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  Ευρωπαΰκό Πρόγραμμα Comenius  

1. Ποιοι είναι οι ςτόχοι του; 
 

1.1 Ειδικοί Στόχοι 

 

 Ανάπτυξη τησ γνώςησ και τησ κατανόηςησ τησ διαφορετικότητασ των Ευρωπαϊκϊν 
Πολιτιςμϊν και γλωςςϊν και τθσ αξ ίασ τθσ ςτουσ νζουσ και το εκπαιδευτικό 
προςωπικό 

 Παροχή βοήθειασ ςε νζουσ για την απόκτηςη βαςικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι 
οποίεσ κρίνονται ωσ απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι τουσ εξζλιξθ, τθ μελλοντικι τουσ 
απαςχόλθςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτο Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. 
 

1.2 Επιχειρηςιακοί Στόχοι 

 

 Βελτίωςη τησ ποιότητασ και αφξηςη τησ κινητικότητασ με τθν ςυμμετοχι μακθτϊν 
και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ από διαφορετικά Κράτθ Μζλθ. 

 Βελτίωςη τησ ποιότητασ και αφξηςη των ςυμπράξεων μεταξφ ςχολείων από 
διαφορετικά Κράτθ Μζλθ, ζτςι ϊςτε τουλάχιςτον 3 εκατομμφρια μακθτζσ να 
ςυμμετάςχουν ςε κοινζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του  
προγράμματοσ. 

 Ενθάρρυνςη τησ εκμάθηςησ ξζνων γλωςςών. 

 τήριξη τησ ανάπτυξησ καινοτόμων περιεχομζνων βαςιςμζνων ςτισ Τεχνολογίεσ 
Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν, υπθρεςιϊν, παιδαγωγικϊν και πρακτικϊν ςτθ δια  
βίου μάκθςθ. 

 Βελτίωςη τησ ποιότητασ και τησ Ευρωπαϊκήσ διάςταςησ τθσ κατάρτιςθσ των 
Εκπαιδευτικϊν. 

 τήριξη των βελτιώςεων που αφοροφν τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και τθν 
διαχείριςθ ςχολείων. 

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ; 
 
Βαςικά όλοι όςοι εμπλζκονται ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ: 
 

 Μαθητζσ ςχολείων ζωσ και το επίπεδο τθσ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 χολεία, όπωσ ορίηονται από τα Κράτθ Μζλθ, προςχολικισ ζωσ και το επίπεδο τθσ 
ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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 Εκπαιδευτικοί και άλλεσ κατθγορίεσ προςωπικοφ ςχολικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ενώςεισ, μη κερδοςκοπικοί οργανιςμοί, Μη Κυβερνητικζσ Οργανώςεισ (ΜΚΟ) κακϊσ 
και εκπρόςωποι οι οποίοι εμπλζκονται ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ. 

 Άτομα και φορείσ αρμόδιοι για την οργάνωςη και την παροχή τησ εκπαίδευςησ ςε 
τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. 

 Ερευνητικά κζντρα και φορείσ που αςχολοφνται με ηθτιματα που άπτονται τθσ δια 
βίου μάκθςθσ 

 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. 

 Φορείσ που παρζχουν καθοδήγηςη, ςυμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ και πληροφορίεσ. 

3. Ειδικοί κανόνεσ επιλεξιμότητασ 
 

Τα ςχολικά ιδρφματα που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα Comenius πρζπει να βρίςκονται ςε 
χϊρα θ οποία ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα Δια βίου Μάκθςθσ και να ανικουν ςε οιονδιποτε 
τφπο ιδρφματοσ ορίηεται από τισ αρμόδιεσ Εκνικζσ Αρχζσ ωσ επιλζξιμοσ τφποσ ςχολείου για το 
Πρόγραμμα και περιλαμβάνεται ςτουσ ςχετικοφσ καταλόγουσ (link: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html)  
 
Παρακαλείςτε όπωσ λάβετε υπόψθ τισ κάτωκι ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ: 
 

1. χολεία υπό την εποπτεία Εθνικών Αρχών μιασ άλλησ χϊρασ (π.χ. lycée français, 
German school, UK «Forces» schools).  

Οι Εκνικζσ Αρχζσ οι οποίεσ ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν διοικθτικι οργάνωςθ, τα 
οικονομικά και το πρόγραμμα ςπουδϊν του αντίςτοιχου ςχολείου είναι αυτζσ που κα 
αποφαςίςουν ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι επιλζξιμο για ςυμμετοχι. Η αρχι αυτι 
εμπεριζχει τισ ακόλουκεσ επιχειρθςιακζσ παραμζτρουσ: 

 Η ςυμμετοχι των «εκνικϊν ςχολείων» που βρίςκονται ςε διαφορετικι χϊρα κα 
ςτθρίηεται από τον προχπολογιςμό του Comenius τθσ εποπτεφουςασ χϊρασ (=«χϊρα 
προζλευςθσ»). 

 Τα εκνικά αυτά ςχολεία μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε οιαδιποτε δραςτθριότθτα  
Comenius και γιϋ αυτά κα ιςχφουν οι ίδιοι κανόνεσ που ιςχφουν για οιοδιποτε άλλο 
επιλζξιμο ςχολείο τθσ εποπτεφουςασ χϊρασ. 
 

2. Εξειδικευμζνα ςχολεία. 
Η απόφαςθ για τθν ςυμμετοχι ςτο Comenius άλλων εκνικϊν ςχολείων, όπωσ τα μειονοτικά 
ςχολεία, τα ιδιωτικά για τουσ απόδθμουσ κ.τ.λ., επαφίεται ςτθ δικαιοδοςία των Εκνικϊν 
Αρχϊν τθσ χϊρασ ςτθν οποία βρίςκονται τα προαναφερκζντα ιδρφματα.  
 
 
 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html
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3. Ευρωπαϊκά χολεία. 
Τα Ευρωπαϊκά ςχολεία αποτελοφν επίςθμα εκπαιδευτικά ιδρφματα τα οποία ελζγχονται από 
κοινοφ από τισ κυβερνιςεισ των Κρατϊν Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα Ευρωπαϊκά 
ςχολεία αποτελοφν επιλζξιμα Ιδρφματα για ςυμμετοχι ςτο Comenius. Οφείλουν να 
υποβάλουν αίτθςθ ςτθν Εκνικι Μονάδα Συντονιςμοφ τθσ χϊρασ ςτθν οποία εδρεφουν και ωσ 
εκ τοφτου κα υπόκεινται ςτθν ίδια διαδικαςία επιλογισ με τα τοπικά ςχολεία. Στθν περίπτωςθ 
του Βελγίου, οι τρεισ Εκνικζσ Μονάδεσ ςυντονιςμοφ κα ςυμφωνιςουν για τισ ανάλογεσ 
διευκετιςεισ που χρειάηεται να γίνουν. Τα Ευρωπαϊκά ςχολεία υπόκεινται ςτουσ ίδιουσ 
κανόνεσ του Comenius που ιςχφουν για οποιοδιποτε άλλο επιλζξιμο ςχολείο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία εδρεφουν. Εντοφτοισ, θ ςυμμετοχι των Ευρωπαϊκϊν ςχολείων – είτε ωσ ςυντονιςτϊν, 
είτε ωσ εταίρων – κα περιορίηεται ςε ζνα Ευρωπαϊκό ςχολείο ανά Σφμπραξθ. Το Προςωπικό 
των Ευρωπαϊκϊν ςχολείων δικαιοφται να ςυμμετάςχει ςτθν ενδοχπθρεςιακι κατάρτιςθ του 
Comenius υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με οποιοδιποτε άλλο εκπαιδευτικό προςωπικό από τα λοιπά 
επιλζξιμα ςχολεία. 

4. Δραςτηριότητεσ Comenius  
 

Το Πρόγραμμα Comenius υποςτθρίηει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: 

 Κινητικότητα φυςικών προςώπων ςε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, θ οποία δφναται να 
περιλαμβάνει: 

o Ανταλλαγζσ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτο πλαίςιο ενόσ ςχεδίου 
ι ςφμπραξθσ, 

o Ατομικι κινθτικότθτα μακθτϊν ςτα πλαίςια μιασ τρζχουςασ ι προθγοφμενθσ  
Σχολικισ Σφμπραξθσ, 

o Συμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ενδοχπθρεςιακισ κατάρτιςθσ για εκπαιδευτικοφσ 
και λοιπό προςωπικό ςχολικισ εκπαίδευςθσ 

o Προπαραςκευαςτικζσ επιςκζψεισ για Σχολικζσ Συμπράξεισ, Δίκτυα, Πολυμερι 
Σχζδια και 

o Θζςεισ βοθκϊν (assistantships) για μελλοντικό διδακτικό προςωπικό 
 

 χολικζσ υμπράξεισ μεταξφ ςχολείων διαφορετικϊν Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ κοινϊν μακθςιακϊν ςχεδίων τόςο για τουσ μακθτζσ τουσ όςο και για τουσ 
δαςκάλουσ τουσ. 

 υμπράξεισ Comenius Regio μεταξφ τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν με ρόλο ςτθν 
ςχολικι εκπαίδευςθ. Στόχοσ των ανωτζρω ςυμπράξεων είναι να εμπλουτιςτεί θ 
εκπαιδευτικι προςφορά για τουσ νεαροφσ μακθτζσ ςτθρίηοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ 
των ςχολικϊν εκπαιδευτικϊν αρχϊν, ςχολείων και άλλων ςυντελεςτϊν τθσ 
εκπαίδευςθσ ςε διαφορετικζσ Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ. 
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 Η πρωτοβουλία Ηλεκτρονικήσ Αδελφοποίηςησ (eTwinning) αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ 
που προςφζρει το Διαδίκτυο και τα ψθφιακά μζςα ϊςτε να προωκιςει τθν Ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία ςχολείων, τθν ςυνεργατικι μάκθςθ και τθν παιδαγωγικι που βαςίηεται 
ςτα ςχζδια (projects). 

 Τα Πολυμερή ςχζδια (Multilateral projects) ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν 
προϊκθςθ και ςτθν διάδοςθ νζων προγραμμάτων ςπουδϊν, νζων επιμορφωτικϊν 
δραςτθριοτιτων για τθν κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ι υλικϊν και νζων διδακτικϊν 
μεκοδολογιϊν κακϊσ και ςτθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου για τθν οργάνωςθ των 
δραςτθριοτιτων κινθτικότθτασ για τουσ φοιτθτζσ παιδαγωγικϊν ςχολϊν. 

 Τα Πολυμερή Δίκτυα (Multilateral Networks) ςτοχεφουν ςτθν Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία 
και καινοτομία ςε ςυγκεκριμζνουσ κεματικοφσ τομείσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν 
ςχολικι εκπαίδευςθ ςτο Ευρωπαϊκό γίγνεςκαι. 

 Τα υνοδευτικά μζτρα (Accompanying measures) ςτοχεφουν ςτθν ςτιριξθ ποικίλων 
δραςτθριοτιτων οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του 
Προγράμματοσ Comenius. 

5. Ποιεσ είναι οι δράςεισ του COMENIUS; 
 

1) Προπαραςκευαςτικζσ Επιςκζψεισ COMENIUS 
2) Θζςεισ Βοθκϊν (Assistantships) COMENIUS (ΒΟΗΘΟΙ) 
3) Θζςεισ Βοθκϊν (Assistantships) COMENIUS (ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) 
4) Ατομικι Κινθτικότθτα Μακθτϊν COMENIUS 
5) Ενδοχπθρεςιακι Κατάρτιςθ για Διδακτικό και λοιπό Εκπαιδευτικό Προςωπικό (IST) 

COMENIUS 
6) Πολυμερείσ ςχολικζσ ςυμπράξεισ COMENIUS 
7) Διμερείσ ςχολικζσ ςυμπράξεισ COMENIUS 
8) Συμπράξεισ COMENIUS Regio 
9) Πολυμερι ςχζδια COMENIUS 
10) Πολυμερι δίκτυα COMENIUS 
11) Συνοδευτικά μζτρα COMENIUS 
12) Ηλεκτρονικι Αδελφοποίθςθ (eTwinning)  

Πλθροφορίεσ http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1988_en.htm#gre  

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/comenius/doc1988_en.htm#gre
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6. Ελληνικά Σχολεία που μπορούν να πάρουν μέροσ 
 

1) ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Δημόςια & Ιδιωτικά) 

 Νθπιαγωγεία  
 Ειδικά Νθπιαγωγεία  

2) ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Δημόςια & Ιδιωτικά) 

 Δθμοτικά Σχολεία  
 Ειδικά Δθμοτικά Σχολεία  
 Δθμοτικά Σχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ  
 Δθμοτικά Σχολεία που λειτουργοφν ςτα Ειδικά Καταςτιματα Κράτθςθσ Νζων  

3) ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Δημόςια & Ιδιωτικά) 

 Γυμνάςια  
 Ειδικά Γυμνάςια  
 Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ (ΕΕΕΕΚ)  
 Γυμνάςια Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ  
 Μουςικά Γυμνάςια  
 Ακλθτικά Γυμνάςια  
 Εκκλθςιαςτικά Γυμνάςια  
 Γυμνάςια που λειτουργοφν ςτα Ειδικά Καταςτιματα Κράτθςθσ Νζων  
 Γενικά Λφκεια  
 Ειδικά Λφκεια  
 Λφκεια Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ  
 Λφκεια – Λυκειακζσ Τάξεισ που λειτουργοφν ςτα Ειδικά Καταςτιματα Κράτθςθσ 

Νζων  
 Μουςικά Λφκεια  
 Ακλθτικά Λφκεια  
 Εκκλθςιαςτικά Λφκεια  
 Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑΛ)  
 Επαγγελματικά Λφκεια Ειδικισ Αγωγισ  
 Επαγγελματικζσ Σχολζσ (ΕΠΑΣ)  
 Όλα τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτιρια (TEE) μζχρι τζλοσ 2008  

4) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΟΛΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 
 
Όλα τα ελλθνικά ςχολεία Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που 
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λειτουργοφν ςτισ επιλζξιμεσ για το πρόγραμμα Διαβίου Μάκθςθ χϊρεσ (εκτόσ τθσ 
Ελλάδασ), οι οποίεσ είναι: 

 τα 27 Κράτθ – Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
 θ Ιςλανδία, το Λιχτενςτάιν, θ Νορβθγία  
 και θ Τουρκία  

5) ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΣΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ (Δημόςια & Ιδιωτικά) 

 

Ινςτιτοφτα Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ 

 

Επικοινωνία  

Σμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Ελλάδασ 

Διεφθυνςη: Ακτι Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα  

Σηλζφωνο:  +30 2610 362407  

Ιςτοςελίδα:  http://blogs.sch.gr/eu-pdede/  

 

 

http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

