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Aralık ayında yeni Ulusötesi Proje 

Toplantısı bekleniyor 

“LearnEU” projesinin yeni bir ulusötesi 
toplantısının 29 Aralık'ta İspanya'da yapılması 
planlanıyor. Halen devam eden pandemi 
nedeniyle toplantının ortakların fiziksel 
katılımıyla geliştirilmesinin mümkün olmaması 
durumunda, elbette daha önceki toplantılarda 
olduğu gibi zoom üzerinde sanal bir toplantı 
yapmayı tercih edeceğiz. Toplantı sırasında, 
çeşitli entelektüel ürünlerin son durumu 
tartışılacak ve hala ulaşılması gereken 
hareketliliğin adımları tanımlanacak (özellikle 
genç öğrencileri içermesi gereken ve "karma 
hareketlilikler" olarak adlandırılan, gerekli 
aşılara ilişkin gerekçeler dolayısıyla 2022 yılına 
kaydırılmıştır). 

  

Entelektüel çıktı 1 tamamladı 
Zaman çizelgesinde öngörüldüğü gibi, "Learn 
EU Gençler İçin Bir Oyundur" projesinin ilk 
ürünü olan Birleşik Avrupa tarihini konu alan 
çizgi film tamamlandı. Güzel 2D 
animasyonumuzu ortaklığın sekiz dilinin 
tamamında youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=x0iMPVhx5
bA adresindeki aşağıdaki bağlantıda görmek 
mümkündür. 

 
 
Çizgi film aslında İtalyanca olarak diğer dillerde 
altyazılı olarak mevcuttur (video ayarlarına giderek 
ve mevcut altyazı seçeneklerinden tercih edilen dili 
seçerek çok basit bir şekilde etkinleştirilebilir.) Çizgi 
filmin etkileşimli bir bölümü de vardır. Öğrenciler 
Avrupa tarihi bilgilerini test edebilir ve Avrupa tarihi 
becerilerinin seviyelerini kontrol edebilirler. 
Videonun interaktif kısmı her zaman youtube'da 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=
mHZntdyLLSo bağlantısında mevcuttur. Bu alanda, 
her cevap için birkaç saniye ayırarak, bir masa 
oyununun "oyuncusu" gibi çeşitli soruları yanıtlamak 
mümkündür. 
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Önceki sayfadaki iki resimde, belirtilen iki 
bağlantının küçük bir önizlemesini görmek 
mümkündür. İlgili tüm tarafların iki bağlantıya 
gitmelerini ve karikatürü izledikten ve Avrupa 
bilgilerini test ettikten sonra çalışmalarımız 
hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirmelerini 
rica ediyoruz. Herkese şimdiden teşekkürler! 

 
 

" Europe Hunt " e-oyunu da hazır 

Planlanan ikinci elektronik oyun olan "Europe 
Hunt" da, tüm dillerde, gerçekleştirilmesi için 
belirlenen son tarihlere uyularak tamamlandı ve 
bu günlerde, projenin çeşitli ortakları tarafından 
küçük hatalar veya programlama hataları 
doğrulamak için test ediliyor. Şu anda, aşağıda 
belirttiğimiz geçici bağlantıya giderek e-oyun 
doğrulamasına katılmak da mümkündür: 
https://learneupr.aiju.info/game/ 

 

 

Oyun, özellikle oynamayı tercih ettiğiniz dili 
seçtikten sonra doğrudan çevrimiçi olarak 
oynanabilir. 

 

Aslında, "dil" kelimesine gidip tercih ettiğiniz dili 
seçmeniz yeterlidir ve "devam" düğmesine 
tıkladıktan sonra tüm oyun seçilen dil ile 
görünecektir. Ardından oyuna başlayın ve seviyeyi 
(3 zorluk seviyesi vardır) ve oyuncu sayısını (aynı 
anda birlikte katılabilecek maksimum 4 kişi) seçerek 
"avcı" olarak oynamaya çalışın. Bu bültendeki 
aşağıdaki resimde oyunun size nasıl görüneceğine 
dair bir grafik var. 
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Üçüncü oyunun durumu "Who is who?" 

"Kim Kimdir?" başlıklı üçüncü oyun. ayrıca 
kayda değer bir ilerleme durumundadır ve proje 
takviminde öngörülen zaman çerçevesi içinde 
tamamlanacaktır. 

Bu durumda, oyun doğrudan çevrimiçi olarak 
oynanamaz ve oynayabilmeniz için önce 
bilgisayarınıza indirilip yüklenmesi gerekir. 

 

 

Şimdilik, Nisan 2022'ye kadar %100 
tamamlanması gereken bu e-oyun için özel 
olarak geliştirilmiş bazı grafikler gösteriyoruz. 

Açıkçası, bu elektronik oyun, olası seçenekler 
arasında, referans dili seçme imkanı da sağlar, 
bundan sonra kendinizi belirli bir kullanıcı adı ile 

özel olarak kaydettirirsiniz. 

 

Ayrıca bu durumda ilgili tüm tarafları söz konusu 
oyunu biter bitmez test etmeye hazır olmaya davet 
ediyoruz. Açıkça hem Windows sistemine hem de 
Mac sistemine kurulabilmesini öngören oyun, hazır 
olur olmaz proje web sitesinden indirilebilir olacak. 

 

Euroquiz: mobil telefonlar için bir oyun 

Yapım aşamasında olan dördüncü oyun, Android 
tipi işletim sistemleri veya iOS tipi sistemler 
kullanan, yalnızca en yeni nesil cep telefonlarında 
belirli bir uygulama aracılığıyla sunulacak. 
"Euroquiz"i oynayabilmek için proje web sitemizden 
ve/veya çevrimiçi Google Store'dan uygun 
"uygulamayı" indirmeniz gerekecektir. 
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Ayrıca bu durumda, önümüzdeki Nisan 2022'ye 
kadar planlandığı gibi tamamlamayı 
umduğumuz gelecekteki oyunun bazı 
görüntülerinin bir önizlemesini gösteriyoruz. 

 

Bu oyun, birden fazla oyuncunun aynı anda 
etkileşime girmesine ve birbirlerine karşı 
oynamasına imkan sağlayacaktır. 

"Discover the founding values" hazır sayılır 

Beşinci oyun da iyi bir planlama aşamasında ve 
Eylül 2022'ye kadar tamamlamayı planlıyoruz. Şu 
anda onu içeren platformu test ediyoruz ve yakında 
tüm kullanıcılar için çevrimiçi olarak sunulacak. 
Oyunda Avrupa Birliği'nin dayandığı kurucu değerler 
hakkında birkaç cümle tahmin etmek gerekecek. 

 

 

“The Parliament” oyunu ve el kitabı geliştiriliyor 

Altıncı oyun " I am also an European deputy" ve 
"Eğlence-Eğitim Yolları" el kitabı şu anda geliştirme 
aşamasındadır. Ve çeşitli ortak ülkelerde en az 1000 
genç öğrencinin dahil edilmesi planlanan eğlence-
eğitim yollarının gerçekleştirilme aşamasının 
başlayacağı Eylül 2022'den önce hazır 
olmayacaktır. 

  
SORUMLULUK REDDİ 

Bu yayın, Avrupa programı "Erasmus Plus KA2 Okul Eğitimi için 
Stratejik Ortaklıklar" kapsamındaki "LearnEU" projesinde 
gerçekleştirilmiştir. 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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