
 

 

 

 

 

A strategic partnership for adult education  

 
Build your future piece by piece 

# Newsletter 6 Październik 2022 

Od czerwca do września 2022 r. konsorcjum zorganizowało 

różne wydarzenia popularyzatorskie dla swoich odbiorców 

w każdym kraju uczestniczącym w projekcie. Poszczególne 

osoby pracujące w obszarze edukacji oraz szkolenia 

odkrywało różne kroki w projekcie, między innymi: sposób w 

jaki konsorcjum stworzyło 12 działań strategicznych w 

oparciu o metodologię BBU, realizację faz pilotażowych 

oraz uzyskane wyniki działań warsztatowych z grupami 

docelowymi (pierwszą grupę stanowili profesjonaliści 

zaangażowani w edukację dorosłych, natomiast druga 

grupa to osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach oraz NEET). 

Uczestnicy testowali wybrane aktywności w zależności od 

dostępnego czasu. Ogólny odbiór był bardzo pozytywny. 

Metodologia BBU wydaje się interesująca i odpowiednia. 

Edukatorzy zadeklarowali wykorzystanie jej w przyszłych 

kursach ze słuchaczami. 

WYDARZENIA UPOSZECHNIAJACE W CELU  

PROMOCJI RELUZTATO PROJEKTU 

 

Wydarzenie upowszechniające we Francji       

Pobierz podręcznik BBU 

(wersja angielska) 

 

Zasoby dodatkowe 

(wersja angielska) 

Wybór dobrych praktyk w 

zasięgu ręki dorosłych 

słuchaczy i edukatorów 

dorosłych 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12uNEBBrfzk3EEk5QCqjG4JB-6wriTg2y/view
https://drive.google.com/file/d/12uNEBBrfzk3EEk5QCqjG4JB-6wriTg2y/view
https://www.builditproject.eu/tool-database/
https://www.builditproject.eu/tool-database/


 

 

        

 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 > WRZESIEŃ 2022 
WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE W POLSCE, HISZPANI,  
SŁOWACJI, FRANJI, WE WŁOSZECH 
 

 WRZESIEŃ > PAŹDZIERNIK 2022 
Ocena jakości i oddziaływania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM NA WSBINOZ 
 

Zlokalizowana w Łodzi, Wyższa Szkoły Biznesu i Nauk 

o Zdrowiu - WSBINOZ jest szkołą wyższą 

specjalizującą się w nauczaniu z zakresu dietetyki, 

kosmetologii, pedagogiki, psychologii, kryminologii, 

bezpieczeństwa wewnętrznego i prawa. Jako 

koordynator projektu, WSBINOZ, odpowiada, m.in., 

za bieżące zarządzanie projektem, gromadzenie i 

dostarczanie dokumentów do raportu częściowego 

i końcowego.  

 

 

SPOTKANIE PARTNERSKIE WE 

WŁOSZECH 8 & 9 WRZEŚNIA 2022 

 

W dniach 8 i 9 września konsorcjum 

spotkało się w Mediolanie we Włoszech. 

Te już piąte ponadnarodowe spotkanie 

partnerskie było ostatnim! Projekt wkrótce 

się zakończy. Partnerzy, których 

gospodarzem był Eurocrea Merchant, 

dyskutowali o realizowanych 

wydarzeniach upowszechniających: ich 

organizacji, ale także o opiniach 

uczestników, którzy brali już udział w 

projekcie. Omówiono również przyszłe 

działania komunikacyjne. 
 

 
 

 

 

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 TRAKCIE REALIZACJI 

http://www.builditproject.eu/
mailto:m.sujka@wsbinoz.pl
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
https://www.wsbinoz.edu.pl/
https://www.wsbinoz.edu.pl/
https://www.wsbinoz.edu.pl/

