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Każde działanie upowszechniające jest promocją, 

jednak nie każde działanie promocyjne jest upowszechnianiem. 

Promocja a upowszechnianie 



  

Upowszechnianie (rozpowszechnianie) – oznacza rozprzestrzenianie na 
szeroką skalę. Wykorzystywanie – oznacza stosowanie i korzystanie z czegoś. 

Komunikacja i promocja – obejmuje działania informacyjne i promocyjne, 
mające na celu zwiększanie świadomości i silniejsze wyeksponowanie działań 

realizowanych. 
  

Działania promocyjne projektu towarzyszą upowszechnianiu (wzmacniają 
jego efekty), jednak ich przedmiotem nie są rezultaty, a informacje, idee, 

wartości itp. 

Promocja a upowszechnianie 



Projekt ma wartość  
a upowszechnianie nadaje mu znaczenie 

Upowszechniania projektu nie zaczynamy w momencie jego 
zakończenia, upowszechnianie powinno odbywać się 

każdego dnia i każdy, kto jest zaangażowany w projekt ma 
do odegrania ważną rolę w tym procesie i powinien być 

jego najlepszym ambasadorem! 



• Przekazaniem partnerom odbitek materiałów i raportów z przekonaniem, że 
to wystarczy.  
 
• Umieszczeniem czegokolwiek na stronie internetowej, wierząc, że 
użytkownicy jakoś dowiedzą się, że to można na niej znaleźć.  
 
• Wysłaniem informacji prasowej do mediów z nadzieją, że zostanie 
wykorzystana w przekazie medialnym.  
 
• Wydrukowaniem raportu w dużym nakładzie z przekonaniem, że ludzie sami 
przyjdą i będą pytać o niego. 

  

Czym nie jest upowszechnianie? 



Cel upowszechniania 
 i wykorzystywania rezultatów  

- 
Wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez 

upowszechnienie i wykorzystywanie oraz wprowadzenie ich na 
trwałe do praktyki edukacyjnej. 

  
 



Upowszechnianie wewnętrzne 

- czyli docieramy z efektami do jak najszerszej grupy docelowej 
wewnątrz instytucji: 
 

Grono pedagogiczne: szkoleniowe rady pedagogiczne, 

publikacja materiałów w mediach społecznościowych, na stronie 
internetowej, gazetkach szkolnych, materiały drukowane w postaci 
folderów i broszur 

Uczniowie: przedmiotowe zajęcia edukacyjne, zajęcia 

terapeutyczne -logopedyczne,  imprezy i wydarzenia szkolne (Rejs 
„Laguną”, Szkolny Dzień Języków Obcych, Warsztaty 
Bożonarodzeniowe, zajęcia integracyjne z wykorzystaniem ozobotów, 
Warsztaty Wielkanocne, Festiwal Hiszpański) 

Rodzice naszych uczniów: publikacje w mediach 

społecznościowych, na stronie internetowej, wydarzenia projektowe 
(Wieczory Hiszpańskie), imprezy szkolne – Warsztaty Bożonarodzeniowe 



Upowszechnianie zewnętrzne 

- czyli wykraczamy poza mury szkoły, dzielimy się efektami  
      z innymi placówkami, instytucjami 

 
• Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekologicznych w 

Zielonej Górze 
• Przedszkole „Mali odkrywcy” w Nowej Soli 
• St. Johannesbergschule  Oranienburg, Niemcy 
• SP nr 1, SP nr 2, ZS w Otyniu, SP w Lubieszowie 
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  w Zielone Górze 
• Starostwo Powiatowe- organ prowadzący 
• MBP w Nowej Soli 
• MM w Nowej Soli 
• MA-H w Głogowie 
• UM w Nowej Soli 



Kanały i narzędzia upowszechniania 

Kanały Narzędzia 
strony internetowe, media 

społecznościowe 

profile społecznościowe (Facebook, 

Twitter, Pinterest, platforma eTwinning, 

artykuły, fotorelacje, ) 

Kontakty bezpośrednie Prezentacje, spotkania, konferencje, rady 

pedagogiczne, zespoły przedmioty, 

TV, radio, prasa Reportaże,  artykuły prasowe, wywiady z 

uczestnikami, szkoleniowcami,  

Wydarzenia Konferencje, seminaria, wystawy, imprezy 

szkolne, rady pedagogiczne 

Materiały drukowane Ulotki, broszury, foldery,  



Kanały i narzędzia upowszechniania 
 

strony internetowe, media społecznościowe: 
 
- strona internetowa placówki   https://soswnowasol.pl/ 

 
- profil placówki FB    https://www.facebook.com/soswnowasol/ 

 
- grupa Erasmofani FB https://www.facebook.com/groups/334025024111188/ 

 
- profile prywatne uczestniczek projektu 
 
- eTwinning    https://live.etwinning.net/events/event/105374 
 https://live.etwinning.net/events/event/113656 
 
 
 

https://soswnowasol.pl/
https://soswnowasol.pl/
https://www.facebook.com/soswnowasol/
https://www.facebook.com/soswnowasol/
https://www.facebook.com/soswnowasol/
https://www.facebook.com/groups/334025024111188/
https://www.facebook.com/groups/334025024111188/
https://live.etwinning.net/events/event/105374
https://live.etwinning.net/events/event/105374
https://live.etwinning.net/events/event/105374
https://live.etwinning.net/events/event/113656
https://live.etwinning.net/events/event/113656


Kanały i narzędzia upowszechniania 
 

Spotkania bezpośrednie: 
 
Cykl Wieczorów Hiszpańskich - 18.06.2019 „Mój Picasso, mój Dali” 
                                                             19.09.2019 „Co w Hiszpanii gra?” 
                                                             01.10.2019 „Filmowa fiesta dobra na wszystko!” 
 
Konferencje – 26.02.2020 konferencja RPI FRSE przy LKO w Gorzowie Wlkp. 
                                                  „Program Erasmus+ w SOSW im J. Korczaka w Nowej Soli” 
 
Rady Pedagogiczne szkoleniowe – 20.11.2020 „Prezentacja mobilności do Barcelony”        
                                                                     22.01.2010  „Synergia eTwinning i Erasmus+ ,           
                                                                                           możliwości eTwinning” 
 
Spotkania - 19.02.2020  „Nauczanie przez włączanie jest możliwe” 





Gazetki upowszechniające 



Kanały i narzędzia upowszechniania 
 

Prasa: 
 
Tygodnik Krąg 25.06.2019 „Hiszpański klimat w bibliotece” 
 

Tygodnik Krąg 01.10.2019 „Kadra SOSW nie próżnuje!” 
 
Tygodnik Krąg 12.11.2019 „Zmienia Życie, otwiera umysły” 
 

Gazeta Lubuska 28.11.2019 „Nauczyciele XXI wieku chcą się szkolić” 
 

Tygodnik Krąg    10.12.2019 „W SOSW już czują święta” 





Kanały i narzędzia upowszechniania 

Wydarzenia 
 
Konferencje 26.02.2020 konferencja RPI FRSE przy LKO w Gorzowie Wlkp. 
                                                  „Program Erasmus+ w SOSW im J. Korczaka w Nowej Soli” 
 
 
 
 
                                                                                       Gazetki 
 
 
 
 
Wystawy 10-11.10.209 Erasmusdays 

 



Kanały i narzędzia upowszechniania 
 

Materiały drukowane 
 
  
Folder „Edukacja włączająca w Europie”,  
kompetencje nauczyciela XXI w 
 
 
 
 
 
Broszury 



Zasady skutecznego upowszechniania 

Zasadna nr 1: Upowszechnianie jest ważne i potrzebne- 
                            mamy różne grupy odbiorców i różne narzędzia 
  

Zasada nr 2:  Znamy grupę docelową- 
                          uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna naszej placówki, nauczyciele innych szkół,     
                          mieszkańcy miasta i powiatu, szkoła partnerska z Niemiec 
 

Zasada nr 3: Nie mówimy dużo, tylko o tym co jest ważne-  
                         mówimy o konkretnych rozwiązaniach, podajemy przykłady zastosowania 
 
 

Zasada nr 4: Mówimy tak abyśmy byli zrozumiani-  
                         przekaz dostosowujemy do grupy odbiorców 
     
 



Platformy 
  

Platforma Selfie + 

Platforma upowszechniania rezultatów Erasmus+ 

platforma SEG 

platforma eTwinnng live 



Dlaczego warto używać platform? 

Dzielisz się 
rezultatami  

Wzmacniasz 
widoczność  
projektu  

Inspirujesz 
 i zdobywasz 
 inspiracje 

My tak działamy i polecamy! 



Trwałość i wpływ 
 

 Trwałość jest zdolnością kontynuowania projektu i wykorzystywania 
jego wyników po zakończeniu okresu finansowania. Nie wszystkie 
części projektu lub wyniki mogą być trwałe, zatem ważne jest, aby 
postrzegać rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników jako 
proces postępujący, który wykracza poza czas trwania projektu i 

będzie trwał w przyszłości. 
 

 Przewodnik po programie Erasmus+ 



Prawo autorskie 

• Bez względu na to jaki projekt realizujemy, musimy zadbać  o to, aby przestrzegać  prawa 
autorskiego. 

 
• Prawa autorskie powstają automatycznie z mocy prawa co oznacza, że nie jest potrzebna 

rejestracja w celu uzyskania ochrony.  
• Zasady prawa autorskiego są takie same w przypadku utworów w wersji cyfrowej jak  i 

analogowej. 
 
• Prawo autorskie z założenia przysługuje twórcy, a twórcą może być jedynie osoba 

fizyczna, a nie organizacja czy instytucja. Instytucja może być posiadaczem praw 
majątkowych do wypracowanych zasobów. 

 
• Często utwory/ wytwory w ramach projektu Erasmus+ nie są dziełem jednej osoby, ale 

kilku. Wtedy należy je wszystkie uznać  za współautorów (prawa autorskie osobiste) i 
wszystkie posiadają majątkowe prawa autorskie do utworu/ wytworu.  
 

• Aby instytucja je pozyskała niezbędne jest podpisanie umowy z  wszystkimi autorami. 



Prawo autorskie 
 



Prawo autorskie 

Korzystając z zasobów internetu należy pamiętać, że każdy obraz ma swojego 
autora. Warto korzystać z darmowych i wolnych  zdjęć oraz grafik. 



Ochrona wizerunku 

Zasada podstawowa: 
Aby rozpowszechniać cudzy wizerunek podczas upowszechniania rezultatów, 
należy mieć na to odpowiednią zgodę.  
 
Nie ma wymogu jak powinna być ta zgoda wyrażona; może być zawarta w 
regulaminie imprezy, konferencji, wydarzenia, może być  udzielona przy 
zgłoszeniu np. przy rejestracji. 



Dziękuję za uwagę 


