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5+1 kommunikációs tipp

1. Tervezzünk előre!

2. Határozzuk meg a célcsoportot!

3. Ismerjük meg a célcsoportot!

4. Teremtsünk híreket!

5. Használjunk megfelelő eszközöket!

+1. Határozzuk meg a kulcsüzenete(ke)t!



Disszeminációs munkalap



SAJTÓKAPCSOLATOK



Miért érdemes 
kommunikálni a 
sajtóval?

 Helyben érdekes / speciális téma

 Disszeminációs tevékenység

 Személyes siker

 Iskola vagy szervezet hírneve



Teendők

 Felelős munkatárs kiválasztása

 Sajtókapcsolatok feltérképezése 

 Hírek, kész anyagok megosztása

 Nyilatkozatok: előtte-közben-utána

Megjelent anyagok begyűjtése

 Összekapcsolás a közösségi médiával



Hogyan beszéljünk/írjunk a 
projektünkről?

•meséljük el egy ismerősnek

•10 perc – 1 perc – 1 mondat

• Storytelling

•Pro tipp: hassunk az érzékszervekre! 



KÖZÖSSÉGI MÉDIA



Közösségi média 
10 tipp

1. Válasszunk egy felületet, ahol elérhetjük a 
célcsoportunkat

2. Találjuk meg a megfelelő stílust

3. Legyen stratégiánk

4. Határozzunk meg indikátorokat

5. Figyeljük meg a közönségünket



6. Használjunk képeket, videókat

7. Figyeljünk a minőségre

8. Alakítsuk át a már kész tartalmakat (nem kell 
mindig újat alkotni)

9. Legyen ott az elérhetőségünk

10.Legyen kölcsönös a kommunikáció



A jó Facebook poszt 
receptje 

 tagolás

 lényegre törő stílus

 felszólítás, kérdés

 kép vagy videó

 emojik

 link 



Hasznos oldalak

• Link rövidítéshez: www.tinyurl.com

• Emoji kereséshez: www.emojicopy.com

• Képekhez: www.pexels.com

• Betűformázáshoz: www.yaytext.com

http://www.tinyurl.com/
http://www.emojicopy.com/
http://www.pexels.com/
http://www.yaytext.com/


MIBEN SEGÍT
A TEMPUS 
KÖZALAPÍTVÁNY?



Hírek, tartalmak megosztása
FACEBOOK

6673 követő

inspiráció

jó példák

tematikus hónapok



Hírek, tartalmak megosztása
HONLAP

Hogyan?

erasmushirek@tpf.hu

Facebook üzenet

mailto:erasmushirek@tpf.hu


Hírek, tartalmak megosztása
HÍRLEVÉL

TKA hírlevél

4 500 feliratkozó

fontos infók

pályázóink hírei

közelgő rendezvények



Események



Erasmus Napok

• 2022. október 13-15. 
• regisztráció hamarosan
• nemzetközi programsorozat
• bármilyen disszeminációs esemény
• felkészítő webináriumok, plusz támogatás



Online segédeszközök



MI AZ AZ EPRP?

Az Európai Bizottság disszeminációs adatbázisa, amely megközelítőleg az összes 
Erasmus+ projektet tartalmazza az oktatás, képzés, ifjúság és sport területéről.

• több mint 30.000 projektet tartalmaz

• 2007-ig visszamenően (LLP-s projektek is)

• angol nyelvű



https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects


MIKOR HASZNÁLJUK AZ EPRP-t?

• Kedvezményezettként a projekt lefutási ideje alatt.

• Kedvezményezettként, a projekt zárásakor.

• Leendő pályázóként.

MIBEN SEGÍT?
• Disszemináció, láthatóság
• Motiválás
• Partnerkeresés
• Projekteredmények megosztása
• Információszerzés



Miért érdemes használni?

• Referenciaként szolgál.

• Megmutathatjuk a projekt során született eredményeinket: 
kézikönyvek, fotók, videók, honlapok, fejlesztések, 
szoftverek – ezek mások számára is használhatóak, fontosak 
lehetnek.

• Későbbi együttműködések alapjául szolgálhat – ezt 
biztosítja pl. a platform az összetett keresési rendszere.







Köszönöm a figyelmet!
Itt az idő kérdezni! 

✉ erasmushirek@tpf.hu



Maradjunk kapcsolatban!

https://tka.hu/celcsoport/446/modszertani-otletek-es-projektbemutatok
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok/?ref=search
https://tka.hu/tudastar_kereso


TKA hírek & hírlevél:

http://www.tka.hu/hirek

https://tka.hu/hirlevel

Tudástár:

http://www.tka.hu/tudastar

Erasmus+ tanárok Facebook oldal:

https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok

Erasmusplusz.hu

www.erasmusplusz.hu

Segédanyagok a disszeminációhoz:

https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-disszeminaciohoz

EPRP (Erasmus+ Project Result Platform)
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projectsLi

n
kg

yű
jt

e
m

é
n

y

http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel
http://www.tka.hu/tudastar
https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok
http://www.erasmusplusz.hu/
https://tka.hu/erasmus30/12585/segedanyagok-disszeminaciohoz
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects

