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1.Inovaciju tinklas                 LITHUANIA 10-2020 
2.Inpla, OÜ                              ESTONIA 04-2021 
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4.Ecocenter Alapítvány         HUNGARY 03-2022 
5 Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s. 
                                                   CZECH  REPUBLIC 09-2022
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1.Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s. CZECH  REPUBLIC
2.Inpla, OÜ ESTONIA
3.Ecocenter Alapítvány HUNGARY
4.Istıtuto Comprensivo Statale Savignano Sul Rubicone
"Giulio Cesare"    ITALY 
5.Inovaciju tinklas LITHUANIA
6.Metis Genclik Ve Spor Dernegi TURKEY

          Výsledkem takovéspolupráce bude probuzení zájmu žáků o techn�cké vzdělávání v nových oborech s vysokou úrovní �novací
a mírou prest�že. To by mělo usnadn�t jej�ch výběrstředního vzdělání a zabrán�t j�m v ukončení formálního vzdělávání pouze s
dokončenou základní školou. Na konc� projektu uspořádají partneř� v Praze závěrečnou konferenc�, jejímž cílem bude zvýš�t
povědomí o fenoménu NEET na evropské úrovn� a představ�t projekt �novat�vního řešení a jeho úspěchu, včetně
výstupů projektu a dopadů na cílovou skup�nu.

Záznamy Eurostatu z roku 2018 jasně
ukazují, že v EU stále ex�stuje téměř 20

m�l�onů mladých l�dí nezaměstnaných č� ve
vzdělávání a odborné přípravě (tzv.
NEET). Projekt PONTAL s� klade za cíl
propoj�t prevenc� fenoménu NEET s
podporou na zvýšení zájmu žáků o
techn�cké, vědecké a matemat�cké

d�sc�plíny s vysokou mírou �novat�vnost�.
Cílovou skup�nu tvoří student� posledních

ročníků základních škol z důvodu
rostoucího nedostatku kval�f�kovaných a
odborně vzdělaných pracovníků na trhu

práce, zejména ve výše uvedených
oborech.

Ve větš�ně základních škol v EU mohou žác�
konzultovat svou kar�éru a to, jaké vlastnost� a
osobnost� jsou vhodné pro danou prác�. Na

základních školách však obvykle chybí mot�vace
mladých studentů a je nutno pro ně zpopular�zovat

techn�cky zaměřená učňovská zařízení, než se
rozhodnou pro další směr jej�ch vzdělání. Často se
stává, že žác� nemají rád� techn�cky zaměřené

předměty kvůl� nedostatečné popular�zac� a důrazu
na důlež�tost, prest�ž a �novat�vnost využívanou v
techn�ckých oborech. To je přesně to, co má tento

projekt v úmyslu řeš�t na nadnárodní úrovn� a zaj�st�t
tak nezbytný přenos osvědčených postupů od

zahran�čních odborníků se zaměřením na �novat�vní
metody kurzů a techn�cké �novace.

Projekt se konkrétně zaměřuje na vytvoření
metod�ky, jak správně �dent�f�kovat žáky
ohrožené předčasným ukončením školní

docházky, demot�vované k postupu na další
úroveň vzdělávání, souv�sející nezaměstnanost a
případně zapadnutím do skup�ny NEET. Partneř�
s� budou vyměňovat osvědčené postupy o tom,

jak a podle jakých charakter�st�k budou
�dent�f�kovat zran�telné žáky. Proces

�dent�f�kace bude probíhat za pomoc� uč�telů a
pracovníků s mládeží, kteří nejlépe znají zázemí
žáků a jsou blízcí jej�ch rod�nám. V důsledku
toho bude ve spoluprác� se zahran�čním�
odborníky a na základě přenesených

osvědčených postupů spec�álně vytvořeno šest
osnov kurzů s �novat�vní metodou akčního učení.

Partneř� budou spolupracovat také s
organ�zacem�/malým� a středním� podn�ky
zabývajícím� se techn�ckým� d�sc�plínam� a

novým� technolog�em�.

Projekt plánuje provádět následující č�nnost� se souv�sejícím� úspěchy:
1) Návrh dotazníků se spec�f�ckým souborem otázek pro mapování potenc�álních NEET v posledních ročnících základních škol
(uč�telé zde budou působ�t jako potenc�ální �nstruktoř� poskytující dotazníky a pomáhající s nejasným� otázkam�).
2) Posouzení vyplněných dotazníků a �dent�f�kace osob, které vyšly jako ohrožené.
3) Rozhovory s těm� žáky, kteří byl� označen� za r�z�kové, a povzbuzení k vyzkoušení kurzů s �novat�vní a zábavnou metodou
„akčního učení“.
4) Návrh kurzů zaměřených na mot�vac� � základní znalost� a dovednost� v techn�ckých oborech s �novat�vním� technolog�em� (např.
3D t�sk, v�rtuální real�ta)
5) Reg�strace zástupců cílové skup�ny, kteří mají zájem, do kurzů trvajících 6 měsíců (leden–červen 2022) a zaj�šťovat je
prostředn�ctvím kurzu ve spoluprác� se zapojeným� malým� a středním� podn�ky a partnerským� odborníky.
6) Sledování úrovně mot�vace, zájmu a získaných dovedností a znalostí cílové skup�ny během účast� na kurzech a získávání zpětné
vazby od n�ch
7) Hodnocení zpětné vazby poskytnuté cílovou skup�nou a hodnocení celkového úspěchu projektu

Intelektuální výstupy
1. Metod�ka pro uč�tele / pedagogy k mapování prof�lu
potenc�álních NEET mez� žáky
2. Soubor kurzů založených na metodě „akčního učení“
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