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Znaki do nawigacji 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

 

I. Dlaczego komunikacja o Twoim projekcie Erasmus + jest ważna?  

Jako beneficjentowi, ten zestaw komunikacyjny zapewni Ci strategie oraz środki, które 
przyczynią się do skutecznej komunikacji i upowszechniania w ramach Twojego projektu 
Erasmus+. Działania mające na celu komunikację, upowszechnianie i wykorzystanie wyników są 
sposobem na pokazanie wykonanej pracy, nagłośnienie sukcesów i rezultatów twojego 
projektu, w celu zmaksymalizowania jego oddziaływania. 

Poprzez dzielenie się zdobytym doświadczeniem, wynikami i wnioskami projektu, włączamy 
szerszą społeczność do zyskania z działań i doświadczeń programu Erasmus +, który otrzymał 
dofinansowanie od Unii Europejskiej.  Wyniki projektu mogą służyć jako przykład i 
zainspirować innych przez pokazywanie im, co jest możliwe dzięki programowi. Dodatkowo, 
przyczynisz się do zwiększenia wkładu Twojej instytucji / organizacji edukacyjnej i szkoleniowej. 

Prowadząc działania komunikacyjne i upowszechniające, powinieneś zastanowić się, jakie 
rodzaje działań są odpowiednie dla twojego centrum edukacyjnego lub organizacji. Zakres 
działań komunikacyjnych, upowszechniania i wykorzystywania wyników będzie wzrastał wraz z 
rozmiarem i strategicznym znaczeniem projektu i może pomóc w uformowaniu przyszłych 
polityk i praktyk. Działania te będą wspierać główny cel poprawy systemów edukacji i szkoleń 
Unii Europejskiej. 

Wpływ programu Erasmus + jest mierzony nie tylko jakością wyników projektu, ale także 
stopniem, w jakim te wyniki są znane i używane przez inne osoby niż partnerzy projektowi. 
Dotarcie do dużej liczby potencjalnych użytkowników przez komunikacje i zasięg pomoże 
osiągnąć wyższy zwrot z inwestycji z Funduszy Europejskich.   

 

  



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

4 
 

 

II. Jak korzystać z tego przewodnika 

W zestawie komunikacyjnym możesz znaleźć m.in. ogromną ilość pomysłów, wizualne 
i graficzne zasoby, linki, publikacje, różne platformy dla każdego sektora edukacyjnego, 
inicjatywy komunikacyjne i przykłady dobrych praktyk. 

Możesz wykorzystać wszystkie te zasoby, aby opracować skuteczny plan upowszechniania  
dla projektu Erasmus +,  zwiększając jego wartość i pomagając w upowszechnianiu wiadomości 
wśród wszystkich zainteresowanych stron lub interesariuszy. 

Niektóre z zasobów pokazanych w tym przewodniku cyfrowym, który Ci udostępniamy, można 
pobrać jednym kliknięciem, przez kliknięcie w grafikę. 

III.  Co to jest plan upowszechniania 

Plan upowszechniania musi odpowiadać na pytania: dlaczego, co, kto, do kogo, kiedy, gdzie i 
jak wyniki będą upowszechniane, zarówno w trakcie jak i po okresie finansowania. Dlatego ten 
plan pozwoli Ci przeprowadzić, skutecznie, szereg działań komunikacyjnych i 
upowszechniających wszystkie wyniki uzyskane w Twoim projekcie Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co 

 

Dlaczeg

Kto/  

do kogo 

Jak Kiedy Gdzie 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

5 
 

 

Opracowanie planu upowszechniania powinno być zadaniem podzielnym zarówno przez 
koordynatora, uczestników jak i wszystkich partnerów projektu Erasmus +. Podczas jego 
przygotowań, należy wziąć pod uwagę, że realizowane cele są realistyczne i wymierne, tak 
samo jak rodzaje proponowanych działań upowszechniających, oceniając czy są one 
odpowiednie dla charakterystyki Twojego edukacyjnego centrum lub organizacji. 

Zakres działań upowszechniających i wykorzystania wyników będzie wzrastał wraz z rozmiarem  
i strategicznym znaczeniem projektu, planując działania upowszechniające w trakcie wszystkich 
etapów projektu, zarówno w obrębie Twojego edukacyjnego centrum lub organizacji,  
jak i na różnych poziomach zasięgu geograficznego.  

Plan upowszechniania i wykorzystanie wyników  

Z drugiej strony, upowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektu zwiększa świadomość 
możliwości oferowanych przez Erasmus + i podkreśla dodaną Europejską wartość działań 
wspieranych przez ten program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie dzielone 
przez 
koordynatora i 
wszystkich 

Realistyczny 
i skuteczny plan 
dla rodzaju 

 

 
Rozpowszechnianie    
wewnątrz i na         
zewnątrz organizacji 
beneficjenta przez 
cały czas trwania   
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Cele upowszechniania i wykorzystania wyników to: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwrażliwi

Zmaksym
alizować 
wpływ Zaangażować         

interesariuszy i      
grupy docelowe 

Dzielić się 
rozwiązaniami i 
wiedzą praktyczną 

 
Wpłynąć na 
praktykę i 
politykę 

Rozwijać nowe   
partnerstwa i sieci 
kontaktów 
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IV. Jakie wyniki mogą być upowszechnione I przekazane 

Wyniki projektu mogą być materialne (konkretne rezultaty) lub niematerialne (nabyte 
umiejętności i osobiste doświadczenia) zarówno przez koordynatorów projektu, jak i przez 
partnerów i innych zaangażowanych uczestników. 

Materialne wyniki mogą zawierać, m.in.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejście lub 
model 

rozwiązywania 
problemu 

Praktyczny produkt 
lub narzędzie, takie 

jak podręczniki, plany 
studiów lub narzędzia 

e-learningowe Raporty z badań 
lub opracowania 

Przewodniki 
dobrych praktyk 

lub studia 
Raporty 

ewaluacyjne 

Świadectwa uznania 

Newslettery lub 
broszury 
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Niematerialne wyniki mogą zawierać, m.in.: 

  

 

Wiedza lub 
doświadczenie 
zdobyte przez 
uczestników, 

studentów lub Poprawa 
umiejętności lub 

osiągnięć 

Większa 
świadomość 
kulturowa 

Lepsze 
umiejętności 

… 
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V. Grupy docelowe 

W każdym Planie Upowszechniania ważne jest zidentyfikowanie i zaangażowanie grup 
docelowych, do których Twoje działania w zakresie komunikacji i rozpowszechniania są 
skierowane: uczniowie, nauczyciele, inny personel, władze, inspektorzy oświaty, inni 
przedstawiciele społeczności edukacyjnej, inne ośrodki edukacyjne lub instytucje/organizacje 
edukacyjne I szkoleniowe, media itp. Podobnie przy rozpowszechnianiu należy wziąć pod 
uwagę różne poziomy zasięgu geograficznego: lokalny, powiatowy, wojewódzki, regionalny, 
krajowy, europejski, międzynarodowy. 

Działania komunikacyjne I upowszechniające, tak samo jak wiadomości, muszą być 
dostosowane do Twoich odbiorców i grup docelowych, unikając kwestii technicznych.  

Przy udziale różnych odbiorców i grup docelowych będziesz mógł zwiększyć potencjalną 
wartość swojego projektu Erasmus + i zmaksymalizować jego upowszechnianie. 
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VI. Jak wyniki mogą być upowszechnione i przeniesione 

Aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi, zaleca się przetłumaczyć wiele materiałów 
komunikacyjnych i wyników projektu na tyle języków na ile to możliwe, Do zadań rozgłaszania 
można używać różnych mediów i zasobów, takich jak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Media i produkty 
audiowizualne takie j  
radio, telewizja, pras  
wideoklipy, podcasty 
czy aplikacje  

 
Spotkania  
rozmowy  
dni 
otwarte..  
 

 
 
Akty publiczne 

 
 
Okazje do dyskusji 
skoncentrowanej na temacie 
projektu: briefingi, warsztaty, 
seminaria twarzą w twarz / online  
warsztaty, wystawy lub wzajemne 
uczenie się... 

 
 

     Środki i zasoby 

 
 

Platforma wyników projektu 
Erasmus + (E + PRP) 

Marki i logo projektu) 

Istniejące 
kontakty  

 
Platforma wyników projektu 

Erasmus + (E + PRP) 

 
Dokumentacja na temat projektu: 

raporty, artykuły w prasie 
specjalistycznej, biuletyny 

infofrmacyjne, komunikaty 
prasowe, broszury...) 

 
Strona internetowa projektu / 
blog lub dział na stronie 
internetowej centrum 
edukacyjnego / organizacji 
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VII. Kiedy przeprowadzić działania upowszechniające I wykorzystanie wyników  

Działania związane z rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem wyników mają cztery fazy w 
trakcie projektu. Interesujące byłoby uwzględnienie ich w harmonogramie, stale 
aktualizowanym, aby zagwarantować skuteczność różnych planowanych działań 
komunikacyjnych i upowszechniających. 

Następnie proponujemy klasyfikację każdej fazy, aby uzyskać najlepszą wydajność z Twojego 
projektu. 

 

 

  

 

 

1. Przed rozpoczęciem projektu  

 

 
 
 

3. W końcowej fazie raportu 

 

4. Po zakończeniu projektu 

Uruchom 
stronę 

internetową / 
blog projektu 

 
Korzystaj z 

sieci 
społecznościo

 

 
Skorzystaj z 
Platformy 

Rezultatów 
Projektu 

Erasmus + (E + 
PRP) 

Połącz plik 
projektu E + PRP 
(karta projektu) 

na stronie 
projektu 

 
Skontaktuj się 

z mediami 
(lokalnymi ...) 

Oceń 
upowszechnianie

: wskaźniki 
monitorowania, 

narzędzia  

Prześlij 
końcowe 

wyniki projektu 
do E+PRP (jeśli 

  

Współpracuj z SEPIE i KE 
poprzez dostarczanie 

przydatnych informacji 
do ich Upowszechniania 

i wykorzystania 

Skontaktuj się 
z 

odpowiednimi 
mediami 

Oceń 
osiągnięcia i 

wpływ 

 
Opracuj 
przyszłe 

pomysły na 
współpracę 

Kontynuuj 
działania 

upowszechnia
jące 

Wykonuj czynności 
okresowe 
(spotkania 

informacyjne, 
informacje 
prasowe…) 

Opracuj plan 
upowszechni

ający 

Określ wpływ i 
oczekiwane 

rezultaty, a także 
wskaźniki 

monitorowania 

Zastanów się, jak i 
komu będą 

upowszechniane 
wyniki 

 

 

2. W trakcie projektu 
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VIII. Jak sukces jest oceniany  

Ocena działań komunikacyjnych i upowszechniających, tak samo jak spodziewany wpływ 
Twojego projektu Erasmus+, są istotną częścią Planu Upowszechniania. Od początku projektu 
konieczne jest zapewnienie wskaźników kontrolnych i monitorujących związanych z różnymi 
działaniami, które pozwolą Ci zmierzyć, czy zaplanowane cele zostały osiągnięte. 

Wskaźniki te mogą być ilościowe (liczby i procenty) lub jakościowe (jakość i doświadczenie). 
Narzędziami do pomiaru tego sukcesu mogą być m.in.: ankiety, wywiady, obserwacje, oceny, 
fakty i liczby ze strony internetowej/bloga projektu, spotkania koordynacyjne, metryki social 
media itp. 

Ocena sukcesu 

 

  

 

Fakty i liczby 
dotyczące sieci  

Relacje w mediach 

Liczba spotkań z 
interesariuszami i 
agentami 

d k j i 

Widoczność w 
sieciach 

społecznościowych i 
atrakcyjność strony 

internetowej / bloga 
projektu 

Udział w kongresach i 
wydarzeniach 
publicznych 

Wpływ na środki 
polityczne na różnych 

poziomach Produkcja i obieg 
materiałów i produktów 
komunikacyjnych 

… 
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IX. Identyfikacja wizualna i loga 

Obowiązkowe jest, aby w trakcie realizacji projektu wsparcie otrzymane w ramach programu 
Erasmus+ było uznawane we wszystkich materiałach promocyjnych i komunikacyjnych, w tym 
na stronach internetowych/blogach i portalach społecznościowych, oraz abyś używał godła 
Unii Europejskiej (flaga UE) ) z pełną nazwą Unii Europejskiej, bez skrótów. Preferowaną opcją 
informowania o finansowaniu UE za pośrednictwem programu Erasmus+ jest napisanie obok 
emblematu UE następującego tekstu: „Współfinansowany z programu Erasmus+ Unii 
Europejskiej”. Nazwa Erasmus+ nie będzie tłumaczona. 

Pod poniższymi linkami możesz pobrać różne wersje oficjalnego logo, zarówno w języku 
hiszpańskim, jak i angielskim. Wygodnie jest wybrać logo kontrastujące z tłem, aby tekst był 
doskonale czytelny. 

Loga 

Oryginalny format  

Format monochromatyczny (biały) 

Format monochromatyczny (czarny)  
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W dodatku do używania oficjalnego logo dla beneficjentów programu Erasmus+, na stronach 
internetowych wszelkiego rodzaju publikacji i opracowań przygotowanych z dofinansowania z 
programu Erasmus+ Unii Europejskiej należy odpowiednio stosować następujący tekst: 

Z drugiej strony, aby zmaksymalizować widoczność i upowszechnianie programu, 
ważne jest, aby instytucje będące beneficjentami projektów Erasmus + uwzględniły link do 
sieci na swoich stronach internetowych, blogach i innych narzędziach do upowszechniania 
Twoich projektów, tak samo jak link do strony Erasmus +  

X. Wymagania otwartego dostępu do materiałów Erasmus +  

Aby zapewnić Twojemu projektowi Erasmus +  większą widoczność, wymagane jest korzystanie 
z otwartych licencji, aby inni mogli korzystać z zasobów, dokumentów i materiałów 
dydaktycznych generowanych przez Twój projekt, na ich różnych nośnikach, które muszą być 
udostępnione publicznie w formacie cyfrowym i bezpłatnie przez Internet. 

Istnieją różne licencje otwarte w zależności od poziomu udzielonych zezwoleń lub nałożonych 
ograniczeń, a jako beneficjenci macie swobodę wyboru konkretnej licencji, która będzie miała 
zastosowanie do waszych materiałów i produktów. 

Licencja otwarta nie jest przeniesieniem praw autorskich ani praw własności intelektualnej. 
Jako beneficjenci pozostaniecie właścicielami praw autorskich do produkowanych przez siebie 
materiałów i będziecie mogli z nich korzystać w dowolny sposób. Jedynym wymogiem jest 
umożliwienie bezpłatnego dostępu do zasobów edukacyjnych, dokumentów i materiałów 
dydaktycznych generowanych przez Twój projekt na otwartych licencjach. Aby spełnić ten 
wymóg, licencje muszą obejmować co najmniej prawo użytkowania oraz, jeśli to możliwe, 
prawo udostępniania i adaptacji.  

 

Projekt „(nazwa projektu)” jest współfinansowany przez 
program Erasmus+ Unii Europejskiej. Treść (niniejsza informacja 

prasowa / oświadczenie / publikacja / itp.) jest wyłączną 
odpowiedzialnością (nazwa ośrodka edukacyjnego lub 

organizacji edukacyjnej i szkoleniowej) i Komisji Europejskiej, nie 
ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji 

ujawnione tutaj. 

“
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Wyniki projektów mogłyby również być skomercjalizowane, a doświadczenie pokazuje nam, że 
otwarty dostęp przynosi widoczność i zachęca inne zainteresowane strony do zakupu 
wersji drukowanej lub fizycznego materiału lub dokumentu. Jako przykład możemy 
przytoczyć licencje Creative Commons (CC), które są darmowym narzędziem prawnym, 
które umożliwia użytkownikom korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim 

bez pytania autora o zgodę. 

XI. Kanały komunikacji Erasmus + 

Dodatkowo, obowiązkowo należy podkreślić wagę relacji i występowania w różnych 
mediach (prasa, radio, telewizja…). W tym sensie każdy ośrodek musi terminowo 
publikować serię komunikatów prasowych, które muszą znajdować się w określonej 
sekcji na samych stronach internetowych i gdzie zbieramy najważniejsze wystąpienia 
w mediach (prasa pisemna na papierze, cyfrowa, radio i telewizja) na szczeblu 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Nasze sieci społecznościowe 

Krótkie wiadomości (tweety), aby być na bieżąco z naszą działalnością, 
międzynarodowymi programami edukacyjnymi i wszystkim, co dotyczy internacjonalizacji i 

modernizacji systemów edukacji i szkoleń. 

 

Zdjęcia i filmy do interakcji z nami i dzielenia się doświadczeniami w znacznie bardziej 
kreatywny sposób. 

 

Publikacje z aktualnościami, filmami, zdjęciami i wszystkimi informacjami o tym, co robimy, aby 
lepiej się poznać i współpracować z nami poprzez komentarze. 

 

Rozpowszechnianie informacji i wideo na temat programu Erasmus+ i innych programów 
międzynarodowych. Poprzez kanały audiowizualne docieramy do jak największej liczby 
odbiorców. 

 

Playlista (playlista) z muzycznym wyborem piosenek najbardziej reprezentatywnych dla 
doświadczeń uczestników programu Erasmus+. Dodatkowo, możesz wnieść swój wkład, 
dodając utwory, które przywołują wyjątkowe chwile Twojej mobilności. 
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Z obszaru komunikacji zachęcają nas do używania ich ogólnych etykiet i wspominania o nich za 
każdym razem, gdy publikujesz w swoich sieciach społecznościowych, ponieważ w ten sposób 
poprawia się widoczność Twoich publikacji i interakcji, a tym samym zostaną one 
zarejestrowane, abyś mógł użyć ich w swoich raportach z projektów Erasmus+. 

Podobnie, okresowo publikują bezpłatny biuletyn elektroniczny, aby dostarczać aktualnych 
informacji o wszystkich nowościach i działaniach związanych z międzynarodowymi programami 
i inicjatywami edukacyjnymi (Erasmus +, Europass, Study in your country ...). 

Dlatego dobrze jest zasubskrybować ich platformę, aby być pierwszym, który dowie się o 
wszystkich nowościach i aby Twój projekt mógł pojawić się w tej publikacji z tysiącami 
subskrybentów. 

 

 

XII. Wyniki projektu 

Platforma wyników projektu Erasmus + (E + PRP) to baza danych Komisji Europejskiej 
dotycząca programu Erasmus +, głównego narzędzia komunikacji i przejrzystości programu. 
Zawiera opisy wszystkich projektów finansowanych w ramach Programu, w tym dane 
kontaktowe organizacji uczestniczących, wyniki zrealizowanych projektów, linki do stron 
internetowych oraz służy jako wyszukiwarka partnerów. 

Platforma wyróżnia się również dobrymi praktykami, czyli projektami, które osiągnęły 
wyjątkowe rezultaty ze względu na ich trafność, potencjał komunikacyjny, oddziaływanie lub 
projekt, co przekłada się na dobrze zarządzane projekty z bardzo dobrymi wynikami. 
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XIII. Stwórz własny plan upowszechniania 

W dokumentacji możesz znaleźć szablon do opracowania swojego Planu Upowszechniania. 

XIV. Zasoby 

 

Kontrola i 
monitorowa

nie 
wskaźników 

/ Ocena 

Analiza 
D.A.F.O. 

Cele 

Grupy 
docelowe i 
interesariu

sze 

Poziomy 
rozpowszechnia

nia (lokalne, 
regionalne, 

krajowe, 
międzynarodo

) 

Posty 

Strategia: ton i 
język, kanały i 

narzędzia 

Działania 
komunikacyjne i 
upowszechniają

ce 

 
Harmonogr

am 

 
Odpowiedzialni 

Plan 
upowszechniani

a 

Należy również pamiętać... 
 

Budżet Swobodny 
dostęp do 

 

Możliwość 
przenoszenia 
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Z Obszarów Komunikacji Agencji Narodowych przygotowali serię materiałów komunikacyjnych 
dostępnych za pośrednictwem ich strony internetowej i sieci społecznościowych, które 
udostępniają, aby Cię zainspirować i pomóc w upowszechnianiu Twoich projektów. Może to 
być punkt wyjścia, z konkretnymi przykładami, do opracowania własnych materiałów oraz 
zasobów komunikacji i upowszechniania. 

a. Infografiki wideo 

Okresowo projektują i publikują filmy, które oferują istotne informacje, doświadczenia, 
doświadczenia i możliwości oferowane przez program Erasmus+ w różnych sektorach edukacji. 
Dlaczego nie stworzyć filmu o swoim projekcie: ogólne informacje, po mobilności, ze 
świadectwami bohaterów (studentów i/lub pracowników)…? 

 

b. Broszury 

Infografiki są idealne do prezentowania informacji i danych w bardziej atrakcyjny sposób. 
Ponadto istnieje wiele aplikacji i platform, za pomocą których możesz zaprojektować własne 
infografiki. Na przykład: piktochart.com, sztaluga.ly, vizualize.me, canva.com. 

Ważne może być również korzystanie z broszur i przewodników, które mogą pomóc w bardziej 
przejrzystym upowszechnianiu programu Erasmus + i wszystkich możliwości, jakie oferuje w 
każdym z sektorów edukacyjnych. 

 

c. Publikacje 

Do Twojej dyspozycji jest seria książek i publikacji, w których znajdziesz  również niezbędną 
inspirację do swoich projektów oraz zestawienie interesujących danych i tematów dotyczących 
internacjonalizacji edukacji. 

d. Mapy interaktywne projektów Erasmus+ 

W Narodowej Agencji Twoich krajów przygotowano interaktywne mapy dla każdej Jednostki, 
pokazujące rozkład geograficzny już zrealizowanych i realizowanych projektów Erasmus+ w 
każdym z sektorów edukacyjnych. Na przykład możesz znaleźć: 

- Mapa projektów Erasmus+ w edukacji szkolnej 
- Mapa projektów Erasmus+ w zakresie szkolenia zawodowego 
- Mapa projektów Erasmus+ w szkolnictwie wyższym 
- Mapa projektów Erasmus+ w edukacji dorosłych 
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e. Inne platformy edukacyjne 

Program Erasmus + jest zasilany i wspierany przez inne platformy edukacyjne, które mogą 
służyć jako możliwe narzędzia do upowszechniania i poprawy zarządzania Twoim projektem 
Erasmus +. 

e-Twinning  
Platforma ta zapewnia zespołom edukacyjnym narzędzia 
do nauki, komunikowania się, współpracy i 
opracowywania projektów we współpracy z ośrodkami 
europejskimi i przy użyciu technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

www.etwinning.net/es/pub/index.html  
 

School Education Gateway  
Platforma School Education Gateway (SEG) ma na 
celu zapewnienie szkołom pomocy, której 
potrzebują, aby rozpocząć i rozwijać projekty 
Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej. Ponadto 
zawiera ogólne informacje o programie Erasmus+, 
zbiór dobrych praktyk, tutoriale i aktualności 
związane z Programem. 

sepie.es/educacion-escolar/school-gateway.html 

Jedną z sekcji w SEG jest „Akademia Nauczyciela”, która oferuje katalog z informacjami o 
szkoleniach stacjonarnych i kursach online. Kursy online są całkowicie bezpłatne i opracowane 
przez zespół SEG. Ponadto w tej sekcji znajdziesz także wybór materiałów dydaktycznych 
opracowanych przez nauczycieli eTwinning, instytucje UE i projekty finansowane przez UE. 

EPALE  
EPALE to wielojęzyczna społeczność profesjonalistów zajmujących się 
kształceniem dorosłych. Jego celem jest wspieranie współpracy w 
celu poprawy jakości i świadczenia usług uczenia się dorosłych w 
Europie, wzmocnienie sektora uczenia się dorosłych w skali 
ogólnoeuropejskiej oraz umożliwienie profesjonalistom i 
promotorom edukacji dorosłych dotarcie do całej populacji 
dorosłych. 
ec.europa.eu/epale/es  
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OLS  
Online Language Support (OLS) został zaprojektowany, aby pomóc 
uczestnikom programu Erasmus + poprawić znajomość języka, którego 
będą używać do pracy, nauki lub rozwijania mobilności za granicą, dzięki 
czemu będą mogli w pełni skorzystać z tego doświadczenia, ponieważ 
brak umiejętności językowych jest jedną z głównych przeszkód w 
uczestnictwie w mobilności lub możliwościach szkoleniowych 
oferowanych przez ten program. 
Platforma OLS jest dostępna w następujących językach: BG, CS, DA, DE, 
EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL i SV. 
http://erasmusplusols.eu/  
 

EUROPASS  
Europass to osobiste elektroniczne dossier, 
składające się z elektronicznego CV i 
portfolio dokumentów (paszport 
umiejętności), w którym można 
skompilować inne dokumenty Europass: 
Paszport Językowy, Suplementy Europass i 
Dokument Mobilności, a także inne ważne dokumenty takie jak np. świadectwa studiów czy 
pracy. 
Europass jest bezpłatny i umożliwia ludziom jasne przedstawienie swoich kompetencji, 
umiejętności i kwalifikacji za pomocą dokumentów, które pomagają przyszłym pracodawcom, 
instytucjom edukacyjnym i organizatorom szkoleń zrozumieć, jakie przedmioty były studiowane, 
jakie szkolenia zostały ukończone lub jakie doświadczenie zawodowe zostały zdobyte. 
 
Erasmusintern.org  
W odniesieniu do zarządzania mobilnością stażową w 
sektorze Szkolnictwa Wyższego, jednym z najbardziej 
skomplikowanych zadań jest poszukiwanie firm 
zainteresowanych przyjęciem studentów. 
Aby ułatwić to działanie, Narodowe Agencje programu 
Erasmus+ zgodziły się na korzystanie ze wspólnej 
platformy do publikacji ofert stażowych. To narzędzie 
zostało opracowane przez Erasmus Student Network (ESN), międzynarodowe stowarzyszenie 
studentów non-profit i jest szczególnie związane z jakością staży. 
Platforma umożliwia firmom rejestrowanie swoich ofert stażowych, a studentom i 
organizacjom wyszukiwanie zainteresowanych firm, z opcjami filtrowania pozwalającymi na 
przeprowadzenie wyszukiwań adekwatnych do celów danej instytucji. 
erasmusintern.org  
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Drop’pin @EURES 
Europejska sieć poszukiwania pracy EURES opracowała specjalny portal: 
Drop'pin @EURES dla bezrobotnych młodych ludzi, na którym można 
zapoznać się z różnymi ofertami staży, wolontariatu itp. 
 
ec.europa.eu/eures/public/es/opportunities  
 

Euroguidance 
Euroguidance to europejska sieć krajowych ośrodków zasobów i 
informacji poradnictwa w 34 krajach europejskich. Jego główna 
grupa docelowa składa się z specjalistów zajmujących się 
doradztwem edukacyjnym i zawodowym, w tym specjalistów, 
którzy dostarczają informacji i wskazówek na temat 
międzynarodowej mobilności edukacyjnej użytkownikom 
końcowym poszukującym możliwości studiowania i szkolenia za 
granicą. 
 
https://www.euroguidance.eu/ 

Ploteus 
Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów edukacyjnych i 
wymiany na poziomie społeczności, zalecamy odwiedzenie tego 
portalu Komisji Europejskiej, który jest użytecznym narzędziem do 
znajdowania informacji o tym, jak studiować w Europie i 
możliwościach uczenia się przez całe życie. 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/es/home 

 

 

CEDEFOP (European Center for the Development of Vocational 
Training)  
Cedefop jest organem UE, który skupia wszystkich zainteresowanych szkoleniem zawodowym 
(decydentów politycznych, organizacje pracodawców i związki zawodowe, instytucje 
szkoleniowe, nauczycieli i trenerów oraz studentów w każdym wieku). W ten sposób 
przyczynia się do opracowania i realizacji polityki szkolenia zawodowego Unii Europejskiej. 
Monitoruje ewolucję trendów na rynku pracy i pomaga Komisji Europejskiej, krajom UE, 
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organizacjom pracodawców i związkom zawodowym 
w dostosowaniu oferty szkoleniowej do potrzeb 
rynku pracy. 
 
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 

European Schoolnet 
European Schoolnet to sieć 35 europejskich 
ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli (Belgia). 
Jako organizacja non-profit, jej celem jest 
dostarczanie innowacji w nauczaniu i uczeniu się 
swoim głównym interesariuszom: ministerstwom 
edukacji, szkołom, nauczycielom, naukowcom i 
partnerom przemysłowym. 
 
http://www.eun.org/home  

Eurodesk 
To międzynarodowe stowarzyszenie wspierające 
program Erasmus+ posiada sieć krajowych 
koordynatorów połączonych z ponad 1000 lokalnych 
dostawców informacji w 36 krajach europejskich. 
Eurodesk zwiększa świadomość możliwości uczenia się w ramach mobilności i zachęca młodych 
ludzi do stania się aktywnymi obywatelami. Stanowi również główne źródło informacji dla 
młodzieży na temat polityk europejskich, informacji o mobilności i możliwościach. Odpowiada 
na zapytania i udziela wskazówek dotyczących mobilności młodzieży w całej Europie. 
 
https://eurodesk.eu/ 
 

 

 

Eurydice  
Sieć 42 jednostek krajowych zlokalizowanych w 
krajach programu Erasmus+. Eurydice publikuje 
opisy systemów edukacyjnych w różnych krajach 
europejskich, raporty porównawcze poświęcone 
konkretnym tematom, wskaźniki i statystyki, a 
także wiadomości i artykuły edukacyjne. Raporty 
te pokazują, jak kraje mierzą się z wyzwaniami we wszystkich sektorach edukacji. 
 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/  
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Enic-Naric 
Celem sieci ENIC-NARIC (European 
Network of Information Centres – 
National Academic Recognition 
Information Centres) jest ustalenie 
wspólnych polityk i praktyk w zakresie 
uznawania kwalifikacji we wszystkich krajach członkowskich sieci. 
Sieć ta, składająca się z 55 ośrodków informacyjnych zainstalowanych w różnych krajach 
europejskich, współpracuje w celu promowania mobilności międzynarodowej poprzez 
ułatwianie interpretacji zagranicznych programów akademickich. W tym sensie przyczynia się 
do tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), ułatwiając uznawanie 
kwalifikacji i planów studiów. 
 
https://www.enic-naric.net/spain.aspx 
 
SOLVIT  
Jest to bezpłatna usługa administracji krajowych krajów 
UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Dostarczana jest 
głównie online, a jej celem jest znalezienie rozwiązania 
w ciągu maksymalnie 10 tygodni od momentu, gdy 
centrum kraju, w którym pojawia się problem, zgodzi 
się nim zająć . SOLVIT rozwiązuje takie problemy jak: uznawanie kwalifikacji zawodowych, 
prawo pobytu i wiz, praca za granicą, dostęp do edukacji itp. 
 
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm  

 

 

 

Europe Direct 
Europe Direct to punkty kontaktowe i centra informacji o 
Europie. Dla obywatela dostępnych jest kilka bezpłatnych usług: 
 Centrum kontaktowe Europe Direct oferuje scentralizowany 
serwis informacyjny przez telefon i e-mail we wszystkich 
kwestiach związanych z UE. 
 Centra informacyjne Europe Direct to lokalne punkty 
kontaktowe. Relacjonują i odpowiadają osobiście na wszelkiego 
rodzaju pytania dotyczące kwestii europejskich, biorąc pod 
uwagę kontekst lokalny. 
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 Centra Dokumentacji Europejskiej przyczyniają się do nauczania i badań nad integracją 
europejską. Oferują szeroką gamę dokumentów dotyczących spraw europejskich i zachęcają 
społeczność akademicką do udziału w debacie o Europie. 
 
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es 

 

European Youth Portal 
Europejski Portal Młodzieżowy oferuje europejskie i 
krajowe informacje na temat możliwości, które interesują 
młodych ludzi mieszkających, studiujących i pracujących w 
Europie. Informacje są pogrupowane w 8 głównych 
tematów, obejmują 34 kraje i są dostępne w 28 językach. 
 
https://europa.eu/youth/EU_es 

 

XV. Lepiej komunikuj projekty  ERASMUS +. 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że komunikacja to zadanie, które wymaga ciągłego 
planowania i przeglądu, w celu sprawienia, że będzie to możliwie jak najbardziej sensowne, nie 
zapominając, że konieczne jest określenie konkretnych zadań i harmonogramu, zespołu i 
zasobów, aby to przeprowadzić do końca. 

W najszerszym znaczeniu komunikacja obejmuje działania informacyjne i promocyjne mające 
na celu podniesienie świadomości i poprawę widoczności działań w ramach projektu Erasmus+, 
a także rozpowszechnianie i wykorzystywanie jego wyników. 

Z tego powodu komunikacja, upowszechnianie i wykorzystanie wyników powinny stanowić 
kluczową część zarządzania podczas cyklu życia projektu Erasmus+. Poświęcenie czasu 
niezbędnego do opracowania skutecznego Planu Upowszechniania i znaczące wykorzystanie 
wyników projektu będzie niezwykle korzystne zarówno dla beneficjenta, jak i dla jego 
partnerów i uczestników zaangażowanych w jego opracowanie. Bez wątpienia rozwój projektu 
Erasmus+ otwiera drogę do umiędzynarodowienia ośrodków i organizacji edukacyjnych w 
dziedzinie edukacji i szkoleń, zapewniając jednocześnie większy prestiż. To w tym kontekście 
komunikacja nabiera większej roli, stwarzając nowe możliwości maksymalizacji 
upowszechniania i oddziaływania projektów i ich wyników. Nic dziwnego, że kiedy 
opracowujemy nasze plany upowszechniania i czasowo realizujemy działania komunikacyjne 
przez cały cykl życia naszych projektów Erasmus+, musimy pamiętać, że komunikacja jest jak 
drobny deszcz, który stopniowo spływa z czasem, biorąc pod uwagę publiczną mapę naszej 
społeczności edukacyjnej. Tak właśnie muszą wyglądać działania komunikacyjne każdego 
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projektu Erasmus +, planując działania komunikacyjne i upowszechniające, które będą 
ekscytować naszych odbiorców i grupy docelowe zaangażowane w nasz projekt. 
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NOTATKI 

 

Twoje notatki tutaj 
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