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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι QUESTCITY
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
Το QuestCity είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.questcity.com.cy Το QuestCity φέρνει τον παίκτη αντιµέτωπο µε µια µεγάλη ποικιλία από περιστατικά έκτακτης
ανάγκης. Σε αυτά τα περιστατικά καλείται να αποτρέψει κινδύνους καθώς και τις επιβλαβείς συνέπειες στον εαυτό του
καθώς και στους άλλους µε την παροχή επαρκούς βοήθειας. Η εµπειρία και οι εικονικοί χρηµατικοί βαθµοί
απονέµονται στο λογαριασµό του κάθε παίκτη για όλες του τις δραστηριότητες. Αυτοί οι βαθµοί τον οδηγούν σε
ψηλότερα επίπεδα του παιχνιδιού και δικαιούται να αντιµετωπίσει νέα και πιο απαιτητικά καθήκοντα.
Ο κύριος στόχος του QuestCity είναι να είναι ένα ελκυστικό και συναρπαστικό µη-τυπικό παιχνίδι εκµάθησης για
παιδιά ηλικίας 8 µέχρι 12 ετών. Το QuestCity θέλει να δώσει κίνητρα και να τονώσει το ενδιαφέρον στους νέους σε όλη
την Ευρώπη σε θέµατα αυτο-βοήθειας. Το QuestCity έχει ως στόχο να δώσει τα ακόλουθα µηνύµατα:

"Είναι σημαντικό να δίνεις την βοήθεια σου, όπου υπάρχει ανάγκη."
"Είναι σημαντικό να αποτρέπεις μια ζημιά που προκαλείται σε πρόσωπα ή αντικείμενα."
"Είναι σημαντικό να προστατεύεις τον εαυτό σου και άλλους συνανθρώπους από κινδύνους."
"Η αυτοβοήθεια είναι θέμα δια βίου μάθησης και δια βίου συνοδός."
Η βασική ιδέα είναι να ενσταλάξει την αίσθηση προνοητικής συµπεριφοράς και προνοητικότητας, καθώς και της
επίγνωσης που µπορεί να επιτεθεί µε την υπεύθυνη και την κοινωνική δράση. Το παιχνίδι µέλει να οικοδοµήσει µια
γέφυρα µεταξύ της εικονικότητας µε την πραγµατικότητα και την πρόσληψη νέων εθελοντών από όλη την Ευρώπη
στον τοµέα της αυτοβοήθειας.

Μέσω του „Lifelong Learning Programme“ η ευρωπαϊκή επιτροπή προωθεί πολυµερή
εκπαιδευτικά προγράµµατα. Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το "Lifelong Learning
Programme" το 2010-2011 µέσω του προγράµµατος του "e-self-help - PC Learning Program
'Enhancement of self help', καθώς και το 2013-2014 στο πρόγραµµα 'QuestCity Edutainment for Europe'.
Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα δύο προγράµµατα διατίθενται στις ιστοσελίδες: www.e-self-help.eu και
www.questcity-efe.eu.
Το πληροφοριακό αυτό φυλλάδιο δίνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα:

Ποιοι είναι οι δημιουργοί του QuestCity;
Τι εκπαιδευτικές ιδέες ενσωματώνει το QuestCity;
Πως παίζεται το QuestCity;
Μπορώ να νιώθω ασφαλής παίζοντας το QuestCity;
Πόσο κοστίζει το QuestCity;
Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα «Lifelong Learning», το 2009 και το 2012.
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Ποιοι Είναι Οι Δημιουργοί Του Questcity?
Το QuestCity έχει αναπτυχθεί από µια κοινοπραξία εµπειρογνωµόνων σε θέµατα πολιτικής προστασίας,
αυτοβοήθειας εµπειρογνωµόνων και προγραµµατιστών λογισµικού από όλη την Ευρώπη:

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
NGO, Germany and Austria

Research & Consultancy Institute Ltd. Ubilabs GmbH
Software Company, Germany
Research institution, Cyprus

Cyprus Civil Defence
GO, Cyprus

Amt der Tiroler Landesregierung
GO, Austria

Firefighters Training School of Fire and
Rescue Department under the MOI
GO, Lithuania

Portclinic Tez Medikal Saglik Turizm
A.S. Hospitals, Turkey

AKKON Hochschule GmbH
University, Germany

The Main School of Fire Service
GO & University

Administration of the Republic of
Slovenia for Civil Protection and Disaster
Relief GO, Slovenia

Sveta Jana Palidziba
NGO, Latvia

Directorate for Civil Protection
and Emergency Planning
GO, Norway

Samaritan International

Τι Εκπαιδευτικές Ιδέες Ενσωματώνει Το Questcity;
Οι δηµιουργοί του QuestCity έχουν κοινά ενδιαφέροντα: ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Κατά τη γνώµη µας, το πρώτο βήµα που θα βοηθήσει στην αύξηση
των ικανοτήτων ενός ατόµου είναι να επιτευχθεί το εν λόγω πρόσωπο, να του κινήσουµε το ενδιαφέρον και να του
δώσουµε κίνητρα. Όσο αφορά το είδος του κινήτρου που θέλουµε να επιτύχουµε, θεωρούµαι ότι άτοµα νεαρής
ηλικίας αποδέχονται εύκολα ένα παιχνίδι.
Αυτή η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ έχει το πλεονέκτηµα του ότι ανταποκρίνεται στο µήνυµα που θέλουµε
να δώσουµε. Το να προσφέρεις βοήθεια δεν είναι απλά ένα φιλανθρωπικό ζήτηµα, αλλά αποτελεί και µια
συναρπαστική εµπειρία για του παίχτες.
Το QuestCity παρουσιάζει µε ένα εκλεπτυσµένο τρόπο, περιπτώσεις από την καθηµερινότητα µας καθώς και
µεγάλων καταστροφών, οι οποίες προέρχονται από τη ζωή. Το QuestCity απαιτεί από τον παίκτη να παίρνει
αποφάσεις και να επιλύει προβλήµατα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και µέσω αυτών να µπορεί να µαθαίνει.
Η περιπλοκότητα και η οµοιότητα του παιχνιδιού µε την πραγµατική ζωή επηρεάζεται από πληθώρα
περιπτώσεων όπου υπάρχουν κίνδυνοι και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από διάφορους τοµείς αυτοβοήθειας.
Η προσέγγιση µέσω παιχνιδιού δεν είναι µη-συν-υπερβολή των µεθόδων µάθησης αλλά πιθανή µεταξύ άλλων.
Ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι το ότι υπάρχει κάποιο είδος ελέγχου. Τα παιχνίδια δοκιµάζουν τις ικανότητες
µας και µας κάνουν καλύτερους και την ίδια στιγµή δηµιουργεί κέφι και δίνουν κίνητρα για να συνεχίσουµε µε το
ζητούµενο. Στόχος µας είναι να επικαλεστεί το ενδιαφέρον των νέων και των µαθητών σε θέµατα αυτοβοήθειας, οι
οποίοι δυστυχώς απέχουν από τέτοιου είδους θέµατα. Αναµένουµε ότι σε ένα µεταγενέστερο στάδιο τα παιδιά θα
τα εφαρµόσουν στη ζωή τους πρακτικά και ∆ΙΑΘΕΣΟΥΝ ΠΑΙΓΝΙΩ∆Η ∆ΙΑΘΕΣΗ, ενδιαφέρον και δεξιότητες σε
θέµατα αυτο-βοήθειας και πολιτικής προστασίας.
Το γενικό µήνυµα που θέλουµε να δώσουµε είναι ότι το θέµα της αυτό-βοήθειας είναι ευρέως διαδεδοµένο και
παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινότητα µας. Πιο συγκεκριµένα: για εσένα και για εµένα, για την
οικογένειά µου και τους φίλους µου. Ή πιο περιληπτικά: για το κάθε άτοµο ξεχωριστά και ολόκληρη την κοινωνία.
Το επικαλούµενο κίνητρο σε θέµατα αυτο-βοήθειας αυξάνει ταυτόχρονα την επίγνωση της ύπαρξης τους στην
καθηµερινότητα µας και την ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ τους στο να γνωρίζουν πώς να χειριστούν καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης.
Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα «Lifelong Learning», το 2009 και το 2012.
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Πως Παίζεται Το QuestCity;
Εγγραφή & Σύνδεση

Αρχική Σελίδα
Ξεκινήστε την περιπέτεια από την αρχική οθόνη. Η Εδώ επιλέγετε την γλώσσα σας:
'κόκκινη κουκίδα' µε το ερωτηµατικό δείχνει ότι Ελληνικά, Αγγλικά, Γερµανικά,
Σλοβένικα, Λετονικά, Λιθουανικά,
απαιτείτε κάποια ενέργεια εκ µέρους σας.
Νορβηγικά, Πολωνικά, Ιταλικά και
Τούρκικα.
Κάνοντας κλικ στο 'ΧΑΡΤΗΣ'
µεταβαίνετε από την αρχική
σελίδα (ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ) στον
παγκόσµιο χάρτη. Εκεί µπορείτε
να δείτε όλες τις παγκόσµιες
αποστολές.

Πριν παίξετε για πρώτη φορά,
πρέπει
να
κάνετε
εγγραφή
κάνοντας κλικ στο 'ΕΓΓΡΑΦΗ!'
Συµπληρώστε τα στοιχεία σας και
κάνετε κλικ στο 'ΕΓΓΡΑΦΗ'. Θα
σας σταλεί ένα µήνυµα στην
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).
Ανοίξτε το µήνυµα και κάνετε
επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδροµείου κάνοντας κλικ πάνω
στο
σύνδεσµο
επιβεβαίωσης.
Μόλις ολοκληρωθεί
η εγγραφή
κάνετε κλικ στο 'ΕΙΣΟ∆ΟΣ!' Για να
παίξετε, απλά συνδεθείτε στο
QuestCity πληκτρολογώντας το
ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο και
τον κωδικό πρόσβασης σας.

Κάνοντας
κλικ
στο
σακίδιο
(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ), σας οδηγεί στο
κατάστηµα όπου µπορείτε να
αγοράσετε εξοπλισµό διάσωσης.
διάσωσης.
Τα τρόπαια απονέµονται όταν
παρέχετε ικανοποιητική βοήθεια
συγκεκριµένων αποστολών.
Κάνοντας κλικ στο 'ΒΟΗΘΕΙΑ' σας
µεταβαίνει στο περιστατικό έκτακτης
ανάγκης όπου χρειάζεται να δώσετε
βοήθεια.
Για κάθε λυµένο περιστατικό κερδίζετε
βαθµούς εµπειρίας και χρηµατικούς βαθµούς.
Οι βαθµοί εµπειρίας δεν χάνονται ποτέ. Με τα
χρήµατα µπορείτε να αγοράσετε εξοπλισµό
διάσωσης από το κατάστηµα. Χρήµατα
απαιτούνται επίσης και για τις παγκόσµιες
αποστολές.

Κάνοντας κλικ σε ένα 'κόκκινο εικονίδιο' µε
το
άσπρο
θαυµαστικό
ανοίγει
ένα
«συννεφάκι» διαλόγου, µε τίτλο και µια
σύντοµη περιγραφή για το τι έχει συµβεί στην
περιοχή αυτή. Μπορείτε είτε να βοηθήσετε
εκεί είτε να εγκαταλείψετε προσωρινά το
περιστατικό αυτό και να διαλέξετε ένα άλλο.

Κατάστηµα Εξοπλισµού ∆ιάσωσης
Στην πρώτη σας είσοδο ένας • Μπορείτε να µεταβείτε στο κατάστηµα
'οδηγός' θα σας καθοδηγήσει σε
κάνοντας κλικ στο σακίδιο (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ).
όλο το παιχνίδι.
• Το κατάστηµα προσφέρει µεγάλη ποικιλία
από
εξοπλισµό
διάσωσης.
Σε
κάθε
αντικείµενο αναγράφετε η τιµή του καθώς και
το επίπεδο που απαιτείται για να το
αποκτήσετε.
• Με τους χρηµατικούς βαθµούς µπορείτε να
αγοράσετε διάφορα αντικείµενα και εξοπλισµό
διάσωσης.
• Για να αγοράσετε κάποιο αντικείµενο πρέπει
να έχετε επιτύχει το κατώτατο επίπεδο που
Μπορείτε να δηµιουργήσετε το δικό
αναγράφεται στο κάθε αντικείµενο.
σας
προφίλ,
ορίζοντας
ένα
ψευδώνυµο και σχεδιάζοντας το • Μερικές παγκόσµιες αποστολές απαιτούν την
κατοχή ειδικού εξοπλισµού.
δικό σας χαρακτήρα (avatar).
Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα «Lifelong Learning», το 2009 και το 2012.
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Παίζοντας Ένα Περιστατικό Έκτακτης Ανάγκης
Ένα σύντοµο ιστορικό και µια εικόνα σας ενηµερώνει για το τι ακριβώς έχει συµβεί και τον λόγο που απαιτείται η βοήθεια σας.
Στα δεξιά σας µπορείτε να βρείτε όλες τις ενέργειες.
Όλες οι απαντήσεις είναι ορθές αλλά µπερδεµένες.
Βάλτε τις ενέργειες στη σωστή σειρά, µεταφέροντας
και αποθέτοντας τες (drag and drop) στην αριστερή
πλευρά. Όλες οι ενέργειες πρέπει να τοποθετηθούν
στα αριστερά.
Όσες περισσότερες ενέργειες απαιτούνται σε µια
περίπτωση, τόσους περισσότερους πόντους σας
επιβραβεύονται για την σωστή επίλυση.
Κάνοντας κλικ στο 'ΛΥΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ' η
παροχή βοήθειας ολοκληρώνεται και σας µεταφέρει
στην οθόνη µε την σύνοψη αυτής της αποστολής.

Το κάθε λυµένο περιστατικό επιβραβεύεται µε
βαθµούς εµπειρίας και χρηµατικούς βαθµούς. Το
επίπεδο του παιχνιδιού αυξάνεται µε τον αριθµό των
βαθµών εµπειρίας.

Αποστολές Στον Παγκόσµιο Χάρτη

Βαθµολογία
Ανοίγοντας ένα σενάριο αποστολής
σας αναφέρει το συµβάν, το ποσό
και τον εξοπλισµό που απαιτείται
για να µπορέσετε να αρχίσετε να
αντιµετωπίζετε το περιστατικό.
∆εν µπορείτε να αντιµετωπίσετε
ένα περιστατικό αν δεν πληρούνται
ορισµένες προϋποθέσεις.
Κάνοντας κλικ στο 'ΒΟΗΘΕΙΑ' σας
µεταφέρει
κατευθείαν
στην
αποστολή.
Όλα τα περιστατικά εµφανίζονται
ως κόκκινοι κύκλοι (εικονίδια)
πάνω στο χάρτη.

Οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να
ελέγξετε την κατάταξη σας σε
σύγκριση µε όλους τους άλλους
παίκτες του QuestCity κάνοντας
κλικ πάνω στο 'ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ'.

Το πράσινο εικονίδιο µε το
'σπιτάκι' σας µεταφέρει πίσω στην
αρχική σελίδα (ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ).

Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα «Lifelong Learning», το 2009 και το 2012.
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Παίζοντας Μια Αποστολή
Το σενάριο της κάθε αποστολής έχει ως φόντο το δικό του ειδικό θέµα-σενάριο.

Τα περιστατικά εδώ είναι παρόµοια µε τα περαστικά στην αρχική οθόνη. Οι µόνες διαφορές είναι:
•

Μπορείτε να παίξετε ένα περιστατικό όσες φορές θέλετε.
Τα 'αστεράκια' που εµφανίζονται στα εικονίδια δείχνουν
πόσο καλά αντιµετωπίσατε τα περιστατικά αυτής της
αποστολής.

•

Κάποια περιστατικά είναι κλειδωµένα. Θα πρέπει να
λύσετε σωστά περισσότερα περιστατικά στην αρχική
σελίδα (ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ) όπου δεν απαιτούνται
εικονικά χρήµατα. Όλη η εµπειρία και οι χρηµατικοί
βαθµοί που κερδίζετε σε κάθε αποστολή εδώ
πολλαπλασιάζονται.

Η Οµάδα Του Questcity & Η Οµάδα Σας
Ο Παύλος, ο Τοµ, η Μαρία, ο Άλεξ και η Άννα σας
συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Παύλος

Το Questcity Σε 10 Γλώσσες
Το QuestCity παίζεται στα Αγγλικά, Γερµανικά, Ελληνικά,
Λεττονικά, Σλοβένικα, Λιθουανικά, Νορβηγικά, Πολωνικά,
Ιταλικά και Τούρκικα.

Τοµ

Μαρία

Άλεξ

Άννα

Μπορείτε επίσης να κτίσετε τη δική σας οµάδα στο
QuestCity, προσκαλώντας τους φίλους σας και να
παίξετε όλοι µαζί.

Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα «Lifelong Learning», το 2009 και το 2012.
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Μπορώ Να Αισθάνομαι Ασφαλής Παίζοντας Το Questcity;
Είναι κατάλληλο ηλικιακά το QuestCity;
Φυσικότατα! Η οµάδα του QuestCity δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην καταλληλότητα του περιεχόµενου του παιχνιδιού.
Η φιλικότητα προς την οικογένεια και τους χρήστες του QuestCity, εγγυάται ότι τα παιδιά και οι µαθητές δεν θα
αντικρύσουν οποιοδήποτε επιβλαβές περιεχόµενο. Το QuestCity δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε ηλικιακά κατάλληλη
επικοινωνία και σεβασµό, φιλικό και υπεύθυνη συµµετοχή µεταξύ των χρηστών.

Είναι ασφαλής τα προσωπικά µου δεδοµένα στο QuestCity?
Βεβαιότατα! Ως παίκτης του QuestCity κάνετε εγγραφή δίνοντας µόνο το ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο. ∆εν
χρειάζεται να αποκαλύψετε το πραγµατικό σας όνοµα ή τη διεύθυνση σας. ∆εν δίνουµε την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση σε τρίτους. Το QuestCity συνιστά να χρησιµοποιήσετε ένα ψευδώνυµο ως προσωπική καταχώρηση. Με
ένα επινοηµένο ψευδώνυµο η κατανοµή ενός παίκτη του QuestCity σε άλλο φυσικό πρόσωπο δεν είναι δυνατή.

Ταξινόµηση USK ως Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης
Ο Γερµανικός οργανισµός "Entertainment Software Self-Regulation Body" (USK)
πιστοποίησε το QuestCity ως ένα πρόγραµµα εκµάθησης και το κατέταξε ως
"Εγκριµένο χωρίς περιορισµό ηλικίας, σύµφωνα µε το άρθρο 14. German Children
and Young Persons Protection Act (JuSchG). " Ο οργανισµός USK είναι υπεύθυνος
για την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη Γερµανία και εξασφαλίζει
ότι τα παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών παρέχονται µόνο για παιδιά και νεαρά
άτοµα, αν το περιεχόµενο τους έχει εγκριθεί κατάλληλο.

Comenius-EduMedia Seal του 2012
Το 2012 το QuestCity έχει επιβραβευτεί µε το „Comenius-EduMedia Seal" ως
παιδαγωγικό και δηµιουργικό εκπαιδευτικό µέσο ενηµέρωσης. Εµπειρογνώµονες από
10 ευρωπαϊκές χώρες εγκρίναν το QuestCity ως ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι
µε µεγάλη δυνατότητες κατάρτισης και ενίσχυσης της ικανότητας που συνδυάζει τη
βελτίωση της γνώσης και παιχνιδιού µε υπεύθυνο τρόπο στον τοµέα της
αυτοβοήθειας.

Πόσο Κοστίζει Το Questcity;
Τίποτα απολύτως! Με το παιχνίδι αυτό επιδιώκουµε έναν εκπαιδευτικό στόχο µάθησης. Το QuestCity µπορεί να
παίζεται µε όλα του τα χαρακτηριστικά για πάντα χωρίς κανένας κόστος.

Με Ποιον Μπορώ Να Επικοινωνήσω Για Περισσότερες Πληροφορίες;
∆ύναµη Πολιτικής Άµυνας
P.O. Box 23830,
Λεωφόρος Αθαλάσσας 60
1686 Λευκωσία, Κύπρος
www.moi.gov.cy/cd
Χρίστος Αντωνιάδης
(Γραφείο Πολίτικης Άµυνας, Ασφάλειας Και Υγείας, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού)
Τηλ: 22800965 / 99611162
Το QuestCity έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραµµα «Lifelong Learning», το 2009 και το 2012.

