Comenius
Program Comenius,
jako część programu
„Uczenie się przez całe życie”,
realizuje następujące akcje:
–
–
–
–
–
–
–

Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół
Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół
Partnerskie Projekty Regio
Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe
Wyjazdy Indywidualne Uczniów
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Asystentura Comeniusa

Comenius

Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest
on adresowany do szkół, przedszkoli, uczniów, studentów kierunków
pedagogicznych, nauczycieli, jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty i innych organizacji działających w obszarze edukacji.
Program obejmuje 27 krajów Unii Europejskiej z terytoriami zamorskimi, kraje EFTA i EOG: Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz kraje kandydujące: Turcję i Chorwację.
Program Comenius ma na celu:



wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia nauczycieli;
wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami;

oraz




rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy
o różnorodności kultur i języków europejskich, a także
zrozumienia ich wartości;
pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych
umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju
osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa
europejskiego.

Celem akcji Comenius Regio jest
wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie
współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi
w Europie.
Realizacja projektów w ramach akcji
Comenius Regio pomaga lokalnym
władzom oświatowym poszerzać ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym. Dzięki współpracy
z przedszkolami, szkołami, a także

innymi partnerami w regionie mogącymi wesprzeć realizację projektu oraz
współpracy międzynarodowej lokalne
władze oświatowe mogą pracować
nad dowolnym tematem, który będzie
ważny i interesujący dla wszystkich
uczestników projektu.
Partnerstwa w ramach akcji Comenius
Regio dają możliwość wspólnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk,
rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.

Regio

W Comenius Regio mogą brać udział
jednostki samorządu terytorialnego
na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz kuratoria oświaty we
współpracy z co najmniej jedną szkołą, przedszkolem uprawnionymi do
udziału w programie Comenius oraz co
najmniej jedną instytucją, organizacją
działającą w danym regionie i mogącą
wesprzeć realizację projektu (między
innymi: kluby młodzieżowe, sportowe,
stowarzyszenia rodziców i uczniów, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea i inne).
Partnerstwo składa się z dwóch konsorcjów (zawierających władze oświatowe, czyli jednostkę samorządu
terytorialnego / kuratorium oświaty,
szkołę / przedszkole i inną organizację) z dwóch krajów uczestniczących
w programie „Uczenie się przez całe
życie”, w tym jeden z krajów musi być
członkiem Unii Europejskiej.
Informacja nt. instytucji uprawnionych
do uczestniczenia w projektach Comenius Regio dostępna jest na stronie
www.comenius.org.pl.

Wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu składa jednostka samorządu terytorialnego lub kuratorium
oświaty, one również pełnią rolę koordynatora w regionie i ponoszą odpowiedzialność za rozliczenie finansowe projektu. Każdy z koordynatorów składa wniosek do Narodowej
Agencji Programu w danym kraju.
Kraje, z którymi można współpracować, to kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Turcja.
Językiem komunikacji w ramach projektu jest jeden z oficjalnych języków
Unii Europejskiej.
Tematyka projektów Comenius Regio
może dotyczyć każdego zagadnienia
w ramach edukacji szkolnej, ważnego dla obu współpracujących regionów
np. organizacji edukacji, zarządzania
szkołami, współpracy szkół z partnerami lokalnymi, doskonalenia zawodowego nauczycieli, edukacji zawodowej,
wyrównywania szans edukacyjnych.



Oba regiony muszą być zaangażowane w tworzenie projektu i wykorzystać
jego rezultaty. Projekty muszą realizować cele programu Comenius.
Uczniowie nie są bezpośrednio zaangażowani w przedsięwzięcie i nie biorą
udziału w mobilnościach (wyjazdach
zagranicznych).

Przykładowe tematy projektów:
 Integracja społeczna migrantów
– młodych ludzi i ich rodziców
poprzez edukację;
 Od nadzoru pedagogicznego, 		
zewnętrznych egzaminów 		
do oceny jakości pracy szkół;

Wsparcie szkolnictwa
zawodowego przez opracowanie
i wdrożenie modelu firmy 		
ćwiczeniowej.

Formy aktywności podczas
realizacji projektu:
 spotkania robocze wszystkich 		
partnerów w projekcie;
 wymiany pracowników
zaangażowanych w edukację
szkolną;
 badania, studia przypadków;
 job shadowing;
 wymiana doświadczeń
i najlepszych praktyk;
 peer learning;
 konferencje, seminaria,
warsztaty;
 letnie szkoły;
 kampanie informacyjne;
 publikacja i upowszechnianie
materiałów;
 językowe przygotowanie
personelu uczestniczącego 		
w projekcie;
 autoewaluacja;
 upowszechnianie rezultatów
projektu.

Regio

Jak znaleźć partnera do realizacji
projektu?
Dobrym punktem wyjścia do tworzenia partnerstw są istniejące kontakty z regionami i władzami lokalnymi
w innych krajach europejskich (np.
miasta bliźniacze).
Można skorzystać z bazy danych More
www.loreg.coe.int/more oraz z bazy
danych eTwinning www.twinning.org.
Seminaria kontaktowe to spotkania
osób z różnych krajów zainteresowanych utworzeniem partnerstwa,
organizowane przez Narodowe Agencje. Prowadzone są także seminaria
kontaktowe dla Comenius Regio.

partnerskie, a chciałyby spotkać się
z partnerami przed terminem złożenia wniosku, aby wspólnie opracować projekt. Więcej na ten temat na
stronie www.comenius.org.pl.

Budżet projektów Comenius Regio
konstruowany jest w oparciu o ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów
zagranicznych) oraz kwotę obliczaną
w oparciu o realne wydatki, z przeznaczeniem na pozostałe działania
w projekcie. W roku 2010 maksymalne dofinansowanie wynosiło 45 000
euro dla jednego regionu partnerskiego.

Wizyty przygotowawcze to wyjazdy Czas realizacji projektów Comenius
dla osób, które znalazły już instytucje Regio wynosi 2 lata.

Kontakt
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się
przez całe życie” Comenius
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43
tel.: 22 46 31 000
fax: 22 46 31 021
e-mail: comenius@frse.org.pl
www.comenius.org.pl
Warszawa, 2010

