SPECYFIKACJA
modyfikacji i modernizacji stron internetowych FRSE

Część I – opisy modernizacji i modyfikacji stron www

1. Strona frse.org.pl
1. Wersja podstawowa serwisu FRSE.ORG.PL obejmować będzie:
- panel administracyjny w modelu multisite, umożliwiający zarządzanie stroną frse.org.pl oraz
pozwalający na dodawanie treści do baz danych, z których część będzie wspólna dla wszystkich
Stron Internetowych objętych Umową (otwarty wykaz baz danych w załączeniu).
- stronę główną zawierającą:
- wyszukiwarkę umożliwiającą wyświetlenie określonych elementów serwisu (w zależności
od identyfikacji odwiedzającego i jego zainteresowań). Wyszukiwarka składać się będzie z
dwóch pól: w pierwszym z nich odwiedzający będzie wybierał z listy frazę najlepiej
określającą jego status (np. uczeń - nauczyciel - wykładowca itd.), w drugim - wskazywał
charakter poszukiwanych informacji (do wyboru będzie jeden lub więcej z 13 działów
tematycznych, wskazanych w załączonym Schemacie). W wersji podstawowej serwisu
dostępnych powinno być co najmniej dziewięć działów tematycznych.
- slajder główny, jedno-, trzy- lub pięcioelementowy;
- boksy Aktualności, Finansowanie Projektów, Inicjatywy wspierające, Konkursy,
Akredytacje..., Media FRSE (wraz z pełną migracją treści z dotychczasowych strony
selfieplus.frse.org.pl oraz eduinspiracje.org.pl oraz wtyczkami z mediów społecznościowych).
- menu tematyczne wraz z projektami 9 podstron poświęconych ww. działom tematycznym
- menu korporacyjne prowadzące do 5 podstron: O fundacji / Władze FRSE / Kontakt / BIP /
RODO (do zmigrowania/przepięcia z aktualnej wersji serwisu). Formularz kontaktowy
powinien zawierać pola określające charakter pytania (np. program/sektor, którego dotyczy
pytanie, wiek pytającego) i umożliwiający zarządzanie pytaniami, np. poprzez przypisywanie
ich poszczególnym użytkownikom.
- podstrony 9 działów tematycznych z wyszukiwaniem według frazy, słów kluczowych, wydań
publikacji, autorów itd.
- podstrony konkursów Selfie+, EDUinspiracje i European Language Label, o charakterystyce
stron głównych (oferujących dostęp do szerszej struktury), dostępne również pod
dotychczasowymi adresami (selfieplus.frse.org.pl, eduinspiracje.org.pl i ell.org.pl), wraz z
migracją danych z dotychczasowych wersji tych stron.
- podstron 5 kategorii korporacyjnych;
- zbiorcze narzędzie rejestracji do wszystkich newsletterów FRSE - opracowanie modułu do
przygotowywania i rozsyłania newslettera FRSE, wraz z możliwością równoczesnej rejestracji
użytkownika do innych obecnie istniejących newsletterów programów FRSE (zaznaczenie
określnych pól przez użytkownika), rozsyłanych poprzez zewnętrzny system mailingowy (np.
Freshmail). Moduł powinien uwzględniać podpięcie pod serwis www systemu API i umożliwiać
przygotowanie projektu graficznego oraz szablonu HTML newslettera zgodnego z layoutem
serwisu, export listy adresów email zapisanych na newsletter z serwisu internetowego do
systemu mailingowego (np. Freshmail).
2. Wersja pełna serwisu FRSE.ORG.PL obejmować będzie dodatkowo:
- elementy strony głównej:
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- aktywną mapę Polski umożliwiającą wyświetlenie danych statystycznych dla danego
województwa oraz oferty FRSE (Ambasadorowie, Regionalne Punkty Informacyjne, punkty
Eurodesk, Korespondenci FRSE itd);
- licznik zrealizowanych projektów / mobilności (moduł/system umożliwiający wyświetlanie
na stronie głównej danych liczbowych (równomierne odliczanie do wskazanej liczby w
zadanym czasie);
- kompletne menu oraz podstrony pozostałych czterech działów tematycznych, dostępne dla
wyszukiwarki głównej
- dodatkowe schematy strony głównej (co najmniej dwa dodatkowe warianty slajdera oraz co
najmniej trzy inne schematy strony głównej, w tym schemat umożliwiający transmisję video w
głównym oknie strony)
- pełną funkcjonalność baz danych (migracja wskazanych baz danych z istniejących stron oraz
możliwość uzupełniania baz).
- możliwość dostępu do strony przez korespondentów (zgodnie z zapisami OPZ);
- możliwość wykorzystania playera audio;
- możliwość wykorzystania wtyczki do czatów online (np. LiveChat, Zendesk itp.).
- aktywna mapa Europy w dziale Baza wiedzy (na podstawie bazy GHZ – patrz załącznik).
- moduł śledzenia aktywności administratorów i edytorów portalu, pozwalający na
 rejestrowanie wszystkich czynności związanych z edycją, dodawaniem, usuwaniem
treści, plików, podstron wykonywanych w serwisie WWW/panelu administracyjnym
przez użytkowników.
 przeglądania statystyk z wykonywanych działań w serwisie internetowym per
użytkownik.
 dostęp do raportów tygodniowych dla administratora serwisu/kierownika zespołu
bezpośrednio w panelu administracyjnym.
 przesyłanie zestawienia tygodniowego (w formie statystyk) na podany adres email.
 Możliwość ustawienia ograniczenia dostępności do raportów tylko dla wybranych
Administratorów.
- prosty formularz uploadu tekstu (dane kontaktowe autora; temat; konspekt/abstrakt) z opcją
„drag&drop” po kliknięciu w podstronę „Zgłoś tekst”

Schemat merytoryczny strony FRSE.ORG.PL w załączeniu „ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU
GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL”.
Wykazane w schemacie bazy danych powinny być dostępne dla administratorów wszystkich stron
tworzonych w ramach Umowy oraz dla strony eurodesk.pl, chyba, że w trakcie realizacji umowy
Zamawiający zdecyduje inaczej.
Schemat ma służyć wyłącznie oszacowaniu pracochłonności przedsięwzięcia. Nie obejmuje
wszystkich elementów treści, które zostaną umieszczone na stronie. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany schematu i poszczególnych jego elementów, w tym dodania nowych elementów
menu i dodatkowych baz danych w rozsądnym zakresie.
ZAKRES MIGRACJI Z AKTUALNEJ STRONY FRSE.ORG.PL (ORIENTACYJNIE)
- według Legendy (Wyjaśnień) orientacyjnego opisu podstron w załączeniu (oznaczenie
wykrzyknikiem „!”)

2. Strona erasmusplus.org.pl
1. Wersja podstawowa serwisu obejmować będzie:
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- wykorzystanie panelu administracyjnego „multisite” do zarządzania treścią, stworzonego na
potrzeby strony frse.org.pl;
- stronę główną według zaakceptowanego projektu graficznego, obejmującą co najmniej 9elementowe menu główne (działy serwisu), projekty podstron dla poszczególnych działów oraz
dodatkowe menu korporacyjne (prowadzące do podstron: mapa strony, polityka cookies, kontakt,
RODO i in). Formularz kontaktowy powinien zawierać pola określające charakter pytania (np.
program/sektor, którego dotyczy pytanie, wiek pytającego) i umożliwiający zarządzanie pytaniami,
np. poprzez przypisywanie ich poszczególnym użytkownikom, zlokalizowany w zakładce Kontakt.
- wyszukiwarkę główną, umożliwiającą przeszukiwanie treści na stronie wg frazy, wraz z opcją
filtrowania wyników w zależności od sektora programu Erasmus+ lub działu, z którego pochodzą
(Aktualności, Informacje Ogólne o Programie itd.).
- pełną funkcjonalność CMS w zakresie dodawania treści, plików i ilustracji do wszystkich działów
serwisu oraz migrację wskazanych treści z dotychczasowej strony erasmusplus.org.pl
- opracowanie modułu do przygotowywania i rozsyłania newslettera Erasmusa+ poprzez
zewnętrzny system mailingowy (np. Freshmail) uwzględniającego podpięcie pod serwis www systemu
API, przygotowanie projektu graficznego oraz szablonu HTML newslettera zgodnego z nowym
layoutem serwisu, export listy adresów email zapisanych na newsletter z serwisu internetowego do
systemu mailingowego (np. Freshmail).
- wtyczki wskazanych mediów społecznościowych.

2. Wersja pełna serwisu obejmować będzie dodatkowo::
- dodatkowy wariant układu graficznego strony głównej;
- dostęp do wszystkich baz danych, stworzonych na potrzeby strony frse.org.pl (wykazanych w
załączniku do części I Specyfikacji), z możliwością publikacji tych samych tekstów ze zmodyfikowanym
formatowaniem / układem graficznym;
- możliwość publikowania informacji w formie okien „pop-up”
- kalendarz umożliwiający wyświetlenie informacji o wydarzeniach w danym dniu.
- mapa - mapa spotkań (m.in. MCE, regionalne punkty informacyjne FRSE, spotkania i szkolenia
zespołów E+) sekcja z możliwością filtrowania danych wg województwa, podkategorii lub statusów
oraz funkcją „Locate me”, umożliwiającą znalezienie organizacji najbliższej osobie szukającej. Format
mapki (animacja, przybliżenia) podobnie jak: https://map.eurodesk.eu.
Orientacyjny schemat merytoryczny strony ERASMUSPLUS.ORG.PL w załączeniu.

3. Strona eks.org.pl
1.
Wersja podstawowa serwisu obejmować będzie:
- wykorzystanie panelu administracyjnego „multisite” do zarządzania treścią, umożliwiającego
dostęp do wybranych baz danych stworzonych na potrzeby strony frse.org.pl
- stronę główną według zaakceptowanego projektu graficznego, obejmującą co najmniej 9elementowe menu główne (działy serwisu), podzieloną na dwie części:
 dla młodzieży 18-30 (z takimi działami jak: INSPIRACJE, MAPA, ZADAJ PYTANIE,
WYSZUKIWARKA, FILMY, GALERIA – treści skierowana ściśle do młodych, w których byłyby
tylko informacje istotne dla nich, najlepiej w krótkiej, zwięzłej formie, możliwie dużo grafiki,
kolorów, grafów, mniej tekstu)
 dla organizacji (głównie z dokumentami, wzorami wniosków, poradami technicznymi itd.)
- projekty podstron dla poszczególnych działów (w tym: AKTUALNOŚCI - informacje sortowane wg
najnowszych lub od lewej, z podziałem na podkategorie tematyczne (wiadomości, wydarzenia), dzięki
którym można przefiltrować daną listę, oraz INSPIRACJE – przykłady zrealizowanych projektów wraz z
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metryczką zawierającą m.in. takie dane jak numer projektu, temat projektu, nazwa realizatora
projektu, lokalizacja oraz opis wraz ze zdjęciem i/lub linkiem do strony), a także dodatkowe menu
korporacyjne (prowadzące do podstron: mapa strony, polityka cookies, kontakt, RODO i in).
Formularz kontaktowy powinien zawierać pola określające charakter pytania (np. program/sektor,
którego dotyczy pytanie, wiek pytającego) i umożliwiający zarządzanie pytaniami, np. poprzez
przypisywanie ich poszczególnym użytkownikom i przesyłanie im powiadomień. Dane z formularza
przekierowane będą na adres eks@frse.org.pl .
- repozytorium dokumentów - sekcja z listą dokumentów/publikacji przygotowanych przez EKS z
funkcją filtrowania wg 4 kategorii (podobnie jak: https://eks.org.pl/documents)
- mapa - sekcja z danymi adresowymi wszystkich organizacji i instytucji należących do EKS z
możliwością filtrowania danych wg województwa, podkategorii lub statusów (goszczenie/wspieranie
i wolontariat/staże/miejsca pracy etc.) oraz funkcją „Locate me”, umożliwiającą znalezienie
organizacji najbliższej osobie szukającej. Format mapki (animacja, przybliżenia) podobnie jak:
https://map.eurodesk.eu.
- narzędzie „Zadaj pytanie” (menu: H KONTAKTY) (podobnie jak: https://eks.org.pl/kontakt) z 4
rubrykami do wypełnienia: imię, nazwisko, adres email, wiadomość oraz z polem do zaznaczenia o
RODO;
- opracowanie modułu do przygotowywania i rozsyłania newslettera EKS poprzez zewnętrzny
system mailingowy (np. Freshmail) uwzględniającego podpięcie pod serwis www systemu API,
przygotowanie projektu graficznego oraz szablonu HTML newslettera zgodnego z layoutem serwisu,
export listy adresów email zapisanych na newsletter z serwisu internetowego do systemu
mailingowego (np. Freshmail).
- wyszukiwarkę główną, umożliwiającą przeszukiwanie treści na stronie wg frazy, opcja filtrowania
wyników wyszukiwania z oznaczeniem działu, z którego pochodzą (AKTUALNOŚCI, PROWADZENIE
PROJEKTU) oraz daty stworzenia treści;
2. Wersja pełna serwisu obejmować będzie dodatkowo:
- pełną funkcjonalność baz danych (migracja wskazanych baz danych z istniejących stron oraz
możliwość uzupełniania baz)
- kalendarz umożliwiający wyświetlenie informacji o wydarzeniach w danym dniu powiązany z
Aktualności (wydarzenie wpisane w Aktualnościach widoczne jest w kalendarzu). Strona powinna
przewidywać możliwość prezentacji wpisów np. w postaci widżetu umieszczonego na innych
podstronach, np. strona główna oraz opcję „Poleć znajomemu” – możliwość wysłania hiperłącza do
znajomego.
- blog – moduł do prowadzenia bloga na stronie eks.org.pl, wraz z listą wpisów z możliwością
sortowania i filtrowania wg tagów (#hashtagów), w tym wyszukiwaniem wpisów po słowach
kluczowych, frazach lub hashtagach oraz opcją „Poleć znajomemu” – możliwość wysłania hiperłącza
do znajomego.
- sonda - umożliwia badanie potrzeb, preferencji, oczekiwań, opinii użytkowników. Rozbudowana
wersja pozwala na projektowanie formularzy z wszystkimi typami pytań i odpowiedzi (zamknięte,
otwarte, opcje wyboru, listy możliwości). Wyniki gromadzone będą w bazie danych, a rezultaty w
postaci wykresów i zestawów odpowiedzi publikowane automatycznie.
- filmy - sekcja zawierająca głównie filmy promocyjne EKS – w postaci listy osadzonych odtwarzaczy
YT, plus dodatkowy krótki opis filmu, tytuł i miniaturka w postaci obrazka. Źródłem dla filmów jest
kanał YouTube EKS/FRSE. Sekcja przewiduje możliwość dodania krótkich wpisów zawierających tekst i
obrazek/zdjęcie, możliwość osadzenia filmu z kanału YT lub Vimeo, możliwość grupowania wpisów
oraz opcję „Poleć znajomemu” – możliwość wysłania hiperłącza do znajomego.
- galeria zdjęć - z możliwością tworzenia i kategoryzowania galerii zdjęć, łatwym dodawaniem i
usuwaniem zdjęć oraz możliwością ustawienia blokady dodawania zbyt dużych zdjęć/plików.
Orientacyjny schemat merytoryczny strony EKS w załączeniu.
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4. Strona jows.pl
1. Wersja podstawowa serwisu obejmować będzie:
- wykorzystanie panelu administracyjnego „multisite” do zarządzania treścią, stworzonego na
potrzeby strony frse.org.pl;
- stronę główną według zaakceptowanego projektu graficznego, obejmującą co najmniej 6elementowe menu główne (działy serwisu), projekty podstron dla poszczególnych działów oraz
dodatkowe menu korporacyjne (prowadzące do podstron: mapa strony, polityka cookies, RODO i
in). Formularz kontaktowy – dający możliwość kontaktu mailowego z redakcją bezpośrednio
przez stronę; zlokalizowany w zakładce Kontakt.
- dwie wyszukiwarki: a) prostą, wg słowa kluczowego; dostępną na pasku na stronie głównej;
b) zaawansowaną z filtrami, na podstronie, dostępną po kliknięciu; kierująca do poszczególnych
artykułów. Skanowanie artykułów w pierwszej kolejności wg słów kluczowych, następnie – wg
występowania poszukiwanej frazy w tekście. W zaawansowanej wyszukiwarce powinny się też
znaleźć filtry/listy rozwijane, uwzględniające np. autora, temat numeru, język obcy, poziom
nauczania itd.
- pełną funkcjonalność CMS w zakresie dodawania treści, plików i ilustracji do wszystkich działów
serwisu oraz migrację wskazanych treści z dotychczasowej strony w jows.pl
- newsletter połączony z bazą danych – zgodnie z opisem przy stronach powyżej.
2. Wersja pełna serwisu obejmować będzie dodatkowo:
- formularz zamówienia prenumeraty - prosty formularz z kilkoma polami tekstowymi, m.in. na
wpisanie nazwy instytucji/nazwiska, adresu, adresu e-mailowego itp.; formularz musi zawierać
pole, którego kliknięcie spowoduje akceptację klauzuli RODO.
- formularz wniosku o patronat - formularz z kilkunastoma polami o różnej objętości, w tym
także list rozwijanych; niezbędna opcja załączania plików typu docx, rtf, png, jpg itp.; formularz
uwzględniający pole z klauzulą RODO.
- prosty formularz uploadu tekstu (dane kontaktowe autora; temat; konspekt/abstrakt) z opcją
„drag&drop” po kliknięciu w podstronę „Zgłoś tekst”
Orientacyjny schemat merytoryczny strony JOWS.PL w załączeniu.
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Część II. Orientacyjne schematy stron www
1. ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL

A

AKTUALNOŚCI

B

AA AKTUALNOŚCI
AA.1
tów,

FINANSOWANIE
PROJEKTÓW

BA WIZYTÓWKI AKCJI ERASMUS+

Aktualności
AA.1.1-XX Aktualności z bazy AAZ
- redakcji (teksty korespondenteksty EDA, aktualności JOWS)
- biura Promocji
- Eurodesk.pl
- eTwinning
- EPALE
- sektorów E+

BA.1

Mobilność kadry edukacji szkolnej (SE)
- baza BAZ

BA.2

BA.4

Współpraca szkół (SE)
- baza BAZ
Partnerstwa strategiczne
na rzecz edukacji szkolnej (SE) - jw.
Mobilność uczniów (VET) - jw.

BA.5

ErasmusPro - jw.

BA.6

Mobilności kadry+ (VET)... - jw.

BA.7

......

BA.3

BB WIZYTÓWKI EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARN.
UWAGA!
Schemat ma służyć wyłącznie oszacowaniu pracochłonności przedsięwzięcia. Nie obejmuje wszystkich elementów treści, które zostaną umieszczone na stronie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany schematu
i poszczególnych jego elementów, w tym dodania nowych elementów menu i dodatkowych baz danych.

BB.1

Wolontariat

BB.2

Staże

BB.3

Projekty Solidarności

BC WIZYTÓWKI PO WER

UWAGA!
Wszystkie wykazane bazy danych powinny być dostępne dla administratorów wszystkich stron tworzonych
w ramach umowy oraz dla strony eurodesk.pl.

BC.1

Ponadnarodowa mobilność uczniów

BC.2

SZANSA

BD WIZYTÓWKA PLFWM
BE WIZYTÓWKA PURWM
BF WIZYTÓWKI EOG
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BF.1

Komponent I Profesjonalny rozwój kadry

BF.2

Komponent II Mobilność w szkolnictwie
wyższym

BF.3

Komponent III Współpraca instytucjonalna –
kształcenie zawodowe

BF.4

Komponent IV Współpraca instytucjonalna
na rzecz poprawy jakości

ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL
C

INICJATYWY
WSPIERAJĄCE

D

CA WIZYTÓWKI INICJATYW WSPIERAJĄCYCH

WYDARZENIA,
SZKOLENIA, WEBINARIA

DA OFERTA SZKOLEŃ I WEBINARIÓW

CA.1

Realizuj projekt Twinning

DA.1

Kursy online eTwinning

CA.2

Współpracuj na platformie EPALE

DA.2

Webinaria eTwinning

CA.3

Załóż punkt Eurodesku

DA.3

Spotkania informacyjne Erasmus+

CA.4

DA.4

Spotkania EOG

CA.5

Poznaj Regionalne
Punkty Informacyjne
SALTO?

CA.6

...................

DA.5

Spotkania SZANSA i POWER

DA.6

Eurolekcje Eurodesk

!

DB WYDARZENIA CYKLICZNE
DB.1

Kongres Rozwoju Systemu
Edukacji - podstrona EBA

DB.2

Mobilne Centrum Edukacyjne
- podstrona EBB

DB.3

!

!
Ogólnopolski Dzień Informacyjny
!
- podstrona EBC

DB.4

Gala konkursu EDUinspiracje
- podstrona EBD

!

DB.5

Bieg Erasmusa - podstrona EBE

!

DB.6

Europejski Tydzień Młodzieży
- podstronaEBF

DB.7

VET Week - podstronaEBG

DB.7

Forum Edukacji Dorosłych - podstronaEBH

DB.7

WorldSkills - podstrona EBI

DB.8

Konferencje naukowe E+, ZAB
- podstrona EBJ

DB.9

Time to Move

DB.10

Erasmus Days

7

!
!
!

ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL
E

KONKURSY

F

EA WEŹ UDZIAŁ!

AKREDYTACJE, CERTYFIKATY,
ODZNAKI, DOKUMENTY EUROPASS

FA CERTYFIKATY EUROPASS

EA.1

EDUinspiracje - Eduinspirator
podstrona GAA

!

FA.1

Europass-CV

EA.2

EDUinspiracje-Media
podstrona GAB

!

FA.2

Europass Mobilność

EA.3

European Language Label

FA.3

Europass pozostałe dokumenty

EA.4

Nasz projekt eTwinning

FB CERTYFIKATY EUROPEAN LANGUAGE LABEL

EA.5

EA.8

Monografie FRSE
podstrona GAC
Bieg Erasmusa
podstrona GAD
Selfie+
podstrona GAE
Sprawdź na eurodesk.pl

EA.X

.... (WorldSkills, konkursy wniosków)

EA.6
EA.7

FB.1

!
!
!

Zdobądź certyfikat ELL

FC ODZNAKI eTWINNING
FC.1

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning

FD AKREDYTACJE ERASMUS+
FD.1

FE

FE.1
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Akredytacja Erasmus+

AKREDYTACJE EKS
Akredytacja EKS

ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL
G

BAZA WIEDZY

H
WE

GA TEKSTY EKSPERTÓW EPALE
GA.1

HA DLA MEDIÓW

Najlepsze teksty platformy EPALE
GA.1.1 – lead + link
GA.1.2 – lead + link
GA.1.3 – lead + link

HA.1

GB TEKSTY EKSPERTÓW ECVET
GB.1

Najlepsze teksty ekspertów ECVET
GB.1.1 – lead + link
GB.1.2 – lead + link
GB.1.3 – lead + link

GC TEKSTY EKSPERTÓW ELL
GC.1

HB=IB MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
HB.1

HC.1

Najlepsze teksty ekspertów eTwinning
GD.1.1 – lead + link
GD.1.2 – lead + link
GD.1.3 – lead + link
Newsy o badaniach ZAB FRSE
GE.1.1 – lead + link do bazy KAF
GE.1.2 – lead + link do bazy KAF
GE.1.3 – lead + link do bazy KAF

HD.1

!

GF POZNAJ DANE O EDUKACJI W EUROPIE
GF.1

Newsy o publikacjach Eurydice
GF.1.1 – lead + link do publikacji
GF.1.2 – lead + link do publikacji
GF.1.3 – lead + link do publikacji

GG NAUKOWCY DLA WYDAWNICTWA FRSE
GG.1

Wybrane teksty z Monografii naukowych
GG.1.1 – lead + link do bazy CGZ
GG.1.2 – lead + link do bazy CGZ
GG.1.3 – lead + link do bazy CGZ

!

GH POZNAJ BADANIA O EDUKACJI W EUROPIE
GH.1

Końcówki mediów społecznościowych

Baza podcastów
podstrona ICA, baza HCZ

HD=ID FILMY

GE POZNAJ WYNIKI BADAŃ FRSE
GE.1

KOMUNIKATY DLA MEDIÓW
HA.1.1 - lead + link do bazy AAZ
HA.1.2 - lead + link do bazy AAZ
HA.1.3 - lead + link do bazy AAZ
HA.1.4 - lead + link do bazy AAZ
HA.1.5 - lead + link do bazy AAZ
HA.1.6 - lead + link do bazy AAZ
HA.1.7 - lead + link do bazy AAZ

HC=IC PODCASTY

Najlepsze teksty ekspertów ELL
GC.1.1 – lead + link
GC.1.2 – lead + link
GC.1.3 – lead + link

GD TEKSTY EKSPERTÓW eTWINNING
GD.1

INFORMACJE PRASO-

!

Interaktywna mapa badań
GH.1.1 – Mapa na podstronie CHA

9

Player YouTube

ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL
I

MEDIA FRSE

J

PUBLIKACJE

IA CZASOPISMA I PORTALE

JA PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE EDA

IA.1

JA.1

IA.2

Wizytówka „Europa dla Aktywnych”
- do bazy KAA
Wizytówka „Języki Obce w Szkole”
- do bazy KAB

IB=HB MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
IB.1

Końcówki mediów społecznościowych

Katalog wydań „EdA” (Issuu)
- rekordy z bazy JAZ

!

Katalog wydań JOWS
- rekordy z bazy JBZ

!

JB PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE JOWS
JB.1

JC PUBLIKACJE SERIA NAUKOWA

IC=HC PODCASTY

JC.1

JC.1

JD PUBLIKACJE SERIA TEMATYCZNA

Wizytówka podcastów
podstrona ICA, baza ICZ

ID=HD FILMY
ID.1

Player YouTube

IE EURODESK
IE.1

Wizytówka eurodesk.pl

IF EUROPEJSKI PORTAL MŁODZIEŻOWY
IF.1

Wizytówka Europejski Portal Młodz.

JD.1

Katalog wydań Seria naukowa
- rekordy z bazy JCZ

Katalog wydań Seria tematyczna
- rekordy z bazy JDZ

JE PUBLIKACJE SERIA ANALITYCZNA
JE.1

Katalog wydań Seria analityczna
- rekordy z bazy JEZ

!
!
!

JF PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE INNE
JF.1

....................

JG PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE EURYDICE
JG.1
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Katalog wydawnictw Eurydice

!

ORIENTACYJNY OPIS PODSTRON MENU GŁÓWNEGO STRONY FRSE.ORG.PL
K

NEWSLETTERY

L

KA ZAPISZ SIĘ
KA.1

Newsletter FRSE

!

KA.2

Newsletter Erasmus+

!

KA.3

ANKIETY

LA POKAŻ NAM, CO SĄDZISZ
LA.1

Ankieta 1

LA.2

Ankieta 2

Newsletter Eurodesk

LA.3

Ankieta 3

KA.4

Newsletter eTwinning

LA.3

Ankieta 4....

KA.5

Newsletter EPALE

KA.6

..............

M

PATRONATY

LEGENDA

CHA

oznaczenie
podstrony
I poziom

oznaczenie
sektora
podstrony
poziom I

MA ZŁÓŻ WNIOSEK O PATRONAT

oznaczenie
podstrony
poziom II,
Z – ozn. bazy,
.1 – ozn. elem.
sektora

MA.1

Patronat FRSE

MA.2

Patronat JOWS

MA.3

Patronat „Europa dla Aktywnych”

MA.4

Patronat EPM

MA.5

.......................

wizytówka z odesłaniem na zewnątrz
wizytówka z odesłaniem na podstronę
widoczność w zależności od filtra I
treści do zmigrowania

�
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WYJAŚNIENIA
AA AKTUALNOŚCI

Wizytówka konkursu EDUinspiracje-Media, prowadząca do podstrony EAB.

Filtrowana lista Aktualności w boksach zawierających: Ilustracje (na slajder) - tytuł - autor - data - zajawka na główną - lead - słowa kluczowe, tagi
dla filtrów. Wyświetlanie w slajderze głównym na stronie głównej, w boksie
Aktualności oraz na podstronie AAA (po kliknięciu w zajawkę w boksie).
KOD BAZY:
AAZ
MIGRACJA:
Z KILKUNASTU STRON www, Z 5 MIESIĘCY
DODAWAĆ MOGĄ: WSZYSCY EDYTORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:

EA.2 EDUinspiracje - Eduinspirator

PODSTRONA DAA

BA WIZYTÓWKI AKCJI ERASMUS+
Wyniki z bazy wizytówek, często aktualizowanych w zakresie dealine’ów
i ew. zasad wnioskowania.
BAZ
KOD BAZY:
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
DO PODSTRON ERASMUSPLUS.ORG.PL

KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA EAB
MIGRACJA na EAB: DUŻY ZAKRES

EA.3 European Language Label
Wizytówka konkursu ELL, prowadząca do strony ell.org.pl.
KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
ELL.ORG.PL

EA.4 Nasz projekt eTwinning
Wizytówka konkursu nasz projekt eTwinning.

CA WIZYTÓWKI INICJATYW WSPIERAJĄCYCH

EAZ
KOD BAZY:
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
Boksy z odnośnikami od razu do określonych form współpracy z podziałem na
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ich charakter/typ.
ODESŁANIE:
eTWINNING.PL
KOD BAZY:
CAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
Monografie FRSE
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
GŁÓWNIE DO ERASMUSPLUS.ORG.PL
Wizytówka konkursu Monografie FRSE

EA.5

DA OFERTA SZKOLEŃ I WEBINARIÓW
Filtrowane wyniki z bazy wizytówek DAZ obejmującej elementy oferty FRSE
w tym zakresie
KOD BAZY:
DAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: WSZYSCY EDYTORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
STRONY eTWINNING, ERASMUSPLUS.ORG.PL i IN.

DB WYDARZENIA CYKLICZNE
Filtrowane wyniki z bazy wizytówek dotyczących wydarzeń cyklicznych organizowanych przez FRSE.
KOD BAZY:
DBZ
MIGRACJA:
Z KILKU STRON, Z WIELU LAT
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA DBA (KONGRES)
DBB (MCE), DBC (ODI), DBD (GALA), DBE (BIEG),
DBF (ETM), DBG (VET), DBH (FED), DBI (WSkills),
DBJ (Konferencje, ZAB) itd.

EA WEŹ UDZIAŁ!
EA.1 EDUinspiracje - Eduinspirator
Wizytówka konkursu EDUinspiracje / EDUinspirator, prowadząca do podstrony EAA.
KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA EAA

EAZ
KOD BAZY:
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA EAC

EA.6 Bieg Erasmusa
Wizytówka Biegu Erasmusa
KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA EAD

EA.7 Selfie+
Wizytówka konkursy Selfie+
KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA EAE
MIGRACJA NA EAE: DUŻY ZAKRES

EA.8 Konkursy na eurodesk.pl
Wizytówka strony eurodesk.pl, informującej o konkursach w Europie
KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
EURODESK.PL
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EA.9 Konkurs WorldSkills.pl
Wizytówka konkursu WorldSkills.
KOD BAZY:
EAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
WORLDSKILLS.PL

F

AKREDYTACJE, CERTYFIKATY,
ODZNAKI, DOKUMENTY EUROPASS

MIGRACJA:
MAX. TRZY TEKSTY
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z ELL.ORG.PL
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
ELL.ORG.PL

GD TEKSTY EKSPERTÓW eTWINNING
Boksy z leadami (zajawkami) prowadzące do wybranych tekstów na stronie
eTwinning.

FA CERTYFIKATY EUROPASS

KOD BAZY:
GDZ
MIGRACJA:
MAX. TRZY TEKSTY
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z ETWINNING.PL
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
WWW.eTWINNING.pl

Filtrowane wyniki z bazy wizytówek (trzech lub więcej) dotyczących poszczególnych dokumentów Europass.

GE POZNAJ WYNIKI BADAŃ FRSE

KOD BAZY:
FAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
STRONA EUROPASS.ORG.PL

Boksy z leadami (zajawkami) prowadzące do wybranych tekstów na podstronie GEA (Zespół Analityczno-Badawczy, ZAB).

FB CERTYFIKATY EUROPEAN LANGUAGE LABEL
Boks z informacją o certyfikacie European Landuage Label.
FBZ
KOD BAZY:
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
STRONA ELL.ORG.PL

FC ODZNAKI eTWINNING
Boks z informacją o możliwości zdobycia Krajowej Odznaki eTwinning
KOD BAZY:
FCZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
STRONA eTWINNING.PL

G

BAZA WIEDZY

GA TEKSTY EKSPERTÓW EPALE
Boksy z leadami (zajawkami) prowadzące do wybranych tekstów na platformie EPALE
KOD BAZY:
GAZ
MIGRACJA:
MAX. TRZY TEKSTY z EPALE.PL
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z EPALE.PL
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
EPALE.PL

KOD BAZY:
GEZ
MIGRACJA:
MAX. TRZY TEKSTY
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z ZAB
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA GEA

GF POZNAJ DANE O EDUKACJI W EUROPIE
Boksy z zajawkami i okładkami najnowszych publikacji Biura Eurydice
KOD BAZY:
GFZ
MIGRACJA:
MAX. TRZY TEKSTY
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z EURYDICE
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
EURYDICE.ORG.PL

GG NAUKOWCY DLA WYDAWNICTWA FRSE
Boksy z zajawkami wybranych tekstów naukowych publikowanych
w książkach i kwartalnikach Wydawnictwa FRSE
KOD BAZY:
GGZ
MIGRACJA:
DUŻY ZAKRES
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA GGA

GH POZNAJ BADANIA O EDUKACJI W EUROPIE
Interaktywna mapa Europy z wynikami badań, prowadzonych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+.
KOD BAZY:
GHZ
MIGRACJA:
ZE STRONY WWW.FRSE.ORG.PL/RESEARCH-MAPPING
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z ZAB
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA GHA

GB TEKSTY EKSPERTÓW ECVET

H

Boksy z leadami (zajawkami) prowadzące do wybranych tekstów na stronie
ECVET.
KOD BAZY:
GBZ
MIGRACJA:
MAX. TRZY TEKSTY
DODAWAĆ MOGĄ: EDYTORZY Z EKSPERCIECVET.ORG.PL
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
WWW.EKSPERCIECVET.ORG.PL

HA DLA MEDIÓW

GC TEKSTY EKSPERTÓW ELL
Boksy z leadami (zajawkami) prowadzące do wybranych tekstów na stronie
ELL.
KOD BAZY:
GCZ

INFORMACJE PRASOWE

Lista wybranych Aktualności, dla których zaznaczono opcję „dla mediów”, w
boksach zawierających: Tytuł - Autor - Data - Lead - Ilustracja.
Poszczególne teksty wyświetlają się w całości na podstronie HAA.
KOD BAZY:
AAZ (z filtrem)
MIGRACJA:
Z KILKU STRON, Z KILKU MIESIĘCY
DODAWAĆ MOGĄ: WSZYSCY EDYTORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA HAA

HB/IB MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
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PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA EURODESK.PL

Kafelki z wpisami z mediów społecznościowych, opracowane na wzór https://frse.prowly.com.

IF.1 WIZYTÓWKA EUROPEJSKI PORTAL MŁODZIEŻOWY

KOD BAZY:
IBZ
MIGRACJA:
WTYCZKI Z SOCIAL MEDIÓW
AUTOR:
AUTORZY KANAŁÓW SOCIAL MEDIA
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PROFILE W SERWISACH SPOŁ.

Boks promujący zawartość PORTALUMLODZIEZOWEGO.PL
KOD BAZY:
IFZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PORTALMLODZIEZOWY.PL

HC/IC PODCASTY
Boks z ofertą podcastów nagrywanych przez FRSE oraz audycji z udziałem
ekspertów Fundacji.

J PUBLIKACJE

KOD BAZY:
ICZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA HCA

JA.1 KATALOG WYDAŃ EUROPA DLA AKTYWNYCH
Boks z najnowszym wydaniem „Europy dla Aktywnych” do przeglądania w
ISSUU, z odesłaniem do pełnej bazy wydań na podstronie

HD/ID FILMY

KOD BAZY:
JAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA JAA

Boksy z oknami playera YouTube (tytuł + lead + okno).
KOD BAZY:
IDZ
MIGRACJA:
BRAK
AUTOR:
AUTORZY TREŚCI WIDEO
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:

JA.2 KATALOG WYDAŃ JOWS
Boks z najnowszym wydaniem „Języków Obcych w Szkole” do przeglądania
w ISSUU, z odesłaniem do pełnej bazy wydań na podstronie

NAGRANIA NA YOUTUBE.COM

IA CZASOPISMA i PORTALE

KOD BAZY:
JAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA JAB

IA.1 Wizytówka „Europy dla Aktywnych”

JA.3 KATALOG WYDAŃ SERIA NAUKOWA

Wizytówka kwartalnika opisująca jego charakter, z odesłaniem
do podstron

Boks z najnowszą książką z Serii naukowej Wydawnictwa FRSE do przeglądania w ISSUU, z odesłaniem do pełnej bazy wydań na podstronie KAC.

KOD BAZY:
IAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA IAA (TEKSTY Z EUROPY DLA
AKTYWNYCH), IAB (WERSJE ELEKTRONICZNE),
IAC (SKŁAD REDAKCJI). W PANELU BOCZNYM
FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY

KOD BAZY:
JAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA JAC

IA.2 Wizytówka kwartalnik „Języki Obce w Szkole”, opisująca jego charak-

Boks z najnowszą książką z Serii tematycznej Wydawnictwa FRSE do przeglądania w ISSUU, z odesłaniem do pełnej bazy wydań na podstronie KAD.

I

MEDIA FRSE

ter, z odesłaniem do podstrony

KOD BAZY:
IAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA IAD (TEKSTY Z JĘZYKÓW OBCYCH
W SZKOLE), IAE (WERSJE ELEKTRONICZNE),
IAF (SKŁAD REDAKCJI). W PANELU BOCZNYM
FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY
IB=HB
IC=HC
ID=HD

IE.1 WIZYTÓWKA EURODESK.PL
Boks promujący zawartość portalu eurodesk.pl.
KOD BAZY:
MIGRACJA:
DODAWAĆ MOGĄ:

IEZ
BRAK
ADMINISTRATORZY

JA.4 KATALOG WYDAŃ SERIA TEMATYCZNA

KOD BAZY:
JAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA JAD

JA.5 KATALOG WYDAŃ SERIA ANALITYCZNA
Boks z najnowszą książką z Serii analitycznej Wydawnictwa FRSE do przeglądania w ISSUU, z odesłaniem do pełnej bazy wydań na podstronieJAF.
KOD BAZY:
JAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
PODSTRONA JAF
....

JB KATALOG PUBLIKACJI EURYDICE
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Boks z najnowszą książką EURYDICE do przeglądania w ISSUU, z odesłaniem
do strony eurydice.pl
KOD BAZY:
JAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
EURYDICE.PL

K NEWSLETTERY
KA NEWSLETTERY
Filtrowana lub pełna lista dostępnych newsletterów Fundacji, z możliwością
subskrybcji i wszystkimi możliwymi klauzulami RODO. Przy każdej wizytówce aktywny licznik subskrybentów i wysłanych wiadomości, jak obecnie na
stronie https://www.frse.org.pl/newsletter.
Dla wybranych newsletterów podstrony (KAA, KAB itd.) z archiwalnymi wydaniami (baza KAAZ, KABZ itd).
KOD BAZY:
KAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: WYBRANI EDYTORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
BRAK

L ANKIETY
LA ANKIETY
Filtrowana lub pełna lista dostępnych newsletterów Fundacji, z możliwością
subskrybcji i wszystkimi możliwymi klauzulami RODO.

WYKAZ BAZ DANYCH:
AAZ - baza Aktualności
OPIS: baza tekstów informacyjnych i artykułów prasowych w schemacie:
galeria zdjęć (na slajder) - tytuł - lead - autor - tekst główny - wyimek - słowa
kluczowe - tagi dla filtrów, z automatycznym dodawaniem daty.

BAZ - baza danych o programach grantowych
OPIS: baza wizytówek opisujących poszczególne akcje i możliwości w programachgrantowych zarządzanych przez FRSE. Szata graficzna wizytówek zbieżna, treść w pełni modyfikowalna, w ramach wizytówki aktywne przeciski
odsyłające do podstron oraz Erasmusplus.org.pl.

BBZ, BCZ, BDZ, BEZ, BFZ  - itd. - bazy wizytówek z pozostałych programów zarządzanych przez FRSE

CAZ - baza danych o programach wspierających
OPIS: baza wizytówek opisujących możłiwości stwarzane przez poszczególne programy wspierające, realizowane przez FRSE. Formularz w schemacie
Ilustracja - tytuł - lead - tekst główny - trzy buttony odsyłające do podstron słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

DAZ - baza informacji o szkoleniach i webinariach
OPIS: wizytówki opisujące ofertę poszczególnych programów w zakresie
szkoleń i webinariów organizowanych cyklicznie. Formularz w schemacie:
Ilustracja - tytuł - lead - tekst główny - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

DBZ - baza informacji o wydarzeniach cyklicznych

KOD BAZY:
LAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: WYBRANI EDYTORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
ODESŁANIE:
BRAK

OPIS: wizytówki opisujące najważniejsze wydarzenia organizowane przez
FRSE w różnych programach. Formularz w schemacie: Ilustracja - tytuł - lead tekst główny - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

M PATRONATY

EAZ - baza informacji o konkursach

MA PATRONATY

OPIS: wizytówki opisujące konkursy organizowane przez FRSE w różnych
programach (informacje ponadczasowe: dla kogo, za co, kiedy, jaka nagroda
itd). Formularz w schemacie: Ilustracja - Tytuł - lead - tekst główny - słowa
kluczowe - tagi dla filtrów.

Filtrowana lub pełna lista dostępnych patronatów, z możliwością złożenia
wniosku i kompletem regulaminów.
KOD BAZY:
MAZ
MIGRACJA:
BRAK
DODAWAĆ MOGĄ: WYBRANI EDYTORZY
PUBLIKOWAĆ MOGĄ: ADMINISTRATORZY
NADZÓR:
REDAKCJA PORTALU
ODESŁANIE:
BRAK

FAZ - baza informacji o dokumentach Europass
OPIS: wizytówki poszczególnych dokumentów z portfolio Europass.

FBZ, FCZ, FDZ, FEZ itd. - bazy wizytówek pozostałych dokumentów, certyfikatów i odznak

GAZ - baza tekstów ekspertów EPALE
OPIS: wybrane teksty ekspertów z Platformy EPALE. Formularz w schemacie:
Ilustracja - tytuł - autor - lead - link do strony EPALE - słowa kluczowe - tagi
dla filtrów.

GBZ - baza tekstów ekspertów ECVET
OPIS: wybrane teksty ekspertów ECVET. Formularz w schemacie: Ilustracja tytuł - autor - lead - link do strony ECVET - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

GCZ - baza tekstów ekspertów ELL
OPIS: wybrane teksty ekspertów ELL. Formularz w schemacie: Ilustracja tytuł - autor - lead - link do strony ELL - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.
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GDZ - baza tekstów ekspertów eTwinning
OPIS: wybrane teksty ekspertów eTwinning. Formularz w schemacie: Ilustracja - tytuł - autor -lead - Link do strony eTwinning - słowa kluczowe - tagi dla
filtrów.

JCZ - baza elektronicznych wydań książek z Serii Naukowej FRSE
Baza wizytówek poszczególnych wydań książek z Serii Naukowej FRSE, w
schemacie: tytuł - lead - ilustracja okładki - odesłanie do wersji PDF (baza
JCZ1), EPUB (JCZ2), Mobi (JCZ3) oraz odesłaniem do wersji w serwisie ISSUU.

GEZ - baza tekstów o wynikach badań FRSE

JDZ - baza elektronicznych wydań książek z Serii tematycznej FRSE

OPIS: wybrane teksty opisujące wyniki badań FRSE. Formularz w schemacie:
Ilustracja - tytuł - autor - lead - Link do publikacji w bazie publikacji JEZ1 JEZ2 - JEZ 3 - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

Baza wizytówek poszczególnych wydań książek z Serii tematycznej FRSE, w
schemacie: tytuł - lead - ilustracja okładki - odesłanie do wersji PDF (baza
JDZ1), EPUB (JDZ2), Mobi (JDZ3) oraz odesłaniem do wersji w serwisie ISSUU.

GFZ - baza tekstów o najnowszych publikach Eurydice
OPIS: wybrane teksty opisujące najnowsze publikacje Eurydice. Formularz w
schemacie: Zdjęcie - tytuł - autor - lead - Link do publikacji w bazie publikacji
JGZ - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

GGZ - baza tekstów naukowych Wydawnictwa FRSE
OPIS: wybrane teksty z publikacji naukowych Wydawnictwa FRSE. Formularz
w schemacie: Ilustracja - tytuł - autor - lead - tekst główny - Link do elektronicznej publikacji źródłowej w bazie publikacji JCZ - słowa kluczowe - tagi dla
filtrów.

GHZ - baza danych o wynikach badań w Europie
OPIS: opisy badań zrealizowanych przez inne NA Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji. Formularz w schemacie: Ilustracja - tytuł - autor - lead - słowa
kluczowe - tagi dla filtrów. Uwaga: widok na mapie.

HCZ - baza podcastów

JEZ - baza elektronicznych wydań książek z Serii analitycznej FRSE

Baza wizytówek poszczególnych wydań książek z Serii analitycznej FRSE, w
schemacie: tytuł - lead - ilustracja okładki - odesłanie do wersji PDF (baza
JEZ1), EPUB (JEZ2), Mobi (JEZ3) oraz odesłaniem do wersji w serwisie ISSUU.

JGZ - baza elektronicznych wydań książek Eurydice
Baza wizytówek poszczególnych wydań książek Eurydice, w schemacie: tytuł
- lead - ilustracja okładki - odesłanie do wersji PDF (baza JGZ1), EPUB (JGZ2),
Mobi (JGZ3) oraz odesłaniem do wersji w serwisie ISSUU.

KAZ - baza dostępnych newsletterów
Baza newslettrerów dostępnych w FRSE, w schemacie: ilustracja - tytuł - opis
- pole kontaktowe (do wypełnienia) - pole zgody na warunki i regulamin.

LAZ - baza ankiet
Baza ankiet dla gości odwiedzających stronę FRSE, w schemacie: ilustracja tytuł - opis - opcje do wyboru - interaktywna grafika z wynikami.

Baza wizytówek podcastów oferowanych przez FRSE. Formularz w schemacie:
ilustracja - tytuł - lead - autor - odesłanie do pliku dźwiękowego.

MAZ - baza patronatów

IAZ - baza wizytówek mediów FRSE (EdA, JOWS)

Baza patronatów oferowanych przez FRSE, w schemacie: ilustracja - tytuł opis - tekst główny - pole formularza (rozwijane pole do uzupełnienia przez
zainteresowanych)

OPIS: baza wizytówek mediów wydawanych przez FRSE. Formularz w schemacie: Ilustracja - tytuł - tekst główny - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.
- baza danych do Mapy na stronie głównej
W przypadku EDA - odesłania do podstron IAA (TEKSTY Z EUROPY DLA
AKTYWNYCH z bazy AAZ), IAB (z katalogiem wersji elektronicznych z bazy JAZ),
Baza informacji dla poszczególnych województw (pojawiających się po najeIAC (SKŁAD REDAKCJI). W przypadku JOWS - odesłania do podstron IAD (TEKchaniu kursorem). Pakiet informacji dla każdego województwa obejmować
STY Z JOWS Z BAZY AAZ), IAF (z katalogiem wersji elektronicznych z bazy JBZ),
będzie pięć-sześć elementów, w tym: liczbę (do wyboru z kilkunastu dostępIAG (SKŁAD REDAKCJI).
nych), wizytówki ambasadorów, newsy o wydarzeniach itp. Wyświetlony
boks ma umożliwiać przejście do odpowiednich podstron (orientacyjnie:
NAA - podstrona z informacjami o Regionalnych Punktach Informacyjnych,
- wizytówka tekstów na stronie Eurodesk
RPI), NAB - podstrona z informacjami o punktach Eurodesku, NAC - podstrona
OPIS: wizytówka tekstów z działu Inspiracje publikowanych na stronie Euro- z informacjami o ambasadorach programów itd. W ramach podstron również
desk.pl (automatycznie widocznych w bazie AAZ). Formularz w schemacie: możliwe jest tworzenie baz (np. NAAZ - baza wizytówek RPI).

NAZ

IEZ

Ilustracja - tytuł - tekst główny - Link do pełnej wersji na stronie Eurodesk.
pl - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

IFZ - wizytówka tekstów z Europejskiego Portalu Młodzieżowego
OPIS: wizytówka tekstów z Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Formularz
w schemacie: Ilustracja - tytuł - tekst główny - Link do pełnej wersji na stronie
portalmlodziezowy.eu - słowa kluczowe - tagi dla filtrów.

JAZ - baza elektronicznych wydań „Europy dla Aktywnych”
Baza wizytówek poszczególnych wydań „Europy dla Aktywnych”, w schemacie: tytuł - lead - ilustracja okładki - odesłanie do wersji PDF (baza JAZ1),
EPUB (JAZ2), Mobi (JAZ3) oraz odesłaniem do wersji w serwisie ISSUU.

JBZ - baza elektronicznych wydań „Języków Obcych w Szkole”
Baza wizytówek poszczególnych wydań „Języków Obcych w Szkole”, w schemacie: tytuł - lead - ilustracja okładki - odesłanie do wersji PDF (baza JBZ1),
EPUB (JBZ2), Mobi (JBZ3) oraz odesłaniem do wersji w serwisie ISSUU.

16

2. ORIENTACYJNY SCHEMAT MENU STRONY ERASMUSPLUS.ORG.PL
MENU: A B C D E F G H I
A INFORMACJE OGÓLNE O ERASMUS+ NA LATA 2021-2027
AA INFORMACJE O PROGRAMIE
AA.1 OGÓLNE ZADANIA
AA.2 STRUKUTRA PROGRAMU
AA.3 UCZESTNICY PROGRAMU
AA.4 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM
AA.5 BUDŻET
AA.6 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU (boksy eTwinning, EPALE, Eurydice, Eurodesk z
przekierowaniem na ich strony)
AB SEKTORY I AKCJE E+ (podział będzie odpowiadać nowemu przewodnikowi i ewentualnie nowej
definicji sektorów)
AB.1 EDUKACJA SZKONA = BA
AB.2 SZKOLNICTWO WYŻSZE = BB
AB.3 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE = BC
AB.4 EDUKACJA DOROSŁYCH = BD
AB.5 MŁODZIEŻ = BE
AB.6 …… = BF
AC TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
AC.1 INFORMACJA O TERMINACH W KAŻDEJ AKCJI
AD PRZEWODNIK PO PROGRAMIE E+
AD.1 WERSJA POLSKA (przekierowanie na stronę KE)
AD.2 WERSJA ANGIELSKA (przekierowanie na stronę KE)
B SEKTORY I AKCJE E+ (podział będzie odpowiadać nowemu przewodnikowi i ewentualnie nowej
definicji sektorów)
BA EDUKACJA SZKOLNA (pozostałe poniższe sektory podobny podział i kształt podstron)
BA.1 AKCJA 1 (tutaj także link do FAQ z GB)
BA.2 AKCJA 2 (tutaj także link do FAQ z GB)
BA.3 DOKUMENTY (SEKCJE OGÓLNE, UMOWA FINANSOWA)
BB SZKOLNICTWO WYŻSZE
BB.1 AKCJA 1 (tutaj także link do FAQ z GC)
BB.2 AKCJA 2 (tutaj także link do FAQ z GC)
BB.3 DOKUMENTY (SEKCJE OGÓLNE, UMOWA FINANSOWA)
BC KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
BC.1 …..
BD EDUKACJA DOROSŁYCH
BE MŁODZIEŻ
BF …..
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C ZŁÓŻ WNIOSEK DO E+ (KONKURS WNIOSKÓW)
CA AKREDYTACJA
CB TERMINY = AC
CC JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
CD FORMULARZE WNIOSKÓW
CE KOMUNIKATY KE/NA/FRSE
CF PRZEWODNIK PO PROGRAMIE E+ = AD
D PROWADZENIE PROJEKTU E+
DA RAPORTOWANIE
DA.1 MOBILITY TOOL+
DB UPOWSZECHNIANIE
DB.1 NARZĘDZIA UPOWSZECHNIANIA
DB.2 EWALUACJA
DB.3 REZULTATY
DC PROMOCJA
DC.1 LOGOTYPY – ZASADY STOSOWANIA
DD KALKULATOR ODLEGŁOŚCI E+ (istotne narzędzie w obliczaniu stawek podróży w projektach)
DE STAWKI W PROGRAMIE (podział na lata)
DF ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)
DG PRZEWODNIK PO PROGRAMIE E+ = AD = CF
DH DOKUMENTY
DH.1 INSTRUKCJE
DH.2 KOMUNIKATY
DH.3 …..
E WIEDZA O ERASMUS+
EA WIEDZA, BADANIA, STATYSTYKI E+ (podstrona z linkami do publikacji w pdf o E+: EDA, JOWS,
raporty, zestawienia danych, przykłady dobrych praktyk, przewodniki i publikacje o projektach) =
F POZNAJ E+ Z BLISKA - MAPA SPOTKAŃ (MCE, REGIONALNE PUNKTY INFORMACYJNE FRSE,
SPOTKANIA I SZKOLENIA)
FA INTERAKTYWNA MAPA (możliwość kliknięcia i krótka wizytówka)
G NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O E+ (FAQ)
GA OGÓLNE
GB EDUKACJA SZKOLNA
GC SZKOLNICTWO WYŻSZE
GD KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
GE …..
H AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
HA AKTUALNOŚCI
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HB WYDARZENIA
HC BIEG ERASMUSA
HE ODI (ostatnia edycja)
HF KONGRES (ostatnia edycja)
I KONTAKT
IA EDUKACJA SZKOLNA
IB SZKOLNICTWO WYŻSZE
IC KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
ID EDUKACJA DOROSŁYCH
IE MŁODZIEŻ
IF ……
ZAKRES MIGRACJI Z AKTUALNEJ STRONY E+ (orientacyjne)
Informacyjne:
1. Teksty informacyjne na wybrane podstrony (m.in. z podstron AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA,
KONTAKTY), a także częściowo z O PROGRAMIE
2. Treści z ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (RAPORTOWANIE, UPOWSZECHNIANIE, PROMOCJA)
Pliki:
1.
Przewodniki po programie E+ (archiwalne wydania),
2.
Dokumenty
z
podstrony
ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM>DOKUMENTY:
https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/dokumenty-programu-erasmus/
3.
Dokumenty z podstron W SEKTORY I AKCJE, w każdym sektorze jest podstrona DOKUMENTY,
np.
SEKTORY
I
AKCJE>SZKOLNICTWO
WYŻSZE>DOKUMENTY:
https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze
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3. ORIENTACYJNY SCHEMAT MENU STRONY EKS.ORG.PL
MENU: A B C D E F G H (góra strony)
Elementy stałe
 Dół każdej podstrony – sekcja: PRZEJDŹ DO SEKCJI i poniżej boksy do wybranych 3-4 podstron
(EKS zdefiniuje do których)
 Wybrane (przez EKS) podstrony na dole będą mieć sekcję KROK PO KROKU – boksy do 4
podstron, np. https://eks.org.pl/wolontariat-organizacje/
 Wybrane (przez EKS) podstrony na dole będą mieć sekcję PYTANIA I ODPOWIEDZI odpowiadającą
treścią danej podstronie
A O PROGRAMIE
AA O KORPUSIE
AB NARODOWA AGENCJA
AC KOMISJA EUROPEJSKA
AD MATERIAŁY PROMOCYJNE
AE EKSPERCI
AF EKS dla organizacji - Spotkanie z ekspertem
B DLA MŁODZIEŻY
BA INFORMACJE OGÓLNE
BB WOLONTARIAT
BC STAŻE I MIEJSCA PRACY
BD PROJEKTY SOLIDARNOŚCI
C DLA ORGANIZACJI
CA INFORMACJE OGÓLNE
CB ZNAK JAKOŚCI
CC WOLONTARIAT
CD STAŻE I MIEJSCA PRACY
CE PROJEKTY SOLIDARNOŚCI
D INSPIRACJE
DA WOLONTARIAT GRUPOWY
DB EKOLOGIA
DC WOLONTARIAT KRÓTKOTERMINOWY
DD KULTURA
DE PRACA Z DZIEĆMI
E DOKUMENTY
Ta strona wraz z jej funkcjonalnością (filtrowanie wyników wg zaznaczonych pół) do skopiowania z
obecnej strony.
F KONKURS
FA KOMUNIKATY NA
FB KONKURS WNIOSKÓW
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FC WYNIKI KONKURSU
FD REALIZACJA PROJEKTU
G AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
GA AKTUALNOŚCI
GB WYDARZENIA (podział treści w GA i GB wg obecnego wzoru)
GC KOMUNIKATY NA = FA
H KONTAKTY
ZAKRES MIGRACJI Z AKTUALNEJ STRONY EKS.ORG.PL (orientacyjnie)
Informacyjne:
1. Teksty informacyjne na poszczególne podstrony z wybranych miejsc (np. STRONA GŁÓWNA > O
PROGRAMIE > NARODOWA AGENCJA, STRONA GŁÓWNA > MŁODZIEŻ > PRACA/STAŻE
ZAWODOWE)
2. Dane z KONTAKTY
3. Treści archiwalne o inicjatywach z STRONA GŁÓWNA > INSPIRACJE
Pliki:
1. Dokumenty z podstrony „DOKUMENTY” z możliwością filtrowania zgodnie z obecną stroną
2. Dokumenty z podstron O PROGRAMIE (np. STRONA GŁÓWNA > O PROGRAMIE > EKSPERCI:
https://eks.org.pl/eksperci/) i DLA ORGANIZACJI (np. STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE > ZNAK
JAKOŚCI: https://eks.org.pl/znak-jakosci/ ) wg wytycznych od zespołu EKS
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4. ORIENTACYJNY SCHEMAT MENU STRONY JOWS.PL

Nieruchomy pasek
podstawowych
zakładek kierujący
do podstron 

ZGŁOŚ TEKST /
DLA AUTORÓW
(lista rozwijana:
- plan wydawniczy
- zasady współpracy
wymagania
techniczne
wskazówki
bibliograficzne)

ZAWNIOSKUJ
O PATRONAT
(na podstronie:
wbudowany
formularz
wniosku
o
patronat)

ZAMÓW
PRENUMERATĘ
(na podstronie:
zasady
prenumeraty
formularz
zamówienia/
RODO)

Baner (tło) JOwS  nowy projekt eksponujący logotyp

Mały/średni slider – treść rotacyjnie:
 Bieżący numer
 Eventy/warsztaty
 Powiązane publikacje
 Konkursy, np. ELL / webinaria, np. eTwinning
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O
CZASOPIŚMIE
(lista
rozwijana:
historia
pisma
zespół
redakcyjny
rada
programowa
- zasady etyki i
recenzowania
- punktowanie

KONTAKT
(na podstronie:
dane
kontaktowe
- dane wydawcy
formularz
kontaktowy)

WYSZUKIWARKA TEKSTÓW KLUCZOWE
NARZĘDZIE
(z
paskiem
podstawowego
wyszukiwania
+
klik
do
wyszukiwarki zaawansowanej z
listami rozwijanymi) –

Panel boczny (ewentualnie):

Na stronie głównej pod sliderem:

Na stronie głównej pod sliderem obok numeru bieżącego:

stała kolumna z kategoriami
tekstów, np.
Nauczanie dzieci;
Edukacja dorosłych;
Wielojęzyczność itd.
LUB
w podziale na poszczególne języki

Bieżące wydanie JOwS – wyraźna ekspozycja:
1) duża okładka
2) formaty html, pdf, ePub, mobi (bezpośredni klik)
3) temat numeru (pole tekstowe) i ew. zajawka dot.
wydania
4) po kliknięciu przekierowanie na podstronę
wydania z listą/boxami artykułów (podstrony
powiązane słowami kluczowymi z listami
rozwijanymi w wyszukiwarce)
5) ewentualnie poniżej lub obok tytuły/zajawki
polecanych artykułów z numeru
Na stronie głównej pod numerem bieżącym:

Poprzednie wydania:
1) średnie okładki trzech-sześciu numerów z plikami we
wszystkich formatach
2) opis jak przy numerze bieżącym lub krótszy

Numery archiwalne:
1) element graficzny prowadzący do numerów
archiwalnych

Patronaty
1) okienka kierujące do podstron
przedsięwzięć objętych patronatem

Pasek roboczy u dołu strony:

Na
skróty
–
mapa
stron
y

Powiązane logotypy

Na stronie głównej pod wydaniami:
z

Linki (m.in. do mediów społecznościowych)
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Podstawowe

Informacje

e-wydania JOwS:
1) bieżące (od 2012 r., wyd w FRSE, 34 numery)
a) w różnych formatach (pdf, ePub, mobi) wraz z poszczególnymi
artykułami na podstronach;
b) waga pojedynczego pliku od 1,5 do 7 MB
2) archiwalne (do 2012 r., spoza FRSE, 73 numery)
a) w formacie pdf
b) waga pojedynczego pliku: do 24 MB (skany)
1) teksty informacyjne na poszczególne podstrony
2) patronaty – opisy inicjatyw, np. od 2018 r.
3) archiwum wydarzeń, np. od 2019 r.
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