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.
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Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu drugi biuletyn projektu ProNetworks.
Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście Państwo wysłali ten biuletyn do zainteresowanych kolegów
i koleżanek z obszaru edukacji i doradztwa zawodowego.
Z poważaniem
Zespół Pro Networks

Aktualności
Narzędzie online oraz strona internetowa projektu są obecnie w trakcie tłumaczenia.
Wkrótce będą one dostępne w języku niemieckim, angielskim, czeskim, polskim oraz
francuskim.

Państwa udział w sieci międzynarodowej
Lista międzynarodowych kontaktów zostanie wkrótce udostępniona na naszej stronie
internetowej w celu pogłębienia współpracy podmiotów sieci. Jeżeli chcieliby Państwo aby
wasza instytucja była dostępna jako kontakt sieci międzynarodowej wnosząc swoją wiedzę
na temat wymiany dobrych praktyk, wyślijcie proszę krótką wiadomość na adres:
info@university-dropout.com.

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.

Dokumentacja ze spotkania końcowego
Spotkanie końcowe odbyło się 23 czerwca 2017 roku w Berlinie. Wydarzenie to było
zatytułowane „Most przepuszczalności – z kształcenia wyższego (HE) do kształcenia
i szkolenia zawodowego (VET)”. Celem spotkania było przedstawienie instrumentów
uznawania i przyznawania punktów, które zwiększają przepuszczalność z kształcenia
uniwersyteckiego do sektora zawodowego IT. Omówiono przydatność tych działań w
doradztwie osobom przerywającym studia oraz przedstawiono dostępne perspektywy
tworzenia mostów między szkolnictwem wyższym, a kształceniem zawodowym.
Materiały dokumentacyjne można pobrać pod adresem: http://bruecken-bauen.f-bb.de.

Opracowanie narzędzia online i strony internetowej
We wszystkich krajach partnerskich odbyły się spotkania z multiplikatorami, podczas których
przedstawiona została wybranym ekspertom pierwsza wersja narzędzia online. Poprosiliśmy
również o informację zwrotną i sugestie dotyczące usprawnienia naszej platformy. Państwa
uwagi zostały włączone do procesu tworzenia narzędzia. Zapraszamy Państwa do
odwiedzenia naszej strony internetowej www.university-dropout.com oraz zarejestrowania
się do naszego narzędzia online. Prosimy o przekazanie linku do narzędzia waszym klientom.

Życzymy mile spędzonego czasu z naszą platformą online.
Dziękujemy!

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby otrzymywać newsletter, prosimy o wysłanie krótkiej
wiadomości na adres: info@university-dropout.com (lorenz.holthusen@f-bb.de)

