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ΜΚΔ 
Ο όρος web 2.0, υποδηλώνει δηλαδή µια δυναµική 
διαδικτυακή πλατφόρµα στην οποία µπορούν να αλληλεπιδρούν 
χρήστες χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών 
και δικτύων (Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κοµνηνός, 2010).  

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), είναι ένα 
σύνολο διαδικτυακών εφαρµογών, οι οποίες στηρίζονται στην 
ιδεολογία και την τεχνική του Web 2.0 και επιτρέπουν τη 
δηµιουργία και την ανταλλαγή υλικού, το οποίο το δηµιουργούν 
και το διαχειρίζονται οι χρήστες (Kaplan & Haenlein, 2010).  



Κατηγορίες ΜΚΔ 

×  Υπάρχουν έξι κατηγορίες ΜΚΔ (Παπαθανασόπουλος, κ.α. 
(2013) :  

×  α) Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace και Bebo), 

×   β) Blogs,  

×  γ) Wikis, 

×   δ) Podcasts,  

×  ε) Forums και  

×  στ) Κοινότητες περιεχοµένου (YouTube, Flickr, del.icio.us).  



ΜΚΔ και Εκπαίδευση 
Τα ΜΚΔ µπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, εφόσον η χρήση τους προσφέρει 
διαδραστικότητα και υποστηρίζει τη συνεργατική εργασία.  

×  Προωθούν  το γραµατισµό µε τη συγγραφή κειµένων σε 
αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις,  

×  επιτρέπουν τη συνεργατική µάθηση υποστηρίζοντας παράλληλα 
την εξατοµικευµένη διδασκαλία,  

×  είναι προσβάσιµα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή και από 
οποιοδήποτε µέρος, ενώ ταυτόχρονα  

×  προσφέρουν τη δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης των 
γνωστικών αντικειµένων (Huffaker, 2005, Duffy & Bruns, 2006). 



Υπάρχουσα Κατάσταση 
Τα ΜΚΔ θεωρείται ότι δεν αξιοποιούνται ακόµα µε 
καινοτόµους τρόπους και δεν οδηγούν σε ποιοτικά 
διαφορετικές εµπειρίες διδασκαλίας και µάθησης  (Γλέζου & 
Γρηγοριάδου, 2010, Τοκµακίδου, κ.ά., 2010),  αν και αρκετές έρευνες που 
έχουν επικεντρωθεί 

u  στην προσπάθεια αξιοποίησης της κοινωνικής δικτύωσης 
στη διδασκαλία και τη µάθηση και  

u  στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ιστότοπων κοινωνικής 
δικτύωσης 

καταδεικνύουν θετικά αποτελέσµατα, τόσο διεθνώς (Sturgeon & 
Walker, 2009, Reid, 2011), όσο και στη χώρα µας (Κασκαντάµη & 
Καλογερόπουλος, 2010, Πετράκη, 2011, Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2011, 
Νερατζίδου, 2011, Ελευθεριάδου 2012, Μποφίλιου, 2013, Θεοδότου, 2013). 



Facebook 
Για την αξιοποίηση του Facebook στην εκπαιδευτική 
διαδικασία στη χώρα µας, υπάρχουν διάφορες έρευνες, οι 
οποίες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Οι έρευνες αυτές καταδεικνύουν: 

u  θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα (Δραγογιάννης, κ.ά., 2013, 
Ετεοκλέους-Γρηγορίου & Μάνιου, 2012),  

u  θετικά επικοινωνιακά αποτελέσµατα (Πετρίδης, 2012) 

u  ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της επιχειρηµατολογίας 
και τεκµηρίωσης των απόψεων  (Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2013), 
και  

u  δηµοφιλία του Facebook ανάµεσα στους µαθητές  (Χαρίτος, 
2011). 



Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επίσης επισηµανθεί σηµαντικά οφέλη από 
τη χρήση του Facebook για τους εκπαιδευόµενους, όπως: 

×  η ενεργητική συµµετοχή και αλληλεπίδραση (Ellison et al., 2007),  

×  η θετική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της µάθησης και η 
βελτίωση της  ποιότητας της µάθησης (Kirschner & Karpinski, 2010), 

×  η ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων και η 
κριτική σκέψη (Lampe et al., 2008), 

×  η δηµιουργία προσωπικού ρυθµού µάθησης (Hew, 2011).  

×  η καλλιέργεια, η ανοχή και ο σεβασµός στη διαφορετικότητα 
(Young & Quan-Haase, 2009),  

×  η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης (Bosch, 2009), 

×  η δηµιουργία θετικών προοπτικών στην αντιµετώπιση των 
προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι µαθητές (Wen Tian et al., 2011),  

×  η ενίσχυση της αυτορρυθµιζόµενης µάθησης (Bowers-Campbell, 
2008)  

×  η ενίσχυση της συνεργατικής µάθησης (Racthan και Firpo,2011),  κ.ά 



Εκπαιδευτικά Ιστολόγια 
Τα εκπαιδευτικά ιστολόγια στη χώρα µας έχουν µελετηθεί ως προς : 

×  τη χρηστικότητα τους για τους µαθητές σε σχέση µε την 
πληροφόρηση (Κοβάνογλου, 2010), 

×  τη δυνατότητα αύξησης του κίνητρου µάθησης και της 
συνεργασίας µεταξύ των µαθητών  (Κολεντίνη, 2009), 

×  τη δυνατότητα µετασχηµατισµού της παραδοσιακής 
διδασκαλίας σε µια ενεργητική µαθησιακή διδασκαλία 
(Γαλανού, 2010),  

×  τη δυνατότητα διαµοίρασης ιδεών, οικοδόµησης νέας γνώσης 
και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Αγγέλαινα & Τζιµογιάννης, 
2010),  

×  την προδιάθεση για αξιοποίησή τους (Καϊντατζής, 2012). 

καταδεικνύοντας επίσης θετικά αποτελέσµατα. 



Ερευνητικό Κενό 
Η µέχρι σήµερα σχετική ερευνητική προσοχή έχει επικεντρωθεί 
κυρίως στους µαθητές της β/θµιας εκπαίδευσης και στους 
φοιτητές και όχι:  

×  στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς 
καθοδηγητές, εµψυχωτές, συµβούλους, πυλώνες για την εισαγωγή 
καινοτοµιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε 

×  στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία είναι η 
σηµαντικότερη βαθµίδα εκπαίδευσης για την υιοθέτηση 
κοινωνικών ρόλων, συµπεριφορών και απόκτηση αξιών που 
συνοδεύουν τους µαθητές σε όλη τη µετέπειτα ζωή τους, δεν έχει 
τύχει προγενέστερης σχετικής έρευνας. 



Σκοπός της Έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να αποτιµήσει τις 
πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε 
σχέση µε την αξιοποίηση των ΜΚΔ στο εκπαιδευτικό τους έργο, 
σύµφωνα µε τις δηλώσεις τους. 

Στους επί µέρους στόχους της έρευνας περιλαµβάνεται :  

α) η αποτίµηση της συχνότητας χρήσης των ΜΚΔ στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, το 
επίπεδο επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και τη θέση στην ιεραρχία των εκπαιδευτικών και  

β) η κατάταξη των ΜΚΔ ανάλογα µε τη συχνότητα χρήσης τους. 



Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε: 

èη πεντάβαθµη κλίµακα Likert και  

èτα πιο δηµοφιλή ΜΚΔ: 

×  Facebook,   

×  Twitter,  

×  YouTube,  

×  Blogger,  

×  Wordpress,  

×  LinkedIn,  

×  Flickr και  

×  MySpace 



Μεθοδολογία της Έρευνας 
→Δειγµατοληπτική, ποσοτική έρευνα. 

→Βολική δειγµατοληψία (διαθέσιµου δείγµατος) 

διευθυντές/υποδιευθυντές και εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και λοιπών 
ειδικοτήτων, που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2014-15 σε 
δηµόσια δηµοτικά σχολεία που ανήκουν στην Α΄ και Δ΄ 
Διεύθυνση Π.Ε. της Αττικής όπως και της Ανατολικής Αττικής 

→ Ερωτηµατολόγια 

δόθηκαν δια ζώσης, σε κατά τη διάρκεια επιµορφωτικών 
ηµερίδων και συµπληρώθηκαν προαιρετικά και ανώνυµα 

→Δόθηκαν 250 ερωτηµατολόγια και συµπληρώθηκαν 
τα 211. 



Αποτελέσµατα της Έρευνας 



Σχήµα 1. Ποσοστιαία (%) κατανοµή των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος κατά ειδικότητα  



Σχήµα 2. Συχνότητα (%) χρήσης των ΜΚΔ 

Σε εβδοµαδιαία 
βάση: 
α) πάρα πολύ : 
περισσότερες από 6 
ώρες,  
β) πολύ : 4 έως 6 
ώρες,  
γ) µέτρια : 2 έως 4 
ώρες και  
δ) λίγο : κάτω από 
2 ώρες. 



Σχήµα 3. Συχνότητα (%) χρήσης των ΜΚΔ κατά φύλο  

★Χωρίς Απάντηση 



Σχήµα 4. Συχνότητα (%) χρήσης των ΜΚΔ κατά ηλικία  

★Χωρίς Απάντηση  



Σχήµα 5. Διαγραµµατική απεικόνιση του αριθµού των εκπαιδευτικών 
του δείγµατος ανάλογα µε τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ 



Σχήµα 6. Συχνότητα (%) χρήσης των ΜΚΔ κατά επίπεδο 
επιµόρφωσης  

★Χωρίς Απάντηση  



Σχήµα 7. Διαγραµµατική απεικόνιση του αριθµού των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος ανάλογα µε την πρόσβαση στο διαδίκτυο 



 ★(Συµπεριλαµβάνονται και όσοι εκπαιδευτικοί κάνουν µερική χρήση Η/Υ) 
  ★★Χωρίς απάντηση 

Σχήµα 8. Συχνότητα (%) χρήσης των ΜΚΔ κατά πρόσβαση στο διαδίκτυο 



★Χωρίς Απάντηση 

Σχήµα 9. Συχνότητα χρήσης των ΜΚΔ στην εκπαίδευση κατά θέση στην 
ιεραρχία 



★Άλλα: Δηλώθηκε ότι χρησιµοποιούνται το edmodo και το eΤwinning 
★★Χωρίς απάντηση 
 

Σχήµα 10. Κατάταξη των ΜΚΔ ανάλογα µε τη συχνότητα χρήσης τους κατά 
φύλο των εκπαιδευτικών 



Συµπεράσµατα 
Περισσότεροι από µισοί εκπαιδευτικοί του δείγµατος της έρευνας 
δήλωσαν ότι κάνουν «µέτρια» έως «πολύ» συχνή χρήση των ΜΚΔ 
στο διδακτικό τους έργο. 

Όπως δηλώθηκε αυτοί που χρησιµοποιούν περισσότερο τα ΜΚΔ 
είναι: 

 ✓οι γυναίκες,  

 ✓οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί,  

 ✓οι διαθέτοντες βεβαίωση πιστοποίησης στις ΤΠΕ,  

 ✓οι έχοντες πρόσβαση στο διαδίκτυο και  

✓οι ανήκοντες σε ανώτερη ιεραρχικά θέση (στελέχη της 
εκπαίδευσης.  



×  Το ΜΚΔ που αξιοποιείται περισσότερο στο διδακτικό έργο 
των εκπαιδευτικών είναι το YouTube, προφανώς  λόγω της 
δυνατότητάς του για ανάρτηση και προβολή εκπαιδευτικού 
υλικού, µε µεγάλη διαφορά από το Facebook και το Blogger 
που καταλαµβάνουν τη δεύτερη θέση.  

 

×  Άρα, τα ΜΚΔ αντιµετωπίζονται κυρίως ως µέσο ανάρτησης 
και προβολής εκπαιδευτικού υλικού και λιγότερο ως µέσο 
συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και επικοινωνίας των 
µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να επιτύχουν 
κοινωνικοπολιτιστικούς στόχους.  



Προτάσεις για Μελλοντική 
Έρευνα 

►Υλοποίηση της έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην α/θµια εκπαίδευση ανά την επικράτεια. 
 
►Διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους µπορούν να αξιοποιηθούν τα 
ΜΚΔ ως διδακτικά εργαλεία. 
 
►Διερεύνηση των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και 
οι µαθητές ώστε να αξιοποιηθούν τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση.  
 
►Συγκριτική διερεύνηση των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών πριν 
και µετά την επιµόρφωσή τους στους τρόπους αξιοποίησης των ΜΚΔ. 
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