
              Comenius πolski razvojni projekti
              Projekti, ki so namenjeni izboljπanju πolske organizacije
         in razliËnim pedagoπkim pristopom. Usmerjeni so v
       πolo kot organizacijo, v nasprotju s prvima dvema tipoma,
     ki sta usmerjena predvsem v uËence. V sklopu projekta
  se lahko razvijejo razliËne organizacijske in pedagoπke
metode ter prijemi.
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Comenius sestavljajo tri akcije:

1) Comenius 1 - πolska partnerstva
Akcija podpira mednarodna partnerstva med πolami, ki se 
lahko odloËijo med tremi razliËnimi vrstami projektov:

Comenius πolski projekti
Najmanj tri πole iz treh razliËnih dræav se med
seboj poveæejo v partnerstvo, kjer v okviru
doloËene teme sodelujejo v projektu.
Projekt mora biti vkljuËen v redne πolske
aktivnosti in mora zajemati Ëim veËji krog
uËencev in uËiteljev na πoli.

Comenius jezikovni projekti
Projekt izvaja skupina najmanj
10 uËencev, ki so stari 12 let ali
veË iz dveh partnerskih πol dveh
sodelujoËih dræav. Osnovni namen je
uËenje tujih jezikov ob delu na izbrani temi .
Bistveni del projekta predstavlja medsebojna
izmenjava uËencev, ki mora trajati najmanj 14
dni v vsaki dræavi. Izmenjave so obogatena
delovna obdobja, v katerih skupini mladih delata
     skupaj na projektu, ob tem pa uporabljata
                tuje jezike kot sredstvo komuniciranja
                         in uËenja.

V okviru te akcije lahko πole zaprosijo tudi za Comenius asistenta za tuji jezik.

Program COMENIUS
Comenius je tisti del programa Socrates, ki pokriva douniverzitetno πolstvo.

Projekte in/ali mobilnosti lahko torej prijavijo vrtci, osnovne, vse srednje in

viπje strokovne πole ter vsi strokovni delavci, ki so zajeti v πolsko izobraæevanje.

Cilja programa Comenius sta zboljπati kakovost πolstva in krepiti evropsko

razseænost v πolskem izobraæevanju.

Izobraževanje in kultura

Socrates
Comenius



- Izobraæevanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev s podroËja vzgoje in izobraæevanja

- Evropski projekti sodelovanja

Mednarodni projekti, ki so namenjeni razvoju ali dopolnjevanju kurikuluma
v osnovnem izobraæevanju uËiteljev, projekti mobilnosti, ki so namenjeni
usposabljanju bodoËih uËiteljev, projekti stalnega strokovnega
spopolnjevanja uËiteljev, projekti namenjeni razvijanju uËnih strategij,
metod in uËnih pripomoËkov za razliËne skupine.

Comenius 2.1

Osnovni namen te akcije je, da si strokovni delavci v vzgoji in izobraæevanju
pridobijo spretnosti, znanje in vedenje, ki so nujni za kakovostno
izobraæevanje. V sklopu akcije Comenius 2 sta finanËno podprti dve vrsti
aktivnosti:

Comenius 2.2

2) Comenius 2

- Individualne πtipendije za usposabljanje

• Individualne πtipendije za izobraæevanje uËiteljev

Cilj te akcije je spodbujati πtudente, bodoËe uËitelje, k pridobivanju
znanja o evropski razseænosti v pouËevanju in uËenju.

• Comenius asistenti za tuji jezik

Akcija Comenius asistentov za tuji jezik je namenjena bodoËim uËiteljem
tujih jezikov, uËiteljem v osnovnih πolah in uËiteljem otrok s posebnimi
potrebami, ki bodo v prihodnje pouËevali tuji jezik, in tistim uËiteljem,
ki bodo pouËevali doloËen predmet v tujem jeziku in jim omogoËa, da
preæivijo 3-8 mesecev na πoli gostiteljici v tujini.

• Individualne πtipendije za stalna strokovna spopolnjevanja

FinanËna podpora je namenjena udeleæbi uËiteljev in drugih strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraæevanju na akcijah stalnega strokovnega
spopolnjevanja (na teËajih), ki potekajo v tujini od 1 do 4 tedne.
Spopolnjevanja se delijo na sploπna in jezikovna - le ta so namenjena
uËiteljem tujih jezikov.



3) Comenius 3 - Comenius mreæe

Po korakih do projekta:
• Projekti so mednarodni, zato si πole najprej poiπËejo ustrezne partnerje
(ponavadi si πole same iπËejo partnerje preko znanstev, preko baze
PartBase: http://partbase.programkontoret.se ali preko spletne strani
Comenius space - Partner finding forum),

• pred zaËetkom projekta je priporoËljivo, da se s partnerji sreËajo, da
se spoznajo;
©ole lahko zaprosijo za sofinanciranje pripravljalnega obiska ali
kontaktnega seminarja.

• po uspeπnem skupnem sreËanju in naËrtovanju projekta morajo projekt
uradno prijaviti, vsaka πola na svoji Nacionalni agenciji, ter pri tem
upoπtevati vsa predpisana tehniËna navodila in predpisane prijavnice.
Podrobnosti in navodila dobite na Nacionalni agenciji ali na spletnih
straneh www.cmepius.si,

• sledi izborni postopek, ki ga opravljajo neodvisni strokovnjaki, nato
pa mednarodno usklajevanje, kar traja nekaj mesecev. Rezultati izbora
so znani nekje v zaËetku julija.

• sprejeti projekti prejmejo pogodbo o sofinanciranju in dejavnosti
projekta se lahko zaËno.

Akcija je namenjena povezovanju πol in ustanov, ki se ukvarjajo z
izobraæevanjem in stalnim strokovnim spopolnjevanjem uËiteljev v mreæe.
Za pridobitev finanËne podpore mora biti partnerstvo, ki predlaga
vzpostavitev Comenius mreæe, sestavljeno iz institucij iz najmanj 6
razliËnih dræav, ki sodelujejo v programu Socrates.
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Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel.: (01) 586 42 51, Fax: (01) 586 42 31,

E-pošta: info@cmepius.si
leonardo@cmepius.si
socrates@cmepius.si

www.cmepius.si

Comenius 1: ©olska partnerstva: 1. februar 2005

Pridobitev Comenius asistentov za tuji jezik: 1. februar 2005

Evropski projekti sodelovanja (Comenius 2.1): 1. marec 2005

Individualne πtipendije za usposabljanje (Comenius 2.2)
• Individualne πtipendije za izobraæevanje uËiteljev: 1. marec 2005
• Comenius asistenti za tuji jezik : 1. februar 2005
• Individualne πtipendije za stalno strokovno spopolnjevanje: 1. marec 2005

Comenius 3: Comenius mreæe: 1. november 2004

Informacije o samem programu lahko najdete na spletnih straneh Centra za
mobilnost in evropske programe izobraæevanja in usposabljanja:
www.cmepius.si ali na evropski spletni strani:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html.
Za dodatne informacije ali vpraπanja se lahko obrnete na koordinatorko programa
Comenius Andrejo Lenc, tel. 01 5864 237 , el. poπta: andreja.lenc@cmepius.si,
za jezikovni del programa na koordinatorko jezikovnih aktivnosti programa
Comenius Evo Jurman, tel. 01 5864 232, el. poπta: eva.jurman@cmepius.si, za
informacije o individualnih πtipendijah za stalna strokovna spopolnjevanja pa
na koordinatorko akcije Comenius 2.2c Urπo Bajæelj, tel: 01 5864 252, el. poπta:
ursa.bajzelj@cmepius.si.

Roki za oddajo prijav:

Kako do informacij?
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