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Wstęp
„Mobilni dziennikarze” to projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE),który ma na celu efektywne upowszechnianie rezultatów unijnych
projektów edukacyjnych, w szczególności realizowanych w ramach programu
Erasmus+. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób kreatywnych, otwartych,
łatwo

nawiązujących

kontakty,

interesujących

się sektorem

edukacji,

posiadających lekkie pióro i niekonwencjonalne pomysły na ciekawe teksty.
W ciągu roku uczestnicy odwiedzą organizacje/instytucje, które realizują
międzynarodowe projekty edukacyjne. Na podstawie obserwacji, wywiadów
i pozyskanych informacji mobilni dziennikarze będą tworzyć reportaże,
felietony, artykuły prasowe lub innego rodzaju teksty, wskazane przez FRSE.
Materiały, które powstaną w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą
w

publikacjach,

czasopismach,

internecie

oraz

przy

wystawach

organizowanych przez Fundację.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zyskają doświadczenie zawodowe,
nowe kompetencje i umiejętności. Ponadto, jako oficjalni współpracownicy
Narodowej Agencji, Programu Erasmus+ będą mogli brać udział w szkoleniach
tematycznych, spotkaniach międzynarodowych oraz wybranych wydarzeniach
organizowanych przez FRSE. Za każdy zaakceptowany

napisany tekst

otrzymają wynagrodzenie pieniężne.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami projektu i warunkami rekrutacji.

Ewelina Miłoń
Koordynator Zespołu Upowszechniania Rezultatów
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O projekcie
Czas trwania: do końca 2016 r. z możliwością przedłużenia realizacji na czas
trwania programu Erasmus+.
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja
Programu Erasmus+.
Cel:

upowszechnianie rezultatów unijnych projektów edukacyjnych
oraz promocja przykładów dobrych praktyk.

Zakres obowiązków: głównym zadaniem mobilnego dziennikarza będzie
przygotowanie merytorycznego materiału pisemnego w formie wskazanej przez
FRSE (reportaż, artykuł prasowy, notatka dziennikarska etc.). Tematyka prac
dotyczyła będzie projektów realizowanych przez beneficjentów Fundacji –
instytucji i osób, które dzięki unijnym środkom zmieniają polską edukację.
Treści dostarczone przez mobilnych dziennikarzy będą wykorzystywane m.in.
w publikacjach, na stronach internetowych, a przede wszystkim w materiałach
upowszechniających sukcesy programu Erasmus+. FRSE przewiduje również
przygotowywanie i opracowywanie materiałów przez mobilnych dziennikarzy
zdalnie – bez konieczności wyjazdu.
Umowa i wynagrodzenie: dziennikarze będą wykonywać pracę na podstawie
rocznej umowy o dzieło. W ramach tej umowy będą zobligowani do
przygotowania kilku/kilkunastu materiałów. Wynagrodzenia będą wypłacane
po każdym zrealizowanym i zatwierdzonym przez FRSE artykule. Koszty
podróży związane z działalnością dziennikarską będą zwracane przez FRSE po
zrealizowaniu zadania.
Cennik:
• Reportaż (2500 - 4500 znaków) – 250,00 zł brutto
• Wywiad (2500 – 4000 znaków) – 220,00 zł brutto
• Pozostałe formy materiałów będą wyceniane indywidualnie.
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Profil mobilnego dziennikarza
Mobilnym dziennikarzem może zostać student (preferowane kierunki: filologia
polska, dziennikarstwo), każdy kto pasjonuje się pisaniem i ma doświadczenie
w tej dziedzinie. Dodatkowym atutem będzie znajomość tematyki edukacyjnej.
Mobilny dziennikarz powinien:
• sprawnie tworzyć i redagować teksty:
• mieć doświadczenie w zakresie tworzenia i redagowania tekstów;
• bardzo dobrze znać język angielski;
• być rzetelny i terminowy;
• być odpowiedzialny;
• łatwo nawiązywać kontakty.
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Działania mobilnych dziennikarzy
Podstawowym zadaniem mobilnych dziennikarzy jest tworzenie oraz
redagowanie tekstów o projektach dofinansowanych przez FRSE.
W głównej mierze będą to:
artykuły – teksty publicystyczne, zawierające informacje na temat rezultatów
danego projektu, informacje o projekcie, wypowiedzi jego uczestników;
reportaże – opisy działań podjętych w ramach projektu, sukcesów, problemów,
jakie pojawiły się w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz zastosowanych
rozwiązań;
wywiady – głównie z uczestnikami i koordynatorami projektów, na temat ich
działań, pracy oraz przeżyć, jakie im towarzyszyły podczas realizacji zadań
projektowych.
Do innych form mogą należeć: dwugłos, felieton, sonda lub inny rodzaj tekstu
w formie zaproponowanej przez autora.
Mobilni dziennikarze będą zobowiązani przeprowadzić powierzone im zadania
w terminie i zgodnie z wytycznymi określonymi przez FRSE i eksperta
nadzorującego dane zadanie. Koncepcja poszczególnych zadań będzie
opracowywana przez Fundację, która będzie służyła wsparciem merytorycznym
na każdym etapie realizacji zadania.
Treści tworzone przez dziennikarzy zostaną wykorzystane m.in.
w publikacjach, raportach, na stronach internetowych, a także na stoiskach
wystawienniczych, czy w innych działaniach promujących rezultaty projektów.
Realizacja zadania:

Zlecenie
reportażu przez
FRSE
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Kontakt
z beneficjentem
i uzgodnienie
terminu wywiadu

Wybór
mobilnego
dziennikarza
i przekazanie
zlecenia

Wykonanie
zlecenia przez
mobilnego
dziennikarza

Rozliczenie
zlecenia
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Rekrutacja
Aby zgłosić się do projektu:
• wypełnij formularz on-line;
• załącz swoje zdjęcie;
• dodaj swój autorski tekst (przykładowy artykuł na temat dowolnego
projektu edukacyjnego realizowanego w Twoim otoczeniu, o objętości
1800 - 2000 znaków – wykaż się innowacyjnością i pomysłowością).
Zdjęcie oraz tekst należy zamieścić bezpośrednio w formularzu on-line.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2015 r.
Proces rekrutacji odbywa się dwuetapowo: w pierwszej fazie następuje analiza
nadesłanych zgłoszeń oraz tekstów, a następnie rozmowa telefoniczna
z wybranymi kandydatami.
O wynikach rekrutacji wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni w ciągu
dwóch tygodni od zamknięcia naboru.
Osoby wybrane do projektu będę musiały podpisać:
• zgodę na wykorzystanie przez FRSE wizerunku w celu promocyjno –
informacyjnym, w mediach elektronicznych oraz drukowanych;
• oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy;
• umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich.
Współpracując z nami, będziesz mieć możliwość:
• uczestnictwa w nowatorskim projekcie o zasięgu międzynarodowym;
• współpraca ścisłej współpracy z międzynarodową instytucją
edukacyjną;
• zdobycia doświadczenia w redagowaniu artykułów;
• uczestnictwa w szkoleniach i w prestiżowych wydarzeniach;
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Kontakt
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
www.frse.org.pl
www.erasmusplus.org.pl

Osoby odpowiedzialne za projekt:
Ewelina Miłoń
Tel.: 22 46 31 419
Ewa Koźbiał
Tel:. 22 46 31 268
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