
 

 

Uczniowie Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu będą uczestniczyli  

w projekcie współpracy polsko-niemieckiej  

COMENIUS 

 

Kraje uczestniczące w programie Comenius: 

 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania 

 kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia 

 oraz Szwajcaria. 
 

Kwota dofinansowania projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół 

Kwota dofinansowania projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest kwotą ryczałtową przeznaczoną na działania lokalne 

oraz na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów.  

 

 



 

 

 

Czas realizacji projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół 

Czas realizacji projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół wynosi 2 lata, w edycji 2013 jest to sierpień 2013 - lipiec 2015. 

Finansowanie projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół 

Wypłata przyznanego dofinansowania odbywa się w dwóch ratach - pierwsza rata stanowi 80 proc. wartości dofinansowania i 

wypłacana jest po podpisaniu umowy na realizację projektu, druga rata wypłacana jest po zakończeniu realizacji projektu i 

zatwierdzeniu raportu końcowego składanego przez beneficjenta, a stanowi 20 proc. wartości dofinansowania, jeżeli wynika to z 

rozliczenia. Umowę z NA podpisuje przedstawiciel Organu Prowadzącego szkołę. Po otrzymaniu środków na swoje konto, Organ 

Prowadzący przesyła dotację na konto szkoły.  

Cele akcji 

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie 

współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz 

mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji 

Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur 

współpracy międzynarodowej. 

Projekty dwustronne realizowane są przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie: w 

harmonogramie działań muszą się znaleźć co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10 osób, w 

obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest 

rozwijanie umiejętności językowych młodzieży. 



 

Przykładowe formy aktywności podczas realizacji projektu 

 spotkania partnerów projektu 

 wyjazdy do organizacji partnerskich pracowników organizacji Beneficjenta i uczniów uczestniczących w projekcie 

 badania, studia przypadków 

 opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach 

projektu 

 wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT (www, e-mail, 

videokonferencje) 

 konferencje, seminaria, warsztaty 

 prace w terenie, analizy i badania dot. tematyki projektu, etc. 

 organizowanie wystaw, przedstawień, festynów zaplanowanych we wniosku 

 wykonywanie prac artystycznych i innych dot. tematyki projektu 

 przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w 

języku roboczym projektu 

 autoewaluacja 

 rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe, wystawy) 

 wymiana doświadczeń z instytucjami w regionie, współpraca z innymi projektami dot. podobnych obszarów tematycznych 

(np. włącznie z wyjazdami) 

 inne 

 


