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Првиот официјален виртуелен состанок 
(14.10.2020) 

На 14 Октомври 2020 година беше одржан првиот 
официјален виртуелен состанок за проектот LearnEU. 
Главните точки на состанокот беа презентациите на сите 
партнери од проектот, дискусија за глобалната 
епидемиолошка ситуација како и останати прашања за 
текот на работата на проектот. На состанокот беше 
дискутирано и за распределбата на задачите по земјите 
партнери, за да може да се намалат компликациите 
предизвикани од Covid -19 пандемијата. На состанокот 
исто така беа и презентиорани сите платформи и алатки 
за полесно работење онлајн, за да може полесно да се 
разберат активостите и да се демонстрира ентузијазам 
како и можноста да се изгради доверба помеѓу 
партнерите.    

  

[Групна слика од првиот виртуелен состанок] 

 

Неофицијални виртуелни состаноци (ноември и 

декември 2020година) 

На 26 ноември 2020 година беше оддржан и вториот 

виртуелен состанок на кој што беа презентирани 

алатките на проектот преку кои проектот ќе се 

реализира и ќе се споделуваат реализираните 

активности. 

На состанокот партнерите ги споделија 

информациите за напредокот на работата, дадоа 

објаснувања, правила и упатства, техники, 

методологии и уреди за сите игри поединечно. Се 

дискутираше и за содржината, контекстот, како и за 

возрасната група за која ќе бидат наменети игрите.  

 

 

 

Во текот на третиот состанок од 11 декември 2020 

година некои од училиштата партнери во проектот ги 

презентираа своите идеи за содржината на игрите, 

кои што беа анализирани и дискутирани во текот на 

четвртиот виртуелен состанок одржан на 28 

декември 2020 година.  

 

[Групна слика од вториот виртуелен состанок] 

 

Времетраење на проектот  

Проектот е ќе трае 32 месеци (започна на 01 

септември 2020 година, а ќе трае до 30 април 2023 

година) и вклучува разни транснационални состаноци 

заради подготовка за реализација на седумте 

едукативни производи кои последователно ќе бидат 

презентирани во соодветни градови на партнерите 

преку мултипликативни настани, кои што ќе бидат 

насочени кон јавноста во ЕУ и надвор од неа.  

Приоритети на проетот LearnEU 

Проектот “Learn Europe is a game for young people" 

има за цел да развие 7 интелектуални производи кои 

се насочени кон: 

 поддршка на наставници, млади работници, лидери 

во образованието и стручни служби 

 зајакнување на профилот на наставниците  

 развивање на иновативни практики во дигиталната 

ера на следниве теми: 

a) креативност и култура  

b) педагогија и дидактика 

c) нови технологии и дигитални вештини. 
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Проектот е насочен кон унапредување на квалитетот 

на работата на наставниците со цел да им обезбеди 

корисни алатки во нивната работа преку „сериозни 

игри“ кои имаат капацитер активно да ги вклучат 

учениците во образовниот процес.  

 

7 интелектуални продукти од проекот  

Во проектот е вклучено создавање на 7 

интелектуални производи (тие ќе бидат создадени 

преку заедничка работа на партнерите во проектот, 

со техничка поддршка од ко-партнерите)  

" Анимирана историја на Европската Унија "  

- Лидер: EURO-NET 
- Ко-лидер: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E 

"Потрага низ Европа"  

- Лидер: AIJU  
- Ко-лидер: EURO-NET, CCSDE e DAMASISTEM 

"Кој е кој?"  

- Лидер: CCSDE  
- Ко-лидер: DAMASISTEM e EURO-NET 

"Евроквиз"  

- Лидер: Damasistem  
- Ко-лидер: CCSDE  

“Откриј ги основните вредности”  

- Лидер: CCSDE  
- Ко-лидер: DAMASISTEM) 

"И јас сум европски пратеник "  

-  Лидер: EURO-NET 
- Ко-лидер: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E 

“Рекреативно- едукативни патеки”  

- Лидер: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E 
- Ко-лидер: EURO-NET 

Секој од интелектуалните производи има намера да 

ја зголеми довербата во ЕУ институциите, како и 

олеснување на активното учество на учениците во 

европските социјални и политички контексти.   

Целта на проектот е да ги поттикне учениците да 

веруваат повеќе во ЕУ институциите преку поголемо 

учество во активизмот, мотивирајќи ги да го искусат 

чувството дека се европски граѓани.  

Чувството на задоволство ни е потребно, а истото  се 

постигнува преку  создавање на иновативни и 

привлечни наставни алатки за училиштата, со што им 

се овозможува на наставниците ефективно да 

работат со учениците на развојот на Европското 

граѓанство и граѓанско образование во заеднициата. 

Всушност , наставниците немаат ваков тип на алатки 

на располагање. Алатките кои сега се сметаат за 

неопходни во модерната методологија на учење.  

 

 

Други продукти предвидени во проектот  

Во проектот ќе бидат направени и следниве продукти:  

 лого на проектот  

 официјална веб страна  

 брошура 

 5 билтени  

 Facebook страна на проектот   

 Facebook група за учесници во проектот  

 Прес конференции 

 Видео за промовирање на мултипликативни наставни 

 Мониторинг на активности 

 Евалуација на активности 

 Дисеминација на активностите 

 

 

Од каде потекнува идејата за проектот  

Проектот започна од анализа спроведена во 

училишта која покажаа дека 82% од нивната 

комуникација во врска со Европската Унија не е 

http://www.project-learn.eu/
https://www.facebook.com/LearnEU


доволна за да ги задовои потребите на 

училиштата и како европските мобилности не се 

доволни за да ја пополнат таа празнина.   
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Повторно, повикувајќи се на истражувањето, на 69% 

од  ученици кои биле интервјуирани, им беше многу 

потребно да се обезбедат наставни алатки преку кои 

ќе можат да расправаат за одредени европски теми 

соработувајќи со организации кои имаат искуство во 

тој сектор.   

Исто така, 73% од учениците имаат желба да 

користат дигиталнии алатки и нови методологии кои 

ќе им го олеснат учењето и кои ќе ги мотивираат.  

68% од учениците веруваат дека е неопходно да се 

посвети поголемо внимание на модерната историја и 

на развојот на Европската Унија како примарна 

институција на модерното време, додека 77% од 

наставниците веруваат дека новите мултимедијални 

алатки и игри можат значително да им помогнат во 

подобро пренесување на знаењето на учениците и 

да ја зголемат нивната вклученост во учењето.  

Почнувајќи од потребите кои анализата ги 

идентификуваше, проектот беше направен да 

одговори на овие потреби идентификувани од 

истражувањето спроведено во училиштата со тоа 

што ќе обезбеди иновативни, мултимедијални и 

дигитални алатки во согласност со истакнатите 

потреби. 

Основната цел на проектот е да се комуницира со 

Европската Унија и нејзините институции преку 

форма која во исто време е едноставна, модерна, 

иновативна, непосредна и свесна. 

Предвидените производи одат во насока на 

идентификуваните приоритети, тие ќе ја поддржат 

работата на едукаторите, а воедно ќе бидат модерни 

и интересни.  

 
 

6 транснационални состаноци 

Во проектот се предвидени следниве 6 

транснационални состаноци кои приближно ќе се 

оддржуваат  на секои 6 месеци:  

 Потенза, Италија (Октомври 2020 година)  

 Кардица, Грција (Април 2021 година) 

 Иби Алканте, Шпанија (Октомври 2021 година) 

 Даблин, Ирска (Април 2022 година) 

 Анкара, Турција (Септември 2022 година)  

 Куманово, Северна Македонија (Февруари 2023).  

Поради пандемијата, која сеуште е во тек, првиот 

состанок беше одржан онјлан. Благодарение на 

почетотко на кампањата за вакцинација, поддржана 

од Европската Унија, се надеваме дека идните 

состаноци ќе се оддржат со лично присуство. 
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3 обуки и 8 мултиплликативни настани 

Во текот на проектот планирани се 3 обуки (за 

секој учесник на овие обуки ќе биде издаден 

Европас сертификат за мобилност) на следниве 

локации: 

 Пеналва до Кастело, Португалија (Јуни 2021)  

 Браила, Романија (Јануари 2022)  

 Потенза, Италија (Септември 2022) 

         
 

Во текот на овие мобилности, учениците од 

партнерските училиштата ќе извршат тестирање на 

создадените игри. Мобилностите исто така ќе 

послужат за обука на вработените во партнерските 

организации како подобро да го организираат целиот 

едукативен пакет.  
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Партнерство 

Оваа европско партнерство го сочинуваат следниве 

организации:  

1. EURO-NET (Италија) – координатор  

2. DAMASISTEM (Турција)  

3. MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Грција)   

4. CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (Ирска)  

5. ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA 

DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES (Шпанија)  

6. IPIAS G. GIORGI (Италија)  

7. SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV  

(Републија Северна Македонија) 

8. COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA 

(Романија) 

9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO 

CASTELO (Португалија)  
 

 

 

Како игрите се развиваа 

На почетокот партнерите дискутираа за развојните 

методи за секој интелектуален производ пред истиот 

да биде создаден и да бидат дефинирани нивните 

чекори за имплементација. Неколку онлајн состаноци 

беа оддржани (погледни стр.1 од билтенот) на кои 

секој партнер ги искажа своите замисли, цели и 

ставови за тоа како да се организира работата и 

истите беа прифатени од мнозинството партнери. 

 

 

Брошура за проектот 

Во Декември беше издадена брошура за проектот и 

истата беше напишана на 8-те јазици на земјите кои 

се дел од оваа европско партнерство и тоа: 

италијански, шпански, грчки, турски, англиски, 

македонски, португалски и романски јазик.                

(на сликата подолу е англиската верзија од 

брошурата) 

 
 

 
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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