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Ιστορικό αναθεωρήσεων 

Έκδοση Ημερομηνία Συγγραφέας Περιγραφή Πράξη* Σελίδες 
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      (*) Πράξη: C = Δημιουργία, I = Εισαγωγή, U = Αναβάθμιση, R = Αντικατάσταση, D = Διαγραφή 
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1. Εισαγωγή 
 

Ο σκοπός του παιχνιδιού  

 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να προσελκύσει νέους ανθρώπους σε παιγνιώδη σενάρια προκειμένου 

να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της «έξυπνης» επιχειρηματικότητας. 

Ενθαρρύνοντας τους νέους ενήλικες να ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα, το έργο στοχεύει στο να 

τους βοηθήσει να αναζητήσουν εναλλακτική σταδιοδρομία στην εργασία και να εξασφαλίσουν ένα 

καλύτερο μέλλον για τους ίδιους. 

 

Το παιχνίδι θα παρουσιάσει επίσης σε νεαρούς σπουδαστές θέματα όπως ο προγραμματισμός και ο 

κώδικας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τις τεχνολογίες αιχμής που θα διευκολύνουν την 

ανάπτυξη «έξυπνων» επιχειρηματικών τάσεων και θα παρουσιάσουν επίσης πρακτικές που 

εστιάζουν στη σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικότητας και περιβάλλοντος. 

 

Περιγραφή παιχνιδιού 

Το παιχνίδι είναι συμβατό με το περιβάλλον των Windows και έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει 

ένα ψηφιακό γεωργικό μικρο-περιβάλλον, με ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων και απαιτήσεων. 

Το παιχνίδι περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αναπτύξει ο παίκτης δεξιότητές 

του και γνώσεις στον τομέα της «έξυπνης επιχειρηματικότητας». 

Το παιχνίδι έχει δομηθεί στη βάση «αποστολής» βασισμένης σε σενάριο με γραμμική πρόοδο και 

διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία επίτευξης προκειμένου να 

παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. 

2. Παιχνίδι  

Εισαγωγική οθόνη 
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Στην οθόνη εισαγωγής εμφανίζεται ένα κουμπί για πολύγλωσση λειτουργία. Κάνοντας κλικ σε αυτό, 

μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες γλώσσες: 

- Αγγλικά (EN) 

- Ελληνικά (GR) 

- Ιταλικά (IT) 

- Ισπανικά (ES) 

 

 

Αφού επιλέξετε τη γλώσσα, μπορείτε να εισέλθετε στο παιχνίδι επιλέγοντας μεταξύ δύο 

εναλλακτικών: είσοδο στο παιχνίδι ή δημιουργία νέου προφίλ ("νέο"). Μπορείτε επίσης να βγείτε 

από το παιχνίδι κάνοντας κλικ στο κουμπί "έξοδος από το παιχνίδι". Επιλέγοντας να συνδεθείτε, 

διαλέγετε ένα προφίλ που έχει ήδη δημιουργηθεί. Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα 

νέο προφίλ χρήστη, επιλέξτε «νέο».  
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Αμέσως μετά, μπορείτε να εισάγετε το όνομα που θέλετε και να δημιουργήστε ένα νέο προφίλ 
χρήστη.  

 

Στην οθόνη εισαγωγής υπάρχουν επίσης δύο ακόμη κουμπιά, στα αριστερά. Κάνοντας κλικ στο 

πράσινο κουμπί, θα εμφανιστεί ένας πίνακας πληροφοριών που περιλαμβάνει χρήσιμες 

πληροφορίες για το παιχνίδι, όπως μπορείτε να δείτε στη δεύτερη εικόνα παρακάτω. Εάν κάνετε 

κλικ στο μπλε κουμπί (κουμπί ρυθμίσεων) θα εμφανιστούν ορισμένες επιλογές που σχετίζονται με 

τον ήχο και επίσης μια επιλογή για έξοδο από το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε αυτές τις επιλογές 

στην τρίτη εικόνα παρακάτω. 
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Κουμπί  

πληροφοριών  

Κουμπί  

ρυθμίσεων  

Αποσύνδεση 

από το  

προφίλ σας 

Πίνακας  

πληροφοριών 



 

2018-1-UK01-KA204-048177 

 

 

  Page 7 of 21 

 

 

 

 

Οθόνη παιχνιδιού 

Το παιχνίδι διαθέτει 3 διαφορετικές κατηγορίες/ενότητες που μπορείτε να επιλέξετε: Γεωργία, 

Εργαλεία και Αγορά. Καθένα από αυτά αναφέρεται στο συγκεκριμένο πεδίο και περιέχει σχετικές 

ερωτήσεις.  

Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα «γεωργική γη» περιέχει πληροφορίες σχετικά με την «υγεία» της γης 

και όλες τις παραμέτρους της, ώστε να καταλάβετε τι μέτρα πρέπει να λάβετε.

 

Ρυθμίσεις  

ήχου 

Έξοδος από 

το παιχνίδι 
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Η ενότητα «εργαλεία» αποτελείται από όλα τα εργαλεία, τα οχήματα και τα κτίρια που απαιτούνται 

για την ανάπτυξη της γης και τις καλλιέργειες με υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτό παρουσιάζει το 

σύνολο των εργαλείων για την ανάπτυξη της γεωργικής επιχείρησής σας και την καλύτερη 

κατανόηση της ροής και του απαιτούμενου «δικτύου» για τη δημιουργία ενός σταθερού 

μικροσυστήματος.

 

Η ενότητα «αγορά» εστιάζει στην οικονομική πτυχή και σας διδάσκει πώς να λειτουργήσετε ως 

επιχειρηματίας και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στο να σας 

βοηθήσει να αναπτύξετε την αγροτική σας επιχείρηση με επιτυχία. 
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Αφού επιλέξετε μια ενότητα, θα μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 1-4 χαρακτήρων (Joseph, Mary, 

Olivia και Jorje). Ο Joseph παίζει ως προεπιλεγμένη επιλογή, ενώ μπορείτε να προσθέσετε 

περισσότερους παίκτες αν επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους υπόλοιπους χαρακτήρες. 

Κάθε χαρακτήρας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα δημιουργήσουν διαφορετικές 
αλληλεπιδράσεις μέσα στο παιχνίδι. Έχετε επίσης την επιλογή να αλλάξετε το επίπεδο δυσκολίας 
στο παιχνίδι. 

 

 

Κατά την είσοδο στο παιχνίδι, θα εμφανιστεί ένας πίνακας πληροφοριών που θα εξηγεί τα κύρια 
στοιχεία του. Μόλις κάνετε κλικ έξω από το πλαίσιο, μπορείτε να προχωρήσετε. Μπορείτε επίσης 
να κάνετε την επιλογή "Να μην εμφανίζεται ξανά σε εμένα", ώστε να μην εμφανιστεί ξανά το ίδιο 
μήνυμα.  

Διαφορετικά 

επίπεδα 

δυσκολίας 

αναφέρονται σε 

διαφορετικό 

αριθμό γύρων 
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Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι! Κάντε κλικ έξω από τον πίνακα πληροφοριών για να 

αποκαλύψετε το ταμπλό. 

 

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την εύκολη λειτουργία, θα έχετε 10 γύρους διαθέσιμους, 

διαφορετικά θα έχετε 9 γύρους (κανονική λειτουργία) και 8 γύρους (δύσκολη λειτουργία). 

Μπορείτε να δείτε τους γύρους που απομένουν στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Όταν 

τελειώσουν οι γύροι, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί. Έτσι, πρέπει να φτάσετε στο τελευταίο πλακίδιο 

πριν από το τέλος των γύρων, για να φτάσετε στη νίκη. 
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Υπάρχουν δύο τράπουλες που εμφανίζονται μέσα στο παιχνίδι. Η πρώτη τράπουλα (κόκκινη) είναι η 

τράπουλα των ερωτήσεων και κάθε φορά που το πιόνι σας μετακινείται σε ένα πλακίδιο, αυτή η 

τράπουλα θα επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα. Μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του 

ποντικιού πάνω από την κάρτα και να κάνετε κλικ για να εμφανιστεί η ερώτηση. 

 

 

 

 

Γύροι που  

απομένουν  

Τράπουλα 

ερωτήσεων 

Μετρητής 

καρτών 
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Η δεύτερη τράπουλα (μπλε) είναι η τράπουλα γεγονότων. Εάν μετακινηθείτε σε ένα πλακίδιο που 

περιέχει μια κάρτα γεγονότων, ξεχωρίζει με διαφορετικό χρώμα η τράπουλα καρτών γεγονότων. 

Και πάλι, μπορείτε να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την κάρτα και να κάνετε κλικ 

ώστε να εμφανιστούν οι πληροφορίες. Κάθε τράπουλα έχει μετρητές, που δείχνει πόσες κάρτες 

απομένουν. 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η κάρτα χαρακτήρων που εμφανίζεται στο κάτω 

μέρος. Κάθε φορά που τοποθετείτε το ποντίκι πάνω από την κάρτα χαρακτήρων, η κάρτα θα 

μεγενθύνεται παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις του χαρακτήρα σας. 

 

τράπουλα 

καρτών 

εκδηλώσεων 

Κάρτα 

χαρακτήρα 

Μετρητής 

καρτών 
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Το πρώτο βήμα για την εκκίνηση του παιχνιδιού είναι να χρησιμοποιήσετε το «ζάρι» (spinner) που 
θα καθορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων κινήσεων (1-6 κινήσεις). 

 

 

Σε περίπτωση που έχετε περισσότερες κινήσεις από μία, μπορείτε να επιλέξετε το πλακίδιο στο 
οποίο θέλετε να πάει το πιόνι σας (τα διαθέσιμα πλακίδια για κίνηση είναι αυτά που φωτίζονται). 

 

 

Αφού μετακινηθείτε σε ένα πλακίδιο, η τράπουλα ερωτήσεων θα επισημανθεί με διαφοερτικό 
χρώμα και μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτή για να δείτε την ερώτηση.   
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Οι ερωτήσεις εμφανίζονται σε πολλές μορφές, ενώ τις συνοδεύουν εικόνες και κινούμενα σχέδια. 
Μερικά παραδείγματα φαίνονται παρακάτω. 

Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τη σωστή απάντηση επιλέγοντας από τις 
προτεινόμενες εικόνες. 
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Σε μια άλλη μορφή ερωτήσεων, πρέπει να απαντήσετε επιλέγοντας εάν η ερώτηση είναι αληθής ή 
ψευδής. 

 

 

Άλλοι τύποι ερωτήσεων αποτελούνται από εικόνες, τις οποίες πρέπει να τοποθετήσετε με τη σωστή 

σειρά. 
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Κάθε φορά που απαντάτε σε μια ερώτηση, εμφανίζεται ένα πλαίσιο σχολίων, το οποίο 
περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο  

σχολίων 
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Εάν απαντήσετε σωστά στην ερώτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «ζάρι» (spinner) για να 
μετακινηθείτε, διαφορετικά σε περίπτωση που δώσετε λάθος απάντηση θα πρέπει να μείνετε στο 
ίδιο πλακίδιο και να απαντήσετε σωστά σε μια άλλη ερώτηση. 

 

 

Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε ένα πλακίδιο που περιέχει μια κάρτα γεγονότος, επισημαίνεται 
με διαφορετικό χρώμα η τράπουλα των καρτών γεγονότων. Τα πλακίδια που περιέχουν μια τέτοια 
κάρτα είναι αυτά με την μπλε σφραγίδα. Κάνοντας κλικ στην τράπουλα θα εμφανιστεί η κάρτα 
συμβάντος. Η κάρτα μπορεί να σας βοηθήσει να μετακινηθείτε στο ταμπλό, να συλλέξετε 
σφραγίδες επιβράβευσης, κ.λπ. ή μπορεί να έχει κάποια αρνητικά αποτελέσματα, όπως η αφαίρεση 
σφραγίδων επιβράβευσης ή η μείωση των κινήσεων σας, κ.λπ. 
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Παράδειγμα κάρτας που έχει θετικό αντίκτυπο για τον παίκτη 

 

 

 

 

 

 

 

Πλακίδιο 

που περιέχει 

κάρτα 

γεγονότος 



 

2018-1-UK01-KA204-048177 

 

 

  Page 19 of 21 

Παράδειγμα κάρτας που έχει αρνητικό αντίκτυπο για τον παίκτη  

 

 

Μερικά από τα πλακίδια περιέχουν γραμματόσημα και φτάνοντας σε αυτά τα πλακίδια μπορείτε να 
τα συλλέξετε. Ο αριθμός των σφραγίδων επιβράβευσης που έχετε συλλέξει εμφανίζεται στον 
σχετικό μετρητή. Μπορείτε να συλλέξετε 5 σφραγίδες συνολικά. 

 

 

 

 

Πλακάκι που 

περιέχει σφραγίδα 

επιβράβευσης 
Μετρητής 

σφραγίδων  



 

2018-1-UK01-KA204-048177 

 

 

  Page 20 of 21 

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να βγείτε από το παιχνίδι ή να ξεκινήσετε ξανά και να ρυθμίσετε τον 
ήχο επίσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων, στην αριστερή γωνία. 

 

 

Αφού φτάσετε στο τελικό πλακίδιο και απαντήσετε σωστά στην ερώτηση, καταφέρατε να 
ολοκληρώσετε επιτυχώς το παιχνίδι και θα εμφανιστεί ένα πάνελ αποτελεσμάτων, που εμφανίζει  
τον αριθμό των σωστών απαντήσεων, τον αριθμό των λανθασμένων απαντήσεων, τους γύρους που 
παίχτηκαν και τον αριθμό των συλλεχθέντων σφραγίδων. Μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά το παιχνίδι, 
κάνοντας κλικ στο κουμπί στα δεξιά, για να απαντήσετε σε περισσότερες ερωτήσεις και να 
αυξήσετε τις γνώσεις σας στο συγκεκριμένο πεδίο ή να μεταβείτε στο κύριο μενού για να επιλέξετε 
διαφορετική λειτουργία ή ακόμα και να βγείτε από το παιχνίδι . 

  

 

Κουμπί 

ρυθμίσεων 

Επιστροφή 

στο 

κεντρικό 

μενού Επανεκκίνηση 

παιχνιδιού  
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ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!! 


