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Build your future piece by piece 

# Newsletter 6 Október 2022 

Od júna 2022 do septembra 2022 konzorcium organizovalo 

rôzne multiplikačné podujatia pre rôzne typy poslucháčov 

v každej krajine. Rôzne osoby zapojené do oblasti 

vzdelávania, školenia a facilitácie sa oboznámili s 

jednotlivými krokmi projektu: ako konzorcium vytvorilo 12 

strategických aktivít založených na metodike BBU, pilotných 

fázach a výsledkoch skúmania s cieľovými skupinami (prvá 

skupina: odborníci zapojení do vzdelávania dospelých a 

druhá skupina: NEET a dospelí s nízkou kvalifikáciou). 

Vzhľadom na čas niektorí účastníci testovali niektoré 

aktivity. Hlavná spätná väzba je veľmi pozitívna. 

Metodológia BBU sa zdá byť zaujímavá a relevantná. 

Prehlásili, že ju do budúcna využijú v kurzoch s 

obecenstvom. 

 

MULTIPLIKAČNÉ PODUJATIA NA  

PREZENTÁCIU VÝSLEDKOV PROJEKTU 
 

Stiahnite si BBU manuál 

(anglická verzia) 

Databáza nástrojov  
(anglická verzia) 

Výber príkladov dobrej 

praxe na dosah ruky pre 

vzdelávajúcich sa 

dospelých a pedagógov 

dospelých 

 

 

 

Multiplikačné podujatia vo Francúzku       

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/


 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM NA WSBINOZ 

Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu - WSBINOZ 

sa nachádza v poľskom meste Łódź. Ide o vysokú 

školu obchodu a zdravotníctva, ktorá sa 

špecializuje na výučbu v oblasti dietológie, 

kozmetológie, pedagogiky, psychológie, 

kriminológie, vnútornej bezpečnosti a práva. 

WSBINOZ mal ako koordinátor projektu okrem iného 

na starosti každodenné riadenie projektu, zber a 

poskytovanie podkladov pre priebežnú a 

záverečnú správu. 

 

TPM TALIANSKO 

8 & 9 SEPTEMBER 2022 

V dňoch 8. a 9. septembra sa konzorcium 
stretlo v talianskom Miláne. 
Toto 5. nadnárodné partnerské stretnutie 
bolo naše posledné! Projekt čoskoro 
skončí. 
Partneri, ktorých hostiteľom bol Eurocrea 
Merchant, diskutovali o minulých a 
budúcich multiplikačných podujatiach: o 
ich organizácii, ale aj o spätnej väzbe od 
účastníkov, ktorí sa podujatí zúčastnili. 
Diskutovalo sa aj o budúcich 
komunikačných stratégiách. 
 

 
 

 

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 
MAREC - PROJEKTOVÉ STRETNUTIE, FRANCÚZSKO 
 

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

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/
https://www.wsbinoz.edu.pl/
https://www.wsbinoz.edu.pl/

