Κλίμακα PEGI
Αντικείμενο:
Να αναγνωρίσετε και να κατανοήσετε τα σύμβολα και κλίμακες που μας δίνουν πληροφορίες για
τα βιντεοπαιχνίδια.
Δραστηριότητα:
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συζητήσετε σχετικά με τα παιχνίδια που
παίζουν οι μαθητές σας και να τους βοηθήσετε να ενημερωθούν καλύτερα για τα όρια ηλικίας των
παιχνιδιών και το θέμα που έχει κάθε παιχνίδι.
Είναι καλό να ξεκινήσετε συζητώντας με τους μαθητές σας τι παιχνίδια τους αρέσει να παίζουν και
σε τι συσκευές. Μπορείτε να συνδέσετε τη συζήτηση με την δραστηριότητα «Διαδίκτυο στο σπίτι»
για τη χρήση της τεχνολογίας εκτός σχολείου.
Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια λίστα με τα πιο δημοφιλή παιχνίδια που σας αναφέρουν κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας.
Εξηγήστε στους μαθητές σας ότι βιντεοπαιχνίδια παίζουν άτομα κάθε ηλικίας και ότι κάποια
παιχνίδια απευθύνονται μόνο σε ενήλικες. Επειδή κάποια παιχνίδια είναι μόνο για ενήλικες και
κάποια για μεγαλύτερα παιδιά, υπάρχουν ειδικά σύμβολα στη συσκευασία ή στην ιστοσελίδα κάθε
παιχνιδιού που δείχνουν σε ποια ηλικία πρέπει να είσαι για να παίξεις το παιχνίδι.
Δείξτε στους μαθητές σας τις ηλικιακές ταξινομήσεις PEGI (είτε χρησιμοποιώντας το
συνοδευτικό PowerPoint ή τις κάρτες)
1) Ποιο σύμβολο μας λέει ότι το παιχνίδι απευθύνεται μόνο σε ενήλικες; (PEGI-18)
2) Ποιο σύμβολο μας λέει ότι το παιχνίδι μπορούν να το παίξουν σχεδόν όλοι; (PEGI-3)
Εξηγήστε στους μαθητές σας ότι αυτές οι ηλικιακές ταξινομήσεις είναι αντίστοιχες με αυτές που
χρησιμοποιούνται στις ταινίες, τα DVDs και τα Blu-rays για να μας βοηθήσουν να ξέρουμε πότε
μπορεί να συναντήσουμε κάτι βίαιο, τρομακτικό ή κάτι που μας κάνει να νιώσουμε άβολα.
Υπάρχουν επίσης σύμβολα που μας δείχνουν τα είδη των πραγμάτων που μπορεί να
συναντήσουμε στο παιχνίδι. Χρησιμοποιώντας τις κάρτες ή την παρουσίαση του
PowerPoint, ρωτήστε τους μαθητές σας αν γνωρίζουν (ή μπορούν να μαντέψουν) τι
είδος περιεχομένου αντιπροσωπεύει κάθε σύμβολο.
Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση για τα διαφορετικά είδη περιεχομένου, ειδικά
όσον αφορά στην διευκρίνηση της σημασίας των όρων διακρίσεις ή σεξουαλικό περιεχόμενο στα
παιχνίδια. Η ιστοσελίδα της PEGI έχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ηλικία και το
περιεχόμενο: http://www.pegi.info/gr/index/id/217/
Με βάση τη λίστα με τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών, ρωτήστε τους μαθητές σας αν
γνωρίζουν τις διαβαθμίσεις PEGI που έχουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
Είναι σημαντικό να είστε ειλικρινής σε αυτές τις συζητήσεις για το περιεχόμενο των παιχνιδιών με
ταξινόμηση PEGI-16 και PEGI-18 αλλά να μην κατακρίνετε ή κατηγορήσετε τους μαθητές αν έχουν
παίξει αυτά τα παιχνίδια, καθώς μπορεί να τους τα είχε αγοράσει κάποιος ενήλικας.
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Το σημαντικό μήνυμα που πρέπει να περάσετε στους μαθητές σας είναι να σταματήσουν να
παίζουν το παιχνίδι και να ενημερώσουν ένα ενήλικα σε περίπτωση που συναντήσουν κάτι που
τους αναστάτωσε, στεναχώρησε ή τους έκανε να νιώσουν άβολα. Ο ενήλικας μπορεί να συζητήσει
με το παιδί αυτό που είδε, να εξηγήσει τη σημασία αυτού που είδε και να του προσφέρει στήριξη.
Η συζήτηση για τα παιχνίδια μπορεί επίσης να προσφέρει την ευκαιρία για εξερεύνηση των
διαφορών ανάμεσα στις σκηνές ενός παιχνιδιού και σε αυτά που συμβαίνουν στην
πραγματικότητα. Η σύνδεση αυτών των συζητήσεων με άλλες δραστηριότητες θα βοηθήσει τους
μαθητές να κατανοήσουν ότι όσα βλέπουν στο διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητα αληθινά και
αξιόπιστα.
Μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις όσον αφορά στη συνομιλία με άλλους παίκτες, οι
οποίες μπορούν να συνδεθούν με άλλες δραστηριότητες για τη φιλία και τη διαδικτυακή
επικοινωνία και τις προσωπικές πληροφορίες που δεν κάνει να κοινοποιούν στο διαδίκτυο.
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