2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HUNT FOR EUROPE 2.0
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ERASMUS +» και επτά διεθνείς εταίρους: EnAIP Piemonte
(Ιταλία), LudusXR (Δανία), Die Berater (Αυστρία), Wisamar (Γερμανία), Centre 4 Education (Ισπανία),
Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης ( Ελλάδα) και MTU (Ιρλανδία).
Είναι ένας συνδυασμός εκμάθησης της γλώσσας και των πτυχών της καθημερινής ζωής, των εθίμων και των
παραδόσεων μιας ξένης χώρας, με σκοπό την πλήρη ενοποίηση που είναι ο σημαντικότερος στόχος του
έργου.

Μια πρακτική πλατφόρμα με γλώσσες διαθέσιμη!
Είσαι μαθητής;
Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας μπορεί να είναι
διασκεδαστική
Επισκεφτείτε την πλατφόρμα HFE από το κινητό ή
τον υπολογιστή σας και ανακαλύψτε μια μεγάλη
ποικιλία υλικού όπως:
Βίντεο που ενσωματώνουν ακρόαση, ομιλία
(μέσω προηγμένης μηχανής αναγνώρισης ομιλίας),
ασκήσεις
κεφάλαια

ανάγνωσης
και

που

μαθήματα

κατανέμονται

σε

σύμφωνα

με

συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα.
Πολιτιστικές πληροφορίες για την ιστορία, τη
γεωγραφία, τις συνήθειες, τα έθιμα, την πολιτική
και τις θρησκευτικές πτυχές της χώρας όπου
ομιλείται η γλώσσα.

Τρισδιάστατα διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια για 2 παίκτες για να τα δοκιμάσουν παίζοντας με έναν
συμμαθητή ή φίλο τους για να αποκτήσουν συλλογικά γνώσεις από το γλωσσικό υλικό.

Είσαι δάσκαλος;
Χρησιμοποιήστε όλες τις παραπάνω δυνατότητες μάθησης για τους μαθητές σας μέσα στην τάξη ως
συμπληρωματικές πηγές για να κάνετε το μάθημα σας πιο διαδραστικό και παιχνιδιάρικο.

Ακούστε, μιλήστε, αλληλεπιδράστε, βελτιώστε!
Η πλατφόρμα είναι εύκολη στη χρήση και κατάλληλη τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και για
αλληλεπίδραση στην τάξη. Οι χρήστες μπορούν να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό, καθορίζοντας τον
χρόνο και τις δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρώσουν. Οι χρήστες μπορούν όχι μόνο να εξασκηθούν
στην προφορά, τη γραμματική και το λεξιλόγιο, αλλά και να ακούν διαλόγους και να ανακαλύψουν
ενδιαφέροντα γεγονότα για ξένους πολιτισμούς. Η πλατφόρμα είναι ένα ευεργετικό εργαλείο και για τους
δασκάλους, καθώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στην τάξη για να εισαγάγουν ένα θέμα, να
εκπαιδεύσουν σε συγκεκριμένα θέματα και να λάβουν υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές. Ενθαρρύνει τη
συμμετοχή και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις

σχετικά με την ιστορία, να προσπαθήσουν να μαντέψουν τι θα συμβεί στο επόμενο μάθημα και να
χρησιμοποιήσουν τους διαλόγους μέσα στο παιχνίδι για ασκήσεις ρόλων στην τάξη. Οι χρήστες μπορούν
να παίξουν για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να προκαλέσουν ο ένας τον άλλον με νέες ασκήσεις.
Οι χρήστες μπορούν να το κάνουν μόνοι τους εάν χωρίς επίβλεψη, καθώς η πλατφόρμα έχει μια δυναμική
και σύγχρονη προσέγγιση, ενσωματωμένη σε εικονικά περιβάλλοντα.

Πώς χρησιμοποιείται η πλατφόρμα;
Τόσο το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης όσο και τα περιβάλλοντα
προσομοίωσης παιχνιδιού έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα με γνώμονα
την "ευκολία χρήσης". Τα ίδια τα παιχνίδια είναι ένα αρχείο με
δυνατότητα λήψης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας
και δεν διαφέρει από αυτό που θα εγκαθιστούσατε οποιοδήποτε
αρχείο. Στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε ένα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
το οποίο θα εξοικειώσει τους παίκτες με όλα τα διαφορετικά
χειριστήρια που είναι διαθέσιμα για πλοήγηση και
αλληλεπίδραση με το εικονικό περιβάλλον. Έχουμε σχεδιάσει τα
παιχνίδια έτσι ώστε να αντιστοιχούν στην εφαρμογή του
mainstream παιχνιδιού, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το
ποντίκι για να κοιτάξετε γύρω σας και είτε τα πλήκτρα βέλους είτε
τα παραδοσιακά πλήκτρα WASD για να μετακινηθείτε στο
περιβάλλον.

Επιπλέον, διαθέτουμε μενού στην οθόνη που
ενημερώνουν τους χρήστες ποια πλήκτρα πρέπει να
πατήσουν για να συνομιλήσουν με τον άλλο παίκτη
ή για να δουν το απόθεμα που μεταφέρουν.
Παρομοίως, το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης
δημιουργείται έτσι ώστε να ακολουθεί ένα στυλ
γραμμικής προόδου μέσω εικονογραφίας που
αναπτύχθηκε για να, ελπίζουμε, να κάνει τις πιθανές
αλληλεπιδράσεις ευκολότερες.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση;
HuntForEurope.eu

Το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης και η έκδοση
για έναν παίκτη του παιχνιδιού είναι ήδη
διαθέσιμα. Για μια επίδειξη του παιχνιδιού για
πολλούς παίκτες, επικοινωνήστε με:
thomas@ludusxr.com ή τον τοπικό σας συνεργάτη.
Το παιχνίδι για δύο παίκτες θα είναι επίσημα
διαθέσιμο τον Οκτώβριο του 2022.

