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ΤΕΧΝΙΚΕΣ	  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	  

Για	  να	  παίξετε	  το	  παιχνίδι	  χρειάζεστε	  έναν	  ηλεκτρονικό	  υπολογιστή	  με	  ένα	  φυλλομετρητή	  (browser)	  (συστήνονται	  το	  
Chrome	  ή	  το	  Firefox).	  Το	  παιχνίδι	  τρέχει	  σε	  Windows,	  Mac	  OsX	  και	  Linux.	  Επιλέξτε	  το	  σχετικό	  σύνδεσμο	  που	  θα	  βρείτε	  
στην	  ιστοσελίδα	  www.tabby.eu	  και	  περιμένετε	  μερικά	  δευτερόλεπτα	  μέχρι	  να	  ξεκινήσει	  το	  παιχνίδι.	  	  

	  

ΕΓΓΡΑΦΗ	  	  

Για	  να	  παίξετε	  το	  Tabby	  Plays,	  πρέπει	  πρώτα	  να	  δημιουργήσετε	  ένα	  λογαριασμό.	  Στην	  αρχική	  σελίδα	  επιλέξτε	  “New	  
account”	  και,	  στη	  συνέχεια,	  “Login	  with	  password”	  για	  να	  δημιουργήσετε	  έναν	  νέο	  λογαριασμό,	  χρησιμοποιώντας	  

ένα	  ψευδώνυμο	  και	  ένα	  συνθηματικό	  (παρακαλούμε	  σημειώστε	  κάπου	  το	  συνθηματικό	  σας	  για	  να	  μην	  το	  ξεχάσετε!)	  
	  
Εναλλακτικά,	  μπορείτε	  να	  χρησιμοποιήσετε	  το	  λογαριασμό	  σας	  στο	  Facebook	  για	  να	  

εγγραφείτε	  στο	  παιχνίδι,	  επιλέγοντας	  “Login	  with	  Facebook”	  (Προσοχή:	  δεν	  
αποθηκεύεται	  κανένα	  προσωπικό	  δεδομένο	  και	  τίποτα	  δεν	  θα	  δημοσιευθεί	  στο	  

λογαριασμό	  σας	  στο	  Facebook).	  Το	  να	  εγγραφείτε	  μέσω	  Facebook	  είναι	  πιο	  εύκολο,	  
επειδή	  δεν	  χρειάζεται	  να	  θυμάστε	  το	  συνθηματικό	  (password).	  

	  

Παίξτε	  ως	  καλεσμένος/η	  

Μπορείτε,	  επίσης,	  να	  παίξετε	  ως	  καλεσμένος/η,	  επιλέγοντας	  “Play	  as	  a	  guest”,	  αλλά	  μ’	  αυτόν	  τον	  τρόπο	  θα	  
μπορέσετε	  μόνο	  να	  ρίξετε	  μια	  ματιά	  στο	  παιχνίδι.	  Αν	  δε	  δημιουργήσετε	  ένα	  λογαριασμό,	  δεν	  θα	  συμμετέχετε	  στις	  

αποστολές	  και	  δεν	  θα	  αλληλεπιδράτε	  μέσω	  του	  κοινωνικού	  δικτύου.	  

	  
Δημιουργία	  ενός	  χαρακτήρα	  

Αφού	  αποφασίσετε	  με	  ποιον	  τρόπο	  θα	  εγγραφείτε,	  μπορείτε	  να	  δημιουργήσετε	  το	  
χαρακτήρα	  σας.	  Επιλέξτε	  την	  εμφάνιση	  του	  χαρακτήρα	  σας	  χρησιμοποιώντας	  τα	  δύο	  

βέλη	  στο	  πάνω	  μέρος	  της	  οθόνης.	  	  

Με	  τα	  εικονίδια	   επιλέγετε	  το	  φύλο	  σας,	  δηλαδή	  αγόρι	  ή	  κορίτσι.	  	  

	  	  

Πληκτρολογήστε	  το	  ψευδώνυμό	  σας	  (αυτό	  είναι	  το	  όνομα	  που	  θα	  βλέπουν	  οι	  άλλοι	  

παίκτες	  κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  παιχνιδιού),	  ένα	  συνθηματικό	  (password)	  και	  όταν	  
είστε	  έτοιμοι	  επιλέξτε	  το	  OK.	  	  

	  

Το	  όνομα	  του	  Κόσμου	  
Το	  τελευταίο	  βήμα	  είναι	  να	  πληκτρολογήστε	  το	  «World	  name»	  (Όνομα	  του	  Κόσμου).	  Αυτό	  θα	  σας	  δίνεται	  συνήθως	  

από	  τον	  εκπαιδευτικό	  σας	  και	  θα	  είναι	  ένα	  όνομα	  που	  θα	  υποδεικνύει	  την	  ομάδα	  σας	  (π.χ.	  το	  όνομα	  του	  σχολείου	  
σας,	  του	  σχολείου	  και	  της	  τάξης	  σας	  ή	  ένα	  οποιοδήποτε	  όνομα).	  

Για	  να	  παίξετε	  τις	  επόμενες	  φορές	  στο	  σπίτι	  ή	  στο	  σχολείο,	  επιλέξτε	  “Login	  with	  password”	  ή	  “Login	  with	  Facebook”	  

(ανάλογα	  με	  το	  τι	  επιλέξατε	  την	  πρώτη	  φορά).	  Δεν	  θα	  χρειαστεί	  να	  δώσετε	  ξανά	  το	  όνομα	  του	  κόσμου.	  	  

	  

	   	  



ΤΟ	  ΔΩΜΑΤΙΟ	  ΣΟΥ	  

Τώρα	  μπορείτε	  να	  ξεκινήσετε	  το	  παιχνίδι.	  Θα	  βρεθείτε	  στο	  υπνοδωμάτιό	  σας.	  Από	  εδώ	  μπορείτε	  να	  βγείτε	  έξω	  
επιλέγοντας	  την	  πόρτα,	  να	  συνδεθείτε	  με	  το	  κοινωνικό	  σας	  δίκτυο	  επιλέγοντας	  τον	  ηλεκτρονικό	  υπολογιστή	  που	  
υπάρχει	  στο	  δωμάτιο	  ή	  να	  δείτε	  το	  status	  σας	  επιλέγοντας	  τον	  πίνακα	  που	  βρίσκεται	  στο	  κάτω	  μέρος	  της	  οθόνης.	  	  	  

	  

STATUS	  

Το	  παράθυρο	  του	  status	  δείχνει	  ποιες	  είναι	  οι	  επιδόσεις	  σας	  στο	  παιχνίδι.	  
Υπάρχουν	  3	  μπάρες	  σε	  αυτό	  το	  παράθυρο,	  οι	  οποίες	  γεμίζουν	  ή	  αδειάζουν	  

ανάλογα	  με	  το	  status	  κάθε	  παίκτη.	  Κάθε	  μπάρα	  σχετίζεται	  με	  ένα	  σύμβολο	  και	  
σημαίνει	  κάτι	  διαφορετικό:	  

Ευτυχία:	  Θα	  αυξάνεται	  όταν	  θα	  κερδίζετε	  μια	  αποστολή	  ή	  όταν	  θα	  

βρίσκετε	  και	  θα	  φωτογραφίζετε	  ένα	  αντικείμενο	  της	  αποστολής.	  	  Η	  
ευτυχία	  σας	  θα	  μειώνεται	  όταν	  κάποιος	  σας	  εκφοβίζει.	  

	  

Δημοφιλία:	  Θα	  αυξάνεται	  όταν	  θα	  κερδίζετε	  την	  αποδοχή	  στο	  
κοινωνικό	  δίκτυο	  (πολλές	  ψήφους)	  και	  θα	  μειώνεται	  όταν	  θα	  έχετε	  

λίγες	  ψήφους.	  	  

	  

Βγες	  έξω	  στην	  πόλη	  	  

Δες	  το	  status	  σου	  

Συνδέσου	  στο	  κοινωνικό	  σου	  	  δίκτυο	  



Κάρμα:	  Σχετίζεται	  με	  τη	  συμπεριφορά	  σας.	  Εάν	  χρησιμοποιείτε	  σωστά	  το	  κοινωνικό	  δίκτυο	  το	  κάρμα	  σας	  

θα	  βελτιώνεται,	  αλλιώς	  θα	  έχει	  καθοδική	  πορεία.	  	  

	  
Πόντοι:	  Αποκτάται	  πόντους	  όταν	  θα	  κερδίζετε	  τις	  αποστολές.	  Στη	  συνέχεια	  μπορείτε	  να	  χρησιμοποιείτε	  

τους	  πόντους	  σας	  για	  να	  αγοράζετε	  αντικείμενα	  στα	  καταστήματα.	  	  	  

	  

Κατά	  τη	  διάρκεια	  του	  παιχνιδιού,	  όταν	  βλέπετε	  μια	  εικόνα	  πάνω	  από	  τον	  παίκτη	  σας,	  

σημαίνει	  είτε	  ότι	  κερδίζετε	  κάποιους	  πόντους	  (όταν	  είναι	  πράσινος	  ο	  αριθμός)	  είτε	  ότι	  
χάνετε	  πόντους	  (όταν	  είναι	  κόκκινος	  ο	  αριθμός).	  	  	  

	  

	  

Η	  ΠΟΛΗ	  

Από	  την	  πόλη	  μπορείτε	  να	  εξερευνάτε	  όλα	  τα	  άλλα	  μέρη	  του	  κόσμου	  του	  Tabby,	  μπορείτε	  να	  αλληλεπιδράτε	  με	  
άλλους	  παίκτες	  και	  μπορείτε	  να	  συμμετέχετε	  στις	  αποστολές.	  	  

	  
Οποιαδήποτε	  στιγμή	  μπορείτε	  να	  επιστρέψετε	  στο	  δωμάτιό	  σας,	  επιλέγοντας	  το	  σπίτι	  με	  την	  αντίστοιχη	  ταμπέλα	  

(“Home”)	  (κάθε	  παίκτης	  έχει	  το	  δικό	  του	  σπίτι).	  Εξερευνήστε	  την	  πόλη:	  όταν	  τοποθετείτε	  το	  δείκτη	  του	  ποντικού	  σας	  
πάνω	  σε	  ένα	  κτίριο	  και	  βλέπετε	  μια	  κόκκινη	  πινακίδα,	  τότε	  επιλέγοντάς	  την	  μπορείτε	  να	  μπείτε	  μέσα	  και	  να	  

εξερευνήσετε	  ένα	  νέο	  περιβάλλον.	  	  	  

	  

	  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	  ΔΙΚΤΥΟ	  

Επιλέγοντας	  τον	  υπολογιστή,	  στο	  υπνοδωμάτιό	  σας,	  ή	  το	  τηλέφωνο	  στην	  κάτω	  δεξιά	  γωνία	  της	  

οθόνης,	  συνδέεστε	  στο	  κοινωνικό	  δίκτυο.	  Το	  κοινωνικό	  δίκτυο	  Tabby	  Plays	  είναι	  μια	  εξομοίωση	  ενός	  
αληθινού	  κοινωνικού	  δικτύου.	  Φυσικά,	  όλες	  οι	  αναρτήσεις	  και	  τα	  μηνύματα	  είναι	  ψεύτικα	  και	  τίποτα	  

δεν	  θα	  δημοσιευθεί	  ή	  δεν	  θα	  είναι	  ορατό	  εκτός	  παιχνιδιού!	  

	  

Οι	  κανόνες	  αυτού	  του	  κοινωνικού	  δικτύου	  είναι	  πολύ	  απλοί.	  Όταν	  θα	  μπορείτε	  να	  βγάζετε	  κάποιες	  φωτογραφίες,	  θα	  
βλέπετε	  ένα	  εικονίδιο	  κάμερας	  σαν	  κι	  αυτό:	  	  

	  



	  

Μπορείτε	  να	  βγάζετε	  φωτογραφίες	  αντικειμένων	  κατά	  τη	  διάρκεια	  μιας	  αποστολής	  (το	  κυνήγι	  του	  θησαυρού),	  
μπορείτε	  να	  βγάζετε	  φωτογραφίες	  των	  φίλων	  σας	  ή	  ακόμη	  και	  συμπεριφορών	  εκφοβισμού.	  Προσέχετε,	  γιατί	  κάθε	  

φωτογραφία	  αναρτάται	  αυτομάτως	  στο	  κοινωνικό	  σας	  δίκτυο.	  Επομένως,	  κάθε	  φωτογραφία	  επηρεάζει	  το	  κάρμα	  
σας,	  καθώς	  και	  την	  ευτυχία	  ή	  τη	  δυστυχία	  των	  άλλων	  παικτών.	  	  

Επίσης,	  το	  να	  ψηφίζετε	  είναι	  σημαντικό	  στον	  κόσμο	  του	  Tabby.	  Για	  να	  ψηφίσετε	  μια	  ανάρτηση	  ενός	  άλλου	  παίκτη,	  

χρειάζεται	  μόνον	  να	  επιλέξετε	  ένα	  από	  τα	  5	  αστέρια	  της	  ανάρτησης	  (1	  αστέρι	  σημαίνει	  ότι	  αποδοκιμάζετε	  την	  
ανάρτηση,	  ενώ	  5	  αστέρια	  σημαίνει	  ότι	  σας	  αρέσει	  η	  ανάρτηση).	  	  

Αυτό	  είναι	  ένα	  παράδειγμα	  της	  οθόνης	  του	  κοινωνικού	  δικτύου:	  	  

	  

Ψηφίζοντας	  (Ψήφος):	  Για	  να	  ψηφίσετε,	  κινήστε	  το	  ποντίκι	  πάνω	  στα	  αστέρια.	  Εάν	  δεν	  έχετε	  ψηφίσει	  την	  ανάρτηση,	  
θα	  δείτε	  ένα	  μαύρο	  περίγραμμα	  γύρω	  από	  τα	  αστέρια,	  που	  σημαίνει	  ότι	  μπορείτε	  να	  ψηφίσετε.	  Αποφασίστε	  πόσα	  

αστέρια	  θέλετε	  να	  δώσετε	  στη	  συγκεκριμένη	  ανάρτηση	  και	  επιλέξτε	  τα	  για	  να	  επιβεβαιώσετε	  την	  ψήφο	  σας.	  	  	  

	  

	  

Η	  μέση	  ψήφος	  

	  

Ο	  αριθμός	  των	  παικτών	  
που	  ψήφισαν	  

Το	  ύφος	  της	  ανάρτησης	  

	  

Το	  περιεχόμενο	  της	  
ανάρτησης	  

	  



Η	  άλλη	  πλευρά	  του	  νομίσματος:	  Η	  επιλογή	  της	  ψήφου	  δεν	  είναι	  πάντα	  εύκολη.	  Η	  ψήφος	  ενάντια	  σε	  έναν	  δράστη	  

εκφοβισμού	  είναι	  χωρίς	  αμφιβολία	  το	  καλύτερο	  που	  μπορείτε	  να	  κάνετε	  …	  αλλά,	  μπορεί	  να	  χάσετε	  μέρος	  της	  
δημοφιλίας	  σας.	  Αντίθετα,	  ψηφίζοντας	  υπέρ	  ενός	  δράστη	  εκφοβισμού,	  θα	  επηρεάσετε	  αρνητικά	  το	  κάρμα	  σας,	  ενώ	  

θα	  αποκτήσετε	  κάποια	  δημοφιλία.	  Σκεφτείτε	  την	  ψήφο	  σας	  με	  σύνεση!	  	  

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ	  

Κουβέντα:	  Ένας	  τρόπος	  γρήγορης	  αλληλεπίδρασης	  με	  άλλους	  παίκτες	  είναι	  η	  
κουβέντα	  (chat).	  Για	  να	  κουβεντιάσετε,	  πιέστε	  ένα	  οποιοδήποτε	  γράμμα	  στο	  

πληκτρολόγιο.	  Θα	  δείτε	  αμέσως	  ένα	  μπαλόνι	  με	  το	  κείμενο	  που	  γράφετε.	  	  

Πιέστε	  το	  πλήκτρο	  ENTER	  για	  να	  επιβεβαιώσετε	  και	  να	  στείλετε	  το	  κείμενο	  σε	  
όλους	  τους	  φίλους	  γύρω	  σας	  ή	  το	  πλήκτρο	  ESC	  για	  να	  ακυρώσετε	  το	  μήνυμα.	  

Να	  θυμάστε	  ότι	  οι	  άλλοι	  παίκτες	  δε	  θα	  βλέπουν	  το	  κείμενό	  σας	  ενόσω	  το	  
πληκτρολογείτε	  αλλά	  μόνον	  αφού	  πιέσετε	  το	  ENTER.	  	  

Ένας	  άλλος	  τρόπος	  αλληλεπίδρασης	  είναι	  διαμέσου	  των	  προκαθορισμένων	  
ενεργειών.	  Για	  να	  χρησιμοποιήσετε	  αυτές	  τις	  ενέργειες,	  επιλέξτε	  έναν	  άλλο	  

παίκτη,	  όταν	  τον	  πλησιάσετε,	  και	  θα	  εμφανιστούν	  τα	  παρακάτω	  εικονίδια:	  	  

	  

	  

Επιλέγοντας	  ένα	  εικονίδιο,	  θα	  σας	  επιτραπεί	  να	  εκφράσετε	  τη	  διάθεσή	  σας	  στον	  άλλο	  παίκτη.	  Συγκεκριμένα,	  

μπορείτε	  να	  εκφράσετε	  φιλία,	  αγάπη,	  μίσος	  ή	  άλλα	  συναισθήματα.	  	  

Εάν	  επιλέξετε	  τα	  εικονίδια	  με	  το	  τηλέφωνο,	  θα	  εκτελέσετε	  τις	  ίδιες	  ενέργειες	  στο	  κοινωνικό	  σας	  δίκτυο.	  Με	  άλλα	  
λόγια,	  θα	  αναρτήσετε	  ένα	  μήνυμα	  στο	  οποίο	  θα	  εκφράζετε	  μια	  συγκεκριμένη	  διάθεση.	  	  

Προσέχετε,	  καθώς	  οποιαδήποτε	  ενέργεια	  προς	  άλλο	  παίκτη	  μπορεί	  να	  έχει	  συνέπειες	  στο	  κάρμα	  και	  την	  ευτυχία	  σας.	  

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ	  

Μια	  αποστολή	  είναι	  ένα	  καθήκον	  που	  ανατίθεται	  σε	  όλους	  τους	  παίκτες	  
στο	  παιχνίδι.	  Προς	  το	  παρόν,	  υπάρχει	  μόνο	  μία	  αποστολή,	  η	  οποία	  

συνίσταται	  στη	  φωτογράφιση	  διαφόρων	  αντικειμένων	  που	  βρίσκονται	  
διάσπαρτα	  μέσα	  στην	  πόλη.	  Η	  αποστολή	  έχει	  δύο	  παραλλαγές:	  	  

1) Βρείτε	  ένα	  συγκεκριμένο	  αριθμό	  αντικειμένων	  	  

2) Βρείτε	  όσα	  αντικείμενα	  μπορείτε	  μέσα	  σε	  συγκεκριμένο	  χρονικό	  
διάστημα	  	  

Όταν	  βλέπετε	  αυτό	  το	  εικονίδιο,	  πρέπει	  να	  συλλέξετε	  ένα	  

συγκεκριμένο	  αριθμό	  αντικειμένων	  πριν	  από	  τους	  άλλους	  
παίκτες.	  Ο	  πρώτος	  παίκτης	  που	  συγκεντρώνει	  τον	  

συγκεκριμένο	  αριθμό	  αντικειμένων	  είναι	  ο	  νικητής.	  	  

	  
Όταν	  βλέπετε	  αυτό	  το	  εικονίδιο,	  έχετε	  έναν	  χρονικό	  περιορισμό	  (σε	  λεπτά)	  προκειμένου	  να	  βρείτε	  όσα	  

περισσότερα	  αντικείμενα	  μπορείτε.	  Όταν	  εκπνεύσει	  ο	  χρόνος,	  ο	  παίκτης	  που	  έχει	  συγκεντρώσει	  τα	  
περισσότερα	  αντικείμενα	  είναι	  ο	  νικητής.	  	  

Η	  επικράτηση	  σε	  μια	  αποστολή	  σας	  προσφέρει	  μερικούς	  πόντους	  και	  ευτυχία.	  	  



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	  	  

Η	  επικράτηση	  σε	  μια	  αποστολή	  θα	  σας	  βοηθήσει	  να	  συγκεντρώσετε	  μερικούς	  εικονικούς	  πόντους.	  Αλλά	  πώς	  
μπορείτε	  να	  τους	  ξοδέψετε;	  	  

Βρείτε	  ένα	  κατάστημα!	  Στο	  Tabby	  Plays	  υπάρχουν	  τρία	  διαφορετικά	  καταστήματα,	  στα	  οποία	  μπορείτε	  να	  αγοράσετε	  
διάφορα	  είδη	  συνηθισμένων	  (αλλά	  και	  πιο	  ασυνήθιστων)	  αντικειμένων.	  	  	  

Αυτά	  τα	  αντικείμενα	  σας	  βοηθούν	  συνήθως	  να	  ανακτήσετε	  τη	  δημοφιλία	  σας,	  την	  ευτυχία	  σας	  ή	  και	  τα	  δύο.	  Σε	  
ορισμένες	  περιπτώσεις,	  μπορεί	  να	  σας	  βοηθήσουν	  κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  αποστολών	  ή	  μπορεί	  να	  γίνουν	  παγίδες	  για	  

τους	  άλλους	  παίκτες	  (αλλά	  ….	  προσέχετε	  το	  κάρμα	  σας).	  	  

Συλλέξτε	  και	  δοκιμάστε	  τα	  όλα!	  	  

	  

ΠΡΑΞΕΙΣ	  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ	  	  

Ενώ	  εξερευνάτε	  την	  πόλη	  ή	  παίζετε	  σε	  μια	  αποστολή,	  μπορεί	  να	  γίνετε	  στόχος	  
δραστών	  εκφοβισμού.	  Οι	  δράστες	  εκφοβισμού	  είναι	  ειδικοί	  χαρακτήρες	  (όχι	  

αληθινοί	  παίκτες	  αλλά	  παίκτες	  του	  συστήματος),	  των	  οποίων	  ο	  μόνος	  στόχος	  στη	  
ζωή	  τους	  είναι	  να	  κυνηγούν	  άλλα	  άτομα!	  	  	  

Οι	  δράστες	  εκφοβισμού	  μπορούν	  να	  σας	  επιτεθούν	  είτε	  μέσω	  του	  κοινωνικού	  
δικτύου	  είτε	  με	  φυσικές	  πράξεις,	  μπορούν	  να	  κλέψουν	  τους	  πόντους	  σας	  και	  αν	  

έχετε	  χαμηλή	  δημοφιλία	  υπάρχουν	  περισσότερες	  πιθανότητες	  να	  γίνετε	  στόχος	  τους.	  	  

Επομένως,	  πώς	  μπορείτε	  να	  υπερασπιστείτε	  τον	  εαυτό	  σας	  και	  άλλα	  θύματα;	  Ο	  καλύτερος	  τρόπος	  είναι	  να	  βρείτε	  
ένα	  μέρος	  για	  να	  ζητήσετε	  βοήθεια	  …	  	  

	  

	  

ΤΟ	  ΣΧΟΛΕΙΟ	  	  

Το	  σχολείο	  είναι	  ένα	  συγκεκριμένο	  κτίριο	  που	  
βρίσκεται	  στο	  κέντρο	  της	  πόλης.	  	  

Μέσα	  στο	  σχολείο	  μπορείτε	  να	  βρείτε	  τους	  

εκπαιδευτικούς.	  Μπορείτε	  να	  αλληλεπιδράσετε	  
μαζί	  τους,	  όπως	  με	  οποιονδήποτε	  άλλον	  

χαρακτήρα	  του	  παιχνιδιού,	  αλλά	  επιπροσθέτως	  
οι	  εκπαιδευτικοί	  μπορούν	  να	  σας	  βοηθήσουν	  

εάν	  ανακαλύψετε	  πώς	  να	  τους	  μιλήσετε	  για	  
τους	  δράστες	  εκφοβισμού.	  	  	  

	  

	  

	  

	  



ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ	  

Οι	  κονκάρδες	  απονέμονται	  από	  το	  σύστημα	  ανάλογα	  με	  τη	  συμπεριφορά	  σας	  ή	  ως	  συνέπεια	  μιας	  κατάστασης.	  Κάθε	  
κονκάρδα	  έχει	  και	  μια	  σημασία,	  όπως	  εξηγείται	  παρακάτω:	  	  	  

	  
Υπερασπιστής:	  Σας	  απονέμεται	  όταν	  ψηφίζετε	  ενάντια	  σε	  αναρτήσεις	  δραστών	  ηλεκτρονικού	  

εκφοβισμού	  ή	  όταν	  βοηθάτε	  τους	  φίλους	  σας	  να	  μιλήσουν	  σε	  έναν	  εκπαιδευτικό.	  	  

	  

	  
	  
Θύμα:	  Σας	  απονέμεται	  εάν	  έχετε	  γίνει	  στόχος	  δραστών	  ηλεκτρονικού	  εκφοβισμού	  πολλές	  φορές.	  	  

	  

	  

Θεατής	  (παθητικός):	  Σας	  απονέμεται	  εάν	  δεν	  είστε	  ποτέ	  στο	  πλευρό	  των	  δραστών	  ηλεκτρονικού	  
εκφοβισμού	  αλλά	  ούτε	  και	  εναντίον	  τους.	  	  

	  
	  

	  
	  

Συνένοχος:	  Σας	  απονέμεται	  όταν	  βρίσκεστε	  συχνά	  στο	  πλευρό	  των	  δραστών	  ηλεκτρονικού	  
εκφοβισμού.	  	  

	  

	  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ	  

Περιοδικά,	  η	  συνεδρία	  ενός	  παιχνιδιού	  ολοκληρώνεται	  (αυτό	  γίνεται	  
αυτόματα	  κάθε	  15	  λεπτά).	  Στο	  τέλος	  κάθε	  συνεδρίας	  εμφανίζεται	  ένας	  

πίνακας	  με	  τους	  καλύτερους	  παίκτες.	  	  
Για	  να	  παραμείνετε	  στην	  κορυφή	  αυτού	  του	  πίνακα,	  χρειάζεται	  να	  

επιλέγετε	  τις	  σωστές	  συμπεριφορές	  στην	  εικονική	  ζωή	  του	  κόσμου	  του	  
Tabby.	  	  

Προσπαθήστε	  πάντα	  να	  είστε	  ο/η	  πρώτος/η!	  

	  

	  

	  

Για	  περισσότερες	  πληροφορίες,	  επισκεφθείτε	  την	  ιστοσελίδα	  www.tabby.eu	  


