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Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów 
Obowiązek i potrzeba 
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program (Decyzja nr 1720/2006/WE PE  
i Rady z dnia 15.11.2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie oraz decyzja 
PE i Rady nr 1357/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję nr 1720/2006/WE w art. 1 pkt. 3.) 
Program „Uczenie się przez całe życie” realizuje następujące cele szczegółowe:  
zachęcanie do jak najlepszego wykorzystywania wyników, innowacyjnych produktów i 
procesów oraz do wymiany dobrych praktyk w dziedzinach objętych programem „Uczenie się 
przez całe życie” w celu poprawy jakości edukacji i szkoleń. 
  

Istota – wzmocnienie wartości rezultatów 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów jest wzmocnieniem wartości efektów osiąganych 
w projektach czy w programach poprzez upowszechnianie oraz aktywne ich wykorzystywanie  
i wprowadzanie na trwałe do polityki i praktyki na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym, 
a także europejskim. 
  

Odpowiedź na wyzwania 
Wspieranie priorytetów edukacyjnym w skali kraju – np. rozwijanie u uczniów i studentów 
kompetencji kluczowych, obniżanie wieku obowiązkowej edukacji szkolnej i językowej oraz 
tworzenie lepszych warunków edukacji na wszystkich poziomach czy też przygotowywanie 
uczniów i studentów do funkcjonowania na rynku pracy,  
Transfer rezultatów do praktyki  - w wielu miejscach w Polsce można znaleźć ciekawe 
rozwiązania wypracowane w programie „Uczenie się przez całe życie”, które mogą przyczyniać się 
do podnoszenia jakości edukacji i wspierać wdrażanie reform w Polsce. 
 



Teoria  versus  praktyka 

Teoretycznie mamy  W praktyce występuje 

o otwartość na współpracę 
międzynarodową 

o własne pomysły i otwartość na pomysły 
innych  

o kapitał ludzki (kompetencje i zaangażowanie) 

o kreatywność na etapie projektowania 
o dostrzeganie konkretnych korzyści 

biznesowych dla partnerów projektu 
o wzajemne uczenie się 
o umiejętność egzekwowania od 

partnerów 
o zainteresowanie władz samorządowych i 

władz organizacji 
o rozpoznawalność i uznanie 
o mimo trudności chęć kontynuowania 

pracy w nowych projektach 
o stosowanie zdobytych doświadczeń we 

własnej pracy 

o słaba widoczność i upowszechnianie rezultatów 
o niedostateczna trwałość projektu i jego rezultatów 
o charakter organizacji/zarządzania instytucji polskich 

(zarządzanie projektem) - słabe zaangażowanie 
zespołów - pojedynczy przedstawiciele a nie 
instytucja 

o niesprawne zarządzanie kapitałem ludzkim (słaba 
motywacja ludzi w dłuższej perspektywie czasowej, 
słabe zaplecze kadrowe) 

o brak umiejętności multiplikacji 
o powtarzalność tematów projektów 
o brak uznania dla działań w obszarze edukacyjnym  

i projektowym przy ewaluacji pracy badawczej 
pracowników naukowych 

o niemożność przebicia się do decydentów 
o brak wsparcia profesjonalnej promocji 
o trudność w przepływie środków w instytucji 



Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów  

Odpowiedź na wyzwania 

Polska edukacja ma niezwykłą szansę, poprzez właściwe wykorzystanie funduszy 
programów edukacyjnych (LLP), wprowadzić nas do grona państw nadających ton 
rozwojowi edukacji w Europie.  
 
Aby tego dokonać musimy: 
 Poprawić wskaźnik udziału polskich instytucji w projektach centralnych, szczególnie 

jako koordynatorzy/liderzy projektów; 
 Rozwiązać problem małej skuteczności upowszechniania i wykorzystywania 

rezultatów projektów centralnych; 
 Zwiększyć dostępność rezultatów wypracowanych przez polskie instytucje w 

projektach centralnych; 
 Wzmocnić współpracę pomiędzy realizatorami projektów zdecentralizowanych, 

projektów centralnych i Narodową Agencją; 
 Usuwać istniejące bariery utrudniające wdrażanie do praktyki osiągniętych 

rezultatów projektów LLP na różnych poziomach zarządzania w edukacji 
(niezadawalający udział rezultatów projektów LLP w polityce edukacyjnej Polski). 

 



Port fo l io   
upowszechniania i wykorzystywania rezultatów  programu „Uczenie się przez całe życie”  

 Uporządkowanie wiedzy i inspiracja dla realizatorów projektów LLP;  

 Inspiracja dla różnych instytucji oraz władz edukacyjnych na poziomach lokalnym, regionalnym 
lub krajowym prowadząca do wykorzystania ich rezultatów na szerszą skalę; 

 Próba pokazania wspierającej roli, którą program „Uczenie się przez całe życie” może odgrywać w 
podnoszeniu jakości edukacji w Polsce. 

 
P o r t f o l i o  zostało podzielone na pięć części: 

Istota, czyli wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez ich upowszechnienie oraz 

wykorzystanie i wprowadzenie na trwałe do praktyki edukacyjnej. 

Oczekiwania i wymagania stawiane beneficjentom i realizatorom projektów programu 

„Uczenie się przez całe życie”. 

Inspiracje dla beneficjentów, czyli co jest ważne oraz jak dobrze, nowocześnie i 

ciekawie upowszechniać rezultaty swoich projektów. 

Działania polskiej Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez cale życie” z perspektywy 

właściwych grup odbiorców. 

Źródła informacji, inspiracji, wskazówek i pomocy podejmującym działania upowszechniania i 

wykorzystywania rezultatów projektów edukacyjnych UE. 



Strategia upowszechniania w programie - Erasmus for All 
 

kontekst i zagadnienia tematyczne 

Priorytety programu Erasmus for All w zakresie upowszechniania rezultatów w 
latach 2014 0 2020: 

 

 Silny związek z polityką dotyczącą edukacji, szkoleń, młodzieży  
i sportu – realizacja strategii Europa 2020 

 
 Silny nacisk na osiąganie Europejskiej wartości dodanej  

(wszystkie działania muszą mieć wpływ na poziomie 
europejskim) i wywieranie wpływu na system edukacji  

 
 Ukierunkowywanie, uprawnianie i  integracja działań (jeden 

spójny program obejmujący działania w obszarze edukacji 
formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - edukacja, szkolenia, 
młodzież i sport) 


