
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - COMENIUS 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

Αποκεντρωµένη δράση. Οι αιτήσεις θα πρέπει να 
αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος (Ι.Κ.Υ). 

 

∆ΡΑΣΗ:  ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  
 

Οι Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις Comenius έχουν ως στόχο την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης µέσω της προώθησης κοινών 
δραστηριοτήτων συνεργασίας µεταξύ των σχολείων της Ευρώπης. Τα σχέδια 
(projects) δίνουν την ευκαιρία σε µαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές 
χώρες να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 
Οι σχολικές συµπράξεις βοηθούν τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς να 
αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους όχι µόνο στο θέµα ή στο 
αντικείµενο του σχεδίου, αλλά και σε ζητήµατα οµαδικής εργασίας, κοινωνικών 
σχέσεων, προγραµµατισµού και ανάληψης δραστηριοτήτων και χρήσης 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT). Η συµµετοχή σε µια 
σύµπραξη µε σχολεία από διαφορετικές χώρες παρέχει επίσης την ευκαιρία στους 
µαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να 
αυξήσουν τα κίνητρά τους όσον αφορά στην εκµάθηση γλωσσών. Οι πολυµερείς 
σχολικές συµπράξεις πρέπει να περιλαµβάνουν σχολεία από 3 τουλάχιστον 
συµµετέχουσες χώρες. Ένα από τα σχολεία αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή. 
Συνιστάται να δηλωθεί στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ο εταίρος που 
προθυµοποιείται να αναλάβει το ρόλο του αναπληρωτή συντονιστή, σε περίπτωση 
απόρριψης του αρχικού συντονιστή κατά τη διαδικασία επιλογής.  

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων που µπορούν να διεξαχθούν στο πλαίσιο 
των Πολυµερών Εκπαιδευτικών Συµπράξεων Comenius:  

•Συναντήσεις για το σχέδιο µεταξύ όλων των ιδρυµάτων που εµπλέκονται στη 
σύµπραξη  

• Ανταλλαγές προσωπικού και µαθητών που εµπλέκονται σε δραστηριότητες (π.χ. 
ανταλλαγές εκπαιδευτικών, επισκέψεις µελέτης, ανταλλαγές µαθητών)  

• Ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών µε σχολεία εταίρους στο εξωτερικό  
• Θεµατικές εργασίες, έρευνα  
• Σύνταξη, δηµοσίευση και διάδοση υλικού σχετικά µε τις δραστηριότητες 
συνεργασίας  

• Παραγωγή τεχνικών αντικειµένων, σχεδίων, καλλιτεχνικών αντικειµένων  
• Παραστάσεις (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκδηλώσεις)  
• Οργάνωση εκθέσεων, παραγωγή και διάχυση ενηµερωτικού υλικού  
• Γλωσσική προετοιµασία των εκπαιδευτικών και των µαθητών για να διασφαλιστεί 
ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις των γλωσσών εργασίας της σύµπραξης  

• Συνεργασία µε άλλα σχέδια αντίστοιχης θεµατικής περιοχής (π.χ. µέσω των 
∆ικτύων Comenius), συµπεριλαµβανοµένης της κινητικότητας σε εκδηλώσεις 
δικτύου συναφούς θεµατικής περιοχής.  

• ∆ραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης  
• ∆ιάδοση ενηµερωτικού υλικού σχετικά µε την εµπειρία από το σχέδιο και τα 
αποτελέσµατα του  

Κατά την επιλογή του θέµατος της πολυµερούς σχολικής σύµπραξης, τα 
σχολεία ενθαρρύνονται να επιλέγουν οποιοδήποτε θέµα κοινού ενδιαφέροντος και 



σηµασίας για τα συµµετέχοντα ιδρύµατα, καθώς θα αποτελέσει κινητήρια δύναµη 
για συνεργασία και µάθηση στο πλαίσιο του σχεδίου. Οι σχολικές συµπράξεις που 
εστιάζουν στη συµµετοχή των µαθητών µπορούν να ασχοληθούν µε θεµατικούς 
τοµείς όπως είναι οι τέχνες, οι επιστήµες, οι γλώσσες, η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, η πολιτιστική κληρονοµιά, η ευρωπαϊκή υπηκοότητα, η χρήση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ICT) ή η µάχη ενάντια στο 
ρατσισµό. Οι δραστηριότητες της σύµπραξης θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις 
κανονικές σχολικές δραστηριότητες και να συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
σπουδών των συµµετεχόντων µαθητών. Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να εµπλέκονται σε όλα τα στάδια του σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένου 
του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων.  

Ορισµένες σχολικές συµπράξεις εστιάζουν σε παιδαγωγικά ή διαχειριστικά 
ζητήµατα. Παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν εµπειρίες και πληροφορίες µε συναδέλφους από άλλες 
χώρες, να αναπτύξουν από κοινού µεθόδους και προσεγγίσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και να ελέγξουν και να θέσουν σε 
εφαρµογή νέες οργανωτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στις περιπτώσεις 
αυτές, τα σχέδια συχνά απαιτούν τη συνεργασία µε φορείς από την τοπική 
κοινότητα όπου εντάσσονται τα σχολεία, όπως τοπικές αρχές, κοινωνικές 
υπηρεσίες, σωµατεία- ενώσεις και επιχειρήσεις.  

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 
Το προσωπικό και οι µαθητές των συµµετεχόντων σχολείων καθώς και η 

τοπική κοινότητα.  
 

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ 
Σχολεία (ιδρύµατα που προσφέρουν γενική, επαγγελµατική, τεχνική 

εκπαίδευση – από την προσχολική έως και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση).  
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 2 χρόνια 
 

 

 


