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И третиот состанок одржан онлајн 

За жал и третиот транснационален состанок 
од овој проект беше одржан онлајн. Оваа 
одлука беше донесена од страна на сите 
партнери поради новиот бран на Ковид-19 
кој се рашири низ цела Европа. За жал, 
Омикрон варијантата се покажа како многу 
пренослива и поради тоа партнерите 
преферираа состанокот да биде одржан 
онлајн на Zoom. 

 
Состанокот се одржа, според планот, на 29 
декември, а виртуелен домаќин беше 
шпанскиот партнер АИЈУ. На состанокот 
беше дискутирано за напредокот во 
изготвувањето на интелектуалните трудови, 
кои веќе имаат достигнато одлична точка на 
развој (тоа можевте да го видите во нашиот 
претходен билтен). Исто така беа 
дефинирани чекорите за активностите и 
мобилностите кои следат (особено така 
наречените заеднички мобилности. Во овие 
мобилности се вклучени учениците  и 
поради причините поврзани со неопходната 
вакцинација и поголемата сигурност, овие 
мобилности се одложени за март и април во 
2022.  Во врска со овие мобилности, беа 

креирани неколку анкети со цел да се утврдат 
можните датуми за планирање и реализација на 
овие мобилности. Се разбира верифакицајата 
на овие мобилности и средбата на делегациите 
во живо ќе зависи од пандемијата, затоа што 
никој од партнерите не сака да ја загрози 
безбедноста младите учесници и кадарот. 
Желбата и волјата за средба се големи, но 
истата ќе биде организирана само доколку не 
постои ризик по здравјето на учесниците.  

 

(На сликите можат да се видат моменти од 
третиот состанок)  

       

      Соочување со ковид ситуации во разни земји 

За време на третиот состанок покрај 
разгледување на прашањата поврзани со 
активностите на проектот, партнерите исто така 
дискутираа и за ситуацијата со пандемијата во 
нивните земји. За жал омикрон варијантата 
создава многу потешкотии за партнерите. 
Забележана е голема бројка на заразени и се 
соочиле со многу комплицирани ситуации. Само 
како пример, организацијата ЕУРО-НЕТ која е и 
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лидер на проектот „Учиме за ЕУ“ мораше да 
го прекине текот на младинската обука на 
почетокот на јануари поради момент на 
виша сила затоа што имаше регистрирано 
11 случаи на Ковид инфекција од вкупно 25 
учесници. Оваа искуство за младите луѓе 
кои беа инфицирани беше трауматично 
затоа што мораа да поминат многу денови 
во своите соби поради задолжителниот 
карантин, а тоа значи дека имаше 
пречекорување на веќе утврдените датуми 
за завршување на активноста. 
Благодарение на достапноста и стручноста 
на лекарскиот персонал 

на надлежните во регионот на Базиликата 
(кои веднаш интервенираа со соодветни 
медикаменти и обезбедија ПСР тестови), 
заедно со напорите на организаторите, 
хотелот Гранде алберго (каде момчињата 
престојуваа), аптеката Манчинели (која 
овозможи правење на брзи антигенски 
тестови) и Младинската Национална 
Агенцијја (која дозволи затворање на 
проектот поради очигледните услови на 

виша сила и дозволи трансфер на средства за 
покривање на лекарските трошоци од ставката 
исклучотелни трошоци) беа избегнати идни 
негативни и непријатни последици. Ова искуство 
несомнено покажа дека и покрај превземањето 
на сите мерки (тестови пред тргнување за секој 
учесник, вакцини со две или три дози за секој 
учесник) борбата со овој вирус е навистина 
тешка и сеуште треба време за враќање во 
нормален живот со сите врски, контакти и 
смиреност. Затоа останува неопходно да се 
почитуваат основните правила за намалување 
на шансите за зараза и продолжување на 
кампањата за вакцинација. 
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Следни активности 

Сите партнери напорно работат на развојот 
и комплетирањето на разните игри кои се 
дел од проектот "Учиме за ЕУ". Партнерите 
планираат што поскоро да почнат со 
реализацијата на дидактичките методи за 
играње со учениците од партнерските земји 
и со осумте мултиплаер настани     
планирани во проектот. 

 
Целта на овие активности за дисеминација 
и мултипликација е запознавањето на 
јавноста со целиот проект и активностите во 
него како и презентација на изготвените  
интелектуалните трудови и на целиот пакет, 
најпрвин во училиштата кои не се дел од 
партнерството. Затоа во овие осум 
дисеминации планирано е учеството на: 
- Едукатори  
- Наставници 
- Директори на училишта 
- Ученици 
- Млади луѓе 

 
- Момчиња 
- Работници со младите 
- Претседатели на невладини организации и 

асоцијации 
- Локална, регионална и национална 

администрација 
- Национални и европски парламентарци 
- Делегати и претставници на Европската 

комисија во разни земји 
- Делегати на Европскиот парламент во 

Италија 
- Делегати на Националната агенција за 

Еразмус Плус  
- Делегати на регионална канцеларија за 

образование 
- Делегати на Министерството за образование 
- Засегнати страни како што се компании или 

тренинг центри, европски организации итн 
- Менаџери на европски информативни центри 

(Еуродеск, Европа Директ, Европски водич) 
- Citizens in general Граѓаните  
- Медиуми (ТВ, радио и весници) 
- Итн... 
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Секој мултиплаер настан е предвиден да: 

 
• Изврши дисеминација на резултатите од 

проектот; 
• Ги претстави пред јавноста изготвените 

интелектуални трудови; 
• Го олесни учеството на 

заинтересираните страни и директните 
корисници; 

• Поттикне дебата и активно учество на 
граѓаните; 

• Поттикне нов начин на дисеминација за 
знаењето за Европа, нејзината историја и 
вредности; 

• Развие мрежа на оператори 
заинтересирани за користењето на 
приозводите; 

• Го промовира постоењето на проектот на 
најважните медиуми (весници, ТВ, 
радио); 

• Дисеминирање на резултати за со цел 
проширување на интернационалниот круг 
на проектот; 

• Вклучување на локалните носители на 
одлуки и образовни институции; 

• Истражи нови полиња за соработка за 
масовна употреба на производите; 

• Го олесни учеството на таргет групите; 
• Да ги сподели производите со сите 

организации заинтересирани за ширење 
на европската порака; 

• Овозможи образовниот сектор да дознае 
за постоењето на алатките кои се 
развиени да да може да ги користи. 

Во текот на секој настан ќе бидат претставени 
сите рекреативно-едукативни чекори кои се 
развиени во проектот, како и сите резултатите 
постигнати од стратешкото партнерство. На 
секој мултиплаер настан партнерите во проектот 
ќе ја имаат можноста да учествуваат со 
тимовите кои ги развивале разните 
интелектуални производи, но секако без да 
бидат дел од вкупната бројка на учесници (ова 
правило е дел од Еразмус Плус програмата). 

Партнерите (присутни во живи или доколку не се 
во можност преку Скајп врска) ќе ја претстават 
работата на проектот и како се дошло до 
комплетирање на пакетот на алатки. На овој 
начин ќе биде претставен текот на активностите 
на оваа стратешко партнерство, а со тоа ќе се 
покаже како еден европски проект може да 
создаде ефективни резултати и корисни 
производи. Партнерите од странство кои ќе 
бидат во можност да учествуваат на овие 
настани ќе имаат надомест за трошоците кои се 
предвидени во ставката за патувања и дневници 
за вакви настани. 

ДИСКЛЕЈМЕР 

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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