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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν πληρέστερα οι µαθητές τα οφέλη 

και τους κινδύνους από τη χρήση εφαρµογών των κοινωνικών δικτύων. Να 

προβληµατιστούν για τη δηµιουργία, τη λειτουργία και την εξέλιξή τους. 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

Η µαζική χρήση των εφαρµογών των κοινωνικών δικτύων από τους 

νέους, η οποία δε συνοδεύεται πάντα από την γνώση πιθανών κινδύνων, ήταν 

ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέµατος. 

Καθώς η χρήση τους έχει γίνει τµήµα της καθηµερινότητας των νέων, 

το θέµα ενδιαφέρει άµεσα τους µαθητές. Το θέµα προσφέρεται για να 

κατανοήσουν οι µαθητές τη σύνδεση και αλληλεπίδραση των ατοµικών και 

κοινωνικών στοιχείων. 

Η Πληροφορική θα προσφέρει τις µεθόδους και τις τεχνικές  στον 

τρόπο προσέγγισης του θέµατος, ανάλογα και µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

που θα εκδηλώσουν οι µαθητές. Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας των 
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µαθητών, η εξοικείωση τους µε ερευνητικές µεθόδους, η βαθύτερη κατανόηση 

στοιχείων της καθηµερινής τους ζωής είναι τα αναµενόµενα µαθησιακά 

οφέλη. 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ                      

( µέχρι 200 λέξεις) 

Θα ακολουθηθεί η µέθοδος project και η αρχή της διερευνητικής 

προσέγγισης της µάθησης, της διεπιστηµονικής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών, της διαφοροποίησης του περιεχοµένου, της διαδικασίας και 

του πλαισίου της µάθησης και της οµαδικής συνεργασίας. 

Θα ακολουθηθούν διάφορες µορφές µάθησης όπως φθίνουσα καθοδήγηση, 

ελεγχόµενη καθοδήγηση αν κριθεί απαραίτητο η ακόµη και ακαθοδήγητες 

µορφές µάθησης. Έµφαση θα δοθεί στην αναζήτηση πληροφοριών, στην 

εκπόνηση µιας µικρής ερευνητικής εργασίας µε ερωτηµατολόγιο, στην 

ανάλυση περιεχοµένου δικτυακών τόπων αλλά και θεωρητικού περιεχοµένου 

δικτυακών τόπων καθώς και θεωρητικών κειµένων. 

 

∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( µέχρι 200 λέξεις) 

� Η εξοικείωση των µαθητών µε την οµαδοσυνεργατική ερυνητική µάθηση. 

� Ο συνδυασµός ευχάριστου και επιστηµονικού χαρακτήρα της µάθησης. 

� Η αξιοποίηση της γνώσης που θα αποκτήσουν από την ερευνητική 

εργασία στην καθηµερινή τους ζωή. 

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ - ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Οι πόροι που θα χρησιµοποιηθούν για την ερευνητική εργασία θα είναι 

πρωτίστως οι πόροι του σχολείου όπως το εργαστήριο πληροφορικής µε τον 

εξοπλισµό του  (υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, σύστηµα προβολής 

ενδεδειγµένου οπτικοακουστικού υλικού, σύνδεση ADSL για την χρήση του 

διαδικτύου και των πηγών του. 
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Επίσης βασική πηγή µη ηλεκτρονικής πληροφόρησης θα είναι η 

δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. Οι µαθητές επίσης θα µπορούν να 

χρησιµοποιούν και τη βιβλιοθήκη του ∆ήµου Σπάρτης. 

Η επεξεργασία του παραδοτέου υλικού θα γίνει στο εργαστήριο 

πληροφορικής του σχολείου µας στο περιβάλλον των Windows και όλων των 

απαραίτητων εργαλείων του. 

 

ΣΤ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

� Leving Young, M. et al. (2001), Πλήρες Εγχειρίδιο του Internet – Millennium 

Edition, απόδοση: Παναγιώτης Μαυρόπουλος, Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας. 

� Σιδέρη, Μ. (2010). Το βιβλίο του Facebook - Ένας οδηγός για "αθώους" 

χρήστες, Αθήνα: Κλειδάριθµος, ISBN 978-960-461-324-3. 

� Σιδέρη, Μ. (2011). Το βιβλίο του twitter - Ένας οδηγός για "αθώους" χρήστες, 

Αθήνα: Κλειδάριθµος, ISBN 978-960-461-426-4. 

� Καραγεώργος (2002) Μεθοδολογία Έρευνας , Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 

� Ρουµελιώτου Μυρσίνη (2009) «Mέσα κοινωνικής δικτύωσης : Η σύγχρονη 

συµµετοχική δηµοκρατία των νέων τεχνολογιών;» ∆ιαθέσιµο στον ιστότοπο 

http://www.academia.edu/1639955/M_ 

� Τσακαρέστου και Τσενέ (2011), «Media and Democracy: Social Media  
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Εισαγωγή 

Όταν χρησιµοποιούµε τον όρο Κοινωνικό ∆ίκτυο, αναφερόµαστε στο σύνολο των 

σχέσεων που αναπτύσσονται σε µία συγκεκριµένη οµάδα. Στο πλαίσιο της θεωρίας των 

κοινωνικών δικτύων, κάθε διαφορετική σχέση, οποιαδήποτε µορφή και αν λαµβάνει, 

εκφράζει αυτόµατα και τη σύνδεση δύο υποκειµένων. Σε µία οµάδα που ερευνάται µε τις 

τεχνικές και µεθόδους της ανάλυσης κοινωνικών δικτύων το σύνολο των καταγεγραµµένων 

σχέσεων αποτυπώνονται γραφικά µε κόµβους (nodes) που εκφράζουν τα άτοµα και γραµµές 

που εκφράζουν τις συνδέσεις µεταξύ τους. Αυτή η σχεδόν απλοϊκή σχηµατική απεικόνιση 

αποκτά νόηµα µε ποσοτικούς όρους ανάλυσης στην κοινωνική έρευνα, αποκαλύπτοντας τη 

«γεωµετρία» της δοµή της υπό έρευνα οµάδας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή και κατανοητή 

από το «πλέγµα» των καταγεγραµµένων σχέσεων που αναπτύσσουν τα διακριτά µέλη που 

την αποτελούν.  

Με τον όρο Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ή Social Media εννοούµε  

∆ιαδικτυακούς Τόπους (Web Sites) που παρέχουν ως υπηρεσία την παραγωγή και 

δηµοσίευση περιεχοµένου από τους ίδιους τους χρήστες του ∆ιαδικτύου και όχι από κάποια 

εταιρία. Οι περισσότερες υπηρεσίες αυτής της µορφής ενθαρρύνουν - επιδιώκουν τη 

συζήτηση, τα σχόλια, την αλληλεπίδραση και το διαµοιρασµό οποιασδήποτε πληροφορίας 

µεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες κάνουν ψηφιακούς φίλους µε τους οποίους ε̟ικοινωνούν, 

αλληλε̟ιδρούν, ανταλλάσουν α̟όψεις και ψηφιακό ̟εριεχόµενο κάθε µορφής (εικόνες, 

κείµενα, συνδέσµους, video κ.λπ.). 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή «social networking sites, αποτελούν 

καθηµερινή συνήθεια των νέων. Στις ιστοσελίδες αυτές, παιδιά, νέοι, αλλά και µεγαλύτεροι 

χρήστες µέσα από τα εικονικά τους προφίλ λειτουργούν διαδραστικά µε άλλους χρήστες, 

δηµοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους, γίνονται µέλη σε οµάδες κοινών 

ενδιαφερόντων (groups), δηµοσιεύουν και ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές τους δηµιουργίες 

(µουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.), επισκέπτονται σελίδες άλλων χρηστών και χρησιµοποιούν 

πλήθος εφαρµογών (κουίζ, παιχνίδια, κ.λπ.) 

Σε παγκόσµιο επίπεδο τα µέσα µε τους περισσότερους χρήστες είναι τα: 

� Facebook 

� Twitter 

� Youtube 

� LinkedIn 

� Pinterest 
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� Google Plus+ 

� DeviantART 

� Live Journal 

� Tagged 

� Cafe Mom 

 

Πηγή :  Ηλεκτρονικό ̟εριοδικό του e-∆ικτύου – ΤΠΕ. 
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Ιστορική Εξέλιξη 

Το πρώτο δείγµα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται η αποστολή του πρώτου email, 

που έγινε το 1971.Το 1978 διανέµονται τα πρώτα αντίγραφα των πρώτων φυλλοµετρητών 

µέσω του USENET, ενός πρώιµου online bulletin board.Η ιστορία των κοινωνικών δικτύων 

ξεκινάει από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 όπου εµφανίζονται τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα. 

Μερικά παραδείγµατα αυτών είναι το“The WELL” (1985),το “Theglobe.com”(1994),το 

οποίο έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να δηµοσιεύσουν το δικό τους περιεχόµενο και 

να αλληλεπιδράσουν µε άλλους.Επίσης, το GeoCities(1994), το οποίο έδινε τη δυνατότητα 

να δηµιουργήσουν οι χρήστες το δικό τους δικτυακό τόπο και το 

“Tripod.com”(1995).Στην ουσία οι κοινότητες αυτές προσπάθησαν να φέρουν κοντά τους 

χρήστες, να µοιραστούν προσωπικές πληροφορίες και ιδέες µέσω εργαλείων και 

δηµοσιεύσεων.Ουσιαστικά αποτελούσαν προγόνους των ιστολογίων (blogs). 

Από το 1997 έως το 2001,υπήρχαν αρκετά εργαλεία δηµιουργίας κοινοτήτων,στα 

οποία οι χρήστες µπορούσαν να δηµιουργήσουν προφίλ και δηµόσια λίστα φίλων χωρίς να 

απαιτείται η έγκριση της σύνδεσης. Παραδείγµατα αυτών είναι το AOL Instant Messenger, 

το οποίο δηµιουργήθηκε το 1997, το SixDegrees.com, το“AsianAvenue.com”, 

το“blackplanet.com ” και το ”MiGente.com”.Η νέα γενιά κοινωνικών δικτύων εµφανίστηκε 

το 2001 µε το Ryze.com που είχε σκοπό να βοηθήσει τα άτοµα να αξιοποιούν τα 

επιχειρηµατικά τους δίκτυα το οποίο ποτέ δεν απέκτησε µεγάλη δηµοσιότητα. Το 2002 

δηµιουργήθηκε το Friendster, το οποίο πρωτοπόρησε µε την online σύνδεση φίλων του 

πραγµατικού κόσµου. Γνώρισε µεγάλη επιτυχία και απόκτησε 3 εκατοµµύρια χρήστες στους 

τρεις πρώτους µήνες λειτουργίας του.Από το 2003,αναπτύχθηκαν πολλές νέες υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης(π.χ.LinkedIn, Visible Path,Xing)τα οποία απευθύνονταν στον 

επιχειρηµατικό κόσµο, ενώ κάποια άλλα (Dogster,Care2,Couchsurfing,MyChurch) 

Αποτέλεσαν προσπάθειες για δηµιουργία κοινοτήτων κοινών ενδιαφερόντων. Το 2003 

επίσης,δηµιουργήθηκε το MySpace, το οποίο θεωρήθηκε αρχικά ως κλώνος του 

Friendster.To 2004 εµφανίστηκε το Facebook, ενώ το Twitter έκανε την εµφάνισή του το 

2006.To 2008 το Facebook ξεπέρασε τον αριθµό χρηστών τουTwitter. Σήµερα είναι πλέον 

το πιο δηµοφιλές µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Και οι δυο σελίδες πάντως ξεπέρασαν το 

πρότυπό τους το Friendster. 
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Twitter 
 

 
 
Το Twitter δηµιουργήθηκε το 2006 και έχει περίπου 200 εκατοµµύρια χρήστες. Για να 
εγγραφεί κάποιος χρειάζεται να δώσει το ονοµατεπώνυµό του και την ηλεκτρονική του 
διεύθυνση. Κάθε χρήστης µπορεί να δηµοσιεύει µηνύµατα, τα οποία είναι µικρού µεγέθους, 
όσο και τα µηνύµατα κινητής τηλεφωνίας. Τα µέλη µπορούν να ακολουθούν τα µηνύµατα 
άλλων χρηστών (follow) καθώς και να απαντούν σε αυτά.Το δίκτυο προσφέρει στους 
χρήστες του τη δυνατότητα να αναφέρουν ενόχληση από άλλα µέλη του δικτύου, των 
οποίων ο λογαριασµός µπορεί να ανασταλεί γι’ αυτό το λόγο. Όταν ένας χρήστης 
δηµοσιεύσει ένα µήνυµα, δεν είναι δυνατόν να το αλλάξει, αλλά µόνο να το διαγράψει. 
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YouTube 
 
 

 
 

Το YouTube είναι µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, που δηµιουργήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2005, στην οποία οι χρήστες µπορούν να ανεβάζουν, να µοιράζονται και 

να βλέπουν βίντεο. Η ιστοσελίδα ιδρύθηκε από τους Chad Hurley,Steve Chen και Jawed 

Karim.Για την εγγραφή ενός χρήστη απαιτείται το ονοµατεπώνυµό του, η δηµιουργία µιας 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Gmail και η ηµεροµηνία γέννησης, 

ενώ µπορεί κάποιος να δώσει και το κινητό τηλέφωνό του. 

Μέσα από την σελίδα του Youtube οι χρήστες µπορούν να αναπαράγουν τα βίντεο 

που ανήκουν σε άλλους χρήστες και να ανεβάσουν τα δικά τους βίντεο.Επίσης έχουν την 

δυνατότητα να σχολιάσουν τα βίντεο και τα τραγούδια που ακούν και να δείξουν αν τους 

αρέσουν ή όχι, απλά πατώντας ένα κουµπί. Οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν το 

περιεχόµενό τους να είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό για τους ίδιους και συγκεκριµένους 

χρήστες.Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2006, το YouTube ήταν µία από τις 

ταχύτερα αυξανόµενες ιστοσελίδες στο Παγκόσµιο Ιστό Αποτελεί τη µεγαλύτερη σε 

χρήστες και όγκο περιεχοµένου µηχανή αναζήτησης και παροχής βίντεο.Σύµφωνα µεέρευνα 

του 2006, 100 εκατοµµύρια βίντεο κλιπ παρακολουθούνταν καθηµερινά στο YouTube, µε 

επιπλέον 65.000 νέα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε 24 ώρες.Εκτός από τη δυνατότητα να 

ανεβάσει ή να κατεβάσει κανείς βίντεο και να προσθέσει σχόλια, υπάρχουν και κάποιες νέες 

λειτουργίες, που αφορούν ορισµένα έτοιµα καλλιτεχνικά φίλτρα και ορισµένα βελτιωτικά 

ηχητικά φίλτρα. Ο χρήστης µπορεί και µετά το ανέβασµα να περιστρέψει και να αποκόψει 

το βίντεο (προς το παρόν µόνο αρχή και τέλος),να προσαρµόσει τη φωτεινότητα και την 

αντίθεση και µάλιστα, η υπηρεσία παρέχει επιλογή για αυτόµατη επιδιόρθωση όλων των 

προβληµάτων.Επιπλέον, µπορεί να προσθέσει 14 διαφορετικά εφέ, που σχεδιάστηκαν σε 
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συνεργασία µε την εφαρµογή Picnik της Google. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες µπορούν να 

µετατρέψουν τα βίντεό τους σε ασπρόµαυρα, sepia, cartoon και πολλά άλλα. 

 
 
 

MySpace 
 

 
 

Το Μyspace είναι µια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δηµιουργήθηκε τον 

Αύγουστο του 2003 και έχει έδρα της το Beverly Hills της Καλιφόρνια. Η εγγραφή µπορεί 

να γίνει δίνοντας ονοµατεπώνυµο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φύλο και ηµεροµηνία 

γέννησης.Το Myspace έγινε ο πιο δηµοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στις 

Ηνωµένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 2006. Είχε ξεπεράσει σε διεθνές επίπεδο τον κύριο 

ανταγωνιστή του το Facebook, τον Απρίλιο του 2008, µε βάση τους µηνιαίους επισκέπτες. 

Στο MySpace όλα όσα δηµοσιεύονται αναρτώνται σε έναν «πίνακα ανακοινώσεων», τον 

οποίο µπορούν να βλέπουν οι φίλοι ενός χρήστη. Με αυτό τον τρόπο, όπως και στα 

υπόλοιπα ΜΚ∆, µπορεί ο χρήστης να επικοινωνεί µε όλους τους φίλους του, χωρίς να 

χρειάζεται να στέλνει προσωπικά µήνυµα στον καθένα. Οι δηµοσιεύσεις διαγράφονται µετά 

από δέκα ηµέρες. Το MySpace διαθέτει από το 2006 το MySpaceIM, µια υπηρεσία 

ανταλλαγής µηνυµάτων (instant messenger),ενώ από το 2007 διαθέτει το MySpaceTV, µια 

υπηρεσία διαµοιρασµού βίντεο όπως το Youtube. Βέβαια, το YouTube ήταν πάντα πολύ 

πιο δηµοφιλές από το MySpaceTV. 

 
 
 
 
 
 

This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.



 13 

ΗΙ 5 
 

 
Το Hi5 είναι ένας ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, µε έδρα το Σαν Φρανσίσκο της 

Καλιφόρνια. ∆ηµιουργήθηκε το 2003 και µέχρι το 2008 θεωρήθηκε ο τρίτος πιο δηµοφιλής 

ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά τους µοναδικούς επισκέπτες  

ανά µήνα. Από το 2009 το Hi5 προσανατολίστηκε περισσότερο στα παιχνίδια ως µέσο 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Το Hi5 έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες µε τους άλλους δηµοφιλείς 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως δηµιουργία φίλων, δηµοσίευση και διαµοιρασµός 

φωτογραφιών, οµάδες χρηστών και αναβαθµίσεις. Από το 2009 που προσανατολίστηκε 

περισσότερο στα παιχνίδια και την ψυχαγωγία, απέκτησε και περισσότερα χαρακτηριστικά 

σχετικά µε αυτά. 

 
Pinterest 
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Το Pinterest είναι µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες να 

κάνουν bookmark σε ιστοσελιδες που βρίσκουν ενδιαφέρουσες. Η διαφορά του σε σχέση µε 

αντίστοιχες υπηρεσίες είναι ότι εδώ η παρουσίαση γίνεται µε αισθητικά όµορφο τρόπο, 

δίνοντας µεγάλη σηµασία στην εικόνα και το βίντεο, ενώ η χρήση του είναι πολύ απλή. 

Συγκεκριµένα, ο χρήστης µπορεί µε ένα κλικ να «καρφιτσώσει» (pin) στον πίνακα του µια 

εικόνα και να την τοποθετήσει σε συγκεκριµένη θεµατική κατηγορία της επιλογής του. 

Στο Pinterest, οι χρήστες µπορούν να σχολιάσουν τις δηµοσιεύσεις σας, να σας 

ακολουθήσουν (όπως και στο Facebook) αλλά και να κάνουν “repin” τις δηµοσιεύσεις σας 

– κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, του Like και του retweet. Η ιστοσελίδα ιδρύθηκε από τον Ben 

Silbermann, Paul Sciarra και Evan Sharp. ∆ιοικείται από το Cold Brew Labs και 

χρηµατοδοτείται από µια µικρή οµάδα των επιχειρηµατιών και των επενδυτών. 

 

 

Tumblr 

 

Ο Tumblr είναι µια ιστοσελίδα στην οποία δηµιουργείς το δικό σου µπλογκ. Ιδρύθηκε το 

2007 στην Νέα Υόρκη από τον Ντέιβιντι Καρπ.Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να 

ανεβάζουν δηµοσιεύσεις,εικόνες βίντεο,αποφθέγµατα και ηχητικά µηνύµατα στο µπλογκ 

τους.Οι χρήστες µπορούν να ακολουθήσουν άλλους χρήστες ή να επιλέξουν να µετατρέψουν 

το µπλογκ τους σε ιδιωτικό.Η ιστοσελίδα έχει σχεδόν 91.7 εκατοµµύρια δηµοσιεύσεις την 

ηµέρα και αποκτά περίπου 15.000 νέους χρήστες κάθε µέρα.Το 2013 η εταιρία Yahoo! 

αγόρασε το Tumblr για 1.1 δισεκατοµµύρια δολάρια.. 

Είναι η 25η διασηµότερη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.Το Tumblr χρησιµοποιείται και από 

διάσηµα πρόσωπα συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα 

καθώς και της τραγουδίστριας Beyoncé. 
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Μειονεκτήµατα χρήσης Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Η κοινωνική δικτύωση ̟ροσφέρει στους χρήστες της ̟ολλά ̟λεονεκτήµατα. 

Όµως κρύβει κι ένα σοβαρό µειονέκτηµα. Η υ̟ερβολική χρήση, τις ̟ερισσότερες 

φορές οδηγεί στον εθισµό, ̟ράγµα ανησυχητικό όχι µόνο για τους γονείς των ̟αιδιών 

αλλά και για τους εργοδότες των εργαζοµένων. 

Οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό τη χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι και αρνητικές και 

αφορούν ̟οικίλους τοµείς της ζωής του ανθρώ̟ου, ό̟ως η εργασία, η ψυχολογία και η 

ιδιωτικότητα. 

Καθένας ̟ου έχει ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης χάνει τον έλεγχο όλων των 

̟ροσω̟ικών του στοιχείων ̟ου ̟εριλαµβάνονται σ’ αυτή. Η εταιρεία ̟άροχος έχει 

δικαίωµα χρήσης όλων αυτών των ̟ληροφοριών και διατήρησής τους στο διηνεκές αυτά 

̟εριλαµβάνονται στη σύµβαση «άνοιγµα σελίδας» εδώ στηρίζεται και το γενικότερο 

εµ̟όριο των ̟ροσω̟ικών ̟ληροφοριών των εγγεγραµµένων. 

Εύκολη και διαδεδοµένη είναι η αυθαίρετη κατασκευή α̟ό τρίτους 

λογαριασµών για γνωστά δηµόσια ̟ρόσω̟α, µε σκο̟ό την ̟αρα̟λάνηση και 

λασ̟ολογία. Ε̟ίσης, είναι δυνατή και η κλο̟ή γνήσιας διαδικτυακής ταυτότητας α̟ό 

κακο̟ροαίρετους χάκερς και χρήση της για διά̟ραξη ̟αρενοχλήσεων ακόµη και 

εγκληµάτων. Εξίσου ̟ολλές είναι τα τελευταία χρόνια οι ̟ερι̟τώσεις α̟οκάλυψης ότι 

τα εικονικά κοινωνικά δίκτυα λειτούργησαν ως ̟αγίδα για τα µέλη τους, στην 

ε̟αγγελµατική τους ζωή. Εργοδότης α̟ολύει ή α̟ορρί̟τει αιτήσεις για ̟ρόσληψη µε 

βάση τα στοιχεία για τον υ̟οψήφιο ̟ου αλίευσε α̟ό τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Το ̟άτηµα του κουµ̟ιού α̟οστολής ̟ροσω̟ικών δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο µ̟ορεί να 

έχει σοβαρές συνέ̟ειες. 

Ε̟ι̟λέον κίνδυνοι των κοινωνικών δικτύων είναι: 

• η έκθεση σε ̟ολύ µεγαλύτερο αριθµό κινδύνων κοινωνικού χαρακτήρα. Ενώ θα 

̟ερίµενε κανείς ότι το ∆ιαδίκτυο λόγω της α̟όστασης ̟ου εµ̟εριέχει, θα 

̟ροφύλασσε τα άτοµα α̟ό την ε̟αφή µε ̟ραγµατικούς κινδύνους, είναι ̟ολλές 

οι ̟ερι̟τώσεις ό̟ου ιδιαίτερα οι νέοι βιώνουν έντονα καταστάσεις µέσα α̟ό την 

χρήση του κυβερνοχώρου, οι ο̟οίες είναι τραυµατικές για την ψυχική τους 

υγεία εξαιτίας της χρήσης online κοινωνικών δικτύων και της ε̟αφής τους µε 

̟λήθος αγνώστων ατόµων, 
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• η ε̟ιβλαβής έκθεση της ̟ροσω̟ικής ζωής του ατόµου. Τα online κοινωνικά 

δίκτυα είναι χώροι ό̟ου µ̟ορεί να συγκεντρώνεται ̟λήθος διαφορετικών και 

άγνωστων ατόµων, 

• η καταχώρηση και δηµοσίευση ̟ροσω̟ικών στοιχείων σε αυτά, καθιστά τους 

χρήστες τους ευάλωτους σε ̟ολύ µεγαλύτερο αριθµό ατόµων, συχνά µε 

ανεξέλεγκτες συνέ̟ειες, 

• η ε̟αφή και η διασύνδεση µε ̟αντελώς αγνώστους ενέχει ̟ερισσότερους 

κινδύνους α̟’ ότι η ε̟αφή µε αγνώστους στον ̟ραγµατικό κόσµο, γιατί δεν 

υ̟άρχει η αµεσότητα και η δυνατότητα ανά̟τυξης κριτικής σκέψης και 

αντίδρασης, 

• η ̟αρενόχληση α̟ό άτοµα εντελώς άγνωστα µέλη του κοινωνικού δικτύου 

χωρίς τη δυνατότητα ̟ροστασίας ή αντιµετώ̟ισης τέτοιων ενεργειών, 

• η κλο̟ή των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και γενικά η α̟ειλή της ασφάλειας των 

̟ροσω̟ικών δεδοµένων των χρηστών τους, 

• η εύκολη µετάδοση και ε̟αφή µε ηλεκτρονικό ̟εριεχόµενο ̟ου δεν είναι 

ασφαλές για τους χρήστες του, ό̟ως κακόβουλο λογισµικό, ̟ορνογραφικό 

υλικό, υλικό ̟ροσηλυτισµού, υλικό εθισµού σε ε̟ικίνδυνες ουσίες, υλικό µε 

θέµα τη βία, ρατσιστικό ̟εριεχόµενο κ.ά., και 

• ο βοµβαρδισµός µε διαφηµιστικά µηνύµατα α̟ό τις σελίδες του ιστότο̟ου. 
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Πλεονεκτήµατα χρήσης Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Σύµφωνα µε έρευνες οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν ενταχθεί 

δυναµικά στην καθηµερινή ζωή µας, η χρήση Η/Υ και η πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο για 

τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες είναι πολύ πιο έντονη στις ηλικιακές κατηγορίες 16-35, 

µε τα άτοµα ηλικίας 16-25 ετών να εµφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης. οι λόγοι 

χρήσης του διαδικτύου είναι ποικίλοι και ολοένα αυξανόµενοι. Η αναζήτηση πληροφοριών 

και on-line υπηρεσιών παραµένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων µέσω 

διαδικτύου (ποσοστό 93,4%). Επίσης,  οκτώ στους δέκα χρήστες χρησιµοποίησαν το 2010 

το διαδίκτυο για επικοινωνία.  

Αύξηση παρουσιάζουν χρήσεις του διαδικτύου που αφορούν στην αποστολή µηνυµάτων σε 

chat sites, blogs και οµάδες συζήτησης (My Space, Facebook κλπ), η συµµετοχή σε forum  

και η ανταλλαγή γραπτών µηνυµάτων σε πραγµατικό χρόνο (αύξηση 11% περίπου).  

• Πώς και γιατί χρησιµοποιούν τα µέλη τους τα κοινωνικά δίκτυα;  

• Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι από τη χρήση τους;  

• Είναι ασφαλής η χρήση των κοινωνικών δικτύων, ειδικά από τους νέους;  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µια µελέτη των κοινωνικών δικτύων µε σκοπό να 

εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τα Πλεονεκτήµατα που ενέχει η χρήση τους. Γι’ αυτό 

το σκοπό παρουσιάζονται τα δηµοφιλέστερα online κοινωνικά δίκτυα, τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους και οι δυνατότητες που δίνουν στους χρήστες τους. Επίσης 

επιχειρείται µια διερεύνηση των επιπτώσεων από τη χρήση τους σε διάφορους τοµείς της 

ζωής του ανθρώπου.  

∆εν είναι ίσως υπερβολή το να ισχυριστούµε ότι τα θέµατα και τα  ενδιαφέροντα των 

κοινωνικών δικτύων είναι τόσο ποικίλα και πλούσια, όσο και η ιστορία του κόσµου µας. Η 

κοινωνική δικτύωση σήµερα είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στην online µορφή της, δηλαδή σε 

απευθείας σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Αυτό συµβαίνει διότι το ∆ιαδίκτυο είναι γεµάτο µε 

εκατοµµύρια άτοµα που επιθυµούν να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους, να αναπτύξουν φιλίες ή 

επαγγελµατικές συµµαχίες, να αναζητήσουν εργασία, να σχηµατίσουν οµάδες και να 

µοιράζονται από πρώτο χέρι πληροφορίες και εµπειρίες σχετικά µε τα χόµπι και τα 

ενδιαφέροντά τους. Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους 

πολλά οφέλη και πλεονεκτήµατα. Όσον αφορά στις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, τα 

online κοινωνικά δίκτυα έχουν παγκόσµια έκταση και πολυφωνία άρα και µερικά από τα 
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οφέλη τους είναι: Η δυνατότητα δηµιουργίας δεσµών µε πολύ µεγάλο αριθµό ατόµων, 

εφόσον το ∆ιαδίκτυο συγκεντρώνει πλήθος άτοµα από όλο τον κόσµο. Η δυνατότητα 

δηµιουργίας δεσµών µε άτοµα που µπορεί να βρίσκονται σε µεγάλη γεωγραφική απόσταση 

το ένα από το άλλο, εφόσον το ∆ιαδίκτυο καταργεί τις αποστάσεις. Αυτή η δυνατότητα δεν 

υπάρχει στα στενά κοινωνικά δίκτυα του άµεσου πραγµατικού περιβάλλοντος του ατόµου. 

Η δυνατότητα δηµιουργίας µεγάλης ποικιλίας κοινωνικών δεσµών εφόσον στο ∆ιαδίκτυο 

συρρέουν άτοµα από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτισµούς και µε διαφορετικές 

συνήθειες και χαρακτηριστικά. Η δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε µεγάλο πλήθος 

κοινωνικών οµάδων και η αναζήτηση της οµάδας που εκφράζει και ωφελεί το άτοµο µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Η δυνατότητα επαφής µε πολλούς διαφορετικούς πολιτισµούς και 

εποµένως η δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευµατικών οριζόντων του 

ατόµου. Η δυνατότητα δραστηριοποίησης και σύµπραξης για κοινούς σκοπούς µε άτοµα 

που µπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στη γη και εποµένως η ενίσχυση του κοινού σκοπού 

µε µεγάλο πλήθος συµµετεχόντων. Η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχοµένου 

(φωτογραφιών, βίντεο κλπ) στο οποίο οι χρήστες δε θα µπορούσαν να έχουν πρόσβαση µε 

διαφορετικό τρόπο (π.χ. από έντυπα µέσα). Η δυνατότητα άµεσης και από πρώτο χέρι 

ενηµέρωσης για οτιδήποτε συµβαίνει στον κόσµο, εφόσον οι ειδήσεις µεταδίδονται µεταξύ 

των χρηστών του ∆ιαδικτύου από τη µια άκρη της γης στην άλλη, σε ελάχιστο χρόνο. Η 

ενηµέρωση µπορεί να είναι γενική ή στοχευµένη, δηλ. µε συγκεκριµένο αντικείµενο.  

Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόµενο, από το σπίτι, µέσω π.χ. της 

παρακολούθησης βιντεοκλίπ και µέσω της ενασχόλησης µε εφαρµογές ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα όπως τα παιχνίδια.  

Συνοψίζοντας 

� Πολλοί χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν δηλώσει πως έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίζουν άτοµα που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν ακόµη και να συγκροτούν οµάδες 

µελέτης για τις εξετάσεις. 

� Ο βασικότερος λόγος ενασχόλησης για τους χρήστες κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι 

περνάνε πιο ευχάριστα την ώρα τους και είναι ένας τρόπος διαφυγής από το 

διάβασµα και τις σχολικές εργασίες. Τέλος µπορούµε να πούµε πως τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι πια εργαλεία αλλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής. 
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�   Ένας επιπλέον λόγος που τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι χρήσιµα είναι ότι 

µέσω αυτών των εφαρµογών κατάφεραν οι χρήστες να επανασυνδεθούν µε άτοµα ή 

φίλους που είχαν χάσει εδώ και πολύ καιρό. 

� Επίσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους από άλλες πόλεις και 

χώρες, ιδιαίτερα οι νέοι των επαρχιών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν όσους ανθρώπους θα ήθελαν να γνωρίσουν. 

� Επιπλέον πολλοί χρήστες αυτών των µέσων κοινωνικής δικτύωσης αναγνώρισαν ότι 

αποτελούν ένα υποκατάστατο για όσους δεν τα καταφέρνουν στις πραγµατικές 

σχέσεις ή έχουν περιορισµένο χρόνο γι' αυτές. 

� Ακόµη έρχονται σε επαφή τους µε νέους ανθρώπους από άλλες πόλεις και χώρες 

έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους πολιτισµούς, ήθη και έθιµα. 

� Θα µπορούσαµε επίσης να πούµε ότι πολλοί χρήστες των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης µπορούν να αρθρώσουν συναισθήµατα µέσω αυτών που δεν θα 

τολµούσαν να τα πουν στην πραγµατική ζωή. 

� Τέλος άλλος ένας λόγος που οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι γιατί τους παρέχονται δωρεάν και έτσι µπορούν να επικοινωνήσουν 

µε συγγενείς και φίλους που µένουν µακριά. 
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Μέσα  Κο ι νω ν ι κ ή ς  ∆ ι κ τ ύωση ς  

 

1. Ηλικία: 

12-18  � 

19-30 � 

31-50 � 

>50 � 

2. Φύλο: 

Γυναίκα         �               Άντρας          � 

3. Εργάζεστε: 

Ναι       �                            Όχι             � 

4. Μορφωτικό επίπεδο:  

Α/θµια        �                     Β/θµια              �                Γ/θµια       � 

5. Πόσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζεις; 

1 � 

2-3 � 

>3 � 

6. Ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείς περισσότερο; 

Facebook � 

YouTube  � 

Twitter � 

Όλα � 

Άλλα…….. � 

7. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που σε οδήγησε στη δημιουργία  

ενός λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης;  

Επικοινωνία � 

Μίμηση � 

Διασκέδαση � 

Περιέργεια � 
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Άλλοι λόγοι � 

8. Πιστεύεις ότι υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο;  

Ναι                   �                        Όχι           � 

9. Έχεις συνομιλήσει με  κάποιον/κάποια που δεν γνωρίζεις 

μέσω διαδικτύου;  

Ναι                  �                       Όχι           � 

10. Πόσες ώρες ασχολείσαι με τα ΜΚΔ και γενικά με το 

Διαδίκτυο ημερησίως; 

1 � 

2-3 � 

>3 � 

11. Κοινοποιείς  προσωπικές σου φωτογραφίες στα ΜΚΔ; 

Ναι                         �                Όχι                    � 

12. Έχεις πέσει ποτέ θύμα κλοπής προσωπικών δεδομένων 

στο διαδίκτυο; 

Ναι                      �                  Όχι                    � 

13. Αν ναι, σε ποιον το έχεις αναφέρει;  

α. Στους φίλους σου � 

β. Στην οικογένειά σου � 

γ. Σε κάποιον υπεύθυνο      � 

δ. Σε κανέναν � 

14. Στον προσωπικό σου λογαριασμό, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, χρησιμοποιείς τα πραγματικά σου στοιχεία; 

Ναι                     �                       Όχι                       � 

15. Οι γονείς σου γνωρίζουν ότι διαθέτεις λογαριασμό σε 

κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης; (απάντησε σε αυτή την 

ερώτηση αν είσαι ανήλικος) 

Ναι                     �                       Όχι                       � 
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Α̟οτελέσµατα ε̟εξεργασίας ερωτηµατολογίων 

 

 

 

 

Ηλικία

70%

1%

12%

17%

12-18

19-30

31-50

>50

Φύλο

49%

51%

Γυναίκα

Άντρας

Εργαζόµενοι;

28%

72%

Nαι

Όχι

Μορφωτικό Επίπεδο

5%

67%

28%

Α/θµια

Β/θµια

Γ/θµια

Πόσα µέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζεις;

14%

25%
61%

1-3

3-5

>5

Ποιο µέσο κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιείς 

περισσότερο;

47%

35%

3%

11%
4%0% Facebook

YouTube

Twitter

Όλα

Άλλα…..

∆εν χρησιµοποιούν
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Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που σε οδήγησε 

στη δηµιουργία ενός λογαριασµού κοινωνικής 

δικτύωσης

Επικοινωνία

Μίµηση

∆ιασκέδαση

Περιέργεια

Για διάφορους λόγους

Πιστεύεις ότι υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο;

93%

7%

Ναι

Όχι

Έχεις συνοµιλήσει µε κάποιον/κάποια 

που δεν γνωρίζεις µέσω διαδυκτίου;

61%

39%

Ναι

Όχι

Πόσες ώρες ασχολείσαι µε τα ΜΚ∆ και 

γενικά µε το διαδίκτυο ηµερησίως ;

48%

35%

17%

1

2-3

>3

Κοινοποιείς προσωπικές σου 

φωτογραφίες στο ΜΚ∆;

61%

39%

Ναι

Όχι

Στον προσωπικό σου λογαριασµό,στα 

ΜΚ∆, χρησιµοποιείς τα πραγµατικά 

σου στοιχεία;

65%

35%

Ναι

Όχι
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Έχεις πέσει ποτέ θύµα κλοπής 

προσωπικών δεδοµένων στο 

διαδίκτυο ;

5%

95%

Ναι

Όχι

Αν ναι, σε ποιον το έχεις πει; 

40%

40%

20% 0%

Στους φίλους σου

Στην οικογένειά

σου

Σε κάποιον

υπεύθυνο

ΣΕ κανέναν

Οι γονείς σου γνωρίζουν ότι διαθέτεις 

λογαριασµό σε κάποιο ΜΚ∆ ; 

(Απάντησε σε αυτή την ερώτηση αν 

είσαι ανήλικος)

89%

11%

Ναι

Όχι
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Εργαλείο δουλειάς το Facebook 

 

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ. Νέα ιστοσελίδα σχεδιάζει το Facebook, σε µια προσπάθεια να 

διεισδύσει στην αγορά των εφαρµογών γραφείου. Με τη σελίδα «Facebook at 

Work», η εταιρεία του Μαρκ Ζούκερµπεργκ µε το 1 δισ. µέλη, φιλοδοξεί έτσι να 

ανταγωνισθεί τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου: Google, Microsoft και LinkedIn. 

Ανταγωνιστικό προϊόν 

Το νέο «προϊόν», όπως σωστά το χαρακτηρίζει στο χθεσινό της πρωτοσέλιδο άρθρο η 

εφηµερίδα «Financial Times», θα επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν 

µηνύµατα µε τους συναδέλφους τους, να έρχονται σε επικοινωνία µε τις 

επαγγελµατικές τους επαφές και να συνεργάζονται στη δηµιουργία ηλεκτρονικών 

εγγράφων. Ολες οι παραπάνω λειτουργίες είναι ευθέως ανταγωνιστικές εκείνων των 

δηµοφιλών εφαρµογών Google Drive και Microsoft Office. 

Η νέα σελίδα θα µοιάζει µε αυτή του Facebook, δίνοντας όµως τη δυνατότητα στους 

χρήστες να διατηρούν τις φωτογραφίες των διακοπών τους ή τις οργισµένες 

δηλώσεις τους έξω από τον χώρο εργασίας. 

Η εµπορική σελίδα 

Οι εργαζόµενοι στο Facebook χρησιµοποιούν εδώ και χρόνια τη σελίδα για τη 

δουλειά τους. Η δηµιουργία εµπορικής σελίδας ξεκίνησε, όµως, µόλις πέρυσι, σε µία 

προσπάθεια αποκαθήλωσης της LinkedIn από την πρωτοκαθεδρία της δικτύωσης 

µεταξύ εργαζοµένων. Τη σελίδα της LinkedIn χρησιµοποιούν κάθε µήνα 90 εκατ. 

χρήστες. 

Για να καταστεί, όµως, αναπόσπαστο τµήµα του εργασιακού χώρου, το Facebook θα 

πρέπει πρώτα να κερδίσει την εµπιστοσύνη εταιρειών και οργανισµών, που 

επιθυµούν τη διατήρηση του απόρρητου χαρακτήρα των εσωτερικών τους 

επικοινωνιών. Πολλές επιχειρήσεις απαγορεύουν τη χρήση του Facebook στους 

χώρους εργασίας τους, έχοντας διαπιστώσει ότι οι εργαζόµενοι χάνουν χρόνο σε 

αυτό. 

Το Facebook εξελίχθηκε µέσα σε µια δεκαετία, από µικρή ιστοσελίδα για τη χρήση 

των φοιτητών του Χάρβαρντ, σε παγκόσµιο δίκτυο, στο οποίο 1,35 δισ. άνθρωποι 
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συνδέονται κάθε µήνα, µε τα δύο τρίτα από αυτούς να επισκέπτονται τη σελίδα του 

δικτύου σε καθηµερινή βάση. 

Επικρίσεις για ασφάλεια 

Η εταιρεία έχει δεχθεί, όµως, έντονες επικρίσεις για τη χρήση των δεδοµένων 

χρηστών. Ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερµπεργκ, είπε στην ετήσια συνέλευση 

των µετόχων, νωρίτερα φέτος, ότι οι πρόσφατες αλλαγές, που ενισχύουν την 

προστασία των δεδοµένων χρηστών, αποτελούν σηµαντικό σταθµό στην ιστορία της 

εταιρείας. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, η εταιρεία του Ζούκερµπεργκ δεν 

σκοπεύει να χρεώσει τους χρήστες της για τη νέα υπηρεσία Facebook at Work, σε µια 

προσπάθεια να καταστήσει τη σελίδα δηµοφιλή. 

Το Facebook εξασφαλίζει το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του από τη διαφήµιση, 

ενώ όσο περισσότερο χρόνο ο χρήστης παραµένει συνδεδεµένος στο Facebook, τόσο 

τα διαφηµιστικά έσοδα της εταιρείας αυξάνονται. 
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Συµπεράσµατα 

     Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακτήσει σηµαντική θέση στη ζωή των 

ανθρώπων. Αποτελούν εργαλείο επικοινωνίας µεταξύ αυτών και των φίλων τους. Επίσης µέσα 

από αυτά µπορούν να κάνουν νέες γνωριµίες. Τα τελευταία χρόνια οι σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης έχουν εισχωρήσει δυναµικά στον τοµέα των κοινωνικών επαφών και όχι µόνο. 

Μέσω των σελίδων αυτών οι χρήστες µπορούν να εντοπίσουν άτοµα από κάθε γωνιά του 

πλανήτη ανάλογα µε τις δραστηριότητες ,τα ενδιαφέροντα, την καταγωγή, κ.α. 

     Το πιο δηµοφιλές µέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως προκύπτει από την έρευνα που 

διενεργήσαµε,  που χρησιµοποιούν όχι µόνο οι έφηβοι αλλά γενικά οι περισσότεροι 

άνθρωποι παγκοσµίως, είναι το Facebook. Εκεί ο καθένας µπορεί να αναρτά πληροφορίες, 

φωτογραφίες , βίντεο και να ανταλλάσσει σχόλια µε τους άλλους φίλους του. Επιπλέον έχει 

τη δυνατότητα να µιλάει µε φίλους. Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθµός εµφάνισης νέων 

κοινωνικών µέσων δικτύωσης αυξάνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Σήµερα, έστω και µια 

φορά οι µαθητές έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο είδος κοινωνικού µέσου δικτύωσης, από τη 

διατήρηση ενός blog, τη συµµετοχή σε ένα forum, τη χρήση Skype ή την προβολή ενός 

βίντεο στο YouTube. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µετατρέπουν κάτι απλό και 

καθηµερινό σε γεγονός µε κοινωνική αξία, καθηµερινές, ανθρώπινες σχέσεις περνούν σε 

άλλη διάσταση και αυτή είναι "η µαγεία των κοινωνικών δικτύων". Επίσης, προέκυψε ότι ο 

αντρικός πληθυσµός τα χρησιµοποιεί περισσότερο και σχεδόν όλοι όσοι απάντησαν 

χρησιµοποιούν πάνω από ένα µέσο κοινωνικής δικτύωσης.  

Επίσης διαπιστώνουµε είναι ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιµοποιούν 

περισσότερο άτοµα ηλικίας 12-18 ετών. Όπως ήταν αναµενόµενο  οι άνεργοι ασχολούνται 

περισσότερο  από τους εργαζόµενους µε τα ΜΚ∆. Οι κύριοι λόγοι δηµιουργίας ενός 

προφίλ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι η διασκέδαση και η επικοινωνία. Αν και οι 

περισσότεροι γνωρίζουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο έχουν συνοµιλήσει 

τουλάχιστον µια φορά µε άνθρωπο που δεν γνωρίζουν ή ανεβάζουν προσωπικές τους 

φωτογραφίες και χρησιµοποιούν προσωπικά δεδοµένα, µε αποτέλεσµα κάποιοι να πέφτουν 

θύµα κλοπής προσωπικών δεδοµένων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν 

λογαριασµό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ξοδεύουν τουλάχιστον µία (1) ώρα 

καθηµερινά. Οι περισσότεροι γονείς  γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους έχουν λογαριασµό στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
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Τα πλεονεκτήµατα που έχουν τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης είναι πολλά αλλά 

κάθε άνθρωπος τα χρησιµοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς. Πολλές έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί σε αυτόν τον τοµέα έχουν δείξει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό χρησιµοποιεί τα 

Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης για ψυχαγωγία, για επικοινωνία και τέλος για την 

ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου. 

Καταλήγουµε λοι̟όν στο συµ̟έρασµα ότι τα Μ.Κ.∆.  ̟ρέ̟ει και µ̟ορούν 

να χρησιµο̟οιούνται α̟ό όλους, αρκεί αυτό να γίνεται µε µέτρο και 

υ̟ευθυνότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.
This PDF file is Created by trial version of Quick PDF Converter Suite.
Please use purchased version to remove this message.



 30 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι µαθητές δηµιούργησαν Σύννεφα Εννοιών σχετικά µε το 

θέµα της εργασίας χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες του 

δικτυακού τόπου www.taxedo.com . Στη συνέχεια 

κατασκεύασαν το παραπάνω κολάζ (www.photovisi.com). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 
 

• http://plinet.kas.sch.gr/project/attachments/article/157/project_B_tetramino_20

11_2012.pdf 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Pinterest 

• http://lyk-gl-neron.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/project2011-12/social1.pdf 

• http://www.perceptum.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=30:s

ocial-sites&catid=3:nov09&Itemid=14 

• http://el.wikipedia.org/wiki/Tumblr 

• http://el.wikibooks.org/wiki/Κοινωνικά_∆ίκτυα 

• http://blogs.sch.gr/1lykespp/files/2012/05/Pleonektimata.pdf 

• https://sites.google.com/site/mkdsamos/ergasia 

• http://www.kathimerini.gr/792313/article/texnologia/diadiktyo/ergaleio-doyleias-

to-facebook 
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