využiť 
cieľové medzi predmetové 
kompetencie. Fáza návrhu bola veľmi 
obohacujúca. 
 
- Ako na metodiku BBU reagovali 
pedagógovia dospelých? 
Pedagógov dospelých spočiatku 
prekvapila originalita metodiky. Keď s 
tým experimentovali, prišli na chuť 
tomuto novému spôsobu práce a 
obsahu, ktorý je v konečnom dôsledku 
nevyhnutný pre ich prax. Vďaka ich 
investíciám sú naše burzy na túto tému 
vždy produktívne. 
 
- Aká je podľa vás pridaná hodnota tejto 
metodiky? 
Svet vzdelávania a odbornej prípravy sa 
neustále mení. Také sú profily a 
požiadavky verejnosti. V dobe, kedy sa 
digitálna technológia stáva témou číslo 
jeden, BBU ponúka konkrétne a 
potrebné uplatnenie ľuďom, ktorí nemajú 
prístup k technológiám. Skutočnosť, že je 
aktívna, zameraná na interakcie a 
spoločné vytváranie vedomostí, z nej robí 
výhodu pre pedagógov dospelých aj 
pre študentov. 

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 

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 

http://www.builditproject.eu/
mailto:sonastefkova@topcoach.sk
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
http://www.eurocreamerchant.it/en/

