
 

1 

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. 
Výstupy projektu odrážejí názory autorů a Evropská komise nenese 
zodpovědnost za jakékoli použití výstupů projektu nebo informací v nich 
obsažených. 

 

Informace o projektu 
 

ProNet: Podpora mezisektorální sítě pro integraci vysokoškolských studentů, kteří předčasně ukončují 

studium, do odborného vzdělávání 

 

2/2107 

 
Mezinárodní síť 
Jedním z cílů projektu bylo vytvořit prostor pro mezinárodní síťování odborníků, kteří mají blízko ke 
kariérovému poradenství a integraci vysokoškolských studentů, kteří předčasně ukončují studium, do 
odborného vzdělávání. Pokud máte zájem o zařazení do tohoto seznamu, prosíme o zaslání krátké zprávy 
na adresu info@university-dropout.com. Na oplátku nabízíme na vyžádání kontakty z Německa, Francie, 
Polska a Španělska. 
 
Závěrečná konference projektu 
Závěrečná konference projektu se uskutečnila 23. června 2017 v Berlíně pod názvem „Mosty k prostupnosti 
- od vysokoškolského vzdělávání až po odborné vzdělávání“. Cílem bylo představit nástroje usnadňující 
studentům vysokých škol, kteří předčasně ukončují svá studia v ICT, návrat do odborného vzdělávání a 
získání ucelené kvalifikace. Dopoledne bylo věnováno ProNet online nástroji a odpoledne byly představeny 
další nástroje, podpůrné aktivity a příklady dobré praxe. Vše bylo nejen představeno, ale také diskutováno 
z hlediska využitelnosti v kariérovém poradenství při předčasném ukončování vysokoškolského studia a 
z perspektivy toho, jak tyto nástroje pomáhají vytvářet mosty mezi vysokoškolským a odborným 
vzděláváním. 
Prezentace a další dokumenty z konference lze stáhnout na adrese http://bruecken-bauen.f-bb.de. 
 
Vývoj ProNet online nástroje a webové stránky projektu 
Ve všech partnerských zemích se uskutečnily multiplikační akce, na nichž byla představena první verze 
ProNet online nástroje kariérovým poradcům a dalším odborníkům, kteří by jej mohli využívat nebo jeho 
využití dále doporučovat. V průběhu těchto akcí jsme požadovali zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení a 
vybraná doporučení a komentáře byly zohledněny při dalším vývoji. V současné době probíhají poslední 
úpravy. ProNet online nástroj a webová stránka projektu budou během několika dnů k dispozici v němčině, 
angličtině, španělštině, češtině, polštině a francouzštině. 
 
Chtěli bychom vás upozornit na přesun ProNet online nástroje na www.university-dropout.com. Srdečně 
vás zveme k návštěvě této webové stránky a k vyzkoušení ProNet online nástroje! Pokud ProNet nástroj 
shledáte zajímavým, prosíme o jeho šíření mezi studenty ICT studijních programů, kariérové a studijní 
poradce, kteří poskytují poradenské služby těmto studentům, i mezi pracovníky v ICT sektoru. 
 
 
Za tým projektu ProNet předem děkuji a srdečně zdravím 
Ing. Zuzana Freibergová, Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, Praha 1, freibergova@nvf.cz  
 
PS: Pokud si nepřejete dostávat tento informační bulletin, napište mi krátkou zprávu. 
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