
 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Со цел ефективно да се допре до целните 
групи, во проектот ќе бидат комбинирани 
разни едукативни, мултидисциплинарни и 
оперативни алакти. Посебен акцент ќе биде 
ставен на интеракција, иновативни 
методологии и техники за интеркултурно 
образование, особено користејќи ги методите 
промовирани од страна на Советот на Европа 
и нивните обуки за континуирано 
образование. 

Во реализација на проектот ќе бидат 

применети и следниве методологии: Учење 
преку искуства, Учење преку работа и 
Учење преку игра. 

ВЛИЈАНИЕ 

Многуте интелектуални производи кои се 

планирани да произлезат од овој проект, ќе 

вклучат голем број ученици. Проценките 

направени во текот на креирањето на проектот, 

покажуваат дека по креирањето на 

планираните интелектуални резултати, 

составени од разни елементи и алатки за учење, 

во последните 6 месеци ќе бидат вклучени 

најмалку 1.000 учесници кои активно ќе 

учествуваат во иновативниот начин на учење 

креиран од ова европско партнерство.  

Се предвидува во проектот да бидат вклучени 

околу 20.000 индиректни корисници. 
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Оваа публикација е реализирана како дел од проектот „LearnEU“ 
во рамките на Европската програма Еразмус +, клучна акција 2 
за стратешко партнерство во полето на образованието. 
Видувањата во истата  се исклучиво на авторот и Комисијата 
не се смета за одговорна за информациите содржани во 
публикацијата и нивната употреба. 
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“Learn Europe is a game for young people” 
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КРАТОК ВОВЕД 

Проектот има за цел да создаде „место во 
Европската Унија“ соодветен за новите 
генерации. Преку директно и активно 
вклучување на учениците во низа  
интерактивни, рекреативно-културни и 
образовни алатки и активности, ќе се 
овозможи дијалог меѓу генерациите. 
Иновативните производи и игри ќе овозможат 
подобро разбирање на тоа, што значи да се 
биде активен граѓанин на Европа. Овие алатки 
ќе им овозможат на наставниците 
поквалитетен пристап во објаснување на тоа, 
што е Европа и како да се биде нејзин 
граѓанин. Преку нов начин на објаснување со 
помош на „сериозни игри“, учениците освен 
што ќе се забавуваат, исто така и актвно ќе 
можат да учат за европските вредности.     

ЗОШТО ВАКОВ ПРОЕКТ? 

Причините за изготвување на ваков проект се  
поврзани со постоечката ситуација на 
недоволно познавање на работата на 
институциите  и недовербата која младите, но 
и возрасните ја чувствуаат кон нив. Ова 
особено се однесува на оние коишто од 
територијална гледна точка се чувствуаат 
оддалечени, особено перидов кога има 
помалку можност за вработување (особено на 
југ), кога националистичкиот притисок расте 
низ цела Европа, кризата низ Европа 
продолжува, а европските правила од 
многумина се оценети како премногу 
рестриктивни.  

ЦЕЛИ 

Целта на проектот е преку инвестирање во 
знаењето и зголемување на чувството дека сите 
се европски граѓани,  подобро да се разберат 
европските институции и да се зголеми вербата 
во начинот на нивното функционирање преку 
поголемо активно учество во социјалниот и 
политичкиот контекст. Ова е возможно само 
доколку луѓето се доволно мотивирани да го 
негуваат чувството да се биде европски 
граѓанин. 

Исто така, ова ќе биде и начин да се поттикнат 
луѓето да го искористат своето право на глас 
со поголема свесност, за што Европската 
Комисија многу инвестираше  во сите земји 
членки во 2019 година (изборната година на 
новиот Европски Парламент) преку 
кампањата #thistimeIvote. Со примена на 
многуте активности и обуки  предвидени во 
овој проект, ќе се овозможи создавање на 
идни генерации гласачи коишто ќе имаат 
поголема доверба во европските институции.  

Основната цел на проектот е преку знаење да 
се комуницира со Европската Унија и 
нејзините институции, преку форма којашто 
истовремено ќе биде едноставна, модерна, 
иновативна, непосредна и свесна.  

УЧЕСНИЦИ 

Целната група ќе биде составена од најмалку 
1000 ученици, како и нивни наставници и 
обучувачи, со кои заедно ќе се стремат да 
развијат „пат на активно и проактивно 
знаење“ за Европа и нејзините инсититуции, 
давајќи им значење на основните вредности 
на заедничка Европа. Преку активностите во 
проектот, како директни корисници ќе бидат  
вработените во партнерските организации, 
учениците, студентите и младите, 
наставниците и обучувачите, како и сите 
засегнати страни и пошироката јавност.  

АКТИВНОСТИ 

Програмата на планираните активности и 
интелектуални производи ќе биде изготвена 
преку стратешко меѓуевропско партнерство, 
составено од организации кои се искусни во 
сферата на креирање игри и мултимедијални 
образовни курсеви. Тие ќе креираат 
дводимензионлани и тродимензионални 
сериозни игри со едукативна содржина. 
Проектот ќе се реализира во период од 32 
месеци. Во тој период ќе бидат креирани 
следните седум алатки:  

1) Анимирана историја на Европската 
Унија 

2) Потрага низ Европа 
3) Кој е кој? 
4) Откриј ги основните вредности 
5) Евроквиз 
6)  И јас сум европски пратеник 
7) Рекреативно-едукативни патеки 


