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Prima formare desfășurată în Portugalia 

Primul curs de formare față în față prevăzut în 

cadrul proiectului "Învățarea Europei este o 

joacă de copii" a avut loc între 4 și 8 aprilie la 

Penalva do Castello, Portugalia. La mobilitatea 

mixtă (la care, din păcate, nici partenerul grec 

și nici cel irlandez nu au putut participa din 

cauza unor probleme legate de pandemie) au 

participat un număr mare de elevi din școlile din 

diferite țări partenere și a avut ca sarcină 

constatarea progreselor înregistrate cu primele 

jocuri create în cadrul proiectului, astfel încât 

elevii să poată verifica în mod direct utilitatea și 

versatilitatea didactică a acestora: În timpul 

mobilității, s-au desfășurat, așadar, activități de 

urmărire cu 

tinerii participanți sub forma unor activități de 

cooperare. ateliere de lucru în grupuri de lucru 

coordonate de responsabilii diferitelor produse 

intelectuale, iar impresiile și sugestiile primite 

de la participanți au fost înregistrate, 

promovând astfel și spiritul critic și 

responsabilizarea civică a acestora. 

Rezultatele obținute au fost foarte 

încurajatoare: elevii au exprimat opinii foarte 

favorabile cu privire la produsele elaborate, 

apreciind munca depusă în acest sens. 

până în prezent de către întregul parteneriat 

european. 

În timpul formării, tinerii au testat primele trei jocuri 

dezvoltate în cadrul proiectului și au putut verifica 

oportunitățile de utilizare educațională a acestora, 

fiind urmăriți în permanență de către tutorii 

diferitelor organizații partenere, care au înregistrat 

procesul de învățare și impresiile lor. De asemenea, 

le-a fost explicat procesul prin care prima parte a 

proiectului a fost realizată parteneriat 

european a fost dezvoltat și cum se va desfășura a 

doua parte a activităților și cum se va finaliza 

activitatea (în fotografii câteva momente din prima 

LTTA). 

 

http://www.project-learn.eu/


 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Al patrulea TPM virtual 

Cea de-a patra întâlnire de proiect s-a desfășurat 

din nou online pe 13 aprilie și a fost găzduită de 

partenerul turc Damasistem. Această întâlnire 

"virtuală" a servit la planificarea celui de-al doilea 

training programat să aibă loc la Brăila (România) 

la sfârșitul lunii mai 2022, unde vor fi testate restul 

jocurilor și instrumentelor didactice inovatoare 

dezvoltate (menite, de asemenea, să permită 

profesorilor din școli să lucreze concret cu elevii 

pe tema formării cetățeniei europene, 

implicându-i prin activități ludico-educative). În 

timpul mediu, care a fost sala de clasă multimedia 

pusă la dispoziție de partenerul român, elevii 

participanți la LTTA au testat cele mai recente 

jocuri create în cadrul proiectului, lucrând, de 

asemenea, în grupuri și subgrupuri și 

consemnând necesitatea unor corecții sau 

modificări pe care le consideră, în opinia lor, 

potrivite pentru a întări eficiența produselor 

dezvoltate de către întâlnire online, la care au 

participat doi membri ai personalului EURO-NET, 

partenerii proiectului au vorbit despre raportul 

intermediar și despre rezultatele și indicațiile 

primite în timpul formării din Portugalia. 

 

Al doilea training dezvoltat în România 

Pe de altă parte, cel de-al doilea curs de 

formare față în față prevăzut în cadrul projectu- 

 

 

 

 

 

 

lui LearnEU a avut loc la Brăila, România, în perioada 

26-30 mai. Și pentru această a doua activitate de 

formare, participarea a fost remarcabilă din punct de 

vedere numeric a elevilor din diferitele țări partenere: 

într-un mediu extrem de confortabil, care a fost sala de 

clasă multimedia pusă la dispoziție de partenerul 

român, elevii participanți la LTTA au testat cele mai 

recente jocuri create în cadrul proiectului, lucrând, de 

asemenea, în grupuri și subgrupuri și înregistrând 

necesitatea unor corecții sau modificări 

pe care le-au considerat, în opinia lor, potrivite pentru 

a întări eficiența produselor dezvoltate de întregul 

parteneriat european. Aceste sugestii au fost 

înregistrate de către personalul organizațiilor 

partenere pentru a face obiectul unor modificări la 

produsele dezvoltate. Cu toate acestea, în general, 

evaluarea tinerilor participanți a fost foarte pozitivă:  



elevii au considerat că diferitele jocuri dezvoltate 

sunt atât de frumoase din punct de vedere grafic, 

cât și utile și instructive pentru consolidarea 

competențelor europene din perspectiva învățării 

atât de frumoase din punct de vedere grafic, cât 

și utile și instructive pentru consolidarea 

mpetențelor europene din perspectiva învățării.  

 

A cincea reuniune a avut loc la Dublin 

La 9 septembrie 2022, partenerii s-au întâlnit la 

Dublin pentru a cincea reuniune transnațională, 

găzduită de partenerul irlandez CCSD. Partenerii 

au participat la reuniunea consorțiului european, 

aproape toți fiind prezenți, cu excepția școlii din 

Macedonia de Nord, ale cărei cadre didactice nu 

au primit la timp viza pentru a călători în Irlanda 

și au fost nevoite să opteze pentru participarea 

virtuală. Un membru al personalului Damasistem 

a participat, de asemenea, online, dar a avut și 2 

persoane prezente la reuniunea din capitala 

irlandeză. În total, 14 membri ai personalului din 

cadrul organizațiilor din parteneriatul proiectului 

LearnEU au participat la reuniunea consorțiului. 

În cadrul reuniunii, după scurta prezentare a 

participanților, parteneriatul s-a dedicat verificării 

activității desfășurate până în prezent în cadrul 

proiectului și a stadiului actual al diverselor produse 

intelectuale dezvoltate, putând verifica implementarea 

aproape completă a acestora (de fapt, lipsesc doar 

mici detalii, care vor fi completate la următorul training 

programat la Potenza, Italia, în perioada 26-30 

septembrie 2022 (zile de călătorie incluse). Tocmai 

ultimul urs de formare programat la sfârșitul lunii 

septembrie a fost subiectul verificărilor și discuțiilor, 

partenerii solicitând informații detaliate, precum și 

curiozități privind mobilitatea transnațională în Italia, 

informații care au fost furnizate în mod adecvat de 

către cei 2 parteneri din Potenza și conținute și în 

infopack-ul trimis întregului parteneriat.  O parte 

importantă a întâlnirii a fost apoi dedicată activităților 

de diseminare și management în general: în acest 

moment, coordonatorul proiectului EURO-NET a 

reamintit tuturor partenerilor de datoria lor de a 

promova masiv proiectul și toate produsele sale și, în 

special, de necesitatea de a începe activitatea de 

"gamificare" cu elevii din școlile care fac parte din 

parteneriat, imediat după formarea din Italia, cu 

aprobarea finală a rezultatelor realizate. Toți partenerii 

au dat asigurări ample cu privire la angajamentul lor 

de a dezvolta o acțiune constantă de învățare și tutorat 

asupra tinerilor "cursanți" și s-au angajat să furnizeze 

toată documentația necesară pentru a dovedi aceste 

acțiuni specifice. Ultima parte a întâlnirii a fost 

dedicată planificării ultimei întâlniri de proiect care va 

avea loc în Macedonia de Nord până în aprilie 2023 

(ultima lună a proiectului LearnEU) (în cele două 

imagini puteți vedea un moment de lucru al celei de-a 

cincea întâlniri și logo-ul partenerului irlandez CCSD 

Dublin). 

  



 

 

"Sunt și eu deputat european" 

De la ultimul nostru buletin informativ, a fost 

finalizat și jocul nr. 6, intitulat "Sunt și eu 

deputat european". Acest joc digital nu se 

dorește a fi o reprezentare exactă a proceselor 

legislative ale Comunității Europene, ci este 

menit să le reprezinte într-o manieră 

simplificată și, în același timp, realistă și 

coerentă, astfel încât să arate complexitatea 

acestor procese și relațiile care se activează în 

cadrul Parlamentului European într-un mod 

distractiv și atractiv. Munca de europarlamentar 

este, de fapt, o muncă complexă, care necesită 

cunoașterea legilor și a condițiilor sociale în 

care trăiesc alegătorii, dar și consecvență și 

pricepere: o activitate care trebuie trăită cu 

angajament, dăruire și pasiune. Jocul le 

permite tinerilor să "devină" un membru al 

Parlamentului European și să interacționeze cu alți 

deputați europeni în încercarea de a construi 

împreună cu aceștia o nouă lege care să fie 

prezentată în cea mai înaltă adunare a UE și apoi 

să îi convingă să o voteze. Pe parcursul călătoriei 

sale, jucătorul se va identifica cu rolul de 

europarlamentar din momentul în care ajunge în 

Belgia și, cu fiecare ocazie, va trebui să 

îndeplinească sarcini și 

îndatoriri fundamentale pentru a "aduce acasă" 

rezultatul final al unei legi aprobate, încercând să 

evite obstacolele birocratice și problemele de tot 

felul care sunt mereu la tot pasul. Mai mult, ca un 

bun reprezentant al instituțiilor comunitare, el va 

trebui să adopte cele mai verzi și mai "pacifiste" 

strategii pentru a face să prevaleze în mod 

democratic ideile și convingerile sale (în imagini, 

câteva momente din jocul realizat). 
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