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Portekiz'de geliştirilen ilk eğitim 

'Avrupa'yı Öğrenmek çocuk oyuncağıdır' 

projesinde öngörülen ilk yüz yüze eğitim 4-8 

Nisan tarihleri arasında Portekiz'in Penalva do 

Castello kentinde gerçekleştirildi. Karma 

hareketliliğe (maalesef Yunan ve İrlandalı ortak 

pandemi sorunları nedeniyle katılamadı) çeşitli 

ortak ülkelerdeki okullardan çok sayıda öğrenci 

katıldı ve bu hareketlilik ile geliştirilen ilk 

oyunlarla kaydedilen ilerlemenin tespit edilmesi 

görevi gerçekleştirildi. Böylece öğrenciler 

oyunların kullanışlılığını ve didaktik çok 

yönlülüğünü ilk elden doğrulayabildiler. Bu 

nedenle hareketlilik sırasında, genç 

katılımcılarla işbirliği ile entelektüel ürünlerin 

yöneticileri tarafından koordine edilen 

çalıştaylar takip faaliyetleri gerçekleştirildi. 

Katılımcılardan alınan izlenimler ve öneriler 

kaydedildi, böylece eleştirel ruhları ve sivil 

güçlenmeleri de teşvik edildi. Elde edilen 

sonuçlar çok cesaret vericiydi: öğrenciler o 

aşamaya kadar geliştirilen ürünler hakkında 

çok olumlu görüşler dile getirerek yapılan 

çalışmaları memnuniyetle karşıladılar. 

 

 

Eğitim sırasında, gençler projede geliştirilen ilk üç 

oyunu test ettiler ve eğitimsel kullanım fırsatlarını 

doğrulayabildiler, her zaman öğrenme sürecini ve 

izlenimlerini kaydeden çeşitli ortak kuruluşlardan 

eğitmenler tarafından takip edildi. Ayrıca, Avrupa 

ortaklığının ilk bölümünün geliştirilme süreci 

faaliyetlerin ikinci bölümünün nasıl yürütüleceği ve 

çalışmaların nasıl tamamlanacağı anlatıldı. 

(fotoğraflarda ilk LTTA'nın bazı anları). 
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Dördüncü sanal TPM 

Dördüncü proje toplantısı 13 Nisan'da yine 

online olarak geliştirildi ve Türk ortak 

Damasistem'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Bu "sanal" toplantı, Mayıs 2022'nin sonunda 

Braila'da (Romanya) gerçekleştirilmesi 

planlanan ve kalan oyunların ve geliştirilen 

yenilikçi öğretim araçlarının test edileceği (aynı 

zamanda okul öğretmenlerinin öğrencilerle 

Avrupa vatandaşlığının oluşumu ile ilgili somut 

bir şekilde ve eğlenceli eğitim faaliyetleri 

yoluyla çalışmasına izin vermeyi amaçlayan) 

ikinci eğitimin planlanmasına hizmet etti. 

  
 

İki EURO-NET personelinin katıldığı çevrimiçi 

toplantıda, proje ortakları ara rapor ve 

Portekiz'deki eğitim sırasında alınan sonuçlar 

ve göstergeler hakkında konuştular. 

 

Romanya'da geliştirilen ikinci eğitim 

Öte yandan LearnEU projesinde öngörülen 

ikinci yüz yüze eğitim 26-30 Mayıs tarihleri 

arasında Romanya'nın Braila kentinde 

gerçekleşti. Ayrıca bu ikinci eğitim faaliyeti için 

katılım, çeşitli ortak ülkelerden gelen öğrenci 

sayısı açısından dikkat çekiciydi.  

 

 

 

Romen ortak tarafından kullanıma sunulan son 

derece rahat multimedya sınıfı olan ortamda, 

LTTA’ya katılan öğrenciler en son oyunları test 

ettiler. 

Ayrıca gruplar ve alt gruplar halinde çalıştılar ve tüm 

Avrupa ortaklığı tarafından geliştirilen ürünlerin 

etkinliğini güçlendirmeye yönelik olarak 

düşündükleri düzeltme veya değişiklik ihtiyacını 

kaydettiler. 

 
Bu öneriler, geliştirilen çıktılarda değişikliklere konu 

olması için ortak kuruluşların personeli tarafından 

kaydedildi. Ancak genel olarak genç katılımcıların 

değerlendirmesi oldukça olumluydu. Öğrenciler 

geliştirilen çeşitli oyunları şu şekilde 

değerlendirdiler; 
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Bir öğrenme perspektifinden Avrupa 

becerilerini pekiştirmek için yararlı ve öğretici 

oldukları kadar grafiksel olarak da güzeller. 

 

Dublin'de beşinci toplantı yapıldı 

9 Eylül 2022'de ortaklar, İrlandalı ortak 

CCSD'nin ev sahipliğinde beşinci ulusötesi 

toplantı için Dublin'de bir araya geldi. Ortaklar, 

Avrupa konsorsiyum toplantısına, öğretmenleri 

zamanında İrlanda'ya seyahat etmek için vize 

almayan ve sanal katılımı tercih etmek zorunda 

kalan Kuzey Makedonya'dan okul dışında 

neredeyse tamamı katıldı. Damasistem biri 

çevrimiçi, biri yüzyüze olmak üzere 2 

personelle İrlanda başkentindeki toplantıya 

katıldı. Konsorsiyum toplantısına LearnEU 

proje ortaklığındaki kuruluşlardan toplam 14 

personel katıldı. Toplantı sırasında, 

katılımcıların kısa bir sunumundan sonra, 

ortaklık, proje üzerinde şimdiye kadar yürütülen 

çalışmaların ve geliştirilen çeşitli fikri ürünlerin son 

teknoloji durumunun doğrulanması ve bunların 

neredeyse tam olarak uygulanmasını doğrulamak 

konusuna eğildi. (aslında, 26-30 Eylül 2022 

(seyahat günleri dahil) İtalya, Potenza'da yapılması 

planlanan bir sonraki eğitimde tamamlanacak olan 

sadece küçük ayrıntılar eksik. Bu tam olarak Eylül 

sonunda planlanan son eğitim kursuydu. Ortaklar, 

İtalya'daki ulusötesi hareketlilik hakkında merak 

edilenlerin yanı sıra ayrıntılı bilgi istediğinden, 

Potenza'dan 2 ortak tarafından yeterince sağlanan 

ve ayrıca tüm ortaklığa gönderilen bilgi paketinde 

yer alan bilgiler, doğrulama ve tartışma konusuydu. 

Toplantının bir kısmı daha sonra yaygınlaştırma 

faaliyetlerine ve genel olarak yönetime ayrıldı: bu 

noktada EURO-NET projesinin koordinatörü tüm 

ortaklara projeyi ve tüm ürünlerini toplu olarak 

tanıtma görevlerini ve özellikle ortaklığa ait okulların 

öğrencileri ile İtalya'daki eğitimden hemen sonra 

çıktıların nihai onayı gerçekleştikten sonra 

"oyunlaştırma" çalışmasına başlamaları gerektiğini 

hatırlattı. Tüm ortaklar, genç "öğrenciler" üzerinde 

sürekli bir öğrenme ve ders verme eylemi geliştirme 

taahhütleri konusunda yeterli güvence verdi ve 

kendilerini bu belirli eylemleri kanıtlamak için gerekli 

tüm belgeleri sağlamaya adadılar. Toplantının son 

kısmı, Nisan 2023'e kadar (LearneEU projesinin son 

ayı) Kuzey Makedonya'da yapılacak son proje 

toplantısının planlamasına ayrıldı (iki resimde 

beşinci toplantının çalışma anını görebilirsiniz ve 

İrlandalı ortak CCSD Dublin'in logosu). 
  

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


BÜLTEN N. 4 - 15.09.2022 

eylem 2020-1-IT02-KA201-079054 
LearnEU projesi çerçevesinde gerçekleştirildi 

Erasmus Plus KA2 programında geliştirildi 

Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar 

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

 

 

"Ben de bir Avrupa Milletvekiliyim" 

Son bültenimizden bu yana 'Ben de Avrupa 

Milletvekiliyim' başlıklı 6. oyun da tamamlandı. 

Bu dijital oyun, Avrupa Topluluğu'nun yasama 

süreçlerinin tam bir temsili olmayı 

amaçlamamaktadır, ancak bunları 

basitleştirilmiş bir şekilde temsil etmeyi 

amaçlamaktadır. Aynı zamanda gerçekçi ve  

 
tutarlı bir şekilde, bu süreçlerin karmaşıklığını 

ve Avrupa Parlamentosu içinde etkinleştirilen 

ilişkileri eğlenceli ve çekici bir şekilde 

göstermeyi amaçlamaktadır. Bir MEP’in işi 

aslında, yasalar ve sosyal koşullar hakkında 

bilgi gerektiren karmaşık bir iştir, aynı zamanda 

tutarlılık ve beceri gerektirir: bağlılık, özveri ve 

tutkuyla deneyimlenmesi gereken bir faaliyettir. 

Oyun, gençlerin Avrupa Parlamentosu'nun bir 

üyesi "olmasına" ve diğer Avrupa Parlamentosu 

üyeleriyle etkileşime girerek, onlarla birlikte en 

yüksek AB meclisine getirilecek yeni bir yasa 

oluşturma ve ardından onları oy kullanmaya ikna 

etmelerine olanak tanır. Yolculuğu boyunca, oyuncu 

Belçika'ya geldiği andan itibaren MEP'in rolüyle 

özdeşleşecek ve her seferinde nihai sonuç olan 

onaylanmış yasanın çıkarılmasını temel alan 

görevleri yerine getirmek zorunda kalacak. 

Bürokratik engellerden ve karşılaşılabilecek her 

türlü sorundan kaçınmaya çalışacak. 

Ayrıca, topluluk kurumlarının iyi bir temsilcisi olarak, 

fikirlerini ve kanaatlerini demokratik bir şekilde 

hakim kılmak için en yeşil ve en "pasifist" stratejileri 

benimsemek zorunda kalacaktır (oyunun bazı 

anlarında yaşanan resimlerde). 

 
 

SORUMLULUK REDDİ 
Erasmus Plus KA2 Okul Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar " 
Avrupa programı çerçevesinde "LearnEU" projesinde 
üretilmiştir. Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle 
finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini 
yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 
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