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Υποθέματα: 

- Η συμπεριφορά των εφήβων στο Facebook 

-Το Savoir vivre στο Facebook 

-- Η γλώσσα του Facebook 

 



POKERS 

Μέλη ομάδας:  

 

Αβραντινής Νικόλας 

Γούδας Κωνσταντίνος 

Κουτσούκος Αλέξανδρος 

Παπαγεωργόπουλος Λεωνίδας 

Φιλτισένιος Παναγιώτης 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1.  Πώς συμπεριφέρονται οι έφηβοι στο Facebook και ποια είναι η 

σωστή συμπεριφορά που πρέπει να έχουν; 

 

2.  Ποια είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι νέοι στο Facebook; 

 



   Η χρήση του διαδικτύου πρέπει να γίνεται με 
υπευθυνότητα και σεβασμό τόσο προς εμάς όσο 
και προς τους άλλους.  

 

 Μην ξεχνάμε πως, όπως στην πραγματική 
κοινωνία, έτσι και στο social network 
αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεπίδρασης.  

 

 Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς δεν αλλάζουν 
στο Facebook και γενικά στο Διαδίκτυο. 

  
   

  

 

 



Αναζητήσαμε τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς των νέων στο 

Facebook και προτείνουμε χαρακτηριστικά μερικούς:  

 

•Σεβάσου το χρόνο των φίλων σου και μην κάνεις post με το παραμικρό. 

 

•Όταν είσαι στη δουλειά… δουλεύεις και δεν χαζολογάς στο Facebook. Θα 

φανεί. 

 

•Παρουσίαζε πάντα τον εαυτό σου με ένα όμορφο αλλά αληθινό τρόπο. 

Μην υπερβάλεις, γιατί θα γελοιοποιηθείς. 

 

•Μη γίνεσαι αγενής. Μην γράφεις στο Facebook αυτά που δεν θα έλεγες 

ποτέ κατάμουτρα σε κάποιον.  

 



  Το Facebook είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής για τους νέους, ένας βολικότερος τρόπος 

επικοινωνίας και διασκέδασης, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και έχει αποκτήσει το δικό του 

κώδικα επικοινωνίας. 
 

   Έτσι δημιουργήσαμε ως Τέχνημα ένα μικρό λεξικό με την ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό. Δείτε 

μερικούς όρους εδώ… 

 
ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Add-confirm  Στέλνω αίτημα-αποδέχομαι 

AFK: Away From Keyboard Εκτός υπολογιστή 

BFF: Best Friends Forever Κολλητοί για πάντα 

Block Μπλοκάρω/Απαγορεύω πρόσβαση 

BTW: By The Way Παρεμπιπτόντως 

Chat Συνομιλία 

Check-in Κοινοποίηση τοποθεσίας  



ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Comment  Σχολιάζω 

Delete Διαγράφω 

FYI: For Your Information Προς πληροφόρησή σου 

Like Μου αρέσει 

LOL: Laughing Out Loud Πεθαίνω στα γέλια 

OMG: Oh My God Ω Θεέ μου! 

PIC: Picture Φωτογραφία 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 

εργασία μας. 


