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Σκοπός 

Η εργασία αυτή αποτελεί περαιτέρω 
διερεύνηση του θέματος.  

Για το Β΄ τετράμηνο, βασικός μας στόχος 
ήταν να ερευνήσουμε πώς βλέπουν οι 
έφηβοι στη χώρα μας το Facebook και 
πόσο μεγάλη είναι η επίδραση που ασκεί 
σε αυτούς. 

 



Μέθοδος 

Ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήσαμε 
μόνοι μας σε αυτόματη φόρμα της Google και 
οι έφηβοι-στόχος το απάντησαν στο 
Διαδίκτυο. Τα ερωτήματα του 
ερωτηματολογίου μας σχετίζονται με τα 
επιμέρους υποθέματα που εξετάσαμε στο Α΄ 
τετράμηνο.  

 



• Χρονοδιάγραμμα έρευνας  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2015.   

  

• Είδος έρευνας 

Η έρευνα μας είναι ποσοτική καθώς έγινε χρήση 
ερωτηματολογίου 25 ερωτήσεων, οι 24 από τις 
οποίες είναι κλειστού τύπου και μόνο 1 είναι 
ανοικτού τύπου. 

 



Δείγμα  
Το δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 50 εφήβους από 

την περιοχή της Αχαΐας (Πάτρα και ευρύτερη περιοχή).   

               Φύλο                                   Ηλικία 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 
 

Έχεις λογαριασμό στο Facebook; 



   ΕΡΩΤΗΣΗ 2η    
 Αν ναι, για ποιους λόγους; (επέλεξε όσα σε εκφράζουν) 

Οι έφηβοι του δείγματός μας που έχουν λογαριασμό στο 
Facebook (δηλαδή 42 στους 50) αναφέρουν ως κυριότερους 
λόγους την «επικοινωνία με φίλους» (90%) και την 
«ψυχαγωγία» που τους προσφέρει (62%). 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 42 % 

Επικοινωνία με φίλους 38 90% 

Ψυχαγωγία 26 62% 

Επειδή έχουν όλοι/περιέργεια 5 12% 

Διαφήμιση/προώθηση 1 2% 

Άλλο 1 2% 



ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Πόσο χρόνο περνάς καθημερινά στο Facebook; 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 42 % 

Λιγότερο από 1 ώρα 20 48% 

1-2 ώρες 13 31% 

2-3 ώρες 5 12% 

Παραπάνω από 3 ώρες 4 10% 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

Αν δεν έχεις λογαριασμό στο Facebook, για 
ποιους λόγους; (επέλεξε όσα σε εκφράζουν) 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 16 % 

Κίνδυνοι 8 50% 

Δεν μου επιτρέπουν οι γονείς μου 2 13% 

Χάσιμο χρόνου 9 56% 

Φοβάμαι μήπως εθιστώ 3 19% 

Λόγω αντίδρασης στο ότι έχουν όλοι 2 13% 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ιντερνέτ-Η/Υ 2 13% 

Άλλο 7 44% 



ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Γράφεις στο Facebook με greeklish; 

η 



ΕΡΩΤΗΣΗ 8η 

Θεωρείς το Facebook χρήσιμο στην κοινωνία; 



ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 

 Έχεις πέσει θύμα διαδικτυακού 
εκφοβισμού (cyber bulling)  

μέσω Facebook;  



ΕΡΩΤΗΣΗ 10η 

Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ το Facebook  

για εκπαιδευτικό σκοπό; 



ΕΡΩΤΗΣΗ 12η 

Με ποιους επικοινωνείς μέσω Facebook; 
(επέλεξε όσα σε εκφράζουν) 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 15η 

Κάνεις add (προσθέτεις φίλους) στο Facebook: 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 16η 

Έχεις αποκτήσει φίλους μέσω Facebook; 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 17η 

Έχεις συναντηθεί ποτέ με αγνώστους που 
γνώρισες μέσω Facebook; 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 18η 

Πριν ανεβάσεις φωτογραφίες άλλων (φίλων ή 
μη), τους ζητάς την άδεια; 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 20η 

Έχεις αγοράσει κάτι μέσω Facebook ή έχεις 
ποντάρει σε παιχνίδια; 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 22η 

Πιστεύεις ότι το Facebook πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; 



ΕΡΩΤΗΣΗ 23η 

Αν ναι, πρότεινε 2 ιδέες: 
 

Από τους 11 εφήβους που απάντησαν στο 
προηγούμενο ερώτημα ότι πιστεύουν πως το 
Facebook πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, οι 8 πρότειναν τις 
παρακάτω ιδέες: 

 



Ιδέες Εφήβων για Χρήση του Facebook στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Επικοινωνία μεταξύ καθηγητών  - Μοίρασμα ιδεών 

Ανταλλαγή εργασιών και αξιολόγησή τους 

Επικοινωνία πιο άμεση   
 
Παράδοση μαθημάτων σε παιδιά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 
στο σχολείο 
Εργασίες μεταξύ συμμαθητών 
 
Να δημιουργηθεί μια ομάδα για κάποιο μάθημα (για ανάρτηση σχετικών 
βίντεο και πληροφοριών, για επικοινωνία) 

Ανταλλαγή εργασιών 

Για να μαθαίνω τα σχολικά νέα 
 
Για να στέλνουμε εργασίες στους συμμαθητές μας 

Αποστολή εργασιών 

Επικοινωνία ομάδων - Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 



 
 
 
Το Facebook μπορεί να γίνει, με την σωστή 
χρήση από μέρους μας, ένα παράθυρο προς τον 
έξω κόσμο. 
  
Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
αποτελεί τη μοναδική μας ενασχόληση. Αλίμονο 
μας αν καταλήξουμε να είμαστε κλεισμένοι σε 
ένα δωμάτιο με την οθόνη του υπολογιστή 
μπροστά μας και να μιλάμε μόνο διαδικτυακά.  

 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 



Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και 
απολαμβάνουμε την ουσιαστική επικοινωνία και 
τη συντροφιά αληθινών ανθρώπων γύρω μας, 
αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε 
φυσιολογικά.  
 
Το Facebook ας είναι ένα ακόμα μέσο 
επικοινωνίας στη ζωή μας, όχι το μόνο και όχι η 
ίδια μας η ζωή.  
 
Όπως σε όλα τα πράγματα, η ευτυχία βρίσκεται 
στο ΜΕΤΡΟ και την ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


