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 sektoro-

wych 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 Wyjazdy Indywidualne
Uczniów jest umożliwienie uczniom
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzenia od 3 do 10 miesięcy w szkole przyjmującej i rodzinie goszczącej za granicą.
Chodzi także o zagwarantowanie uczniom możliwości nauki w krajach europejskich, co ma się przyczynić do
zwiększenia ich zrozumienia różnorodności kultur i języków europejskich oraz pomagać im w zdobyciu

umiejętności potrzebnych dla rozwoju osobistego.

Udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa:
 służy rozwojowi trwałej współpracy
pomiędzy szkołami oraz wzmacnia
europejski wymiar edukacji 		
szkolnej;
 wspiera szkoły w uznawaniu nauki
odbywanej w szkole partnerskiej
za granicą;

Wyjazdy Indywidualne Uczniów

oferuje specjalne szkolenia
dla nauczycieli zaangażowanych
w organizację wyjazdów;
oferuje szkolenia dla uczniów
służące przygotowaniu ich
do pobytu za granicą;

gramu Comenius. Jednak tym razem
było to zupełnie inne przeżycie, ponieważ byłem zdany wyłącznie na
siebie i musiałem włożyć więcej wy
siłku w to, aby zintegrować się z klasą. Ostatecznie tak spodobało mi się
to doświadczenie, że chciałem zostać
na cały rok szkolny!
Pierwsze doświadczenia
W latach 2007-2008 blisko 300 (Benjamin spędził 6 miesięcy w szkouczniów z 10 krajów europejskich le we Francji)
wzięło udział w pilotażowej edycji
akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Wyjazdy Indywidualne Uczniów są
w programie Comenius. Uczniowie ci organizowane pomiędzy szkołami
poznali życie codzienne w kraju gosz- gimnazjalnymi i ponadgimnazjalczącym, nauczyli się nowego języka nymi, które są lub kiedykolwiek
i wrócili do domu z wieloma nowymi były zaangażowane w Partnerskie
wrażeniami, przeżyciami i umiejętno- Projekty Szkół w programie Comeściami.
nius. Mogą one składać wnioski
o dofinansowanie w celu wysłania
Benjamin (18 lat, Austria):
uczniów do szkoły lub szkół partPoznałem szkołę oraz rodzinę gosz- nerskich. Uczniowie muszą mieć
czącą podczas poprzedniego Partner- przynajmniej 14 lat i uczęszczać do
skiego Projektu Szkół w ramach pro- szkoły w pełnym wymiarze.


Wyjazdy Indywidualne Uczniów

Z jakimi krajami można współpracować?
W roku szkolnym 2011/2012 następujące kraje uczestniczą w akcji: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Norwegia,
Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja,
Włochy. Zarówno szkoła wysyłająca,
jak i przyjmująca muszą znajdować
się w jednym z tych krajów.
Realizacja projektu
Szkoły mające zamiar wysłać jednego lub więcej uczniów muszą złożyć
wniosek do Narodowej Agencji programu Comenius w swoim kraju. Powinny one skontaktować się z Narodową Agencją wcześniej, aby uzyskać
dodatkowe informacje o procedurze
składania wniosków i selekcji.

Narodowe Agencje zorganizują szkolenia, aby pomóc nauczycielom i uczestniczącym uczniom w przygotowaniu
się do pobytu za granicą oraz integracji po przyjeździe.
W kraju goszczącym uczeń będzie
przebywał pod opieką rodziny goszczącej wybranej przez szkołę przyjmującą. Aby ułatwić integrację oraz
zapewnić dobre warunki pobytu,
szkoła przyjmująca wyznaczy mentora
(pracownika szkoły goszczącej), który
będzie doradzał uczniowi i wspierał go
podczas pobytu.
Szkoła wysyłająca, szkoła przyjmująca oraz uczeń sporządzą „Porozumienie o programie zajęć” zawierające
szczegółowe uzgodnienia dotyczące
jego nauki. Szkoła wysyłająca powinna uznać naukę ucznia po jego
powrocie ze szkoły przyjmującej na

podstawie raportu odnoszącego się
do zawartego „Porozumienia”.

Budżet projektu konstruowany jest
w oparciu o ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów administracyjnych dla szkoły wysyłającej
i goszczącej oraz na przygotowanie
językowe ucznia (jeśli jest potrzebne), a także miesięczne kieszonkowe
dla ucznia. Zawiera również kwotę przeznaczoną na jedną podróż
ucznia tam i z powrotem w oparciu
o rzeczywiście poniesione koszty.
Dofinansowanie jest wypłacane za pośrednictwem szkoły wysyłającej. Koszty związane ze szkoleniem uczniów
oraz nauczycieli są pokrywane bezpośrednio przez Narodowe Agencje.
Uczniowie podczas swojego pobytu za
granicą są objęci systemem grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanym przez program Comenius.

Czas realizacji projektu
3 do 10 miesięcy.
Źródła informacji
Szczegółowe informacje znajdują
się na stronie internetowej Narodowej Agencji www.comenius.org.pl.
Przewodnik dla Wnioskodawców
„Uczenie się przez całe życie” zawiera szczegółowe informacje o procedurze składania wniosków i selekcji.
Wyjazdy Indywidualne Uczniów
Comeniusa – Przewodnik wyznacza role i obowiązki osób zaangażowanych, określa wymagane terminy, udziela wskazówek i zawiera
formularze do wypełnienia przez
uczestników.
System Ubezpieczeń Grupowych
– Przewodnik dla Uczniów określa
zasady ubezpieczenia, którym uczeń
jest objęty podczas wyjazdu.
Informacje dostępne są również na
stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/education/
comenius.

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

