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INDIVIDUALNA MOBILNOST UČENCEV

Evropska izkušnja 
učenja za učence

Prve izkušnje

V letih 2007 in 2008 je skoraj tristo učencev 

iz desetih evropskih držav sodelovalo pri 

pilotnem projektu Comenius Individualna 

mobilnost učencev. Seznanili so se z 

vsakdanom v državi gostiteljici, se naučili 

novega jezika in se domov vrnili polni vtisov, 

novih izkušenj in znanj.

Benjamin (18 let, Avstrija):

»Šolo sem poznal že iz prejšnjega Comenius Šolskega 
partnerstva, prav tako tudi družino gostiteljico. Moja izkušnja 
je bila kljub temu drugačna, saj sem bil tokrat sam in sem se 
moral bolj potruditi, da sem se vklopil v razred. Na koncu mi 
je bilo tako všeč, da bi si želel tam ostati celo šolsko leto!«

(Benjamin je preživel šest mesecev v šoli v Franciji.)  

Seznam povezav
in ostale reference

Podrobne informacije lahko najdete na spletni strani Evropske 
komisije:

Vodnik za prijavitelje programa Vseživljenjsko učenje vsebuje 
podrobne informacije o prijavi in izbirnem postopku:

 http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Vodnik Comenius Individualna mobilnost učencev določa vloge in 
odgovornosti vseh vpletenih, posreduje roke oddaje, usmerja in 
ponuja zahtevane obrazce in formularje za prijavitelje:  

 http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Kontakti nacionalnih agencij v vseh sodelujočih državah:
 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-  

 programme/doc1208_en.htm

Več informacij na:
CMEPIUS
Ob železnici 16
SI-1000 Ljubljana

mag. Andreja Lenc
01 620 94 67 
comenius@cmepius.si
www.cmepius.si 
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Comenius Individualna 
mobilnost učencev

 •  Akcija Comenius Individualna mobilnost  učencev omogoča,  
  da učenci preživijo od 3 do 10 mesecev v šoli gostiteljici ter pri  
  družini gostiteljici v tujini.

 • Comenius Individualna mobilnost učencev ponuja učencem  
  evropsko izkušnjo učenja. Pripomore k njihovemu   
  razumevanju raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter jim  
  pomaga pridobiti veščine, ki jih potrebujejo za svoj osebni  
  razvoj.

 • Comenius Individualna mobilnost učencev pomaga   
  vzpostaviti trajnostno sodelovanje med sodelujočimi šolami  
  in s tem obogatiti evropsko dimenzijo šolskega   
  izobraževanja. Pomaga tudi pri priznavanju znanja, ki je 
  bilo pridobljeno na partnerskih šolah v tujini.

 • Comenius Individualna mobilnost učencev nudi posebna  
  usposabljanja za učitelje, ki organizirajo mobilnost. Ponuja  
  jim neprecenljive mednarodne izkušnje in vsebine. 
  Pred bivanjem v tujini so učenci tudi ustrezno podučeni.

Kako se vključiti

Comenius Individualna mobilnost učencev poteka med 
srednjimi/osnovnimi šolami, ki so bile ali so povezane v Comenius 
Šolsko partnerstvo. Šole lahko zaprosijo za dotacije ter tako pošljejo 
učence na eno ali več partnerskih šol. Učenci morajo imeti najmanj 14 
let in morajo biti redno vpisani v njihovo šolo.

Šole, ki želijo v program vključiti enega ali več učencev, se morajo 
najprej prijaviti na nacionalno agencijo v svoji državi. Nacionalno 
agencijo morajo vnaprej kontaktirati glede dodatnih informacij o prijavi 
in izbirnem postopku.
 
Štipendija krije del administrativnih stroškov šole in stroškov učenja 
jezika. Vključuje tudi stroške povratnega potovanja in mesečno 
žepnino učenca. Štipendija je izplačana prek šole, ki učenca pošilja v 
tujino. Stroške za usposabljanje učencev in učiteljev izplačajo 
nacionalne agencije neposredno. Med bivanjem v tujini so učenci 
vključeni v skupinsko zdravstveno zavarovanje.

Pogosto zastavljena vprašanja
Katere države sodelujejo v akciji?

V letu 2011 bodo v akciji Comenius Individualna mobilnost učencev 
sodelovale naslednje države: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, 
Finska, Francija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, 
Poljska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Šola, ki pošilja učence v 
tujino, ter tudi šola gostiteljica se morata nahajati v eni od zgoraj 
omenjenih držav.

Kje najti več informacij o Comenius 
Individualni mobilnosti učencev?

Vsi, ki jih zanima sodelovanje v Comenius Individualni mobilnosti 
učencev – šole, učenci, njihovi starši in družine gostiteljice – naj si 
preberejo 'Vodnik Comenius Individualna mobilnost učencev', ki 
svetuje pri organizaciji projekta in zagotavlja dobrobit učencev, ki se 
vanj vključijo. Vodnik v angleškem jeziku lahko najdete na spletni 
strani Evropske komisije, prevod Vodnika pa na spletnih straneh 
posameznih nacionalnih agencij.

Ali se bodo učenci in učitelji usposabljali?

Nacionalne agencije bodo organizirale usposabljanja tako za učitelje 
kot za sodelujoče učence ter jih tako predhodno pripravile na bivanje v 
tujini in jim omogočile lažje vključevanje.

Kdo bo skrbel za učence med njihovim 
bivanjem v tujini?

V državi gostiteljici bo učenec prebival pri družini gostiteljici, ki jo bo 
izbrala šola gostiteljica. Z namenom olajšati vključevanje in zagotovili 
dobrobit učenca bo gostujoča šola določila mentorja, ki bo učencu med 
njegovim bivanjem ves čas na voljo.

Kako je s priznavanjem pridobljenih znanj?

Šola, ki učenca pošilja v tujino, šola gostiteljica in učenec bodo 
podpisali učni sporazum, ki bo natančno določal, katera znanja mora 
učenec pridobiti med svojim bivanjem v tujini. Šola, ki je učenca 
poslala v tujino, mora na osnovi poročila šole gostiteljice učencu 
priznati znanje, ki ga je tam pridobil.
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