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                         1.ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ 

δηεξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ηεο Α‟ Λπθείνπ . Σηε παξαθάησ εξγαζία , 

ε νκάδα καο ζα ζαο παξνπζηάζεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

παηρλίδη . Σπγθεθξηκέλα , ζα γίλεη πην ζαθήο ν νξηζκόο ηνπ 

παηρληδηνύ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ . Σηελ 

ζπλέρεηα ζα έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα  δήζεηε καδί καο ηελ ηζηνξία 

ηνπ παηρληδηνύ . Τν όκνξθν απηό ηαμίδη αξρίδεη  κε κηα κηθξή 

αλαθνξά ζηελ αξραηόηεηα, κεηαβαίλεη ζην Βπδάληην θαη θαηαιήγεη 

ζηα λεόηεξα ρξόληα . Με ηελ βνήζεηα ζπλεληεύμεσλ από 

αλζξώπνπο  κέζεο ειηθίαο  δηαπηζηώλνπκε δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηα 

παηρλίδηα  ζην πέξαζκα ησλ γελεώλ . Η εξγαζία καο  

νινθιεξώλεηαη κε ηε πεξηήγεζή ζαο ζηα ζύγρξνλα  παηρλίδηα 

,δειαδή ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηαδηθηπαθά ηα νπνία θπξηαξρνύλ 

ζηηο δσέο ησλ παηδηώλ θαζώο ειθύνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπο  

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έγηλε ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο .  
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    2.ΔΙΑΓΩΓΗ 

2.1. Η Σεκαζία θαη ν ξόινο ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ θαζηζηνύλ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο πνιύ ελδηαθέξνπζα. Η 

εμέιημε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

ζρεηίδεηαη κε πνιιαπινύο παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηηο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ  

θαη επηθξαηνύλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν.            

                     

2.2 Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε βαζίζηεθε ζηε κειέηε θαη 

επεμεξγαζία θείκελσλ από βηβιία ε ην δηαδίθηπν θαη ζε 

ζπλεληεύμεηο (αηόκσλ κεγαιπηέξσλ) θαη ζε έλα εξσηεκαηνιόγην.  

 

2.3 Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα θάλνπκε αηζζεηή ηελ παξνπζία 

ησλ  παηρληδηώλ ζηε δσή καο. Δπίζεο ,λα θαηαλνήζνπκε ηε 

ζεκαζία θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ  θαη ην ελδερόκελν πσο 

κπνξεί λα θξύβεη θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 
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3. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

         3.1Οξηζκόο Παηρληδηνύ 

             Παηρλίδη ή παίγλην είλαη κηα δνκεκέλε δξαζηεξηόηεηα, 

πνπ ζπλήζσο έρεη ζθνπό ηελ ςπραγσγία ή αζθείηαη ζαλ 

εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Τν παηρλίδη είλαη κηα μερσξηζηή αζρνιία 

από ηελ εξγαζία, ε νπνία έρεη ζαλ θύξην ζηόρν ηελ αληακνηβή, θαη 

από ηελ ηέρλε, κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάδνληαη ζηνηρεία αηζζεηηθήο 

θαη ηδενινγίαο. Ωζηόζν, ν δηαρσξηζκόο δελ είλαη απόιπηα θαζαξόο, 

αθνύ πνιιά παηρλίδηα εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο  θαη 

ηεο ηέρλεο. 

 

3.1.1 πκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ 

 

 Τν παηρλίδη είλαη ε παγθόζκηα γιώζζα ησλ παηδηώλ. Φάξε 
ζ‟ απηό, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδνληαη πην άλεηα 
θαη λα εμεγνύλ θαιύηεξα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, ζε ζρέζε 
κε ηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ, πσο κέζα 
από ην παηρλίδη, ην παηδί επηηπγράλεη ηε ζσκαηηθή, 
ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ εμέιημε θαη αλαπηύζζεη 
ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 
Έρεη ηνληζηεί αθόκε, όηη κέζα από απηό ην παηδί κπνξεί λα 
απειεπζεξσζεί θαη λα εθηνλώζεη ηελ έληαζή ηνπ.  
 

 Η πνιππιεπξόηεηα ηνπ παηρληδηνύ θαη ε βίσζε 
θαηαζηάζεσλ εηθνληθά θαη όρη πξαγκαηηθά, ζπκβάιιεη ώζηε 
ην παηδί λα κπνξεί λ‟ αιιάμεη ξόινπο θαη λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζν γηα λα πξνζδηνξίζεη ην άγλσζην 
θαη ην ηξνκαρηηθό. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξνζηαηεπηηθό 
πιαίζην, έηζη ώζηε ην παηδί κε γλώκνλα ηε θαληαζία ηνπ, 
λα ζπκκεηέρεη ζε βηαηόηεηεο θαη λα πξνβαίλεη ζε 
απαγνξεπκέλεο πξάμεηο, ρσξίο όκσο λα παίξλεη κέξνο, 
θαζώο όια απηά κνηάδνπλ κε ζελάξηα επηζηεκνληθήο 
θαληαζίαο. Αθόκε, ηνπ πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα λα 
απνρσξήζεη από ην ρώξν ηνπ παηρληδηνύ όπνηε θαη όπσο 
απηό επηζπκεί. Καηνξζώλεη ινηπόλ, λα κεηώλεη ηελ έληαζε, 
ε νπνία όηαλ είλαη αξθεηή, κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ 
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θαηαλαγθαζκό επαλάιεςεο, όπνπ ζηακαηά λα ππάξρεη ην 
νπζηαζηηθό παηρλίδη. 

 

 Με ην παηρλίδη ην νπνίν απαηηεί ζπκκεηνρή, δξάζε θαη 
ζθέςε ην παηδί εθθξάδεη επίζεο ηελ πεξηέξγεηά ηνπ, ε 
νπνία είλαη κία δύλακε πνιύ ζεκαληηθή θαη ε ηθαλνπνίεζή 
ηεο θαζίζηαηαη αλαγθαία. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί όκσο 
απηό, πξέπεη λα κπεη ζε ελέξγεηα ε επηλνεηηθόηεηα θαη ε 
θαληαζία. Έηζη, βιέπνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά 
αγαπνύλ ην παηρλίδη, ελώ όζν πην πνιιά παηρλίδηα παίδεη 
έλα παηδί, ηόζν πην κεγάιε θαληαζία έρεη. 

 

 

 Κάηη ζεκαληηθό γηα ηελ αμία ηνπ παηρληδηνύ, είλαη όηη 
απνηειεί εζεινληηθή θαη απνξξνθεηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
Αθόκα, ραξαθηεξίδεηαη θαη από ειεπζεξία. Όια απηά ην 
κεηαηξέπνπλ ζε ελδηαθέξνπζα αζρνιία πνπ απνηειεί 
ηαπηόρξνλα αληαλάθιαζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο κε όια ηα 
ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα εληαρζεί ην άηνκν 
ζηελ θνηλσλία. 
 

 
 

 Τν παηρλίδη είλαη κέζν πνπ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Αξρηθά, ελδπλακώλεηαη ε ζσκαηηθή 
θαηάζηαζε, ε νπνία απαηηείηαη γηα ην παηρλίδη, αιιά θαη ην 
λεπξηθό ζύζηεκα. 

 

 Σπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, 
δηόηη ρξεηάδεηαη ν ζπιινγηζκόο θαη ε κλήκε. Παξάιιεια, 
ζπληειεί θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, 
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πξνθαιώληαο έηζη επράξηζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο.  

 

 Τν παηρλίδη ρξεζηκεύεη ζην παηδί γηα ηελ απειεπζέξσζε 
ηεο νξγήο θαη ησλ άιισλ βίαησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. 
Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθό ζηε δσή ηνπ παηδηνύ, γηαηί 
αλαπηύζζεηαη ν αιιεινζεβαζκόο, ε ζπλεξγαζία, ν 
αιηξνπηζκόο, ε δηθαηνζύλε, ε ακνηβαία εθηίκεζε θαη ην 
θνηλσληθό ηνπ ζπλαίζζεκα, ην νπνίν επηβάιιεηαη γηα ηελ 
αξκνληθή ηνπ ζπκβίσζε. Αλαπηύζζνληαη νη αξεηέο ηεο 
γελλαηόηεηαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο 
απηνζπζίαο, ζεκειηώλνληαο κηα εζηθή πξνζσπηθόηεηα. 
Αληίζεηα, θαηαζηέιινληαη ηα εγσηζηηθά ηνπ έλζηηθηα. 
Σπκπεξαζκαηηθά, ην παηρλίδη απνηειεί έλα κέζν απηό-
έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ.  

 

 

 
 

 Τν παηρλίδη ελώλεη ηνπο αλζξώπνπο, δελ επηηξέπεη 
παξαβηάζεηο, επαλαζηάζεηο θαη αλαξρίεο. Δπηηξέπεη 
αληηζέησο πνιύ ιηγόηεξα. Σπλδέεηαη απόιπηα κε όιεο ηηο 
αλζξώπηλεο αλάγθεο, όπσο ε αλάγθε γηα ηξνθή, γηα 
θίλεζε, πξνζηαζία, ζπληξνθηά, κίκεζε, ην έλζηηθην ηεο 
ηδηνθηεζίαο θαη ην ζεμνπαιηθό. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηξόπν 
εθπαίδεπζεο, όπνπ ην παηδί καζαίλεη κόλν ηνπ. Με 
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βνήζεκα ην παηρλίδη, απνθηά εκπεηξίεο, εκπινπηίδεη θαη 
δηεγείξεη ηε θαληαζία ηνπ, θαζώο καζαίλεη λα δεκηνπξγεί. 
Τν είλαη ην θπξηόηεξν κέζν, ην νπνίν βνεζάεη ζηε 
ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε κέζσ 
ηεο επραξίζηεζεο. 

 

 Τν παηδί θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, επηιέγεη λα παίδεη 
αηνκηθά παηρλίδηα. Κπξίσο, παίδεη κε άςπρα, όπνπ 
θπξηαξρεί πάλσ ηνπο θαη μεζπκαίλεη ε επηζεηηθόηεηα ηνπ. 
Σηελ ειηθία ησλ 9-14 ρξόλσλ, επηθξαηεί πάιη ην εγώ θαη ε 
επηζπκία λα ρσξίζεη από ηνπο άιινπο. Όκσο ηα νκαδηθά 
παηρλίδηα βνεζνύλ ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο λα 
μεπεξάζνπλ απηή ηελ ςπρνινγηθή θξίζε θαη λα εληαρζνύλ 
ζηελ θνηλσλία. Όζν ην παηδί κεγαιώλεη ςπρνπλεπκαηηθά 
θαη ζσκαηηθά, δξα κέζα ζην νκαδηθό παηρλίδη πην 
ζπλεηδεηά θαη αξρίδεη λα ηαπηίδεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ κε ηεο 
νκάδαο.         
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      3.1.2Κξηηήξηα επηινγήο παηρληδηώλ 

 Τν παηδί κπνξεί λα κεηαηξέςεη ζε παηρλίδη θάζε αληηθείκελν πνπ 

ππάξρεη γύξσ ηνπ. Δίλαη έλαο ηξόπνο γηα λα γλσξίζεη ηνλ θόζκν. 

Όκσο  όια ηα πξάγκαηα δελ είλαη θηηαγκέλα γηα λα γίλνπλ 

παηρλίδηα.  Έλα καραίξη γηα παξάδεηγκα, ε έλα αηρκεξό αληηθείκελν 

δελ είλαη αζθαιέο γηα ην παηδί αιιά επηθίλδπλν. Άξα ινηπόλ γηα λα 

είλαη έλα αληηθείκελν παηρλίδη ζα πξέπεη λα είλαη πξώηα αζθαιέο. 

 Τα αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ παηρλίδηα δελ κπνξεί 

λα είλαη επαίζζεηα θαη εύζξαπζηα. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε 

απνγνήηεπζε γηα έλα παηδί, από ην λα βιέπεη ην «παηρλίδη» πνπ κε 

ηόζε ιαρηάξα πεξίκελε, λα ραιάεη κεηά από ιίγν. Έλα ηέηνην 

αληηθείκελν δελ κπνξεί λα είλαη παηρλίδη  «Τα παηρλίδηα πξέπεη λα 

αληέρνπλ». 

 Τν παηρλίδη πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα έλα παηδί ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα νη γνλείο ,θπξίσο νη 

κπακπάδεο ,δελ κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ έλα ηειεθαηεπζπλόκελν  

απηνθίλεην ζην λενγέλλεην γην ηνπο. Αιιά όκσο αο κελ ην 

πεξηνξίδνπλ θαη ζε ειηθηαθέο νκάδεο  πνπ έρεη ζαθώο μεπεξάζεη , 

γηαηί ζα βαξεζεί. 

 Έλα παηρλίδη ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο ηθαλόηεηεο, ζηηο 

δεμηόηεηεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ, λα ηνπ αξέζεη. Γηα 

παξάδεηγκα αλ αθήζνπκε έλα παηδί κόλν ηνπ ζε έλα ρώξν κε 

παηρλίδηα απηό αλεπεξέαζην από ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαηά 

καγείαο θάηη κέζα ηνπ ζα ην ζπξώμεη θαηεπζείαλ ζην αγαπεκέλν 

ηνπ παηρλίδη. Τν θάζε παηδί έρεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ ηελ  νπνία 

εθδειώλεη αιιά θαη αλαπηύζζεη κέζα από ην παηρλίδη. 

 

 Τν παηρλίδη πξέπεη λα εθπιεξώλεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηνπ 

δεκηνύξγεζε. Μεγαιύηεξε απνγνήηεπζε γηα έλα παηδί κεηά από 
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έλα ραιαζκέλν παηρλίδη,  είλαη έλα παηρλίδη πνπ δηαθέξεη από απηό 

πνπ πεξίκελε. Θπκεζείηε πσο ληώζαηε όηαλ πήξαηε ζηα ρεξηά ζαο 

ην παηρλίδη, πνπ ζηελ ηειεόξαζε θαηλόηαλ λα πεξπαηάεη ε λα 

πεηάεη, θαη όηαλ έθηαζε ζην δσκάηην ζαο  δελ έθαλε ηίπνηα από 

απηά. Γηα λα απνθύγνπκε όια απηά ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε ζην 

παηδί ηη αθξηβώο θάλεη ην παηρλίδη πνπ ζέιεη λα ηνπ αγνξάζνπκε θαη 

εθόζνλ απηό θαηαιάβεη ηόηε κπνξνύκε λα ην αγνξάζνπκε. 

 Υπάξρνπλ παηρλίδηα όπσο ηα επηηξαπέδηα, πνπ πξνσζνύλ ηε 

κάζεζε θαη ιέγνληαη εθπαηδεπηηθά. Αιιά , όπσο ηα θνπθιόζπηηα θαη 

ηα θάζηξα , πνπ θεληξίδνπλ ηε θαληαζία ηνπ παηδηνύ θαη ιέγνληαη 

δεκηνπξγηθά θαη ηέινο ππάξρνπλ  παηρλίδηα ,όπσο ηα ζπξόκελα 

πνπ πξνσζνύλ ηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ιέγνληαη δξάζεο. Κάζε 

θνξά π[νπ νη γνλείο πξόθεηηαη λα αγνξάζνπλ έλα παηρλίδη, ζα 

επηιέμνπλ ην έλα είδνο ε ην άιιν Απηνί γλσξίδνπλ θαιύηεξα από 

όινπο ηη ρξεηάδεηαη θάζε θνξά ην παηδί ηνπο.  

Ο ραξαθηεξηζκόο θαιό παηρλίδη εμαξηάηαη επίζεο θαη από ηηο 

απόςεηο, ηηο αμίεο αιιά θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηηο θάζε νηθνγέλεηαο . 

Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα ζπκίζνπκε θάηη πνπ όινη καο πνιιέο 

θνξέο μερλάκε : «Τν θαιύηεξν παηρλίδη ησλ παηδηώλ είκαζηε εκείο 

νη γνλείο ηνπο». Από εκάο καζαίλνπλ ηα παηρλίδηα, κε εκάο ζέινπλ 

λα παίδνπλ ,ηε δηθή καο πξνζνρή θαη ηνπο δηθνύο καο επαίλνπο, 

ζέινπλ λα θεξδίδνπλ. Γη‟ απηό θαη ηα αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα 

είλαη απηά πνπ αγαπάκε εκείο θαη κε ηα νπνία γηλόκαζηε θαη εκείο , 

έζησ θαη ιίγν, παηδηά. 
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      3.1.3 Γνλείο θαη δώξα 

     Αξρηθά, ηα δώξα ησλ γνλέσλ απνηεινύζαλ κηα ηξπθεξή 

ρεηξνλνκία κέζα από ηελ νπνία ν γνλέαο  έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ 

πξνο ην παηδί. Ωζηόζν, ζήκεξα ε έλλνηα ηνπ δώξνπ είλαη εληειώο 

δηαθνξεηηθή αθνύ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ γνλέα. Οη 

γνλείο κε γλσξίδνληαο άιιν ηξόπν γηα λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε 

ηνπο πξνο ην παηδί νδεγνύληαη ζηελ αγνξά πνιιώλ παηρληδηώλ  

ζπλήζσο αληηθεηκέλσλ ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο , αθόκα θαη 

όηαλ ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε δελ ηνπο ην επηηξέπεη. Έηζη, ην 

παηδί θαηαιήγεη  λα ζεσξεί ηελ πξνζθνξά δεδνκέλε θαη γίλεηαη 

εγσθεληξηθό. 

     Τα θίλεηξα πνπ νδεγνύλ ηνπο γνλείο ζηελ αγνξά δώξσλ 

πνηθίινπλ. Πξώησλ, νη γνλείο δπζθνιεύνληαη λα εθθξάζνπλ ηελ 

αγάπε ηνπο.  δεύηεξνλ,  αλαπηύζζνπλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο (είηε γηαηί δελ αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξόλν 

ζηα παηδηά ηνπο είηε γηαηί είλαη ρσξηζκέλνη) θαη πξνζπαζνύλ κε 

απηό ηνλ ηξόπν λα εμαγνξάζνπλ ηελ αγάπε ηνπο. Δπίζεο, νη ίδηνη 

ζηεξεκέλνη από ηα παηδηθά ηνπο ρξόληα θαη κε ζέινληαο ηα παηδηά 

ηνπο λα ληώζνπλ ζαλ εθείλνπο νδεγνύληαη ζηελ αιόγηζηε παξνρή 

πιηθώλ αγαζώλ.  Τέινο, ππάξρνπλ θαη νη γνλείο νη νπνίνη 

βαξηνύληαη ηελ γθξίληα ηνλ παηδηώλ ηνπο θαη ηνπο αγνξάδνπλ δώξα 

γηα λα εξεκνύλ. Γη‟ απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα παηδηά δελ γελληνύληαη 

άπιεζηα αιιά γίλνληαη. 

 Η αιόγηζηε πξνζθνξά δώξσλ επεξεάδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ηελ παηδηώλ ηόζν κε ηνπο γνλείο  όζν θαη κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο.  Οη γνλείο ελδίδνπλ ζηηο πηέζεηο ησλ παηδηώλ 

ηνπο γηα ηελ αγνξά λέσλ παηρληδηώλ. Σηηο κέξεο καο ζπρλά 

παξαηεξνύκε παηδηά  λα ζπγθξίλνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε 

θξηηήξην ηελ πνζόηεηα παηρληδηώλ πνπ δηαζέηνπλε κε απνηέιεζκα 

λα γίλνληαη ππεξνπηηθά. 

    Σπλνςίδνληαο, ην παηδί ζα θαηαιήμεη λα δίλεη ζεκαζία ζηελ 

πνζόηεηα θαη όρη ζηελ πνηόηεηα. Έηζη, ζα γίλεη έλαο δπζηπρηζκέλνο 

ελήιηθαο πνπ ζα λνηάδεηαη κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Ο ίδηνο δελ ζα 

κπνξεί λα ληώζεη ηελ επηπρία κέζα από απιά πξάγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο 
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3.1.4  Οη ζθιάβνη ηωλ παηρληδηώλ 

Μείδσλ ζέκα ζηελ  ππόζεζε παξαγσγήο παηρληδηώλ δελ είλαη νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο αιιά ε απαζρόιεζε αλειίθσλ. Υπό ηελ  πίεζε 

ηεο θνηλήο γλώκεο , δηεζλώλ νξγαληζκώλ πξνζηαζίαο ησλ 

αλειίθσλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ, νη κεγάιεο 

εηαηξίεο έζπεπζαλ λα ζπζηήζνπλ αλεμάξηεηεο επηηξνπέο γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζηα θηλέδηθα εξγνζηάζηα, ελώ 

πξνζπάζεηα γίλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παγθόζκηνπ θώδηθα, πνπ 

πξνβιέπεη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο  ιεηηνπξγίαο. 

Σε έξεπλα πνπ έγηλε από ηελ ρξηζηηαληθή επηηξνπή βηνκεραλίαο ηνπ 

Hong Kong δηαπηζηώζεθε όηη ζηα 4 από ηα 20 εξγνζηάζηα νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαηώλ είλαη δύζθνιεο γηαηί :  

α) Οη εξγάηεο ππεξβαίλνπλ ηηο 18 ώξεο εκεξεζίσο  ζηε δνπιεηά . 

β) Δληνπίδνληαη αλήιηθα έσο θαη 13 ρξνλώλ πνπ δνπιεύνπλ 

ζθιεξά θαη δνπιεύνπλ 7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

γ) Κάλνπλ ππεξσξίεο πνπ δελ πιεξώλνληαη. 

δ) Οη ζεξκνθξαζίεο ζην λ ρώξν εξγαζίαο θηάλνπλ κέρξη θαη ηνπο 

40 βαζκνύο θειζίνπ. 

ε) Γίλεηαη ρξήζε ηνμηθώλ ρξσκάησλ πνπ πξνθαινύλ 

δειεηεξηάζεηο. 

ζη) Σπαλίσο ππάξρνπλ κειέηεο εγθαηάζηαζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη 

γίλνληαη απνιύζεηο ιόγσ αζζέλεηαο. 

 Τν 90% ησλ εξγαηώλ πνπ ξσηήζεθαλ είπαλ πσο δελ γλσξίδνπλ 

ηίπνηα γηα ηνλ θώδηθα, δειαδή ηηο ζηνηρεηώδεηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

εξγνδόηε απέλαληη ηνπο. 
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3.2 Σν παηρλίδη ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ 

3.2.1 Αξραία Διιάδα 

      Οη αξραίνη έιιελεο έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξόιν ηνπ 
παηρληδηνύ. Τν ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ έλα κέζν απηναγσγήο ηνπ 
αηόκνπ. Ήηαλ νη πξώηνη πνπ θαηάιαβαλ ηελ αμία ησλ νκαδηθώλ 
παηρληδηώλ θαη είραλ ηελ αληίιεςε όηη κε απηά πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ηειεηνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ. Γη‟ απηό ηα έβαιαλ ζην πξόγξακκα 
αγσγήο ησλ παηδηώλ . Τα παηρλίδηα είραλ πάληα θαλόλεο, πνπ όινη 
έπξεπε λα ηεξνύλ πηζηά. Γη‟ απηό πίζηεπαλ πσο ην παηρλίδη είλαη 
έλα κεγάιν αγαζό πνπ αλαπηύζζεη ηελ ζπληξνθηθόηεηα, αζθεί ην 
ζώκα, θαιιηεξγεί ην πλεύκα, καζαίλεη ηα παηδηά λα ζέβνληαη ηνπο 
θαλόλεο-λόκνπο ηνπ παηρληδηνύ θαη έηζη, όηαλ κεγαιώζνπλ, λα 
ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνπο λόκνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπο.  
Σηελ αξραία Διιάδα ππήξραλ πνιιά παηρλίδηα πνπ ρσξίδνληαλ ζε 
δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηα νκαδηθά παηρλίδηα θαη ζηα αηνκηθά.       

 Τα αηνκηθά παηρλίδηα ήηαλ κηα θαηεγνξία πνπ δελ ηελ 
πξνηηκνύζαλ  θαη πνιύ ηα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα. 
Ωζηόζν ππήξραλ αηνκηθά παηρλίδηα πνπ ρσξίδνληαλ ζε 
δπν θαηεγνξίεο ζηα αγνξίζηηθα θαη ζηα θνξηηζίζηηθα. 
Αξρηθά ηα αγόξηα έπαηδαλ κε νκνηώκαηα ακαμώλ κε 
παξόκνην ηξόπν όπσο ηα ζεκεξηλά παηδία πνπ έρνπλ 
ηα απηνθηλεηάθηα. Δπίζεο έπαηδαλ κε πήιηλα παηρλίδηα 
ζε κνξθή δσώλ, ζπλήζσο αιόγσλ, ζπκπιεξώλνληαλ 
κε ρσξηζηνύο ηξνρνύο, νη όπνηνη πξνζαξκόδνληαλ ζε 
δπν μύιηλνπο άμνλεο θαη ηξαβηόληνπζαλ κε ζρνηλάθη, 
ζαλ έλα είδνο δσόκνξθσλ ακαμηώλ. Από ηελ άιιε ηα 
θνξίηζηα έπαηδαλ κε θνύθιεο όπσο θαη ζήκεξα. Έρνπλ 
ζσζεί πήιηλεο, νζηέηλεο ή αθόκα θαη καξκάξηλεο 
θνύθιεο, ελώ έρνπλ βξεζεί θαη άιιεο από πην θζαξηά 
πιηθά όπσο μύιν, θεξί, γύςν ή ύθαζκα. Μεξηθέο από 
απηέο ζηαηηθέο θαη άιιεο κε θηλεηά κειή [ηα ιεγόκελα 
λεπξόζπαζηα]. Οη δπν απηέο θαηεγνξίεο θνύθισλ 
κπνξεί είηε λα είλαη γπκλέο ώζηε ηα θνξίηζηα λα ηηο 
ληύλνπλ είηε ην αληίζεην. Όπσο όια ηα πήιηλα εηδώιηα 
έηζη θαη νη θνύθιεο έθεξαλ ρξώκαηα. Δπίζεο έπαηδαλ κε 
δηάθνξα νκνηώκαηα δσώλ, όπσο ζθπιηά, άινγα, βόδηα, 
γνπξνύληα θαη ρειώλεο, όπσο αθξηβώο  ζπκβαίλεη θαη 
ζήκεξα. Τέινο έπαηδαλ κε ηόπηα, ζηεθάληα θαη 
κηθξνζθνπηθά εηδή λνηθνθπξηνύ.  

 Η δεύηεξε θαηεγνξία παηρληδηνύ είλαη ηα νκαδηθά 
παηρλίδηα πνπ ηα παηδηά ηα πξνηηκνύζαλ πεξηζζόηεξν 
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από ηα αηνκηθά. Κάπνηα από ηα παηρλίδηα απηά είλαη ηα 
εμήο:  

-Η Αηώξα (ε γλωζηή θνύληα ή θξεκάζηξα). 

 
 
-Αθηλεηώληαο ( Παξαιιαγή ηνπ  ζεκεξηλνύ παηρληδηνύ 
ζηξαηηωηάθηα αθνύλεηα, ακίιεηα, αγέιαζηα θαη ηα 
αγαικαηάθηα).  

 
-Η Ακπάξηδα (θπλεγεηό, ζήκεξα ην ζπλαληάκε κε ην ίδην 
όλνκα θαη ζαλ ζθιαβάθηα). 

 
 
-Η Βαζηιίλδα (όκνην κε ην θιεθηέο θαη αζηπλόκνη). 

 
 
-Η Γηειθπζηίλδα (ην ζεκεξηλό ηξάβεγκα ηνπ ζρνηληνύ, ην 
ηξαβερηό). 

 
 
-Η Κξηθειαζία (παηρλίδη κε θξίθν-ηξνρό, ην ζεκεξηλό ζηεθάλη, 
ην ηζέξθη. 
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-Η Κξππηίλδα (ην γλωζηό θξπθηό).  

 
 
-Κώλνο ή ηξόκβνο (ε γλωζηή ζβνύξα). 

  
 
-Η θαίξα (ε κπάια ,ην ηόπη. Όπωο θαη ζήκεξα παίδνληαλ 
πνιιά παηρλίδηα κε ηελ κπάια).   
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3.2.2 Βπδάληην 

  Σηα ρξόληα ηνπ βπδαληίνπ θαη κέρξη ηνλ 9ν αηώλα δελ ππάξρνπλ 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο άζθεζεο 

κέζα ζηελ ηόηε θνηλσλία. Αλ θαη βέβαηα από ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπκε δείρλνπλ όηη γηλόηαλ γηα ιόγνπο ςπραγσγίαο θαη 

άζθεζεο ηνπ πλεύκαηνο θαη ηνπ ζώκαηνο.  

 Σηε βπδαληηλή εθπαίδεπζε δελ ππήξρε ε γπκλαζηηθή, γηαηί ε 

εθπαίδεπζε ήηαλ εθθιεζηαζηηθή θαη έηζη νη πεξηζζόηεξνη λένη 

πήγαηλαλ ζηα κνλαζηήξηα. Τν παηρλίδη όκσο από ηα άιια παηδηά 

δελ έιεηπε (παηδηά πνπ δελ πήγαηλαλ λα κνξθσζνύλ). Τα αγόξηα 

ζπλήζσο έπαηδαλ ζηηο αιάλεο θαη ζηηο απιέο ηεο γεηηνληάο παηρλίδηα 

όπσο 16αξα, θξπθηό, θπλεγεηό, ηζίιηθη, γνπξνύλα, ηπθιόκπγα, 

αιώλη, κήιν θαη αιιά. Αληίζεηα ηα θνξίηζηα έπαηδαλ κέζα ζην ζπίηη 

κε ηηο θνύθιεο. 

                                          

 3.2.3 Σνπξθνθξαηία 

  Σηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηα 

παηρλίδηα είλαη όηη θάπνηα είραλ αξραηνινγηθέο ξίδεο, άιια 

βπδαληηλέο θαη άιια από άιιεο εζλόηεηεο. Οη ρώξνη πνπ έπαηδαλ ηα 

παηρλίδηα ήηαλ ζηηο αιάλεο θαη ζηα ζνθάθηα ζηηο γεηηνληέο. Μεξηθά 

από ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα αγόξηα ήηαλ ην θιέθηηθν (ην 

θξπθηό), ν πεηξνπόιεκνο, ε μηθνκαρία, ην θπλεγεηό. Γεληθά 

πξνηηκνύζαλ λα παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαη όρη αηνκηθά. Σε 

απηή ηελ επνρή ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα είλαη πην ειεπζέξα από ό,ηη 

παιηόηεξα πνπ ήηαλ θιεηζκέλα κέζα ζην ζπίηη. Απηό θαίλεηαη από 

ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ, γηαηί όια ήηαλ νκαδηθά θαη όρη αηνκηθά, 

όπσο  ε κέιηζζα, ην θνπηζό, ην κήιν, ε πηλαθσηή, ε ηπθιόκπγα, ην 

ηζίιηθη. 
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3.2.4 Νεόηεξα ρξόληα 

α.Σν Μπηδδδ 

Μαδεύνληαη ηα παηδηά θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα ηα “θπιάεη”. Απηόο 
θάζεηαη ζ‟ έλα ζθακλί ή ζηέθεη ζθπθηόο θαη βάδεη ην δεμί ηνπ ρέξη 
θάησ από ηελ αξηζηεξή ηνπ καζράιε, θξαηώληαο ηελ παιάκε 
αλνηρηή πξνο ηα επάλσ, ελώ κε ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη θξαηάεη 
θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ. Οη άιινη παίθηεο ζηέθνληαη πξνο η‟ αξηζηεξά 
ηνπ θαη έλαο απ‟ απηνύο ηνλ πιεζηάδεη, ηνπ ρηππάεη ηελ αλνηρηή 
παιάκε θαη ύζηεξα απνκαθξύλεηαη καδί κε ηνπο άιινπο. Όινη 
ρνξνπεδνύλ γύξσ ηνπ θαη ζηξηθνγπξίδνπλ ην δάρηπιν ηνπο 
θσλάδνληαο “Μπηδδ!” όπσο θάλεη ε κέιηζζα. Απηόο πνπ ηα θπιάεη 
πξέπεη λα καληέςεη πνηνο ηνλ ρηύπεζε. Αλ ηνλ αλαθαιύςεη, ηόηε 
απηόο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ αιιηώο ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη θαηά ηνλ 
ίδην ηξόπν. 

 

 

 



17 
 

β. Ο καέζηξνο 

 Έλα παηδί θξύβεηαη όζν ηα ππόινηπα παηδηά νξίδνπλ πνηνο από 
ηελ νκάδα ζα είλαη ν “καέζηξνο” θαη πνην “όξγαλν” ζα παίδνπλ. 
Αθνύ ζρεκαηίζνπλ έλα θύθιν, έξρεηαη ην παηδί πνπ είρε θξπθηεί θαη 
ηνπο παξαηεξεί γηα λα βξεη ην καέζηξν. Όια ηα παηδηά παίδνπλ ην 
ίδην όξγαλν κε ηνλ καέζηξν θαη ηξαγνπδνύλ: – Πνηόο είλαη ν 
καέζηξνο λα ην κάζεηο δελ κπνξείο. 
- Πνηνο είλαη ν καέζηξνο δελ κπνξείο λα βξεηο! 
- Τη θνπηόο πνπ είζαη, ηη θνπηόο πνπ είζαη. 
- Νάηνο ν καέζηξνο, λάηνο ν καέζηξνο! 

 

γ. Λνπθνύη  

Θέκα: Σηόρεπζε  

Υιηθά – Μέζα : 1. Τξύπα ζην ρώκα δίπια από ηνίρν  

      2.  10 – 20 ακύγδαια ην θάζε παηδί  

     3.  Σεκάδη ζην ρώκα    

Υπήξρε έλα παηρλίδη πνπ έπαηδαλ ηα παιηά ρξόληα όηαλ ηα παηδηά 

δελ είραλ ηα ζεκεξηλά παηρλίδηα. Τν παηρλίδη παίδεηαη σο εμήο: Τα 

παηδηά έζθαβαλ κηα κηθξή ιαθθνύβα ζπλήζσο δίπια ζε έλαλ ηνίρν. 

Έλα παηδί παίδεη ην ξόιν ηνπ ηακία. Απηό αλαιακβάλεη λα δίλεη ηα 

θεξδηζκέλα ακύγδαια ή λα παίξλεη ηα ρακέλα. Τα ππόινηπα παηδηά 

αθνύ απνθαζίζνπλ πόζα ακύγδαια ζα ξίρλνπλ θάζε θνξά 

μεθηλνύλ ην παηρλίδη. Από κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε ξίρλνπλ ηα 

ακύγδαια πξνο ηε ιαθθνύβα. Όπνηνο ξίμεη ηα πεξηζζόηεξα 

ακύγδαια ζηε ιαθθνύβα παίξλεη όια ηα ακύγδαια πνπ έβαιαλ νη 

άιινη παίρηεο ζηε ιαθθνύβα. Ο ηακίαο αλαιακβάλεη λα πάξεη ηα 

ρακέλα θαη λα δώζεη ηα θεξδηζκέλα ακύγδαια. Όπνηνο καδέςεη ηα 

πεξηζζόηεξα ακύγδαια είλαη ν ληθεηήο.    
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δ. Σν ιηγθξίλ  

Θέκα: Αληαλαθιαζηηθά  

Υιηθά – Μέζα : 1. Ξπιαξάθη κήθνπο  20 εθαηνζηώλ  

   2.  2 πέηξεο  

  3.  Σηελή ζαλίδα    

Τν ιηγθξί ήηαλ έλα μπιαξάθη πνπ είρε κήθνο πεξίπνπ 20 εθαηνζηά 

θαη πάρνο ζαλ δάθηπιν αλζξώπνπ. Τν έβαδαλ λα αθνπκπά πάλσ 

ζε δύν πέηξεο πνπ απείραλ ιίγν ε κηα από ηελ άιιε. Έλα παηδί 

θξαηώληαο κηα ζηελή ζαλίδα πξνζπαζνύζε λα πεηάμεη καθξηά ην 

ιηγθξί. Τα άιια παηδηά πξνζπαζνύζαλ λα ην πηάζνπλ. Αλ ην 

έπηαλαλ κε ηα δύν ρέξηα θέξδηδαλ 10 βαζκνύο. Με ην δεμί ρέξη 

θέξδηδαλ 20 βαζκνύο, κε ην αξηζηεξό 40 θαη αλ θαλέλαο ην έπηαλε 

αλάκεζα ζηα δπν δάθηπια θέξδηδε 80 βαζκνύο.  

ε. Απθά ηνπ Κνιόθα 

Θέκα: Γξνκηθό ςπραγσγηθό  

Υιηθά – Μέζα : 1. Μαληειάθη      

  Σ‟ απηό ην παηρλίδη ηα παηδηά θάζνληαλ ζε έλα κεγάιν θύθιν. Έλα 

παηδί θξαηνύζε έλα καληηιάθη θιεηζκέλν ζηα ρέξηα ηνπ θαη γύξηδε 

γύξσ από ηα παηδηά ηξαγνπδώληαο: «Απθά – απθά πνπιώ ηα, ηνπ 

ζθεηνύ κνπ ηνπ Κνιόθα πνπ θάκλεη θνινθνύζθηα λα ηξσλ ηα 

θνππειινύζθηα».  Καζώο γύξηδε, πξνζπαζνύζε λα ξίμεη ην καληίιη 

πίζσ από θάπνην παηδί, ρσξίο λα ην πάξεη ρακπάξη. Τα παηδηά 

είραλ δηθαίσκα λα ςάρλνπλ πίζσ ηνπο κε ηα ρέξηα αιιά δελ 

κπνξνύζαλ λα γπξίζνπλ ην θεθάιη πίζσ ηνπο. Τν παηδί πνπ ην 

έβξηζθε πίζσ ηνπ ην έπαηξλε θαη έηξερε. Τν παηδί πνπ ηνπ ην έξημε 
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θαη ην θηππνύζε κε ην καληίιη κέρξη λα θάηζεη ζηε ζέζε εθείλνπ πνπ 

πήξε ην καληίιη. Τν παηρλίδη ζπλέρηδε κε ην λέν παηδί πνπ θξαηνύζε  

ην καληίιη.   Αλ έλα παηδί δελ ην 

έβξηζθε πίζσ ηνπ, εθείλνο πνπ ηνπ ην έξημε, αθνύ έθαλε ην γύξν 

ησλ παηδηώλ ην μαλάπηαλε θαη θηππνύζε ην παηδί πνπ δελ ην βξήθε 

κέρξη λα θάλεη έλα γύξν θαη λα μαλαθάηζεη ζηε ζέζε ηνπ. Καη 

ζπλέρηδε πάιη εθείλνο πνπ θξαηνύζε ην καληίιη.  

ζη. Βαξειάθηα 

 

Τν παηρλίδη είλαη απιό. Φξεηάδεηαη όκσο ην πνιύ 5 παίρηεο. Οη 4 
παίρηεο ζθύβνπλ ζηε ζεηξά αιιά ν   έλαο αξαηά από ηνλ άιινλ. Ο 
5νο πεδάεη από πάλσ ηνπο βάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ ζηελ πιάηε ηνπ 
κπξνζηηλνύ ηνπ, κεηά αλνίγεη ηα πόδηα ηνπ θαη πεξλάεη από πάλσ. 
Όηαλ πεδήμεη πάλσ από όινπο ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιινλ, ν 
ηειεπηαίνο πεδάεη πάλσ απ‟ ηνπο άιινπο. Φάλεη απηόο πνπ ζα 
ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. 
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δ. Καξύδηα   

Τα θαξύδηα είλαη έλα παξαδνζηαθό νκαδηθό παηγλίδη πνπ παίδνπλ 

ηα παηδηά ζηελ Ήπεηξν. Οη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ έρνπλ σο εμήο: 

Κάπνην παηδί ραξάδεη ζην ρώκα κηα επζεία γξακκή. Πάλσ ζ‟ απηή, 

θάζε παίθηεο βάδεη θη από έλα θαξύδη ζηε ζεηξά. Μεηά, ν θάζε 

παίθηεο κε ηε ζεηξά ηνπ θαη από θάζεηε απόζηαζε ελόο κε δύν 

κέηξα από ηε γξακκή ησλ θαξπδηώλ, ζεκαδεύεη ζθπθηόο, θαη κε ην 

κεγαιύηεξν θαη ην πην ζηξνγγπιό θαξύδη ηνπ, θάπνην άιιν θαξύδη. 

Όπνην θαξύδη πεηύρεη θαη ην βγάιεη έμσ από ηε γξακκή ην θεξδίδεη 

θαη δνθηκάδεη μαλά ζεκαδεύνληαο θάπνην άιιν θαξύδη. Αλ 

αζηνρήζεη, ζπλερίδεη ν επόκελνο παίθηεο. Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη 

κέρξη λα βγνπλ από ηε γξακκή όια ηα θαξύδηα 
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3.2.5 ύγρξνλα επηηξαπέδηα παηρλίδηα  

Τα επηηξαπέδηα παηρλίδηα είλαη έλα είδνο παηρληδηνύ πνπ πάληνηε 

είρε μερσξηζηή ζέζε ζηελ θνηλσλία. Αξρηθά, επηηξαπέδην 

νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε νκαδηθό παηρλίδη πνπ παίδεηαη πάλσ ζε 

έλα ηακπιό, ζην νπνίν κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ δύν ή 

πεξηζζόηεξνη παίθηεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε δηαζθέδαζε, ε 

λνεηηθή άζθεζε θαη πνιιέο θνξέο ε απόθηεζε γλώζεσλ ησλ 

παηθηώλ, ζπλδπάδνληαο πάληα ηνλ ζπλαγσληζκό θαη ηνλ 

αληαγσληζκό. Τα επηηξαπέδηα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θιαζηθά, 

όπσο ην ζθάθη, ην ηάβιη θαη ε ληάκα, θαη ζε ζύγρξνλα, όπσο 

Monopoly, Scrabble, Taboo kai Trivial Pursuit. Άιιε κηα θαηεγνξία 

ησλ επηηξαπέδησλ είλαη θαη ηα παηρλίδηα εξσηήζεσλ. 

Σηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ, ην επηηξαπέδην παηρλίδη εμειίρζεθε θαηά 

κεγάιν βαζκό. Δλώ πξηλ ηνλ 18ν αηώλα απνηεινύζε κόλν 

πξνλόκην ησλ ελήιηθσλ αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ, έπεηηα 

γλώξηζε κεγάιε άλζεζε θαη όινη κπνξνύζαλ λα ην ρξεζηκνπνηνύλ. 

Σηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη όηη, ελώ ε θνηλσλία καο έρεη ζηξαθεί 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζε ό,ηη αθνξά ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, 

ζεκεηώλνπλ αλνδηθή πνξεία. Αηηία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ςπρηθή 

αλάγθε ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ ππελζύκηζε  ηεο απιήο θαη ζίγνπξεο 

δσήο ηνπ παξειζόληνο, αθνύ ζήκεξα ηα πεξηζζόηεξα επηηξαπέδηα 

παηρλίδηα παξνπζηάδνπλ πξνγελέζηεξεο κνξθέο δσήο θαη ζθέςεο 

θαη γεληθά κηα παξαδνζηαθή εηθόλα. 
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 3.2.6  Αθεγεκαηηθά παηρλίδηα  

 

Τα αθεγεκαηηθά παηρλίδηα έρνπλ παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ επηηξαπέδησλ θαζώο θαη ησλ δηαδηθηπαθώλ 

παηρληδηώλ . Τα παιαηνηέξα παηρλίδηα δελ είραλ θαλέλα 

αθεγεκαηηθό ζηνηρείν, ρξεηαδόηαλ κόλν λα ληθήζεηο ηνλ αληίπαιό 

ζνπ (παηρλίδηα ζαλ απηά είλαη ηα: ληάκα ,ζθάθη ,ηάβιη , θ.α.) .Τα 

ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύρζεθαλ ηα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο θαη 

πνιέκνπ. Πίζσ από απηά ηα παηρλίδηα θξύβεηαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ 

ν παίθηεο δεκηνπξγεί κε ζηόρν ηελ λίθε . Η αλάπηπμε ησλ 

παηρληδηώλ δελ ζηακάηεζε.  Καηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ άξρηζαλ 

λα αλαπηύζζνληαη ηα παηρλίδηα ξόισλ όπνπ ζηόρνο ησλ παηθηώλ 

είλαη λα ππνδπζνύλ έλαλ ξόιν π. ρ. παληνκίκα. Δπίζεο 

εκθαλίζηεθαλ ηα ειεθηξνληθά θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, όπνπ ε 

αθήγεζε ήηαλ θαλεξή από ηελ αξρή. Οπζηαζηηθά αθεγεκαηηθά 

παηρλίδηα νλνκάδνπκε απηά πνπ πίζσ ηνπο θξύβνπλ κηα ηζηνξία κηα 

αθήγεζε, θάηη πνπ απνπζίαδε από ηα παιαηνηέξα παηρλίδηα . 
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3.3 Ηιεθηξνληθό θαη δηαδηθηπαθό παηρλίδη 

 

Τα πξώηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα έπαημαλ θνηηεηέο  θαη κέιε 

επηζηεκνληθώλ θνηλνηήησλ ζε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα ζηε δεθαεηία 

ηνπ ‟60, ζε  «ρξνλνκηζζσκέλνπο ππνινγηζηέο». Αξγόηεξα ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 έθαλαλ ηε εκθάληζε ηνπο ηα πξώηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα ζηελ αγνξά ζε ζθαηξηζηήξηα, κπηιηαξδάδηθα, ζηαζκνύο 

ιεσθνξείσλ θαη εηδηθέο αίζνπζεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ (ηα 

ιεγόκελα „νπθάδηθα‟). Τν 1980 θαηαθζάλεη ν ζξπιηθόο πηα Pack 

Man, θαη ζηε ζπλέρεηα ην 1983 παξνπζηάζηεθαλ νη πξώηεο 

παηρληδνκεραλέο (Atari). 

Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο  : 

1. Πεξηπέηεηεο 

2. Σηξαηεγηθήο 

3. Αζηπλνκηθά 

4. Γηαζηεκηθά 

5. Θξίιεξ 

6. Δμνκνησηέο 
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  3.3.1 Σα πην δεκνθηιή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα 

       Πεξηπέηεηαο 

1)Roads of Rome (θηηάμε ηνπο πεξίθεκνπο ξσκατθνύο δξόκνπο) 

2)Epic Battle Fantasy (πνιέκεζε κε πάλσ από 70 ερζξηθά είδε, κε 

πεξηζζόηεξα από 80 είδε όπισλ θαη πνιιά καγηθά) 

      ηξαηεγηθήο  

1)frontline defence  (ηνπνζέηεζε ηνπο πύξγνπο ζνπ θαη κελ 

αθήζεηο ερζξό λα πεξάζεη) 

2)miragine war (δηάιεμε πξνζεθηηθά ηηο δπλάκεηο πνπ ζα ζηείιεηο 

ζηνλ ερζξό ) 

        Γηαζηεκηθά 

1)Into space (πξνζπάζεζε λα ζηείιεηο ηνλ πύξαπιν όζν πην ςειά 

κπνξείο) 

2)Star fire (Δίζαη πηιόηνο ελόο ππεξζύγρξνλνπ δηαζηεκηθνύ 

καρεηηθνύ δηαζηεκόπινηνπ) 

         Δμνκνηωηέο 

1)Kombat fighters (Γηάιεμε ηνλ δηθό ζνπ ήξσα θαη αληηκεηώπηζε ηνλ 

ερζξό ζνπ ρξεζηκνπνηώληαο  δηάθνξεο επηζέζεηο) 

2)sindicate (ζθνπόο ζνπ είλαη λα δηεπζύλεηο κηα θεξδνθόξα 

επηρείξεζε εγθιήκαηνο) 

         Πνιεκηθά 

1)Alexander – dawn of an empire (ζηείιε ηνλ ζηξαηό ζνπ ζηνλ 

ερζξό θαη κελ ηνλ αθήζεηο λα κπεη ζηελ πεξηνρή ζνπ) 

2)Heroes battle 3 (ρηιηάδεο πνιεκηζηέο ζηνλ αγώλα γηα ηελ 

παγθόζκηα θπξηαξρία) 
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3.3.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά               

Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηα ειεθηξνληθά  παηρλίδηα ηόζν 

ειθπζηηθά είλαη : 

1. Ο ξεαιηζκόο θαη ηα εμειηγκέλα γξαθηθά 

2. Οη θιηκαθνύκελεο βαζκίδεο δπζθνιίαο . Π.ρ. ν παίθηεο μεθηλά 

από έλα βαζηθό επίπεδν θαη ζηαδηαθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζύλζεηεο ζηξαηεγηθέο , λα πάξεη πην δύζθνιεο απνθάζεηο , θ.α. 

Απηό απνηειεί κηα απμαλόκελε πξόθιεζε , πνπ παξάγεη 

θιηκαθνύκελε δηέγεξζε. 
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3.3.3  Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο  ηωλ  ειεθηξνληθώλ 
παηρληδηώλ  

  Τα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ εηζρσξήζεη γηα ηα θαιά ζηηο δσέο 
καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα παηδηά .Τέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα 
σθεινύλ ηα παηδηά αιιά ζπγρξόλσο κπνξεί λα γίλνπλ επηδήκηα γηα 
απηά . 

   Τα ζεηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη αξθεηά : 

 Αξρηθά ην παηδί κπνξεί λα ζπλδπάζεη ηε δηαζθέδαζε κε ηελ 

αλάπηπμε γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ  

 . Ταπηόρξνλα , έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμνηθεησζεί κε ηε 

ηερλνινγία.  

 Οη ζεηηθέο απηέο επηδξάζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε παξαηεξεηηθόηεηαο  θαη  ηθαλόηεηαο λα επηιύνπλ 

πξνβιήκαηα . 

  Δπίζεο , ην παηδί κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπ. 

Απηό ζπκβαίλεη θαζώο ην εμεξεπλεηηθό παηρλίδη δελ ππάξρεη 

ζε αλνηρηνύο ρώξνπο .  

Τα αξλεηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη ηα εμήο: 

 Τν παηδί δελ μερσξίδεη ην πξαγκαηηθό από ην ςεύηηθν . 

 Αθόκε έλα αξλεηηθό ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ είλαη ε 

επηξξνή ηνπο . Απηά ηα παηρλίδηα ζπλήζσο έρνπλ  βίαην 

πεξηερόκελν , έηζη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο γίλεηαη επηζεηηθή .  

 Δπίζεο ηα παηδηά  κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ δελ 

είλαη ηθαλά λα απνθηήζνπλ πξαθηηθέο γλώζεηο . Γηα 

παξάδεηγκα δελ μέξνπλ λα πξνζηαηεύνληαη , λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ αιεζηλό θίλδπλν , λα απνθηνύλ εκπεηξίεο 

θαη λα ζέβνληαη ηνπο άιινπο . 

  Τέινο , ην πην ζεκαληηθό είλαη πσο ηα παηδηά εζίδνληαη θαη 

εμαξηώληαη από απηά .  
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                            4. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

  

  4.1 πκπεξάζκαηα πλεληεύμεωλ 

Από ηηο 11 ζπλεληεύμεηο ( 6 γπλαηθώλ θαη 5 αλδξώλ) πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ από κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ παηδηώλ ηεο 

νκάδαο (γνλείο θαη παππνύδεο) παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

παηδηθή ειηθία ζε ζπλάξηεζε κε ηα παηρλίδηα. Έηζη ζπκπεξαίλνπκε 

όηη εκθαλίδνληαη αξθεηέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ειηθίεο ησλ 40-55 

θαη 60-80. 

Αξρηθά ηα παηδηά ρξεηάδνληαη ειεύζεξν ρξόλν γηα λα αθηεξώζνπλ 

ζηα παηρλίδηα, ν νπνίνο ήηαλ ιηγνζηόο ζην παξειζόλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, νη γνλείο κεηά ην ηέινο ηνπ πξσηλνύ ζρνιείνπ, 

βνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Έπεηηα 

είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παίμνπλ σο ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Αληηζέησο, 

νη παππνύδεο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, θαη εηδηθά ζηα νξεηλά 

ρσξηά, έθαλαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο ηηο γεσξγηθέο θαη ηηο 

θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο θαζώο θαη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Σηα 

πεδηλά ρσξηά βνεζνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο θη έπεηηα λα 

αθηεξώζνπλ ηελ ππόινηπε εκέξα ζην παηρλίδη. 

Παξάιιεια ηα παηρλίδηα παίδνληαλ ζε πνηθίια κέξε. Δηδηθόηεξα, νη 

γνλείο έπαηδαλ ζε αιάλεο, δξόκνπο αιιά πεξηζζόηεξν ζηελ 

πιαηεία ηνπ ρσξηνύ θαη ζην ζρνιείν. Απελαληίαο, νη ειηθησκέλνη 

ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο έπαηδαλ επίζεο ζε αιάλεο, πιαηείεο θαη 

γεηηνληέο θαζώο θαη ζε ζηάβινπο, ρσξάθηα θαη βνζθνηόπηα. Τα 

παηδηά ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ νκνηόηεηεο κε ηνπο γνλείο. 

Δπηπιένλ, όινη μέξνπκε όηη ηα παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε νκαδηθά θαη 

αηνκηθά. Από ηε κία πιεπξά, ηελ επνρή ησλ γνλέσλ ππήξραλ 

νκαδηθά θαη αηνκηθά παηρλίδηα όπσο θαη ηελ  επνρή ησλ 

παππνύδσλ, κόλν όκσο ζηα πεδηλά ρσξηά. Από ηελ άιιε πιεπξά, 

νη παππνύδεο, νη νπνίνη δνύζαλ ζηα νξεηλά ρσξηά, έπαηδαλ κόλν 

νκαδηθά παηρλίδηα γηαηί δελ άθελαλ θαλέλα παηδί λα παίδεη κόλν 

ηνπ. Ωζηόζν θαη ηα αηνκηθά παηρλίδηα εκθαλίδνληαλ, αλ θαη ζπάληα, 

θαη εηδηθόηεξα ζηα θνξίηζηα πνπ έβγαηλαλ γηα ιηγνζηέο ώξεο από ην 
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ζπίηη. Σπγρξόλσο, ε πιεηνλόηεηα ησλ παηρληδηώλ απαηηνύζαλ 

αηνκηθή άζθεζε θαη ζηηο δύν γεληέο, αλεμαξηήησο ηόπνπ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη αθόκε ε δηαθνξά ησλ ειηθηαθώλ θξηηεξίσλ. Όζν 

ζηνπο γνλείο δελ ππήξραλ ειηθηαθά θξηηήξηα, ηόζν δηαθνξεηηθέο 

ήηαλ νη ζπλζήθεο, ζε ό,ηη αθνξνύζε ην παηρλίδη ζηελ επνρή ησλ 

ειηθησκέλσλ. Με άιια ιόγηα, ηα παηδηά πξνηηκνύζαλ λα παίδνπλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ιόγσ ηεο αιιαγήο ησλ ελδηαθεξόλησλ. 

Οξηζκέλεο θνξέο έπαηδαλ καδί παηδηά ειηθίαο έσο δεθαπέληε εηώλ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί ε δηάθξηζε ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηα 

παηρλίδηα. Αλ θαη ζηνπο γνλείο δελ ππήξρε δηαρσξηζκόο αλάκεζα 

ζηα θύια, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηνπο παππνύδεο. Δλώ ζηα 

πεδηλά ρσξηά ππήξραλ πεξηπηώζεηο πνπ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα 

έπαηδαλ καδί, ζηα νξεηλά δελ είραλ θακία θνηλσληθή επαθή.  

Σπγθξίλνληαο ηηο επνρέο, ζπκπεξαίλνπκε όηη εκθαλίδνληαη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δύν πξναλαθεξόκελεο γεληέο, ζε ζύγθξηζε 

κε ην ζήκεξα. Τα ηδεώδε θαη ηα ηδαληθά ησλ ζεκεξηλώλ αλζξώπσλ 

έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά, έηζη θαη ηα παηρλίδηα έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο 

αιιαγέο, εηδηθά κε ηελ εηζρώξεζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ησλ 

δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ. Πιένλ ν ειεύζεξνο ρξόλνο ησλ παηδηώλ 

έρεη πεξηνξηζηεί ιόγσ ηεο πνιπάζρνιεο θαζεκεξηλόηεηαο κε 

απνηέιεζκα λα αμηνπνηνύλ ην ρξόλν ηνπο παίδνληαο κόλα ηνπο θαη 

βγαίλνληαο ιηγόηεξν έμσ.  

Σπλνςίδνληαο παξαηεξνύκε όηη ην παηρλίδη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ έρνπλ αιιάμεη θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αιινησζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ. Δθηόο από απηό παξνπζηάδνληαη γεληθά 

νκνηόηεηεο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παίδνληαλ ηα παηρλίδηα ηελ 

επνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ παππνύδσλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο. 

Τέινο, ζπκπεξαίλνπκε όηη, θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ην 

παηρλίδη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. 
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4.1.1 ρόιηα γηα ηελ πεξηζωξηνπνίεζε ηωλ παιηώλ παηρληδηώλ 

   Τα παηρλίδηα έρνπλ αιιάμεη αξθεηά ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. 

Οξηζκέλα έρνπλ ζηακαηήζεη λα παίδνληαη ελώ άιια ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ κε αιιαγέο ζηνπο θαλόλεο. Πιήζνο αηηηώλ νδεγεί ζηελ 

εμαθάληζε ή ζηελ αιινίσζε ηνπο. 

   Αξρηθά ε πην βαζηθή αηηία είλαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο. Τα παηδηά ζην παξειζόλ θαηαζθεύαδαλ κόλα ηνπο 

ηα παηρλίδηα ηνπο από απιά πιηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα μύια θαη 

πέηξεο, ελώ ηώξα ζρεδόλ όια θαηαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθέο 

κνλάδεο. Έηζη ζήκεξα πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ ηα έηνηκα παηρλίδηα 

από ην λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο.  

   Δπηπιένλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ εθείλε ηελ 

επνρή δελ ηνπο επέηξεπε λα αγνξάδνπλ παηρλίδηα εξγνζηαζηαθά 

θαη γη‟ απηό επέιεγαλ ηα νκαδηθά. Αληίζεηα ηα παηδηά ζήκεξα δελ 

εκθαλίδνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηα παηρλίδηα ηνπ παξειζόληνο 

θαη αγνξάδνπλ απηά ησλ εξγνζηαζίσλ κε ηηο άπεηξεο ιεηηνπξγίεο. 

   

 Δπίζεο ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο έρεη 

νδεγήζεη ηα παηδηά ζηα έηνηκα παηρλίδηα θαηαθέξλνληαο λα ηα 

απνκαθξύλεη από ηα απιά. Τα παηδηά έρνπλ άιιεο ππνρξεώζεηο 

ζήκεξα πνπ δελ είραλ ζην παξειζόλ. Αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν κε 

ηα καζήκαηα θαη ηηο εμσζρνιηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο 
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κέλεη ιηγνζηόο ρξόλνο γηα λα αθηεξώζνπλ ζηα παηρλίδηα. Έηζη 

πξνηηκνύλ λα παίδνπλ κόλα ηνπο θπξίσο παηρλίδηα πνπ δε 

ρξεηάδνληαη ζσκαηηθή άζθεζε. 

   Σπλνςίδνληαο, παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ αιιαγέο ζηα 

παηρλίδηα πνπ παίδαλε ηα παηδηά ζην παξειζόλ ζε ζύγθξηζε κε 

απηά πνπ παίδνπλ ηώξα. Δίλαη ινγηθό λα ζπκβαίλεη κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξόλσλ, θαζώο ε θαζεκεξηλόηεηα, ε λννηξνπία θαη νη 

ζπλζήθεο δσήο έρνπλ αιιάμεη.     
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4.2 πκπεξάζκαηα Δξωηεκαηνινγίνπ 

Γηα ην εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνινπζεί ξσηήζεθαλ ζπλνιηθά 54 

άηνκα (33 θνξίηζηα θαη 21 αγόξηα). Οη εξσηήζεηο κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1)Ζχετε ςπίτι ςασ PC ι VIDEO 
GAMES(Κονςόλεσ π.χ. playstation, 

Xbox)?

ΑΓΟΡΙΑ

ΝΑΙ

ΠΧΙ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΝΑΙ

ΠΧΙ

 

Τόζν ηα αγόξηα όζν θαη ηα θνξίηζηα ζε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

δηαζέηνπλ ππνινγηζηή ή παηρλίδηα ειεθηξνληθά   

2)Πόςεσ ώρεσ παίηετε θλεκτρονικά 
παιχνίδια?

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

<1

1 ΜΕ 3

3>

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

<1

1 ΜΕ 3

3>

 

Βιέπνπκε πσο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό  ησλ αγνξηώλ  θαη ησλ 

θνξηηζηώλ παίδνπλ ιηγόηεξν από κία ώξα. 
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3)Πόςεσ ώρεσ παίηετε διαδικτυακά 
παιχνίδια?

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

<1

1 ΜΕ 3

3>

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΟΥ

<1

1 ΜΕ 3

3>

                                                                                                     

Σηα αγόξηα έλα 34% ηζρπξίδεηαη όηη δελ παίδεη δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα ελώ ην 29% παίδεη πεξηζζόηεξεο από 3 ώξεο. Σηα 

θνξίηζηα πάιη έλα 48% απαληά όηη δελ παίδεη ηέηνηα παηρλίδηα 

4)Από ποια θλικία ξεκινάτε να 
παίηετε θλεκτρονικά ι διαδικτυακά 

παιχνίδια?

ΑΓΟΡΙΑ

6 ΜΕ 8

8 ΜΕ 10

10 ΜΕ 12

12 ΜΕ 15

15>

ΚΟΡΙΣΙΑ

6 ΜΕ 8

8 ΜΕ 10

10 ΜΕ 12

12 ΜΕ 15

15>

 

Τα αγόξηα ζε πνζνζηό 33% μεθηλνύλ ζηελ ειηθία ησλ 10 κε 12, ελώ 

ηα θνξίηζηα ζε πνζνζηό 36% κεηά ηα 12. 
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5)Σι παιχνίδια προτιμάτε: 
θλεκτρονικά ι διαδικτυακά 

παιχνίδια?

ΑΓΟΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΆ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΆ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

 

Πεξηζζόηεξν από ην 50% ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ 

πξνηηκνύλ ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. 

6)Ζχετε internet?

ΑΓΟΡΙΑ

ΝΑΙ

ΠΧΙ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΝΑΙ

ΠΧΙ

 

Αλακθηζβήηεηα ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ έρεη πξόζβαζε ζην  

δηαδίθηπν ζην ζπίηη ηνπ. 
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7)Ποφ παίηετε περιςςότερο?

ΑΓΟΡΙΑ

Internet café 

ΣΡΙΤΙ

ΚΟΡΙΣΙΑ

Internet café

ΣΡΙΤΙ

 

Λνγηθά ινηπόλ πξνηηκνύλ λα παίδνπλ  δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζην 

ζπίηη ηνπο 

8)Σι είδουσ παιχνίδια προτιμάτε?

ΑΓΟΡΙΑ

ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ

ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ

ΘΙΛΕ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ

ΡΟΛΕΜΙΚΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΡΕΙΡΕΤΕΙΑΣ

ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ

ΘΙΛΕ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ

ΡΟΛΕΜΙΚΑ

 

Τν 24% ησλ αγνξηώλ πξνηηκνύλ ηα πνιεκηθά θαη αθνινπζεί ην 20% 

κε ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο. Σηα θνξίηζηα ην 43% επηιέγεη παηρλίδηα 

πεξηπέηεηαο. 
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9)Προτιμάτε να αςχολθκείτε με 
παιχνίδια ςτο διαδίκτυο ι να πάτε 

ζξω να παίξετε? 
ΑΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΩ

ΚΟΡΙΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞΩ

 

Δπηπρώο ζπληξηπηηθό πνζνζηό ησλ παηδηώλ επηιέγνπλ λα παίδνπλ 

κε ηνπο θίινπο ηνπο  παξά λα απνκνλώλνληαη κπξνζηά ζηνλ 

ππνινγηζηή. 
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5.Γεκηνπξγηθό Μέξνο 
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6.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 1)http://4gym-kozan.koz.sch.gr/sab4agogi-paixnidi.htm 
 2)http://www.e-toyshop.gr/category 
 3)http://www.paidorawa.com/δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδη/επηιέγνληαο-        
παηρλίδη/θξηηήξηα-επηινγήο-παηρληδηώλ.htm 
 4)http://www.akappatoy.gr 
 5)http://www.google.gr 

- ειεθηξνληθό παηρλίδη: ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο-λέν 
- 4ν γπκλάζην Κνδάλεο-αγσγή πγείαο-παηδί θαη παηρλίδη 
- εζηζκόο ζην δηαδίθηπν 
- εζηζκόο ζην δηαδηθηπαθά παηρλίδηα-webvistas  

 6)http://ellinwnparados.blogspot.com/2010/10/blog-post_13.htm 
 7)http://www.topaliatsidiko.gr 
 8)http://www.paidika.gr 
 9)http://www.sypa.gr/forums/713u/ta-xexasmenu pulia 
paixnidia.htm 
10)αξζξνειεπζεξνηππηα-23/12/2003/Γεκήηξεο Τδάληδεο  
11)3/yk-polichn.thess.sch.gr/…/paixnidia/paixnidia… 
12)http://www.paidorama.com 
13)http://babytips.gr/ 
14)http://fantastikosorizontas.gr 
15)http://3lyk-
polichn.thess.sch.gr/Olympiaki_paideia/paixnidia/paixnidia.htm 
16)http://el.wikipedia.org 
17)Φώθε Πνιπκελάθνπ – Παπαθπξηάθνπ, Τν παηρλίδη ζηελ 
άζθεζε θαη ζηε κάζεζε, Μέξνο Α‟ θαη Β‟, Θεζζαινλίθε,1985. 
18) Τν παηρλίδη καο από ρζεο σο αύξην, 26ν Γεκνηηθό Σρνιείν, 
Τξίθαια,1996. 
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