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Прв тренинг одржан во Португалија 

Првата обука со физичко присуство 

предвиден во проектот „Учењето за Европа 

е детска игра“ беше одржан од 4 до 8 април 

во Пеналва до Кастело во Португалија. На 

оваа заедничка мобилност (на која за жал 

грчкиот и ирскиот партнер не можеа да 

присуствуваат поради пандемијата) 

присуствуаа голем број на ученици од разни 

училишта на земјите партнери и имаат за 

задача да го проценат постигнатиот прогес 

на првите игри создадени во рамките на 

проектот, а со тоа и да ја потврдат нивната 

корисност и дидактичката сеопфатност. За 

време на мобилноста беа спроведени 

 
активности со младите учесници во облик 

на работилници и работни групи 

координирани од страна на задолжените за 

проектните резултати. Импресиите и 

предлозите беа забележани со што се 

промовирање критичкиот дух и граѓанското 

зајакнување. Добиените резултати беа 

охрабрувачки: учениците ги споделија 

своите позитивни мислења за создадените 

резултати со што беше потврдена работата  

 

 

на оваа европско партнерство.  

  
За време на обуката, младите ги тестираа првите 
три игри кои беа креирани во проектот и имаа 
прилика да ги потврдат можостите за нивна 
образовна употреба. Тие постојано беа следени 
од тутрите на разните партнерски организации 
кои го забележуваа процесот на учење како и 
нивните импресии. Исто така им беше објаснет 
процесот според кој се развил првиот дел од  

      
оваа европско парнтерство и на кој начин ќе се 
спроведат активностите во вториот дел и како ќе 
се комплетира целата работа.                             
(на сликите се неколку моменти од првата 
заедничка обука) 
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Четврт виртуелен транснационален 
состанок 
Четвртиот проектен состанок повторно 
беше одржан онлајн на 13 април во 
организација на турскиот партнер 
Дамасистем. Овој виртуелен состанок беше 
во функција на планирање на втората 
заедничка обука планирана да се одржи во 
Браила (Романија) на крајот на мај 2022, на 
која ќе се тестираат преостанатите креирани 
игри и иновативни алатки за учење (тие исто 
така имаат за цел да им овозможат на 
наставниците да конкретно да работат со 
учениците на развојот

 
на европското граѓанство со образовни 
активности преку игра). За време на 
состанокот, на кој присуствуаа и два члена 
од тимонт на Еуро-Нет, партнерите 
разговараа и за периодичниот извештај и за 
резултатите и индикаторите од обуката во 
Португалија.  

 

Втора обука одржана во Романија  
Втората обука со физичко присуство 

предвидена во проектот Учиме за ЕУ се 

одржа во Браила, Романија од 26 до 30 мај. 

И за оваа втора обука, извонредна беше 

бројката на учениците од разните 

партнерски земји: во крајно удобна средина, 

мултимедијална училница која беше 

обезбедена од романскиот партнер, 

учениците кои учествуваа на оваа  

обука ги тестираа игрите креирани во овој             
проект. Преку работа во групи и подгрупи ги 
забележуваа можните корекциии и  

модификации кои, според нивното мислење,  
се потребни, а се со цел да се зајакне 

ефективноста на резултатите кои се создадени 

во текот на европското партнерство. 

 
Овие предлози беа забележани од одговорните 

во партнерските организации за да бидат 

вметнати во самите резултати. Како и да е, 

општата оценка на младите учесници беше 

многу позитивна: учениците сметаат дека 

разните игри кои се креирани се графички убави 

исто колку што се корисни и поучни за 

зајакнување на европските вешти на поединецот 

гледано од образовна точка. 
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     Петти состанок одржан во Даблин 

 
На 9 септември 2022, партнерите се сретнаа 

во Даблин на петтиот транснационален 

состанок, во организација на ирскиот 

партнер CCSD. На овој европски 

конзорциум присустваа скоро сите 

партнери, со исклучок на наставниците од 

Северна Македонија кои не добија виза за 

патувањето во Даблин и се приклучија на 

состанокот онлајн. Еден член на 

Дамасистем исто така присуствуваше 

онлајн, но исто така имаше 2 члена кои 

присуствуаа на состанокот во ирскиот 

главен град. Вкупно 14 члена од 

организациите вклучени во проектот Учиме 

за ЕУ присуствуваа на овој конзорциум. На 

состанокот, по краткото претставување, 

присутните ја верифицираа работата која 

што е завршена до тој момент и 

извонредноста на разните интелектуални 

резултати за кои може исто да се констатира 

дека се скоро целосно имплементирани 

(всушност, многу ситни детали 

недостасуваат и ќе бидат завршени до 

следната планирана обука во Потенѕа, 

Италија, 

 

 

 

 

   од 36 до 30 септември 2022 (вклучувајќи ги и 

деновите за патување).  

Токму последната обука планирана за крајот на 

септември беше предмет на утврдување и 

дискусија. Партнерите бараа детални 

информации како и занимливости поврзани со 

мобилноста во Италија, а истите беа соодветно 

одговорени од страна на двата партнери од 

Потенѕа и содржани во информативниот мејл 

пратен на сите партнери. Голем дел од состанокот 

беше посветен на активностите за дисеминација и 

општото менаџирање на проектот. Во оваа 

прилика коодринаторот ЕУРО-НЕТ ги потсети 

партнерите на обврската да го промовираат 

проектот и интелектуалните резултати, а особено 

се истакна потребата учениците во училиштата 

кои се дел од партнерството да започнат да ги 

играат игрите. Спроведувањето на оваа активност 

треба да започне веднаш по завршувањето на 

обуката во Италија, со конечно одобрување на 

создадените резултати. Сите партнери ја искажаа 

својата подговтеност да развијат постојана 

активност на учење и туторијал на младите 

ученици, но исто така се обврзаа да ја обезбедат 

неопходната документација потребна да се 

докажат овие спроведени активности. Последниот 

дел од состанокот беше посветен на планирањето 

на последниот проектен состанок кој треба да се 

одржи во Северна Македонија во април 2023 

(последниот месец од трањето на проектот Учиме 

за ЕУ).  

(на двете слики се гледа работната атмосфера 

од петтиот состаног и логото на ирскиот 

партнер CCSD Даблин) 
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„И јас сум европски парламентарец“ 

Од нашиот последен билтен, играта бр. 6 со 

наслов „И јас сум европски парламентарец“ 

исто така е завршена. Оваа дигитална игра 

нема за намера да даде точен приказ на 

законодавните процеси во европската 

заедница, туку има за цел да ги претстави на 

поедноставен и во исто време, реален и  

 
доследен начин, со што би се прикажала 

сложеноста на овие процеси како и врските 

кои се создаваат во рамките на Европскиот 

Парламент на забавен и привлечен начин. 

   
Работата на европските парламентарци 

всушност е комплексна работа која бара 

познавање на законите и социјалните 

услови во кои гласачите живеат, но исто 

така бара доследност и вештина: активност 

која мора да се изврши со посветеност и 

страст. Играта им овозможува на младите луѓе 

да “станат“ член на Европскиот парламент и да 

соработуваат со другите евро парламентарци и 

заедно да се обидат да создадат закон кој ќе 

биде поднесен пред највисокиот собир на ЕУ, а 

потоа да ги убедат да гласаат за истиот. Низ 

текот на оваа патување, играчот ќе се 

идентификува со улогата на евро 

парламентарец од моментот на неговото 

пристигање во Белгија. Во секоја прилика ќе 

мора да ги извршува задачите и должностите кои 

се основни за да се постигне крајниот резултат 

 
од одобрениот закон, обидувајќи се да ги избегне 

бирократските пречки и проблеми од секаков 

тип, кои секогаш се наоѓаат зад аголот. Дури, 

како добар претставник на јавните институции ќе 

мора да ги примени најзелените и 

најмирољубивите стратегии со кои неговите 

идеи и убедувања ќе покажат истрајност на 

демократски начин.  

(на сликата се гледаат моменти од играта) 
 

ДИСКЛЕЈМЕР 
Оваа публикација е реализирана како дел од проектот 
„LearnEU“ во рамките на Европската програма Еразмус +, 
KA2 за стратешко партнерство на 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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