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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόγραμμα διά βίου μάθησης — Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων — κινητικότητα μεμονωμένων
μαθητών στο πλαίσιο του Comenius
(DG EAC/38/2010)
(2010/C 236/06)
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από:
i) την έγκριση των πιστώσεων του κοινοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2011 από την αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή· και
ii) την έγκριση από την Επιτροπή του ετήσιου προγράμματος εργασίας για τη διά βίου μάθησης για το 2011 της
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
1. Στόχοι και περιγραφή
Η δράση Comenius για την κινητικότητα των μεμονωμένων μαθητών επιτρέπει σε μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης να φοιτήσουν σε σχολείο υποδοχής και να διαμείνουν σε οικογένεια υποδοχής στο εξωτερικό για
περίοδο από 3 έως 10 μήνες. Οι μετακινήσεις των μαθητών διοργανώνονται μεταξύ σχολείων που συμμετέχουν
στην ίδια σύμπραξη σχολείων Comenius. Η δράση Comenius για την κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών
βασίζεται στην απόφαση σχετικά με το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση που καλύπτει την περίοδο 20072013. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης παρατίθενται στο άρθρο 1.3 της απόφασης (1).
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε σύμπραξη σχολείων Comenius είναι
επιλέξιμα για τη δράση Comenius για την κινητικότητα των μαθητών του προγράμματος διά βίου μάθησης. Όλα
τα συμμετέχοντα σχολεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες:
Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο,
Αυστρία, Φινλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Νορβηγία.
3. Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση εκτιμάται σε 3,4 εκατομμύρια EUR.
Το ύψος των υποτροφιών που θα χορηγηθούν καθώς και η διάρκεια της κινητικότητας ποικίλλουν ανάλογα με τη
χώρα και το σχολείο που διοργανώνει την κινητικότητα των μαθητών.
4. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του
προγράμματος Comenius είναι η 1η Δεκεμβρίου 2010.
(1) Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη
θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF και απόφαση αριθ. 1357/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/2006/ΕΚ: http://
eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF
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5. Αναλυτικά στοιχεία
Πληροφορίες για την κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Comenius παρέχονται στο εγχειρίδιο
του προγράμματος διά βίου μάθησης για το 2011, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm («How to participate»)
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με έντυπα που παρέχονται από τον Εθνικό Φορέα της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο αιτών. Ο κατάλογος των Εθνικών Φορέων βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/
education/programmes/llp/national_en.html
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