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İlk resmi çevrimiçi toplantısı (14.10.2020)
14 Ekim 2020'de LearnEU projesinin ilk sanal toplantısı
gerçekleşti. Toplantının öne çıkan konuları, ilgili tüm
personelin ve proje ortaklarının sunumu, küresel
epidemiyolojik durum üzerine bir tartışma ve ele alınacak
çalışmanın organizasyonu için öngörülerdi. Bir başka ilgili
nokta,
COVID19
pandemisinden
kaynaklanan
komplikasyonların üstesinden gelmek için görevlerin
bölünmesiyle ilgiliydi. Bu toplantı aynı zamanda,
ortaklığın faaliyetini daha iyi anlamak ve coşkusunu
göstermek için çevrimiçi çalışma için sunulan tüm araçları
gösterme fırsatını sundu.

Üçüncü toplantıda (11 Aralık 2020), projede yer alan bazı
okullar oyun içeriğiyle ilgili fikirlerini sundular ve daha sonra
dördüncü çevrimiçi toplantıda (28 Aralık) analiz edildi ve
tartışıldı.

[İkinci sanal toplantının grup fotoğrafı]

Proje süresi

[İlk sanal toplantının grup fotoğrafı]

Projenin toplam süresi 32 ay olacak (01 Eylül 2020'de başlayıp
30 Nisan 2023'te sona erecek) ve daha sonra bağlamda
sunulacak
olan
7
eğitim
ve
öğretim
ürününün
gerçekleştirilmesine hazırlık için çeşitli uluslararası toplantılar
içerecek Proje ortaklarının ilgili şehirlerinde düzenlenen;
Avrupalı ve Avrupalı olmayan bir toplumu hedefleyen çoğaltıcı
etkinlikler yapılacak.

Sanal gayriresmi toplantı (26.10.2020)

LearnEU projesinin öncelikleri

26 Kasım 2020'de faaliyetlerin yürütülmesi ve
paylaşılması için kullanılacak proje araçlarının tanıtılması
amacıyla ikinci bir sanal toplantı düzenlendi.

"Learn EU; gençler için bir oyun" projesi 7 entelektüel ürün
geliştirmeyi hedefliyor:

Çevrimiçi toplantı sırasında proje ortakları, her oyun için
sağlanan tanımları, düzenlemeleri ve yönergeleri,
teknikleri, metodolojileri ve cihazları tanıtarak çalışmanın
ilerleyişi hakkında bilgi paylaştılar. Oyunların hitap ettiği
içerikler, bağlamlar ve yaş grupları tartışıldı.

• eğitimcilerin, gençlik çalışanlarının, eğitim liderlerinin ve
destek personelinin etkinliklerini desteklemek;
• öğretimde öğretmen profilinin güçlendirilmesi;
• dijital çağda aşağıdaki konularda yenilikçi uygulamalar
geliştirmek;
a) yaratıcılık ve kültür
b) pedagoji ve didaktik
c) yeni teknolojiler ve dijital beceriler.
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Proje, öğretmenlerin çalışmalarının kalitesini artırmayı ve
öğrencileri eğitim sürecine aktif olarak dahil edebilen
"ciddi oyunların" kullanımı yoluyla onlara meslekleri için
faydalı araçlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin öğrencilerle Avrupa vatandaşlığının ve toplum
yurttaşlık eğitiminin geliştirilmesi konusunda etkili bir şekilde
çalışmasına olanak tanıyan, okullar için yenilikçi ve ilgi çekici
öğretim araçlarının oluşturulması ihtiyacı vardır.

7 Proje Çıktısı Bulunmaktadır:

Aslında, öğretmenler, herhangi bir modern öğretim
metodolojisinde kesinlikle vazgeçilmez kabul edilen bu tür
araçlara sahip değildir.

Proje, aşağıdaki 7 entelektüel ürünün oluşturulmasını
içerir (her biri, çeşitli teknik ortakların liderliği ve ortak
liderliği ile iş ortaklığının tamamını görür):
"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ETKİLEYİCİ TARİHİ"
- lider: EURO-NET
- yardımcı lider: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
"AVRUPA AVI"
- lider: AIJU
- co-leader: EURO-NET, CCSDE e DAMASISTEM
"KİM KİMDİR?"
- lider: CCSDE
- yardımcı lider: DAMASISTEM e EURO-NET
"EUROQUIZ"
- lider: Damasistem
- yardımcı lider: CCSDE

Projede öngörülen diğer ürünler
Avrupa projesinde, aşağıdakiler gibi birçok başka ürün de
bulunmaktadır:
• proje logosu
• resmi internet sitesi
• proje broşürü
• 5 haber bülteni
• Projenin Facebook sayfası
• Proje personeli için Facebook grubu
• basın konferansları
• çoğaltıcı etkinliği tanıtmak için video reklamı
• faaliyetlerin izlenmesi
• etkinliklerin değerlendirilmesi
• yaygınlaştırma faaliyetleri

“TEMEL DEĞERLERİ KEŞFEDİN”
- lider: CCSDE
- yardımcı lider: DAMASISTEM)
"BEN DE AVRUPA PARLEMENTERİYİM"
- lider: EURO-NET
- co-leader: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
“EĞLENCELİ EĞİTİM YOLLARI”
- lider: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
- yardımcı lider: EURO-NET
Her entelektüel ürün, AB kurumlarına olan güveni
artırmayı ve ayrıca öğrencilerin Avrupa sosyal ve politik
bağlamına daha aktif katılımını kolaylaştırmayı
amaçlamaktadır.
Projenin amacı, öğrencileri daha fazla aktivizme yatırım
yaparak, onları heyecanlandırarak ve Avrupa vatandaşı
olma hissini yaşatarak Avrupa kurumlarına daha fazla
inanmaya teşvik etmektir ..

Proje fikri nereden geldi?
Proje, okullarda yapılan ve öğrencilerin % 82'sinin Avrupa
Birliği ile ilgili iletişiminin okul ihtiyaçlarını karşılamak için
yeterli olmadığını ve Avrupa hareketliliğinin bu boşluğu
doldurmak için yeterli olmadığını gösteren bir analizden
başladı.
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Yine ankete referansla, görüşülen öğrencilerin % 69'u
için, sektörde belirli becerilere sahip kuruluşlarla
işbirliği yoluyla da Avrupa konusunu ele almalarına izin
verecek öğretim araçlarıyla okulları donatmak şiddetle
gerekliydi.
Öğrencilerin %73'ü ayrıca öğrenmeyi kolaylaştıracak
ve motive edecek dijital araçların ve yeni
metodolojilerin kullanılmasını istedi.
Öğrencilerin % 68'i modern tarihe ve modern
zamanların birincil kurumu olarak Avrupa Birliği'nin
gelişmelerine daha fazla saat ayırmanın gerekli
olduğuna inanırken, öğretmenlerin %77'si yeni
multimedya ve oyun araçlarının bilgiyi kendi sınıflarına
daha iyi aktarmak ve öğrencileri daha fazla dahil
etmek için onlara önemli ölçüde yardımcı
olabileceğine inanıyordu.

6 uluslararası toplantı
Proje, yaklaşık altı ayda bir yapılacak olan aşağıdaki 6
uluslararası toplantıyı içermektedir.
• İtalya, Potenza (Ekim 2020)
• Yunanistan, Karditsa (Nisan 2021)
• İspanya, Ibi-Alicante (Ekim 2021)
• İrlanda, Dublin (Nisan 2022)
• Türkiye, Ankara (Eylül 2022)
• Kuzey Makedonya, Kumanovo (Şubat 2023).
İlk toplantı, salgının halen devam etmekte olması
nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi, ancak
Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen aşılama
kampanyasının da başlamasıyla bir sonraki toplantıların
bizzat yapılabileceği umuluyor.

Analizde belirlenen ihtiyaçlardan yola çıkılarak,
okullarda yapılan anketle belirlenen ihtiyaçlara cevap
verecek ve vurgulanan talepler doğrultusunda
yenilikçi, multimedya ve dijital öğretim araçları
sağlayacak bir proje oluşturuldu.
Bu nedenle projenin temel amacı, Avrupa Birliği ve
kurumlarını aynı zamanda basit, modern, yenilikçi,
yakın ve bilinçli bir biçimde iletmektir.
Öngörülen ürünler, tüm eğitimcilerin çalışmalarını
destekleyecekleri ve onu akıllı ve ilgi çekici hale
getirecekleri için, tam olarak belirlenen öncelikleri
karşılamaktadır.

3 eğitim kursu ve 8 çoğaltıcı etkinlik
Projenin geliştirilmesi sırasında, aşağıdaki yerlerde 3
eğitim kursu planlanmıştır (her birinde bir katılım sertifikası
ve her katılımcı için bir Europass Hareketlilik sertifikası
hazırlanacaktır):
• Portekiz, Penalva do Castelo (Haziran 2021)
• Romanya, Braila (Ocak 2022)
• İtalya, Potenza (Eylül 2022)
Bu etkinlikler, katılımcı okullardan bir grup öğrenci
tarafından geliştirilen oyunları test etmek ve aynı zamanda
çeşitli ortak organizasyon personelini tüm araç setini en iyi
şekilde nasıl yönetecekleri konusunda eğitmek için
kullanılacaktır.
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Ortaklık
Avrupa ortaklığı aşağıdaki organizasyonlardan oluşur:
1. EURO-NET (İtalya) - proje koordinatörü
2. DAMASISTEM (Türkiye)
3. MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Yunanistan)
4. CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (İrlanda)
5. ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA

DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES (İspanya)
6. IPIAS G. GIORGI (İtalya)
7. SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV

(Kuzey Makedonya Cumhuriyeti)
KOLEJİK
(Romanya)
8.

EKONOMİK

"İYON

Proje broşürü

GHİKA"

BRAILA

9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO

CASTELO (Portekiz)

Oyunlar nasıl geliştiriliyor
Avrupa ortaklığı, nasıl geliştirileceğini belirlemeden ve
çeşitli uygulama adımlarını tanımlamadan önce ilk olarak
her bir fikri, ürünün geliştirme yöntemlerini tartıştı. Her
ortağın işin nasıl organize edileceğine dair kendi
isteklerini, hedeflerini ve fikirlerini ifade ettikleri ve
ardından çoğunluğun nasıl ilerleyeceğine karar verildiği
birkaç çevrimiçi toplantı düzenlendi (bu bültenin 1.
sayfasına bakın).

Avrupa stratejik ortaklığının 8 dilinin tamamında oluşturulan
proje broşürü de Aralık ayında yayınlandı: İtalyanca,
İspanyolca, Yunanca, Türkçe, İngilizce, Makedonca,
Portekizce ve Romence (aşağıdaki resimde İngilizce
sürümün altında).

SORUMLULUK REDDİ
Bu yayın, "Erasmus Plus KA2 Okul Eğitimi için Stratejik
Ortaklıklar" Avrupa programı kapsamındaki "LearnEU"
projesinde gerçekleştirilmiştir. Bu proje Avrupa Komisyonu'nun
desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yalnızca yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

