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REZULTATY DRUGIEJ FAZY PILOTAŻU
Od lipca 2021 r. do stycznia 2022 r. konsorcjum realizowało drugą fazę pilotażową z
udziałem swoich słuchaczy. W ten sposób 670 dorosłych słuchaczy przetestowało 12
działań BBU. Celem testów było zebranie informacji zwrotnych, które posłużą do
ulepszenia treści podręcznika BBU, w tym reakcji uczących się i sugestii edukatorów
dorosłych. W tym celu na zakończenie każdego ćwiczenia dorośli słuchacze wypełniali
formularz oceny. Ponadto edukatorzy dorosłych udzielili krótkich odpowiedzi na kilka
pytań. Najbardziej pozytywną informacją zwrotną było to, że zabawowy i oryginalny
charakter metodologii BBU zachęcił uczestników do entuzjastycznego zaangażowania
się. Dla wszystkich warsztaty pozwoliły lepiej zrozumieć daną umiejętność. Dorośli
słuchacze potrafili powiązać zajęcia z kontekstem zawodowym oraz bieżącym
poszukiwaniem pracy i/lub stażu. Teraz 12 ćwiczeń BBU zostanie zaktualizowanych, aby
uwzględnić wszystkie zebrane uwagi i sugestie!
Pobierz publikację (wersja angielska)

Download the report (English version) here

Faza pilotażowa w Polsce

Faza pilotażowa w Hiszpanii

SPOTKANIE WE FRANCJI
24-25 MARCA 2022

W TRAKCIE REALIZACJI

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

WRZESIEŃ > PAŹDZIERNIK 2022
Ocena jakości i oddziaływania

DAFO
W PRZYBLIŻENIU

Dafo Gestión Estratégica, z siedzibą w Medina del
Campo w Hiszpanii, jest firmą stworzoną w celu
zapewnienia instytucjom publicznym i prywatnym,
stowarzyszeniom oraz innym organizacjom
działającym na rzecz dzieci i młodzieży doradztwa,
zarządzania i rozwoju ich projektów oraz działań.
Jako partner konsorcjum, Dafo odpowiada, między
innymi, za opracowanie planu zarządzania jakością
i kontrole jakości.

W dniach 24 i 25 marca 2022 r. konsorcjum
spotkało się w Bordeaux we Francji.
Czwarte Międzynarodowe Spotkanie
Partnerskie było dla partnerów okazją do
dyskusji na temat ewaluacji i informacji
zwrotnych z fazy pilotażowej nr 2.
Partnerzy, których gospodarzem była
Ligue de l'enseignement NouvelleAquitaine, pracowali nad końcowym
raportem z ewaluacji przeprowadzonej
przez dorosłych słuchaczy i dorosłych
edukatorów, którzy testowali 12 ćwiczeń
BBU. Dane z raportu pozwolą partnerom
zmodyfikować podręcznik, udoskonalić
metodologię BBU: sprawić, by była
bardziej adekwatna i odpowiednia dla
dorosłych słuchaczy. Konsorcjum omówiło
także realizację wydarzeń
upowszechniających, a także o
nadchodzących działaniach
komunikacyjnych. Projekt staje się coraz
bardziej konkretny! Konsorcjum z
niecierpliwością czeka na możliwość
zaprezentowania Wam podręcznika
metodologicznego BBU!
Jeśli chcesz go poznać, skontaktuj się z
nami! Możesz wziąć udział w naszych
wydarzeniach.

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.
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