Γίνε συν-ερευνητής/τρια στο πρόγραμμα DigiGen!
Το DigiGen είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με διάφορα
πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Η έρευνά μας εστιάζει στο ρόλο που παίζουν τα ψηφιακά
μέσα σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των παιδιών (επικοινωνία,
ψυχαγωγία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιχνίδι κλπ.).

Πώς μπορείς να συμμετάσχεις;
Αν είσαι μεταξύ 10 και 15 ετών και έχεις πρόσβαση σε ένα κινητό τηλέφωνο με Android ή iOS, μπορείς να μάς
βοηθήσεις στην έρευνά μας! Με την εφαρμογή Nettskjema Bilde Diary App, που αναπτύχθηκε από ερευνητές
του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Όσλο στη Νορβηγία (οι συντονιστές του προγράμματός μας), μπορείς
να μοιραστείς μαζί μας τις εμπειρίες από την καθημερινή ψηφιακή ζωή σου. Για παράδειγμα, μπορείς να μας
δείξεις:
•
•
•
•

Τι κάνεις online στον ελεύθερο σου χρόνο (παιχνίδια, βίντεο κλπ.)
Με ποιους, πότε και πώς επικοινωνείς
Πράγματα που είδες στο διαδίκτυο και σε εντυπωσίασαν ή σε ενόχλησαν, που βρήκες διασκεδαστικά,
ενδιαφέροντα ή βαρετά και ενοχλητικά
Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο εκτός από το να χρησιμοποιείς ψηφιακές συσκευές
και μέσα
Εν συντομία, κάθε μέρα για μια εβδομάδα, μπορείς να μοιραστείς μαζί μας τις
εντυπώσεις σου για τον ρόλο που παίζουν τα ψηφιακά μέσα στη ζωή σου κατά
τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σου. Στην εφαρμογή θα απαντάς σε κάποιες
ερωτήσεις και θα μπορείς να ανεβάζεις κάποιες φωτογραφίες και στιγμιότυπα
(screenshots) από πράγματα που σού φαίνονται ενδιαφέροντα. Αυτό δεν θα
παίρνει περισσότερο από 10 λεπτά κάθε μέρα. Εμείς, ως ερευνητές στην ομάδα
του προγράμματος DigiGen, θα αναλύσουμε και θα συγκρίνουμε τα δεδομένα
που θα συλλέξουμε από σένα και από άλλους συμμετέχοντες, στην Ελλάδα και
σε άλλες χώρες της Ευρώπης, για να πάρουμε μια ιδέα για το πώς τα παιδιά και
οι νέοι/ες χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στον

ελεύθερο τους χρόνο.

Σημαντικό!
Μόνο εσύ μπορείς να αποφασίσεις ποιες πληροφορίες θέλεις να μοιραστείς μαζί μας και ποιες όχι. Η εφαρμογή
δεν θα συλλέξει στοιχεία που δεν είσαι διατεθειμένος/η να μοιραστείς. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν
θα είναι ανώνυμα και θα αποθηκευτούν σε έναν ασφαλή server όπου έχει πρόσβαση μόνο η ερευνητική ομάδα
του DigiGen. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις αναλύσεις μας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνάς μας. Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά από 5 χρόνια. Σε περίπτωση που θέλεις να ανεβάσεις
κάποια φωτογραφία που περιλαμβάνει άλλα άτομα, σε παρακαλούμε να ζητήσεις την άδεια τους ή να καλύψεις
το πρόσωπό τους πριν ανεβάσεις τη φωτογραφία.

Επικοινωνία
Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το ερευνητικό πρόγραμμα DigiGen εδώ: digigen.eu. Αν
ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις ή αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να επικοινωνήσεις
μαζί μας:
Δημήτρης Παρσάνογλου
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