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ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ

Ένα
Παιχνίδι
για τους Ανθρώπους και το Κλίµα
για καινοτόμα προσέγγιση στη διάδοση των γνώσεων σχετικά με
τις μεγάλες παγκόσμιες απειλές και την έναρξη συζητήσεων
σχετικά με τη σημασία και τις αρχές της παγκόσμιας
διακυβέρνησης.

“Οι Νέες Ακτές” (New Shores) είναι μια
διαδικτυακή κοινωνική προσομοίωση,
στην οποία μπορούν να συμμετέχουν
πολλοί παίκτες ταυτόχρονα, καθώς
τους ανατίθεται η συνύπαρξή τους σε
ένα μυθικό νησί.
Καλυμμένη με
πλούσια δάση και πλούσια σε
άνθρακα, η νέα τους κατοικία
προσφέρει στην ανθρωπότητα μία
άνευ προηγουμένου ευκαιρία, για ένα
πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μέλλον.
Οι παίκτες θα αδράξουν αυτή την
ευκαιρία;
Ελεύθεροι να κυβερνούν τον εαυτό
τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να
επικοινωνούν και να συνεργάζονται, ή
να βιώνουν το παιχνίδι χωρίς να
ανησυχούν πολύ για το περιβάλλον ή
για τους άλλους κατοίκους. Η χρήση
του άνθρακα μπορεί να βελτιώσει
δραστικά την ανάπτυξη του νησιού,
αλλά ποιο θα είναι το κόστος; Το κλίμα
και η δημοκρατία δεν πρέπει να
θεωρούνται δεδομένα.

Όπως σε όλες τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, η πρόοδος έχει το
τίμημά
της.
Όσο
περισσότερο
προχωράει το παιχνίδι, τόσο πιο
δύσκολο γίνεται. Οι παίκτες θα
προσπαθήσουν να πολλαπλασιάσουν
τον προσωπικό τους πλούτο, ή θα
προτιμήσουν να εργαστούν για το
κοινό καλό; Θα ρισκάρουν σε σχέση
με το μεταβαλλόμενο κλίμα, ή θα
ακολουθήσουν την "πράσινη" οδό;
Η κοινωνική προσομοίωση “Νέες
Ακτές”
(New
Shores)
φέρνει
αντιμέτωπους τους συμμετέχοντες με
ηθικά διλήμματα και δεν προσφέρει
απλές λύσεις. Δημιουργεί ευκαιρίες
για συνεργασία και πειραματισμό.
Επίσης, φέρνει στην επιφάνεια
συγκρούσεις συμφερόντων και εγείρει
δημιουργικές συζητήσεις μεταξύ των
συμμετεχόντων που δεν έχουν το ίδιο
όραμα για ανάπτυξη.

NEWSHORES.SOCIALSIMULATIONS.ORG

1-2 ΩΡΕΣ
8+ ΠΑΙΚΤΕΣ
TABLETS Ή H.Y.

Οφέλη
• Εξερευνήστε μονοπάτια προς ένα βιώσιμο
μέλλον
• Κατανοήστε τα εμπόδια στην αποτελεσματική
δράση για το κλίμα
• Συνεργαστείτε πέρα από τις διαφορές στα
συμφέροντα και τις κοσμοθεωρίες
Μόλις (...) ξεκινήσαμε να παίζουμε (...), μεταφέρθηκα πλήρως στο

• Αποκτήστε δεξιότητες για αποτελεσματική
επικοινωνία και συνεργασία

παιδικό ελεύθερο πνεύμα (...). Η κοινωνική προσομείωση «Νέες
Ακτές» (...) εξυπηρετεί δύο σκοπούς (...): είναι διασκεδαστική και
παρέχει τροφή για σκέψη, βάση στην οποία μπορείτε να αλλάξετε μερικά

• Εφαρμόστε συμμετοχικό σχεδιασμό και
ηγετική συμπεριφορά χωρίς αποκλεισμούς

από τα στερεότυπα που πιστεύατε.
MÁRIA BORVÁK, TANDEM, n.o.

Το Κέντρο Συστημικών Λύσεων (Centre for
Systems Solutions) είναι ένας διεθνής, μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, με αποστολή
να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμα
συστημικά εργαλεία, όπως κοινωνικές
προσομοιώσεις, για να ενισχύσει την
ένταξη της επιστήμης-πολιτικής και τον
κοινωνικό διάλογο.

Για να παίξετε το παιχνίδι:

• Μάθετε και εφαρμόστε συστημική σκέψη

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(ΤΕΠΑΚ) είναι ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, που
εστιάζει σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και συμμετέχει κυρίως σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα,
καινοτόμες δράσεις (Κυκλική Οικονομία) και
πολιτική (Κυπριακό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα – NECP).

ofﬁce@systemssolutions.org
systemssolutions.org
socialsimulations.org
newshores.socialsimulations.org

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (Cyprus
Energy Agency) είναι ένας δημόσιος, μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, που εστιάζει
σε θέματα πολιτικής, κατάρτισης και
ενημέρωσης, με στόχο την εξοικονόμηση
ενεργειακών πόρων, την προστασία του
περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση και
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

https://yicy2020-ck.cyprusinteractionlab.com/

