Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób
wykorzystania zawartych w niej informacji.

Pro Networks:
Wspieranie sieci międzysektorowych w integracji osób przerywających studia
do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego
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Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu pierwszy biuletyn projektu ProNetworks. Chcielibyśmy podzielić się
z Państwem nowymi informacjami o rezultatach projektu oraz zwrócić Państwa uwagę na
nadchodzące wydarzenia. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście Państwo wysłali ten biuletyn do
zainteresowanych kolegów i koleżanek z obszaru edukacji i doradztwa zawodowego.
Z poważaniem
Zespół ProNetworks

Krótkie podsumowanie projektu
Opracowywane zostało nowe narzędzie online dla grupy docelowej: osób przerywających
studia z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Umożliwia ono
dokumentowanie osiągnięć ze studiów oraz kompetencji nabytych w drodze edukacji
nieformalnej i pozaformalnej.
Narzędzie zostało uzupełnione o możliwość tworzenia portfolio aktywności w oparciu o
typologię Hollanda (https://en.wikipedia.org/wiki/Holland_Codes). Po wypełnieniu,
użytkownikowi zaproponowane zostaną szkolenia ICT dopasowane do jego profilu
aktywności. Wyniki narzędzia można będzie drukować i wykorzystać w dalszym procesie
doradczym.
Projekt ProNetworks spełnia ponadto dwa główne cele na poziomie europejskim: z jednej
strony, w kontekście mobilnego, europejskiego rynku pracy, zwiększenie przepuszczalności
systemów edukacyjnych, z drugiej zaś przyczynienie się do tworzenia „Europejskiego
Obszaru Umiejętności i Kwalifikacji”.
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Wyniki spotkań z multiplikatorami
Niektórzy multiplikatorzy uczestniczyli już w spotkaniach w instytucjach partnerskich,
podczas których zaprezentowane zostało nasze narzędzie i strona internetowa. Narzędzie
online ma za zadanie zaopatrzyć instytucje doradcze w krajach partnerskich w nowe
narzędzie wspierające proces doradczy osób przerywających studia związane z sektorem ICT.
W celu dalszego udoskonalenia narzędzia, na spotkania multiplikatorów w krajach
partnerskich zostali zaproszeni eksperci. W oparciu o konkretne pytania multiplikatorzy
mogli ocenić narzędzie. Opinie doradców są dla nas bardzo ważne. Przedstawionych zostało
wiele dobrych pomysłów, które pomogły nam uczynić narzędzie lepszym i bardziej
atrakcyjnym dla grupy docelowej. Otrzymaliśmy sugestie dotyczące zarówno ułatwień
użytkowania narzędzia, jak i istotnych zmian merytorycznych. Multiplikatorzy odnieśli się
również do przykładowych opcji zawodowych służących zwiększeniu korzyści dla grupy
docelowej. Dodatkowo przedyskutowano możliwość rozpowszechniania oraz promowania
narzędzia ProNet. Pragniemy podziękować Państwu za konstruktywne sugestie i opinie oraz
poinformować, iż będą one wzięte pod uwagę w procesie rozwoju narzędzia online.

Obecny stan funkcjonowania narzędzia online i strony internetowej
Narzędzie zostało przeniesione na nowy serwer i można z niego korzystać pod następującym
adresem:
http://www.university-dropout.com/

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do zarejestrowania się i przetestowania narzędzia
http://onlinetool.university-dropout.com/

Bylibyśmy wdzięczni za Państwa opinie!
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie linku do narzędzia następującym
użytkownikom:
- osobom przerywającym studia
- klientom doradztwa
- osobom z sektora IT, które chcą rozwijać swoją karierę
Z góry serdecznie Państwu dziękujemy!
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby otrzymywać newsletter, prosimy o wysłanie krótkiej
wiadomości na adres:
info@university-dropout.com

