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Úvod
Slovenské organizácie pôsobiace vo vzdelávaní a odbornej príprave majú bohaté skúsenosti
s realizáciou projektov v programoch EÚ. Medzi projektmi možno nájsť mnoho príkladov dobrej
praxe. Napriek početným úspechom však zostáva šírenie a využívanie výsledkov projektov výzvou,
ktorej čelia koordinátori projektov nielen v štádiu písania návrhov projektov, ale aj počas ich
realizácie.
Jednou z úloh národných agentúr Erasmus+ je poskytovať podporu a poradenstvo bežiacim
projektom. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa
preto rozhodla formou prieskumu zozbierať skúsenosti a názory koordinátorov projektov na tému
šírenia a využívania výsledkov projektov, spracovať ich do praktických odporúčaní a vytvoriť krátku
príručku. Táto publikácia má slúžiť nielen koordinátorom bežiacich projektov, ale aj ako inšpirácia pri
príprave nových návrhov projektov v rámci programu Erasmus+.
Aby sa informácia o výsledkoch prieskumu rýchlejšie dostala do povedomia, národná agentúra
zorganizovala v októbri 2015 v Košiciach tematický seminár pre bežiace projekty programu Erasmus+
práve na tému šírenia a využívania výsledkov projektov. Prezentácie z podujatia sú trvalo k dispozícii
na webovej stránke www.erasmusplus.sk v časti Prezentácie.
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I.

Koordinátori si radia navzájom

Národná agentúra vo svojom online prieskume oslovila projekty vo všetkých sektoroch
vzdelávania a odbornej prípravy v programe Erasmus+ a predchádzajúcom Programe celoživotného
vzdelávania. Najviac odpovedí prišlo zo základných a stredných škôl (78 %), ale zastúpené boli aj
vysoké školy (10 %), organizácie vzdelávania dospelých a iné organizácie vo vzdelávaní a odbornej
príprave (spolu 12 %). Ich rady a odporúčania, ako robiť v projektoch účinné šírenie a využívanie
výsledkov, možno zhrnúť do nasledujúcich dvadsiatich bodov:
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Účinné šírenie a využívanie výsledkov – ako na to?
1.

Neprezentujte len výsledky, ale aj zážitok spojený s výsledkom.

2.

Osobný kontakt, ústna propagácia a šírenie výsledkov majú najväčšiu účinnosť.

3.

Realizujte projektové dni pre žiakov, rodičov a verejnosť (rodičia dokážu naozaj veľa
pomôcť).

4.

Žiaci, ktorí aktívne pracovali v projekte, sú najlepšími propagátormi, cez facebook šíria
priamo medzi spolužiakmi a priateľmi.

5.

Šírte na metodickom dni, dni otvorených dverí, triednych aktívoch, zápisoch žiakov,
oslovte kolegov z iných organizácií.

6.

Robte vždy fotografický záznam alebo video záznam (urobte výstavu fotografií pre
verejnosť, umiestnite všetko na webstránku školy, odboru školstva, mesta, platformy
e-twinning, v regionálnych novinách a sociálnych sieťach), vytvorte motivačnoinformačné video o projekte a jeho budúcich alebo už zrealizovaných výsledkoch.

7.

Oslovte miestnu televíziu, rozhlas, píšte do médií.

8.

Spolupracujte s rôznymi občianskymi združeniami, stavovskými organizáciami a
podnikmi, komorami a združeniami cieľovej skupiny.

9.

Vystupujte na seminároch, workshopoch, konferenciách pre odbornú verejnosť
s cieľom sieťovania, organizujte ich, zapájajte sa do odborných sietí.

10. Zapracujte výsledky do učebných osnov, tie potom publikujte ako inšpiráciu, píšte
odborné články napr. do Učiteľských novín.

11. Vytvorte si dobrý tím spolupracovníkov s pozitívnou pracovnou atmosférou (výborná
znalosť cudzieho jazyka nestačí, rôzne typy v tíme sú vítané).

12. Zostaňte otvoreným, dajte možnosť pridať sa do projektových aktivít aj neskôr.
13. Zabezpečte zastúpenie žiakov viacerých ročníkov v tíme.
14. Získajte podporu vedenia inštitúcie, ktoré vyčlení vlastné prostriedky (technické,
materiálne, personálne, finančné) na podporu projektu a prípadné ocenenie
(i finančné) úspešných riešiteľov projektu s uznaním projektovej činnosti v rámci
zvyšovania kvalifikačnej úrovne zamestnancov.

15. Nerobte projekt len pre projekt, zapojte viacerých učiteľov, ktorí budú výsledky
využívať, ponúknite výsledky iným školám.

16. Šírenie a využívanie dôkladne naplánujte vopred a vymedzte na ne dostatok času
a potrebné zdroje.

17. Definujte aktivity a termíny a priebežne ich kontrolujte.
18. Nenechávajte si všetko na koniec, postupne veci spracovávajte a uverejňujte.
19. Už pri tvorbe projektu myslite na šírenie výsledkov a udržateľnosť, plánujte pridanú
hodnotu, ktorá môže zaujať médiá.

20. Aj po skončení projektu sa stále vracajte k téme, rozviňte myšlienku do nového
projektu a zapojte novú cieľovú skupinu.
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II.

Pre tých, čo chcú vedieť viac

Šíreniu a využívaniu výsledkov projektov sa v programe Erasmus+ venuje oveľa väčšia pozornosť
než v predchádzajúcich programoch EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. V Sprievodcovi
programom Erasmus+, v zmluve o finančnej podpore schválených projektov, na webovej stránke
Európskej komisie, na stránkach národných agentúr Erasmus+, tam všade nájdete osobitné časti
venované téme propagácie programu, šírenia a využívania výsledkov projektov. Aj skúsení projektoví
manažéri môžu zaváhať, keď sa povie „akčný plán šírenia a využívania výsledkov projektov“,
„stratégia Európskej komisie v šírení a využívaní výsledkov“ alebo „diseminačná platforma programu
Erasmus+“, a preto v tejto časti tejto publikácie venujeme priestor vysvetleniu základných pojmov
a požiadaviek programu Erasmus+.
1. Šírenie a využívanie na úrovni projektov
Šírenie a využívanie výsledkov projektov nie je výlučnou doménou Európskej komisie, ani
národných agentúr. Práve naopak, šíriť informácie a výsledky a zabezpečiť, aby sa výsledky využívali
aj po ukončení projektu, je úlohou každého koordinátora, každého projektového partnerstva. Rady
a odporúčania, aké aktivity a postupy pritom použiť v rôznych typoch projektov, nájdete
v Sprievodcovi programom Erasmus+ v Prílohe II. Spôsob šírenia a využívania výsledkov by sa mali
prispôsobiť a zodpovedať konkrétnym potrebám a typu projektu.
To, že sa téme šírenia a využívania venuje celá príloha príručky a že uvedený aspekt je tiež jedným
z kritérií výberu a udelenia grantu, svedčí o jeho dôležitosti. Sprievodca vysvetľuje pojmy šírenie
využívanie a udržateľnosť nasledovne:
Šírenie = sprostredkovanie informácií o úspechoch a výsledkoch projektu v čo najširšom rozsahu.
Využívanie = používanie vo svoj prospech, maximalizácia potenciálu financovaných činností, aby sa
výsledky používali aj po ukončení projektu.
Udržateľnosť = schopnosť projektu pokračovať a používať výsledky aj po skončení obdobia
financovania.
Ciele šírenia a využívania výsledkov
Prvým cieľom šírenia a využívania výsledkov je rozšíriť a uplatňovať výsledky projektu. Druhým
cieľom je prispievať k vykonávaniu a vytváraniu národných a európskych politík a systémov.
Základné pravidlá
V každom projekte by sa šírenie a využívanie výsledkov malo plánovať od samého začiatku. Plán
(stratégia) šírenia a využívania by mal pokrývať celé trvanie projektu a aj obdobie po ukončení
finančnej podpory. Do prípravy a realizácie plánu šírenia by sa mali aktívne zapájať všetci partneri. Je
vhodné využívať rôznorodé formy a metódy podľa vybranej cieľovej skupiny. Cieľom je osloviť čo
najširšiu cieľovú skupinu a nezabúdať na produkciu výsledkov v rôznych jazykových verziách (v našich
zemepisných šírkach v jazykoch partnerstva a angličtine).
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Plán/stratégia šírenia a využívania
Dobre postavený plán šírenia a využívania výsledkov obsahuje merateľné a realistické ciele, ktoré
umožnia projektovým partnerom monitorovať pokrok. Časový harmonogram jednotlivých aktivít by
mal byť v súlade s jednotlivými etapami projektu. Cieľové skupiny na všetkých úrovniach (miestnej,
regionálnej, národnej alebo európskej úrovni) by mali byť jasne zadefinované a plán by mal
obsahovať aj ich priame zapojenie. Osobitnú pozornosť treba venovať tzv. multiplikátorom, osobám,
ktoré posunú získané informácie ďalej. Ku každej aktivite šírenia a využívania by mali byť priradené
zodpovedajúce finančné a personálne zdroje. Účinnosť šírenia a využívania výsledkov treba
pravidelne vyhodnocovať na základe spätnej väzby od cieľových skupín, ktorú je potrebné takisto
naplánovať.
Akčný plán - užitočný nástroj
Plán šírenia a využívania možno vytvoriť v podobe akčného plánu, ktorý má 2 roviny:
Vertikálna rovina - odpovede na otázky: prečo?; komu?; multiplikačný efekt – áno/nie? čo; kedy? kto
je zodpovedný? ako (aké kanály)? potrebný čas/financie? existujúce bariéry? dodatočné opatrenia?
hodnotenie efektu/dopadu?
Horizontálna rovina - odpoveď na otázku „na akej úrovni?“:
 Mikro-úroveň: vlastná organizácia, projektový partner.
 Stredná úroveň: miestna samospráva, región, vzdelávací sektor, pracovný sektor.
 Makro-úroveň: národná, európska.
Úroveň

Prečo?

Komu?

Multipl.
efekt?

Čo?

Kedy?

Kto?

Ako?

Potrebný
čas/financie?

atď.

Mikro
úroveň
Vlastná
organiz.
Partner 1
Partner 2
Stredná
úroveň
Miestna
samospr.
Región
atď.
Ako posúdiť úspech (hodnotenie dopadu)?
Úspešnosť šírenia a využívania výsledkov sa dá zhodnotiť iba vtedy, ak sú vopred (najlepšie už
v štádiu prihlášky) stanovené merateľné indikátory – kvantitatívne a kvalitatívne. Najčastejšie
používanými metódami sú dotazníky, pohovory, pozorovania a hodnotenia. Tu je niekoľko príkladov,
čo sa dá v projektoch merať a vyhodnotiť: fakty a číselné údaje týkajúce sa webovej stránky projektu,
počet stretnutí s kľúčovými zainteresovanými stranami, počet účastníkov diskusných a informačných
podujatí (workshopov, seminárov), záujem médií (články v odbornej tlači, informačné bulletiny,
rozhovory, atď.), prítomnosť v sociálnych médiách, vplyv na politické opatrenia na regionálnej,
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národnej a európskej úrovni, spätná väzba od koncových používateľov, ďalších zainteresovaných
strán a tvorcov politík.
2. Ako správne používať logá
Súčasťou šírenia a využívania výsledkov projektov je zviditeľňovanie finančnej podpory EÚ a
programu Erasmus+, s čím priamo súvisí používanie loga programu a povinných vyhlásení.
Príjemcovia grantov musia vo svojej komunikácii a na projektových výstupoch uvádzať znak Európskej
únie, logo a grafickú identitu programu Erasmus+, informáciu, že projekt sa (spolu-)financuje
z prostriedkov EÚ a pripojiť vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti národnej agentúry a EÚ.
Príjemca nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu národnej agentúry používať logo SAAIC.
Národná agentúra nie je partnerom, spoluorganizátorom, ani tvorcom projektových aktivít, výstupov
ani podujatí.
Webové stránky o používaní loga a vyhlásenia o (spolu-)financovaní:
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/agencies/use-translation.pdf
3. Otvorená licencia a práva duševného vlastníctva
Program Erasmus+ kladie na príjemcov grantu požiadavku, aby prostredníctvom otvorených licencií
zabezpečili voľný prístup k vzdelávacím zdrojom alebo iným dokumentom a médiám vytvoreným
v rámci projektu. Otvorená licencia je spôsob, ktorým vlastník diela udeľuje všetkým povolenie
používať zdroj. Otvorená licencia nie je prevod autorských práv ani práv duševného vlastníctva.
Príjemcovia zostávajú držiteľmi autorských práv týkajúcich sa nimi vypracovaných materiálov a môžu
ich používať podľa svojho uváženia.
V rámci programu Erasmus+ sa očakáva, že organizácie udelia práva na používanie, a v ideálnom
prípade aj na výmenu a prispôsobenie výstupov svojich projektov. Komerčné využitie výsledkov
projektov sa nevylučuje. Otvorený prístup pomáha zviditeľniť program a môže záujemcov podnietiť aj
ku kúpe tlačenej verzie alebo fyzického materiálu, dokumentu alebo médií.
4. Internet – pomoc pri šírení a využívaní výsledkov
Jedným z výstupov tematického seminára na tému šírenia a využívania výsledkov projektov, ktorý sa
konal v októbri 2015 v Košiciach, je prezentácia doc. Branislava Frka z Prešovskej univerzity v Prešove
s názvom „Online dokumentácia a diseminácia projektových výstupov.“ Koordinátori projektov v nej
môžu nájsť návod, ako efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, rôzne webové
aplikácie, sociálne siete a pod. pri šírení výsledkov svojich projektov. Nechajte sa inšpirovať na
https://prezi.com/syvrp_dwa0h_/online-dokumentacia-a-diseminacia-projektovych-vystupov.
5. Stratégia Európskej komisie v šírení a využívaní výsledkov
V apríli 2015 prijala Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru tzv.
Stratégiu v šírení a využívaní výsledkov, ktorá pokrýva programy Erasmus+ a Kreatívna Európa, ako aj
bežiace projekty Programu celoživotného vzdelávania, Mládež v akcii, Kultúra a Médiá. Dokument
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obsahuje vysvetlenie základných pojmov, ciele, procesy a nástroje na šírenie a využívanie výsledkov
projektov.
Základné pojmy stratégie
Šírenie (angl. dissemination) je plánovaný proces poskytovania informácií o výsledkoch programov a
projektov kľúčovým aktérom. Realizuje sa, len čo sú výsledky iniciatív dostupné.
Využívanie (angl. exploitation) je plánovaný proces prenosu úspešných výsledkov programov a
iniciatív vhodným osobám s rozhodujúcimi právomocami v riadiacich miestnych, regionálnych,
národných a európskych systémoch a presvedčovania jednotlivých konečných užívateľov, aby si tieto
výsledky prispôsobili a/alebo využívali.
Ciele stratégie
Cieľom stratégie je zdieľať výsledky projektov vytvorené v programoch, ktoré môžu skvalitniť prácu
organizácií a osôb s rozhodujúcimi politickými právomocami v daných oblastiach, maximalizovať
dopad programov vhodným šírením výsledkov širokým cieľovým skupinám a poskytnúť dôkazy
o vytvorení silného politického dopadu na členské štáty, inštitúcie EÚ a verejnosť, čím možno zároveň
zdôvodniť financovanie programov.
Metodológia v 3 krokoch
Európska komisia zabezpečuje šírenie a využívanie výsledkov v troch krokoch:
1. Transparentnosť – sprístupnenie informácií o realizovaných projektoch a ich výsledkoch
2. Výber príkladov dobrej praxe a úspešných projektov (angl. success stories)
3. Šírenie a využívanie úspešných projektov
1. krok - transparentnosť
Diseminačná platforma programu Erasmus+ je webový portál, ktorý poskytuje prehľad všetkých
projektov financovaných z programu Erasmus+ a ich výsledkov. Pri vyhľadávaní možno použiť rôzne
výberové kritériá. K dispozícii sú informácie ako napr. ciele, aktivity, projektoví partneri a výsledky
projektov
v jazykoch
partnerstiev.
Viac
sa
dozviete
priamo
na
portáli
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects

10

2. krok - výber úspešných projektov
Výber príkladov dobrej praxe z ukončených projektov vykonávajú národné agentúry v jednotlivých
krajinách programu a Výkonná agentúra v Bruseli. Tieto projekty sa potom uplatnia pri zviditeľňovaní
programu Erasmus+ a zároveň z nich Európska komisia vyberá najúspešnejšie projekty (success
stories). Tie sú následne šírené a využívané rôznymi aktérmi na európskej úrovni. Výsledky
mobilitných projektov v Kľúčovej akcii 1 bude Komisia šíriť a využívať spracované vo forme štúdií
a analýz dopadu. Na európskej úrovni sa budú analýzy realizovať na pravidelnej báze s cieľom
mapovať dopad na profesionálny a osobný rozvoj účastníkov, ale najmä na internacionalizáciu a
rozvoj organizácií.
3. krok - Aktivity šírenia a využívania
Zviditeľňovanie programu Erasmus+ prostredníctvom úspešných projektov, šírením a využívaním ich
výsledkov má za cieľ podporiť tvorbu politík a maximalizovať dopad projektov. Takéto aktivity budú
realizovať Komisia, Výkonná agentúra v Bruseli a národné agentúry, a to rôznymi spôsobmi a kanálmi
šírenia a využívania. Ročný plán aktivít šírenia a využívania pripravuje Komisia v súlade s ročnými
plánmi národných agentúr.
Príklady dobrej praxe – kritériá výberu
Na to, aby sa projekt stal príkladom dobrej praxe, musí v hodnotení svojej záverečnej správy
dosiahnuť minimálne 75 z celkového počtu 100 bodov. Zároveň musí reprezentovať ciele a zámery
kľúčovej akcie programu Erasmus+, z ktorej bol financovaný. Pri hodnotení sa budú sledovať
nasledujúce kritériá výberu:
1. Dopad – systematický dopad na organizácie partnerov a aj mimo nich, motivácia pre jednotlivcov
a organizácie.
2. Prenosnosť – výsledky sa dajú preniesť do iných kontextov, organizácie mimo partnerstva
vyjadrili vážny záujem o výsledky.
3. Inovácia – originalita z hľadiska vedomostí, znalostí a praxe.
4. Udržateľnosť – presvedčivý dôkaz, že metódy a výsledky budú využívané po ukončení
financovania.
5. Komunikácia – použitím rôznych komunikačných kanálov sú aktivity a výsledky projektu jasne
pochopené, existuje kvalitná webová stránka projektu a informácia o projekte na diseminačnej
platforme.
6. Finančný manažment v projekte – finančné riadenie projektu v súlade s pravidlami Erasmus+.
Úspešné projekty – kritériá výberu
Úspešné projekty (success stories) sa budú hodnotiť podľa piatich kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.

politická relevantnosť
komunikačný/diseminačný potenciál
dopad a udržateľnosť
inovácia
prenosnosť
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Pre každý sektor vzdelávania a odbornej prípravy vyberie úspešné projekty osobitná komisia
v Európskej komisii a označí ich v Diseminačnej platforme programu Erasmus+.
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III.

Ďalšie zaujímavosti z prieskumu národnej agentúry

Národná agentúra sa v prieskume zamerala na tému šírenia a využívania výsledkov projektov
a pýtala sa koordinátorov projektov, akým spôsobom šíria svoje výsledky a ako zabezpečujú, aby sa aj
využívali. Rozlišovali sme pritom šírenie a využívanie výsledkov v rámci vlastnej organizácie, resp.
v ostatných organizáciách zapojených do projektu, a šírenie mimo projektových partnerov. Výsledky
prieskumu uvádzame v grafoch a tabuľkách (% vyjadruje podiel zvolenej možnosti z celkového počtu
odpovedí na danú otázku):
1. Informácie o vašom projekte a jeho výsledkoch šírite:
V rámci vlastnej organizácie
V ostatných organizáciách zapojených do projektu
Mimo organizácií zapojených do projektu

94 %
77 %
80 %

2. Výsledky vášho projektu sa využívajú:
Vo vlastnej organizácii
V ostatných organizáciách zapojených do projektu
Mimo organizácií zapojených do projektu
Zatiaľ sa nevyužívajú

91 %
68 %
43 %
6%

Zaujímalo nás, čo sa stane s výsledkami po skončení projektu a aké jazyky sa používajú pri šírení
informácií o projektoch a ich výsledkoch na Slovensku:
3. Výsledky zrealizovaného projektu:
60%
50%

49%
42%

40%
30%
20%

18%

10%

1%

0%
sa využívajú po ukončení sa využívajú po ukončení
projektu v plnom
projektu len niektoré
rozsahu

4.

sa nevyužívajú po
ukončení projektu

máme zatiaľ iba bežiaci
projekt

Informácie o projekte a jeho výsledkoch šírite:
100%

88%

80%

66%

60%
40%
20%
0%
v slovenskom jazyku

v jednom alebo viacerých cudzích
jazykoch
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Nahliadli sme do projektového života v rámci organizácie. Zisťovali sme, komu sú informácie
o projekte a výsledky projektu šírené a ktoré kanály považujú koordinátori za najúčinnejšie:
5. Komu šírite informácie o projekte a jeho výsledkoch vo vlastnej organizácii?
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

%

95%
91%
80%
vedeniu
organizácie

ostatným
pracovníkom
organizácie

žiakom/študentom
/učiacim sa

80%

91%

95%

6. Do akej miery sú cieľové skupiny zapojené do aktivít šírenia informácií o projekte a jeho
výsledkoch vo Vašej organizácii?
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú cieľovým skupinám dostupné pasívnou
formou
Cieľové skupiny sa zúčastňujú šírenia aktívne

53 %
71 %

7. Ktoré spôsoby šírenia informácií o projekte a jeho výsledkoch vo Vašej organizácii vzbudili
NAJVÄČŠÍ záujem o projekt?
Informácie o projekte zverejnené na webovej stránke Vašej organizácie.
Informácie o projekte na nástenkách.
Pracovníci prezentujú projekt a jeho výsledky (vrátane správ z pobytov v zahraničí)
kolegom na pracovnej porade.
Informácie o projekte zverejnené na webovej stránke projektu.
Informácie o projekte v školskom časopise alebo inej publikácii organizácie.
Informácie o projekte v propagačných materiáloch.
Žiaci/študenti/učiaci zapojení do projektu prezentujú projekt a jeho výsledky ostatným
rovesníkom.
Informácie o projekte sú vo výročnej správe organizácie.
Informácie o projekte zverejnené na sociálnych sieťach.
Pracovníci prezentujú projekt a jeho výsledky žiakom/študentom/učiacim sa.
Pracovníci prezentujú projekt a jeho výsledky (vrátane správ z pobytov v zahraničí)
vedeniu organizácie.
Žiaci/študenti/učiaci sa zúčastňujú šírenia výsledkov aktívne.
Vedenie sa zúčastňuje šírenia výsledkov aktívne.
Pracovníci poskytujú odborné školenia ostatným kolegom s využitím výsledkov projektu.
Kolegovia sa zúčastňujú šírenia výsledkov aktívne.
Informácie o projekte v zborovni alebo na iných frekventovaných miestach organizácie.

68%
51%
35%
33%
30%
30%
30%
29%
26%
25%
22%
21%
20%
16%
15%
14%

8. Šírením vo Vašej organizácii ste dosiahli:
Ďalší kolegovia sú motivovaní k účasti na tomto alebo podobnom projekte.
Žiaci/študenti/učiaci sú motivovaní k účasti na tomto alebo podobnom projekte.
Vedenie organizácie je motivované k účasti na tomto alebo podobnom projekte.

76%
76%
70%
14

Máme už ďalší projekt, v ktorom využívame skúsenosti z predchádzajúcich projektov.
Vedenie zaradilo medzinárodnú spoluprácu a projektovú činnosť do stratégie rozvoja
organizácie.
Výsledky projektu boli zapracované do učebných plánov a materiálov.
Projektová činnosť je zo strany vedenia uznaná a určitým spôsobom odmeňovaná.
Výsledky projektu sa využívajú v ďalšom vzdelávaní pracovníkov organizácie.
Výsledky projektu sa využívajú v riadení a administratíve organizácie.
Výsledky projektu sa využívajú vo výskume.

48%
47%
42%
42%
34%
11%
9%

Po zmapovaní situácie v rámci organizácií sme pozornosť obrátili na aktivity mimo organizácií
zapojených do projektu. Opäť nás zaujímalo, komu sú informácie o projekte a výsledky projektu
šírené a ktoré kanály považujú koordinátori za najúčinnejšie:
9. Na akej úrovni šírite informácie o projekte a jeho výsledkoch?
100%

91%

80%
60%
33%

40%

40%

20%
0%

%

na miestnej a
regionálnej úrovni

na národnej úrovni

na medzinárodnej
úrovni

91%

33%

40%

10. Ktoré spôsoby šírenia informácií o projekte a jeho výsledkoch mimo Vašej organizácie a mimo
organizácií zapojených do projektu vzbudili NAJVÄČŠÍ záujem o projekt?
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené na webovej stránke našej
organizácie.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené na nástenkách a iných
priestoroch našej organizácie prístupných verejnosti napr. počas dňa otvorených
dverí).
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené v médiách s miestnou, resp.
regionálnou pôsobnosťou.
Projekt a jeho výsledky sú prezentované na pracovných stretnutiach s inými
organizáciami na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni ako sú metodickopedagogické centrá, iné školy, partnerské organizácie, podniky, štátna správa a
samospráva a pod.).
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené na webovej stránke projektu.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú v propagačných materiáloch alebo iných
publikáciách prístupných verejnosti.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú vo výročnej správe organizácie.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú v školskom časopise.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené na sociálnych sieťach.
verejnosť (vrátane rodičov žiakov a študentov) sa zúčastňujú šírenia výsledkov aktívne.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené v sieti kontaktov v zahraničí napr.
na webových stránkach, konferenciách a seminároch, výstavách, veľtrhoch, súťažiach a
pod.).

66%

51%
40%

33%
32%
32%
31%
28%
23%
14%

11%

15

Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené v sieti kontaktov v rámci
Slovenska napr. na webových stránkach, konferenciách a seminároch, výstavách,
veľtrhoch, súťažiach a pod.).
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú v odborných časopisoch.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené v médiách s celoštátnou
pôsobnosťou.
Informácie o projekte a jeho výsledkoch sú zverejnené vo verejných priestoroch mimo
organizácie.
Odborná verejnosť/zainteresované subjekty sa zúčastňujú šírenia výsledkov aktívne.

11%
10%
7%
7%
2%

11. Šírením mimo Vašej organizácie a mimo organizácií zapojených do projektu ste dosiahli:
Zvýšila sa prestíž našej organizácie v rámci regiónu (väčšia konkurencieschopnosť,
prílev žiakov/študentov/učiacich sa).
Oslovili nás noví partneri zo zahraničia s ponukou spolupráce.
Iné organizácie sú motivované k účasti na podobnom projekte medzinárodnej
spolupráce.
Zvýšila sa prestíž našej organizácie v rámci Slovenska.
Zvýšila sa prestíž našej organizácie v zahraničí.
Zlepšila sa finančná situácia našej organizácie vďaka novým zdrojom.
Oslovili nás noví partneri zo Slovenska s ponukou spolupráce.
Výsledky projektu boli zapracované do učebných plánov a materiálov v iných
organizáciách v regióne.
Výsledky projektu sa pravidelne využívajú v ďalšom vzdelávaní pracovníkov iných
organizácií v regióne.
Výsledky projektu boli zapracované do učebných plánov a materiálov v iných
organizáciách v zahraničí.
Fungujeme ako poradca pre iné slovenské organizácie v otázkach projektového
manažmentu a/alebo v odborných otázkach.
Výsledky projektu boli zapracované do učebných plánov a materiálov v iných
organizáciách na Slovensku.
Výsledky projektu sa pravidelne využívajú v ďalšom vzdelávaní pracovníkov iných
organizácií v zahraničí.
Výsledky projektu sa pravidelne využívajú v ďalšom vzdelávaní pracovníkov iných
organizácií na Slovensku.
Výsledky projektu sa využívajú v riadení a administratíve v iných organizáciách v regióne.
Výsledky nášho projektu prispeli k zmene vzdelávacieho systému na Slovensku.
Výsledky projektu sa využívajú v riadení a administratíve v iných organizáciách na
Slovensku.
Výsledky projektu sa využívajú v riadení a administratíve v iných organizáciách
v zahraničí.

69%
54%
45%
32%
24%
17%
15%
7%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
2%
1%
0%
0%

Pre ucelený obraz o šírení a využívaní výsledkov projektov na Slovensku sme niekoľko otázok
nasmerovali aj na neúčinné spôsoby šírenia a bariéry vo využívaní výsledkov projektov. Uvádzame
odpovede, ktoré sa objavili najčastejšie:
12. Ktorý spôsob šírenia výsledkov projektu je podľa Vás najmenej efektívny?




Šírenie len v rámci svojej organizácie – napr. správa vedeniu, pedagógom a žiakom školy.
Letáky, brožúry, tlačené propagačné materiály.
Nástenka.
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Výročná správa organizácie.
Každý spôsob má svoj význam pre určitú cieľovú skupinu, efektívna je ich kombinácia.

13. Čo je podľa Vás najväčšou bariérou v šírení výsledkov?



Informačný pretlak – nezáujem médií, škôl, rodičov, verejnosti.
Čas a peniaze – preťaženosť učiteľov, veľa bežiacich projektov alebo nezáujem,
o mimoškolskú prácu navyše, chýbajúce financie na šírenie.

14. Čo je podľa Vás najväčšou bariérou vo využívaní výsledkov?








Obmedzený počet osôb aktívne zapojených do projektu.
Nezáujem cieľových skupín.
Nesprávne šírenie.
Čas a peniaze – preťaženosť učiteľov, chýbajúce zdroje na udržanie výsledkov.
Neochota meniť zaužívané stereotypy.
Časté zmeny v legislatíve.
Po čase strata nadšenia a neaktuálnosť výsledkov.
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Záver
Milí čitatelia, veríme, že na stránkach tejto publikácie ste našli zaujímavé postrehy a inšpiráciu,
ktoré vám pomôžu pri realizácii bežiaceho alebo plánovaní budúceho projektu v rámci programu
Erasmus+. Národná agentúra sa aj v budúcnosti bude snažiť podporovať realizátorov projektov v ich
aktivitách, napr. organizovaním rôznych tematických podujatí alebo tvorbou publikácií, ktoré vždy
nájdete na webovej stránke programu Erasmus+ www.erasmusplus.sk.
Tešíme sa, že váš projekt sa môže aj vďaka našej podpore stať príkladom dobrej praxe.
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu
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