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Üçüncü toplantı yine çevrimiçi yapıldı

Ne yazık ki, projenin üçüncü ulusötesi
toplantısı da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan yeni covid-19
enfeksiyon dalgası nedeniyle bu toplantının da
sanal olarak yapılması kararı projenin tüm
ortaklarının mutabakatıyla alındı. Ne yazık ki,
omikron varyantının oldukça bulaşıcı olduğu
kanıtlandı ve ortakları bir kez daha bir araya
getirmede sanal bir toplantıyı tercih etmeye
yönlendirdi.

Açıkçası, bu durumda bile, pandeminin çeşitli
delegasyonların şahsen buluşmasına izin verip
vermeyeceği önceden doğrulanacak çünkü
ortakların hiçbiri, personelin ve genç katılımcı
öğrencilerin güvenliğini herhangi bir şekilde riske
atmak istemiyor. Sonunda yüz yüze buluşma
arzusu harika, ancak katılımcıların sağlığı ile ilgili
risk oluşturmadan bunun mümkün olabileceğini
doğrulamanın hala gerekli olacağı açık..

Toplantı, planlandığı gibi 29 Aralık'ta İspanyol
ortak AIJU ev sahipliğinde ve sanal olarak
gerçekleşti. Toplantı sırasında, hepsi zaten iyi
bir gelişme noktasında olan çeşitli entelektüel
ürünlerin son durumu tartışıldı (önceki proje
bültenimizde de görebileceğiniz gibi) ve halen
devam eden faaliyetlerin ve hareketliliğin
adımları tanımlandı. (özellikle genç öğrencileri
içermesi gereken ve gerekli aşılar ve daha
fazla güvenlikle ilgili nedenlerle Nisan ve Mayıs
2022 aylarına kaydırılan "karma hareketlilikler"
olarak adlandırılanlar). Bu hareketliliklerle ilgili
olarak, ortakların tarihlerinin uygunluğunu
kontrol etmek ve gelişim tarihlerini belirlemek
için birkaç doodle anketi yapılmasına karar
verildi.

(Makalede gösterilen fotoğraflarda, üçüncü proje
toplantısından birkaç anı görebilirsiniz.)
Çeşitli ülkelerdeki covid durumu görüşüldü

Üçüncü proje toplantısında ortaklar, proje
faaliyetleriyle ilgili konuları derinleştirmenin yanı sıra
çeşitli menşe ülkelerdeki pandeminin durumunu da
tartıştılar. Omicron varyantı ne yazık ki düzinelerce
bulaşma vakası kaydeden ve gerçekten çok
karmaşık durumlarla yüzleşmek zorunda bırakan
tüm ortaklar için büyük zorluklar yaratıyor.
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Sadece bir örnek vermek gerekirse; "LearnEU"
projesinin de lideri olan EURO-NET derneği,
Ocak ayının başında geliştirilmekte olan bir
gençlik eğitim kursunu, 25 katılımcıdan 11’inde
covid enfeksiyonu vakası çıkması sebebiyle,
durdurmak zorunda kaldı. Enfekte olmuş çeşitli
gençlerin günlerce zorunlu karantina altında
odalarına çekilmeleri ve ayrıca faaliyetin sona
ermesi için belirlenen tarihler yaşanan deneyim
travmatize ediciydi.
Basilicata Bölgesel Otoritesi sağlık personelinin
mevcudiyeti ve yetkinliği,

(Gerekli önlemleri alarak ve gerekli PCR
testlerini yaparak salgını hemen denetledi)
organizatörlerin çabaları, "Grande Albergo"
oteli (erkek çocukların ağırlandığı otel),
Mancinelli eczanesi (düzinelerce hızlı antijenik
testler yapıldı) ve Ulusal Gençlik Ajansı (ki bu,
bariz "mücbir sebep" nedeniyle projenin
kapatılmasına izin verdi ve istisnai harcamalar
gibi sağlık maliyetlerini karşılamak için bazı
fonların transferine izin verdi) sayesinde daha
fazla olumsuz ve nahoş sonuçlar oluşması
engellendi.

Bu yaşanan deneyim, alınan tüm önlemlere (her
katılımcının İtalya'ya gelişinden önce yapılan test ve
her katılımcı için iki veya üç doz anticovid aşısı)
rağmen, bu virüsle savaşmanın gerçekten zor
olduğunu kesin olarak göstermiştir. "Normal"
ilişkilerden, temaslardan ve huzurdan oluşan bir
hayata dönmeyi düşünmek hala zaman alıyor. Bu
nedenle, bulaşma olasılığını azaltan temel kurallara
uymaya devam etmek ve gerekli aşı kampanyasına
ara vermeden devam etmek gerekmektedir.
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Yaklaşan etkinlikler
Tüm ortaklar, "LearnEU" projesinin içerdiği kitin
parçası olan çeşitli oyunların geliştirilmesi /
tamamlanması için çok çalışıyor ve şu anda
tüm ortaklık, çeşitli Ortak Ülkelerde başlatılması
öngörülen,
öğrencilerle
eğlenceli-didaktik
yolların, mümkün olan en kısa sürede
gerçekleştirilmesi ve projede planlanan sekiz
çoğaltıcı etkinliğin yapılmasını planlıyor.

- Öğrenciler
- Genç insanlar
- Erkek çocuklar
- Gençlik çalışanları
- STK ve dernek başkanları
- Yerel, bölgesel ve ulusal kamu yöneticileri
- Ulusal ve Avrupa parlamenterleri
- Çeşitli ülkelerdeki Avrupa Komisyonu Temsilciliği
delegeleri
- İtalya'daki Avrupa Parlamentosu delegeleri
- Erasmus Plus Ulusal Ajansı Delegeleri
- Bölge Okul Ofisi Delegeleri
- Milli Eğitim Bakanlığı Delegeleri
- Şirketler veya eğitim kurumları, Avrupa
kuruluşları vb. gibi İlgili Paydaşlar.
- Avrupa bilgi merkezlerinin yöneticileri (Eurodesk,
Europe Direct, Euroguidance, vb.)
- Genel olarak vatandaşlar
- Medya (TV, radyo ve gazeteler)
vb..

Bu yayma / çoğaltma faaliyetlerinin amacı,
elbette, tüm proje ve geliştirilen faaliyetler
hakkında en geniş kamu bilgisine ve ayrıca her
bir ortak ülkede fikri çıktıların ve tüm araçgereçlerin sunumuna izin vermektir. Her
şeyden önce ortaklığın parçası olmayan
okulları içeren bir kit oluşturuldu.
Bu nedenle, bu sekiz yaygınlaştırma
etkinliğinde aşağıdakiler katılmaya davet
edilecektir:
- Eğitimciler
- Öğretmenler
- Okul müdürleri

.
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Her yerel çoğaltıcı etkinlik olayı aşağıdakiler
için tasarlanmıştır:

• proje sonuçlarının yayılmasını desteklemek;
• kamuoyuna yapılan fikri ürünleri sunmak;
• paydaşların ve doğrudan yararlanıcıların
katılımını kolaylaştırmak;
• tartışmayı ve vatandaşların aktif katılımını
teşvik etmek;
• Avrupa, tarihi ve değerleri hakkındaki bilgileri
yaymanın yeni bir yoluna ivme kazandırmak;
• ürünlerin kullanımıyla ilgilenen operatörlerden
oluşan bir ağ geliştirmek;
• en önemli medya kuruluşlarına (gazeteler,
TV, radyo) proje hakkındaki bilgileri tanıtmak;
• projenin uluslararası kapsamını geliştirerek
sonuçları yaymak;
• yerel karar vericileri ve eğitim kurumlarını
dahil etmek;
• geliştirilen ürünlerin başka gerçekliklerde de
yaygın kullanımı için yeni işbirliği alanlarını
keşfetmek;
• hedef grupların katılımını kolaylaştırmak;
• Avrupa mesajını yaymakla ilgilenen tüm olası
kuruluşlarla yapılan ürünleri paylaşmak;
• Tüm okul sektörünün, bunları kullanabilmek
için geliştirilen araçların varlığından haberdar
olmasını sağlamak.

Her etkinlikte, proje sırasında oluşturulan eğlenceeğitim yolları ve Stratejik Ortaklık'ta geliştirilen tüm
çıktılar da sunulacaktır. Her çoğaltıcı etkinlikte, proje
ortakları, çeşitli entelektüel ürünleri geliştiren
ekiplerle, açıkçası katılımcı sayısına bakılmaksızın
(Erasmus Plus Programı’nın özel kuralı tarafından
açıkça belirtildiği gibi) katılma olanağına sahip
olacaklardır.

Ortaklar (doğrudan yüz yüze veya kişisel olarak
katılmakta zorluk çekenler için skype üzerinden
bağlantı kurarak) proje sırasında yapılan çalışmaları
ve eksiksiz araç kitinin tanımına nasıl ulaşıldığını
açıklayacaklardır: bu şekilde tüm faaliyet yolu
geliştirilen stratejik ortaklık, bir Avrupa projesinin
gerçekten nasıl etkili sonuçlar ve faydalı ürünler
yaratabileceğini göstermek için sunulacaktır.
Etkinliğe şahsen katılabilecek yabancı ortaklara, bu
faaliyet için sağlanan özel hibe aracılığıyla, etkinliğe
katılmak için katlanılan seyahat ve geçim masrafları
açık bir şekilde geri ödeme yapılacaktır..
SORUMLULUK REDDİ
Bu yayın, "Erasmus Plus KA2 Okul Eğitimi için Stratejik
Ortaklıklar" Avrupa programı kapsamındaki "LearnEU"
projesinde gerçekleştirilmiştir. Bu proje Avrupa Komisyonu'nun
desteğiyle finanse edildi. Bu yayın, yalnızca yazarın görüşlerini
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

