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A primeira RTP oficial online (14.10.2020))
A 14 de Outubro de 2020, aconteceu a primeira RTP
oficial do projeto LearnEU; Os destaques da reunião
foram a apresentação de todo o pessoal envolvido e dos
parceiros do projeto, uma discussão sobre a situação
epidemiológica global e quaisquer implicações para a
organização do trabalho a ser abordado. Outro ponto
relevante diz respeito à divisão de tarefas, incluindo
especiais, para fazer face a complicações provenientes
da pandemia COVID19. Esta reunião também
representou uma oportunidade para mostrar todas as
ferramentas disponibilizadas para trabalho online, para
melhor compreender a atividade das parcerias e
demonstrar o seu entusiamo: uma oportunidade para
instilar confiança nos parceiros.

Durante a terceira reunião (11 de Dezembro) algumas das
escolas envolvidas no projeto apresentaram as suas
ideias para o conteúdo do jogo, que foram posteriormente
analisadas e discutidas na quarta reunião online (28 de
Dezembro)

[Foto de grupo da segunda reunião virtual]

A duração do projeto

[Foto de grupo da primeira reunião virtual]

Reuniões virtuais não oficiais (realizadas entre
Novembro e Dezembro de 2020)
A 26 de Novembro de 2020 aconteceu uma segunda
reunião virtual com o objetivo de apresentar as
ferramentas do projeto que serão usadas para levar a
cabo e partilhar atividades.
Durante a reunião online, os parceiros do projeto
partilharam informações sobre o progresso do trabalho,
introduzindo descrições, regulações e orientações,
técnicas, metodologias e dispositivos providenciados
para cada jogo. Foram discutidos os conteúdos,
contextos e faixas etárias para as quais os jogos são
endereçados.

O projeto terá a duração total de 32 meses (começou a 1
de Setembro de 2020 e irá acabar a 30 de Abril de 2023)
e inclui várias reuniões transnacionais em preparação
para a realização dos 7 produtos de educação e treino
que serão subsequentemente apresentados no contexto
de eventos multiplicadores organizados nas respetivas
cidades dos parceiros do projeto e serão endereçados a
um público Europeu e não-Europeu.

As prioridades do projeto LearnEU
O projeto “Learn Europe é um jogo para jovens” pretende
desenvolver 7 produtos intelectuais diretos a:
• apoiar a ação de educadores técnicos da juventude
líderes educacionais e pessoal de apoio;
• empoderar o perfil de professores no ensino;
• desenvolver práticas inovadoras na era digital
nos seguintes tópicos:
a) criatividade e cultura
b) pedagogia e didática
c) novas tecnologias e habilidades digitais.
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O projeto é, portanto, focado em melhorar a qualidade do
trabalho dos professores e equipá-los com ferramentas
úteis para a sua profissão, através do uso de “jogos
sérios” capazes de envolver ativamente os estudantes no
processo educacional.

Os 7 produtos do projeto
O projeto envolve a criação dos 7 produtos intelectuais
seguintes (cada um dos quais vê toda a parceria em
funcionamento com a liderança e co-liderança de vários
parceiros técnicos.
"A HISTÓRIA ANIMADA DA UNIÃO EUROPEIA”
- líder: EURO-NET
- co-líder: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
"CAÇA EUROPA"
- líder: AIJU
- co-líder: EURO-NET, CCSDE e DAMASISTEM
"QUEM É QUEM?"
- líder: CCSDE
- co-líder: DAMASISTEM e EURO-NET
"EUROQUIZ"
- líder: Damasistem
- co-líder: CCSDE

Europeu.
A necessidade a satisfazer é a criação de ferramentas de
ensino inovadoras e cativantes para as escolas que
permitam aos professores trabalhar efetivamente com os
estudantes no desenvolvimento de cidadania Europeia e
educação cívica comunitária.
Na verdade, os professores não têm à disposição este
tipo de ferramentas em que, por sua vez, são agora,
decididamente, considerados indispensáveis em qualquer
metodologia de ensino moderna.
Outros produtos previstos no projeto
No projeto Europeu estão também muitos mais produtos
como:
• Logo do projeto
• Página web oficial
• Brochura do projeto
• 5 newsletters
• Página de Facebook do projeto
• Grupo de Facebook para o pessoal do projeto
• Conferências de imprensa
• Videoclip para promover o evento multiplicador
• Monitorização de atividades
• Avaliação de atividades
• Disseminação de atividades

“DESCOBRIR OS VALORES DA FUNDAÇÃO”
- líder: CCSDE
- co-líder: DAMASISTEM)
"TAMBÉM SOU UM DEPUTADO(A) EUROPEU(EIA)"
- líder: EURO-NET
- co-líder: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
“CAMINHOS DE TREINO RECREACIONAIS”
- líder: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
- co-líder: EURO-NET
Cada um dos produtos intelectuais pretende aumentar a
confiança nas instituições da EU, também facilitar a
participação ativa de estudantes no contexto social e
político Europeu. O objetivo do projeto é encorajar os
estudantes a acreditar mais nas instituições Europeias,
investindo num maior ativismo, incentivando e fazendoos a experienciar o sentimento de serem um cidadão

De onde veio a ideia do projeto
O projeto começou da análise conduzida em escolas onde
demonstrou que, 82% da comunicação dos alunos
relacionada com a EU não é suficiente para saciar as
necessidades das escolas e como a mobilidade Europeia
não é suficiente para colmatar esta lacuna.
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Uma vez mais, com base na pesquisa, para 69% dos
alunos entrevistados, foi extremamente necessário
equipar as escolas com ferramentas de ensino que lhes
permitirá fazer face ao tópico Europeu, também através
da colaboração com organizações especializadas neste
sector.
73% dos alunos também quiseram a utilização de
ferramentas digitais e novas metodologias que facilitem e
motivem a aprendizagem.
68% dos alunos também acreditaram que é necessário
dedicar mais horas à história moderna e os
desenvolviment0s da EU como instituição primário nos
tempos modernos, enquanto que 77% dos professores
acreditaram que ferramentas novas de multimédia e
jogos os poderiam ajudar significativamente a melhor
transmitir o conhecimento e envolver os alunos.

6 reuniões transnacionais
O projeto inclui as seguintes 6 reuniões transnacionais a
acontecer, aproximadamente, uma a cada 6 meses
• Potenza em Itália (Outubro 2020)
• Karditsa na Grécia (Abril 2021)
• Alicante em Espanha (Outubro 2021)
• Dublin na Irlanda (Abril 2022)
• Ankara na Turquia (Setembro2022)
• Kumanovo na República Macedónia (Fevereiro 2023).
A primeira reunião aconteceu online devido à situação
pandémica, mas espera-se que as próximas possam
ocorrer fisicamente, em grande parte graças ao início da
campanha de vacinação apoiada financeiramente pela
UE.
DESCOBRIR OS VALORES DE FUNDAÇÃO

Começando pelas necessidades identificadas, um
projeto foi, portanto, construído para que pudesse
responder às necessidades identificadas na pesquisa
realizada nas escolas e gerar, ferramentas inovadoras,
de multimídia e ensino digital, de acordo com os pedidos.
O objetivo fundamental do projeto é, portanto, de
comunicar a EU e as suas instituições numa forma
igualmente simples, moderna, inovadora, imediata e
consciente.
Os produtos previstos vão precisamente no sentido das
prioridades identificadas, em que, vão suportar o trabalho
de todos os educadores e torná-lo astuto e cativante.

3 formações e 8 eventos multiplicadores
Durante o desenvolvimento do projeto, 3 formações estão
planeadas (em cada uma delas vai ser preparado um
certificado de participação e um certificado de mobilidade
Europass para cada participante) nos seguintes locais:
• Penalva do Castelo em Portugal (Junho 2021)
• Braila na Roménia (Janeiro 2022)
• Potenza em Itália (Setembro 2022)
Estas mobilidades serão utilizadas para testar os jogos
desenvolvidos por um grupo de alunos das escolas
participantes, bem como, treinar os vários membros das
organizações parceiras, em como gerir todo o toolkit.
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A parceria
A parceria Europeia é composta pelas seguintes
organizações:

QUEM É QUEM?

1. EURO-NET (Itália) – coordenador de projeto
2. DAMASISTEM (Turquia)
3. MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Grécia)
4. CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (Irlanda)
5. ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA
DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES (Espanha)
6. IPIAS G. GIORGI (Itália)
7. SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV
(República da Macedónia)
8. COLEGIUL ECONOMIC
(Roménia)

"ION

GHICA"

BRAILA

9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO
CASTELO (Portugal)

EUROQUIZZ

Brochura do projeto
A brochura do projeto foi também lançada em Dezembro,
criada em todas as línguas da parceria estratégica
Europeia: Italiano, Espanhol, Grego, Turco, Inglês,
Macedónio, Português e Romeno (na imagem seguinte
em inglês).

Como estão a ser desenvolvidos os jogos
Em primeiro lugar, a parceria Europeia discutiu os
métodos de desenvolvimento de cada produto intelectual,
antes de estabelecer como desenvolver e definir as suas
etapas de implementação. Foram organizadas várias
reuniões online (ver pág. 1 da newsletter) durante as
quais, cada participante expressou os seus desejos,
objetivos e opiniões em como organizar o trabalho e
depois, a maioria decidiu como proceder.

AVISO LEGAL
Esta publicação foi realizada no projeto “LearnEU” no âmbito do
programa Europeu “Erasmus Mais Ação-Chave 2 Parcerias
Estratégicas para Educação no Ensino”. Este projeto foi fundado
com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação apenas reflete a
visão do autor, e a Comissão não poderá ser responsabilizada pelo
uso de qualquer informação aqui contida.

