
SPREAD
Sharing good Practices foR European
mobility Activities Development

Cel: Promowanie internacjonalizacji i mobilności ponadnarodowej 
w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego

Założenia
• uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych za 

granicą;
• zwiększenie i poprawa komunikacji w celu zaangażowania 

zainteresowanych stron, takich jak MŚP i dostawców usług z 
zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego;

• podnoszenie kompetencji i umiejętności personelu w zakresie 
konkretnych i istotnych kwestii związanych z mobilnością;

• poprawa jakości oraz efektywności kształcenia i szkolenia 
zawodowego poprzez zapewnienie pracownikom tych organizacji 
szkolenia z mobilności;

•  zwiększanie możliwości instytucji VET oraz MŚP w zakresie 
działalności ponadnarodowej i promowania uczenia się w 
miejscu pracy poprzez projekty mobilności;

•  realizacja sześciu wspólnych szkoleń dla pracowników mających 
na celu dzielenie się narzędziami, dobrymi praktykami i 
metodologią związanymi z wdrażaniem i zarządzaniem 
projektami mobilności europejskiej;

•  rozwijanie i wzmacnianie europejskich sieci kontaktów;
•  upowszechnianie wiedzy zdobytej przez pracowników organizacji 

uczestniczących w swoich krajach poprzez organizowanie 
lokalnych seminariów;

•  opracowanie przewodnika Dobrych Praktyk w zakresie 
wdrażania europejskich projektów mobilności, dostępny na 
stronie projektu, jako bezpłatne źródło wiedzy online.

www.spread-project.eu
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Spotkanie otwierające
Partnerzy spotkali się 12 i 13 grudnia 2016r. na 
spotkaniu otwierającym projekt w Rzeszowie. 
Gospodarzem spotkania był partner Danmar 
Computers, który umożliwił wspólne poznanie i 
dyskusje nt. planowanych prac projektowych.

Drugie spotkanie
Partnerzy spotkali się po raz drugi 19 i 20 września 
2017r. we Wiedniu. Gospodarzem była organizacja 
3s.

Trzecie spotkanie
Partnerzy spotkali się po raz trzeci w Lizbonie 
w dniach 3-5 grudnia 2017r., na spotkaniu 
zorganizowanym przez organizację Euroyouth.

6 szkoleń dla kadry zaangażowanej w realizację 
projektu (LTTA):
• Kompetencje nauczycieli i mentorów w 

projektach dotyczących mobilności
• Aspekt interkulturowości w projektach 

ponadnarodowych
• Metodologia ECVET oraz rozpoznawanie i 

walidacja kompetencji
• Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami 

europejskimi
• Jakość przy wdrażaniu europejskich 

projektów dotyczących mobilności
• Upowszechnianie i wykorzystanie wyników

Spotkania 
partnerów

Partnerzy podczas 
spotkania otwierającego.

1.
Pierwsze szkolenie dla kadry pt. „Kompetencje 
nauczycieli i mentorów w projektach dotyczących 
mobilności” odbyło się w Lizbonie w terminie 6-10 
marca 2017r., gdzie gospodarzem była organizacja 
Euroyouth.
Tematyka: Nauczanie, Mentoring, Nadzór, Coaching, 
Komunikacja i Strategie dalszych aktywności oraz 
Narzędzia kontrolne. 

2.
Drugie szkolenie dla kadry pt. „Aspekt 
interkulturowości w projektach ponadnarodowych” 
odbyło się w Plymouth w terminie 01-05 maja 
2017r., gdzie gospodarzem była organizacja Europa 
Training UK.
Tematyka: Potrzeby osób szkolonych, Teorie kultury, 
Kultura kraju goszczącego, w tym szok kulturowy, 
Komunikacji między kulturowa oraz Zarządzania 
konfliktem.

3.
Trzecie szkolenie dla kadry pt. „Metodologia ECVET 
oraz rozpoznawanie i walidacja kompetencji” odbyło 
się we Wiedniu w terminie 24-28 lipca 2017r., gdzie 
gospodarzem była organizacja 3s.
Tematyka: Zrozumienie wartości dodanej ECVET w 
projektach mobilności, Identyfikacja podstawowych 
działań nakierowanych na wdrażanie systemu ECVET, 
Identyfikacja i wykorzystanie odpowiednich narzędzi 
wspomagających ECVET; ECVET w projektach 
mobilności, Analiza i adaptacja dobrych praktyk, 
Identyfikacja i wykorzystanie odpowiednich narzędzi 
w procesach, Analiza głównych czynników i ich funkcji 
we wdrażaniu założeń systemu ECVET w mobilności.

4.
Czwarte szkolenie dla kadry pt. „Narzędzia ICT w 
zarządzaniu projektami europejskimi” odbyło się w 
Rzeszowie w terminie 16-20 października 2017r., 
gdzie gospodarzem była firma Danmar Computers.
Tematyka: Ochrona danych, Platformy e-learningowe 
i digitalizacja edukacji, Tworzenie materiałów i ich 
upowszechnianie, Tworzenie i zarządzanie szablonami 
projektów, Obecność w sieci na przykładzie mediów 
społecznościowych, Online narzędzia do zarządzania 
projektami i aplikacje do analizy danych, Zasoby 
audiowizualne przydatne w projektach mobilności.



Nadchodzące 
wydarzenia

Luty 2018   Lokalne seminaria:

    Metodologia ECVET

    Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami europejskimi

    Lizbona, Portugalia

    Metodologia ECVET

    Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami europejskimi

    Mosta, Malta

Kwiecień 2018  LTTA 5, Jakość przy wdrażaniu europejskich projektów 
    dotyczących mobilności
    Salerno, Włochy

Maj 2018   LTTA 6, Upowszechnianie i wykorzystanie wyników
    Mosta, Malta



Partnerzy

PARAGON 
EUROPE

REALISING EXCELLENCE

Paragon Europe
(Malta)

Osoba kontaktowa:  Ms Sara Meli
Email: sara.mcguire@paragoneurope.eu
Telefon:  +356 2339 0555
Adres:  183 Constitution Street,   
 MST9054 Mosta – Malta
Strona:  www.paragoneurope.eu
Facebook:  ParagonEuropeLtd

3S
(Austria)

Osoba kontaktowa: Ms Janine Wulz
Email: wulz@3s.co.at
Telefon: +43 58509150
Adres:  3s Unternehmensberatung,   
 Wiedner Hauptstraße 18- 1040 
 Wien, Austria
Strona: www.3s.co.at

Danmar Computers sp z o.o.
(Polska)

Osoba kontaktowa: Mr Krzysztof Ciapala
Email: k.ciapala@danmar-computers.com.pl
Telefon: +48 178536672
Adres: Klementyny Hoffmanowej 19,  
 35-016 Rzeszów, Poland
Strona:  www.danmar-computers.com.pl
Facebook: DanmarComputersEU

Essenia UETP 
(Włochy)

Osoba kontaktowa: Ms Giovanna Palumbo
Email: gpalumbo@esseniauetp.it
Telefon: +39 089330973
Adres: Via Sabato Visco 24/A – 84131
 Salerno
Strona:  www.esseniauetp.it
Facebook:  EsseniaUetpSalerno

Europa Training
(UK)

Osoba kontaktowa: Ms Gosia Kuklinska
Email: gosia@europatrainingltd.com
Telefon: +44 1752 764206
Adres: Plymouth Science Park, 
 1 Davy Road, Derriford,  
 Plymouth, PL6 8BX,
 United Kingdom
Strona: www.europatrainingltd.com
Facebook: EuropaTraining

EUROYOUTH Portugal
(Portugalia)

Osoba kontaktowa: Celina Santos
Email: projects@euroyouth.org
Telefon: +351 21 8870030
Adres: Avenida Miguel Bombarda, 1,
 1* esq. – 1000-207
 Lisbon – Portugal
Strona: www.euroyouth.org
Facebook: euroyouth.pt


