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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  

Από το Συντονιςτή εταίρο 

Η ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςυντάχτθκε ςτο 
πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ 
ζργου INGAME (Gaming for Social Inclusion 
and Civic Participation  - A holistic approach for 
a cultural shift in education and policy). 
Αποτελεί ζνα από τα βαςικά παραδοτζα του 
Πακζτου Εργαςίασ (ΠΕ) 2 (Χαρτογράφθςθ του 
Οικοςυςτιματοσ των Αναγκϊν, Πρακτικϊν, 
Ομάδεων Στόχου, Φορζων και Μεκόδων 
Εργαςίασ).  
 
Η ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο 
του ΠΕ2 ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τον εντοπιςμό 
καλϊν πρακτικϊν με απϊτερο ςτόχο τθν 
περαιτζρω ενίςχυςθ και βελτίωςι τουσ. Η 
ςυγκεκριμζνθ αναφορά, αφορά ςε μια 
προςπάκεια αναγνϊριςθσ των υφιςτάμενων 
κενϊν και ςθμείων προσ βελτίωςθ των 
υφιςτάμενων πρακτικϊν με ζμφαςθ ςτθν 
εμπλοκι νζων (18-35 ετϊν) ςε κζματα που 
αφοροφν ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτα 
κοινά, τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και τθν 
ιςότθτα των φφλων.  
 

Η συμμετοχή των εταίρων 
 
CSI Κύπροσ 

 
Το 56% των ερωτθκζντων ζδωςαν τον εξισ 
οριςμό ςτθν ζννοια τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά:  

 
 
 
 
 
 
είναι το να μζνει κανείσ ενθμερωμζνοσ πάνω 
ςε κζματα και δράςεισ ςε τοπικό, Ευρωπαϊκό 
και παγκόςμιο επίπεδο και να διαςφαλίηεται 
από το κράτοσ θ ελευκερία ζκφραςθσ και 
ενεργισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςε 
δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 
για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν, κοινωνικϊν και 
οικονομικϊν ςυνκθκϊν τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ηουν. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι νζοι που 
ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ανζφεραν ότι θ 
ςυμμετοχι ςτα κοινά μπορεί να λάβει χϊρα 
μζςα από τθ ςυμμετοχι ςε (α) πολιτιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ (β) ςυλλόγουσ (γ) εκλογζσ 
διάφορων φορζων (δ) παρελάςεισ (ε) 
φιλανκρωπικοφσ οργανιςμοφσ (ςτ) 
διαδθλϊςεισ (η) ςυλλογικά ςυμβάντα (κ) 
διαμαρτυρίεσ (ι) γενικζσ κρατικζσ εκλογζσ (κ) 
τοπικό επίπεδο/κζματα τοπικισ 
αυτοδιοίκθςθσ (λ) δθμοςκοπιςεισ. Ένα 24.4% 
των ερωτθκζντων είπε ότι θ ςυμμετοχι ςτα 
κοινά αφορά τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε 
κζματα αναφορικά με ζνα γενικό ςτόχο, όπωσ 
το «κοινό καλό», «ζναν κοινό ςκοπό», 
«αποφάςεισ για τθν χϊρα» και τθν «πρόοδο 
τθσ κοινωνίασ» ι, με ζναν πιο ςυγκεκριμζνο 
ςτόχο, όπωσ «θ ςυμμετοχι ςτισ εκλογζσ» και θ 
«εναςχόλθςθ με τθν πολιτικι». Τζλοσ, το 
21.2% των ερωτθκζντων ανζφεραν μεταξφ 
άλλων (α) τθ ςυμμετοχι ςε «ςοβαρά 
παιχνίδια» με κοινωνικό προςανατολιςμό (β) 
καμία απάντθςθ, επαναλαμβάνοντασ τθν 
ζκφραςθ «πολλζσ φορζσ» και (γ) ενεργι 
πολιτικι ςυμμετοχι, χωρίσ περαιτζρω 
εξιγθςθ. 
 
από τη Danmar Computers 

Η ζρευνα που διενεργικθκε ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ INGAME φανερϊνει ότι θ 
πλειοψθφία των ερωτθκζντων ςυμμετζχουν 
ενεργά ςτον κοινωνικό βίο και ςε κζματα που 
αφοροφν τθν τοπικι τουσ κοινωνία. Σε  
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απάντθςθ ςτο ερϊτθμα «Τι ςθμαίνει για εςάσ 
θ ςυμμετοχι ςτα κοινά;» ζκαναν αναφορζσ 
που δείχνουν τθ ςθμαςία τθσ ενεργοφσ 
ςυμμετοχισ ςτθν τοπικι κοινωνία, ςτισ 
εκλογζσ, για εκελοντικοφσ ςκοποφσ κτλ. (για 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ βλ. τον πίνακα 
αξιολόγθςθσ).  
 

 
Οι περιςςότεροι από αυτοφσ ζχουν 
ςυμμετάςχει ςε δράςεισ, όπωσ αυκόρμθτεσ 
ομαδικζσ ςυγκεντρϊςεισ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ 
(flashmob), εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ 
ςτα κοινωνικά δίκτυα, διαδθλϊςεισ ςε 
πλατείεσ, πρωτοβουλίεσ ςυγκζντρωςθσ 
υπογραφϊν, πορείεσ, κακιςτικζσ 
διαμαρτυρίεσ˙ όλα αυτά φανερϊνουν τθ 
κζλθςθ των νζων να είναι ενεργοί πολίτεσ. 
Η ζρευνα ζδειξε ότι τόςο οι νζοι (θ βαςικι 
ομάδα ςτθν οποία απευκφνεται θ ζρευνα) όςο 
και διάφοροι φορείσ κεωροφν ότι θ ςυμμετοχι 
ςτα κοινά είναι πολφ ςθμαντικι και ότι είναι 
απαραίτθτεσ περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ και 
μεγαλφτερθ ενθμζρωςθ για να ενκαρρυνκεί 
περαιτζρω θ ενεργι ςυμμετοχι των νζων ςτθν 
κοινωνία. Οι ςυμμετζχοντεσ φαίνεται να είναι 
εξοικειωμζνοι με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και 
κεωροφν ότι αυτζσ ζχουν να παίξουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 
νεαρϊν θλικιακϊν ομάδων. Οι νζεσ 
τεχνολογίεσ είναι μζροσ τθσ κακθμερινότθτάσ 
μασ. Χρθςιμοποιοφμε ςε κακθμερινι βάςθ τα 
τθλζφωνα και τα τάμπλετ, τα οποία αποτελοφν 
πθγι πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ πάνω ςε 
διάφορα κζματα. Μἐςα από τθν χριςθ των  

 
νζων τεχνολογιϊν μποροφμε να ζρκουμε ςε 
επαφι με άλλουσ για να εκφράςουμε 
απόψεισ, να ςυςπειρωκοφμε γφρω από 
κοινωνικζσ δράςεισ και να δθμιουργιςουμε 
μια κοινότθτα. Οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν 
γενικά ότι θ τεχνολογία ζχει να προςφζρει 
πολλζσ δυνατότθτεσ πλθροφόρθςθσ και 
ςυμμετοχισ.  
 
Kaunas Τεχνολογικό Πανεπιςτήμιο 

Από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα 
ηθτικθκε να διευκρινιςουν τι ςθμαίνει για 
αυτοφσ θ εναςχόλθςθ με κοινωνικά κζματα.  
 
Κάποιεσ από τισ απαντιςεισ ιταν οι 
ακόλουκεσ: 1) ζνασ τρόποσ να βελτιϊςουμε τισ 
ηωζσ μασ 2) ςυμμετοχι ςε εκελοντικζσ 
δραςτθριότθτεσ 3) δράςθ ςτο δθμόςιο βίο 4) 
ςυμμετοχι και εναςχόλθςθ ςε διάφορεσ 
δράςθσ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ.  
 

Οι ςυμμετζχοντεσ εξειδίκευςαν και τισ 
ενζργειεσ που πιςτεφουν πωσ κα πρζπει να 
γίνουν για να αυξθκεί  θ ςυμμετοχι των νζων 
ενθλίκων ςτο δθμόςιο βίο γενικά αλλά και 
ειδικότερα ςτθν εναςχόλθςθ με κοινωνικά 
ηθτιματα, αναφζροντασ 1) δράςεισ που 
προωκοφν μια βακφτερθ κατανόθςθ των ίςων 
δικαιωμάτων των νζων γυναικϊν 2) ατομικζσ ι 
ομαδικζσ δράςεισ ςχετικζσ με δθμόςια 
ηθτιματα 3) προβολι παραδειγμάτων και 
τρόπων με τουσ οποίουσ οι νζοι κα 
ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ςτθ δθμόςια 
ηωι 4) ψθφιακά παιχνίδια που κα μιμοφνται 
αλθκινζσ καταςτάςεισ.  
 
Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν πολιτικζσ, 
πρακτικζσ και παρεμβάςεισ για τθν προϊκθςθ 
τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ των νζων, τθν 
κοινωνικι ςυμπερίλθψθ και τθν ιςότθτα των 
φφλων κακϊσ και το πϊσ μποροφν αυτζσ να 
βελτιωκοφν. Τρείσ ςτουσ πζντε ςυμμετζχοντεσ 
ςτθν ζρευνα αναφζρκθκαν ςε δράςεισ ςχετικά 
με τθν ιςότθτα των φφλων.  
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Αξιόλογεσ είναι και οι ςχετικζσ αναφορζσ ςε 
οριςμζνεσ νζεσ τεχνολογίεσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυηιτθςθ κεμάτων 
όπωσ θ κοινωνικι ςυμπερίλθψθ και θ ιςότθτα 
των φφλων ςε παγκόςμιο επίπεδο όπωσ για 
παράδειγμα 1) τα ςοβαρά παιχνίδια ςε 
εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ 2) θ εικονικι 
πραγματικότθτα και θ διαςφνδεςι τθσ με τθν 
δθμόςια ηωι 3) θ παρουςίαςθ περιπτϊςεων 
καλϊν πρακτικϊν ςτθν αλθκινι ηωι 4) τα 
ψθφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια.  
 

Όλθ αυτι θ ζρευνα είναι μζροσ τθσ ανάπτυξθσ 
ενόσ ψθφιακοφ παιχνιδιοφ που ονομάηεται 
INGAME και το οποίο κα επιτρζπει ςτουσ 
χριςτεσ να μακαίνουν μζςα από προςομοίωςθ  
 
εμπειριϊν, κα ενιςχφει τθν κριτικι ςκζψθ 
πάνω ςε κοινωνικά και πολιτικά ηθτιματα 
αλλά και τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ αυτϊν που 
κα το παίηουν ενϊ κα ενκαρρφνει και το 
ενδιαφζρον για ςυλλογικι δράςθ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ανζφεραν επίςθσ 
πωσ 1) είναι ςθμαντικό να είναι το παιχνίδι 
αρκετά απλό ϊςτε ακόμθ και κάποιοι χωρίσ 
ιδιαίτερθ εμπειρία ςε τζτοιου είδουσ παιχνίδια 
να μποροφν να περνάνε τα διάφορα 
επίπεδα 2) πρζπει να είναι διαδραςτικό 3) 
πρζπει να  
 
 

 
είναι ςε ζνα περιβάλλον φιλικό προσ το χριςτθ 
4) πρζπει να είναι ελκυςτικό 5) πρζπει να 
βαςίηεται ςε επίπεδα 6) κα μποροφςε 
ενδεχομζνωσ να ενςωματϊνει εικονικι 
πραγματικότθτα και 7) κα πρζπει να είναι 
ςυμπεριλθπτικό και ευχάριςτο.   

 

Η ςυνέχεια ςτο επόμενο 

ενημερωτικό δελτίο… 

 

 

https://ingame.erasmus.site/ 

 

https://www.facebook.com/InGame-project 

 

https://www.instagram.com/ingame_project 

 

https://twitter.com/IngameProject 
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