Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τεχνολογίες πληροφορίας για
διαδικτυακές γειτονιές: Προεκτάσεις & Εφαρμογές»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Μαρία Κωλέτση
Εκλαϊκευμένος τίτλος: Γειτονιά
Επιστημονική Περιοχή: Κοινωνικές Επιστήμες
Φορέας Υποδοχής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

#BrainGain #StrongerGreece

Ποσό Χρηματοδότησης: € 150.000
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 30 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σύνοψη Ερευνητικού έργου

««Αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τεχνολογίες πληροφορίας για
διαδικτυακές γειτονιές: Προεκτάσεις & Εφαρμογές»

Το ερευνητικό έργο G.E.I.T.O.N.I.A. (με αναφορά στην ελληνική λέξη «γειτονιά»), στοχεύει στην ενίσχυση της υπάρχουσας
έρευνας για τις έννοιες της γειτονιάς και της κοινότητας, τόσο σε εμπειρικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Προϊόν του έργου
αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη ενός μη-εμπορικού, τοπικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης των γειτονιών στην Ελλάδα, που θα
προκύψει από τα ευρήματα της διεπιστημονικής έρευνας και με συν-διαμορφωτές τα μέλη της κοινότητας (co-creators).
Παράλληλα, πρόκειται να μελετηθεί και να αναλυθεί η επίδραση που έχει αυτή η τεχνολογική εφαρμογή στην ενίσχυση των
κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών μίας φυσικά προσδιορισμένης κοινότητας και τις προοπτικές ανάδειξης μίας
«υβριδικής» γειτονιάς, με συνδυασμό του φυσικού με το δυνητικό περιβάλλον, ιδωμένα υπό το πρίσμα μίας κοινωνιοψυχολογικής προσέγγισης.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Η κοινωνική αλληλεπίδραση επηρεάζει τις επιλογές των ανθρώπων, καθώς επίσης την οικονομική
δραστηριότητα και ευημερία μίας κοινότητας. Με την πάροδο του χρόνου, η επίδραση της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης στα πλαίσια μίας κοινότητας, είναι πιθανόν να υπόκειται σε αλλαγές. Οι στάσεις των
ανθρώπων σε διάφορα ζητήματα, οι αξίες τους, το αίσθημα της εμπιστοσύνης αλλά και το αίσθημα του
υπεύθυνου/ενεργού πολίτη, συμβάλλουν στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι σχέσεις
μεταξύ των ανθρώπων επηρεάζουν τα επίπεδα παραγωγικότητας μίας κοινότητας και αποτελούν πηγή
ανταγωνισμού για την οικονομία της. Η έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στο κατά πόσο προυπάρχουσες σχέσεις μεταξύ γειτόνων διαμορφώνονται και οργανώνονται μέσα από μία εφαρμογή
τοπικού κοινωνικού μέσου. Ο μετασχηματισμός των αδύναμων κοινωνικών δεσμών σε περισσότερο
ισχυρούς εξαρτάται τόσο από την επιθυμία των ανθρώπων να αλληλοεπιδράσουν όσο και από
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η εφαρμογή G.E.I.T.O.N.I.A. παρέχει τη δυνατότητα στους γείτονες για
κοινωνική επαφή και τους δίνει κίνητρα για συναντήσεις, για την αναζήτηση, από τους ίδιους, των
κατάλληλων λύσεων στα προβλήματά τους και για την ανταλλαγή πληροφόρησης στην κοινότητα.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι ιδιαίτερα σημαντική
καθώς προσφέρει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ερευνητικά σχέδια με
καινοτόμο προσανατολισμό λαμβάνοντας υπόψη τις νέες
τεχνολογικές προκλήσεις. Ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών
επιστημών, η υποστήριξη της έρευνας προσφέρει τη
δυνατότητα σε κοινωνικούς επιστήμονες να διερευνήσουν
όψεις των κοινωνικών σχέσεων, να περιγράψουν το
περιεχόμενό τους και το περιβάλλον, στο οποίο αυτές
λαμβάνουν χώρα, και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση
εφαρμόσιμων προτάσεων σε πολύπλοκα κοινωνικά φαινόμενα
της εποχής μας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.
Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Δρ. Μαρία Κωλέτση

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420
info@elidek.gr
www.elidek.gr

