Comenius (ang. Comenius programme) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning
Programme dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej.
Głównym zadaniem programu Comenius jest szkolenie nauczycieli, duży nacisk położony został na
wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania (w tym technologii informatycznej). Prowadzona jest też wymiana
uczniów – program stymuluje współpracę pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i średnimi.
Kładzie szczególny nacisk na współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej - propagował ideę Europy Narodów
- zgodnie z dewizą UE - Jedność w różnorodności.
II edycja pakietu Comenius w programie Socrates II zakończona została 31 sierpnia 2007 r. Kontynuacją
programu jest program Lifelong Learning Programme (Uczenie się przez całe życie), przewidziany do realizacji w latach
2007-2013.
Nowy pakiet Comenius ma za zadanie zintensyfikowanie wymiany uczniów i nauczycieli w dwóch rodzajach
projektów: wielostronnym i dwustronnym.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w ciągu najbliższych dwóch lat będzie brała udział
w międzynarodowym programie Comenius.
Jego celem jest:







poznawanie kultur innych krajów
wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego
rozbudzanie zainteresowań uczniów
nawiązywanie przyjaźni między nauczycielami, uczniami i rodzicami
doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim
doskonalenie umiejętności stosowania technologii informatycznych, jako sposobów międzynarodowej
komunikacji
 zainteresowanie społeczności lokalnej obszarami działań w ramach programu.

Wspólnie ze szkołami z Austrii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Turcji i Włoch będziemy
realizować projekt: „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa: ku zdrowemu życiu”.
W ramach programu zajmować się będziemy tematyką związaną z:







ochroną środowiska
oszczędnością energii i wody
recyklingiem
zdrowym odżywianiem
poprawą kondycji poprzez sport, zabawy, taniec
propagowaniem postaw szacunku dla innych, odpowiedzialności, tolerancji i zdyscyplinowania

Między partnerskimi szkołami będzie dokonywała się wymiana kulturalna w różnych aspektach, związana
z realizacją zadań zaplanowanych w projekcie. Uczniowie będą koncentrować się na zadaniach związanych z szeroko
pojmowanym zdrowym stylem życia.
Korzyści płynące z tej współpracy wymagają zaangażowania ze strony nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Projekt zakłada wzajemne wizyty uczniów, podczas których będą oni mieszkać w rodzinach swoich kolegów i koleżanek
z partnerskich szkół. Pomoże to wzmocnić współpracę oraz poznać i docenić kulturalną różnorodność partnerów.
Liczymy na zaangażowanie ze strony uczniów i ich rodziców. Mile widziana jest pomoc sponsorów w zakresie
przygotowania atrakcji naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej w czasie ich pobytu w Polsce planowanego w czerwcu
2013 r.

PATRON PROGRAMU

Jan Amos Komenský, Jan Amos Komeński, Comenius, Komeniusz (1592 – 1670) – czeski pedagog,
filozof, reformator i myśliciel. Był jednym z pierwszych mistrzów powszechnej edukacji. Mieszkał i pracował w wielu
krajach Europy, m.in. w Szwecji, Polsce (Leszno, Elbląg), Transylwanii, Cesarstwie Rzymskim, Anglii, Holandii
i na Węgrzech.
Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych
i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Twórca i propagator
jednolitego systemu powszechnego nauczania, położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Zalecał objęcie
nauczaniem wszystkich niezależnie od płci i stanu, a także nauczanie w języku ojczystym (nauka łaciny miała być
wprowadzana później). Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy.

