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Διακρατική Συνάντηση Δεκεμβρίου 

Μια νέα διακρατική συνάντηση του σχεδίου 
"LearnEU" έχει προγραμματιστεί για τις 29 
Δεκεμβρίου, στην Ισπανία. Σε περίπτωση που, 
λόγω της πανδημίας που βρίσκεται ακόμη σε 
εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί 
η συνάντηση με φυσική παρουσία των εταίρων, 
τότε θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω 
της πλατφόρμας zoom. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, θα συζητηθούν η πρόοδος των 
πνευματικών προϊόντων καθώς οι επόμενες 
δραστηριότητες του σχεδίου (ιδίως οι "μικτές 
κινητικότητες" που περιλαμβάνουν μαθητές και 
οι οποίες, για λόγους που σχετίζονται με τους 
πανδημία, έχουν μετατεθεί για το 2022)..  

  
 

1ο Πνευματικό Προϊόν 

Όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, 
ολοκληρώθηκε το πρώτο προϊόν του σχεδίου 
"Learn Europe is a game for young people", 
που αφορά την ιστορία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Μπορείτε να δείτε το όμορφο 2D 
animation και στις οκτώ γλώσσες της εταιρικής 
σχέσης στον ακόλουθο σύνδεσμο στο youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=x0iMPVhx
5bA. 

 

Το κινούμενο σχέδιο είναι διαθέσιμο στα ιταλικά με 
υπότιτλους σε άλλες γλώσσες (οι οποίοι μπορούν 
να ενεργοποιηθούν με πολύ απλό τρόπο από 
ρυθμίσεις βίντεο επιλέγοντας την προτιμώμενη 
γλώσσα). Το κινούμενο σχέδιο διαθέτει επίσης ένα 
διαδραστικό μέρος όπου οι μαθητές μπορούν να 
δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για την ευρωπαϊκή 
ιστορία. Το διαδραστικό μέρος του βίντεο είναι 
διαθέσιμο στο youtube στον σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=
mHZntdyLLSo. Σε αυτό είναι δυνατόν, έχοντας λίγα 
δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση, να απαντήσετε 
σε διάφορες ερωτήσεις σαν να ήσασταν "παίκτης" 
ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. 
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Eπισκεφτείτε το YouTube στους συνδέσμους 
που σας υποδεικνύουμε, παρακολουθείστε τα 
βίντεο και ελέγξε τις γνώσεις σας για την 
Ευρώπη! Σας ευχαριστούμε όλους εκ των 
προτέρων! 

 
 

Το παιχνίδι "Europe Hunt" είναι επίσης 
έτοιμο! 

Το δεύτερο παιχνίδι που σχεδιάστηκε, το 
"Europe Hunt", έχει επίσης ολοκληρωθεί, σε 
όλες τις γλώσσες, τηρώντας τις προθεσμίες 
που είχαν τεθεί για την υλοποίησή του και αυτές 
τις ημέρες δοκιμάζεται από τους εταίρους του 
σχεδίου. Μπορείτε και εσείς να δοκιμάσετε το  
παιχνίδι, απλά πηγαίνοντας στον προσωρινό 
σύνδεσμο που θα βρείτε παρακάτω: 
https://learneupr.aiju.info/game/  
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι, αφού 
επιλέξετε πρώτα τη γλώσσα που προτιμάτε. 

 

Στην πραγματικότητα, πρέπει να κάνετε κλικ στη 
λέξη "language" για να επιλέξετε τη γλώσσα της 
προτίμησής σας. Ακολούθως, κάνοντας κλικ στη 
λέξη "συνέχεια", ολόκληρο το παιχνίδι θα εμφανιστεί 
στην επιλεγμένη γλώσσα. Ξεκινήστε να παίζετε 
αφού επιλέξετε το επίπεδο δυσκολίας (υπάρχουν 3 
επίπεδα) και τον αριθμό των παικτών (το πολύ 4 
παίχτες μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα). 
Παρακάτω φαίνεται μια εικόνα από το παιχνίδι: 
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Tο  παιχνίδι "Who's Who?" 

Το τρίτο παιχνίδι με τίτλο "Who's Who?" 
βρίσκεται επίσης σε αξιοσημείωτη πρόοδο και 
θα ολοκληρωθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος όπως προβλέπεται από το 
σχέδιο. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να 
κατεβάσετε το παιχνίδι και να το εγκαταστήσετε 
στον υπολογιστή σας για να μπορέσετε να το 
παίξετε. 

 

Σας παρουσιάζουμε μερικά από τα γραφικά του 
παιχνιδιού, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Απρίλιο του 2022. 

Επίσης, το παιχνίδι αυτό παρέχει, μεταξύ 
άλλων, τη δυνατότητα επιλογής μιας από τις 
γλώσσες των εταίρων.  

 

Και σε αυτή την περίπτωση, καλούμε όλους τους 
ενδιαφερόμενους να δοκιμάσουν το εν λόγω 
παιχνίδι, μόλις αυτό ολοκληρωθεί. Μόλις το παιχνίδι 
είναι έτοιμο, θα είναι διαθέσιμο, από την ιστοσελίδα 
του σχεδίου.   

 

Euroquiz: ένα παιχνίδι για κινητά τηλέφωνα 

Το τέταρτο υπό κατασκευή παιχνίδι θα είναι 
διαθέσιμο μέσω ειδικής εφαρμογής μόνο σε κινητά 
τηλέφωνα τελευταίας γενιάς, είτε αυτά 
χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα τύπου Android 
είτε σύστημα τύπου iOS. Στην περίπτωση του 
"Euroquiz" για να μπορέσετε να το παίξετε, θα 
πρέπει να κατεβάσετε την κατάλληλη "εφαρμογή" 
από την ιστοσελίδα του σχεδίου μας ή/και από το 
ηλεκτρονικό κατάστημα της Google.  
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Επίσης, σε αυτή την περίπτωση σας δείχνουμε 
ορισμένες εικόνες του παιχνιδιού που 
σχεδιάζουμε, το οποίο θα ολοκληρωθεί, όπως 
έχει προγραμματιστεί, μέχρι τον Απρίλιο του 
2022. 

 

Αυτό το παιχνίδι θα επιτρέπει σε πολλούς 
παίκτες να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα. 

Σχεδόν έτοιμο επίσης το παιχνίδι "Ανακαλύψτε 

τις ιδρυτικές αξίες" 

Το πέμπτο παιχνίδι βρίσκεται επίσης σε καλό στάδιο 
σχεδιασμού και σκοπεύουμε να το ολοκληρώσουμε 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτή τη στιγμή 
δοκιμάζουμε την πλατφόρμα που το περιέχει και 
σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο για όλους 
τους χρήστες. Στο παιχνίδι θα πρέπει να μαντέψετε 
μερικές προτάσεις σχετικά με τις ιδρυτικές αξίες στις 
οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Το παιχνίδι του Κοινοβουλίου και το εγχειρίδιο 
χρήσης είναι υπό ανάπτυξη. 

Το έκτο παιχνίδι "I am also an European deputy" και 
το εγχειρίδιο χρήσης βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Θα 
είναι έτοιμα πριν από τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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