METODOLOJİLER
Proje, çeşitli hedef gruplara etkili bir şekilde
ulaşmak için farklı eğitim, multidisipliner ve
operasyonel araçları birleştirerek, kültürlerarası
eğitim için metodoloji ve tekniklerin etkileşimini
destekleyerek, esas olarak Avrupa Konseyi ve
Avrupa Komisyonu Eğitim Kitlerinde teşvik edilen
yöntemleri kullanacaktır.
Proje
geliştirme
aşamasında
aşağıdaki
metodolojiler de uygulanacaktır: DENEYSEL
ÖĞRENME, YAPARAK ÖĞRENME, OYUN İLE
ÖĞRENME

BEKLENEN ETKİ
Projede geliştirilecek birçok entelektüel ürün, çok
sayıda genç öğrenciyi kapsayabilecektir. Çeşitli
unsurlardan ve araçlardan oluşan çıktıların
yaratılmasından sonra, 6 ayda Avrupa ortaklığının
yarattığı yenilikçi eğitim yoluna aktif olarak
katılabilen en azından 1000 gencin projeye dahil
olacağı tahmin edilmektedir.
Öngörülen dolaylı yararlanıcı sayısı 20.000’dir.

BAŞVURU SAHİBİ KURULUŞ:
EURO-NET (Italy)

ORTAK KURULUŞLAR:
DAMASISTEM YAZILIM, LTD. STI. (Türkiye)

LearnEU: “Learn Europe” gençlere yönelik

eğitsel bir oyundur.

www.project-learn.eu/

2020-1-IT02-KA201-079054 Proje Numarası ile,
Erasmus Plus KA2 Okul Eğitimi için Stratejik
Ortaklıklar programı çerçevesinde desteklenmiştir.

MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Yunanistan)
CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (İrlanda)
ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL
JUGUETE CONEXAS Y AFINES (İspanya)
IPIAS G. GIORGI (İtalya)
SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV
(Makedonya Cumhuriyeti)
COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA (Romanya)
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO
CASTELO (Portegiz)
Bu yayın, “Erasmus Plus KA2 Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar”
Avrupa
programı
çerçevesinde
“LearnEU”
projesinde
gerçekleştirilmiştir. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse
edilmiştir. Bu yayın, yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve
Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

Daha fazla bilgi için: www.europecitytellers.eu
www.facebook.com/Europe-City-Teller-1552751178163969/

LearnEU

Italian National Agency
Erasmus Plus INDIRE
tarafından onaylandı

KAPSAM

HEDEFLER

KATILIMCILAR

Proje, yenilikçi oyunlaştırma ve dijital ürünler
aracılığıyla ve okul öğrencilerinin doğrudan aktif
katılımıyla, nesiller arası diyaloğu ve aktif Avrupa
vatandaşı olma duygusunu teşvik ederek,
Avrupa'da bir dizi interaktif eğlence-kültür-eğitim
aracı ve faaliyetleriyle yeni nesiller için uygun bir
"Avrupa Birliği alanı" yaratmayı amaçlamaktadır.
Okul sektöründe Avrupa vatandaşlığı ile ilişkili
olarak daha kaliteli çalışmalar geliştirilmesine
olanak tanıyacaktır çünkü proje gençlerle çalışmak
için doğru araçları üretecek ve öğretmenlere
"Avrupa'yı ve değerlerini açıklamanın "ciddi
oyunlar" yoluyla öğrencileri dahil edebilecekleri ve
aktif olarak katılıp eğlenerek öğrenmelerini
sağlayabilecekleri yeni bir yol sağlayacaktır.

Projenin amacı, sosyal ve politik bağlamda daha
aktif katılımlara yatırım yaparak, mevcut Avrupa
kurumlarımıza daha fazla inanmamız gerektiğini
herkesin anlamasını sağlamaktır: ancak bu
insanları heyecanlandırarak ve Avrupa vatandaşı
olma hissi yaşatarak mümkündür..

Hedef grup, en az 1000 genç öğrenciden ve
Avrupa ve kurumlarının "aktif ve proaktif bilgi
yolunu" birlikte geliştirecek, ortak Avrupa'nın
kurucu değerlerine artan önem verecek eğitmen
ve öğretmenlerden oluşacaktır.

GEÇMİŞ
Proje önerisini destekleyen nedenler, mevcut
durumda gençlerin ve yetişkinlerin kurumlara ve
özellikle bölgesel olarak “daha az yakın”
hissedenlere karşı bilgi ve güven eksikliği
olmasıdır. İş imkanlarının, özellikle güney kısımda
kısıtlı olduğu, milliyetçi baskıların tüm Avrupa’yı
sardığı, ekonomik krizin sürdüğü günümüz
döneminde Avrupa kuralları biraz fazla kısıtlayıcı
olarak algılanmaktadır.

Bu aynı zamanda, Avrupa Komisyonu'nun 2019'da
(yeni Avrupa Parlamentosu'nun seçim yılı)
#thistimeIvote kampanyasıyla tüm ülkelere büyük
yatırımlar yaptığı, insanları daha bilinçli bir şekilde
oy kullanma haklarını kullanmaya yönlendirmenin
bir yolu olacak. Bu nedenle, bilgi/eğitim yolunu
izleyen bu proje, 2019'dan sonra bile gelecek nesil
seçmenleri Avrupa kurumlarına daha fazla
inanmaya itecek.
Bu nedenle projenin temel amacı, Avrupa Birliği ve
kurumları ile basit, modern, yenilikçi, yakın ve
bilinçli bir biçimde temasta olmaktır.

Proje faaliyetleri programı doğrudan yararlanıcılar
olarak şunları içermeyi amaçlamaktadır: ortak
kuruluşların personeli; öğrenciler ve gençler;
öğretmenler ve eğitmenler; paydaşlar ve genel
halk.

AKTİVİTE AÇIKLAMASI
Planlanan entelektüel faaliyetler ve ürünler, 2-3
boyutlu
ciddi
oyunların
kullanımı
ve
geliştirilmesiyle oyunlaştırma ve multimedya
eğitimi alanlarında çok deneyimli kuruluşlardan
oluşan stratejik bir pan-Avrupa ortaklığının bir
parçası olarak yönetilecektir.
Proje, aşağıdaki 7 araca dayalı bir yol üretmek için
32 aylık faaliyetin geliştirilmesini içerir:
1) Avrupa Birliği Tarihinin Animasyonu
2) Avrupa Avı
3) Kim Kimdir?
4) Temel Değerleri Keşfedin
5) Euroquiz
6) Ben de bir Avrupa Parlamenteriyim
7) Eğlence-Eğitim Yolları

