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# Newsletter 1  Luty 2021 

 BUILDIT - Build your future piece by piece  
to innowacyjny projekt Erasmus+ realizowany 
przez pięciu europejskich partnerów. 
Zainicjowany w listopadzie 2020 r. i trwający 24 
miesiące projekt ma na celu opracowanie i 
udostępnienie innowacyjnej metodologii 
pedagogicznej o nazwie Building Based 
Upskilling (BBU). BBU jest metodą uczenia się 
opartą na klockach, puzzlach i innych 
materiałach, z których można tworzyć i 
budować. 
 

 Docelowi odbiorcy projektu to: 
- Profesjonaliści zaangażowani w edukację 
dorosłych, 
- NEETs (młodzi nieuczący się, niepodejmujący 
szkoleń ani pracy) i osoby dorosłe o niskich 
kwalifikacjach. 
 
 

 Ostatecznym celem projektu jest 
stworzenie podręcznika dla edukatorów osób 
dorosłych. Podręcznik ten będzie zawierał 
innowacyjną i interaktywną metodologię 
nauczania i uczenia się kluczowych 
kompetencji związanych z możliwością 
zatrudnienia. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  W TRAKCIE REALIZACJI                           
                                                                  

                                                           
 METODOLOGIA BBU        
                                                        
 

- Spotkanie inauguracyjne 
- Projektowanie metodologii i działań 

BBU 
 
- Projektowanie metodologii i działań 

BBU 
- Spotkanie międzynarodowe, 

Hiszpania 
- Zaplanowanie projektu modułów  
- Podręcznika i planu szkoleń 
- Faza pilotażowa 1- Szkolenie 

edukatorów 
- Spotkanie międzynarodowe, 

Słowacja 
- Faza pilotażowa 2 - Edukatorzy 

testują metodologię BBU  
- metodologia i działania strategiczne 
- Zbieranie informacji zwrotnych 
 
 
- Zbieranie informacji zwrotnych 
- Spotkanie międzynarodowe, Francja 
- Ostateczny projekt podręcznika 
- Spotkanie międzynarodowe, Włochy 
- Ocena jakości i wpływu 
- Wydarzenia upowszechniające w 

Polsce, Hiszpanii,  
- Słowacja, Francja, Włochy 
- Podręcznik jest dostępny 
 

 

 
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  
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 Metodologia BBU będzie: 
 
- Dostarczać innowacyjnych narzędzi 

edukacyjnych dla edukatorów osób 
dorosłych ; 

- Ułatwiać proces uczenia się;  
- Poszerzać kompetencje osób szkolonych; 
- Tworzyć zupełnie nowe modele i zasoby 

edukacyjne dostosowane do potrzeb 
edukacji dorosłych; 

- Nadawać atrakcyjny wizerunek edukacji 
dorosłych: oferować innowacyjne 
metody dla osób zainteresowanych 
kształceniem 
 

 Więcej informacji 

 a.mendelbaum@medyk.edu.pl 

 http://www.builditproject.eu/ 

 @Buildit 

 @BuildIT.eu 
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