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Нов транснационален состанок за 

проектот се очекува во декември  

Нов транснационален состанок за проектот 
“LearnEU” е закажан за 29 декември, кој се 
надеваме ќе биде одржан во Шпанија. 
Доколу поради пандемијата која сеуште 
трае, состанокот не може да се реализира 
со физичко присуство, истиот ќе биде 
одржан на Zoom, како што тоа беше случај 
за претходните состаноци. На состанокот 
ќе биде дискутиран напредокот на 
интелектуалните аутпути како и 
утврдување на чекорите за мобилностите 
(особено т.н. заеднички мобилности во кои 
учество мора да земат учениците. Поради 
неопходниот процес на вакцинација, истите 
се одложени за 2022). 

 

      Завршен е интелектуален аутпут 1 

Како што е предвидено во распоредот, 
завршен е првиот производ од проектот 
"Learn Europe“ („Учиме за Европа“) е игра 
за млади луѓе, односно анимација 
поврзана со историјата на обединета 
Европа. Можете да ја видите нашата убава  
2Д анимација на јазикот на сите осум 
партнери на следниов линк:  

https://www.youtube.com/watch?v=x0iMPVhx5bA. 

 

Анимацијата е достапна на италијански јазик со 
превод на сите останати јазици (преводот 
лесно можете да го подесите со одење на 
поставките во видеото и со избирање на 
преферираниот јазик од понудените опции). 
Исто така, анимацијата има и интерактивен дел 
во кој учениците можат да го тестираат нивото 
на своето знаење за европската историја. 
Интерактивниот дел од видеото е достапно на 
следниов линк:   

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=
mHZntdyLLSo.  

Во овој дел потребни се неколку секунди за да 
се даде одговор на различни прашања како да 
сте еден од играчите на оваа игра.  
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На претходната страна можат да се видиат 
две слики од посочените линкови. Ги 
повикуваме сите заинтересирано да ги 
посетат линковите и откако ќе ја одгледаат 
анимацијата и ќе го решат тестот за своето 
знаење за Европа да ни кажат што мислат 
за нашата работа. Ви благодариме 
однапред!   

 
 

"Europe Hunt" е-играта е исто така 
завршена 

Втората е-игра што беше планирана 
"Europe Hunt", е исто така завршена на сите 
јазици, со почитување на роковите за 
реализација. Деновиве истата се тестира 
од страна на партнерите во проектот за да 
се исклучи можноста за ситни грешки во 
играта или во нејзиното програмирање. Во 
моментот можно е да се учествува  во е-
играта со одење на провизорниот линл 
даден подолу:   

 

https://learneupr.aiju.info/game/  
Играта може да се игра онлајн со избирање на 
преферираниот јазик.  

 

Всушност доволно е само да кликнете на зборот 
„јазик“ и да го изберете јазикот по ваша желба и 
откако ќе кликнете на „продолжи“ целата игра ќе 
биде на тој јазик. Тогаш почнете ја играта и 
пробајте да играјте како „ловџии“. Изберете 
ниво (има 3 нивоа по тежина) и бројот на играчи 
(во една игра можат да учествуваат максимум 4 
играчи). На сликата подолу можете да видите 
како играта ќе ви се отвори играта. 
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Статус на третата игра "Who's Who?” 

Третата игра со наслов "Who's Who?" (Кој е 
кој?) е исто така во напредна фаза на 
изработка и ќе ниде завршена според 
временската рамка предвидена во 
проектот. 

Оваа игра не може да се игра директно 
онлајн и мора да биде превземена и 
инсталирана на вашиот компјутер за да 
можете да играте.  

 

Во моментот можеме само да ви покажеме 
слики од графиката која е специјално 
дизајнирана за оваа е-игра која ќе биде 
100% завршена до април 2022.  

Се разбира, оваа игра покрај другите опции 
ја нуди и опцијата да изберете јазик, но 
отккао ќе се регистрирате и ќе изберете 
корисничко име.  

 

И во овој случај ги повикаме сите 
заинтересирани да ја тестираат играта штом 
истата ќе биде комплетирана. Играта ќе може 
да се инсталира и на Windows и на Mac. Откако 
ќе биде завршена ќе можете да ја превземете 
од сајтот на проектот. 

 

Euroquiz: игра за мобилни телефони 

Четвртата игра која што се подготвува ќе биде 
достапна преку апликација подржана од 
последната генерација на мобилни телефони, 
без разлика дали оперативниот систем е 
андроид или iOS. За да можете да ја играте 
"Euroquiz" („Евро квиз“) ќе треба да ја 
превземете соодветната апликација од 
вебсајтот на нашиот проект или Google Store.  
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И во овој случај ви прикажуваме неколку 
слики од идната игра која се надеваме ќе 
биде завршена, според планот, до 
следниот април 2022. 

 

Во оваа игра неколку играчи ќе можат во 
исто време интерактивно да играат едни 
против други. 

 
Близу да биде комплетирана е и "Discover the 
founding values” (Откриј ги основачките 
вредности) 

Петтата игра, исто така, е во поодмината фаза 
на подготовка и планирано е да биде завршена 
до септември 2022. Во моментот ја тестираме 
платформата на која се наоѓа истата и наскоро 
ќе биде достапна онлајн за корисниците. Во 
играта потребно е да се погодат речениците кои 
ги содржат вредностите на кои е основана 
Европската Унија.   

 

Играта Парламент и упатството во моментот 
се во изработка 

Шестата игра "I am also an European deputy" (И 
јас сум европски заменик) и упатството за 
Рекреативно-образовните насоки се во 
изработка и нема да бидат завршени пред 
септември 2022. Тогаш ќе заполне фазата за 
реализација на рекреативно-образовните 
насоки во кои ќе бидат вклучени најмалку 1000 
ученици од разните партнер земји."  

 

DISCLAIMER 

This publication was realized in the "LearnEU" project within the 
European program "Erasmus Plus KA2 Strategic Partnerships for 
School Education". This project has been funded with support of 
the European Commission. This publication reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information contained therein. 
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