
ONLINE 
GAMES 

•Κωταντούλας Χρήστος 

•Κωτσαλένης Πέτρος 

•Κοντογιώργης Ίωαννης 

•Μητρούλιας Αλέξανδρος 

•Μάλλιαρης Βαγγέλης 



Ανάλυση ερωτηματολογίου 

Ύστερα από δημιουργία 
ερωτηματολογίου από την ομάδα 
μας, μοιράσαμε στους συμμαθητές 
μας 110 ερωτηματολόγια 

Το δείγμα που μαζέψαμε ήταν 95 

Αφού τα αναλύσαμε, βγάλαμε τα 
παρακάτω συμπεράσματα 



Πιστεύετε ότι τα ONLINE-GAMES 

επηρεάζουν τους χρήστες; 

88%

12%

NAI

OXI
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Η συντριπτική  πλειοψηφία 
πιστεύει ότι επηρεαζόμαστε από 
τα παιχνίδια 



Έχετε παίξει κάποιο παιχνίδι στο 

Διαδίκτυο; 

76%

24%

NAI

OXI



Σε ποιο παιχνίδι έχετε λογαριασμό 

10%

6%

18%

19%
12%

7%

16%

12%
WoW

StarWars

LoL

Cod 

Battlefied

Starcraft

Farmville

The Sims
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Όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο 
δημοφιλή  



Ποιος ο λόγος που παίζετε τέτοιου  

είδους παιχνίδια; 

15%

16%

20%

33%

6%

6%
4%

Για να σκοτώνω τον

χρόνο μου 

Επικοινωνία με άλλα

άτομα

Επειδή παίζουν οι φίλοι

μου

Το θεωρώ διασκεδαστικό

Το θεωρώ πρόκληση

Αισθάνομαι καλύτερος

Άλλο
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Απ` ότι βλέπουμε από την 
προηγούμενη διαφάνεια, οι 
περισσότεροι χρήστες παίζουν απλά 
για διασκέδαση και μόνο ένα μικρό 
ποσοστό θεωρεί πως μέσα από το 
παιχνίδι θεωρεί ότι πετυχαίνει κάτι 
σημαντικό. 

Αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ 
θετικό 



Πιστεύετε ότι τα  ONLINE-GAMES σας 

βοηθούν στην ανάπτυξη  

συγκεκριμένων δεξιοτήτων; 

62%

38%

NAI

OXI
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Ποιες από τις παρακάτω δεξιότητες πιστεύετε ότι 

καλλιεργούνται; 

24%

10%

15%
6%

12%

13%

18%

2%

Οργανωτικοτητα

Ομαδικοτητα και

Συνεργατικο πνευμα

Φαντασια

Ηγετικα προσοντα

Ορισμος και Επιτευξη

Στοχων

Αποφασιστικοτητα

Ετοιμοτητα και

Αντανακλαστικα

Άλλο



 Το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι τους 
βοηθάει στην οργανωτικότητα  

 Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι 
μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει 
ετοιμότητα και αντανακλαστικά 

 Η φαντασία και η αποφασιστικότητα 
έρχονται μετά 

 

 Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι χρήστες 
αναπτύσσουν  πράγματι δεξιότητες οι 
οποίες οφείλονται στη πραγματικά δύσκολη 
και ορισμένες φορές πολύπλοκη δομή των 
παιχνιδιών που βάζουν σε διαδικασία τον 
χρήστη να χρησιμοποιήσει σε μεγάλο 
ποσοστό τις δυνατότητες του μυαλού του 
και να τις εξασκήσει συγχρόνως  



Στην καθημερινότητά σας έχετε 

αξιοποιήσει ποτέ την εμπειρία σας από 

τα ONLINE-GAMES 

45%

55%

NAI

OXI

Αν ναι, σε ποιους τομείς; 

22%

43%

16%

19%
Στο εργοσιαστικο

περιβαλλον 

Στο φιλικο περιβαλλον 

Στο οικογενειακο

περιβαλλον 

Στις σπουδες σας 
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Πόσες ώρες αφιερώνουν σε ONLINE-

GAMES τα παιδιά; 

43%

39%

9%

9%

Λιγοτερο από 1 ωρα

1 με 2 ωρες

2 με 4 ωρες

πανω απο 4 ωρες
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Τα παιδιά θεωρούν ότι η οποιαδήποτε 
επιθετικότητα που μπορεί να έχουν, 
εκτονώνεται μέσα από τα OnLine 
Games 

Οπότε στις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις είναι πιο ήρεμοι  

Όπως επίσης και στο περιβάλλον 
εργασίας/σχολείου 



 


