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» Hogyan tudom hatékonyan 

terjeszteni…? 

» Tanácsok a hatékony 

disszeminációhoz
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Disszeminációs kisokos

A disszemináció a projektek eredmé-

nyeinek terjesztése, lehetőség szerint 

minél szélesebb körben, minél hatéko-

nyabb módon. A disszemináció lehet a 

projektek során megszületett termékek 

(új képzések, tantervek, tananyagok, 

taneszközök stb.) terjesztése vagy a 

projektmegvalósítás tapasztalatainak 

(projektmenedzsment, együttműkö-

dés, módszertan stb.) átadása.

Oktatási segédanyag: 
A projekt során használt vagy 

kifejlesztett módszer(ek)ről 

összeállított, más iskolák tanárai, 

intézmények számára jól alkal-

mazható gyűjteményes kiadvány:  

módszerek, elemzések, oktatási 

segédanyagok. Példa: Rogers 

Alapítvány Act Your Jobs! Leonardo 

projektje – színházi eszközöket 

hívtak segítségül, hogy növeljék 

a fi atalok elhelyezkedési esélyeit: 

actyourjob.eu/sites/default/

files/Script_Handbook.pdf 

Pedagógiai stratégia: Bevált tapasztalatok 

leírása, jó ötletek jegyzéke. Példa: Bullying 

and Media projekt: National and International 

Strategies Against Bullying – hogyan kezelik a 

pedagógusok ezeket a szituációkat az egyes 

országokban. bullying-media.eu » activity

Tanulmányok, össze-
hasonlító tanulmányok: 

Egy téma, az adott helyzet 

feltérképezése az egyes 

országokban, majd nemzetközi 

összehasonlítása. 

Példa: Bullying and Media pro-

jekt: Survey results – Össze-

hasonlító elemzések: 

bullying-media.eu » activity

Jó gyakorlatok 
gyujteménye: 

Különböző intézményeknél 

vagy országokban fellelhető 

pozitív példák összegyűjtve, 

interneten megosztva. 

Tanulási források: Összegyűjtött anya-

gok, források egy-egy témához kapcsolódóan, 

melyek forrásként szolgálhatnak a téma iskolai 

feldolgozásához.  Példa: Bullying and Media 

projekt: Filmlista – Bullying a mozifi lmeken – az 

iskolai zaklatás problémakörének, hatásaival 

foglalkozó fi lmek listája. 

Projekthonlap: Mindenki által bármikor elérhető felület, amin 

megtalálható a projekt leírása, résztvevők, események, programok, 

projekt eredmények bemutatása, ahova könnyen feltölthetők 

fotók, beszámolók, projekttermékek. 

Találkozók, 

beszélgetések 

a helyi, nem szakmai 

közösséggel: 

Találkozó szülőkkel, tanárok-

kal, vezetőkkel, a helyi média 

képviselőivel, informális tájé-

koztató a projektről. Példa: a 

nagykőrösi Toldi Miklós Élelmi-

szeripari Szakképző Iskolában 

azt tervezik, hogy az összes 

eddigi Leonardo gyakorno-

kukat találkozóra hívják, így 

megtudhatják, kinek milyen 

előnye származott a külföldi 

szakmai gyakorlatból.

Sajtóközlemény: 
sajtónak küldött tájékoztató, közlésre alkalmas 

megfogalmazással, háttérinformációkkal. Felhívja 

a helyi, országos, szakmai nyilvánosság fi gyelmét 

az eseményre, programra, eredményekre. 

Facebook és más közösségi oldalak, 
csoportok: Személyes kapcsolattartásra, infor-
mális tájékoztatásra, hírek, információk, képek 
megosztására. A csoporttagok ismerősein keresz-
tül a szélesebb nyilvánosság is elérhető.

Oktatófilmek: 
A projekt résztvevői által készí-

tett fi lmek, videók.

Példa: Today, Blue Planet, but 

Tomorrow? Comenius projekt 

– kisfi lmek a víz szerepéről: 

blueplanet.espjs.edu.pt

H írlevél: Rendszeres időközönként, pl. negyedévente kiküldött elektronikus hírlevél 

az aktuális hírekről, eseményekről, tervekről, eredményekről. Érdemes egy-két képpel 

színesíteni, hosszabb anyagokról linket betenni. 

Szakmai szervezeteknek létrehozott 

levelezolista: 
Segítségével gyorsan elérhető az adott csoport, 

rendszeres tájékoztatást lehet küldeni a projekt 

iránt érdeklődőknek.

Projektbeszámoló: 
A projekt eredményeit, 
tanulságait összegző 

kiadvány.

Szórólapok, kiadványok: 
Nyomtatott tájékoztató anyagok.

Konferencia, zárókonferencia:
Egy vagy több napos rendezvény sok meghí-

vottal, kidolgozott programmal, egy-vagy több 

témára felépítve, illetve a projekt eredménye-

inek minél szélesebb körű megismertetésére.

SzABó AdrIENN

Szakmai rendezvények, 
találkozók, workshopok: 

Egy vagy több témára felépített 
rendezvény, különböző, a témá-

hoz alkalmas formátumban. 
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