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Primul TPM oficial online (14.10.2020)
La 14 octombrie 2020, a avut loc primul TPM virtual al
proiectului LearnEU; Punctele culminante ale reuniunii au
fost prezentarea întregului personal implicat și a partenerilor
din proiect, o discuție asupra situației epidemiologice globale
și a oricăror implicații pentru organizarea activității care
trebuie abordată. Un alt punct relevant se referea la
împărțirea sarcinilor, inclusiv a celor speciale, pentru a face
față complicațiilor care decurg din pandemia COVID19.
Această întâlnire a reprezentat, de asemenea, o oportunitate
de a arăta toate instrumentele puse la dispoziție pentru
munca online, pentru a înțelege mai bine activitatea
parteneriatului și pentru a demonstra entuziasmul său: o
oportunitate de a insufla încredere partenerilor

În cadrul celei de-a treia întâlniri (11 decembrie 2020), unele
școli implicate în proiect și-au prezentat ideile pentru conținutul
jocului, care au fost apoi analizate și discutate la a patra
întâlnire online (28 decembrie).

[Fotografia de grup a celei de a doua intalnire virtuala]

Durata proiectului
Proiectul va avea o durată totală de 32 de luni (a început la
01 septembrie 2020 și se va încheia la 30 aprilie 2023) și
include diverse întâlniri transnaționale în pregătirea realizării
celor 7 produse educaționale și de formare care vor fi
prezentate ulterior în context de evenimente multiplicatoare
organizate în orașele respective ale partenerilor de proiect și
care vor fi destinate unui public european și non-european.
[Fotografie de grup a primei întâlniri virtuale]
Prioritățile proiectului LearnEU
Intalnire neoficiala virtuala (desfasurata dupa
noiembrie si decembrie 2020)
La 26 noiembrie 2020 a avut loc a doua întâlnire virtuală
cu scopul de a prezenta instrumentele proiectului care
vor fi utilizate pentru desfășurarea și partajarea
activităților.
În cadrul întâlnirii online, partenerii proiectului au
împărtășit
informații
despre
progresul
lucrării,
introducând descrieri, reglementări și linii directoare,
tehnici, metodologii și dispozitive furnizate pentru fiecare
joc. Au fost discutate conținutul, contextele și grupele de
vârstă cărora li se adresează jocurile.

Proiectul “Learnn Europe is agame for young people” își
propune să dezvolte 7 produse intelectuale îndreptate către:
• a susține acțiunea educatorilor, a lucrătorilor de tineret, a
liderilor din domeniul educației și a personalului de sprijin;
• consolidarea profilului cadrelor didactice în predare;
• dezvoltarea de practici inovatoare în era digitală;
în următoarele subiecte:
a) creativitate și cultură
b) pedagogie și didactică
c) noi tehnologii și abilități digitale.
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Prin urmare, proiectul vizează îmbunătățirea calității
muncii profesorilor și furnizarea acestora cu instrumente
utile pentru profesia lor prin utilizarea „jocurilor serioase”
capabile să implice activ studenții în procesul
educațional.
Cele 7 rezultate ale proiectului
Proiectul presupune crearea următoarelor 7 produse
intelectuale (fiecare dintre care vede întregul parteneriat
la lucru cu conducerea și co-conducerea diferiților
parteneri tehnici):
„ISTORIA ANIMATĂ A UNIUNII EUROPENE”
- lider: EURO-NET
- co-lider: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E

Se simte tot mai mult nevoia de crearea de instrumente
didactice inovatoare și antrenante pentru școli, care să le
permită profesorilor să lucreze eficient cu elevii la
dezvoltarea cetățeniei europene și a educației civice
comunitare.
De fapt, profesorii nu dispun de acest tip de instrumente
care, în schimb, sunt acum considerate absolut
indispensabile în orice metodologie de predare modernă.
Alte produse prevăzute în proiect

„EUROPA VANATA”
- lider: AIJU
- co-lider: EURO-NET, CCSDE și DAMASISTEM

În proiectul european sunt și multe alte produse, cum ar fi:
• sigla proiectului
• site oficial
• broșura proiectului
• 5 buletine informative
• Pagina de Facebook a proiectului
• Grupul Facebook pentru personalul proiectului
• conferinta de presa
• spot video pentru promovarea evenimentului multiplicator
• monitorizarea activităților
• evaluarea activităților
• activități de diseminare

"CINE ESTE CINE?"
- lider: CCSDE
- co-lider: DAMASISTEM e EURO-NET
„EUROQUIZ”
- lider: Damasistem
- co-lider: CCSDE
„DESCOPERĂ VALORILE FUNDAMENTALE”
- lider: CCSDE
- co-lider: DAMASISTEM)
„ȘI SUNT UN DEPUTAT EUROPEAN”
- lider: EURO-NET
- co-lider: AIJU e MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
„CĂI DE FORMARE RECREATIVĂ”
- lider: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E
- co-lider: EURO-NET
Fiecare produs intelectual intenționează să crească
încrederea în instituțiile UE, facilitând, de asemenea, o
participare activă mai mare a studenților în contextul
social și politic european.
Scopul proiectului este de a încuraja studenții să creadă
mai mult în instituțiile europene, investind într-un
activism mai mare, încântându-i și făcându-i să
experimenteze sentimentul de a fi cetățean european.
Fiecare produs intelectual intenționează să crească
încrederea în instituțiile UE, facilitând, de asemenea, o
participare activă mai mare a studenților în contextul
social și politic european.

De unde a venit ideea proiectului
Proiectul a pornit de la o analiză efectuată în școli care a
arătat că pentru 82% dintre elevi comunicarea referitoare la
Uniunea Europeană nu este suficientă pentru a satisface
nevoile școlare și modul în care mobilitatea europeană nu
este suficientă pentru a umple acest gol.
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Din nou, cu referire la sondaj, pentru 69% dintre elevii
intervievați a fost extrem de necesar să se echipeze
școlile cu instrumente didactice care să le permită să
abordeze subiectul european și prin colaborarea cu
organizații care dețin competențe specifice în sector.
73% dintre studenți și-au dorit, de asemenea, utilizarea
instrumentelor digitale și a metodologiilor noi care să
faciliteze învățarea și să o motiveze.
68% dintre studenți au considerat, de asemenea, că este
necesar să se dedice mai multe ore istoriei moderne și
dezvoltărilor Uniunii Europene ca instituție primară a
timpurilor moderne, în timp ce 77% dintre profesori au
considerat că noile instrumente multimedia și de jocuri
le-ar putea ajuta în mod semnificativ la să transmită mai
bine cunoștințele în propriile clase și să implice mai mult
elevii.

6 întâlniri transnaționale
Proiectul include următoarele 6 întâlniri transnaționale
care vor avea loc aproximativ una la fiecare șase luni
• Potenza în Italia (octombrie 2020)
• Karditsa în Grecia (aprilie 2021)
• Ibi-Alicante în Spania (octombrie 2021)
• Dublin în Irlanda (aprilie 2022)
• Ankara în Turcia (septembrie 2022)
• Kumanovo în Macedonia de Nord (februarie 2023).
Prima întâlnire a avut loc online din cauza pandemiei încă în
desfășurare, dar se speră ca următoarele să poată avea loc
personal, datorită și începerii campaniei de vaccinare
susținută financiar de Uniunea Europeană.

Pornind de la nevoile identificate în analiză, a fost, prin
urmare, construit un proiect care să răspundă nevoilor
identificate de sondajul realizat în școli și să ofere
instrumente de predare inovatoare, multimedia și
digitale, în conformitate cu solicitările evidențiate.
Prin urmare, obiectivul fundamental al proiectului este
comunicarea Uniunii Europene și a instituțiilor sale într-o
formă simplă, modernă, inovatoare, imediată și
conștientă.
Produsele preconizate merg exact în sensul priorităților
identificate, deoarece vor sprijini munca tuturor
educatorilor și o vor face inteligentă și antrenantă

3 cursuri de formare și 8 evenimente multiplicatoare
Pe parcursul dezvoltării proiectului, sunt planificate 3 cursuri
de formare (în fiecare dintre ele un certificat de participare și
un certificat Europass Mobility va fi pregătit pentru fiecare
participant) în următoarele locații:
• Penalva do Castelo în Portugalia (iunie 2021)
• Braila în România (ianuarie 2022)
• Potenza în Italia (septembrie 2022)
Aceste mobilități vor fi folosite pentru a testa jocurile
dezvoltate de un grup de elevi din școlile participante,
precum și pentru a instrui diferiții angajați ai organizațiilor
partenere despre cum să gestionați cel mai bine întregul set
de instrumente.
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Parteneriatul
Parteneriatul european este alcătuit din următoarele
organizații:
1. EURO-NET (Italia) - coordonator de proiect
2. DAMASISTEM (Turcia)
3. MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. (Grecia)
4. CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (Irlanda)
5. ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA
INDUSTRIA DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES
(Spania)
6. IPIAS G. GIORGI (Italia)
7. SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV
(Republica Macedonia de Nord)
8. COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA
(Romania)
9. AGRUPAMENTUL DE ESCOLI DE PENALVA DO
CASTELO (Portugalia)

Brosura proiectului
Broșura proiectului a fost lansată și în decembrie, creată în
toate cele 8 limbi ale parteneriatului strategic european:
italiană, spaniolă, greacă, turcă, engleză, macedoneană,
portugheză și română (în imaginea de mai jos versiunea
engleză).

DISCLAIMER

Cum sunt dezvoltate jocurile
Parteneriatul european a discutat mai întâi metodele de
dezvoltare ale fiecărui produs intelectual înainte de a
stabili cum să îl dezvolte și de a defini diferiții pași de
implementare. Au fost organizate mai multe întâlniri
online (vezi pagina 1 a acestui buletin informativ) în
cadrul cărora fiecare partener și-a exprimat propriile
dorințe, obiective și opinii cu privire la modul de
organizare a muncii și apoi majoritatea a decis cum să
procedeze.

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului
„LearnEU”
în
cadrul
programului
european
„Parteneriate strategice Erasmus Plus KA2 pentru
educația școlară”. Acest proiect a fost finanțat cu
sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă
doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută
informațiilor conținute în aceasta.

