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1. Εισαγωγή
Σκοπός του παιχνιδιού
Ο κύριος στόχος του παιχνιδιού είναι, μετά την ολοκλήρωσή του, οι μαθητές είναι σε
θέση να:
• Κατανοήσουν τι είναι οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι καταιγίδες και οι πυρκαγιές.
• Κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι τέσσερις καταστροφές
προκαλούνται φυσικά.
• Κατανοήσουν την επίπτωση αυτών των γεγονότων στον φυσικό κόσμο.
• Κατανοήσουν πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ενέργειες μετατρέπουν αυτές
τις φυσικές καταστροφές σε συμφορές.
• Γνωρίζουν τις διαδικασίες πρόβλεψης της εμφάνισης των φυσικών καταστροφών.
• Γνωρίζουν παραδείγματα αποτελεσματικής τεχνολογίας που μπορούν να βοηθήσουν
στην πρόβλεψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.
• Θυμούνται παραδείγματα καταστροφικών συνεπειών των φυσικών καταστροφών
στην ανθρώπινη ζωή.
• Γνωρίζουν μέτρα ευρείας κλίμακας που μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες
καταστροφές.
• Έχουν γνώση της προσωπικής ευθύνης στην πρόληψη καταστροφών.
• Γνωρίζουν χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούν και να
παραμείνουν ασφαλείς όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές.
• Να γνωρίζουν πώς να ενεργούν όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές για να
προστατεύσουν τους εαυτούς τους.
• Να γνωρίζουν πώς να ενεργούν όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές για να
προστατεύσουν άλλους.

Περιγραφή του παιχνιδιού
Το παιχνίδι rAn εστιάζει στις φυσικές καταστροφές και στην ετοιμότητα των παιδιών
στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που δημιουργούνται μέσα από αυτές. Το παιχνίδι
στοχεύει στην προώθηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών στον τομέα των φυσικών
καταστροφών για την πρόβλεψη, την πρόληψη ή την αντιμετώπιση αυτών των
καταστάσεων. Το παιχνίδι επικεντρώνεται σε τέσσερις φυσικές καταστροφές:
πλημμύρες, σεισμούς, καταιγίδες και πυρκαγιές.
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Το παιχνίδι παίζεται από κάθε μαθητή χωριστά. Προκειμένου ο μαθητής να είναι
έτοιμος να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές, θα πρέπει να
ολοκληρώσει διαφορετικά minigames με αρκετά υψηλή συνολική βαθμολογία. Μόλις
το επιτύχει αυτό, ο μαθητής θα κληθεί να ολοκληρώσει το τελικό παιχνίδι αξιολόγησης.

2. Το παιχνίδι
Εισαγωγική Οθόνη
Στην εισαγωγική οθόνη μπορούμε να βρούμε την οθόνη Σύνδεσης παίκτη. Εάν κάνετε
κλικ στο πλαίσιο "Παίκτης", θα μπορέσετε να επιλέξετε έναν από τους παίκτες που
ίσως έχουν ήδη δημιουργηθεί στο παρελθόν.
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Μπορείτε είτε να επιλέξετε τη σύνδεση σε έναν χρήστη που δημιουργήθηκε
προηγουμένως κάνοντας κλικ στο «Σύνδεση» ή να δημιουργήσετε έναν νέο κάνοντας
κλικ στο «Νέος παίκτης».

Εάν κάνετε κλικ στο "Γλώσσα", μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετική γλώσσα. Θα
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Αγγλικών, Ελληνικών, Ισπανικών ή Πορτογαλικών.
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Εάν κάνετε κλικ στο "Έξοδος από το παιχνίδι", θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης
για το αν είστε βέβαιοι για την έξοδο από το παιχνίδι..

Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα νέο παίκτη, θα μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο
όνομα χρήστη.
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Γράψτε το όνομα χρήστη σας στο πεδίο "Κάντε κλικ εδώ για όνομα χρήστη".

Αφού επιλέξετε το όνομα χρήστη σας, θα πρέπει να επιλέξετε το avatar σας. Μπορείτε
να επιλέξετε ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικούς χαρακτήρες.
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Στη συνέχεια, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη στην οποία θα εμφανιστεί το
επιλεγμένο όνομα χρήστη μαζί με ένα μήνυμα καλωσορίσματος στην επιλεγμένη
γλώσσα σας. Θα δείτε ότι τρία νέα κουμπιά εμφανίζονται τώρα: "Έναρξη", "Οδηγίες"
και "Αποσύνδεση".

Κουμπί Ρυθμίσεων:
Μουσική on/off; Ηχητικά
εφέ: on/off
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Εάν κάνετε κλικ στις "Οδηγίες", θα εμφανιστεί η ακόλουθη ενημερωτική οθόνη η οποία
εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, όπως τις διαθέσιμες (ή μη) περιοχές
στο παιχνίδι και τις πληροφορίες σχετικά με την βαθμολόγηση και τα έπαθλα:

Πατήστε “Παίξε” για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.
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Άρχική Οθόνη παιχνιδιού (χάρτης)
Αρχικά ο μαθητής παρακολουθεί μια εισαγωγική συνομιλία μεταξύ δύο χαρακτήρων
(αυτόν που έχετε επιλέξει και ενός ακόμη) στην οποία εξηγούν τι έχει συμβεί με τη
Naturia, την περιοχή στην οποία εκτυλίσσεται το παιχνίδι.

Μπορεί είτε να περιμένει να εξελιχθεί όλη η συζήτηση είτε να την προσπεράσει.
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Τώρα θα πρέπει ο μαθητής να επιλέξει έναν χαρακτήρα που θα τον καθοδηγεί σε όλη
τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς
χαρακτήρες: τον πυροσβέστη της Naturia που θα του μάθει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει
για τις φυσικές καταστροφές, το ρομπότ Skylar, που θα είναι πάντα δίπλα του ή την
Olivia, το φάντασμα του ιδρυτή της Naturia, που ίδρυσε τη χώρα πριν από 500 χρόνια
και θα του πει όλα τα μυστικά της.
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Στην κύρια οθόνη του παιχνιδιού, μπορεί ο μαθητής να δεί τον χαρακτήρα του μαζί με
την τρέχουσα βαθμολογία του και τον οδηγό που έχει επιλέξει στο επάνω μέρος.
Κάτω, εμφανίζεται ο χάρτης Naturia. Υπάρχουν πέντε περιοχές: 4 πόλεις. Waterside,
Blaze Forest, Thunder Isle, Tectonic City και Lake Naturalia (στην οποία
πραγματοποιείται η τελική αξιολόγηση).
Κάθε πόλη/περιοχή πλήττεται από μία φυσική καταστροφή (σεισμούς, πυρκαγιές,
πλημμύρες και καταιγίδες).
Πρέπει να επισκεφθεί και να ολοκληρώσει τις τέσσερις προαναφερθείσες περιοχές για
να ξεκλειδώσει τη τελευταία περιοχή, τη λίμνη Naturalia.

Πατήστε εδώ για
να βγείτε από το
παιχνίδι
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Όταν κάνει κλικ σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις διαθέσιμες περιοχές, θα εισέλθει
στην αντίστοιχη οθόνη της. Κάθε περιοχή έχει τέσσερα minigames που θα βρεί
κάνοντας κλικ στα διαφορετικά στοιχεία της εικόνας: αντικείμενα, κτίρια, οχήματα,
δέντρα κλπ. Κάθε περιοχή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
Όταν ο παίκτης μπαίνει σε μια πόλη, εμφανίζεται ο οδηγός και καλωσορίζει τον παίκτη.

Εάν κάνει κλικ σε ένα στοιχείο με την ένδειξη "www" (όπως αυτό που επισημαίνεται
παρακάτω), θα ανακατευθυνθεί σε έναν εξωτερικό ιστότοπο στον οποίο μπορεί να
παίξει επιπλέον minigames, η απόδοση στα οποία δεν προσμετράται στη συνολική
βαθμολογία. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι υποχρεωτικό να περατωθούν για να
θεωρηθεί μια περιοχή ολοκληρωμένη.
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This image does not exist in the Greek Version

Με κλικ στο κουμπί "πίσω" μπορεί να επιστρέψει στο βασικό χάρτη της Naturalia.
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Πριν ξεκινήσει το minigame, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα σύντομο μήνυμα στο οποίο
θα παρουσιαστεί μια εισαγωγή, μια περιγραφή για το παιχνίδι και πόσοι πόντοι
μπορούν να κερδηθούν παίζοντάς το. Με κλικ στο "Ok", ξεκινά το minigame.

Οι πέντε τύποι minigames που είναι διαθέσιμοι σε κάθε περιοχή είναι οι ακόλουθοι:
1. Quiz με φωτογραφίες: Κάθε quiz περιέχει 5 ερωτήσεις από τις οποίες θα πρέπει ο
μαθητής να επιλέξει τη μία σωστή από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Κάθε σωστή
απάντηση προσφέρει δύο βαθμούς.
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2. Drag and drop: Ο μαθητής θα πρέπει να ταιριάξει την κάθε περιγραφή με την σωστή
εικόνα. Κάθε σωστή απάντηση προσφέρει δύο βαθμούς.

3. Σωστό ή Λάθος: Παρουσιάζεται μια φράση και ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει
“Σωστό” ή “Λάθος” ανάλογα με το τι πιστεύει. Υπάρχουν 10 φράσεις. Για κάθε σωστή
απάντηση ο μαθητής παίρνει έναν βαθμό.
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4. Παιχνίδι Μνήμης: Ο μαθητής πρέπει να ταιριάξει δύο όμοια στοιχεία.
I cannot find the link to start this game!

Όταν ολοκληρωθεί το minigame θα δει ο μαθητής πόσους βαθμούς έχει συγκεντρώσει
σε αυτό καθώς και κάποια σχόλια από τον οδηγό που είχε επιλέξει στην αρχή. Σε αυτό
το σημείο, έχει την δυνατότητα είτε να αποθηκεύσει τους βαθμούς του και να δει τις
σωστές απαντήσεις, είτε να απορρίψει τους βαθμούς του και να προσπαθήσει ξανά
οποιαδήποτε στιγμή.
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5. Δέντρο αποφάσεων: Παρουσιάζεται ένα σύντομο σενάριο και παρέχονται διάφορες
πιθανές ενέργειες. Ο μαθητής θα πρέπει να επιλέξει την απάντηση που θεωρεί
περισσότερο σωστή.

Σε αυτό το minigame, αντίθετα με τα υπόλοιπα minigames, όταν η απάντησή του
μαθητή είναι λανθασμένη, θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι από την πρώτη ερώτηση.
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Για κάθε minigame που ολοκληρώνει ο μαθητής μπορεί να παίρνει το ανώτερο 10
βαθμούς. Επομένως, όταν ολοκληρώσει όλα τα minigames, μπορεί να έχει
συγκεντρώσει ως και 40 βαθμούς. Ανάλογα με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων σε
κάθε minigame, o μαθητής κερδίζει επίσης και ένα έπαθλο, το οποίο μπορεί να είναι
χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο και προσφέρει επιπλέον βαθμούς. Το Χρυσό προσφέρει 35
επιπλέον βαθμούς, το Ασημένιο 25 και το Χάλκινο 15.
Το τελικό παιχνίδι, Λίμνη Naturalia περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις με ένα μείγμα
πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις τύπου «Σωστού/Λάθους». Κάθε σωστή απάντηση
δίνει 5 βαθμούς στον μαθητή.
Οι ελάχιστοι βαθμοί που χρειάζονται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το παιχνίδι με
επιτυχία είναι 165, (από τη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στις τέσσερις πρώτες
περιοχές και από τα αντίστοιχα κερδισμένα έπαθλα καθώς και τους 75 διαθέσιμους
βαθμούς από το τελικό παιχνίδι της λίμνης Naturalia).

ΑΣ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ!
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