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Εργάστηκαν οι μαθητές της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου Αλιάρτου  

 

Σύνθεση ομάδων και εργασίες που έχουν αναλάβει: 

 

 Ομάδες - θέματα  Ερωτήματα που θα διερευνήσει κάθε ομάδα 

Ομάδα 1η : Εργαλεία Web 2.0 

1 
Κουτρομάνου Γεωργία – 

συντονιστής 
Από το Web 1.0 στο Web 2.0  

Τι είναι το Web 2.0 

Εργαλεία Web 2.0 και σύντομη περιγραφή για το καθένα 

Εκτενέστερη παρουσίαση κάποιων εργαλείων , εστιάζοντας 

στα εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση  

 

2 
Κούλια Κωνσταντίνα 

 

3 Κουτρομάνου Λουκία 

         

Ομάδα 2η : Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

1 
Λυμπέρης Βασίλης - 

συντονιστής Τι είναι ένα Κοινωνικό Δίκτυο (γενικά); 

Τι είναι τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα; 

Ιστορική εξέλιξη 

Ποια είναι; Περιγραφή κάποιων  

Έρευνες για την χρήση των κοινωνικών δικτύων 

2 Κόλα Μάριο 

3 Κολοβός Σταύρος 

        

Ομάδα 3η : Μελετώντας τα Κοινωνικά Δίκτυα  - Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

Φατσοβιβλίο 

1 
Κάμπαξη Μαργαρίτα – 

συντονιστής 
Τι είναι το facebook, Πως δημιουργήθηκε 

Τρόπος λειτουργίας, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Δυνατότητες και 

εφαρμογές 

Χρήση και κατάχρηση 

Προσωπικά δεδομένα, Κίνδυνοι  

Τρόποι προστασίας, Ρυθμίσεις απορρήτου 

2 Ζαχαρία Μαρία 

3 Καρανάσος Η. Γεώργιος 

4 Καρανάσος Κ. Γεώργιος 
        

Ομάδα 4η: Τα κοινωνικά δίκτυα στην Εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό 

κοινωνικό δίκτυο – Edmodo. Έρευνα για την χρήση των κοινωνικών σελίδων 

1 
Κάλλης Θοδωρής – 

συντονιστής 
Το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo 

Πως λειτουργεί. Χαρακτηριστικά. Πλεονεκτήματα 

Το Edmodo στην πράξη και στην τάξη 

 

Έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 

2 Παλαιογιάννης Θέμης 

3 Τζουβελέκης Ορέστης 

4 Χρυσικός Λάμπρος 

 

 
Υπεύθυνη καθηγήτρια:  ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ –ΠΕ19- Πληροφορικός  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Ομάδα 1η :  Σε αυτό το τετράμηνο το θέμα μας ήταν το Web 2.0 και η ομάδα μας ασχολήθηκε και 

βρήκε πληροφορίες για αυτό. Μελετήσαμε αρκετά στοιχεία και εργασίες που βρήκαμε κυρίως στο 

Διαδίκτυο καθώς και στοιχεία που μας έδωσε η καθηγήτρια μας. Το βασικό μας ερώτημα στην αρχή 

ήταν τι είναι το web 2.0. Όσο προχωρούσαμε στην μελέτη του υλικού διαπιστώσαμε ότι ήταν αυτό 

που καθημερινά χρησιμοποιούμε. Το διαδίκτυο και τα διάφορα εργαλεία του.  Στη συνέχεια για να 

επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας μας χωρίσαμε το θέμα μας σε επιμέρους ενότητες και κάθε άτομο 

της ομάδας μας ανέλαβε από μία. Στο τέλος συγκεντρώσαμε όλα μας τα στοιχεία, επεξεργαστήκαμε, 

ενώσαμε και διορθώσαμε και προέκυψε  η παρακάτω εργασία. 

1. Από το Web 1.0 στο Web 2.0 

2. Ορισμός του Web 2.0 

3. Εργαλεία του Web 2.0 και σύντομη περιγραφή για το καθένα 

4. Εκτενέστερη παρουσίαση κάποιων εργαλείων εστιάζοντας στα εργαλεία που είναι 

κατάλληλα για την εκπαίδευση. 

Ομάδα 2η :  Είμαστε η 2η ομάδα του τμήματος και το θέμα μας ήταν τα κοινωνικά δίκτυα. 

Μελετήσαμε στοιχεία και εργασίες που βρήκαμε κυρίως στο Διαδίκτυο καθώς και στοιχεία που μας 

έδωσε η καθηγήτρια μας. Όλη αυτή η προσπάθεια μας οδήγησε στην δημιουργία του παρακάτω 

αρχείου το οποίο  περιλαμβάνει 6 ενότητες 

1. Εισαγωγή 

2. Ρυθμός ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων 

3. Κοινωνικά δίκτυα και επιχειρήσεις 

4. SNS 

5. Ιστορικά στοιχεία 

6. Έρευνες 

Ομάδα 3η : Σε αυτό το τετράμηνο η ερευνητική μας εργασία είχε θέμα τα εργαλεία Web 2.0- 

Κοινωνική δικτύωση. Εμείς ως 3η ομάδα αναλάβαμε να μελετήσουμε το Facebook. Στην εργασία 

μας συμπεριλάβαμε τις παρακάτω ενότητες: 

1. Τι είναι το facebook,- Πως δημιουργήθηκε 

2. Τρόπος λειτουργίας, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Δυνατότητες και εφαρμογές 

3. Χρήστες και κατάχρηση 
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4. Προσωπικά δεδομένα, Κίνδυνοι  

5. Τρόποι προστασίας, Ρυθμίσεις απορρήτου 

Ομάδα 4η:  Από το συνολικό θέμα του τμήματος μας για αυτό το τετράμηνο, εμείς ως τέταρτη 

ομάδα αναλάβαμε το κομμάτι της περιγραφής του Edmodo και της διεξαγωγής έρευνας μέσω 

ερωτηματολογίων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με την χρήση των κοινωνικών 

δικτύων. Το Edmodo χρησιμοποιήθηκε από όλο το τμήμα. Μέσα από την τάξη μας στο Edmodo 

επικοινωνούσαμε με την καθηγήτρια μας, ανεβάζαμε τα αρχεία και τις σημειώσεις μας και 

δεχόμασταν παρατηρήσεις, διορθώσεις ή ακόμα και επαίνους για την δουλειά μας.  Το δεύτερο 

σκέλος της εργασίας μας ήταν να σχεδιάσουμε ερωτηματολόγιο για τους συμμαθητές μας στο 

Λύκειο αλλά και τα μικρότερα παιδιά του Γυμνασίου σχετικά με την χρήση και την σχέση τους με 

τα κοινωνικά δίκτυα. Τα ερωτηματολόγια , αφού συμπληρώθηκαν, τα επεξεργαστήκαμε στο Excel 

και από τα γραφήματα που φτιάξαμε καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα.  
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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Αυτό το τετράμηνο μια ομάδα δεκατεσσάρων ατόμων της Α’ Λυκείου  ασχοληθήκαμε με την 

ερευνητική εργασία με θέμα «Εργαλεία Web 2.0-Κοινωνική Δικτύωση». Χωριστήκαμε σε τέσσερις 

ομάδες και η κάθε μία ανέλαβε ένα επιμέρους έργο. Συγκεκριμένα:  

 Εργαλεία Web 2.0 

 Μέσα Κοινωνικής-Δικτύωσης 

 Μελετώντας τα Κοινωνικά Δίκτυα 

 Τα Κοινωνικά Δίκτυα στην εκπαίδευση 

 

Ενώ καθημερινά, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Διαδίκτυο, οι γνώσεις μας 

μέχρι στιγμής ήταν ελάχιστες. Όσο προχωρούσαμε στην μελέτη του υλικού αποκτήσαμε βασικές 

γνώσεις πάνω στο θέμα μας. Αρχικά, πληροφορηθήκαμε για πολλά εργαλεία του  Web 2.0 

εστιάζοντας σ’ αυτά που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση. Στην συνέχεια,  βρήκαμε 

πληροφορίες για την δημιουργία και την ανάπτυξη των Κοινωνικών Δικτύων.  Ακόμα,  

ασχοληθήκαμε με το θέμα του Facebook, την ιστορική του εξέλιξη, τον τρόπο λειτουργίας και 

κάναμε μία έρευνα για τους χρήστες του. Παράλληλα, ενημερωθήκαμε για τους κινδύνους σ’ αυτό, 

καθώς και για τους τρόπους προστασίας των χρηστών. Μοιράσαμε ερωτηματολόγια στο Γυμνάσιο 

και στο Λύκειο με βασικό θέμα το Facebook και μερικές ερωτήσεις πάνω στο Web 2.0. Τέλος, 

δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό στο Edmodo, στο οποίο ανταλλάσαμε πληροφορίες για την μορφή 

της εργασίας με την υπεύθυνη καθηγήτρια μας. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦ. 1
ο
  :  WEB 2.0 - Διαδραστικός Ιστός 

 

1.1. Από το WEB 1.0 στο WEB 2.0 

 Η σημερινή πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ιδέα ενός παγκόσμιου πεδίου 

πληροφόρησης, όπου υφαίνονται σχέσεις ανθρώπων και όχι συνδέσεις συσκευών. Περιληπτικά ο 

Anderson (2007) προβάλλει έξι μεγάλες ιδέες που περιγράφουν το νέο περιβάλλον που ζούμε, 

δημιουργούμε και μαθαίνουμε
1
. 

 

1. Περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης    Οι καταναλωτές γίνονται δημιουργοί  

       (π.χ. YouTube, Blogs, Slide Share) 

2. Η ισχύς του πλήθους     Συλλεκτική ευφυΐα, Λήψη αποφάσεων ομάδων

       (π.χ. Wikipedia, twitter, Delicious) 

3. Επική κλίμακα      Τεράστιος όγκος δεδομένων   

       (π.χ. RSS, Google Reader) 

4. Αρχιτεκτονική      Διευκόλυνση μαζικής συνεισφοράς  

       Επεξεργασία, σχολιασμός περιεχομένου 

5. Φαινόμενα δικτύου     Εκθετική αύξηση αξίας μέσου & περιεχομένου

       Μηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα 

       (π.χ. MySpace, Facebook, LinkedIn) 

6. Ανοικτή φιλοσοφία     Ελεύθερη τεχνολογία και λογισμικό  

       (π.χ. Ajax, Moodle) 

       Προθυμία για διαμοιρασμό πληροφοριών 

 

 Οι ιδέες αυτές υλοποιούνται σήμερα σε εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στο web και 

χρησιμοποιούνται από ανθρώπους με διαφορετικές δεξιότητες απ’ ότι είχαν οι άνθρωποι πριν από 

κάποια χρόνια. Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η ενεργός μάθηση και όχι η παθητική αποδοχή 

γνώσης ή πληροφοριών, οι αυθεντικές εμπειρίες, η δημιουργία και όχι οι οδηγίες και εντολές.  

  

1. Η χρήση των συνεργατικών εργαλείων διαδικτύου στην ερευνητική εργασία - project 

Γεώργιος Ντιγκμπασάνης, Φυσικός, ΜΕd  (Ελληνογαλλικό Κολέγιο  ΔΕΛΑΣΑΛ Θεσσαλονίκης 
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Οι σημερινοί μαθητές και εκπαιδευόμενοι δεν ξέρουν την απάντηση αλλά ξέρουν πού να τη 

βρουν. Η αναζήτηση δεν γίνεται πια σε βιβλιοθήκες αλλά στο Google. Αν και θα χρειαστούμε χρόνο 

να συνειδητοποιήσουμε ότι το "αντιγραφή" - "επικόλληση" δεν είναι ο αποτελεσματικός και 

ενδεδειγμένος τρόπος για να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που βρίσκουμε, όπως και να βρίσκουμε 

τρόπους να φιλτράρουμε την πληθώρα  πηγών και πληροφοριών. Ο καθένας πλέον ερευνά σε 

περιβάλλον ανοιχτής και απρόβλεπτης μάθησης και αυτοεπιλέγει προσδιορίζοντας ο ίδιος τι του είναι 

σημαντικό και αναγκαίο (Lesch, 2009). Η ικανότητα, δηλαδή, εύρεσης νέας πληροφορίας αλλά και 

διάκρισης σημαντικού και ασήμαντου είναι ζωτική (Siemens, 2004). Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, 

είναι ότι πλέον εμείς παράγουμε, δημιουργούμε και διακινούμε – μοιραζόμαστε την πληροφορία και 

δεν είμαστε απλοί αναγνώστες και καταναλωτές περιεχομένου, περνώντας από τα 3w (world wide 

web - παγκόσμιος πληροφοριακός ιστός) στα 3c (collaboration, contribution and community - 

συνεργασία, συνεισφορά, κοινότητες)
2
. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο παραδοσιακό 

web ή web 1.0 και στο σημερινό web ή web 2.0. Συνοπτικά οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να 

είναι oι εξής: 

 

Web 1.0      Web 2.0  

διαβάζω     γράφω 

εταιρείες     κοινότητες  

client-server (πελάτης - εξυπηρετητής)  peer to peer (ομότιμα) 

HTML (HyperText Markup Language - XML (Extensible Markup Language 

 Υπερ γλώσσα σήμανσης κειμένων)  - Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης) 

Sites -ιστοσελίδες     Web blogs - ιστολόγια  

portals (πύλες)     RSS (Rich Site Summary - Πλούσια Σύνοψη  

       τοποθεσίας) 

taxonomy (ταξινόμηση)   tags (folksonomy) (ετικέτες) 

ενσύρματο      ασύρματο 

ιδιοκτησία      διαμοιρασμός 

Netscape      Firefox (open source) 

dialup (σύνδεση με κλήση)   broadband (ευρυζωνικότητα) 

κόστος εξοπλισμού     κόστος ευρυζωνικότητας 

 

 

2. Κοννεκτιβισμός: Μια προσέγγιση στη Δια Βίου Μάθηση  μέσω των Ψηφιακών Κοινωνικών 

Δικτύων 

Γεώργιος Ντιγκμπασάνης Φυσικός, MEd (gdigba@yahoo.gr) 

 

 

mailto:gdigba@yahoo.gr
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1.2.  Τι είναι το Web 2.0 

1.2.1. Ορισμός του WEB 2.0 

 Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου 

Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να 

μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική 

διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες 

γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων.  

Ένας ιστότοπος web 2.0 ενθαρρύνει τον χρήστη να αλληλεπιδράσει, να αφήσει σχόλια, να 

κάνει εγγραφή, να δημιουργήσει λογαριασμό ή προφίλ, και να ανεβάσει ο ίδιος περιεχόμενο. Το 

πρώτο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα web 2.0 είναι τα ιστολόγια (blogs). Υπάρχουν πάροχοι 

δωρεάν αποθηκευτικού χώρου για τη δημιουργία ιστολογίου. Είναι υπόθεση λίγων λεπτών να στηθεί 

ένα ιστολόγιο, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται ανά πάσα στιγμή και επίσης προσφέρει 

αλληλεπίδραση υπό μορφή σχολίων. Παραδείγματα web 2.0 είναι ακόμη τα wiki, οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων και οι πλατφόρμες συνεργασίας 

 

Ιστορικό σημείωμα: 

Το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της O'Reilly Media και της MediaLive 

International όπου προτείνονταν ιδέες για την αναβάθμιση του παγκόσμιου ιστού. Ο Dale Dougherty, 

παρατήρησε ότι το διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλές και σημαντικό μέρος της 

καθημερινότητας σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων. Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρμογές και 

ιστοσελίδες οι οποίες αναγνωρίζονταν από το ευρύ κοινό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον οι 

περισσότερες εταιρείες άρχισαν να στρέφουν την επιχειρηματική τους δράση στο διαδίκτυο και να 

προσπαθούν να φέρουν τους καταναλωτές τους προς αυτό το κανάλι. 

Έχοντας όλα αυτά ως δεδομένα στο συνέδριο, εξέτασαν το Web 2.0 ως μια δεύτερη γενιά 

υπηρεσιών βασισμένων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποίησαν αυτή την φράση σαν τίτλο για μια σειρά από 

συνέδρια με τον τίτλο Web 2.0 Summit. 

 

1.2.2. Web 3.0 – Σημασιολογικός Ιστός 

Η μετατόπιση από τον web 1.0 προς τον web 2.0 σηματοδοτεί τη στροφή από τον στατικό 

Παγκόσμιο Ιστό στον «Κοινωνικό» Ιστό των χρηστών. Καθώς εξελίσσεται ο παγκόσμιος ιστός, ο 

όρος web 3.0 επισημαίνει τη στροφή προς τον «έξυπνο» νοήμονα Ιστό που θα καταλαβαίνει τις 

απαιτήσεις του χρήστη. 
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Ο λεγόμενος και Σημασιολογικός Ιστός, web 3.0, επικεντρώνεται στη σημασία του 

περιεχομένου. Ως απόρροια των εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η αναζήτηση πλέον θα 

γίνεται με κανονικές εκφράσεις και προτάσεις αντί λέξεων-κλειδιών. Ο Ιστός 3.0 επιχειρεί να 

συνδέσει σημασίες και νοήματα αντί για πληροφορίες, επιχειρεί να φέρει στον χρήστη τις 

πληροφορίες που ζητάει χωρίς να πρέπει ο χρήστης να τις μετατρέψει σε μορφή που να 

καταλαβαίνει ο υπολογιστής. 

 

1.2.3. Web X.0 – Εκτεταμένος Ιστός 

Τέλος ο λεγόμενος web X.0 (από το eXtended web – εκτεταμένος Ιστός) είναι η τελική 

σύνθεση. Περιλαμβάνει ενοποιημένους τον Ιστό των χρηστών, τον σημασιολογικό ιστό και 

προηγμένα μέσα μετάδοσης της πληροφορίας όπως τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και εικονική 

πραγματικότητα. Ο Ιστός επεκτείνεται πλέον πέρα από το Διαδίκτυο και μέσα στην καθημερινότητα.  

Σχηματικά, αν ο αρχικός Παγκόσμιος Ιστός (web 1.0) συνδέει δεδομένα και πληροφορίες, ο 

web 2.0 συνδέει άτομα μεταξύ τους, ο web 3.0 συνδέει γνώσεις και ο web X.0 τις νοημοσύνες.  

 

1.2.4. Χαρακτηριστικά του Web 2.0 

Τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 είναι τα εξής: 

 Δημιουργικότητα 

 Μετάδοση πληροφοριών 

 Εργαλεία που επιτρέπουν στον χρήστη  να κάνει σχόλια, αλλαγές, αξιολογήσεις. 

 Δυναμικές ιστοσελίδες 

 Η αλληλεπίδραση διαχειριστή και χρηστών δεν εξαρτάται πλέον από τους άμεσους τρόπους 

 επικοινωνίας (e-mails) 

 Χρήση κοινωνικών περιοχών δικτύωσης 

1.2.5. Πλεονεκτήματα από την χρήση του Web 2.0 στην εκπαίδευση 

 Ο χρήστης συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει δεξιότητες. 

 Ο μαθητής δοκιμάζει, κάνει λάθη, ξαναδοκιμάζει μέχρι να ανακαλύψει από μόνος του αυτό 

 που επιδιώκει. 

 Οι μαθητές και καθηγητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και έξω απ’ την τάξη. 

 Ο εκπαιδευτικός διδάσκει στους μαθητές την ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη. 

 Ο μαθητής «μαθαίνει πώς να μαθαίνει». 
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 Οι μαθητές κοινωνικοποιούνται. 

 Οι μαθητές συνεργάζονται και ανταλλάσουν απόψεις. 

 Δημιουργία μιας θετικής στάσης απέναντι στις κοινωνικές διαδικασίες. 

 Υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης. 

 Αποτελεί θετικό κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα. 

 Ενισχύει τη σύνδεση του σχολείου με την πραγματική ζωή. 

1.2.6. Βασικές κατηγορίες web 2.0 εφαρμογών 

☺ Ιστολογία, Μικροϊστολόγια 

☺ Σχεδίαση σκίτσων 

☺ Συνεργατικά προγράμματα συγγραφής και ανάγνωσης κειμένου 

☺ Εννοιολογικοί χάρτες και χάρτες ιδεών 

☺ Τηλεδιάσκεψη 

☺ Συνδιάλεξη 

☺ Επεξεργασία εικόνας 

☺ Συγκέντρωση πληροφοριών 

☺ Διαμοιρασμός πολυμέσων 

☺ Πίνακες ανακοινώσεων 

☺ Διαδικτυακά παιχνίδια και εικονικοί κόσμοι 

☺ Εργαλεία διαχείρισης καθημερινών εργασιών 

☺ Προσωπικά περιβάλλοντα μάθησης 

☺ Καταγραφή ήχου και βίντεο 

☺ Παρουσιάσεις 

☺ Σύννεφα λέξεων 

☺ Κοινωνική δικτύωση 

1.3.  Εργαλεία Web 2.0 και σύντομη περιγραφή για το καθένα 

1. Twitter - είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του να 

στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα, τα οποία ονομάζονται τουίτς (Tweets). Είναι ένας 
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από τους δέκα πιο δημοφιλείς ιστοτόπους του διαδικτύου,  

το δεύτερο δημοφιλέστερο πίσω από το Facebook. Tο 

Twitter έχει  271 εκατ. ενεργούς μηνιαία χρήστες. 

Αυτό που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο Κοινωνικό Δίκτυο 

από τα υπόλοιπα, είναι οι δημοσιεύσεις με όριο τους 140 

χαρακτήρες, καθώς επίσης και η προώθηση του δημόσιου 

διαλόγου. Η χρήση του έχει να κάνει κυρίως με την 

ενημέρωση και στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως το μέσο της 

ατάκας. 

2. Prezi - Μια ολοκληρωμένη εφαρμογή Web 2.0 για την 

ανάπτυξη, οργάνωση και διανοµή µη γραµµικών 

παρουσιάσεων. H βασική σελίδα διαχείρισης του Prezi  

ακολουθεί τη βασική λογική της συνεργατικής μάθησης. H 

χρήση του Prezi δίνει την δυνατότητα της αξιοποίησης των 

παρουσιάσεων με τη διαφορά όμως της πρωτότυπης και πολύ 

εύκολης σύνθεσης πολυμέσων και κίνησης με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα μιας και καταφέρνει να διατηρεί την ενότητα 

του περιεχομένου κατευθύνοντας εύστοχα την προσοχή 

του κοινού.  

 
3. GoogleDocs - Tα Google Docs είναι ένα δωρεάν 

διαδικτυακό λογισμικό που παρέχει η Google και το 

οποίο περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου , ένα 

λογιστικό φύλλο του προγράμματος, καθώς και ένα 

πρόγραμμα παρουσίασης .Επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργούν και να επεξεργάζονται έγγραφα σε 

απευθείας σύνδεση, ενώ συνεργάζονται με άλλους 

χρήστες .      

  

4. GoogleEarth - Ονομάζεται το πρόγραμμα γραφικής 

απεικόνισης της Γης το οποίο είναι διαθέσιμο στο 

Εικόνα 1 (1.1) Το λογότυπο του 

Twitter 

Εικόνα 2  (1.2.) Το λογότυπο του 

Prezi 

Εικόνα 3 (1.3) Το λογότυπο του Google docs 

Εικόνα 4 (1.4) Το λογότυπο του 

Google earth 
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Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα συνθέτει εικόνες και πληροφορίες α πό δορυφορικές φωτογραφίες, 

αεροφωτογραφίες, και από πολλές πηγές σε επάλληλα στρώματα που τα ονομάζει «επίπεδα» με 

σημαντική ευκολία χρήσης. Τα επίπεδα αυτά έχουν αφενός πληροφορίες που εισήγαγε η Google 

όπως πληροφορίες χάρτη με ονομασίες δρόμων ("Δρόμοι"), πληροφορίες για τον καιρό αλλά και 

πολλές άλλες πληροφορίες που προσθέτουν οι χρήστες του συστήματος όπως τρισδιάστατα κτίρια 

για αρκετές περιοχές / πόλεις του κόσμου με εργαλεία όπως τον Δημιουργό Κτιρίων, φωτογραφίες, 

τοπικές πληροφορίες. 

 

 

5. Wikis - Eίναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε 

οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις 

σελίδες του. Σε ένα wiki, διάφορα άτομα μπορούν να 

γράφουν μαζί (όχι ταυτοχρόνως). Έτσι, διευκολύνεται η 

συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Αν 

ένα άτομο κάνει κάποιο λάθος, το επόμενο μπορεί να το 

διορθώσει. Μπορεί επίσης να προσθέσει κάτι νέο στην 

σελίδα, πράγμα που επιτρέπει την συνεχή βελτίωση 

και ενημέρωση. Επίσης στα wiki μπορεί να γίνεται 

συζήτηση. Σε ορισμένα wiki όπως η Βικιπαίδεια, μάλλον το διασημότερο wiki, υπάρχουν και 

σελίδες συζήτησης. 

 

 

6.  Voki - Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν 

εξατομικευμένα είδωλα μιλώντας, για χρήση σε 

διάφορες εφαρμογές. Οι χρήστες μπορούν να 

ενσωματώσουν  αυτά τα avatars σε blogs, προφίλ 

κοινωνικής δικτύωσης, ή ακόμη και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

 

7. Glogster - Ένα πολύ καλός τρόπος να δημιουργήσετε και να μοιράσετε αφίσες και εικόνες.     

8. Animoto - Προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν βίντεο εύκολα και 

γρήγορα.  

9. AudioBook  - Οι χρήστες μπορούν να ηχογραφήσουν και να μοιραστούν ηχητικά στοιχεία. 

Εικόνα 5 (1.5)  Από τα πιο γνωστά wiki 

Εικόνα 6 (1.6) Παράδειγμα  Voki 
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10.  Myebook -  Δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να εκτυπώσουν και να πραγματοποιηθεί η 

πώληση βιβλίων. 

11.  Bubbl.us   - Δωρεάν εφαρμογή για καταιγισμό ιδεών. 

12. WordPress - Ξεπέρασε την έννοια του blog. Το WordPress είναι 

ένα σύγχρονο σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης 

περιεχομένου· μ’ άλλα λόγια, ένα μέσο για να φτιάξετε έναν ιστότοπο 

(site) ή ιστολόγιο (blog) ωραία και απλά και να δημοσιεύετε κάθε 

είδους περιεχόμενο: άρθρα, σκέψεις, φωτογραφίες, βίντεο, 

πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες.  Το WordPress διατίθεται 

δωρεάν και είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.  

13. Wallwisher - Δημιουργία on line πίνακα ανακοινώσεων. 

14. Blabberize  - Κάντε τις φωτογραφίες σας να …μιλούν. 

15. Weeblv - Προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας του δικού σας δικτυακού τόπου ή μπλογκ. 

16. Flickr -Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο διαμοιρασμού εικόνων σας επιτρέπει και να 

τυπώσετε.  

17. Slideshare - Αξιοποιείστε τις παρουσιάσεις σας και μετά την προβολή τους mοιραστείτε τις 

με άλλους 

18. Googlesites - Φτιάξτε το δικτυακό σας τόπο με πολλές συνεργατικές δυνατότητες.  

19. Diigo - Δημοφιλή διαμοιρασμός “αγαπημένων 

σελιδοδεικτών”. (Κοινωνική δικτύωση)  

20. Wixs - Φτιάξτε εύκολα ένα flash-based website. 

21. Edmodo - Το Edmodo είναι μια υπηρεσία η οποία 

προσφέρεται δωρεάν και δίνει την δυνατότητα σε καθηγητές να 

δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και 

συνεργασίας με τους μαθητές τους. Το Edmodo είναι μια 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές που υποστηρίζει την συνεργατική διαδικασία  μάθησης.  

 

1.4.  Εκτενέστερη παρουσίαση κάποιων εργαλείων,  εστιάζοντας στα εργαλεία 

που είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση  

 

Σήμερα, όλοι σχεδόν έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι τους, έχουν λογαριασμό στο 

Facebook και πολλούς ηλεκτρονικούς φίλους που ίσως δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους.  Περνάνε 

Εικόνα 7  (1.7.) Το 

λογότυπο του WordPress 

Εικόνα 8  (1.8.) Το λογότυπο του 
Edmodo 
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ώρες ατελείωτες μπροστά στον υπολογιστή, στο κινητό ή το tablet τους, κάνοντας like και 

ανεβάζοντας φωτογραφίες. Αυτή η σχέση και η ικανότητα των νέων μαθητών με την τεχνολογία θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς; Το μάθημα θα γινόταν πιο ενδιαφέρον αν 

ξεφεύγαμε από το παραδοσιακό τρόπο μάθησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία στο σχολείο και 

συγκεκριμένα μερικά από τα εργαλεία του Web 2.0;  

Ξεχωρίσαμε μερικές εφαρμογές και τις περιγράφουμε παρακάτω χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

είναι μόνο αυτές. 

 Pixlr - είναι μια δωρεάν online εφαρμογή, με την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες 

ή να συνδυάσετε εικόνες, χρησιμοποιώντας μια από τις 12 γλώσσες που έχει μεταφραστεί. 

Αυτή η εφαρμογή απαιτεί ελάχιστες γνώσεις περί επεξεργασίας εικόνας, αλλά και πολύ 

φαντασία για να χρησιμοποιήσεις τις πολυάριθμες επιλογές και εργαλεία. 

 Zoho Challenge - είναι ένα online πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις quiz. 

Είναι ένα πρόγραμμα όπου ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος μέσω του Yahoo,Facebook κ.α. 

Κυρίως χρησιμοποιείται από σχολεία, δασκάλους, φροντιστηριακούς. 

 Xtranormal  - είναι μία online εφαρμογή στην οποία μπορείς να δημιουργήσεις ένα video με 

όποιον χαρακτήρα θες. Το video είναι δωρεάν και διαρκεί όση ώρα θέλεις. 

 Mindomo - είναι ένα online πρόγραμμα με το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις 

εννοιολογικούς χάρτες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και 

κυρίως στον επαγγελματικό χώρο, διότι μπορείς να αναλύσεις μια ιδέα σου γρηγορότερα και 

ευκολότερα. 

 Glogster  - είναι μία δωρεάν online εφαρμογή, που χρησιμεύει  στην δημιουργία ηλεκτρονικών 

poster, δηλαδή αφίσες πάνω στις οποίες προσθέτεις διάφορες ιδιότητες. 

 Και φυσικά το Edmodo το οποίο δοκιμάστηκε στην πράξη και στην τάξη (αναλυτική 

περιγραφή δίνεται στο κεφάλαιο 4.)  
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ΚΕΦ.2ο  : Κοινωνική Δικτύωση 

 

2.1. Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα  

2.1.1. Ορισμός  

 Τα κοινωνικά Δίκτυα είναι μία κοινωνική δομή η οποία αποτελείται από συνδέσεις κόμβων 

μεταξύ τους οι οποίοι εκπροσωπούν φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς. Οι συνδέσεις των κόμβων 

αναπαριστούν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των κοινωνικών μονάδων του δικτύου. Οι σχέσεις 

είναι φιλίες, κοινά ενδιαφέροντα, κοινά οράματα, εμπορικές συναλλαγές και οτιδήποτε μπορεί να 

συνδέσει δύο ή περισσότερους ανθρώπους στην καθημερινότητα της πραγματικής τους διαβίωσης. 

  Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούμε να τα ονομάσουμε «πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας 

και διαμόρφωσης της ανθρώπινης τακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας» (Χτούρης 2004). Τα 

κοινωνικά δίκτυα είναι η εφαρμογή ενός δικτύου που συνδέει ανεξάρτητες μονάδες με δεσμά 

κοινωνικής φύσης. Τα δίκτυα αυτά εφαρμόζονται σε πολλαπλά επίπεδα οικογενειακά, εθνικά και 

διαπολιτισμικά που δίνουν δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων, παραγκωνισμού προλήψεων και 

λειτουργίας εμπορικών οργανισμών. Οι Walker, MacBride, and Vachon (1977), όρισαν ως 

κοινωνικό δίκτυο "το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την 

κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις 

υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές και επαγγελματικές 

επαφές".  

 Η ιδέα του κοινωνικού δικτύου χρησιμοποιήθηκε και παλιότερα για να τονίσει πολύπλοκες 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ κοινωνικών ομάδων σε όλα τα επίπεδα. Η μορφή ενός κοινωνικού 

δικτύου μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της ωφέλειας ενός μέλους του. Μικρά σε έκταση και 

κλειστά δίκτυα θεωρούνται λιγότερο ωφέλιμα για τα μέλη τους. Αντιθέτως πιο ανοικτά δίκτυα με 

χαλαρούς δεσμούς μεταξύ των μελών τους είναι πιο διαθέσιμα για διακίνηση ιδεών και δημιουργία 

ευκαιριών στα άτομα που τα ακολουθούν. Σύμφωνα με έρευνες των MacLanahan, Wedemeyer & 

Adelberg "τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη". 

2.1.2. Τα δημοφιλέστερα Κοινωνικά Δίκτυα και οι σημαντικότερες 

διαφοροποιήσεις τους 

Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες δικτύων είναι βασισμένες σε ιστοσελίδες και 

παρέχουν ποικίλους τρόπους αλληλεπίδρασης για τους χρήστες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

και οι υπηρεσίες μηνύματος σε πραγματικό χρόνο. Η κοινωνική δικτύωση έχει προωθήσει 
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καινούργιους τρόπους επικοινωνίας και διαμοίρασης πληροφοριών. Οι κύριοι τύποι κοινωνικών 

υπηρεσιών δικτύωσης είναι εκείνοι που περιέχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Υποδιαίρεση των χρηστών σε κατηγορίες  

 Τρόπους σύνδεσης με φίλους 

 Έμπιστο σύστημα εύρεσης φίλων 

Τα δημοφιλέστερα Κοινωνικά Δίκτυα συνδυάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά με κύριο 

εκπρόσωπο το Facebook που χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα σε όλο τον κόσμο καθώς και τα 

My Space, Twitter, και LinkedIn. 

Από το 2003 μέχρι σήμερα, πολλές νέες υπηρεσίες αναπτύχθηκαν: 

 Στον επιχειρηματικό κόσμο :  

 LinkedIn 

 Visible Path 

 Xing 

 Σε κοινότητες κοινωνικών ενδιαφερόντων: 

 Dogster: Φιλίες μεταξύ ατόμων βάσει ενδιαφέροντος για σκύλους 

 Care 2: Συναντήσεις ακτιβιστών 

 CouchSurfing: Συναντήσεις ταξιδιωτών 

 MyChurch: Σύνδεση χριστιανικών εκκλησιών και των μελών τους 

Οι ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για την δημοσίευση αρχείων, άρχισαν να 

αποκτούν χαρακτηριστικά SNS (social networking service): 

 Flickr.com (διαμοιρασμός φωτογραφιών) 

 Last.FM (διαδικτυακό ραδιόφωνο) 

 YouTube.com (διαμοιρασμός βίντεο) 

 

2.2. Τα SNS στην καθημερινότητα και στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Τα δίκτυα έχουν μπει πια στη ζωή μας. Η ζωή δεν είναι νοητή χωρίς τα επικοινωνιακά, οδικά 

και κοινής ωφελείας δίκτυα. Στα τελευταία χρόνια έγιναν δημοφιλή και τραβούν σαν μαγνήτες 

μικρούς και μεγάλους. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων σε 

καθημερινή βάση. Τα κοινωνικά δίκτυα του Διαδικτύου αναπτύσσονται ραγδαία. Το πιο γνωστό 
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κοινωνικό δίκτυο είναι το Facebook. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών το επισκέπτεται 

τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο  

 Οι μαθητές περνούν πολύ χρόνο σε online δραστηριότητες δικτύωσης και συνεπώς η χρήση 

των κοινωνικών δικτύων σε εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί ως μια ισχυρή 

ιδέα για αυτό και μόνο. 

Σύμφωνα με επίσημες μελέτες τα κοινωνικά δίκτυα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 

αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την κατανομή των πόρων, 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς η νέα διαδικτυακή εποχή (Web 2.0) 

αναδεικνύει καινούργιες μορφές πολιτισμού και μάθησης. Η διαπίστωση πως οι νέοι μαθαίνουν 

πολύ πιο εύκολα μέσα από δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη διασκέδαση και τη 

δημιουργική συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί ισχυρό κίνητρο ένταξης των κοινωνικών 

δικτύων στην διαδικασία μάθησης. Τα Social Media είναι εδώ και οι αλλαγές που επιφέρουν στον 

τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε και συνεργαζόμαστε είναι ήδη ορατές και θα γίνουν ακόμη 

εντονότερες.  

Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνουν πλήθος δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών: υποστηρίζουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συνεργασία 

για παραγωγή κοινού έργου, την οικοδόμηση περιεχομένου, την έκφραση μέσω πολυτροπικών 

κειμένων. Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα επέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της 

σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα διαφορετικό – συμπληρωματικό μαθησιακό πλαίσιο.  

 

2.3. SNS (social networking service - social networking site) 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν σε άτομα τις παρακάτω 

δυνατότητες: 

 (Προφίλ): να δημιουργούν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ σε ένα συγκεκριμένο 

σύστημα. 

 (Λίστα φίλων): να δημιουργούν μια λίστα άλλων χρηστών με τους οποίους μοιράζονται 

πληροφορίες, συνδέσμους, φωτογραφίες, κλπ. . 

 (Πρόσβαση στις λίστες φίλων των φίλων τους): να βλέπουν και να πλοηγούνται στη λίστα 

των συνδέσμων τους και των δραστηριοτήτων που δημοσιεύουν. 
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Τα SNSs είναι προσωπικοί χώροι 

 για επικοινωνία και 

 διαμοιρασμό περιεχομένου 

Διαφορετικές μορφές SNSs 

 Τα περισσότερα δίκτυα υποστηρίζουν τη δημιουργία και επέκταση προϋπαρχόντων δικτύων 

φιλίας. 

 Υπάρχουν δίκτυα που εστιάζονται στο να βοηθήσουν τα άτομα να βρουν νέους φίλους με 

τους οποίους μοιράζονται ενδιαφέροντα, πολιτικές πεποιθήσεις ή χόμπι. 

 Κάποια δίκτυα προσπαθούν να διαφοροποιηθούν με βάση την γλώσσα, την θρησκεία, την 

εθνότητα, κτλ. 

 Άλλα δίκτυα διαφοροποιούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν, π.χ διαμοιρασμός 

φωτογραφιών, βίντεο κτλ. 

Ορατότητα 

 Αυτό που διαχωρίζει τα SNSs από άλλες μορφές εικονικών κοινοτήτων είναι ότι επιτρέπουν 

στους χρήστες να κάνουν ορατά τα κοινωνικά τους δίκτυα. 

 Η διεργασία είναι παρόμοια με το να επιτρέπεις σε κάποιον να δει την προσωπική σου 

ατζέντα και να μπορεί να αλληλεπιδράσει άμεσα με τα στοιχεία που περιέχει. 

 Με αυτόν τον τρόπο οι συνδέσεις του ενός γίνονται πιθανές συνδέσεις για τον άλλο (κάτι που 

ισχύει με μεγάλα ποσοστά). 

 

Συνδέσεις 

Τα δίκτυα μπορούν να έχουν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με τη σύναψη σχέσεων μεταξύ των 

χρηστών τους. Υποστηρίζονται γενικά δυο τύπων σύνδεσμοι: 

Α) Σύνδεσμοι διπλής κατεύθυνσης – Friends  (απαιτείται συναίνεση και από τους δύο) 

Β) Σύνδεσμοι μονής κατεύθυνσης –Follower ή Fan (ο ένας μπορεί να ακολουθήσει τον άλλο, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να συμβεί και το αντίστροφο) 
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Επικοινωνία 

 Τα περισσότερα SNSs παρέχουν στους χρήστες ένα μηχανισμό για να αφήνουν δημόσια 

μηνύματα στο προφίλ των φίλων τους. 

 Ταυτόχρονα παρέχεται και μηχανισμός ιδιωτικής επικοινωνίας συνήθως με μορφή 

παραπλήσιας αυτής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Μερικά στοιχεία για το επικρατέστερο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης στην 

Ελλάδα (Facebook) 

 Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το πασίγνωστο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
3
 μας 

δείχνουν ότι η διείσδυση του Facebook στην Ελλάδα είναι 34,41% σε σύγκριση με τον πληθυσμό 

της χώρας και  74,43% σε σχέση με τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου. Ο συνολικός 

αριθμός των χρηστών FB στην Ελλάδα φθάνει τους 3.699.520 και αυξήθηκε κατά 199.220 χρήστες 

τους τελευταίους 6 μήνες, γεγονός που καθιστά τη χώρα μας 42η στην κατάταξη όλων 

των στατιστικών στοιχείων στο Facebook παγκοσμίως. 

 Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία του Facebook στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη ηλικιακή 

ομάδα αυτή την περίοδο είναι μεταξύ 25 – 34 με συνολικά 1.146.851 χρήστες, ακολουθούμενη από 

τους χρήστες στην ηλικία των 18 - 24 (25%). Οι άνδρες χρήστες όπως αποτυπώνονται είναι 

περισσότεροι (56%) έναντι των γυναικών (44%). 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο ενέδωσαν στο μέσο από το πιο ώριμο κοινό 

(35-44 ετών), συνεισφέροντας έτσι στην προαναφερθείσα αύξηση. Το ερώτημα, αν ένας στους τρεις 

Έλληνες είναι εθισμένος στο Facebook, προφανώς αποτελεί λογοπαίγνιο με τον όρο χρήστη που 

χρησιμοποιούμε κατά κόρον στο Διαδίκτυο. 

 Ο μέσος χρήστης έχει 130 φίλους. 

 Ο μέσος χρήστης δημιουργεί 90 στοιχεία (περιεχόμενο) κάθε μήνα . 

 Περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια στοιχεία (σύνδεσμοι, νέα, σημειώσεις, φωτογραφικά 

άλμπουμ, κτλ.) μοιράζονται κάθε μήνα. 

 Οι χρήστες εγκαθιστούν 20 εκατομμύρια εφαρμογές καθημερινά. 

 Περίπου 10000 νέα site συνδέονται με το Facebook καθημερινά. 

3 (πηγή: http://internet-safety.sch.gr/index.php/ekp/157-facebook-infographic) 
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 Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο Facebook μέσω 

κινητού. 

 48% των ατόμων ηλικίας 18-34 ελέγχουν το facebook μόλις ξυπνήσουν.  

 28% ελέγχουν το facebook από το έξυπνο κινητό τους πριν σηκωθούν από το κρεβάτι! 

 6-7 δισεκατομμύρια εικόνες ανεβαίνουν κάθε μήνα. 

2.4.   Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των Κοινωνικών Δικτύων 

 Τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν με τη μορφή γενικών κοινοτήτων όπως τα  

 The WELL (1985) 

 Theglobe.com (1994) 

 Geocities (1994) 

 Tripod.com (1995) 
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Οι κοινότητες προσπάθησαν να φέρουν κοντά τους χρήστες, να μοιραστούν προσωπικές 

πληροφορίες και ιδέες μέσω εργαλείων προσωπικών δημοσιεύσεων (ουσιαστικά αποτελούσαν 

προγόνους των ιστολογίων)  

Το παράδειγμα του Geocities 

 Οι χρήστες επέλεγαν μια πόλη μέσα στην οποία ήθελαν να διαμένουν οι ιστοσελίδες τους. 

 Οι ψηφιακές πόλεις έπαιρναν ονόματα από πραγματικές πόλεις, π.χ Silicon valley,  ήταν 

περιοχή για σελίδες ατόμων που είχαν σχέση με υπολογιστές ενώ αυτοί που ασχολούνταν με 

τη διασκέδαση έστησαν τις ιστοσελίδες τους στο Hollywood. 

Το πρώτο δίκτυο που ανταποκρίνεται πλήρως στον ορισμό των SNS (Social Networking 

Sites) ήταν το SixDegrees.com και δημιουργήθηκε το 1997 

 

Οι χρήστες μπορούσαν:  

 να δημιουργήσουν προφίλ 

 να δημιουργήσουν λίστες φίλων 

 και από την αρχή του 1998 να σερφάρουν στις λίστες φίλων  

Ο δημιουργός του SixDegrees,A. Weinreich, δηλώνει τώρα ότι το SixDegrees ήταν μπροστά 

από τον καιρό του. 

Παρότι υπήρχαν αρκετά άτομα που ήταν συνδεδεμένα με το διαδίκτυο, τα περισσότερα δεν 

είχαν εκτεταμένα δίκτυα φίλων που βρίσκονταν online.Επιπλέον, οι αρχικοί χρήστες 

διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να κάνεις αφού αποδεχθείς τις αιτήσεις φιλίας 

και τα περισσότερα άτομα δεν ενδιαφέρονται για να γνωρίσουν νέα άτομα ηλεκτρονικά.Από το 1997 

έως 2001, ένας αριθμός από εργαλεία δημιουργίας κοινοτήτων με συνδυασμό δημιουργίας προφίλ 

και δημόσιας λίστας φίλων επέτρεπαν στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικά, επαγγελματικά 

και αισθηματικά προφίλ και να δημιουργούν φίλους χωρίς να απαιτείται η έγκριση της σύνδεσης. 

Η νέα γενία SNSs εμφανίστηκε το 2001 με το Ryze.com που είχε σκοπό να βοηθήσει τα 

άτομα να αξιοποιούν τα επιχειρηματικά τους δίκτυα. Το site αρχικά παρουσιάστηκε στους φίλους 

του ιδρυτή που ήταν νέοι επιχειρηματίες, επενδυτές κτλ. (τα άτομα πίσω από τα Ryze, Tribe. net, 

Linkedln, και Friendster ήταν στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους προσωπικά και επαγγελματικά). Το 

Ryze ποτέ δεν απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα, το Tribe αναπτύχθηκε για να προσελκύει ομάδες 
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χρηστών συγκεκριμένων ενδιαφερόντων ενώ το Linkedln έγινε μια ισχυρή επιχειρηματική 

πλατφόρμα δικτύωσης. 

Από το 2003, πολλές νέες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αναπτύχθηκαν ενώ εμφανίστηκε 

ο όρος YASNS -Yet Another Social Networking Service . Τα περισσότερα βασισμένα στο προφίλ 

και στις λίστες φίλων άρχισαν να στοχεύουν και σε διαφορετικό κοινό. 

 Στον επιχειρηματικό κόσμο:Linkeldn, Visible Path, and Xing 

 Σε κοινότητες κοινών ενδιαφερόντων:Dogster,Care2,couchsurfing,MyChurch. 

Καθώς το φαινόμενο της δημιουργίας περιεχομένου από τους χρήστες σε ευρεία κλίμακα 

εντείνονταν (λόγο μείωσης κόστους και μεγαλύτερης εξοικείωσης με την τεχνολογία), οι 

ιστοσελίδες που παρείχαν πλατφόρμες για τη δημοσίευση αντίστοιχων αρχείων άρχισαν να 

αποκτούν χαρακτηριστικά SNS 

 Flickr.com (διαμοιρασμός φωτογραφιών) 

 Last.FM (διαδικτυακό ραδιόφωνο) 

 YouTube.com (διαμοιρασμός βίντεο) 

Και ενώ αρχικά το MySpace προσέλκυε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, τα διαφορετικού τύπου 

SNSs αύξαναν τη δημοτικότητα τους σε διαφορετικές περιοχές. 

 Friendster-νησιά του Ειρηνικού 

 Orkut-Βραζιλία και Ινδία  

 Mixi-Ιαπωνία 

 LunarStorm-Σουηδία  

 Hyves-Ολλανδία 

 Grono-Πολωνία 

 Ηi5-Λατινική Αμερική, Βόρεια Αφρική και Ευρώπη 

 Bebo-Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία 

Υπηρεσίες 

 instant messaging 

 συζητήσεις 

 ιστολόγια 
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Το Facebook ξεκίνησε στις αρχές του 2004 ως ένα SNS μόνο για τους φοιτητές του Harvard. 

Ο χρήστης για να εισαχθεί έπρεπε να είχε email της μορφής harvard.edu. Καθώς το Facebook άρχισε 

να υποστηρίζει άλλες σχολές, απαιτούσε αντίστοιχες διευθύνσεις email. Το χαρακτηριστικό αυτό 

κράτησε αρχικά τον ιστοχώρο σχετικά κλειστό και δημιούργησε την εντύπωση μιας κλειστής, 

φιλικής και προνομιακής κοινότητας. 

Από το Σεπτέμβριο του 2005, άρχισε να ανοίγει στο κοινό. Αυτό όμως δε σήμαινε ότι ένας 

νέος χρήστης μπορούσε εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση σε υπάρχοντα δίκτυα χρηστών. Σε 

αντίθεση με τα άλλα δίκτυα, το προφίλ των χρηστών του Facebook δεν είναι δημόσιο και κάποιος 

μπορεί να δει περισσότερα στοιχεία μόνο εφόσον εγκριθεί η σύνδεση και από τους δυο. Επιπλέον 

χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιος εφαρμογές μέσω API (Application 

Programming Interface - διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) που παρέχεται 

Αποκλειστικά SNSs: Ενώ τα περισσότερα SNSs εστιάζονται στο να αποκτήσουν μέλη από 

όλο τον κόσμο, άλλα SNS αναζητούν μικρότερο και πιο εστιασμένο κοινό. Για να συμμετάσχεις στα 

συγκεκριμένα δίκτυα θα έπρεπε να δεχθείς πρόσκληση από κάποιο μέλος. Αυτό το χαρακτηριστικό 

τα καθιστούσε πιο ιδιαίτερα, πιο κλειστά, πιο ασφαλή και με μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των 

μελών τους. 

 

2.5. Έρευνες 

2.5.1.  Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(Παπάνης Ευστράτιος 2008. Ερευνα πανεπιστημίου Αιγαίου για την χρήση του Facebook από τους 

μαθητευόμενους) 

Τα κορίτσια καταλαμβάνουν ακραίες θέσεις, δηλαδή είτε χρησιμοποιούν το Facebook πολλές 

ώρες ή είναι περιστασιακοί χρήστες. Τα αγόρια εμφανίζονται πιο ευνοϊκά διακείμενα απέναντι στην 

κοινωνική δικτύωση από ότι τα κορίτσια και είναι περισσότερο εξαρτημένα από τη χρήση του 

Facebook. Οι πολύωροι χρήστες του Facebook έχουν συνήθως γονείς που είναι απόφοιτοι της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο γνώσεων των γονέων σχετικά με τον 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, τόσο περισσότερο ασχολούνται τα παιδιά τους με το διαδίκτυο και την 

κοινωνική δικτύωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι πολύωροι χρήστες του Facebook έχουν 

χαμηλή συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Οι 

περιστασιακοί χρήστες του Facebook στην πλειοψηφία τους ασχολούνται με τους φίλους τους, ενώ 
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όσοι επενδύουν πολύ χρόνο είναι κατά κύριο λόγο μοναχικοί χρήστες. Πολλοί θεώρησαν ότι η 

ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση είναι ο βολικότερος τρόπος επικοινωνίας, που θα αντικαταστήσει 

το email και τις πιο συμβατικές μορφές διάδρασης. Κανόνιζαν τα ραντεβού τους μέσω του Facebook 

αντί να τηλεφωνήσουν, συζητούσαν για αυτό με τους φίλους τους και χρησιμοποιούσαν την 

ηλεκτρονική διάλεκτο (αργκώ). Πολλοί χρήστες δήλωσαν ότι αυτό που τους συναρπάζει στο 

Facebook είναι ότι γνωρίζουν άτομα που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, ότι έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, ακόμη και ότι συγκροτούν ομάδες μελέτης για τις εξετάσεις. Η 

ευχαρίστηση που προέρχεται από την ενασχόληση με το Facebooκ και η φυγή από το διάβασμα 

είναι οι βασικότεροι λόγοι ενασχόλησης με αυτό (στους μαθητές λυκείου ). Το Facebook δεν είναι 

πια εργαλείο, αλλά εναλλακτικός τρόπος ζωής. Αρκετοί χρήστες είχαν κουραστεί από το 

<<φακέλωμα>> μέσω Facebook, μέσω του οποίου ο καθένας γνώριζε και μετέδιδε ποια η ψυχική 

διάθεση του χρήστη, τι έκανε όλες τις χρονικές στιγμές κλπ. Οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν 

ότι η μόδα του Facebook θα περάσει και θα αντικατασταθεί με κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, επειδή 

ξεπέρασε το μέτρο. Το διαδίκτυο έχει κανόνες αυτορρύθμισης. Πολλοί άνοιξαν λογαριασμό στο 

Facebook, επειδή είναι η μόδα. Οι περισσότεροι κατηγορούν το Facebook ότι προάγει τις 

επιφανειακές αόριστες σχέσεις και ότι δεν μπορούν να βρουν πραγματική στήριξη μέσω αυτού. 

Παρόλα αυτά, αναγνώρισαν ότι αποτελεί υποκατάστατο για όσους δεν τα καταφέρνουν στις 

πραγματικές σχέσεις ή δεν έχουν χρόνο για αυτές. Οι χρήστες με μεγαλύτερη εξάρτηση από το 

Facebook, παρουσίαζαν την ίδια νοσηρή σχέση και με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον υπολογιστή 

γενικότερα. Οι περισσότεροι χρήστες του Facebook δεν κατάλαβαν την εξάρτηση από αυτό μέχρι 

που κατέληξαν να αναλώνουν πολλές ώρες ασχολούμενοι με τις εφαρμογές του και σκεφτόταν για 

αυτό ακόμη κι όταν έκλειναν τον υπολογιστή. Το Facebook παρέχει το προσωπείο της 

αυτοεκτίμησης. Πολλοί αρθρώνουν συναισθήματα μέσα από αυτό, που δεν θα τολμούσαν να τα 

πουν στην πραγματική ζωή. Το ένστικτο και το συναίσθημα απελευθερώνεται. Αρκετοί χρήστες 

διατηρούσαν παραπάνω από δύο λογαριασμούς στο Facebook με διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε 

φορά. Πολλαπλές και σχιζοειδείς προσωπικότητες. Το γλωσσικό επίπεδο των χρηστών του 

Facebook πολλές φορές κατρακυλάει σε ύβρεις και χυδαιολογίες, ενώ η ελληνική ορθογραφία 

παραχαράσσεται. Η γλώσσα είναι ένα συνονθύλευμα αγγλικών συντμήσεων και ελληνικών. Συχνή 

είναι η χρήση emoticons. Το Facebook αποτελεί μέσο επικοινωνίας, ειδικά για νέους επαρχιακών 

πόλεων, που δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν όσους θα επιθυμούσαν. Παράλληλα 

προσφέρει τη δυνατότητα είτε για ιδιωτική συνομιλία είτε για μαζική συζήτηση. Σε χρήστες 

μικρότερης ηλικίας αναπτύσσεται ανταγωνισμός για το ποιος θα προσελκύσει περισσότερους 

φίλους, κυρίως του αντιθέτου φύλου. Οι γυναίκες χρήστες προβάλλουν τις περισσότερες φορές ένα 

μυστηριώδη εαυτό, που περιμένει να ανακαλυφθεί από κάποιο χρήστη με έξοχα προσόντα, γρήγορο 
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στη γραφή και με καλές ατάκες. Οι φωτογραφίες που τοποθετούν στο προφίλ τους είναι προκλητικές 

μερικές φορές ή παρμένες από τον κόσμο των κινούμενων σχεδίων. Οι άντρες χρήστες συνήθως 

επαίρονται για τα σωματικά τους προσόντα και για τον <<τσαμπουκά>> που μπορούν να επιδείξουν. 

Οι περισσότεροι χρήστες δεν ενοχλούνται που το Facebook βρίθει διαφημίσεων και πολλές φορές 

παίρνει πολιτική διάσταση ερήμην τους. 

 

2.5.2.  Έρευνες από μαθητές 

Madge (2009) 

Συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα επειδή εκεί βρίσκονται οι φίλοι τους και βασικό 

πλεονέκτημα των SNS είναι ότι υποστηρίζουν εξαιρετικά προϋπάρχουσες φιλίες και κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις του παρελθόντος. Εκεί η εξουσία που έχουν οι μεγαλύτεροι στη ζωή τους φαίνεται 

να παίζει ασήμαντο ρόλο, πολύ δομημένη και επίσημη καθημερινότητα και απόδραση από τον 

κόσμο των μεγάλων (ποιοι κάνουν τους γονείς τους φίλους;) 

Selwyn (2009) 

Το Facebook και τα υπόλοιπα SNS υποστηρίζουν την ένταξη των φοιτητών στο νέο 

ακαδημαϊκό περιβάλλον. Είναι όμως ΜΟΝΟ ΜΙΑ από τις γενικές πρακτικές δικτύωσης των 

φοιτητών που συνεχίζουν να συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν αξιοποιούν το Facebook 

στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία ενώ κάποιες φορές χρησιμοποιείτε για ανεπίσημους 

μαθησιακούς σκοπούς. Η χρήση που αφορά την μάθηση συνήθως περιορίζεται στη μετά-κριτική 

μαθησιακών εμπειριών και γεγονότων, στην ανταλλαγή <<διαχειριστικών>> πληροφοριών (πότε, 

που γίνονται οι διαλέξεις κτλ.). Φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για πληροφορίες της τελευταίας στιγμής 

και σε συζητήσεις σχετικές με τις απαιτήσεις διδασκαλίας και τις εξετάσεις. Η χρήση που αφορά την 

εκπαίδευση συνήθως περιορίζεται στην υποστήριξη της επικοινωνίας για την πραγματοποίηση 

εργασιών, στην υποστήριξη σχετικά με την αξιολόγηση ή τη μάθηση και την προσωπική προώθηση 

της ακαδημαϊκής αδυναμίας ή αδιαφορίας αναζητώντας υποστήριξη. Ορισμένες φορές ο χρόνος που 

διατίθεται στο Facebook (για κοινωνικούς σκοπούς) είναι εις βάρος της ακαδημαϊκής μελέτης. Οι 

σπουδαστές δε φαίνεται να επιδιώκουν να επικοινωνούν μέσω των προσωπικών τους δικτύων με 

τους καθηγητές αλλά ίσως να δεχτούν να λαμβάνουν γενικές πληροφορίες και ενημερώσεις από το 

τμήμα στο οποίο ανήκουν. Το Facebook ένα μέσο που επιτρέπει τον μαθητικό <<εαυτό>> να ψάχνει 

πίσω από το προσκήνιο, την ταυτότητά του. Οι δράσεις κοινωνικοποίησης έχουν άμεση σχέση με το 

σχηματισμό της ταυτότητας (ηλεκτρονικής ή όχι) του καθενός. Οι μαθητευόμενοι απομακρύνονται 
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από τους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν στο επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον με τους 

οποίους πιθανότατα δεν επιθυμούν να ταυτιστούν. Μέσα από αυτή τη σκοπιά, η έμμεση συμβολή 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να είναι ήδη σημαντική. 

Angela Yan Yu (2010) 

Η κοινωνική δικτύωση όχι μόνο επεκτείνει τη δυνατότητα των ατόμων να συντηρούν 

κοινωνικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας, αλλά επίσης επιτρέπει να διατηρήσουν στενές σχέσεις με μια 

μικρή ομάδα φίλων τους. Δύο βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν στα πλαίσια της 

κοινωνικοποίησης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η κοινωνική αποδοχή και ο εγκλιματισμός φαίνεται 

να αποφέρουν θετικά κοινωνικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η κοινωνική δικτύωση επιτρέπει στους 

μαθητευόμενους να αναπτύξουν ικανοποιητικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους ενώ ενισχύει τη 

δέσμευσή τους με το πανεπιστήμιο. Η έρευνα καταλήγει ότι είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται 

αντίστοιχες υπηρεσίες για το σχεδιασμό κάποιων μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Palaigeorgiou (2011) 

 Σε μια έρευνα σχεδίασης της ιδανικής Web 2.0 πλατφόρμας, οι φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον 

για τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων  

1. με καθηγητές παραπλήσιων μαθημάτων διαφορετικών τμημάτων 

2. με φοιτητές παραπλήσιων μαθημάτων από διαφορετικά τμήματα 

3. με επαγγελματίες του αντικειμένου του μαθήματος 

4. με τους συναδέλφους τους 

 Στο νέο περιβάλλον, οι φοιτητές δεν έβρισκαν λόγους για να διατηρηθούν τα ιδρυματικά 

όρια, τουλάχιστον στον ηλεκτρονικό χώρο. Η κοινωνική δικτύωση επιτρέπει την υπέρβασή 

τους. 

Hung, Yuen (2010) 

 Μετά από μια σειρά πειραμάτων, οι ερευνητές κατέληξαν ότι παρότι οι τεχνολογίες 

κοινωνικής δικτύωσης ανοίγουν μια σειρά από ευκαιρίες μάθησης μέσα σε κοινότητες 

πρακτικής, η κοινωνική δικτύωση αποκτά τη μέγιστη αξία της όταν υποστηρίζει κοινότητες 
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ατόμων που πραγματοποιούν δια ζώσης συναντήσεις ή εικονικές κοινότητες από άτομα που 

γνωρίζονται 

 Οι μαθητευόμενοι ήταν ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στη χρήση του Ning ως υποστηρικτικού 

εργαλείου των διαλέξεων. 

 Απέδωσαν μεγάλη αξία σε δυο χαρακτηριστικά: στο διαμοιρασμό πληροφοριών και στις 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης 

 Υπήρχε ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων που δυσκολεύτηκε σημαντικά να εξοικειωθεί 

με το προσδοκώμενο τρόπο σκέψης και δράσης 

Arnold, Paulus (2010) 

 Τα εργαλεία δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον τρόπο για τον οποίο είχαν σχεδιαστεί οι 

δραστηριότητες.  

 Μεγάλο μέρος της αλληλεπίδρασης των μαθητευόμενων δεν ήταν φανερό. Αρκετοί 

μαθητευόμενοι μελετούσαν και παρακολουθούσαν, αλλά δε συμμετείχαν. 

 Οι αόρατες αυτές αλληλεπιδράσεις υποστήριξαν σημαντικά την ανάπτυξη της συνοχής της 

κοινότητας. 

 Η μη συμμετοχή δεν ήταν σημάδι αποστασιοποίησης. Αντίθετα, ήταν δείγμα συμμετοχής και 

διάθεσης (αντίστοιχες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί και σε φόρουμ) 

Boyd, Danah (2007) 

3. Τα ‘κοινά’ στα οποία εκτίθενται οι μαθητευόμενοι είναι αρένες για τη διαμόρφωση και την 

ανάδειξη της κοινωνικής τους ταυτότητας. 

4. Καθώς κοινωνικοποιούνται με αγνώστους, κοινωνικοποιούνται μέσα στην κοινωνία. Η 

εκμάθηση των κανόνων της κοινωνίας προϋποθέτει δοκιμή και λάθος, επιβεβαίωση. Οι νόρμες 

και οι κανόνες της κοινωνίας παρέχουν μόνο μια συλλογική σύλληψη των προσδοκώμενων 

ορίων. 

5. Οι έφηβοι καλούνται να αποφασίσουν που θα ταιριάσουν στις δομές που η κοινωνία παρέχει. Η 

κοινωνική τους ταυτότητα μερικώς καθορίζεται από τους ίδιους, μερικώς από άλλους. Η μάθηση 

μέσω της διαχείρισης των εντυπώσεων είναι κλειδί για την ανάπτυξη κοινωνικής ταυτότητας. 
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Σε συνέχεια της προηγούμενης έρευνας το έργο Learner Experience Project κατέληξε ότι το 

μήνυμα των μαθητών είναι: 

6. «Get out of MySpace!?» - «Βγες έξω από το χώρο μου» 

7. Οι μαθητευόμενοι θέλουν να διατηρήσουν τα προσωπικά τους δίκτυα μακριά από τις 

εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θέλουν να είναι διαρκώς διαθέσιμοι στους διδάσκοντες ή 

να βομβαρδίζονται με ακαδημαϊκές πληροφορίες 

Οφέλη 

 Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε κοινότητες πρακτικής 

 Ενθάρρυνση δημιουργίας κοινοτήτων πρακτικής 

 Προώθηση της δημιουργίας μιας ανεπίσημης οικολογίας μάθησης μέσω της συμμετοχής σε 

κοινωνικά δίκτυα 

 Καλλιέργεια τεχνολογικού αλφαβητισμού 

 Υποστήριξη συμμετοχής 

 Προετοιμασία για δια βίου μάθηση 

 Νέες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας (πέρα από τους περιορισμούς της επίσημης 

εκπαίδευσης) 

 Σύνδεση σχολικού – προσωπικού περιβάλλοντος 
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ΚΕΦ. 3ο:   Μελετώντας το Φατσοβιβλίο (facebook ) 

 

3.1. Πως δημιουργήθηκε 

Τo facebook δημιουργήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 από τον Mark Zuckerberg και 

έχει πάνω από 950.000.000 ενεργούς χρήστες σε όλο τον κόσμο, κάτι που το κάνει τον πιο 

δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό προορισμό στον πλανήτη. Η ιδέα του Μαρκ να ιδρύσει µια τέτοια 

σελίδα προέκυψε όταν οι αδελφοί Winklevoss Cameron και Tyler μαζί µε τον Divya Narenda του 

ζήτησαν να φτιάξει µια ιστοσελίδα επικοινωνίας, την harvardconnections.com. O Μαρκ δέχτηκε και 

τον Νοέμβριο του 2003 άρχισε µε ενδιαφέρον. Έστελνε συνέχεια μηνύματα για την πρόοδο της 

ιστοσελίδας δείχνοντας ότι ήταν αξιόπιστο µέλος της ομάδας τους. όμως αργότερα τα μηνύματα 

είχαν άλλο ύφος. Άρχισε να γράφει δικαιολογίες για να µην τους συναντήσει λόγο φόρτου εργασίας 

αλλά ο πραγματικός λόγος ήταν ότι τους αντίγραψε την ιδέα. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2004 η σελίδα 

δημιουργήθηκε και µια εβδομάδα αργότερα όταν οι συμφοιτητές του το έμαθαν τον κατηγόρησαν 

ότι τους έκλεψε την ιδέα. Αργότερα οι κατηγορίες πήραν νομική μορφή και έτσι η δικαστική 

διαμάχη συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η ιστοσελίδα τον έκανε πολύ πλούσιο, μετράει 17 

δισεκατομμύρια δολάρια περιουσία. Όπως έγινε λόγος παραπάνω το facebook έχει πάνω από 

950.000.000 χρήστες ενεργούς και σύμφωνα µε έρευνες κάθε μέρα ανεβαίνουν πάνω από 

14.000.000 φωτογραφίες. Η διαμάχη έχει πια φτάσει στο τέλος της µε δικαίωση του Μark. Ο Mark 

άφησε τις σπουδές του και έτσι είναι μαζί µε τον Μπιλ Γκέιτς ο πλουσιότερος αιώνιος φοιτητής στον 

κόσμο.  

Ιστορικό σημείωμα – Η δίκη που καθόρισε την 

εξέλιξη του facebook 

Οι τρεις συμφοιτητές του Mark έκαναν 

μήνυση και η δική έληξε το 2007 µε την νίκη του 

Mark. Ο δικαστής τον δικαίωσε, αφού ισχυριζόταν 

ότι οι συζητήσεις μεταξύ φοιτητών δεν είναι 

συμφωνίες. Τα αδέρφια WINKLEVOSS τότε είχαν 

ζητήσει 950.000.000 δολάρια ως αποζημίωση 

αλλά δεν τα κατάφεραν και ο Mark δικαιώθηκε.  

 

                                                                                

Εικόνα 9 (3.1.) οι αδελφοί   Winklevoss. 

www.google.com. 
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3.2. Πως λειτουργεί το Facebook      

 

Γενικά είναι απλό και εύκολο να γίνεις μέλος της μεγάλης παρέας του φατσοβιβλίου. Είναι 

δωρεάν και μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτό από οπουδήποτε και οποιαδήποτε συσκευή έχει 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Από τη στιγμή όμως που γίνεσαι χρήστης αυτού του «προϊόντος» 

αυτομάτως μετατρέπεσαι και σε υποψήφιο αγοραστή για εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Facebook επιτρέπει στους διαφημιστές να επιλέγουν το 

προφίλ του χρήστη που θα βλέπει την ηλεκτρονική τους διαφήμιση όταν συνδέεται με την 

ιστοσελίδα. Γίνεται επιλογή με βάση την ηλικία, το φύλο, τον τόπο διαμονής ακόμα και τα είδη των 

βίντεο που έχει ανεβάσει στην προσωπική του σελίδα. Πρόσφατα το Facebook  έθεσε σε εφαρμογή 

το εργαλείο Εngagement Αds, το οποίο επιτρέπει στους διαφημιστές να δημοσιεύουν 

δημοσκοπήσεις σε προσωπικές σελίδες χρηστών. Ο χρήστης καλείται για παράδειγμα να 

παρακολουθήσει και να βαθμολογήσει το τρέιλερ μιας ταινίας. Κατόπιν, μπορεί να δει πώς ψήφισαν 

οι φίλοι του και άλλοι χρήστες ενώ οι διαφημιστές συλλέγουν δεδομένα. 

Το Facebook έχει επίσης ένα εργαλείο ονόματι Lexicon, το οποίο μοιάζει λίγο με το Google 

Τrends, από την άποψη ότι επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν ποια θέματα συζητιούνται 

περισσότερο στο Facebook. Το Google Τrends χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις λέξεις που 

πληκτρολογούνται προς αναζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως το Facebook διαθέτει ήδη τόσο τις 

πολύτιμες πληροφορίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις όσον αφορά τους χρήστες του όσο και τα 

εργαλεία που χρειάζονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές σε έρευνες 

αγοράς.  

Δημιουργία Λογαριασμού Facebook  

Βήμα 1
ο
: Μπαίνουμε στο www.facebook.com 

 

Βήμα 2ο: Συμπληρώνουμε σωστά τα στοιχεία μας 

στη φόρμα δεξιά. Αν επιλέξετε να βάλετε ψεύτικα 

στοιχεία - δικαίωμά σας είναι - φροντίστε να 

μοιάζουν με αληθινά. Για παράδειγμα, το Facebook 

δεν θα δεχτεί το όνομα ή το επώνυμό σας να έχει 

μόνο ένα γράμμα. Δώστε προσοχή σε αυτό το "Είναι 

και θα είναι πάντα δωρεάν". Πολλοί χρήστες 

πέφτουν θύμα απάτης από επιτήδειους, που 

κυκλοφορούν φήμες πως το Facebook θα αρχίσει να χρεώνει τη χρήση  του. Επίσης δεν θα δεχτεί να 

https://www.facebook.com/
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συνδυάζονται χαρακτήρες από δύο διαφορετικές 

γλώσσες, πχ Ελληνικοί και Λατινικοί. Τέλος, αν 

βάλετε ψεύτικη ημερομηνία γέννησης, φροντίστε να 

είναι άνω των 13ων ετών. Επισήμως απαγορεύεται 

σε άτομο κάτω των 13ων να έχει λογαριασμό στο 

Facebook.  

Βήμα 3ο: Επιβεβαιώστε το email σας. Στη σελίδα 

που κάνατε το λογαριασμό εμφανίζονται κάποιες 

επιλογές, τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο 

βήμα. Αυτό που είναι σημαντικό να κάνετε πρώτα, 

όμως, είναι να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση του email 

σας. Στη διεύθυνση email που δηλώσατε, το 

facebook έχει στείλει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, με 

θέμα "Ένα μόνο βήμα ακόμα για να αρχίσετε να 

χρησιμοποιείτε το Facebook". Στο email, κάντε κλικ στο "Επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας". Πλέον 

ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος να τον χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Όλα τα παρακάτω βήματα 

είναι προαιρετικά, αλλά θα σας βοηθήσουν με το ξεκίνημα. 

 

Βήμα 4ο. Εισάγετε φίλους από τις επαφές του email σας Το πρώτο που θα σας προτείνει το 

Facebook να κάνετε είναι να 

αναζητήσετε τους φίλους από τις 

επαφές του email σας, για να δείτε 

πόσοι από αυτούς βρίσκονται ήδη 

στο facebook και να έχετε την 

ευκαιρία να τους προσθέσετε σαν 

φίλους άμεσα. Αν δεν θέλετε να 

κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να 

κάνετε κλικ κάτω δεξιά στο "Παρακάμψτε αυτό το βήμα".  
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Το Facebook θα προσπαθήσει να σας πείσει να το ξανασκεφτείτε. Μπορείτε άνετα να το αγνοήσετε, 

αν αυτό είναι που θέλετε, να κάνετε παράβλεψη και να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.  

 

 

 

 

Αν έχετε λογαριασμό email στη Microsoft (@hotmail.com, @windowslive.com, @msn.com, 

@outlook.com κλπ), συμπληρώνετε το email στο πεδίο και κάνετε κλικ στο "Βρείτε φίλους". 

 

 

Αν δεν έχετε λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Άλλες υπηρεσίες email", και να 

συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν πχ για το λογαριασμό σας Gmail. 

 

 

Αφού κάνετε κλικ στο "Βρείτε φίλους" θα ανοίξει αυτόματα ένα νέο παράθυρο, στο οποίο πρέπει να 

βάλετε τον κωδικό του email σας και να κάνετε κλικ στο "Είσοδος".Το Facebook ΔΕΝ αποθηκεύει 

τον κωδικό του email. 
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Στη συνέχεια το facebook θα ελέγξει τις επαφές, και θα εμφανίσει τα άτομα που έχουν ήδη 

λογαριασμό στο Facebook. Μπορείτε να αποεπιλέξετε όποιους δεν θέλετε να προσθέσετε, και 

ύστερα κάντε κλικ στην προσθήκη φίλων. 

Βήμα 5
ο
: Ανεβάστε φωτογραφία προφίλ. Και αυτό το βήμα μπορείτε να το παραβλέψετε, κάνοντας 

κλικ στην "Παράβλεψη". Αλλιώς, αν έχετε ήδη μια εικόνα στον υπολογιστή σας που να θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε (είτε δική σας φωτογραφία είτε άσχετη εικόνα), κάντε κλικ στο "Ανεβάστε 

φωτογραφία από τον υπολογιστή σας" 

 

Στο παράθυρο που θα ανοίξει κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογή αρχείου" 

 

 



Εργαλεία WEB 2.0 - Κοινωνική δικτύωση 

35 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15 

Πλοηγηθείτε εκεί που έχετε τις εικόνες σας (Βιβλιοθήκη - Εικόνα). Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε, 

και πατήστε "Άνοιγμα" 

Αφού ανέβει η φωτογραφία (θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μέγεθός της και τη 

σύνδεσή σας στο Internet), κι εφόσον είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, κάντε κλικ στο 

"Αποθήκευση και συνέχεια". 

 

 

Βήμα 6ο: Συνεχίζεται... 

Στη σελίδα του λογαριασμού μας, το facebook δίνει πολλές επιλογές για τα προσωπικά στοιχεία που 

μπορούμε να αποθηκεύσουμε (εργασία, σπουδές, τόπος κατοικίας κλπ) 

 

 

Επειδή όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις ρυθμίσεις απορρήτου (για να μην 

βλέπουν οι πάντες τα προσωπικά μας δεδομένα), αργότερα εντός της ημέρας θα δημοσιεύσουμε 

έναν πλήρη οδηγό για τις ιδανικές ρυθμίσεις απορρήτου στο Facebook. 
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3.3. Τα πλεονεκτήματα του FACEBOOK 

 

 Πρώτα από όλα µέσω του Facebook μπορείς να επικοινωνήσεις – δωρεάν - µε κάποιο 

συγγενικό σου πρόσωπο που βρίσκεται μακριά, µ\μπορείς να βρεις παλιούς φίλους και 

συμμαθητές ή ακόμα να γνωρίσεις διασημότητες ή πολιτικά πρόσωπα και να ενημερωθείς 

για τις νέες εξελίξεις.  

 Πολλοί γίνονται µέλη σε διάφορες διαδικτυακές ομάδες έχοντας έτσι την δυνατότητα να 

συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις µε άλλα άτομα που έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα. Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε χρήστες άγνωστους μεταξύ τους να γνωριστούν 

μέσα από την κοινή τους "κοινότητα«.  

 Κάθε χρήστης μπορεί να μοιραστεί διάφορα βίντεο, εικόνες ή απόψεις μαζί µε τους φίλους 

του, κάνοντας έτσι τις σχέσεις µε τους ανθρώπους, που δεν μπορεί να έρθει σε επαφή, πιο 

ζωντανές και πιο δυνατές. 

 Πέρα από την επικοινωνιακή πλευρά του facebook υπάρχει και µια άλλη πλευρά στην οποία 

μπορείς να παίξεις διάφορα παιχνίδια ή να ασχοληθείς µε τις διάφορες εφαρμογές που 

υπάρχουν. Εκτός από το γεγονός πως είναι δωρεάν, ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα 

σε πολλά παιχνίδια για να παίξει µόνος του ή µε κάποιον άλλον χρήστη της επιλογής του.  

 

3.4. Τα μειονεκτήματα του FACEBOOK 

 

 GREEKLISH  - ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Το Facebook είναι ένα από τα δημοφιλεστέρα μέσα επικοινωνίας. Παίζει πρωταγωνιστικό 

ρόλο για τους νέους. Επηρεάζει τόσο την συμπεριφορά όσο και τη γλώσσα τους. Τα greeklish είναι 
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µια αναπτυσσόμενη μόδα µε επιπτώσεις κυρίως αρνητικές. Με την χρήση των Greeklish 

αλλοιώνεται η γλώσσα μας.   

 ΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕ∆ΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

    Όλοι οι χρήστες έχουν 

πρόσβαση σε ότι πληροφορίες, 

δεδομένα ανεβάζουμε στο 

λογαριασμό µας; Οι χρήστες 

του Facebook ξεπερνούν τα 

400 εκατομμύρια σε όλο τον 

κόσμο. Ακόμη υπάρχει ο 

κίνδυνος κάποια από αυτά τα 

άτομα να θελήσουν να πάρουν φωτογραφίες και 

να τις χρησιμοποιήσουν, όπως αυτοί θέλουν. 

Μπορούν ακόμη να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, εφόσον 

αυτά δεν είναι σωστά προφυλαγμένα. Οι 

σχέσεις μεταξύ των ατόμων αλλάζουν, επειδή 

αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας.  Εκατομμύρια 

προσωπικά δεδομένα από χιλιάδες «φίλους» τα 

υπέκλεψαν… κακόβουλα προγράμματα. Οι ειδικοί ανέπτυξαν «κοινωνικά ρομπότ» ή socialbot, 

όμοια µε αυτά που χρησιμοποιούν οι χάκερ για την υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

και κατέληξαν στο συµπέρασμα ότι πιθανόν να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες 250 gigabyte στις 

οποίες περιλαμβάνονται 14.500 διευθύνσεις σπιτιών και 46.500 e-mail.  

 ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

Σημαντικό ποσοστό εμφανίζει εξάρτηση απ’το Facebook. Τι όμως είναι αυτό που κάνει τόσο 

ελκυστικό το Facebook; Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ατόμων οδηγούνται σταδιακά στην 

απομόνωση και την αποξένωση. Επίσης, τα εθισμένα άτομα του Facebook αργούν να πάνε για ύπνο 

και ξυπνούν πολύ αργά το πρωί και αυτό συμβαίνει πιο συχνά, σύμφωνα µε έρευνες της Νορβηγίας 

σε νέους σε ηλικία από ότι σε μεγαλύτερους. Τέλος, παρατηρήθηκε, ότι ο εθισμός πλήττει 

περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες.  
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 ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ 

Όπως κάθε κοινότητα θέλει να σε κρατάει μέσα της όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι και το 

Facebook. Οι χρήστες του περνούν ατελείωτες ώρες στον υπολογιστή, ασχολούμενοι με άχρηστα 

πράγματα, που όμως απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους. Τα άτομα που 

επηρεάζονται περισσότερο από τις χρονοβόρες δραστηριότητες στο Facebook είναι φυσικά οι 

μαθητές, καθώς οι ατελείωτες ώρες που περνούν στον υπολογιστή έχουν βαρύ αντίκτυπο στα 

μαθήματα τους. Το αποτέλεσμα :  ελλιπές διάβασμα, τόσο για τις σχολικές όσο και για τις 

εξωσχολικές τους υποχρεώσεις και συνεπώς πτώση των βαθμών. Επισημαίνεται ότι κατά μέσο όρο 

οι χρήστες ξοδεύουν 6,75 ώρες το μήνα στο Facebook και ότι το 29%  παρακολουθούν τηλεόραση 

και χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο ταυτόχρονα.  

 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ 

          Το Facebook αποτελεί την ιστοσελίδα µε τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησης φωτογραφιών. 

Σχεδόν όλοι οι χρήστες ανεβάζουν καθημερινά φωτογραφίες από διακοπές,  καθημερινές τους 

στιγμές κ.α. Σύμφωνα µε έρευνα του WIND.COM το Facebook στην προσπάθειά του να περιορίσει 

τη λογοκρισία έχει αφήσει ένα «κενό ασφαλείας» και το κοινωνικό αυτό δίκτυο έχει γεμίσει µε 

υλικό παιδικής πορνογραφίας. Οι χρήστες βάζουν χωρίς δεύτερη σκέψη τη φωτογραφία τους ή τον 

αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους στο Facebook. Ανεβάζοντας λοιπόν, στο διαδίκτυο προσωπικά 

δεδομένα τους κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή  να «βγουν τα άπλυτά τους στη φόρα» Ενδεικτικά 

1.000.000 παιδιά γίνονται θύματα σεξουαλικού εκφοβισμού.  

 

3.5. Facebook και Ασφάλεια       

  

 Οδηγίες διασφάλισης του απόρρητου των προσωπικών σας πληροφοριών  

 

 Φτιάξτε λίστες φίλων. Μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω αν έχετε πολλούς φίλους, αλλά 

είναι χρήσιμο. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τα άτομα που έχετε στους "φίλους" σας και 

να επιλέγετε τι θα μπορεί να δει ο καθένας από το προφίλ σας. Για να το κάνετε πατήστε 

"Φίλοι", και "Δημιουργία νέας λίστας". Άλλωστε, γιατί να βλέπει κάποιος άλλος (που δεν 

μπορείτε να τον αρνηθείτε), ότι βλέπει και ο κολλητός σας; 

 Ρυθμίστε τι θέλετε να βλέπουν οι άλλοι από το προφίλ σας. Μέσα από τις ρυθμίσεις, 

πηγαίνετε στις ρυθμίσεις ασφαλείας και μετά στο προφίλ. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε τι θα 
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βλέπει ο καθένας που σας βρίσκει, φίλος ή άγνωστος. Δε χρειάζεται όσοι δεν είναι φίλοι σας 

να βλέπουν προσωπικές σας πληροφορίες ή φωτογραφίες σας. Καλύτερα να αλλάξετε τις 

ρυθμίσεις για να είστε πιο ασφαλείς. 

 Ρυθμίστε ποιος θα βλέπει το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σας. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να 

προσθέσετε διεύθυνση - τηλέφωνο στο προφίλ σας επιλέξετε πάλι από τις ρυθμίσεις 

ασφαλείας να το βλέπουν μόνο οι φίλοι που θέλετε, και φυσικά όχι οι άγνωστοι. Είναι πολύ 

προσωπικό για να το μοιραστείτε με εκατομμύρια ανθρώπους. 

 Επιλέξτε ποιος μπορεί να σας βρίσκει με την αναζήτηση. Αν δε θέλετε να βρίσκετε συνέχεια 

αιτήσεις φιλίας από άτομα που δεν ξέρετε, μπορείτε από τις ρυθμίσεις ασφαλείας να 

επιλέξετε να σας βρίσκουν μόνοι οι φίλοι, ή το δίκτυο των φίλων σας. Έτσι κάποιος που δεν 

έχει κάποια σχέση με εσάς είναι πιο δύσκολο να σας αναζητήσει και να σας βρει. 

 Μη μοιράζετε πληροφορίες σε εφαρμογές. Όλοι κάνουμε κουίζ ή παίζουμε κάποιο παιχνίδι 

στο facebook. Πρέπει να προσέξουμε γιατί όπως αναφέρεται όταν εγκαθιστάτε μια 

εφαρμογή, "μπορεί να μοιραστούν τα στοιχεία σας". Ακόμα κι αν δεν γράψατε κάποια 

πληροφορία για εσάς στην εφαρμογή, μπορούν με το προφίλ σας και τα ενδιαφέρονται σας 

να σας γεμίσουν διαφημιστικά (το λιγότερο) ή να βλέπουν οι "συμπαίκτες" σας πληροφορίες 

για εσάς. Πηγαίνετε λοιπόν πάλι στις ρυθμίσεις, στο Privacy Settings (ιδιωτικές ρυθμίσεις) 

και επιλέξτε ποιες πληροφορίες θα φαίνονται στις εφαρμογές. Και καλό είναι να μην 

εγκαθιστάτε όποιες εφαρμογές βλέπετε. Δε χρειάζεται να εκτίθεστε χωρίς λόγω.  

Αυτές οι 5 προτάσεις είναι μόνο λίγοι από τους τρόπους που μπορείτε να νιώσετε 

περισσότερο ασφαλείς στο facebook. Γιατί, είναι καλό όταν χρησιμοποιείται για να 

επικοινωνήσουμε με φίλους, αλλά τα πράγματα δεν τα βλέπουν όλοι τόσο αθώα, και θέλει 

προσοχή... 

      

 Πώς μπορείτε να εμποδίσετε άλλους να δημοσιεύουν στο Χρονολόγιό σας 

Μόνο εσείς και οι φίλοι σας μπορείτε να δημοσιεύετε στο Χρονολόγιό σας. Αν δεν θέλετε να 

δημοσιεύουν οι φίλοι σας στο Χρονολόγιό σας: 

 Πατήστε το  πάνω δεξιά σε οποιαδήποτε σελίδα και επιλέξτε Ρυθμίσεις 

 Στην αριστερή στήλη, πατήστε Χρονολόγιο και ετικέτες 
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 Βρείτε τη ρύθμιση  Ποιος μπορεί να δημοσιεύει στο Χρονολόγιό σας;  και πατήστε 

Επεξεργασία τέρμα δεξιά 

 Επιλέξτε Μόνο εγώ από το αναπτυσσόμενο μενού 

Σημείωση: Και πάλι, βέβαια, οι φίλοι σας θα μπορούν να σχολιάζουν τις δημοσιεύσεις που βλέπουν 

(π.χ. μια φωτογραφία που κοινοποιείτε στο Χρονολόγιό σας, συμπεριλαμβάνοντάς τους στο κοινό). 

 

 Πώς μπορώ να αφαιρέσω μια ετικέτα μου από φωτογραφία ή δημοσίευση; 

Πηγαίνετε πάνω από την ανακοίνωση, πατήστε  και επιλέξτε Αναφορά/αφαίρεση 

ετικέτας από το αναπτυσσόμενο μενού. Έπειτα μπορείτε είτε να αφαιρέσετε την ετικέτα μόνοι σας 

είτε να ζητήσετε από το άτομο που τη δημοσίευσε να την αφαιρέσει. 

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε ετικέτες από πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα, ως εξής: 

Πηγαίνετε στο αρχείο δραστηριοτήτων. 

 Πατήστε Φωτογραφίες στην αριστερή στήλη 

 Επιλέξτε τις φωτογραφίες από τις οποίες θέλετε να αφαιρέσετε κάποια ετικέτα 

 Πατήστε Αναφορά/αφαίρεση ετικετών στο πάνω μέρος της σελίδας 

 Για επιβεβαίωση, πατήστε Αφαίρεση ετικετών από τις φωτογραφίες 

Οι ετικέτες που έχουν αφαιρεθεί δεν θα εμφανίζονται πλέον στη δημοσίευση ή τη 

φωτογραφία, αλλά η δημοσίευση ή η φωτογραφία θα συνεχίσει να είναι ορατή στο κοινό της. Οι 

χρήστες θα μπορούν ενδεχομένως να δουν τη δημοσίευση ή τη φωτογραφία σε σημεία όπως οι 

Ενημερώσεις ή τα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να την αφαιρέσετε πλήρως από το 

Facebook, ζητήστε από το άτομο που τη δημοσίευσε να την αφαιρέσει. 

 Τί πρέπει να προσέχεις στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης  

 

 Μη δίνεις σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο εικονικό προφίλ σου. Όποιος αποκτά 

πρόσβαση σε αυτό μπορεί να διαχειριστεί πλήρως τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτό. 

 Μην ανεβάζεις στο προφίλ σου φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία 

βρίσκεσαι, ειδικότερα αν πρόκειται για το σπίτι σου, το σχολείο ή μέρη που συχνάζεις. Έτσι θα 

μειώσεις τις πιθανότητες εντοπισμού σου στον φυσικό κόσμο. 
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 Να θυμάσαι ότι, ακόμα και όταν διαγράψεις το προφίλ σου, πολλές πληροφορίες δεν 

αφαιρούνται και ενδέχεται επίσης να τις συναντήσεις και αλλού στο Διαδίκτυο 

 Να γνωρίζεις ότι, από τη στιγμή που θα προσθέσεις στη λίστα των φίλων σου κάποιο άτομο 

(αποδοχή «friend request»), αυτό αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται 

στο προφίλ σου, μεταξύ των οποίων οι φωτογραφίες και τα στοιχεία επικοινωνίας σου 

 Αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις από χρήστες που θεωρείτε ενδιαφέροντες, χωρίς όμως να 

τους γνωρίζετε προσωπικά (π.χ. δημοσιογράφους, διασημότητες ή πολιτικούς), μπορείτε να 

τους ακολουθήσετε, αντί να τους στείλετε αίτημα φιλίας. 

 Αν δεχτείς οποιοδήποτε είδος εκφοβισμού σταμάτα αμέσως την επικοινωνία με το θύτη και 

ενημέρωσε αμέσως κάποιος ενήλικα. Αν χρειαστεί κατάγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία 

ή σε μια από τις Γραμμές Βοήθειας πιο κάτω. 

 Μην δεχτείς να συναντήσεις κάποιο άτομο το οποίο γνώρισες από το Facebook  

 

3.6. Παιχνίδια και εφαρμογές 

Το facebook έκτος από το βασικό περιβάλλον που παρέχει (timeline,post, chat…), δίνει την 

δυνατότητα στους χρηστές του να χρησιμοποιήσουν πληθώρα άλλων εφαρμογών και παιχνιδιών. 

 Πώς μπορώ να προσθέσω εφαρμογές και παιχνίδια από το Κέντρο εφαρμογών; 

Για να προσθέσετε εφαρμογές και παιχνίδια από το Κέντρο εφαρμογών: 

1. Πηγαίνετε στο Κέντρο εφαρμογών   

2. Αναζητήστε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή ένα παιχνίδι εισάγοντας το όνομα στο πλαίσιο 

αναζήτησης στο πάνω μέρος 

3. Μόλις βρείτε την εφαρμογή ή το παιχνίδι, πατήστε ένα από τα εξής: 

 Παίξτε τώρα για να παίξετε το παιχνίδι στο Facebook 

 Επισκεφτείτε τον ιστότοπο για να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εφαρμογής 

 Αποστολή στο κινητό για να στείλετε την εφαρμογή στο κινητό ή το tablet σας 

 Πριν προσθέσετε την εφαρμογή ή το παιχνίδι, θα δείτε αναλυτικά τι πληροφορίες θα 

κοινοποιείτε σε αυτά. Αν δεν θέλετε να κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να ακυρώσετε 

την προσθήκη της εφαρμογής ή του παιχνιδιού. Επίσης, με το εργαλείο επιλογής κοινού μπορείτε να 

ρυθμίσετε ποιοι θα βλέπουν τις δημοσιεύσεις που δημιουργεί για εσάς στο Facebook η εφαρμογή ή 

το παιχνίδι. 
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ΚΕΦ. 4
ο
 : Κοινωνικά Δίκτυα και Εκπαίδευση 

 

4.1. Τα κοινωνικά δίκτυα στην Εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας ένα 

εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο – Edmodo.  

 

4.1.1. Τι είναι το Edmodo 

 Το Edmodo είναι μια υπηρεσία η οποία προσφέρεται δωρεάν και δίνει την δυνατότητα σε 

καθηγητές να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και συνεργασίας με 

τους μαθητές τους. Το Edmodo είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει σχεδιαστεί 

ειδικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αποτελεί ένα εργαλείο Web 2.0 που υποστηρίζει την 

συνεργατική διαδικασία μάθησης.  

Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας η καθηγήτρια μας δημιούργησε μία ηλεκτρονική 

τάξη στο Edmodo στην οποία εγγραφήκαμε όλοι. Το περιβάλλον μας ήταν πολύ οικείο γιατί μοιάζει 

πολύ με αυτά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το οποίο γνωρίζουμε καλά.  

Αντίθετα με τα αλλά κοινωνικά δίκτυα  το edmodo προσφέρει μεγάλη ασφάλεια στους 

χρήστες οι οποίοι μπορεί να είναι καθηγητές ή μαθητές και επίσης τους δίνει την δυνατότητα να 

μοιράζονται τις σημειώσεις , συνδέσμους , αρχεία, εργασίες αλλά και ημερολόγια χωρίς το δικαίωμα 

πρόσβασης εξωτερικών χρηστών.  

Για να γραφτεί ένας μαθητής σε ένα μάθημα, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό 

στο edmodo αλλά επιπλέον να γνωρίζει και τον κωδικό του μαθήματος που θα του έχει δώσει ο 

καθηγητής του. Ωστόσο ένα θετικό χαρακτηριστικό το προγράμματος αυτού είναι ότι δεν υπάρχει 

όριο στο μέγεθος των μηνυμάτων τα οποία οι χρηστές μπορούν να αποστείλουν μεταξύ τους. έτσι οι 

χρήστες δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό λέξεων που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης 

στο μήνυμα που θα αποστείλει. επίσης, οι καθηγητές έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν 

ομάδες για κάθε μία από τις τάξεις τους και να επιβλέπουν ξεχωριστά την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων. σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίο ο καθηγητής 

γνωστοποιεί στους μαθητές του ώστε να έχουν πρόσβαση στην ομάδα. με αυτόν τον τρόπο, οι 

ομάδες που δημιουργούνται είναι αυτοδύναμες και προστατευμένες από δράσεις τρίτων προσώπων. 

τέλος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει και άλλους εκπαιδευτικούς, να τους προσθέσει στις 

επαφές του, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώμες και να 

αλληλοϋποστηρίζονται. 
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4.1.2. Το Edmodo στην πράξη και στην τάξη 

Στα πλαίσια της ερευνητικής μας εργασίας το Edmodo χρησιμοποιήθηκε από όλο το τμήμα. 

Μέσα από την τάξη μας στο Edmodo επικοινωνούσαμε με την καθηγήτρια μας, ανεβάζαμε τα 

αρχεία και τις σημειώσεις μας και δεχόμασταν παρατηρήσεις, διορθώσεις ή ακόμα και επαίνους για 

την δουλειά μας.   

 

Εικόνα 10. (4.1.) Η ηλεκτρονική μας τάξη στο Edmodo 
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Λεπτομέρειες της τάξης μας

Η καθηγήτρια μας 

Το τμήμα μας 

Ο κύριος χώρος της 

συνεργασίας μας. 

Ανέβασμα αρχείων, 

ανακοινώσεις, σχόλια, ….

 

Εικόνα 11 (4.2.) Λεπτομέρειες του περιβάλλοντος 

 Σαν συμπέρασμα από την χρήση του Edmodo μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία μας ήταν 

θετική. Όλοι καταφέραμε να συνδεθούμε στο τμήμα μας και οι περισσότεροι να ανεβάσουμε τα 

αρχεία μας και να συνεργαστούμε με την καθηγήτρια μας. Πολλοί από εμάς στο λογαριασμό τους 

δημιούργησαν και avatar. Σε πολλές περιπτώσεις αποδείχτηκε πολύ χρήσιμο μια και δεν 

χρειαζόμασταν φλασάκια για να μεταφέρουμε τα αρχεία μας και υπήρχε ένας τρόπος επικοινωνίας 

με την καθηγήτρια μας και τις υπόλοιπες μέρες και όχι μόνο κάθε φορά που είχαμε μάθημα. 

  

4.2.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Για να απαντηθούν πολλές απορίες μας και να αποτυπώσουμε την σημερινή κατάσταση 

οργανώσαμε μια έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.  

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πήραν μέρος στην έρευνα από τους μαθητές του 

Λυκείου ήταν 88 άτομα. Από αυτούς η πλειοψηφία απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν έχουν 

καθημερινή πρόσβαση στο διαδίκτυο (82 από τους 88). Οι περισσότεροι ερωτηθέντες, το 41 %  (39 

μαθητές), πλοηγούνται στο διαδίκτυο 1 με 2 ώρες την ήμερα. Οι λόγοι που συνδέονται στο internet 

οι περισσότεροι είναι για ψυχαγωγία ενώ ελάχιστοι συνδέονται για άλλους λόγους δικούς τους. 
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Αρκετοί είναι εκείνοι οι όποιοι έχουν κάποιο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από 

αυτούς οι περισσότεροι έχουν λογαριασμό στο facebook (75 άτομα) ενώ εκείνοι που έχουν 

λογαριασμό στο YouTube  είναι μόλις 28. Μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτούς που έχουν 

facebook.  

Στην ερώτηση «Όταν δημοσιεύετε φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο (π.χ. facebook) οι οποίες 

απεικονίζουν και άλλα άτομα εκτός από εσάς φροντίζετε να πάρετε την άδεια τους πριν την 

δημοσιοποίηση;» 71 άτομα φροντίζουν να έχουν την συγκατάθεση (μεγαλύτερο ποσοστό από ότι έδειξε η 

αντίστοιχη ερώτηση στους μαθητές Γυμνασίου), αλλά και πάλι 20 άτομα αδιαφορούν. 

Στην ερώτηση «Θα χρησιμοποιούσατε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και εκτός ωρών 

σχολείου για να υποστηριχθείτε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο από τον καθηγητή σας ?» Σε αντίθεση με 

τους μαθητές του Γυμνασίου, οι μαθητές του Λυκείου βλέπουν θετικά  την διαδικτυακή εκπαιδευτική 

υποστήριξη – 63 απάντησαν ΝΑΙ, ενώ μόλις 28 απάντησαν Όχι. 

Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν γύρω από την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. 

Ενώ αντίθετα 76 είναι τα άτομα που δεν ξέρουν τι είναι οι άδειες creative commons. 

 Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους μαθητές του Γυμνάσιου συμμετείχαν 54 άτομα. Ο 

αριθμός των συμμετεχόντων ήταν αρκετά μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών του 

Λυκείου. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (45 από τους 54) . 

Στην ερώτηση για τον χρόνο που ξοδεύουν κάθε μέρα στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα ήταν όμοια 

με των μαθητών του Λυκείου ( 39 μαθητές). Την ιδία ομοιότητα παρατηρήσαμε και στην επομένη 

ερώτηση για τον λόγο που συνδέονται στο Διαδίκτυο - για λόγους ψυχαγωγίας. Μετά την 

επεξεργασία συμπεράναμε πως οι περισσότεροι συνδέονται στο διαδίκτυο για λογούς ψυχαγωγίας ( 

46%) . Οι υπόλοιποι συνδέονται για μαθησιακούς και λογούς επικοινωνίας ( 15% και 28% 

αντίστοιχα). Τέλος πολλοί λίγοι ερωτηθέντες συνδέονται για λόγους αναζήτησης η για άλλους 

δικούς τους λογούς.  

Αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των ατόμων που έχουν λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (44 από τα 54).  

Στην ερώτηση «Όταν δημοσιεύετε φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο (π.χ. facebook) οι οποίες 

απεικονίζουν και άλλα άτομα εκτός από εσάς φροντίζετε να πάρετε την άδεια τους πριν την 

δημοσιοποίηση;» 34 άτομα φροντίζουν να έχουν την συγκατάθεση αλλά 20 άτομα μάλλον αδιαφορούν. 

Στην ερώτηση «Θα χρησιμοποιούσατε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και εκτός ωρών 

σχολείου για να υποστηριχθείτε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο από τον καθηγητή σας ?» 16 άτομα  

απάντησαν ΝΑΙ αλλά τα περισσότερα  (28) μάλλον δεν θέλουν κάποιος καθηγητής να τους ακολουθεί 

διαδικτυακά όλη την ημέρα. Στην ερώτηση εάν γνωρίζουν τι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα 17 άτομα 

απάντησαν θετικά ενώ αντίθετα 37 άτομα απάντησαν αρνητικά. 
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Σχετικά με το θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο κατατοπισμένοι ήταν μόλις 26 

μαθητές (μικρός αριθμός)  Τέλος εκείνοι που γνωρίζουν τι είναι άδειες  creative commons είναι 

μονάχα 6 άτομα.  

 

Να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από την τηλεδιάσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

σχετικά με θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. 
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Εργασίες: 

a. Η χρήση των συνεργατικών εργαλείων διαδικτύου στην ερευνητική εργασία - project 

Γεώργιος Ντιγκμπασάνης, Φυσικός, ΜΕd  (Ελληνογαλλικό Κολέγιο  ΔΕΛΑΣΑΛ Θεσσαλονίκης 

b. Κοννεκτιβισμός: Μια προσέγγιση στη Δια Βίου Μάθηση  μέσω των Ψηφιακών 

Κοινωνικών Δικτύων 

Γεώργιος Ντιγκμπασάνης Φυσικός, MEd (gdigba@yahoo.gr) 

c. Εντάσσοντας τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελέτη περίπτωσης: 

Οι ομάδες του Facebook στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Κ. Δραγογιάννης, Χρ. Λαλάς, Π. Παπαδοπούλου - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου , Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)  

d. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Το αντίδοτο στην «Πληροφορύπανση»  

Α. Π. Λούβρης, Μ. Κοντογιώργης (Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. 
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e. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και σε άλλες Διαδραστικές Τεχνολογίες   

Ερευνητική Εργασία  
 

Ιστοσελίδες: 

 Web 2.0 - Wikipedia, the free encyclopedia 

 Εργαλεία Web 2.0 και η Εκπαιδευτική τους Χρήση 

 http://projectonweb2.wikispaces.com/  

 http://wiki-project-diuoa.wikispaces.com/  
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 www.web20erc.eu 
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 http://el.wikipedia.org/wiki/Facebook 

 http://internet-safety.sch.gr/  
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http://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/?language=el
https://el-gr.facebook.com/
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 http://blogs.sch.gr/internet-safety  

 http://www.cyberkid.gov.gr/ 

 www.saferinternet.gr 

 www.astynomia.gr/asfaliμgr.html 

 http://sumstanvoi.blogspot.gr/ 

 https://www.flickr.com/photos/annabeldalzell/galleries/72157627956339424/ 

 http://salnk.eduportal.gr/?p=683 

 Wikipedia SNS 

 http://www.educationalnetworking.com/ 

 http://invenio.lib.auth.gr/record/114265/files/ptuxiaki/.pdf?version=1 

 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=130808 

 lyk-neapol.lak.sch.gr/wp-content/uploads/2012/.../Social-Networks.doc 
 
 

 

 

4. Παράρτημα 

 
a. Ερωτηματολόγιο (επισυνάπτεται σε χωριστό αρχείο) 

b. Διαγράμματα - αποτελέσματα έρευνας (επισυνάπτεται σε χωριστό αρχείο) 
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