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Toy Story

Η ιζηξοία ητμ ηλεκηοξμικώμ παιςμιδιώμ.
Σκξπόπ εογαζίαπ:άκηιεζε πιενμθμνηώκ γηα ηεκ ηζημνία ηςκ ειεθηνμκηθώκ
παηπκηδηώκ θαη εμβάζοκζε ζημ πανόκ ζέμα.

4.1 Ειζαγτγή
Απμθαζίζαμε κα αζπμιεζμύμε με αοηό ζέμα πνμθεημέκμο κα ενεοκήζμομε ηεκ
ναγδαία ελέιηλε ηςκ ειεθηνμκηθώκ παηπκηδηώκ. Φαναθηενηζηηθό ημο 21μο
αηώκα είκαη ε ακαπηογμέκε ηεπκμιμγία, γεγμκόξ πμο μαξ ώζεζε κα
ελεηάζμομε ηεκ επίδναζε ηεξ ζηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα.
Σηεκ ζοκέπεηα ακαθένμκηαη: ε ηζημνία ηςκ ειεθηνμκηθώκ παηπκηδηώκ, ηα
παναθηενηζηηθά πμο θάκμοκ ηα videogames ειθοζηηθά, ηα δεμμγναθηθά
ζημηπεία ηςκ ειεθηνμκηθώκ παηπκηδηώκ, μη επηδνάζεηξ ηςκ ειεθηνμκηθώκ
παηπκηδηώκ ζημοξ ακζνώπμοξ, ηα ζομπηώμαηα πηζακήξ ελάνηεζεξ πμο ζα
έπνεπε κα μαξ απαζπμιεί θαη γεκηθέξ θαηεοζύκζεηξ γηα ηεκ επίιοζε ημο
πνμβιήμαημξ.

4.2 Τξ ποώηξ ηλεκηοξμικό παιςμίδι (1947)
Τμ πνώημ παηπκίδη πμο θαηαζθεοάζηεθε πμηέ ,δεμημονγήζεθε από ημοξ
Thomas T. Goldsmith Jr. θαη Estle Ray Mann μόιηξ ημ 1947.Τμ παηπκίδη
ήηακ έκαξ ελμμμηςηήξ πονάοιςκ πάκς ζε μηα crt μζόκε ηεξ ηόηε επμπήξ. Ο
πύναοιμξ θαηεοζοκόηακ από ημκ "πνήζηε" με ακαιμγηθά θαη όπη ρεθηαθά
θοθιώμαηα. Μάιηζηα μ ζηόπμξ δεκ εμθακίδμκηακ ζηεκ μζόκε μηαξ θαη δεκ
γηκόηακ ,αιιά ήηακ θμοθθίδεξ ζε επηθαιύμμαηα πάκς από ηεκ μζόκε.

4.3 Η ποώηη σηθιακή παιςμιδξμηςαμή (1951)
Η επόμεκε γκςζηή “παηπκηδμμεπακή” είπε δεμημονγεζεί με ημκ αοημζθμπό κα
“παίδεη” παηπκίδηα, ζογθεθνημέκα γηα κα μπμνεί θάπμημξ κα παίλεη ημ
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μαζεμαηηθό

παηπκίδη NIM.

Ο

οπμιμγηζηήξ

ιεγόηακ

NIMROD

θαη

πανμοζηάζηεθε ημ 1951 ζημθεζηηβάι ηεξ Βνεηακίαξ. Φνεζημμπμημύζε γηα
μζόκε έκα πάκει από θώηα θαη ήηακ μοζηαζηηθά ε πνώηε ρεθηαθή
παηπκηδμμεπακή.

4.4 Alexander S. Douglas - OXO (1952)
Τμ 1952 μ Alexander S. Douglas δεμημύνγεζε ημ πνώημ παηπκίδη πμο
πνεζημμπμημύζε ρεθηαθή μζόκε. Τμ παηπκίδη είκαη ημ OXO (θύθιμη θαη
ζηαονμί) θαη παηδόηακ ζημκ αγγιηθό οπμιμγηζηή ημο 1949 (EDSAC) , ζηα
πιαίζηα ημο δηδαθημνηθμύ ημο πάκς ζηεκ αιιειεπίδναζε ακζνώπμοοπμιμγηζηή. Τμ OXO ήηακ ημ πνώημ παηπκίδη γηα οπμιμγηζηέξ με γναθηθά
μέπνη ημ 1961.

4.5 Η ποώηη παιςμιδξμηςαμή ζηημ αγξοά με 100$
Ο Ralph Baer ζομπιήνςζε ηηξ πνώηεξ “παηέκηεξ” ημ 1968 θαη έβαδε ημ
“θαθέ θμοηί” ζε επηδείλεηξ.Τόηε ήνζε ε εηαηνεία Magnavox πμο αγόναζε ηα
δηθαηώμαηα ημ 1971 θαη έηζη έκα πνόκμ μεηά θοθιμθόνεζε έκα πημ εμπμνηθό
μμκηέιμ ημ Odyssey πμο ήηακ θαη ε πνώηε μοζηαζηηθά θμκζόια πμο
θοθιμθόνεζε μηαξ θαη είπε μενηθή εμπμνηθή επηηοπία. (ημκ πνώημ πνόκμ
θοθιμθμνίαξ πμοιήζεθακ πενίπμο 100.000). H ζογθεθνημέκε μεπακή
μπμνμύζε κα αιιάλεη παηπκίδη μέζς εκόξ δηαθόπηε, δεκ ακαπανήγαγε ήπμ θαη
είπε επελενγαζηηθή δύκαμε γηα ακαπανηζηάκεη μόκμ ηειείεξ θαη ιίγεξ γναμμέξ.
Όπςξ ήηακ θοζηθό ηα πνώμαηα μπμνμύζακ κα πμοιεζμύκ λεπςνηζηά ζε
μμνθή θάνηαξ, εκώ ε θμκζόια stand-alone θόζηηδε 100 $.
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4.6 Παιςμίδια ζηαθμόπ ζηημ ιζηξοία ηξρ video gaming
1. Galaxian
2. Ozma Wars
3. Defender
4. Φevious
5. Μξon Patrol
6. Front Line

4.7 Η κοίζη ηξρ 1977
Τμ 1977 μηα θνίζε δεμημονγήζεθε ζηεκ αγμνά…Οη αηηίεξ γηα ηεκ πανμδηθή
αοηή παναθμή δεκ ηδηαίηενα ζεμακηηθέξ, με θύνηα από αοηέξ ημ λεπμύιεμα
ηςκ μεπακώκ πμο έπαηδε ημ παιηόηενμ Pong, με απμηέιεζμα μη Fairchild θαη
RCA κα εγθαηαιείρμοκ ηα console projects ημοξ.. Μόκμ ε Atari θαη ε
Magnavox πανέμεηκακ ζηαζενέξ.

4.8 Γεμιέπ κξμζξλώμ (παιςμιδξμηςαμώμ)
(1977-1983)
Σηηξ πνώηεξ θμκζόιεξ μ οπμιμγηζηηθόξ θώδηθαξ ηςκ παηπκηδηώκ ήηακ
γναμμέκμξ ζε μηθνμηζίπ μέζα ζηα μεπακήμαηα, με απμηέιεζμα κα μεκ είκαη
δοκαηή πνμζζήθε κέςκ παηπκηδηώκ.Σηα μέζα ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’70,
εθεονέζεθε ε ιεγόμεκε μκήμε ROM, ε μπμία αθμύ απμζεθεοόηακ ζε
πιαζηηθέξ θεθαιέξ, ηα ιεγόμεκα cartridges.Όηακ αοηά ηα cartridges
ζοκδεόηακ ζημ μεπάκεμα, μ επελενγαζηήξ «δηάβαδε” ηε ROM, θαη εθηειμύζε
μπμημδήπμηε πνόγναμμα ήηακ γναμμέκμ εθεί.

4.9 Η Δεκαεηία ηξρ 1980
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Toκ Αύγμοζημ ημο 1982, ε πημ δηάζεμε θμκζόια ίζςξ όιςκ ηςκ επμπώκ ε
Commodore 64 θοθιμθμνεί.Γκώνηζε μεγάιε επηηοπία, ιόγς θονίςξ ηςκ
ακεπηογμέκςκ δοκαημηήηςκ ημο, αθόμα θαη ζε ζύγθνηζε με ηεκ Coleco
Vision.Τεκ επμπή εθείκε θοθιμθμνεί ζηε Βνεηακία ημ ZX Spectrum , μηα
θμκζόια πμο ανπηθά γκώνηζε μεγάιε επηηοπία ζηε δοηηθή Γονώπε, θαη
ανγόηενα ζημ Ακαημιηθό μπιμθ.To παηπκίδη όμςξ πμο πνςημπόνεζε ζηε
δεθαεηία ημο ΄80, δεκ ήηακ άιιμ από ημ πενίθεμμ King’s Quest.
Πενηειάμβακε

πμιύπνςμα

γναθηθά,

θαη

είπε

πνμμπηηθή

ηνίημο

πνμζώπμο.Γπίζεξ μ παναθηήναξ μπμνμύζε κα θηκεζεί γύνς από δηζδηάζηαηα
ακηηθείμεκα ζημ background, δίκμκηαξ έηζη ηεκ αίζζεζε μηαξ ρεοδό-ηνίηεξ
δηάζηαζεξ.Πανόιμ πμο μη εκημιέξ ημο παίθηε πενκημύκηακ ζημ παηπκίδη μέζς
θεημέκμο, ε LucasArts, μέζς ημο παηπκηδημύ Maniac Mansion, θαηάθενε κα
πεηύπεη ημ ιεγόμεκμ Point-and-click ηνόπμ παηπκηδημύ.Πμιιέξ εηαηνίεξ,
ζομπενηιαμβακόμεκεξ θαη ηεξ Sierra, έζπεοζακ κα ηεκ ακηηγνάρμοκ.

4.10 H Τοίηη γεμιά κξμζξλώμ
Oη θμκζόιεξ πμο δεμημονγήζεθακ θαηά ηεκ Τνίηε γεκηά ήηακ μη ελήξ:

-Nintendo Entertainment System(NES)/Famicom:
είπε εκζςμαηςμέκμ ημ πενίθεμμ platform game Super Mario Bros.

-PC Engi/TurboGrafx 16 Όπςξ πνμδίδεη θαη ημ όκμμα ηεξ, ε θμκζόια αοηή
πνεζημμπμημύζε ηεκ δηαδμμέκε πιέμκ 16-bit ακάιοζε. Πνςημθοθιμθόνεζε ημ
1987 ζηεκ Ιαπςκία αιιά ε θονηανπία ημο NES, ηεκ ακάγθαζε κα
μεηακαζηεύζεη ζηεκ Αμενηθή δύμ πνόκηα ανγόηενα. Αλημζεμείςημ είκαη ημ
γεγμκόξ, πςξ ήηακ ε πνώηε θμκζόια πμο πνεζημμπμημύζε region-lock. -

SEGA Master System
Με ηεκ θοθιμθμνία ηεξ θμκζόιαξ ημ 1986 ζηεκ Ιαπςκία, μύηε θακ ε SEGA
θαηάθενε κα ζπάζεη ηεκ πνςημθαζεδνία ηεξ Nintendo. Πανόια αοηά ε
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εηαηνία δεκ ημ έβαιε θάης θαη θοθιμθόνεζε ηεκ θμκζόια ζηεκ Γονώπε, όπμο
θαηάθενε κα λεπενάζεη ζε πςιήζεηξ to ΝES. Τμ Mega system μπόνεζε κα
θναηεζεί ζηε δςή ςξ ημ 2000, μπόηε θοθιμθόνεζε ζηε Βναδηιία, εκώ
παγθμζμίςξ πμύιεζε 13.000.000 ακηίηοπα.

4.11 Η Τέηαοηη γεμιά κξμζξλώμ (1989–1996)

-SEGA Genesis:
-Neo Geo
4.12 Η Πέμπηη Γεμιά κξμζξλώμ…(1993-2002)

-Playstation
Τμ PlayStation δεμημονγήζεθε ανπηθά ςξ έκα add-on CD player γηα ημ
SNES ηεξ Nintendo. H SONY, πανάιιεια με ηε δεμημονγία ημο add-on
ενεοκμύζε θαη ηεκ πηζακόηεηα δεμημονγίαξ μηαξ δηθήξ ηεξ θμκζόιαξ, ηε
ζηηγμή πμο μ Yamauchi, ιίγμ πνηκ ηεκ πανμοζίαζε ημο add-on, θαηάιαβε πςξ
ε SONY είπε όια ηα πκεομαηηθά δηθαηώμαηα γηα ηα παηπκίδηα πμο ζα έβγαηκακ
ζε CD. Tεκ επόμεκε μένα, πάμξ λέζπαζε ζηεκ επηθείμεκε CES- ε Ninty
απέννηρε ηε ζοκενγαζία ηεξ με ηε SONY θαη απεοζύκζεθε ζηε Phillips γηα ηε
δεμημονγία ημο add-on, θοζηθά ζίγμονε όηη ζα έπεη αοηή ηα δηθαηώμαηα.
Η Sony από ηεκ άιιε, ζε μηα ζηηγμή έμπκεοζεξ, απμθάζηζε κα εηζάγεη ημ addon ςξ λεπςνηζηή θμκζόια οπό ημ όκμμα “PlayStation”. Να ζεμεηώζμομε πςξ
ε πνμδμζία ζοκενγαζίαξ Ιάπςκα με Ιάπςκα έκακηη Γονςπαίμο/Αμενηθάκμο
ήηακ

ακήθμοζημ

ζηεκ

Ιαπςκηθή

θμοιημύνα.

Έηζη

PlayStation, μηα θμκζόια πμο πμύιεζε πάκς από
παγθμζμίςξ.

-Nintendo 64:
-SEGA Saturn:
4.13 Η έκηη γεμιά κξμζξλώμ

Playstation
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δεμημονγήζεθε

ημ

100,000,000 θμμμάηηα

Xbox
Gamecube

4.14 Τα ζημαμηικόηεοα παιςμίδια ηξρ ζήμεοα

-The Sims (2000):Tμ παηπκίδη πμύιεζε ζοκμιηθά 16,000,000 ακηίηοπα,
λεπενκώκηαξ θαηά πμιύ ηα μέπνη ηώνα νεθόν
.-Metroid Prime (2002):
Ήηακ ημ παηπκίδη πμο θαηάθενε κα θένεη ζηε δεμμζηόηεηα ημ adventure FPS
είδμξ.

-Ηalo 2(2004):
Τμ παηπκίδη πμο επακαπνμζδηόνηζε ηα FPSs ζηηξ θμκζόιεξ.

-GTA: San Andreas (2004):
To παηπκίδη πμο εδναίςζε ημ PlayStation 2.

-Resident Evil 4(2004):
Η ακακέςζε πμο ε ζεηνά πνεηαδόηακ επεηγόκηςξ ήνζε θαη ζάνςζε ηα πάκηα.

-Guitar Hero(2005):
Τμ

παηπκίδη

πμο

έθενε

μηα

επακάζηαζε

πμο

μέπνη

ηόηε

θάκηαδε

αδύκαηε.Τέιμξ απίζηεοηε επακάζηαζε έθενακ θαη ηα παηπκίδηα ελμμμηςηέξ
όπςξ:

-Flight Simulator Φ:
Ανπηθά ημ Flight Simulator X ημ πνεζημμπμημύζακ ζε ελμμμηςηέξ γηα
αιεζηκμύξ μαζεηεοόμεκμοξ πηιόημοξ.

-Sail Simulator:
Έκαξ απίζηεοημξ ελμμμηςηήξ θαναβημύ.

4.15 Πξια

είμαι

όμτπ

ηα

ςαοακηηοιζηικά

videogames ηόζξ ελκρζηικά;
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εκείμα

πξρ

κάμξρμ

ηα

1.

Ο νεαιηζμόξ θαη ηα ελειηγμέκα γναθηθά ημοξ (graphics). Ο θόζμμξ
απεηθμκίδεηαη πμιύ παναζηαηηθά, με δςκηακά πνώμαηα θαη θίκεζε.

2.

Οη θιημαθμύμεκεξ βαζμίδεξ δοζθμιίεξ. Π.π. μ παίθηεξ λεθηκά από έκα
βαζηθό επίπεδμ θαη ζηαδηαθά, όζμ πνμπςνά ζε ορειόηενμ επίπεδμ,
πνέπεη κα πνεζημμπμηήζεη ζύκζεηεξ ζηναηεγηθέξ, κα πάνεη πημ
δύζθμιεξ απμθάζεηξ θ.ι.π. Κη αοηό απμηειεί μηα αολακόμεκε πνόθιεζε
πμο πανάγεη θιημαθμύμεκε δηέγενζε.

4.16 Επιδοάζειπ ητμ videogames
Σ’ αοηό πμο ζπεδόκ όιεξ μη μειέηεξ ζομθςκμύκ είκαη όηη ηα videogames
ζομβάιιμοκ ζηεκ ακάπηολε θαη βειηίςζε ηςκ γκςζηηθώκ δελημηήηςκ θαη
εηδηθόηενα:
ηεκ ζογθέκηνςζε ηεξ πνμζμπήξ
ηεκ παναηενεηηθόηεηα
ημκ μπηηθμθηκεηηθό ζοκημκηζμό
ηεκ δελημηεπκία
ηεκ ηθακόηεηα επίιοζεξ πνμβιεμάηςκ
ηεκ αύλεζε ηςκ γεκηθώκ γκώζεςκ.
Γκώ, ιμηπόκ, δεκ αμθηζβεηείηαη ε ζεηηθή επίδναζε ηςκ videogames ζηεκ
ακάπηολε ημο γκςζηηθμύ ημμέα, μη γκώμεξ δηπάδμκηαη ζε ό,ηη αθμνά ηεκ
ακάπηολε ηεξ θακηαζίαξ θαη ηεκ ηθακόηεηα δηάθνηζήξ ηεξ απ’ ηεκ
πναγμαηηθόηεηα.
Τμ ζέμα ηεξ επηζεηηθόηεηαξ είκαη ημ πημ πμιοζοδεηεμέκμ θαη θαοηό ζέμα
ζπεηηθά με ηα videogames.

11

Πνόζθαηεξ μειέηεξ οπμδεηθκύμοκ όηη:
Τμ 90% πενίπμο ηςκ videogames πενηέπμοκ θάπμηαξ μμνθήξ βίαημ
πενηεπόμεκμ.
Σηα μηζά ημοιάπηζημκ απ’ αοηά, μέζα ζημοξ ζθμπμύξ ημο παίθηε είκαη κα
πνμθαιέζεη θμβενή βιάβε ή/θαη ημκ ζάκαημ ημο ακηηπάιμο.
Τμ 53% ηςκ ακζνώπςκ βαζμμιμγεί ηα παηπκίδηα με βίαημ πενηεπόμεκμ ςξ
πημ δεμμθηιή.
Τίθεηαι

λξιπόμ

ηξ

παίνιμξ videogames ξδηγεί

εοώηημα καηά
ζηημ

αύνηζη

πόζξ
ηηs

ηξ

ζρζηημαηικό
επιθεηικόηηηαπ;

Απ’ ηηξ οπάνπμοζεξ ροπμιμγηθέξ μειέηεξ γηα ηα videogames, οπάνπμοκ
εκδείλεηξ όηη ημ παίλημό ημοξ έπεη ηζπονή επίδναζε ζηεκ επηζεηηθόηεηα ηςκ
ακζνώπςκ, γηαηί:
α. Γμπιέθμκηαη εκενγεηηθά ζ’ αοηά.
β. Τα παηπκίδηα αοηά αμείβμοκ ηεκ βίαηε ζομπενηθμνά, θαη
γ. Οη άκζνςπμη επακαιαμβάκμοκ λακά θαη λακά αοηή ηεκ ζομπενηθμνά
παίδμκηαξ.
Καη είκαη γκςζηό απ’ ηεκ Γπηζηήμε ηεξ Χοπμιμγίαξ όηη:
α. ε εκενγόξ ζομμεημπή
β. ε εκίζποζε μέζς ηεξ αμμηβήξ, θαη
γ. ε επακάιερε,
πνμάγμοκ ηεκ μάθηζη.
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Γηδηθόηενα, μειέηεξ ημο 2001 (Dr Anderson & colleagues, 2001) έδεηλακ όηη
ζοπκό παίλημμ με videogames ζοκδέεηαη με πενηζζόηενμ επηζεηηθέξ ζθέρεηξ,
επηζεηηθά ζοκαηζζήμαηα, επηζεηηθέξ ζομπενηθμνέξ. Σοκδέεηαη επίζεξ με
μείςζε ηεξ ηθακόηεηαξ γηα εκζοκαίζζεζε, πμο είκαη ε κμεηηθή θαη
ζοκαηζζεμαηηθή ηθακόηεηα γηα επαθή θαη θαηακόεζε ηεξ ροπηθήξ θαηάζηαζεξ
ημο αιιμύ αηόμμο, με απιά ιόγηα ε ηθακόηεηα κα μπαίκεη θακείξ ζηε ζέζε ημο
άιιμο, πμο ζεςνείηαη βαζηθόξ μεπακηζμόξ θμηκςκηθήξ ζομπενηθμνάξ θαη
ακαζημιήξ επηζεηηθόηεηαξ
Ο

ακηίιμγμξ

ένπεηαη

από

ημ

Τμήμα

Κμηκςκηθήξ

Χοπμιμγίαξ

ημο

Πακεπηζηεμίμο ηεξ Οοηνέπηεξ (JeffreyGoldstein, PhD), πμο αζθεί θνηηηθή
ζηηξ

πνμακαθενζείζεξ

μειέηεξ,

οπμζηενίδμκηαξ

όηη

δεκ

είκαη

θαιά

ηεθμενηςμέκεξ. Τμκίδεη όηη ε ζοζπέηηζε πμο έπεη γίκεη ακάμεζα ζημ ζοπκό
παίλημμ βίαηςκ videogames θαη ζηεκ επηζεηηθή ζομπενηθμνά δεκ είκαη
ακαγθαζηηθά αηηημιμγηθή.
Μ’ άιια ιόγηα δεκ απμδεηθκύεηαη όηη ημ παίλημμ είκαη αοηό πμο πνμθαιεί
πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ. Μηα πηζακή ελήγεζε είκαη όηη μη άκζνςπμη με
πενηζζόηενμ επηζεηηθέξ ηάζεηξ θαη πνμϋπάνπμκηα πνμβιήμαηα μπμνεί κα
ειθύμκηαη πενηζζόηενμ από ηέημηα παηπκίδηα πμο ημοξ πανέπμοκ ηεκ αίζζεζε
ηεξ κίθεξ, ηεξ θονηανπίαξ, εκώ ζογπνόκςξ ηθακμπμημύκ ηεκ ακάγθε ημοξ γηα
δηέγενζε.
Γίκαη βέβαημ όηη πνεηάδμκηαη πενηζζόηενεξ, θαιύηενα ηεθμενηςμέκεξ,
μαθνμπνόζεζμεξ μειέηεξ γηα κα απακηεζμύκ αοηά ηα ενςηήμαηα
Τέιμξ, ημ πνόβιεμα ηεξ ελάνηεζεξ, ημο εζηζμμύ δειαδή ζηε πνήζε ηςκ
videogames, απαζπμιεί όιμ θαη πενηζζόηενμ ζήμενα ημοξ εηδηθμύξ ζε ζέμαηα
ροπηθήξ ογείαξ.
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Όηακ μ πνόκμξ πμο πενκά θάπμημξ παίδμκηαξ videogames ανπίδεη κα
πνμθαιεί δοζιεηημονγία ζηεκ μηθμγεκεηαθή θαη θμηκςκηθή ημο δςή, ηόηε αοηό
μπμνεί κα είκαη έκδεηλε όηη έπεη παγηδεοηεί ζ’ έκακ θαύιμ θύθιμ ελάνηεζεξ.
Η εκαζπόιεζε ηόηε με ηα videogames οπμθαζηζηά ηηξ ζπέζεηξ με ηεκ
μηθμγέκεηα θαη ημοξ ζοκμμειίθμοξ, μ άκζνςπμξ πενκά όιμ θαη πενηζζόηενεξ
ώνεξ παίδμκηαξ θαη ε απμπή απ’ ημ παίλημμ πνμθαιεί δοζθμνία ή / θαη
θαηάζιηρε.

4.17

Σρμπηώμαηα

πιθαμήπ

ενάοηηζηπ

πξρ

θα

έποεπε

μα

μαπ

αμηζρςήζξρμ:
Πενκά όιμ ημκ ειεύζενμ πνόκμ ημο μπνμζηά ζημκ Η/Υ
Έπεη ζοπκά πμκμθεθάιμοξ θαη κοζηάδεη
Πέθηεη ε επίδμζε ημο
Παναμειεί ημ θαγεηό ημο θαη ηεκ πνμζςπηθή ημο ογηεηκή
Πνμηημά κα παίδεη videogames απ’ ημ κα δεη ημοξ θίιμοξ ημο, ε εκαζπόιεζε
με ηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα ηείκεη κα οπμθαζηζηά ηηξ ζπέζεηξ με ημοξ
ζοκμμειίθμοξ θαη ηεκ μηθμγέκεηά ημο
Γίκαη εοενέζηζημξ όηακ δεκ παίδεη videogames

4.18 Γεμικέπ καηερθύμζειπ για ηημ αμηιμεηώπιζη ηξρ ποξβλήμαηξπ
Ακαγκώνηζε ημο πνμβιήμαημξ
Σοδήηεζε γηα ημ πνόβιεμα
Δηενεύκεζε ηοπόκ άιιςκ ζοκαηζζεμαηηθώκ πνμβιεμάηςκ πμο μπμνεί κα
οπόθεηκηαη αοημύ (όπςξ άγπμξ, θαηάζιηρε θ.ά.)
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Ακαδήηεζε ζεναπεοηηθήξ πανέμβαζεξ από εηδηθό πιαίζημ. (Αθόμα θαη ζηε
πώνα μαξ, οπάνπμοκ πενηπηώζεηξ πμο κμζειεύμκηαη με δηάγκςζε «εζηζμόξ
ζημ Internet”)

4.19 Επίλξγξπ
Τα videogames έπμοκ μπεη γηα ηα θαιά ζηε δςή μαξ, θαη απμηειμύκ ηεκ πιέμκ
πνμεγμέκε ελέιηλε ηςκ παηπκηδηώκ, επηθένμκηαξ ζεηηθέξ θαη ανκεηηθέξ
επηδνάζεηξ ζημκ ζύγπνμκμ άκζνςπμ θαζώξ θαη ελμηθείςζε με ηε ζύγπνμκε
ηεπκμιμγία. Αιιά, δίπςξ ζςζηή δηαπείνηζε

μη επηπηώζεηξ λεπενκμύκ ηα

ζεηηθά ζημηπεία πμο μαξ πνμζθένμοκ θαη θηάκμοκ ζηα ακεπηζύμεηα
απμηειέζμαηα πμο πνμακαθενζήθακ. Πανόια αοηά ηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα
παίδμοκ ζεμειηώδε νόιμ ζηεκ δςή μαξ θαη είκαη πνήζημμ κα γκςνίδμομε από
πμύ πνμήιζακ.
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Βηβιημγναθία
4.20 Δικηρξγοαθία:
http://pcgameshistory.blogspot.gr/
http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=14;t=20
http://www.piperies.gr/posts/i-istoria-ton-ilektronikon-paixnidion
http://www.newinka.gr/consumer.php?id=189&version=gr

4.21 Τοαγξύδια
http://www.youtube.com/watch?v=cmDli58csvw
http://www.youtube.com/watch?v=62TMIKCAjRo
http://www.youtube.com/watch?v=CYgwKq3tqrc
http://www.youtube.com/watch?v=xmev1N8OAKY
http://www.youtube.com/watch?v=nNbm2mM4fzs
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