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ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠEΖΙOY
 ΠΑΙΧΝΙΔΙOY



Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, 
οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο του 
συντάκτη ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν 
απαραίτητα τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 
αυτές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 FinanciaLit: Το Companion Board Game ενός 
εκπαιδευτή είναι μια εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτές 
για να  τους βοηθήσει στο έργο τους να μεταδώσουν τις 
κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τον χρηματοοικονομικό 
αλφαβητισμό, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν σε δραστηριότητες 
που σπάνε τον πάγο και συνομηλίκους.
 Οι μαθητές παίρνουν τον έλεγχο του εισοδήματος 
και του προϋπολογισμού μιας οικογένειας, προσπαθώντας να 
σχεδιάσουν το μέλλον τους καθώς και να αντιμετωπίσουν τις 
αντιξοότητες που θα μπορούσε να φέρει η ζωή.
 Οι μαθητές ως παίκτες (3-5) θα πειραματιστούν στη 
χρήση των κεφαλαίων της «οικογένειάς» τους για να καλύψουν 
τα έξοδά τους, να επενδύσουν σε μελλοντικά σχέδια ή 
να εξοικονομήσουν το πλεόνασμα τους σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον όπου μπορούν να μάθουν για τα προσομοιωμένα 
αποτελέσματα των Πράξεών τους χωρίς να υποστούν τις 
συνέπειες στην πραγματική ζωή.
 Ενώ θα θέλαμε να προσομοιώσουμε τις ακριβείς 
συνέπειες κάθε δράσης ή γεγονότος ή να παρουσιάσουμε 
ακριβείς και ρεαλιστικούς χρόνους για τα γεγονότα που 
συμβαίνουν (μισθοί, τυχαία γεγονότα, πληρωμές δανείων 
κ.λπ.), να διατηρήσουμε το παιχνίδι τόσο εντός των χρονικών 
περιορισμών της τάξης όσο και του επιπέδου πολυπλοκότητας 
σε χαμηλό μέσο για μεγαλύτερη προσέγγιση και ευκολότερη 
κατανόηση,  αποφασίσαμε να μετρήσουμε τους γύρους του 
παιχνιδιού σε “περιόδους”.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Επιτραπέζιο παιχνίδι

Ο πίνακας παιχνιδιών 
χωρίζεται σε διάφορες 
τοποθεσίες. Κάθε Τοποθεσία 
επιτρέπει σε έναν παίκτη 
να τοποθετήσει τα πιόνια 
του εκεί και να κάνει την 
Ενέργεια που σχετίζεται με 
τη συγκεκριμένη Τοποθεσία. 
Ορισμένες Τοποθεσίες μπορεί να έχουν ένα μειονέκτημα 
για τους παίκτες που τις επισκέπτονται, ενώ το πιόνι ενός 
άλλου παίκτη βρίσκεται σε αυτήν την Τοποθεσία.

Πιόνια

Τα πιόνια του παιχνιδιού χωρίζονται σε χρώματα 
παικτών και χρησιμοποιούνται για να επισημάνουν τις 
Ενέργειες ενός παίκτη που σχετίζονται με το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ενός γύρου.

Μάρκες Νομισματικών
Μονάδων

4+

5

4+

5

4+

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Πληρωτέοι
Λογαριασμοί

Μεσίτης
Ασφαλίσεων

Επενδυτικές
Ευκαιρίες

Αγορά Εργασίας &
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Στοίβα
καρτών

Στοίβα
καρτών

Στοίβα
καρτών

Στοίβα
καρτών

Αριθμός γύρου

Η ΑΓΟΡΑ

Κοινά
εμπορεύματα

Είδος
πολυτελείας

Είδος
πολυτελείας

Είδος
πολυτελείας

Είδος
πολυτελείας

1 μονάδα το καθένα.
Αγοράστε 7 ή περισσότερα
για να κερδίσετε έκπτωση

1 μονάδα.
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Οι παίκτες θα έχουν Money Tokens διαφόρων εξόδων 
(1, 5, 10) που αντιπροσωπεύουν το νόμισμα του 
παιχνιδιού. Καθώς κάθε χώρα έχει τις δικές της ζώνες 
τιμών, θεωρήσαμε ότι το να μιλάμε για χρήματα ως 
(Νομισματικές) Μονάδες θα ήταν καλύτερο.

Διάφορα Διακριτικά

Οι παίκτες έχουν επίσης κάποια διακριτικά για να 
χρησιμοποιήσουν ως δείκτες σε διάφορα κομμάτια 
καρτών.

Πίνακας παικτών

Κάθε παίκτης θα έχει το δικό του Πίνακα Παικτών, στον 
οποίο θα συλλέγει τις Μονάδες του και θα παρακολουθεί 
το Εισόδημα και την Ευτυχία του και άλλους παράγοντες 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Οικογενειακή 
κάρτα

Εισόδημα

Ευτυχία

Επενδύσεις Επενδύσεις

Είδη πολυτελείας & κοινά είδη

Δάνεια Ασφάλειες
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Οικογενειακή κάρτα

Στην αρχή του παιχνιδιού, κάθε 
παίκτης είτε θα επιλέξει είτε θα λάβει 
τυχαία μία Οικογενειακή Κάρτα. 
Αυτή η κάρτα υποδεικνύει την αρχική 
ευτυχία    , το εισόδημα   και τις 
μονάδες του παίκτη.

Κάρτα τροποποίησης εισοδήματος

Αυτές οι κάρτες τροποποιούν το Εισόδημα 
ενός παίκτη για τον γύρο.

Κάρτα εκδήλωσης
Αυτές οι κάρτες αντιπροσωπεύουν 
απροσδόκητα περιστατικά που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού.

Κοινές κάρτες και κάρτες ειδών πολυτελείας
Αυτές οι κάρτες αντιπροσωπεύουν καθημερινά 
αντικείμενα απαραίτητα για τη ζωή, καθώς και πολυτελή 
αντικείμενα.

Εισόδημα

+1

Προχωρημένο Περιστατικό Υγείας

Κάθε παίκτης πρέπει να πληρώσει

4 μονάδες        και να

χάσει 3 ευτυχία

Οι Τζόνσονς

Νέος Ενήλικας με Γονείς

Μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί η 
Οικογενειακή Βοήθεια 

Λογαριασμοί προς πληρωμή: 6

Δαπάνες κοινών αγαθών: 4
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΛΙΓΑ 
ΛΟΓΙΑ
Εισοδηματική Φάση

Οι παίκτες θα κερδίσουν εισόδημα, όπως αναφέρεται 
στην κάρτα παίκτη τους και σε άλλες πηγές. Επιπλέον, 
κάθε παίκτης θα τραβήξει μια κάρτα “Εισοδήματος”, η 
οποία μπορεί να επηρεάσει τυχαία το εισόδημά του με 
θετικό ή αρνητικό τρόπο.

Φάση Δράσης

Οι παίκτες θα κάνουν Ενέργειες χρησιμοποιώντας τις 
Μονάδες τους ή θα  περάσουν και θα τερματίσουν τη 
σειρά τους.

Κοινά αγαθά 11

0

Κατοικίδιο

Ενώ αυτή η κάρτα 
είναι στο παιχνίδι, 
έχετε +1 Ευτυχία, 
αλλά έχετε επίσης +1 
Δαπάνες κοινών 
αγαθών.

Λογαριασμοί προς πληρωμή:

Σύμβολο νομισματικής μονάδας: 
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Φάση Πληρωμών & Εκδηλώσεων

Κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης, οι παίκτες θα πρέπει 
να πληρώσουν για τυχόν Κοινά Αγαθά που χρειάζονται 
και να εξοφλήσουν τους Λογαριασμούς τους. Επιπλέον, 
θα επιλύσουν όλες τις Ενέργειες που επέλεξαν όταν 
τοποθέτησαν τα Πιόνια τους στις Τοποθεσίες. Τέλος, 
οι εκδηλώσεις θα επιλυθούν κατά τη διάρκεια αυτής της 
Φάσης.

Φάση συντήρησης

Οι παίκτες θα εκτελέσουν οποιεσδήποτε εργασίες για 
να προετοιμαστούν για τον επόμενο γύρο, εκτός εάν 
το παιχνίδι έχει φτάσει στο τέλος του, όπου αντ ‘αυτού 
εκτελούν όλες τις εργασίες που περιγράφονται κατά τη 
διάρκεια της ενότητας Τερματισμός του παιχνιδιού και 
υπολογίζουν την τελική συνολική ευτυχία τους.

Τέλος παιχνιδιού

Το παιχνίδι θα τελειώσει μετά από 8 χρονικές περιόδους.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ρυθμίστε το ταμπλό παιχνιδιών στη μέση του χώρου 
παιχνιδιών. Επιπλέον, τοποθετήστε όλα τα κοινά 
διακριτικά δίπλα στον πίνακα, σε απόσταση αναπνοής 
από όλους τους παίκτες. Δώστε το διακριτικό πρώτου 
παίκτη στον παίκτη που επιλέχθηκε για να ξεκινήσει 
το παιχνίδι, τοποθετήστε όλες τις τράπουλες στις 
αντίστοιχες υποδοχές τους στο ταμπλό του παιχνιδιού 
και αποκαλύψτε αρκετές κάρτες πολυτελείας για να 
γεμίσετε την αγορά. Τέλος, ανακατέψτε και τοποθετήστε 
τις τράπουλες Event και Income δίπλα στο ταμπλό του 
παιχνιδιού.

Κάθε παίκτης παίρνει:

 • 1 Πίνακας παικτών
 • 1 Οικογενειακή κάρτα
 • 1 σετ οικογενειακών πιόνια (3)
 • 1 Βοήθεια παίκτη
 • 3 Κάρτες κοινών αγαθών
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ο Γύρος

1. Εισοδηματική Φάση

Κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης, οι παίκτες θα κερδίσουν 
εισόδημα, ξεκινώντας 
με τον πρώτο παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα.
 •Ελέγξτε την οικογενειακή σας κάρτα και τοποθετήστε 
το Παρακολούθηση εισοδήματος στην αντίστοιχη υποδοχή 
στο Παρακολούθηση εισοδήματος
 • Στη συνέχεια, σχεδιάστε μια κάρτα τροποποίησης 
εισοδήματος, αποκαλύψτε και επιλύστε το. Κατά τη διάρκεια 
του πρώτου γύρου του παιχνιδιού, παραλείψτε αυτό το βήμα
 •Τέλος, προσαρμόστε την Παρακολούθηση 
εισοδήματος με οποιαδήποτε άλλα εφέ εντός του παιχνιδιού
 •Προκαταβολικές Επενδύσεις και Δάνεια (βλ. 
περισσότερες σχετικές ενότητες)
 •Αποκτήστε αριθμό μονάδων ίσο με την υποδοχή 
στην οποία  βρίσκεται το Πρόγραμμα παρακολούθησης 
εισόδων
Οι παίκτες είναι πλέον έτοιμοι να προχωρήσουν στη Φάση 
Δράσης.
2. Φάση δράσης

Κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης, οι παίκτες θα αναλάβουν 
ενέργειες με τη σειρά, δηλαδή θα τοποθετήσουν ένα από 
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τα πιόνια τους σε μια τοποθεσία του πίνακα παιχνιδιών, 
προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη αυτής της 
τοποθεσίας αργότερα. Ο πρώτος παίκτης θα κάνει μια 
ενέργεια, στη συνέχεια ο επόμενος παίκτης δεξιόστροφα θα 
κάνει μια ενέργεια και ούτω καθεξής, μέχρι όλοι οι παίκτες 
να αποφασίσουν να αποθηκεύσουν. Ένας παίκτης που δεν 
έχει διαθέσιμα πιόνια μπορεί να επιλέξει μόνο αποθήκευση. 
Όταν ένας παίκτης επιλέγει να αποθηκεύσει, η σειρά του 
παραλείπεται έως ότου όλοι οι άλλοι παίκτες επιλέξουν να 
αποθηκεύσουν επίσης (αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης μπορεί 
να συνεχίσει να παίζει όσο έχει να κάνει ενέργειες, ακόμα κι 
αν κάθε άλλος παίκτης έχει επιλέξει να αποθηκεύσει). Μόνο 
ένα Πιόνι από κάθε παίκτη μπορεί να είναι παρόν στην ίδια 
Τοποθεσία. Οι διαθέσιμοι κουλοχέρηδες περιορίζονται από 
τον αριθμό των παικτών. Για να τοποθετήσετε ένα πιόνι 
σε μια υποδοχή, αυτή η υποδοχή πρέπει να αναφέρει έναν 
αριθμό ίσο με τον αριθμό των παικτών ή μικρότερο.
Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι 3 παικτών, οι παίκτες 
μπορούν να τοποθετήσουν Πιόνια στις υποδοχές, αλλά δεν 
μπορούν να τοποθετήσουν Πιόνια στις 4+ υποδοχές.
Οι ενέργειες που έχουν στη διάθεσή τους οι παίκτες είναι, εν 
ολίγοις:
 • Πληρωμή λογαριασμών εκ των προτέρων
 (Μετάβαση στους πληρωτέους λογαριασμούς)
  ◦ Χωρίς όριο παίκτη
  ◦ Πληρωμή Πληρωτέων Λογαριασμών με
  έκπτωση
 • Επισκεφθείτε την αγορά
 (Πηγαίνετε στην αγορά)
  ◦ Χωρίς όριο παίκτη
  ◦ Επιλέξτε Βασικά Αγαθά (που
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  αντιπροσωπεύουν Τρόφιμα Προμήθειες, 
  είδη καθαρισμού και υγιεινής κ.λπ.)
  ◦ Επιλέξτε είδη πολυτελείας
 •Προσαρμόστε το Ασφαλιστικό σας Πρόγραμμα
 (Πηγαίνετε στην Ασφάλιση Μεσίτης)
  ◦ Αποκτήστε βασική ασφάλιση
  ◦ Προσθέστε ή αφαιρέστε έως και δύο
  ασφαλιστικές ρήτρες
 •Κάντε μια επένδυση       (Πηγαίνετε σε επενδυτικές
 ευκαιρίες)
  ◦ Η επένδυση κοστίζει λίγο περισσότερο εάν
  τα πιόνια άλλων παικτών βρίσκονται στην
  τοποθεσία
  ◦ Επιλέξτε μια βραχυπρόθεσμη επένδυση ή
  μια μακροπρόθεσμη επένδυση
 •Βελτίωση Εργασίας        (Μετάβαση στην  Αγορά
 Εργασίας & Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  ◦ Επιλέξτε να αναζητήσετε καλύτερη
  απασχόληση (κάντε ένα πιόνι μη διαθέσιμο
  για ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να 
  αυξήσετε το δικό σας εισόδημα)
  ◦ Επιλέξτε να βελτιώσετε τις δεξιότητες
  της αγοράς εργασίας (πληρώστε έναν αριθμό 
  νομισματικών μονάδων για να αυξήσετε το
  εισόδημά σας)
 •Αποθήκευση
  ◦ Τερματίστε τη σειρά σας.

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε Δράση:
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Πληρωμή λογαριασμών εκ των προτέρων 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Πληρωμών και Εκδηλώσεων, 
οι παίκτες που έχουν το Πιόνι τους σε αυτήν την Τοποθεσία 
θα μειώσουν τον αριθμό των Νομισματικών Μονάδων που 
πρέπει να πληρώσουν για τους Πληρωτέους Λογαριασμούς 
τους. Για κάθε πλήρη 4 μονάδες που πρέπει να πληρωθούν, ο 
παίκτης θα πληρώσει 1 μονάδα λιγότερη.
Παράδειγμα: Ο παίκτης Α πρέπει να πληρώσει 7 μονάδες. 
Επιλέγοντας αυτή την Ενέργεια, ο παίκτης θα πληρώσει 6 
Μονάδες. Ο παίκτης Β πρέπει να πληρώσει 9 μονάδες. 
Επιλέγοντας αυτή την Ενέργεια, ο παίκτης θα πληρώσει μόνο 
7 Μονάδες.

Επισκεφθείτε την αγορά      (αγοράστε βασικά είδη και 
είδη πολυτελείας) 

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Πληρωμών και Εκδηλώσεων, 
οι παίκτες που έχουν το Πιόνι τους σε αυτήν την Τοποθεσία 
θα επιλέξουν οποιονδήποτε αριθμό καρτών Βασικών Αγαθών, 
πληρώνοντας 1 Μονάδα ανά κάρτα ή/και οποιονδήποτε 
αριθμό καρτών Ειδών Πολυτελείας, πληρώνοντας το ποσό 
που αναγράφεται σε κάθε κάρτα. Αφού ολοκληρώσουν όλες 
τις αγορές τους, ξαναγεμίζουν την αγορά με κάρτες ειδών 
πολυτελείας. Οι παίκτες ενδέχεται να μην έχουν διπλότυπα 
είδη πολυτελείας μπροστά τους.
Πριν αγοράσει οποιαδήποτε φύλλα, ο παίκτης μπορεί να 
αποφασίσει να ξοδέψει 1 Νομισματική Μονάδα μία φορά 
για να ανακατέψει ξανά στην τράπουλα όλα τα φύλλα στην 
Αγορά και να αποκαλύψει νέα. Οι παίκτες που αγοράζουν 
7 ή περισσότερες κάρτες Βασικών Αγαθών όταν επιλύσουν 
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αυτήν την Ενέργεια, θα πληρώσουν 1 λιγότερη Νομισματική 
Μονάδα (συνολικά).

Προσαρμόστε το Ασφαλιστικό σας Πρόγραμμα  

Οι παίκτες με κάρτα εσφαλμένου υπολογισμού πρέπει να 
πληρώνουν 1 Νομισματική Μονάδα κάθε φορά που επιθυμούν 
να τοποθετήσουν το Πιόνι τους σε αυτήν την Τοποθεσία.
Κατά τη διάρκεια της Φάσης Πληρωμών και Εκδηλώσεων, 
οι παίκτες που έχουν το Πιόνι τους σε αυτήν την Τοποθεσία 
θα αποκτήσουν μια κάρτα Βασικής Ασφάλισης. Εάν ο 
παίκτης έχει ήδη κάρτα Βασικής Ασφάλισης, πρέπει να λάβει 
οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση (το πολύ 2 κάθε φορά που κάνει 
την Ενέργεια Προσαρμογή του Ασφαλιστικού σας Σχεδίου). 
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να επιλέξει διπλότυπο φύλλο.

Κάντε μια επένδυση

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Πληρωμών και Εκδηλώσεων, οι 
παίκτες που έχουν το Πιόνι τους σε αυτήν την Τοποθεσία θα 
επιλέξουν είτε μια Μακροπρόθεσμη είτε μια Βραχυπρόθεσμη 
Επένδυση και θα πληρώσουν το κόστος της. Εάν όλοι οι 
διαθέσιμοι κουλοχέρηδες σύμφωνα με τον αριθμό των 
παικτών καταλαμβάνονται από ένα πιόνι, κάθε παίκτης θα 
πληρώσει 1 επιπλέον μονάδα για την επένδυσή του!
Ένας παίκτης μπορεί να έχει το πολύ 2 επενδύσεις ενεργές 
στο διοικητικό του συμβούλιο ανά πάσα στιγμή.
Κάθε επενδυτική κάρτα έχει έναν αριθμό υποδοχών πάνω 
τους. Τοποθετήστε ένα διακριτικό στην υποδοχή μεγαλύτερου 
αριθμού κατά την αγορά της κάρτας. Σε κάθε γύρο, κατά 
τη διάρκεια του βήματος Εισοδήματος, θα μετακινείτε την 
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υποδοχή token 1 χαμηλότερα (π.χ. από 2 σε 1 κ.λπ.). Εάν 
το διακριτικό βρίσκεται στη θέση 1 και πρέπει να χαμηλώσει, 
αντ ‘αυτού κερδίστε τα οφέλη της κάρτας (Μονάδες και 
Ευτυχία) και απορρίψτε την κάρτα και το διακριτικό.

Βελτίωση  εργασίας

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Πληρωμών και Εκδηλώσεων, 
οι παίκτες που έχουν το Πιόνι τους σε αυτήν την Τοποθεσία 
θα επιλέξουν είτε  να Αναζητήσουν Καλύτερη Απασχόληση 
είτε να αυξήσουν  τις Δεξιότητές τους στην Αγορά Εργασίας, 
τοποθετώντας αυτήν την κάρτα δίπλα στον Πίνακα Παικτών 
τους.
• Αναζήτηση καλύτερης απασχόλησης
Πάρτε μια Κάρτα Προόδου Καριέρας και τοποθετήστε την 
δίπλα στον Πίνακα Παικτών σας και μετακινήστε το Πιόνι σας 
σε αυτήν την κάρτα (αντί για τα Διαθέσιμα Πιόνια σας). Ενώ 
το Πιόνι σας βρίσκεται στην Κάρτα Προόδου Καριέρας, τα 
αποτελέσματα της κάρτας δεν χρησιμοποιούνται και κατά τη 
διάρκεια της Φάσης Εισοδήματος θα μειώσετε το Εισόδημά 
σας κατά 1 πόντο στο Κομμάτι Εισοδήματος. Στο τέλος 
της επόμενης Φάσης Δράσης, επιστρέψτε αυτό το Πιόνι στα 
Διαθέσιμα Πιόνια σας. Ενώ ένας παίκτης έχει ένα πιόνι σε 
μια κάρτα προόδου σταδιοδρομίας, δεν μπορεί να επιλέξει 
να αναζητήσει ξανά καλύτερη απασχόληση.
• Αύξηση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας
Πληρώστε 3 μονάδες ή 4 μονάδες εάν έχετε περισσότερες 
από 2 κάρτες δεξιοτήτων. Πάρτε μια κάρτα δεξιοτήτων και 
τοποθετήστε την δίπλα στον πίνακα παικτών σας.
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Αποταμίευση

Κανένα Πιόνι δεν απαιτείται για να κάνει αυτή την Ενέργεια.

3. Φάση πληρωμών και εκδηλώσεων

Κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης, οι παίκτες θα πρέπει να 
πληρώσουν όλα τα έξοδα. Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Με σειρά τοποθεσίας, οι παίκτες επιλύουν όλες 
τις επιπτώσεις στις τοποθεσίες στις οποίες έχουν πιόνια. Ο 
παίκτης με το πιόνι του στη χαμηλότερη υποδοχή αριθμού 
επιλύει πρώτα την επιλογή του και, στη συνέχεια, την επόμενη, 
με την ακόλουθη σειρά τοποθεσίας:
 α. Αγορά Εργασίας
 β. Επενδύσεις
 γ. Ασφάλειες
 δ. Αγορά

 2. Κάθε παίκτης πρέπει να απορρίψει έναν αριθμό 
καρτών Κοινών Αγαθών ίσο με τη Δαπάνη Αγαθών που έχει.
ένας. 
 α. Για κάθε κάρτα Κοινών Αγαθών που λείπει από 
έναν παίκτη, χάνουν 2 Ευτυχία (η Ευτυχία δεν μπορεί να 
μειωθεί κάτω από 0).

 3. Κάθε παίκτης πρέπει να πληρώσει έναν αριθμό 
Νομισματικών Μονάδων ίσο με τους Πληρωτέους 
Λογαριασμούς του.
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 α. Οι παίκτες με πιόνι στους λογαριασμούς πληρωμής 
στην τοποθεσία εκ των προτέρων θα πληρώσουν με έκπτωση 
(δείτε τη σχετική ενότητα).
 β. Οι παίκτες που δεν μπορούν να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς τους λαμβάνουν κάρτα εσφαλμένου 
υπολογισμού και πρέπει να λάβουν ένα ή περισσότερα δάνεια 
ή να ζητήσουν οικογενειακή βοήθεια (ή και τα δύο).

4. Αποκαλύψτε κάρτες συμβάντων, σύμφωνα με τον γύρο 
του παιχνιδιού. Αποκαλύψτε και επιλύστε μία κάρτα πριν 
αποκαλύψετε την επόμενη (εάν πρέπει να αποκαλύψετε 
περισσότερες από μία).
 α. Εκτός εάν ένας παίκτης δεν επηρεάζεται από μια 
Κάρτα Γεγονότος (συνήθως λόγω της ύπαρξης Ασφάλισης), 
πρέπει να πληρώσει τυχόν έξοδα που αναφέρονται (αυτό δεν 
είναι προαιρετικό).
 β. Οι παίκτες που δεν μπορούν να πληρώσουν 
συγκεκριμένα τα έξοδα της MonetaryUnit , πρέπει να λάβουν 
μια κάρτα εσφαλμένου υπολογισμού και πρέπει να λάβουν 
δάνεια για να πληρώσουν το μοναδιαίο κόστος του γεγονότος. 
Εάν ένας παίκτης πρέπει να λάβει μια κάρτα miscalculation 
ενώ έχει ήδη μία, χάνει 2 ευτυχία αντ ‘αυτού.

Αριθμός γύρου Κάρτες 
συμβάντων που θα 
αποκαλυφθούν

1 0
2-3 1
4-6 2
7-8 3
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4. Φάση συντήρησης

Κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης, οι παίκτες θα λάβουν τα 
ακόλουθα 
Βήματα:
 1. Επιστρέψτε όλα τα πιόνια από το ταμπλό του
 παιχνιδιού στην προμήθεια του παίκτη
 2. Τοποθετήστε ένα διακριτικό σε κάθε κάρτα
 δανείου και επένδυσης που δεν έχει μάρκες σε
 αυτό
 3. Παίκτες με 5 ή περισσότερες Νομισματικές
 Μονάδες αριστερά, κερδίστε 1 Μονάδα
 4. Ελέγξτε αν είναι το τέλος του 8ου γύρου
  α. Εάν όχι, προχωρήστε σε έναν νέο γύρο
  παιχνιδιού και περάστε το διακριτικό
  πρώτου παίκτη στον επόμενο δεξιόστροφα
  β. Εάν είναι, εξοφλήστε αμέσως τα δάνεια
  και κερδίστε επενδυτικά μπόνους (δείτε
  την ενότητα “Τερματισμός του
  παιχνιδιού”)
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Δάνεια και Οικογενειακή Βοήθεια

Ζητήστε οικογενειακή βοήθεια

Κάθε παίκτης μπορεί, μία φορά ανά παιχνίδι, να ζητήσει 
οικογενειακή βοήθεια , αρκεί να έχει μπροστά του μια 
κάρτα εσφαλμένου υπολογισμού. Κερδίζουν αμέσως 3 
Νομισματικές Μονάδες.

Λήψη Δανείου – Επίλυση Δανείου

Ο παίκτης μπορεί να πάρει μια κάρτα δανείου από την 
Τράπεζα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του γύρου. 
Η λήψη μιας κάρτας δανείου παρέχει στον παίκτη 5 
μονάδες αμέσως. Σε περίπτωση που ένας παίκτης επιλέξει 
να πάρει μια κάρτα δανείου ενώ έχει ήδη μία ή ενώ έχει 
μια κάρτα Miscalculation, θα χάσει επίσης 1 Ευτυχία.

Οι δανεικές κάρτες παραμένουν στο ταμπλό του παίκτη 
και  τροποποιούν το εισόδημα του παίκτη κατά -4 
Νομισματικές Μονάδες για 2 γύρους. Κατά τη διάρκεια 
της Φάσης Συντήρησης, εάν μια κάρτα δανείου δεν 
έχει μάρκες, τοποθετήστε ένα διακριτικό στην υποδοχή 
αριθμού 2.
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κάθε φορά που το Δάνειο επιλύεται κατά τη διάρκεια 
της Φάσης Εισοδήματος, ο παίκτης θα μειώνει το 
Εισόδημά του κατά 4 (θα λαμβάνει 4 λιγότερες 
Νομισματικές Μονάδες για αυτόν τον γύρο) και θα 
μετακινεί το διακριτικό μία υποδοχή χαμηλότερα. Όταν 
το διακριτικό μετακινηθεί κάτω από την υποδοχή “1”, 
η κάρτα απορρίπτεται μετά τη μείωση του Εισοδήματος 
του παίκτη.

Μετά το τέλος του 8ου γύρου, το παιχνίδι τελειώνει. Όταν 
συμβεί αυτό, οι παίκτες με ανεπίλυτες επενδύσεις και δάνεια 
θα κάνουν τα εξής:
 • Οι παίκτες με ανεπίλυτες επενδυτικές κάρτες 
μπροστά τους πρέπει να επιλύσουν αμέσως κάθε μία, 
μειώνοντας τις νομισματικές μονάδες που αποκτήθηκαν κατά 
το διπλάσιο του αριθμού υποδοχής στον οποίο βρίσκεται 
κάθε διακριτικό (π.χ. εάν στο τέλος του παιχνιδιού μια 
επένδυση έχει το διακριτικό της στην υποδοχή 3, μειώστε 
την απόδοση των μονάδων της κατά 6).
 • Οι παίκτες με ανεπίλυτες δανειακές κάρτες μπροστά  
τους πρέπει να πληρώσουν άμεσα Νομισματικές Μονάδες 
από την προσφορά τους ή να χάσουν την Ευτυχία για κάθε 
ανεπίλυτο Δάνειο που έχουν:
 ◦ Διακριτικό στην υποδοχή 1: 4 μονάδες ή 1 ευτυχία
 ◦ Διακριτικό στην υποδοχή 2: 8 μονάδες ή 2 Ευτυχία
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Επιπλέον, οι παίκτες θα κερδίσουν την Ευτυχία σύμφωνα με 
τους ακόλουθους παράγοντες:
 •1 Ευτυχία για κάθε δύο κάρτες που έχουν, εκτός 
από τις Κάρτες Δανείου και Λανθασμένου Υπολογισμού
 •1 Ευτυχία για κάθε 5 (στρογγυλοποιημένα προς τα 
κάτω) σημεία  στον  Ιχνηλάτη Εισοδήματος
 •1 Ευτυχία για κάθε 5 (στρογγυλοποιημένη προς τα 
κάτω) Νομισματική
Μονάδες που απομένουν

ΝΙΚΗΤΗΣ

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο νικητής είναι το άτομο με 
το υψηλότερο ποσό ευτυχίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας, 
το άτομο με τις περισσότερες κάρτες Skills &Career 
Advance είναι ο νικητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, 
κερδίζουν όλοι οι παίκτες που ισοβαθμούν.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, 
οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο του 
συντάκτη ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν 
απαραίτητα τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης 
και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 
αυτές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα πρόσθετο εργαλείο στα χέρια του 
εκπαιδευτή που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το FinanciaLit 
Board Game μέσα στην τάξη του. Ο σκοπός αυτού του 
εγχειριδίου είναι να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρήσης των στοιχείων και 
των χαρακτηριστικών του επιτραπέζιου παιχνιδιού, ωστόσο 
το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τα χέρια 
του εκπαιδευτή και εξαρτάται από την προσπάθεια που 
καταβάλλει για την προετοιμασία της συνεδρίας του.

Για να κατανοήσει το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου, 
ο εκπαιδευτής πρέπει πρώτα να δει το βίντεο με τον τρόπο 
παιχνιδιού και να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών του 
παιχνιδιού. Κατά προτίμηση, ο εκπαιδευτής θα πρέπει 
επίσης να δοκιμάσει το τυπικό παιχνίδι ως παίκτης μεταξύ 
συνομηλίκων πριν ανοίξει αυτό το εγχειρίδιο.

Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τις διάφορες ενέργειες και στοιχεία 
του παιχνιδιού και τρόπους χρήσης τους προς όφελος του 
εκπαιδευτή, προκειμένου να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες 
πτυχές στις οποίες θέλει να δώσει έμφαση. Επιπλέον, θα 
υπάρχει μια ενότητα “Τροποποιήσεις” μετά από κάθε δράση 
και στοιχείο, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους ένας 
εκπαιδευτής μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού 
σύμφωνα με τις επιθυμίες και τον εκπαιδευτικό του στόχο.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επισκεφθείτε την αγορά

Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στους παίκτες να αγοράσουν κοινά 
αγαθά ή είδη πολυτελείας. Τα Κοινά Αγαθά είναι απαραίτητα 
ως πόρος, που πρέπει να δαπανηθούν κατά τη διάρκεια των 
περιόδων του παιχνιδιού και αντιπροσωπεύουν τρόφιμα, 
είδη καθαρισμού και οποιοδήποτε οικιακό αντικείμενο 
μιας χρήσης. Τα είδη πολυτελείας αντιπροσωπεύουν 
δραστηριότητες ή αντικείμενα που οι παίκτες μπορεί να 
επιθυμούν να πάρουν, έχοντας πρόσθετο κόστος και ίσως 
κόστος συντήρησης. Ωστόσο, οι περισσότεροι αυξάνουν 
επίσης την Ευτυχία του παίκτη.
Αυτή η ενέργεια έχει ως στόχο να παρέχει στους παίκτες 
ένα επίπεδο σχεδιασμού. καθώς οι παίκτες θα πρέπει να 
υπολογίσουν τις νομισματικές μονάδες που θα ξοδέψουν 
για να αγοράσουν αντικείμενα για το νοικοκυριό τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών Κοινών Αγαθών.

Τροποποιήσεις:
Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να επιβάλει ένα όριο (είτε 
ελάχιστο είτε μέγιστο) κοινών αγαθών που ένας παίκτης μπορεί 
ή πρέπει να αγοράσει κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. 
Για παράδειγμα, ένας προπονητής που επιθυμεί να τονίσει 
την απαίτηση να αποθηκεύσει τα βασικά αντικείμενα που θα 
χρειαζόταν ένα νοικοκυριό, μπορεί να θέλει να υπαγορεύσει 
ότι “οι παίκτες πρέπει να αγοράσουν τουλάχιστον 4 κάρτες 



6

Κοινών Αγαθών”. Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να 
αυξήσει το κόστος αγοράς ή συντήρησης για να πληρώσει 
για τα είδη πολυτελείας ή να επιβάλει άλλους περιορισμούς. 
Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτής που επιθυμεί να τονίσει 
την ανάγκη να χτίσει μια καριέρα και να φροντίσει την 
οικογένεια πριν επιλέξει είδη πολυτελείας, μπορεί να επιθυμεί 
να υπαγορεύσει ότι «οι παίκτες που επιθυμούν να αγοράσουν 
είδη πολυτελείας πρέπει πρώτα να κρατήσουν μπροστά τους 
δύο Κάρτες Δεξιοτήτων...»

Πληρωμή λογαριασμών εκ των προτέρων

Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στους παίκτες να πληρώσουν 
λιγότερες νομισματικές μονάδες για τους λογαριασμούς τους 
κατά τη διάρκεια του τέλους του γύρου.
Αυτή η ενέργεια έχει ως στόχο να παρέχει στους παίκτες ένα 
επίπεδο κατανόησης των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει 
κάποιος με την εξόφληση και την οργάνωση των λογαριασμών 
τους. Ως εκ τούτου, οι παίκτες μπορεί να επιθυμούν να κάνουν 
αυτήν την ενέργεια για να κάνουν κάποια εξοικονόμηση 
χρηματικών μονάδων.

Τροποποιήσεις:
Ο προπονητής μπορεί να επιθυμεί να ενισχύσει τα οφέλη 
για τους παίκτες και να αλλάξει την ποσόστωση έκπτωσης. 
Για παράδειγμα, ένας προπονητής μπορεί να επιθυμεί να 
δυσκολέψει τους παίκτες να αποταμιεύσουν πληρώνοντας 
νωρίς και θα μπορούσε αντ ‘αυτού να υπαγορεύσει ότι “αυτή 
η ενέργεια σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε 1 νομισματική 
μονάδα για κάθε 5 νομισματικές μονάδες που χρειάζεστε για 
να πληρώσετε για τους πληρωτέους λογαριασμούς σας”.
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Κάντε μια επένδυση

Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στους παίκτες να αγοράσουν κάρτες 
που θα τους παρέχουν πρόσθετους πόρους και Ευτυχία σε 
έναν μελλοντικό γύρο.
Παρέχει στους παίκτες καλύτερη κατανόηση της χρήσης 
νομισματικών μονάδων με την ελπίδα να λάβουν ανταμοιβές 
στο μέλλον, σε αντίθεση με την αγορά πρόσθετων αντικειμένων 
με άμεση ισχύ.

Τροποποιήσεις:
Οι οδηγίες του παιχνιδιού επιβάλλουν ποινή στους παίκτες 
εάν υπάρχουν πάρα πολλοί στην τοποθεσία, για να δείξουν την 
τάση της αγοράς να αυξάνει τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση. 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να παραιτηθεί από αυτήν 
την ποινή, για να ενθαρρύνει περισσότερες επενδύσεις.
Οι παίκτες επιτρέπεται να έχουν το πολύ 2 επενδύσεις στο 
διοικητικό τους συμβούλιο. ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί 
είτε να επιτρέψει περισσότερες επενδύσεις είτε λιγότερες. Έτσι, 
ένας εκπαιδευτής που θέλει να περιορίσει τον αριθμό των 
επενδύσεων που μπορεί να κάνει ένας παίκτης (επηρεάζοντας 
περισσότερο τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις καθώς διαρκούν 
περισσότερους γύρους), θα μπορούσε να υπαγορεύσει “ένα 
μέγιστο μιας επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από 
κάθε παίκτη”.

Προσαρμόστε το Ασφαλιστικό σας Πρόγραμμα

Οι παίκτες που επισκέπτονται αυτήν την τοποθεσία μπορούν 
να επιλέξουν ασφαλιστικές κάρτες και να τις κρατήσουν, 



8

αυξάνοντας το συνολικό ποσό των λογαριασμών τους. 
Οι Ασφαλιστικές Κάρτες δεν εμφανίζουν άμεσα οφέλη. 
Λειτουργούν σε συνδυασμό με τις αρνητικές κάρτες 
συμβάντων.
Αυτή η ενέργεια έχει ως στόχο να παρέχει στους παίκτες 
μια κατανόηση των οφελών της προετοιμασίας για όλες τις 
πιθανές απροσδόκητες καταστάσεις, ανεξάρτητα από το 
πόσο απίθανες είναι.

Τροποποιήσεις:
Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να απαγορεύσει πολλαπλές 
αγορές κάρτας ασφάλισης ή να επιβάλει πρόσθετο κόστος για 
την αγορά περισσότερων από μία καρτών. Για παράδειγμα, ο 
εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να υπαγορεύσει “μπορείτε να 
επιλέξετε μόνο 1 κάρτα κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν 
την τοποθεσία” ή “επιλέγοντας μια πρόσθετη ασφάλιση πέρα 
από την πρώτη, κοστίζει 2 νομισματικές μονάδες αμέσως”.

Βελτίωση της εργασίας

Αυτή η ενέργεια δίνει στους παίκτες την επιλογή είτε να 
πληρώσουν χρηματικές μονάδες για να λάβουν πρόσθετη 
εκπαίδευση με τη μορφή κάρτας δεξιοτήτων, είτε να 
θυσιάσουν ένα πιόνι και κάποιο εισόδημα κατά την επόμενη 
σειρά τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη δουλειά με τη 
μορφή κάρτας προόδου σταδιοδρομίας.
Στόχος του είναι να παρουσιάσει την εκπαίδευση και την 
προσωπική ανάπτυξη ως ευεργετικές για το νοικοκυριό και 
το άτομο.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικογενειακές κάρτες

Αυτές οι κάρτες απεικονίζουν παραδείγματα νοικοκυριών, από 
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως νέους ΕΑΕΚ που ζουν μαζί για 
να μοιραστούν το κόστος ζωής. Παρέχουν στους παίκτες τις 
αρχικές τους Μονάδες Ευτυχίας και Νομισματικής, δείχνουν 
το ποσό των Κοινών Αγαθών που πρέπει να πληρώσουν σε 
κάθε γύρο και επίσης εμφανίζουν τυχόν ειδικά εφέ που θα έχει 
ο παίκτης για ολόκληρο το παιχνίδι.

Τροποποιήσεις:
Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να επιβάλει σκληρότερες 
ή ευκολότερες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνοντας ή μειώνοντας 
κάποια ή όλα  αυτά τα χαρακτηριστικά. Ένας εκπαιδευτής 
έμπειρος στη χρήση αυτού του παιχνιδιού μπορεί ακόμη και 
να αλλάξει τα ειδικά εφέ στις κάρτες της Οικογένειας.

Τροποποιήσεις:
Ο προπονητής μπορεί να επιθυμεί να αλλάξει το κόστος ή 
να επιβάλει όρια σε αυτήν την ενέργεια, για να δυσκολέψει ή 
να διευκολύνει τους παίκτες να το κάνουν. Αυτές οι αλλαγές 
μπορεί να είναι:
 •Αύξηση ή μείωση του βασικού κόστους των καρτών 
δεξιοτήτων κατά 1
 •Αύξηση ή μείωση της ποινής εισοδήματος των 
καρτών προαγωγής σταδιοδρομίας κατά 1
 •Αύξηση ή μείωση της ευτυχίας στο τέλος του 
παιχνιδιού που παρέχεται από αυτές τις κάρτες
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Κάρτες εκδηλώσεων

Αυτές οι κάρτες εισάγονται στο παιχνίδι για να εισαγάγουν 
ένα επίπεδο αβεβαιότητας και κινδύνου για τους παίκτες. 
Ενώ ορισμένες από τις κάρτες είναι επωφελείς, η πλειοψηφία 
των γεγονότων είναι επιβλαβείς και έχουν σχεδιαστεί για 
να αναγκάσουν τους παίκτες να σκεφτούν δύο φορές ποιες 
ενέργειες θα κάνουν, καθώς η αποκάλυψη μιας κάρτας όπως 
το Fire Disaster για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει τυχόν 
παίκτες χωρίς κάρτα Ασφάλισης Πυρός να λάβουν Κάρτες 
Λανθασμένου Υπολογισμού ή / και οικονομικές ζημιές.

Τροποποιήσεις:
Ένας εκπαιδευτής με εμπειρία στη χρήση αυτού του 
παιχνιδιού μπορεί ακόμη και να αλλάξει τα ειδικά εφέ στις 
κάρτες event. Ωστόσο, οι ευκολότερες αλλαγές μπορούν να 
συμβούν αυξάνοντας ή μειώνοντας τον αριθμό κάθε κάρτας 
στην τράπουλα εκδηλώσεων ή πριν από τον προγραμματισμό 
της σειράς με την οποία θα κληρωθούν τα γεγονότα.  Στην 
τελευταία περίπτωση, ο εκπαιδευτής θα στήσει την τράπουλα 
και δεν θα ακολουθήσει τις οδηγίες για να ανακατέψει (ή 
απλά να το κρατήσει κρυφό και να επιλέξει ποιο γεγονός θα 
αποκαλύψει ανάλογα με το σημείο που επιθυμεί να κάνει προς 
όφελος των εκπαιδευομένων).

Κάρτες προϊόντων

Η μία πλευρά των καρτών έχει σχεδιαστεί για να απεικονίζει 
τα κοινά αγαθά που θα πρέπει να πάρουν οι παίκτες από 
μια χρονική περίοδο (τρόφιμα, είδη καθαρισμού ή άλλα 
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αντικείμενα μιας χρήσης κ.λπ.), ενώ η άλλη πλευρά των 
καρτών απεικονίζει διάφορα είδη πολυτελείας που θα 
βοηθήσουν τους παίκτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με 
κάποιο σημαντικό κόστος.
Περιλαμβάνονται είδη πολυτελείας για να κάνουν τους 
παίκτες να σκεφτούν τις ανάγκες τους και να αποφασίσουν για 
τα έξοδά τους. συνήθως οι τελευταίες επιλογές που πρέπει να 
επιλεγούν όταν αποφασίζετε πού θα ξοδέψετε μονάδες.

Τροποποιήσεις:
Καθώς κάθε στοιχείο συνδέεται με ένα άμεσο κόστος 
Νομισματικών Μονάδων, ένα κέρδος Ευτυχίας ή μια 
αύξηση των Λογαριασμών για Πληρωμή κάθε Περιόδου, ο 
εκπαιδευτής μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει ή να μειώσει 
οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα χαρακτηριστικά όπως κρίνει 
κατάλληλο σύμφωνα με το σημείο που προσπαθεί να κάνει. 
Για παράδειγμα, ένα Είδος Πολυτελείας μπορεί να αποφέρει 
2 Ευτυχία, ενώ το κόστος του είναι 8 Μονάδες, αλλά θα το 
επέλεγαν οι μαθητές αν το κόστος του ήταν 11 Μονάδες;

Κάρτες τροποποίησης εισοδήματος

Αυτές οι κάρτες απεικονίζουν τις μικρές αλλαγές κατά τη 
διάρκεια κάθε Περιόδου, όπου ένα άτομο μπορεί να έχει ένα 
μη τυποποιημένο ποσό λογαριασμών για πληρωμή. Έτσι, η 
χρήση τους είναι αρκετά απλή.

Τροποποιήσεις:
Οι τροποποιήσεις αυτής της τράπουλας είναι εξίσου απλές. 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό των 
φύλλων μιας συγκεκριμένης αξίας, μπορεί να αποφασίσει 
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να μοιράσει ένα συγκεκριμένο φύλλο σε έναν συγκεκριμένο 
παίκτη ή μπορεί ακόμη και να αποφασίσει ότι θα τραβηχτεί 
ένα φύλλο για όλους τους παίκτες ή καθόλου φύλλα!

Άλλα εξαρτήματα

Δεν είναι σκόπιμο να αλλάξετε κανένα από τα άλλα στοιχεία, 
εκτός εάν ο εκπαιδευτής έχει εμπειρία και συγκεκριμένο στόχο 
στο μυαλό του. Αντίθετα, αυτά τα στοιχεία τροποποιούνται 
καλύτερα όπως περιγράφεται στις ενέργειες που σχετίζονται 
με αυτά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΛΟΥΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ευτυχία

Προκειμένου ένα παιχνίδι που χρησιμοποιείται στην 
εκπαίδευση να επιτύχει τον σκοπό του, πρέπει να 
δώσει στους παίκτες έναν σαφή στόχο από την αρχή, 
οπότε εισήχθη ο μηχανικός ευτυχίας. Οι παίκτες τις 
περισσότερες φορές, θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την 
Ευτυχία τους όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποφεύγοντας τις δυσάρεστες 
επιπτώσεις των αρνητικών γεγονότων, κερδίζοντας 
προόδους που σχετίζονται με την καριέρα  και 
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συλλέγοντας είδη πολυτελείας και αυξάνοντας σταθερά 
το εισόδημα ενός παίκτη.

Τροποποιήσεις:
Ένας εκπαιδευτής μπορεί να επιθυμεί να παρέχει στους 
παίκτες διαφορετικές συνθήκες στο τέλος του παιχνιδιού, 
όπως η επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου Ευτυχίας, 
ή μπορεί να επιθυμεί να τον αλλάξει εντελώς και να 
υποδείξει ένα καθορισμένο ποσό καρτών που πρέπει να 
συλλεχθούν.
 • Όταν τελειώσει το παιχνίδι, κάθε παίκτης πρέπει 
να έχει μπροστά του τουλάχιστον 4 κάρτες σχετικές με 
την καριέρα του και 3 είδη πολυτελείας που παρέχουν 
Ευτυχία.
 • Το παιχνίδι τελειώνει όταν ο πρώτος παίκτης 
είναι σε θέση να φτάσει την Ευτυχία 15 .
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