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Digital transition: Participatory activities in the times of COVID 

COASTAL project is essentially a participatory project, where knowledge production and modelling processes are 

based on interactions between scientists and local stakeholders. Such interactions were heavily impacted in 2020 

due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to contain it. For the case study of Messinia, where the 

stakeholder groups are also composed of farmers and fishers, many of whom were not familiar with digital 

technology and virtual meetings, the team was hesitant in organising a virtual MAL. As a result, the initial knowledge 

exchange meeting (planned for March 2020) had to be cancelled. However, the sudden need for adaptation in 

response to the COVID-19 pandemic lead to the increased use of innovative digital methods and approaches that 

are supportive of meaningful stakeholder engagement, such as those required for COASTAL. The stakeholders in 

MAL2 showed an increased adaptive capacity to the emerging conditions, despite a lack of knowledge in new 

technologies being identified as an issue by communities in previous meetings. Participation was facilitated during 

the registration to the event, at which digital literacy levels and ability to participate in online events were 

examined, and help was offered where needed. The discussions were fruitful, and interactive tools like polls and 

surveys allowed participants that might have been otherwise overshadowed to express their opinions.  Overall, the 

emerging adaptive capacity resulted in a very successful MAL meeting, with online surveys and polls used to 

increase the interaction and participation of stakeholders rather than reduce it. 

Ψηφιακή Μετάβαση: Συμμετοχικές δραστηριότητες στην εποχή του COVID 

Το προγραμα COASTAL είναι ουσιαστικά ένα συμμετοχικό έργο όπου η παραγωγή γνώσεων και η μοντελοποίηση 

βασίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημόνων και τοπικών φορέων. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις 

επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που λήφθηκαν για τον 

περιορισμό της. Για την περιοχή Μεσσηνίας, όπου οι ομάδες ενδιαφερομένων αποτελούνται επίσης από αγρότες 

και αλιείς, πολλοί από τους οποίους δεν ήταν εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία και τις εικονικές 

συναντήσεις, η ομάδα δίσταζε να οργανώσει ένα εικονικό MAL. Ωστόσο, η ξαφνική ανάγκη προσαρμογής ως 

απάντηση στην πανδημία, οδήγησε στην αυξημένη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων και προσεγγίσεων 

χρήσιμες για την υποστήριξη της ουσιαστικής εμπλοκής των ενδιαφερομένων στις δραστηριότητες που 

απαιτούνται για ένα έργο όπως το COASTAL. Οι ενδιαφερόμενοι του MAL2 έδειξαν αυξημένη ικανότητα 

προσαρμογής στις νέες συνθήκες, παρόλο που ως μέρος των προηγούμενων συναντήσεων η έλλειψη γνώσεων 

στις νέες τεχνολογίες είχε αναγνωριστεί ως ένα από τα θέματα της κοινότητας, με αποτέλεσμα την ομαλή 

διεξαγωγή του 2ου διατομεακού εργαστηρίου. Η συμμετοχή διευκολύνθηκε κατά την εγγραφή, στην οποία 

εξετάστηκαν o ψηφιακος γραμματισμός και η δυνατότητα συμμετοχής και προσφέρθηκε βοήθεια όπου 

χρειαζόταν. Οι συζητήσεις ήταν καρποφόρες και η χρήση διαδραστικών εργαλείων, όπως οι δημοσκοπήσεις, 

επέτρεψε τη συμμετοχή και σε συμμετέχοντες που δυσκολεύονται να εκφραστούν. Συνολικά, η αναδυόμενη 

ικανότητα προσαρμογής οδήγησε σε μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση MAL, κατά τη διάρκεια της οποίας 

ψηφιακά διαδραστικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για να αυξήσουν την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων, αντί να τη μειώσουν. 


