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B-LAND
Promuj i wzmacniaj umiejętności rozwoju biznesu
w społecznościach wiejskich

B-LAND
Kształcenie dorosłych to konkretne poglądy na temat uczenia się i nauczania oparte na założeniu, że dorośli mogą i chcą się uczyć,
że są w stanie i chcą wziąć odpowiedzialność za ten proces uczenia się, oraz że samo uczenie się powinno odpowiadać ich
potrzebom. Kształcenie dorosłych różni się od kształcenia dzieci – dorośli mają zgromadzoną wiedzę i doświadczenie zawodowe,
które mogą wzbogacić ich doświadczenia edukacyjne.
Edukacja dorosłych przyjmuje następujące założenia dotyczące projektowania uczenia się:
1. Dorośli muszą wiedzieć, dlaczego muszą się czegoś nauczyć.
2. Dorośli muszą uczyć się, doświadczając.
3. Dorośli traktują uczenie się jako rozwiązywanie problemów.
4. Dorośli uczą się najlepiej, gdy nauka daje natychmiastowe efekty.
W praktyce nauczanie dorosłych musi skupiać się bardziej na procesie, a mniej na nauczanych treściach. Najbardziej przydatne są
strategie, takie jak studia przypadków, odgrywanie ról, symulacje i samoocena.

OSTATNIE WYDARZENIA
Projekt B-LAND wciąż się rozwija! 16 czerwca 2021r. odbyło się drugie spotkanie
projektowe. Spotkanie w związku z pandemią i trudnościami z nią związanymi odbyło się
online z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów z Bułgarii, Grecji, Polski i Hiszpanii.

W skrócie o projekcie:
B-LAND osiągnie swoje cele poprzez
stworzenie 4 głównych rezultatów:
IO1: Ramy kompetencji dla uczenia
się przedsiębiorczości w kontekście
obszarów wiejskich

Spotkanie poświęcone było omówieniu zadań i tego, co już zostało zrobione. Ustalono
także kolejne cele wraz z terminami ich realizacji. Cały projekt przebiega sprawnie,
a wszystkie materiały są opracowywane na najwyższym poziomie.

IO2: Struktura kursu szkoleniowego
i opracowanie materiałów dla 7
modułów szkoleniowych
IO3: Wielojęzyczna aplikacja –
MOBILNA KLASA – narzędzie cyfrowe
IO4: Przewodnik dobrych
praktyk szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości i rozwoju
osobistego

Czas trwania projektu: 1.10.2020-30.09.2022
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