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Streszczenie projektu  

 

Lata pandemii zmieniły reguły gry. Na pierwszy plan wysunęła się potrzeba ponownego zwrócenia uwagi 

na podejście człowiek-człowiek. Zobaczyliśmy komunikację autentycznie zakorzenioną w emocjach, zdolną 

do zbliżenia nas do siebie w czasach wielkich trudności. Pomimo wyzwań, jakie przed nami stoją, nadszedł 

czas, aby komunikacja na uczelniach pokazała swoją moc, aby postawić ludzi w centrum i zainspirować 

studentów, pracowników, społeczność, innych kluczowych interesariuszy w kierunku bardziej 

zrównoważonej przyszłości. Nadszedł czas, aby komunikacja stała się bardziej zrównoważona. Ze względu 

na złożoność komunikacji w tym projekcie skupimy się na kierunku komunikacji poprzez media 

społecznościowe, których rola obecnie szybko rośnie i jest niedoceniana przez uczelnie i środowiska 

akademickie. 

 

Założeniem projektu COMSUS jest wzmocnienie zdolności instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu 

współtworzenia odpornego, integracyjnego i zrównoważonego społeczeństwa poprzez zrównoważoną 

komunikację z kluczowymi interesariuszami w mediach społecznościowych. 

 

Projekt koncentruje się na relacji pomiędzy mediami i komunikacją a środowiskowym, społecznym i 

ekonomicznym wymiarem zrównoważonego rozwoju. Europejski Pakt Klimatyczny (2020), Pakt na rzecz 

Umiejętności (2022) promują i wzywają organizacje, instytucje edukacyjne i władze publiczne do pomocy 

ludziom w przygotowaniu się do pracy w zielonych warunkach i możliwości zdobycia zatrudnienia w 

zielonej gospodarce. W odpowiedzi na wezwania ze strony UE, partnerstwo projektu COMSUS postanowiło 

włączyć się w realizację zielonych inicjatyw poprzez narzędzia edukacyjne w sektorze szkolnictwa 

wyższego. 

 

https://zofiazamenhof.pl/?page_id=362


    
   

COMSUS jest również zorientowany na Europejską Agendę Umiejętności (2020). Pomożemy pracownikom 

uczelni rozwinąć więcej i lepiej Trwała komunikacja w mediach społecznościowych umiejętności i 

wykorzystać je do: 

 

1)wzmocnienia zrównoważonej konkurencyjności, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu 

2) zapewnienia sprawiedliwości społecznej, stosując w praktyce pierwszą zasadę Europejskiego Filaru Praw 

Społecznych 

3) budowania odporności na reagowanie na sytuacje kryzysowe, na podstawie wniosków z pandemii COVID-

19 

 

 


