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Ηλεκτρονική συμμετοχή σημαίνει δραστηριότητες που βασίζονται στο
διαδίκτυο και επιτρέπουν στον πληθυσμό να συμμετέχει σε πολιτικές
διαδικασίες, ενώ παράλληλα προσφέρουν τη δυνατότητα ανάληψης
πρωτοβουλιών.

Αυτή η άσκηση ασχολείται με το θέμα της ηλεκτρονικής συμμετοχής/διαδικτυακών
πρωτοβουλιών/διαδικτυακών πλατφορμών/διαδικτυακών αιτημάτων.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες έχουν το καθήκον να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες
της ηλεκτρονικής συμμετοχής. Μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με το θέμα
της ηλεκτρονικής συμμετοχής δίνεται αρχικά. Εστίαση θα πρέπει να δοθεί
στις διαφορετικές δυνατότητες της ηλεκτρονικής συμμετοχής. Στη
συνέχεια, κάθε συμμετέχων, μόνος ή σε ομάδες, θα προετοιμάσει
πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

Πώς μπορούν οι πολίτες να ξεκινήσουν ένα αίτημα, εκστρατεία ή
πρωτοβουλία για τοπικά, εθνικά και παγκόσμια ζητήματα; 
(Οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πώς να το
κάνουν αυτό στη διεύθυνση www.change.org).
Πώς μπορούν οι πολίτες να υποστηρίξουν ενεργά την ευρωπαϊκή
ιδιότητα του πολίτη; 
(Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
https://ecit-foundation.eu)
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το μόνο που χρειάζεται να προετοιμάσετε είναι ένας υπολογιστής, ένα
smartphone και σύνδεση στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες.

Διάλεξη με θέμα την ηλεκτρονική συμμετοχή.

Η παρουσίαση θα πρέπει να εξηγεί τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά:

Συμμετοχή
Ψηφιακή συμμετοχή
Πολιτική συμμετοχή
Διαδικτυακές πρωτοβουλίες/διαδικτυακές πλατφόρμες/διαδικτυακά
αιτήματα

Τα φύλλα εργασίας χρησιμεύουν ως πρόσθετη υποστήριξη και έμπνευση.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει την προετοιμασία ενός φυλλαδίου για
διευκρίνιση των ακόλουθων ερωτήσεων:

www.change.org:
Τι είναι το Change.org;
Πόσα άτομα χρησιμοποιούν αυτήν την πλατφόρμα;
Ποιές καμπάνιες έχουν ξεκινήσει μέσω του change.org;
Πώς μπορώ να ξεκινήσω ένα αίτημα;
Για ποιά θέματα μπορώ να ξεκινήσω αίτημα;

Γράψτε έναν σύντομο οδηγό: Σημαντικά στοιχεία μιας καλής καμπάνιας
(πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
https://changeverein.org/kampagnentraining/)

www.ecit-foundation.eu:
Τι πρεσβεύει το ECIT;
Ποιες πρωτοβουλίες έχει υποστηρίξει το ECIT;

Μάθετε πόσα άτομα στη χώρα σας έχουν ήδη υποστηρίξει αυτήν την
πρωτοβουλία στη διεύθυνση 
https://ecit-foundation.eu/voters-without-borders.
Στο ECI μπορείτε να μάθετε ποιες πρωτοβουλίες τρέχουν αυτήν τη
στιγμή.

Περιγράψτε τρεις πρωτοβουλίες και μάθετε πώς μπορείτε και εσείς να
συμμετάσχετε σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν με τη
μέθοδο "fish bowl" και να διευρύνουν τις γνώσεις τους ως προς αυτό. Οι
συμμετέχοντες θα πρέπει πρώτα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από
τις παρατηρήσεις τους.
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."



Περισσότερη συμμετοχή πολιτών μέσω του διαδικτύου: ξεκινήστε μόνοι σας
διαδικτυακές πρωτοβουλίες και μάθετε να συμμετέχετε σε αυτές.

Η ηλεκτρονική συμμετοχή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόσβαση σε
ψηφιακά μέσα. Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά
συμμετοχής των ανθρώπων;

Για τη μέθοδο "fish bowl", επιλέγονται 4 - 7 άτομα (ανάλογα με τον συνολικό
αριθμό των συμμετεχόντων στην τάξη) για να καθίσουν σε κύκλο με καρέκλες.
Όλοι οι άλλοι κάθονται σε έναν ή περισσότερους κύκλους γύρω από τον αρχικό
και επιτρέπεται μόνο να παρακολουθούν τη συζήτηση αυτών των ατόμων ως
ακροατές, αλλά αν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση μπορούν να πάνε στον
εσωτερικό κύκλο και να το κάνουν. Αυτό μπορεί να συντονιστεί ως εξής:
Α: Μία καρέκλα στον εσωτερικό κύκλο παραμένει αχρησιμοποίητη για να
επιτρέπεται η είσοδος από τον εξωτερικό.
Β: Το άτομο που θέλει να συνεισφέρει τοποθετεί τον εαυτό του/της πίσω από ένα
άτομο στον στενό κύκλο. Αυτό το άτομο επιτρέπεται στη συνέχεια να
ολοκληρώσει ό, τι κάνει και μετά πρέπει να δώσει τη θέση του στο νέο άτομο.

Στο διαδίκτυο μπορούν να βρεθούν πολλές παραλλαγές της μεθόδου "fish bowl",
οι οποίες φυσικά μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν αναλόγως. 
Η διάρκεια της υλοποίησης μπορεί να υπολογιστεί σε περίπου 30 με 60 λεπτά.

Πιθανές ερωτήσεις:
Γιατί είναι σημαντική η ψηφιακή συμμετοχή ή η γενικότερη συμμετοχή σε
κοινωνικά θέματα;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής συμμετοχής;
Ποιες πληθυσμιακές ομάδες εξαιρούνται από αυτήν;
Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην επιτάχυνση της
ηλεκτρονικής συμμετοχής;
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