Οδηγός χρήσης του
Παιχνιδιού

Το πρόγραμμα με τίτλο “TransForm@ - Εκπαιδευτικό Παιχνίδι για την προώθηση του
αγροτικού εμπορίου μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού” χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Erasmus + (αριθ. 2016-1-ES01-KA202-025335)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο.
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Εισαγωγή

Καλωσήρθατε στον Οδηγό χρήσης του Παιχνιδιού
Transform@!
Το Transform@ είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, χρηματοδοτούμενο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο έχει σκοπό να προωθήσει το αγροτικό εμπόριο μέσω
του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επιχειρηματικότητας. (αριθμός έργου 2016-1ES01-K202-025335).
Οι εταίροι του έργου αποτελούνται από τους εξής Ευρωπαϊκούς οργανισμούς:
-

Diputación Foral de Álava (Ισπανία)

-

Virtual Campus (Πορτογαλία)

-

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας-ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ (Ελλάδα)

-

Media Creativa (Ισπανία)

-

CVO Antwerpen (Βέλγιο)

-

Foundation Malopolska Izba Samorzadowa (Πολωνία)

Ο οδηγός εξηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού και πώς ο παίχτης μπορεί να το
χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σας παρέχει τη δυνατότητα να λάβετε
όλες τις επιλογές που προσφέρει το Παιχνίδι, και παράλληλα να αναπτύξετε τις
αντίστοιχες ικανότητες.

Είσαστε έτοιμοι?
Ξεκινήστε!
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Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να μπορέσεις να παίξεις το παιχνίδι είναι να έχεις
το αρχείο και να το κατεβάσεις!

Τεχνικές Προδιαγραφές
Υπάρχουν 2 επιλογές
1. Μπορείς να κατεβάσεις το παιχνίδι στο υπολογιστή σου (Windows ή Linux).
2. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι σε απευθείας σύνδεση (online). Στο μέλλον θα
υπάρχουν και οι επιλογές να κατεβάσεις το παιχνίδι στο κινητό σου ή να παίξεις
το παιχνίδι μέσω Facebook!

Πως μπορώ να παίξω το παιχνίδι
Μπορείς να κατεβάσεις το παιχνίδι από την Ιστοσελίδα του έργου μας:
http://transforma-project.eu/training/
Κάνοντας κλικ στο “Download the game here (Windows)”, ένα zip αρχείο θα ξεκινήσει
να κατεβαίνει στον υπολογιστή σας. Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί μόλις
αποθηκευτούν και κατεβούν όλα τα αρχεία στον υπολογιστή σας.
Εάν χρησιμοποιείς λειτουργικό σύστημα Linux, πήγαινε στον σύνδεσμο “Download the
game here (Linux)”. Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί μόλις αποθηκευτούν και
κατεβούν όλα τα αρχεία στον υπολογιστή σας.
Μπορείς επίσης να παίξεις το παιχνίδι σε απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο πατώντας
το σύνδεσμο ““Play the game here (Web)”.
Στην ίδια σελίδα υπάρχει και η επιλογή να αποκτήσεις πρόσβαση στο διαδικτυακό
μάθημα πάνω στο οποίο βασίστηκε το παιχνίδι πατώντας το πάνω στο “Training on eCommerce in rural areas”.
Το μάθημα θα σε βοηθήσει να κερδίσεις στο παιχνίδι και να μάθεις για το ηλεκτρονικό
εμπόριο!
Σου συνιστούμε να κατεβάσεις το παιχνίδι προκειμένου να σου είναι πιο εύκολο να το
σταματήσεις ανά πάσα στιγμή.
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Στόχοι του Παιχνιδιού
Στο Παιχνίδι είσαι ένας Επιχειρηματίας από αγροτική περιοχή και ζεις την εμπειρία του
«Πως να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση».
Μπορείς να δημιουργήσεις 2 ειδών επιχειρήσεις: ένα κατάστημα κρασιών ή ένα
βιολογικό κατάστημα φρούτων ή λαχανικών.
Για να είσαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις
και να αντιμετωπίσεις κάποιες προκλήσεις και προβλήματα όπως και στην πραγματική
ζωή!
Εκτός από αυτό όμως, σου δίνεται η ευκαιρία να αλληλεπιδράσεις και με άλλους
Επιχειρηματίες (γυναίκες ή άνδρες) δημιουργώντας ή απορρίπτοντας συμφωνίες.

Πώς να ξεκινήσω
Μπορείς είτε να παίξεις ατομικά (διαλέγοντας Single Player) ή με άλλους πραγματικούς
παίχτες σε

πραγματικό χρόνο (διαλέγοντας Multiplayer) οι οποίοι επίσης έχουν

ξεκινήσει την δική τους εμπειρία.
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Αν επιλέξεις να παίξεις μόνος σου πρέπει να πατήσεις στην επιλογή“Single Player” όπου
μπορείς να αποφασίσεις να ξεκινήσεις ένα καινούργιο παιχνίδι ή να συνεχίσεις κάποιο
που είχες αφήσει στη μέση.
Αν επιλέξεις να παίξεις με άλλους πραγματικούς παίχτες, πρέπει να πατήσεις στην
επιλογή “Multiplayer” όπου είτε μπορείς να παίξεις με την παρέα σου είτε να παίξεις
με άλλα άτομα τα οποία ξεκίνησαν να παίζουν εκείνη τη στιγμή από όλο το κόσμο.

Στη περίπτωση που θέλεις να παίξεις με την παρέα σου πρέπει να πατήσεις το κουμπί
“Create Room”.
Τώρα πρέπει να ονομάσεις τον δωμάτιο παιχνιδιού σου. Όσοι παίχτες επιθυμούν να
παίξουν στο χώρο σου θα πρέπει να επιλέξουν το όνομα που έδωσες.
Το πολύ 4 παίχτες μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο δωμάτιο.

Επιβεβαίωσε το όνομα και θα ανακατευθυνθείς σε μία σελίδα όπου θα δεις τα
χαρακτηριστικά των υπολοίπων παιχτών, θα μπορείς να προσαρμόσεις το avatar σου
και να αποφασίσεις για τις συνθήκες στο πως μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι.

Εάν κάποιος άλλος παίχτης έχει δημιουργήσει ένα άλλο δωμάτιο, πάτησε το κουμπί
“Find a room” και εκεί θα δεις τα ονόματα των δωματίων που έχουν ήδη δημιουργηθεί
ώστε να μπορείς να επιλέξεις και ποιο θέλεις να συμμετάσχεις.
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Χρόνος Παιχνιδιού
Στην περίπτωση που διάλεξες να παίξεις μόνος σου θα συναντήσεις το ακόλουθο
παράθυρο, το οποίο σου παρέχει τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που επέλεξες
να παίξεις.
Μπορείς να προσαρμόσεις το avatar σου.

Πρώτα, πρέπει να αποκτήσεις ένα όνομα.

Ύστερα, πρέπει να:
-

7

Διαλέξεις κάποιο από τα avatar (υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικές επιλογές!)

-

Επιλέξεις το χρώμα με το οποίο θέλεις να παίξεις

-

Και τέλος πρέπει να επιλέξεις ένα από τα παρακάτω ζώα (αγελάδα, κοτόπουλο,
, γάιδαρο, πρόβατο)

Το avatar σου θα είναι ως εξής:
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Όταν παίζεις μόνος σου μπορείς επίσης να προσαρμόσεις το προφίλ των αντιπάλων
σου.
Μπορείς να επιλέξεις πόσους αντιπάλους θέλεις να έχεις επιλέγοντας τον αντίστοιχο
αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός αντιπάλων είναι 3:

Όπως και στην δική σου περίπτωση, μπορείς να επιλέξεις το avatar, το όνομα, το
χρώμα και το ζώο των αντιπάλων σου. Αλλά μόνο αυτά!
Μπορείς να επιλέξεις το είδος του επιχειρηματία που θέλεις να είναι ο αντίπαλός σου,
άλλα εκείνοι επιλέγουν πως θα συμπεριφερθούν στο παιχνίδι.
Συνήθως δίνονται τυχαία avatar, άλλα έχεις την επιλογή να το αλλάξεις.

Υπάρχουν 3 διαθέσιμα προφίλ:
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a.

Easy-going (αρχάριος): ο παίχτης δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εταιρία

του, δεν είναι ανταγωνιστικός, δέχεται τις περισσότερες συμφωνίες και είναι εύκολος
αντίπαλος για έναν άλλο παίχτη (οι πιθανοί πελάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της
εταιρίας του δεν το εμπιστεύονται και πολύ).
b.

Entrepreneur (επιχειρηματίας): ο παίχτης φαίνεται πρωτίστως να πετυχαίνει

τους σκοπούς, μπορεί να κλείσει κάποιες καλές συμφωνίες που παρουσιάζονται, είναι
δύσκολος αντίπαλος για έναν άλλο παίχτη.
c.

Tycoon (μεγαλο-επιχειρηματίας): ο παίχτης είναι πρωτίστως επιθετικός, δεν

δέχεται συμφωνίες, επιτίθεται εύκολα σε ότι αφορά τους ανθρώπινους πόρους (η
εταιρική ατμόσφαιρα δεν είναι η καλύτερη, και είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για
άλλον παίχτη όσων αφορά το πελατολόγιο.
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Στη ίδια οθόνη θα δείτε δύο βασικές κάρτες:

1) Η πρώτη απεικονίζει τους πόρους που έχεις εσύ
και οι αντίπαλοί σου
Από

προεπιλογή,

θα

σου

δοθούν

2.500€,

1

Ανθρώπινο δυναμικό (εσύ ο ίδιος), 0 πιθανοί πελάτες
και 100% μερίδιο της εταιρίας (είσαι ο ιδιοκτήτης
δηλαδή)

Παρόλα αυτά, μπορείς να τα προσαρμόσεις όπως
επιθυμείς.
Μπορείς, επίσης, να αλλάξεις τους πόρους των
αντιπάλων σου.
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2) Η δεύτερη απεικονίζει τις συνθήκες για να κερδίσεις
και τους στόχους που πρέπει να πετύχεις στο παιχνίδι.

Από προεπιλογή, είναι εγκατεστημένα ως εξής:
7500€, 5 HR (ανθρώπινο δυναμικό), 5 PC (πιθανοί
πελάτες) και 50% μερίδιο της εταιρίας.

Παρόλα αυτά, μπορείς να το προσαρμόσεις και να
το αλλάξεις με το κατά πόσο εύκολη ή δύσκολη
θα είναι η πρόκληση.

Όπως εξηγήσαμε και προηγουμένως, έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις ένα
κατάστημα κρασιών ή ένα κατάστημα με βιολογικά φρούτα και λαχανικά.

Σε αυτό το σημείο μπορείς να επιλέξεις το παιχνίδι που θέλεις να κάνεις, διαλέγοντας
το σενάριο ανάμεσα στους δύο πίνακες:
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1) Το κατάστημα κρασιών

2) ή το κατάστημα βιολογικών λαχανικών και φρούτων.
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Παίζοντας με άλλους παίχτες
Στην περίπτωση που αποφασίσεις να δημιουργήσεις ή να συμμετάσχεις σε ένα δωμάτιο
παιχνιδιού, η οθόνη που θα εμφανιστεί θα είναι διαφορετική.
Εάν αποφασίσεις να δημιουργήσεις το δικό σου δωμάτιο παιχνιδιού, απλά θα χρειαστείς
να το ονομάσεις και να περιμένεις έως ότου οι υπόλοιποι παίχτες μπουν να παίξουν στο
δικό σου δωμάτιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αν αποφασίσεις να παίξεις μόνο με την παρέα
σου!
Προκειμένου να μπεις σε ένα δωμάτιο, θα πρέπει να πατήσεις στο “Find a room” στην
αρχική οθόνη.

Μια οθόνη με διαφορετικά δωμάτια θα εμφανιστεί, και το μόνο που πρέπει να πατήσεις
είναι “Join” στο δωμάτιο που επιθυμείς.
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Επίσης, έχεις την δυνατότητα να προσαρμόσεις το avatar και το παιχνίδι σου.
Στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το όνομα του δωματίου. Ως δημιουργός ή
ως δωμάτιο, θα σου εμφανιστεί ένα στέμμα στο δεξί μέρος του προφίλ σου.
NAME OF THE ROOM

CREATOR OF THE ROOM
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Εδώ μπορείς να προσαρμόσεις
το avatar, το χρώμα και το
ζώο που θέλεις να είσαι.

Καθώς

προσαρμόζεις

το

avatar σου, μπες και δες το
προφίλ και το avatar των
αντιπάλων σου στο δωμάτιο.

Στη λειτουργία πολλών παιχτών, δεν μπορείς να προσαρμόσεις τους πόρους που έχεις,
καθώς όλοι σου οι αντίπαλοι πρέπει να έχουν ίσες συνθήκες προκειμένου να παίξετε
ένα δίκαιο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, οι συνθήκες νίκης του
παιχνιδιού μπορούν να προσαρμοστούν όπως
επιθυμείς.

Χρειάζεται μόνο να επιλέξεις “Custom” και να
γράψεις τον αριθμό των στόχων του παιχνιδιού.
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Μόλις τελειώσεις με τις προσαρμογές του
avatar, απλά χρειάζεται να πατήσεις το
κουμπί “join”.
Μόνο εάν όλοι οι παίχτες έχουν συνδεθεί στο
δωμάτιο μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι
πιέζοντας το κουμπί “JOIN”

Έχεις αρκετούς πόρους για να ξεκινήσεις να χτίζεις τη δική
σου εταιρία! Ξεκίνα να παίζεις τώρα!
Αλλά, όπως και στην πραγματική ζωή, θα αντιμετωπίσεις
διάφορες προκλήσεις προτού γίνεις ένας πραγματικός
επιχειρηματίας…

Η περιπέτεια ξεκινάει τώρα!
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Παίζοντας το παιχνίδι
Το παιχνίδι αντιπροσωπεύει έναν πίνακα με διαφορετικές διαδρομές που συνδέουν το
σημείο έναρξης με το σημείο τερματισμού, στο οποίο πρέπει να φτάσεις αλλά
πληρώντας τις συνθήκες νίκης που όρισες προηγούμενος.
Κατά τη διάρκεια της περιπέτειας, θα πρέπει να συλλέξεις πόρους (χρήματα,
προσωπικό και πελάτες), προτού φτάσεις στον τερματισμό.

Το πλαίσιο του παιχνιδιού είναι να χτίσεις μια ηλεκτρονική επιχείρηση σε μία αγροτική
περιοχή συλλέγοντας βαθμούς από προκλήσεις όπως:


απάντηση σε κουίζ,



επίλυση προβλημάτων και προβληματικών καταστάσεων,



διαπραγμάτευση με άλλους παίχτες,



δημιουργία δικτύου με τοπικούς και διεθνείς εταίρους,



επαφές και πιθανούς πελάτες κ.τ.λ.
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Εσύ και οι αντίπαλοί σου θα δείτε και άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων καθ’ όλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού.

Με κόκκινο, είναι τα χρέη. Μειώνονται κάθε φορά που
έρχεται η σειρά του παίχτη
Το ποσό των χρημάτων που έχεις.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας: εργαζόμενοι.
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Πιθανοί πελάτες της εταιρίας.

Τράπεζα. Τα χρήματα που έχεις στην τράπεζα.

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα χρήματα που κατέχεις για
κάθε καινούργια κίνηση ή προϊόν.

Νέα εξειδικευμένη αγορά. Τα χρήματα που κατέχεις για να
αναζητήσεις μια εξειδικευμένη αγορά.

Έτσι, έχεις τη δυνατότητα να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεται η εταιρία σου κάθε στιγμή
στο κάτω μέρος της οθόνης.
ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ

Θα πρέπει να λάβεις υπόψιν ότι τα χρέη και οι μισθοί πρέπει να πληρώνονται
κάθε φορά που έρχεται η σειρά ενός παίχτη.
Ο μισθός είναι 100€ ανά άτομο.

Είσαι έτοιμος?

ΞΕΚΙΝΑ!
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Θα ξεκινήσεις με την πρώτη ζαριά προχωρώντας με βάση τον αριθμό που δείχνουν τα
ζάρια.

Κάνε κλικ στο κουτάκι που επιθυμείς να μεταφερθεί με βάση τον αριθμό που έφερες
στα ζάρια.
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Έχε στο νου σου ότι δεν έχει σημασία απλά να μεταφερθείς στο επόμενο κουτάκι
αλλά σημασία έχει να το κάνεις σωστά με τους σωστούς πόρους!

21

Κουίζ & Ερωτήσεις
Ο πίνακας έχει διάφορα σχήματα τα οποία παρουσιάζουν διάφορες προκλήσεις.

Κουίζ & Ερωτήσεις
Αυτά τα τετράγωνα περιλαμβάνουν μία ερώτηση η οποία προέρχεται από το εκπαιδευτικό
υλικό “ Εκπαίδευση στην εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου σε αγροτικές περιοχές ”.
Αυτό το περιεχόμενο σχετίζεται με τις διάφορες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο
επιχειρηματίας καθώς ξεκινάει την επιχείρησή του.
Όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται στο παιχνίδι προέρχονται από το εκπαιδευτικό
υλικό που αναφέραμε πιο πάνω, και έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση ώστε
να αναπτύξεις τις γνώσεις σου με βάση το υλικό και των χρήσιμων συνδέσμων.
Μπορείς να βρεις το εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν εδώ! transforma-project.eu/training/

Αν εμφανιστεί ένα κουίζ, πρέπει να αποφασίσεις τι είδους κουίζ θα διαλέξεις: το
επίπεδο του κάθε κουίζ διαφέρει από το άλλο όπως και η τιμή του!
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Πρώτα θα εμφανιστεί η ερώτηση και μετά οι πιθανές απαντήσεις.

Γνωρίζεις

την

απάντηση?

Τέλεια!
Select it and press “Confirm”

Στην περίπτωση που δε γνωρίζεις την απάντηση
μπορείς να παραλείψεις την ερώτηση και να την
‘πασάρεις’ σε έναν άλλο παίχτη
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Στην περίπτωση που ο άλλος παίχτης γνωρίζει την
απάντηση, κερδίζεται και οι δύο και η τιμή
διαιρείται σε δύο.

Εάν

απαντήσεις

εξαρχής

στην

ερώτηση,

θα

κερδίσεις όλο το ποσό της ερώτησης και θα
μεταφερθεί στην εταιρία σου.
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Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που επιλέξεις τη
λάθος απάντηση …
Θα χάσεις το ποσό της που προσφέρει η ερώτηση!

Το παιχνίδι παρέχει όλες τις σωστές
απαντήσεις και μια εξήγηση σε όλες τις
περιπτώσεις.

Τυχερές Κάρτες

Τυχερές Κάρτες
Καθώς στην πραγματική ζωή συμβαίνουν
αμετάβλητα πράγματα
Αυτά τα spots παρέχουν τυχερές κάρτες.
Αλλά δεν μπορεί πάντα μια κάρτα να είναι τυχερή!

Καθώς απαντήσεις την ερώτηση ή κάνεις μια συμφωνία σε μία καλή ή και όχι κατάσταση
…

Είναι ώρα να κάνεις δουλειά.
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Συμφωνίες
Πρέπει να διαπραγματευτείς και να κάνεις κάποιες συμφωνίες με τους υπόλοιπους
παίχτες ή με διάφορους ενδιαφερόμενους όπως είναι οι τράπεζες κ.λ.π., προτού
ολοκληρωθεί η σειρά σου.

Οι συμφωνίες μπορεί να είναι φιλικές (όπως να αγοράσεις μια λίστα πελατών από έναν
άλλο παίχτη), μπορεί όμως να είναι και επιθετικές όπου μπορεί και να αποτύχεις από
οικονομική πλευρά ή από πλευρά διοίκησης της εταιρίας.
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Ξανασκέψου το, επειδή αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι άλλοι παίχτες μπορούν επίσης
να σου προσφέρουν μια συμφωνία η οποία σχετίζεται με την εταιρία σου!
Σε κάποιες συμφωνίες μπορείς να επιλέξεις τον παίχτη με τον οποίο θέλεις να
διαπραγματευτείς και να του προσφέρεις ένα χρηματικό ποσό στην προσφορά σου.

Μπορείς να δεις την κατάσταση της εταιρίας του, και να κάνεις την κατάλληλη
προσφορά με βάση και τις ανάγκες των αντιπάλων σου.

Να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να κάνεις μια συμφωνία!
Αυτές οι συμφωνίες και οι προσφορές μπορούν να απορριφθούν ή να εγκριθούν από
τον αντίπαλό σου, όπως και στην περίπτωσής σου όταν δέχεσαι μια συμφωνία και
παρέχεις μια προσφορά..
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Βάλε υπόψιν ότι οι προσφορές ποικίλουν σύμφωνα με το προφίλ των αντιπάλων σου!

Σε κάποιες αποφάσεις, όπως δάνειο από τράπεζα, η εταιρία σου θα επηρεαστεί και θα
πρέπει να πάρεις κάποιες επιχειρηματικές αποφάσεις…

Οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην καριέρα σου ως επιχειρηματίας!
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Στόχοι
Τι χρειάζομαι προκειμένου να κερδίσω?
Για να κερδίσεις πρέπει να φτάσεις πρώτος στο τέλος με ένα ελάχιστο απαιτούμενο
σύνολο πόρων. Το ελάχιστο σύνολο πόρων συνήθως είναι:

- 7.500 Ευρώ
- 5 HR
- 5 PC
- 50% (ή παραπάνω) μερίδιο εταιρίας

Έχε υπόψιν!
Πρέπει να έχεις το ελάχιστο 50% μερίδιο της εταιρίας προκειμένου να κερδίσεις.
Μια εταιρία πάντα έχει 1HR ανθρώπινο δυναμικό (το ίδιο τον επιχειρηματία/ιδιοκτήτη).
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Πρόσεχε!
Χάνεις εάν η εταιρία σου δεν μπορεί να πληρώσει 1 ανθρώπινο δυναμικό (100€)

ENJOY!
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