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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ο ςτόχοσ είναι να προωκθκεί ζνασ ευχάριςτοσ και
αποτελεςματικόσ εμπειρικόσ τρόποσ ϊςτε να
εκπαιδευτοφν οι χριςτεσ και κατ’επζκταςθ να
εμπλουτιςτεί το εκπαιδευτικό εργαλείο ςε ςχζςθ
με τισ γνϊςεισ και επιλογζσ τουσ.

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ
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 τόχου, 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.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ
Oxfam Ιταλία
Σθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, ζνα από τα πιο
εξελιγμζνα εργαλεία ςε επίπεδο εκαπίδευςθσ
αφορά ςτα «ςοβαρά παιχνίδια»
(όροσ που
αποδίδεται καλφτερα ωσ serious games ςτα
αγγλικά) που ουςιαςτικά ςυνδυάηουν τθ
διαςκζδαςθ του παιχνιδιοφ με εκπαιδευτικοφσ
ςκοποφσ.

Ένα βαςικό παράδειγμα εκπαιδευτικοφ εργαλείου
αποτελεί το παιχνίδι Maggie. The treasure of
Sehat. Σο ςυγκεκριμζνο παιχνίδι δθμιουργικθκε
με γνϊμονα τθν καταπολζμθςθ ςθμαντικϊν
κεμάτων που άπτονται των μακθματικϊν. Σο
εργαλείο ονόματει Maggie δεν αφορά ςε ζνα
επιςτθμονικό μζςο αλλά βαςίηεται ςτθν απόκτθςθ
επιςτθμονικϊν γνϊςεων ϊςτε να προχωριςει θ
«περιπζτεια». Με αυτό τον τρόπο, οι βαςικζσ
αρχζσ
τθσ
εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ
παρουςιάηονται ςτουσ χριςτεσ με τρόπο που δεν
είναι παρεμβατικόσ αλλά κζλει να προκαλζςει τθν
ενεργό ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτο πλαίςιο μιασ
όμορφθσ, περιπετειϊδουσ, καρραλζασ και
μακθματικισ άςκθςθσ που εξαςκεί όχι μόνο το
μυαλό αλλά και τισ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ
δεξιότεσ με απϊτερο ςτόχο τθν ςυμπερίλθψθ
ςτοιχείων που άπτονται τθσ καταπολζμθςθσ των
ζμφυλων διακρίςεων.
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Literacy Association (Ρουμανία)
Σο νομοκετικό πλαίςιo ςτθ Ρουμανία,
επιτρζπει
τθ
χριςθ
παιχνιδιϊν
ωσ
εκπαιδευτικϊν εργαλείων, αν και δεν
υπάρχουν ακόμθ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ που
να ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ ι τον αντίκτυπο
αυτϊν των ςτρατθγικϊν. Η ενεργι ςυμμετοχι
των νζων δεν είναι δυνατόν ςτθ ςυγκεκριμζνθ
περίδο (Ιοφλιοσ 2021) να προςδιοριςτεί
ποςοτικά, υπάρχουν αρκετά ςτοιχεία (κυρίωσ
από το χϊρο τθσ ΚτΠ/ΜΚΟ που αποδεικνφουν
τθ ςθμαςία του να εντακοφν οι προςπάκειεσ
ωσ προσ το κομμάτι του gamification μζςω
εκπαιδευτικϊν
ςυνεδριϊν,
πλατφορμϊν,
εργαςτθρίων, ςυνεδρίων και πρακτικϊν
εμπειριϊν. Οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ κατά
τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ιταν ιδιαίτερα κετικοί
και ανοιχτοί ςτο να μάκουν περιςςότερα για
το gamification.
Οι περιςςότεροι από τουσ Ρουμάνουσ νζουσ
ζχουν καλζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και για
αυτοφσ το να επικοινωνοφν μζςω διαδικτφου
είναι καλφτερο από τθν κατ’ιδίαν επαφι. Για
αυτό και είναι πολφ ςθμαντικό να καταλάβουν
ότι θ κοινωνικι ζνταξθ ςθμαίνει ςυμμετοχι
των πολιτϊν, ςυμμετοχι και παρουςία ςτθν
πραγματικι ηωι.
Symplexis (Ελλάδα)
Με βάςθ τα ευριματα των ενεργειϊν
εκτίμθςθσ αναγκϊν ςτθν Ελλάδα, υπιρξε
ιδαιτερα κετικι ανταπρόκριςθ ςε ςχζςθ με τθν
ενςωμάτωςθ/αξιοποίθςθ
των
νζων
τεχνολογιϊν για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ και τθσ ίςθσ ςυμμετοχισ ςτουσ νζουσ.
Παρά τισ κάποιεσ καχφποπτεσ ςτάςεισ
απζναντι ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε αυτοφσ
τουσ τομείσ, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα
φαίνεται να τείνει κετικά ςτθ χριςθ των ΣΠΕ
ωσ ιςχυροφ μζςου για τθν ενίςχυςθ τθσ

πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ και τθν προϊκθςθ
τθσ επικοινωνίασ.
Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ Ανατόλια (Eλλάδα)
Οι Έλλθνεσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα
μοιράηονται κοινζσ ιδζεσ για το τι ςθμαίνει
κοινωνικι ςυμμετοχι για αυτοφσ. Γενικά,
ανζφεραν τθ ςθμαςία τθσ ςυμβολισ των
πολιτϊν ςτα κοινά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
πολιτικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςυμφωνοφν ότι θ
ςυμμετοχι των πολιτϊν διαμορφϊνει και
ωφελεί τθν κοινότθτα ςε πολλά επίπεδα. Αυτό
που επίςθσ ζχει εκφραςτεί από τθν
πλειονότθτα, είναι θ πεποίκθςθ ότι υπάρχει
ζνασ προφανισ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ
πολιτικισ πλευράσ των κοινωνιϊν και τθσ
ενεργοφσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν. Πιςτεφουν
ότι θ ςυμμετοχι των πολιτϊν κακιςτά τθν
κοινωνία των πολιτϊν ιςχυρότερθ, τθ
δθμοκρατία πιο υγιι και παρζχει λφςεισ ςε
δθμόςια ηθτιματα. Οι περιςςότεροι από τουσ
ερωτθκζντεσ ςυνδζουν τθν ςυμμετοχι με
δθμοκρατικζσ νοοτροπίεσ και πρακτικζσ, ςτθ
βάςθ των κεντρικϊν ιδεϊν και αρχϊν τθσ
δθμοκρατίασ
και
μιασ
ιςορροπθμζνθσ
κατανόθςθσ μεταξφ δικαιωμάτων και ευκυνϊν
ι εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ αγακοφ και των
κοινϊν ςτόχων. Επιπλζον, επιςθμαίνουν
πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν ενεργι
μορφι δζςμευςθσ που ταιριάηει με μια τζτοια
νοοτροπία, π.χ. εκελοντιςμόσ, φζρνοντασ
ζμπρακτεσ αλλαγζσ για τθν αλλαγι νοοτροπίασ
και τθν ουςιαςτικι επίλυςθ τοπικϊν
προβλθμάτων.
USAL (Ιςπανία)
Από πρόςφατεσ μελζτεσ, ο κετικόσ αντίκτυποσ
τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δζςμευςθσ των
πολιτϊν ςτα κοινά αναδεικνφονται ωσ
ςθμαντικζσ
παράμετροι
ςε
επίπεδο
ενςωμάτωςθσ, αλλθλεγγφθσ και ανάπτυξθσ,
γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τθν ζρευνα
που διενεργικθκε ςε εκνικό επίπεδο.
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υγκεκριμζνα, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλθ
ηιτθςθ για ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ με
ζμφαςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ αν και από τθν
άλλθ μεριά, οι νζοι δεν λαμβάνουν επαρκείσ
πλθροφορίεσ
για
τα
κζματα
που
διαπραγματεφεται το εν λόγω ζργο. Βαςικό
ρόλο ςε αυτό παίηει θ ελλιπισ πλθροφόρθςθ
από τα βαςικά κανάλια επικοινωνίασ των νζων
ςτθν Ιςπανία με κφριο χαρακτθριςτό τθν
ζλλειψθ κετικϊν προτφπων/ καλϊν πρακτικϊν
ι/και
γνϊςθσ
των
υφιςτάμενων
δραςτθριότθτων ςτισ οποίεσ μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ.
ε
οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ,
υπάρχει
απαιςιοδοξία ςχετικά με τισ απαντιςεισ των
νζων (π.χ. ζλλειψθ χρόνου, ενδιαφζροντοσ) και
βλζπουν πολλοφσ κινδφνουσ ςτον ψθφιακό
κόςμο (ατομικιςμόσ, κίνδυνοι ςτθν online
αλλθλεπίδραςθ κ.λπ.)
ZB&V (Ολλανδία)

τθν
ολλανδικι
εκνικι
ζκκεςθ,
οι
προγραμματιςτζσ αποκάλυψαν ότι θ ανάκεςθ
για τθ δθμιουργία ςοβαρϊν παιχνιδιϊν
περιορίηεται κατά βάςθ ςτθν άτυπθ
(«ανεπίςθμθ») εκπαίδευςθ ενϊ είναι υψθλό
το επίπεδο των εκπαιδευτικϊν εργαλείων που
πρζπει να αναπτφξουν. Μάλιςτα, το επίκεντρο
είναι κυρίωσ θ κοινωνικι ζνταξθ και θ ιδιότθτα
του πολίτθ, αλλά όχι θ ιςότθτα των φφλων. Η
ζρευνα ζδειξε επίςθσ ότι όταν οι άνκρωποι
ςυνεχίηουν να αςχολοφνται με ζνα ςοβαρό
(«με ζμφαςθ ςτα κοινά») παιχνίδι, κα γίνουν
πιο ενεργοί πολίτεσ ςε κοινωνικά κζματα. Η
ζρευνα ςτθν Ολλανδία ζδειξε ότι οι
περιςςότεροι από τουσ ερωτθκζντεσ (θλικίασ
18-35 ετϊν) αναφζρουν ότι εμπλζκονται
επαρκϊσ ςτα κοινά ι τουλάχιςτον κζλουν να
ζχουν ενεργό ςυμμετοχι, αιςκάνονται ότι

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το δείγμα δε φαίνεται
να ζχει καμία εξοικείωςθ με (ψθφιακά)
ςοβαρά παιχνίδια που ςχετίηονται με τα
κζματα που άπτονται των ςτόχων του
INGAME, πικανϊσ επειδι δεν είναι αρκετά
πρόςφατα ηθτιματα. Οι περιςςότεροι
ερωτθκζντεσ δείχνουν να ζχουν εμπιςτοςφνθ
ςτισ τεχνολογίεσ και ςτο (ψθφιακό) παιχνίδι ωσ
παρόχουσ γνϊςθσ, υπό τον όρο ότι πλθροφνται
οι προχποκζςεισ «ψυχαγωγίασ» (παιχνίδι),
πρόκλθςθσ και φιλικότθτασ προσ τον χριςτθ.
Τπιρχαν μερικοί ερωτθκζντεσ που φαινόταν
κάπωσ προβλθματιςμζνοι από τα «ευρφτερα
ερωτιματα» που τζκθκαν και δυςκολεφτθκαν
να πουν κάτι για τον πικανό ρόλο τθσ
τεχνολογίασ βάςει αυτϊν των ευρζων εννοιϊν.
χετικά με τθν Ολλανδία, πρζπει κανείσ να
γνωρίηει ότι υπάρχει ακόμθ μια «δθμοκρατία
διπλωματοφχων»: οι νζοι πολίτεσ με ανϊτερθ
μόρφωςθ ςυμμετζχουν ςυχνότερα και/ι
αντιπροςωπεφονται
περιςςότερο
ςτουσ
δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ. Οι ερωτθκζντεσ ςτθν
ζρευνα αυτι είχαν ανϊτερθ μόρφωςθ. Σο
εκπαιδευτικό
υπόβακρο
διαδραματίηει
κρίςιμο, ρόλο ςτο ενδιαφζρον που δείχνουν οι
πολίτεσ για τθ δθμοκρατία και τισ
δθμοκρατικζσ αξίεσ.
Σο ακροατιριο του INGAME, θλικίασ 18-35
ετϊν, είναι ευρφτερο από το ανϊτερα
μορφωμζνο, οπότε είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό
να είναι το ΙNGAME αρκετά ελκυςτικό παιχνίδι
για το ςφνολο του ακροατθρίου των νζων 1835 ετϊν.

εμπλζκονται.
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https://ingame.erasmus.site/

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

https://www.instagram.com/ingame_project

https://twitter.com/IngameProject
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