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ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 να εμπλουτύςουμε τισ βαςικϋσ γνώςεισ τουσ 
για τον όρο ηλεκτρονικό παιχνύδι   

 να προβληματιςτούμε  και να αναδεύξουμε 
περιπτώςεισ ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

 να προτεύνουμε τρόπουσ προςταςύασ από το 
ηλεκτρονικό παιχνύδι και να δώςουμε 
ςυμβουλϋσ ςτουσ  χρόςτεσ ςτουσ γονεύσ και 
ςτουσ εκπαιδευτικούσ 

 



ΣΙ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΦΝΙΔΙ 

 Παιχνύδι αποκαλεύται 
η δομημϋνη 
δραςτηριότητα που 
διεξϊγεται με ςκοπό 
την ψυχαγωγύα ό 
αςκεύται ςαν 
εκπαιδευτικό 
εργαλεύο 



ΣΙ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ 

 Ηλεκτρονικό παιχνύδι 
ονομϊζεται το παιχνύδι 
το οπούο χρηςιμοποιεύ 
ηλεκτρονικϊ ςτοιχεύα 
για να δημιουργόςει 
ϋνα διαδραςτικό 
ςύςτημα, μϋςα ςτο 
οπούο μπορεύ να παύξει 
ϋνασ παύχτησ. 



ΠΟΣΕ ΕΜΥΑΝΙΣΗΚΕ ΣΟ ΠΡΩΣΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ 
 

 Σο πρώτο γνωςτό 
ηλεκτρονικό παιχνύδι 
που καταςκευϊςτηκε 
ποτϋ, δημιουργόθηκε 
από τουσ Thomas T. 
Goldsmith Jr. και 
EstleRayMann μόλισ το 
1947 



ΣΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΗΛ. 
ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 
αποτελούν μια μορφό 
διαςκϋδαςησ 

από αυτϊ πηγϊζει η απόλαυςη και 
η ευχαρύςτηςη 

μασ δύνουν την αύςθηςη τησ 
ϋντονησ και παθιαςμϋνησ 
ςυμμετοχόσ 

θϋτουν ςτόχουσ όπου καλούμαςτε 
να τουσ πετύχουμε 

αυξϊνουν την αδρεναλύνη γιατύ 
υπϊρχουν ςτοιχεύα ςύγκρουςησ, 
αντιπαρϊθεςησ, φόβου και  
ανταγωνιςμού 



ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΤΓΦΡOΝΩΝ ΗΛ. 
ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 
 
 Παιχνύδια περιπϋτειασ  

 Εκπαιδευτικϊ 
παιχνύδια 

 Παιχνύδια μϊχησ 

 Παιχνύδια πλατφόρμασ 

 Αγωνιςτικϊ παιχνύδια 

 Αθλητικϊ παιχνύδια 

 Παιχνύδια επιβύωςησ 
τρόμου 



ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ 

 ο παύχτησ εύναι ο 
πρωταγωνιςτόσ μιασ 
ιςτορύασ και 
απαιτεύται να λύςει 
διϊφορουσ γρύφουσ ό 
να βρει αντικεύμενα 
προκειμϋνου να 
ςυνεχύςει την πορεύα 
του.  



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ 

 κοπόσ αυτών  των 
παιχνιδιών  εύναι να 
διδϊξουν  το  χρόςτη .  

 Απευθύνονται  ςε 
ϊτομα  από 3 περύπου 
ετών  ϋωσ εφόβουσ και 
ενόλικεσ. 



ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΜΑΦΗ 

 Πρόκειται  για 
παιχνύδια που 
επικεντρώνονται ςτισ 
πολεμικϋσ τϋχνεσ και 
δύνουν ϋμφαςη ςτη 
μϊχη ϋνασ προσ ϋνα.  



ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ 

 Σα παιχνύδια αυτϊ 
περιορύζουν τον 
παύχτη να κινεύται ςε 
οριζόντιεσ επιφϊνειεσ, 
οι οπούεσ αναφϋρονται 
ωσ πλατφόρμεσ 



ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ 

  Εδώ ο παύχτησ 
«κϊθεται» τυπικϊ ςτο 
κϊθιςμα του οδηγού 
ενόσ οχόματοσ 
υψηλών επιδόςεων 
και καλεύται να 
ανταγωνιςτεύ ϊλλουσ 
οδηγούσ  



ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ 

 Σα παιχνύδια αυτϊ 
«μιμούνται» τα 
παραδοςιακϊ 
αθλόματα όπωσ το 
ποδόςφαιρο, το 
γκολφ, το χόκεώ, το 
μπϊςκετ, το τϋνισ κλπ.  



ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΕΠΙΒΙΩΗ ΣΡΟΜΟΤ 

 Σα παιχνύδια αυτϊ 
επικεντρώνονται ςτο 
φόβο και προςπαθούν 
να «τρομϊξουν» τον 
παύχτη 



EΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 
CRASH BANDICOOT  

CRASH BANDICOOT 
REMASTERED  



ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 
FIFA 94 FIFA 17 



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΩΝ 
ΠΑΙΦΣΩΝ    
 

 Ο μη παίχτης . Σο παιδύ 
που εντϊςςεται ςε αυτό 
την κατηγορύα δεν εύναι 
απαραύτητα ϋνα παιδύ με 
μηδενικό εμπειρύα 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών.  



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΩΝ 
ΠΑΙΦΣΩΝ    
 

 Ο απλός παίχτης: Ο 
Απλόσ παύχτησ τισ 
περιςςότερεσ φορϋσ 
εύναι παιδύ που 
αςχολεύται με πολλϋσ 
δραςτηριότητεσ. 



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΩΝ 
ΠΑΙΦΣΩΝ   
  Ο έμπειρος παίχτης: 

Ο παύχτησ αυτόσ ϋχει 
τισ ύδιεσ πιθανότητεσ 
να εύναι αγόρι ό 
κορύτςι, και 
παρουςιϊζει ϋντονα 
ευνοώκό προδιϊθεςη 
απϋναντι ςτα 
ηλεκτρονικϊ παιχνύδια  



ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΑΙΦΝΙΔΙ ΚΑΙ ΥΤΛΟ 

  Μολονότι τα ηλεκτρονικϊ 
παιχνύδια και τα 
βιντεοπαιχνύδια όταν 
αρχικώσ ανδρικό υπόθεςη, 
υπϊρχουν ςτοιχεύα που 
αποδεικνύουν ότι η ςτϊςη 
του γυναικεύου φύλου ωσ 
προσ τα παιχνύδια αυτϊ 
μεταβϊλλεται ςυνεχώσ 

 
 υνόθωσ ϋνα κορύτςι  

εμφανύζεται αρνητικϊ 
προδιατεθειμϋνο απϋναντι 
ςτα ηλεκτρονικϊ παιχνύδια 

 



ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ 
ΗΛ.ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 

 Εύναι πηγό διαςκϋδαςησ και 
ψυχαγωγύασ  

 Αναβαθμύζουν την αυτοεκτύμηςη των 
ατόμων  

 Εξαςκούν την προςοχό, τη 
ςυγκϋντρωςη και τη μνόμη 

 Μερικϊ κϊνουν τα παιδιϊ να 
παιδαγωγούνται 

 Βοηθούν ςτην εξϊςκηςη με την 
τεχνολογύα 

 Σα ηλεκτρονικϊ παιχνύδια κϊνουν τα 
ϊτομα να παύρνουν γρηγορότερεσ 
αποφϊςεισ. 

 Βοηθούν ςτην ομαλό κοινωνικοπούηςη   

 Βελτιώνουν τα αντανακλαςτικϊ  
 

 



ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ 
ΗΛ.ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 

 υναιςθηματικό παρϊλυςη 

 Αύξηςη τησ επιθετικότητασ 
 Απορρόφηςη του χρόνου από τισ 

κοινωνικϋσ δραςτηριότητεσ 

 Μερικϊ παιχνύδια εύναι ακατϊλληλα 
για τα παιδιϊ. 

 Σο διαδύκτυο ϋχει πολλϋσ παγύδεσ 
 Μπορούν να ϋχουν αρνητικϋσ 

επιπτώςεισ ςτην όραςη 

 Προκαλούν ψυχολογικϊ προβλόματα 

 Προκαλούν πολλϋσ φορϋσ 
παχυςαρκύα 

 Μειώνουν την φανταςύα των παιδιών 

 Προκαλούν εθιςμό 

 



Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 οφεύλουν να ενημερωθούν οι ύδιοι 
για τα ηλεκτρονικϊ παιχνύδια  

 να επιβλϋπουν το εύδοσ των 
παιχνιδιών που επιλϋγουν τα παιδιϊ 
τουσ 

  να θϋτουν όριο ςτο χρόνο 
εναςχόληςησ με τα ηλεκτρονικϊ 
παιχνύδια 

  να ενθαρρύνουν τα παιδιϊ για 
εναλλακτικϋσ δραςτηριότητεσ 

 να ςυζητούν μαζύ τουσ για το 
περιεχόμενο των παιχνιδιών  



Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 να απευθύνονται ςε ειδικούσ, αν διακρύνουν τϊςεισ 
εθιςμού  

 να απομακρύνουν τα ηλεκτρονικϊ παιχνύδια από το 
παιδικό δωμϊτιο 

  ώςτε να αποτρϋπουν την ανεξϋλεγκτη χρόςη τουσ 

 να ελϋγχουν τα ςυςτόματα ςόμανςόσ τουσ 

 όςον αφορϊ το φαινόμενο τησ βύασ ςτα ηλεκτρονικϊ 
παιχνύδια, να προκαλούν ςυζητόςεισ με τα παιδιϊ 
τουσ και χωρύσ διϊθεςη «κηρύγματοσ» να εκφρϊζουν 
τουσ προβληματιςμούσ, τουσ φόβουσ και τισ 
ενςτϊςεισ τουσ 



Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 Ο εκπαιδευτικόσ πρϋπει να γνωρύζει 
και να χρηςιμοποιεύ κατϊλληλα 
εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ 

 Να ϋχει την ιδιότητα του 
διαμεςολαβητό, καθοδηγητό και 
διευκολυντό 

 Να ςχεδιϊζει μαθηςιακϋσ 
δραςτηριότητεσ 

 Να εςτιϊςει την προςοχό των παιδιών 
ςε ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ 
λογιςμικών 



72% 

28% 

ΥΎΛΟ  

ΑΓΌΡΙΑ ΚΟΡΊΣΙΑ 



76% 

24% 

ΠΑΊΖΕΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΆ ΠΑΙΦΝΊΔΙΑ; 

ΝΑΙ ΌΦΙ 



27 

6 

ΑΝ ΟΦΙ ΠΑΙΖΑΣΕ Ε ΜΙΚΡΟΣΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ; 
ΝΑΙ ΌΦΙ 



62% 

38% 

ΠΟΟ ΤΦΝΆ ΠΑΙΖΕΣΕ ΗΛ.ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ; 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Κ 



42% 

37% 

21% 

ΠΟΕ  ΩΡΕ ΠΑΙΖΕΣΕ ; 

2 ΩΡΕ 

3-4 ΩΡΕ 

5+ ΩΡΕ 



87% 

13% 

Ε ΠΟΙΟ ΜΕΡΟ ΠΑΙΖΕΣΕ ΗΛ. ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ; 

ΠΙΣΙ INTERNET CAFÉ



67% 

33% 

ΠΑΙΖΕΣΕ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ ONLINE H OFFLINE; 

ONLINE OFFLINE



ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ  

ΜΑΦΗ 
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ΠΟΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΙΜΑΣΕ;  



ΝΑΙ 
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ΣΑΤΣΙΖΕΣΕ ΜΕ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΤ; 



ΗΡΩΩΝ 

ΘΤΜΑΣΩΝ 
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ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΡΟΛΟΤ: 
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ΕΦΕΣΕ ΠΡΟΣΙΜΗΕΙ ΠΟΣΕ ΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 
ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ; 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΓΝΩΕΩΝ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΗ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 
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ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΕ; 



ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΕΝΘΟΤΙΑΜΟ 

ΦΑΡΑ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 

41 
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17 

ΣΙ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΑΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ; 



ΘΕΣΙΚΑ 

ΑΡΝΗΣΙΚΑ 

ΚΑΙ ΣΑ ΔΤΟ 

28 

4 

28 

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΕΣΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 
Α; 



71% 

29% 

ΘΑ ΑΥΙΕΡΩΝΑΣΕ ΣΟΝ ΕΛΕΤΘΕΡΟ Α ΦΡΟΝΟ 
ΠΕΡΙΟΣΕΡΟ Ε ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ; 

ΝΑΙ ΌΦΙ 



         ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 Σα ηλεκτρονικϊ παιχνύδια βελτιώνουν το 
επύπεδο ςυγκεκριμϋνων διαδικαςιών, όπωσ 
τησ αφηρημϋνησ ςκϋψησ , τησ ικανότητασ 
οργϊνωςησ, του λεξιλογύου και του οπτικο-
κινητικού ςυντονιςμού 

 υμπεραύνουμε ότι  τα ηλεκτρονικϊ 
παιχνύδια παρότι αποτελούν μια μορφό 
διαςκϋδαςησ μπορούν να αποτελϋςουν 
ιςχυρό εκπαιδευτικό εργαλεύο για τη 
μϊθηςη 



 ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΦΗ Α 


