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Φυλλάδιο Παιχνιδιών





Τα παιχνίδια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του εφήβου. Κρύβουν όμως τον 
κίνδυνο της υπερβολικής χρήσης και πρέπει πάντα να το περιεχόμενο του παιχνιδιού να είναι 
κατάλληλο για την ηλικία του χρήστη. 

Παρακάτω δίνονται οι πιο συνηθισμένες σημάνσεις ηλικιακής διαβάθμισης και περιεχομένου σε ένα 
παιχνίδι με βάση το σύστημα ταξινόμησης PEGI.  Αντιστοιχίστε τα εικονίδια με τη σημασία τους. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Το παιχνίδι εμπεριέχει χυδαία γλώσσα.

Το παιχνίδι απεικονίζει διακρίσεις ή 
εμπεριέχει υλικό που μπορεί να τις 

ενθαρρύνει.

Το παιχνίδι μπορεί να είναι 
τρομακτικό για τα μικρά 

παιδιά.

Το παιχνίδι παροτρύνει σε 
τζόγο ή τον διδάσκει.

Το παιχνίδι απεικονίζει γυμνότητα 
και/ή σεξουαλική συμπεριφορά ή 

σεξουαλικές αναφορές.

Το παιχνίδι εμπεριέχει 
απεικονίσεις βίας.

Το παιχνίδι περιλαμβάνει αγορές 
εντός της εφαρμογής. 



Οι κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρέχουν μια πλειάδα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
και είναι ένας ακόμα τρόπος για τους νέους να επικοινωνούν με τους φίλους τους. Είναι πολύ 
σημαντικό να είστε ενήμεροι για τις δυνατότητες αυτών των συσκευών για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε την τεχνολογία με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
να παίξεις στο διαδίκτυο. Μερικοί από αυτούς είναι τα παιχνίδια που κυκλοφορούν δωρεάν στο 
ίντερνετ, τα παιχνίδια ή οι εφαρμογές στο κινητό και σε φορητές κονσόλες, καθώς επίσης τα 
παιχνίδια που αγοράζει κανείς για τον υπολογιστή και άλλες κονσόλες, όπως το  PlayStation, το 
Nintendo, το Wii ή το Xbox.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ



Ζωγραφίστε τις εικόνες και συζητήστε με τους συμμαθητές σας ποιες είναι οι αγαπημένες σας 
κονσόλες παιχνιδιών και για ποιους λόγους τις προτιμάτε. 



Πολλά παιχνίδια προσφέρουν τη δυνατότητα να συνομιλείς με τον συμπαίκτης σου ενώ παίζεις. 
Αυτό γίνεται είτε  μέσω γραπτών  μηνυμάτων είτε με φωνητική κλήση. Μερικές κονσόλες έχουν τη 
δυνατότητα ακόμα και βιντεοκλήσεων. Είναι σημαντικό να είστε ενήμεροι για το ποιες δυνατότητες 
επικοινωνίας προσφέρει η κονσόλα που χρησιμοποιείτε. Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε πώς να 
προστατεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μην αποκαλύπτετε προσωπικά στοιχεία, μη στέλνετε 
προσωπικές φωτογραφίες , μην επιχειρήσετε ποτέ να συναντήσετε κάποιον τον οποίο έχετε 
γνωρίσει διαδικτυακά. Αν παίζετε παιχνίδια με άγνωστους χρήστες σιγουρευτείτε ότι ξέρετε πως να 
μπλοκάρετε κάποιον αν χρειαστεί και πως να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία.

Κόψτε τις εικόνες και τοποθετήστε στο βάζο όποια εικόνα δείχνει προσωπικά δεδομένα που 
πρέπει να φυλάξετε κρυφά από τους άλλους. 

ΚΟΛΑΖ





Βοηθήστε τον Ερμή να βρει τους φίλους του και να περάσουν μια υπέροχη μέρα μαζί στην 
εξοχή. Θα πρέπει να αποφύγει παγίδες όπως παιδικά στο YouTube και διαδικτυακά παιχνίδια 
που θα του στερήσουν αυτή την ευκαιρία. 

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
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Περιέγραψε με λίγα λόγια ποια πιστεύεις κατά τη γνώμη σου ότι είναι τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της ενασχόλησης με το διαδικτυακό παιχνίδι. Τι θα πρέπει να 
προσέχουμε;

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ



Θυμόμαστε πάντα ότι οι γονείς μας 
είναι δίπλα μας! Εάν κάτι μας κάνει 

να νιώθουμε άβολα ή αμήχανα, 
κλείνουμε το φυλλομετρητή /

browser μας και το αναφέρουμε 
αμέσως σε κάποιον ενήλικα. Αν 

είδαμε κάτι που μας ενόχλησε στο 
διαδίκτυο και χρειαζόμαστε βοήθεια 
για να το χειριστούμε, μπορούμε 

να επικοινωνήσουμε με τη Γραμμή 
βοήθειας Help-line 210 6007686 
ή αν θέλουμε να καταγγείλουμε 

παράνομο περιεχόμενο απευθυνόμαστε 
στη Safeline (www.safeline.gr)
 ή στην Ελληνική αστυνομία. 





Γραμμή Βοηθείας 210 6007686 για υποστήριξη και συμβουλές για 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού 

τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Aνοικτή Γραμμή Καταγγελιών                                                                              
για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης                                                
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου


