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1.1. Εισαγωγή

Ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας,
στην εποχή της τεχνολογίας και της ψη-

φιακής επανάστασης και πολλές από τις
καθημερινές μας δραστηριότητες περι-
στρέφονται γύρω από έναν διαδικτυακό
κόσμο, τόσο σε προσωπικό και επιμορφω-
τικό όσο και σε επαγγελματικό και κοινω-

* H Νίκλεια Ετεοκλέους-Γρηγορίου είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στην Εκπαι-
δευτική Διοίκηση με έμφαση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (2005), Μ.Εd στα Εκπαιδευτικά Συ-
στήματα (2003) και M.Ed στην Εκπαιδευτική Διοίκηση (2002) από το Pennsylvania State Universi-
ty, όπως επίσης και B.A. στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (2001) από το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται επικεντρώ-
νονται στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, όπως εφαρμογές υπο-
λογιστών, εργαλεία διαδικτύου, εκπαιδευτικά λογισμικά, κινητές συσκευές. Επίσης, ασχολείται με
την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαιδευτι-
κή πράξη. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε κεφάλαια βιβλίων, όπως επίσης και
σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Επίσης, έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε πληθώρα επιστημονι-
κών, διεθνών και τοπικών, συνεδρίων ενώ συμμετέχει και σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων. Εί-
ναι μέλος επιστημονικών οργανισμών, όπως το AERA (American Educational Research Associa-
tion) και το AACE (Association for the Advancement of Computing in Education). Η Θεοδώρα Α.
Μάνιου είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επικοινωνιακή Πολιτική από το CITY
University του Λονδίνου (MA in Communication’s Policy Studies) και είναι αριστοβάθμια διδά-
κτορας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Από το 2009 είναι λέκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου και, παράλληλα, αρθρογραφεί τακτικά σε
έντυπα και διαδικτυακά μέσα της Ελλάδας και της Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιά-
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νικό επίπεδο. Περισσότερο εξοικειωμένες
με τον κόσμο αυτό εμφανίζονται να είναι
οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες, αν και
πλέον πειραματίζονται μαζί του άτομα
κάθε ηλικίας, το κάθε ένα από αυτά για
τους δικούς του λόγους.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά
την επανάσταση που έφερε στο Διαδίκτυο
2ης γενιάς το Facebook και οι λειτουργίες
του, μια νέα εποχή ξεκίνησε. Στην εποχή
αυτή, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Net-
work Sites – SNS), τα οποία υποστηρίζουν
τόσο τη διατήρηση ήδη υπαρχόντων κοι-
νωνικών επαφών όσο και –κυρίως– τη δη-
μιουργία νέων, από κάθε περιοχή του πλα-
νήτη (Ellison et all, 2007: 1143). Παράλλη-
λα, μέσω των εξελιγμένων τεχνολογικά
λειτουργιών τους, παρέχουν προηγμένες
δυνατότητες στους χρήστες τους, όπως
βιντεοκλήσεις, διαδικτυακά παιχνίδια,
κ.λπ., και καθίστανται έτσι ιδιαίτερα ελκυ-
στικά στα άτομα κάθε ηλικίας, ανεξαρτή-
τως συγκεκριμένων ενδιαφερόντων.
Υπάρχουν, όμως, εκπαιδευτικές εφαρμο-
γές των κοινωνικών μέσων δικτύωσης; Εί-
ναι εφικτό η κοινωνική δικτύωση να μετα-
τραπεί σε εκπαιδευτική δικτύωση; Πώς
επηρεάζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός,
οι δραστηριότητες, ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού και του μαθητή/ φοιτητή και γενικά
η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης;

1.2  Στόχος έρευνας

Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τις δυ-
νατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκε-
κριμένα, εξετάζει τους τρόπους χρήσης
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα
πλαίσια των σπουδών τους. Παράλληλα,
επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες
αξιοποίησης της κοινωνικής δικτύωσης
στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης
και κατά πόσο οι φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης χρησιμοποιούν τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ως εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία, πέραν από τη χρήση τους ως κοι-
νωνικά εργαλεία. Διερευνώνται, τέλος, οι
τρόποι και οι συχνότητες χρήσης των κοι-
νωνικών μέσων δικτύωσης ως μέσα κοι-
νωνικοποίησης και εκπαιδευτικά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως επίσης και ο
ρόλος του ακαδημαϊκού και του φοιτητή,
υπό το πρίσμα των μέσων κοινωνικής δι-
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ζονται στην ηλεκτρονική και έντυπη δημοσιο-
γραφία, τηλεόραση και πολιτική ενημέρωση,
διαδίκτυο και πολιτικές διεργασίες, ενημέρω-
ση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει πα-
ρουσιάσει σειρά εισηγήσεων για τα θέματα αυ-
τά σε διεθνή και τοπικά συνέδρια και, παράλ-
ληλα, έχει δημοσιεύσει σχετικές μελέτες και
άρθρα σε περιοδικά, κεφάλαια  βιβλίων και σε
πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Από το 2011 εί-
ναι τακτικό μέλος της International Associa-
tion for Media and Communication Resear -
chers (IAMCR). Εργάστηκε ως δημοσιογρά-
φος από το 1994 σε τηλεοπτικά κανάλια, ρα-
διοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, περιοδικά
και διαδικτυακά μέσα στην Ελλάδα. Είναι τα-
κτικό  μέλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδο-
νίας-Θράκης, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων και της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας Δημοσιογράφων.



κτύωσης. Ειδικότερα, εξετάζεται η περί-
πτωση των φοιτητών του πανεπιστημίου
Frederick, ενός από τα επτά αναγνωρι-
σμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, που λει-
τουργούν σήμερα στην Κύπρο.

2.  Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1. Διαδίκτυο (Διαδίκτυο 1ης και 2ης

γενιάς)

Η χρήση του Διαδικτύου έχει εξελιχτεί σε
πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό φαίνεται όχι
μόνο από τον αριθμό των διαφόρων χρη-
στών, ο οποίος όλο και αυξάνεται, αλλά
και από το είδος χρήσης του Διαδικτύου.
Όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει το Διαδί-
κτυο 1ης γενιάς (Web 1.0), με το οποίο
υπήρξαμε παθητικοί «καταναλωτές» της
πληροφορίας και χαρακτηριζόμασταν ως
το «κοινό», χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε
ενεργή εμπλοκή. Συγκεκριμένα, οι χρή-
στες, στα πλαίσια του Διαδικτύου 1ης γε-
νιάς, διαβάζουν, λαμβάνουν και ερευνούν
πληροφορίες (Reading, Receiving, Re -
searching – the 3R’s). Η τεχνολογική εξέ-
λιξη και ανάπτυξη στο χώρο της πληρο-
φορικής και των τηλεπικοινωνιών δημι-
ούργησε το πλαίσιο για τη συμμετοχή του
χρήστη και την ύπαρξη του Διαδικτύου
2ης γενιάς (Web 2.0). Μέσα στα πλαίσια
του νέου περιβάλλοντος, η παραδοσιακή
μονόδρομη πληροφορία μετατρέπεται σε
συνομιλία, χρήση και επεξεργασία με πε-
ρισσότερους από έναν αποδέκτες. Το κύ-
ριο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας δημι-
ουργείται με τη συμμετοχή των χρηστών

της, οι οποίοι συμβάλλουν, συνεργάζο-
νται και δημιουργούν (Contributing, Col -
laborating, Creating - the 3C’s) (Ala-Mut -
ka, Punie & Ferrari, 2009: 352-354. Harga -
don, 2009: 5). 

2.2. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Για την Επιστήμη της Επικοινωνίας, τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επιφέρουν
σημαντικές επιδράσεις στις επιμέρους κοι-
νωνικές ομάδες και έχουν καταφέρει να
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτο-
νται και ενεργούν οι πολίτες. Από τη μία
πλευρά, τους παρέχουν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν για όλα όσα συμβαίνουν μέ-
σα στην κοινωνία και να σταθούν κριτικά
απέναντι στα γεγονότα. Άλλωστε, η εξέλι-
ξη των ΜΜΕ έχει συνδεθεί, ήδη από τον
18ο αιώνα στην Ευρώπη, με την εμφάνιση
της δημοσιότητας, της κοινής γνώμης και
το όραμα της δημοκρατικής συμμετοχής
των πολιτών (Λιβιεράτος, 1992: 9). Ωστό-
σο, τόσο το ραδιόφωνο και η τηλεόραση
όσο και η εφημερίδα παρουσιάζουν ένα
σημαντικό μειονέκτημα: διαθέτουν «μο-
νόδρομο» χαρακτήρα, δηλαδή επιτρέπουν
στον πομπό να μεταδώσει το μήνυμά του,
περιορίζοντας, όμως, στο ελάχιστο το πε-
ριθώριο αντίδρασης του δέκτη. Το μειονέ-
κτημα αυτό των «παλιών» μέσων έδινε το
πλεονέκτημα σε εκείνους που τα ήλεγχαν
να ορίζουν τόσο τα θέματα της δημόσιας
συζήτησης όσο και την οπτική γωνία υπό
την οποία αυτά παρουσιάζονταν (Shana -
han & Morgan, 2006: 411-426). Αυτό το
κενό επιχείρησαν να καλύψουν τα λεγόμε-
να Νέα Μέσα, δηλαδή τα Μέσα Κοινωνι- Σύ
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κής Δικτύωσης αλλά και όλα τα διαδι-
κτυακά μέσα. 

Η ψηφιακή επανάσταση στα τέλη του
20ου αιώνα είχε ως αποτέλεσμα τη διείσ-
δυση του Διαδικτύου στο χώρο της ενημέ-
ρωσης, των επιχειρήσεων και σε πολλές
κοινωνικές δραστηριότητες. Ήταν, λοι-
πόν, απλά θέμα χρόνου να αναπτυχθούν
νέες μορφές μαζικής επικοινωνίας, οι
οποίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της
τεχνολογίας, κατάφεραν να αναγάγουν
τη μαζική επικοινωνία σε αμφίδρομη δια-
δικασία. Ο όρος αμφίδρομη επικοινωνία
εμπεριέχει σημαντικό βαθμό ελέγχου από
τον χρήστη, πρόκληση ανάδρασης του
χρήστη, συμμετοχική επικοινωνία, ευκαι-
ρίες για δημιουργική ενασχόληση και
αμοιβαία επιρροή (Σπυρίδου, 2005: 713). 

Η ανάπτυξη των νέων μέσων χρειά-
στηκε ελάχιστο χρόνο. Ξεκινώντας από
τη «blogoσφαιρα» και φτάνοντας σταδια-
κά στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, πλέον
κάθε πολίτης στον κόσμο μπορεί να λει-
τουργήσει ως δημοσιογράφος μέχρι έναν
βαθμό, δημοσιοποιώντας τις απόψεις του,
μοιράζοντας φωτογραφίες και τεκμήρια
από την καθημερινότητά του και συμμε-
τέχοντας σε μια ευρύτατη δημόσια συζή-
τηση, η οποία διεξάγεται σε μια παγκό-
σμια δημόσια σφαίρα και την παρακολου-
θούν εκατομμύρια πολίτες (Πλειός, 2011:
315). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται
κοινότητες χρηστών, οι συμμετέχοντες
στις οποίες διαθέτουν αναρίθμητες δυνα-
τότητες κοινωνικοποίησης. 

Με την έλευση των κοινωνικών δι-

κτύων, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώ-
να, έγινε σαφές πως η διαδικασία της κοι-
νωνικοποίησης περιέρχεται σ’ ένα νέο και
εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ο πολίτης-
χρήστης μπορεί να επιλέξει την κοινότητα
στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει, τον
τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχει σε αυ-
τήν (επώνυμα ή ανώνυμα) αλλά και τον
τρόπο που θα την αξιοποιήσει (ψυχαγωγία,
ενημέρωση, κοινωνικοποίηση, κ.λπ). Σή-
μερα, πλέον, εκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο χρησιμοποιούν τα διάφορα κοινω-
νικά δίκτυα, όπως Facebook, MySpace,
Twitter, Delicious, Flickr, LinkedIn, Live
Journal, Google+ και πολλά άλλα, που εμ-
φανίζονται συνεχώς. Η έννοια της κοινω-
νικής δικτύωσης διαδίδεται όλο και περισ-
σότερο, χαρακτηρίζοντας την καθημερι-
νότητα πολλών ανθρώπων. Τα κοινωνικά
δίκτυα χαρακτηρίζονται από τη δυνατότη-
τα χρήσης διαφόρων εργαλείων, όπως:
ομάδες συζήτησης (discussion forums),
ιστολόγια (blogs), wikis, δωμάτια συζήτη-
σης (chat-rooms), ηλεκτρονικά ημερολό-
για (electronic calendars), ηλεκτρονικά
αρχεία (electronic documents, π.χ. google
documents), κ.α. 

Με την αξιοποίηση αυτών των δι-
κτύων, οι χρήστες δημιουργούν σελίδες
προφίλ και ομάδες κοινού ενδιαφέροντος,
κοινωνικοποιούνται, ανεβάζουν φωτο-
γραφίες, βίντεο, μουσική, σχολιάζουν γε-
γονότα, εικόνες, κλπ. Επιπλέον, τα προα-
ναφερόμενα εργαλεία υποστηρίζουν την
επικοινωνία, τη διαδραστικότητα (Shirky,
2003), την ανάδραση ανά ομάδα, τη δημι-
ουργία κοινωνικών μέσων δικτύωσηςΣύ
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(Boyd, 2003) και τη συνεργασία. Όπως
επισημαίνουν οι Liu και άλλοι (2009)
«...πρόκειται για παραδείγματα του ανα-
δυόμενου Διαδικτύου 2ης γενιάς, που δια-
θέτει τα χαρακτηριστικά της κοινωνικο-
ποίησης, της προσωποποίησης, της διά-
δρασης και της συμμετοχικότητας» (σελ.
2604). 

Σταδιακά, όμως, νέα προβλήματα
προέκυψαν, όπως αυτό του ψηφιακού χά-
σματος, τον βαθμό εκπαίδευσης και εξοι-
κείωσης, δηλαδή, με τη χρήση των νέων
μέσων (Πλειός, 2011:318). Παράλληλα, οι
πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των χρη-
στών από διαφορετικές εθνικές ομάδες
αλλά και οι διαφορετικές ανάγκες, όπως
προσδιορίζονται από τη διαφορά ηλικίας
ανάμεσα στους χρήστες, επιμέρισαν τη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
από τους πολίτες. Έτσι, οι νεότεροι χρή-
στες αξιοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, ως μια ψηφιακή πλατφόρμα
φθηνής συνομιλίας και νέων γνωριμιών,
οι επαγγελματίες ως ένα νέο χώρο διαφή-
μισης των προϊόντων και υπηρεσιών τους,
οι πολιτικοί ως ένα πεδίο προσέγγισης
των «δύσκολων» ψηφοφόρων και προώ-
θησης των δραστηριοτήτων τους (Μάνι-
ου, 2011: A13). Επιπλέον, μετά το 2007,
πολλοί υποστηρίζουν πως τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης αποτέλεσαν ένα από τα
«εργαλεία» για τη διοργάνωση συλλαλη-
τηρίων και διαδηλώσεων εναντίον κυβερ-
νήσεων και διοικήσεων, ακόμα και σε πε-
ριοχές του πλανήτη, όπου η ενημέρωση
είναι αυστηρά ελεγχόμενη από τους κυ-
βερνώντες. Ενδεικτικά παραδείγματα

αποτελούν οι διαδηλώσεις εναντίον του
κομμουνιστικού κόμματος στη Μολδαβία
το 2009, τα συλλαλητήρια εναντίον του
Αθνάρ στην Ισπανία το 2004, κ.ο.κ.
(Shirky, 2011). Δημιουργήθηκε, λοιπόν,
μια νέα δημόσια σφαίρα, στην οποία ο κά-
θε χρήστης συμμετέχει με βάση τις ανά-
γκες και τις επιθυμίες του, αντλώντας
στοιχεία που τον ενδιαφέρουν και κοινο-
ποιώντας άλλα, με βάση τις επιδιώξεις
του.

Το πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης γίνεται ακόμα πιο δημοφιλές, ει-
σβάλλοντας στην καθημερινότητα των
ανθρώπων, στους χώρους εργασίας, ακό-
μα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι
Kord και Wolf-Wendel (2009: 117-118)
αναφέρουν πως τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης είναι μέρος της καθημερινότη-
τας των νέων, επηρεάζοντας τόσο τους
ακαδημαϊκούς όσο και τους κοινωνικούς
κύκλους. Άλλωστε, οι νέοι θεωρούν τα ερ-
γαλεία Διαδικτύου 2ης γενιάς και την κοι-
νωνική δικτύωση εξίσου σημαντικά με
την εκπαιδευτική τους εμπειρία (Kord &
Wolf-Wendel, 2009).

2.3. Από την Κοινωνική 
στην Εκπαιδευτική Δικτύωση 

Με βάση τα νέα δεδομένα, ως προς την κα-
θημερινή και εκτεταμένη χρήση του Διαδι-
κτύου και της αλλαγής του ρόλου των χρη-
στών, η κοινωνική δικτύωση μπορεί να με-
τατραπεί σε εκπαιδευτική δικτύωση με τη
χρήση των διαφόρων εργαλείων Διαδικτύ-
ου 2ης γενιάς και να χρησιμοποιηθεί για την
επίτευξη μαθησιακών στόχων. Σύ
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Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης
της τεχνολογίας παγκοσμίως, η εφαρμογή
του Διαδικτύου 2ης γενιάς στην εκπαίδευ-
ση αυξάνεται σταθερά. Όπως υποστηρί-
ζουν οι Wheeler και Wheeler (2009:1), «οι
κοινωνικές ιστοσελίδες είναι πολύ περισσό-
τερο διαδραστικές, με λειτουργίες που υπο-
στηρίζουν τις συνεργασίες, την ψηφοφορία
και άλλες μορφές ομαδικών λειτουργιών με
παιδαγωγικές προεκτάσεις. Στο πλαίσιο
της κοινωνικής δικτύωσης, το περιεχόμενο
μπορεί να παραχθεί, να διορθωθεί και να
δημοσιευθεί από χρήστες και ο έλεγχος του
περιεχομένου υπόκειται σε ανοιχτές, δημο-
κρατικές διαδικασίες». Έχοντας υπόψη τις
ευκαιρίες που παρέχει το Διαδίκτυο 2ης γε-
νιάς και την αλλαγή ρόλου των χρηστών,
η κοινωνική δικτύωση μπορεί να μεταλλα-
χθεί σε εκπαιδευτική δικτύωση (Harga -
don, 2009: 6). Τα εργαλεία του Διαδικτύου
2ης γενιάς μπορούν να εφαρμοστούν στη
διδασκαλία και τη διαδικασία μάθησης με
στόχο την επίτευξη εκπαιδευτικών σκο-
πών (Eteokleous & Pavlou, 2010: 121-123).
Ειδικότερα, η Ιωάννου (2009: 3389-3391)
υποστηρίζει πως «...οι τεχνολογίες του Δια-
δικτύου 2ης γενιάς παρέχουν ευκαιρίες για
την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών πλαι-
σίων συνεργασίας για τη διαδικτυακή μά-
θηση». 

Οι Liu και άλλοι (2009: 2605-2607) εκ-
πόνησαν για χρονικό διάστημα δύο ετών
(2007-2009) διάφορες μελέτες, με στόχο
να αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες του
Διαδικτύου 2ης γενιάς, που χρησιμοποιού-
νται στην ανώτατη εκπαίδευση και να εξε-
τάσουν οποιοδήποτε πειστήριο έρευνας

που δείχνει πώς οι τεχνολογίες αυτές μπο-
ρούν να υποστηρίξουν τις διαδικασίες δι-
δασκαλίας και εκμάθησης. Η ανάλυση
έδειξε πως πέντε τεχνολογίες Διαδικτύου
2ης γενιάς συζητούνταν περισσότερο στη
σύγχρονη βιβλιογραφία: τα ιστολόγια, τα
wikis, τα podcasts, τα κοινωνικά δίκτυα
και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα. Οι πε-
ρισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στις
προσωπικές εμπειρίες του διδάσκοντα και
στις επιλογές και αντιλήψεις του διδασκό-
μενου για την αξιοποίηση των εργαλείων
Διαδικτύου 2ης γενιάς, παραθέτοντας θέ-
ματα, όπως οι δυνατότητες και ο σχεδια-
σμός των εργαλείων Διαδικτύου 2ης γε-
νιάς και θέματα χρήσης, αλλά και ανα-
γνώριση των καλύτερων πρακτικών για
την εφαρμογή των εργαλείων αυτών. 

Ωστόσο, παρατηρείται κενό στην
έρευνα αναφορικά με τον τρόπο που οι
τεχνολογίες Διαδικτύου 2ης γενιάς χρησι-
μοποιούνται και κατά πόσο προωθούν,
ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τις διαδι-
κασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέ-
ον, υπάρχει περιορισμένη εμπειρική έρευ-
να σχετικά με τα διαδικτυακά κοινωνικά
δίκτυα και τα εκπαιδευτικά τους ωφελή-
ματα, καθώς επίσης και την αποτελεσμα-
τικότητά τους. Επομένως, χρειάζεται πε-
ραιτέρω έρευνα σχετικά με το πώς τα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να
ωφελήσουν την εκπαιδευτική εμπειρία
των φοιτητών (Ioannou, 2009: 3392 , Liu
et al, 2009: 2610). Επιπλέον, έχει υποστη-
ριχθεί πως τόσο η ποιοτική όσο και η πο-
σοτική έρευνα είναι αναγκαία, όπου το
δείγμα είναι πιο διευρυμένο και πιο ετερό-Σύ
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κλητο (Kord & Wolf-Wendel, 2009: 118-
119).

Αρκετοί ερευνητές (Ala-Mutka, Punie,
& Ferrari 2009: 356-358. Hargadon, 2009:
8-10. Richardson, 2009: 26-31) υποστηρί-
ζουν ότι ο νέος ιστός αλλάζει δραματικά
την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Συγκε-
κριμένα, υποστηρίζουν ότι αλλάζει τον
τρόπο που οι μαθητευόμενοι προσεγγί-
ζουν τη μάθηση, τον τρόπο με τον οποίο
οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη διδα-
σκαλία και τη μάθηση και τέλος τον τρό-
πο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με-
ταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και,
επομένως, τον τρόπο με τον οποίο μαθαί-
νουν ο ένας από τον άλλο. Τα δείγματα
αυτού του νέου τρόπου μάθησης είναι
ακόμη λιγοστά, καθώς βρισκόμαστε μόλις
στην αρχή αυτής της διαδικασίας.

Η νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά
στη χρήση της τεχνολογίας - και πιο συ-
γκεκριμένα του διαδικτύου- και η έννοια
της κοινωνικής και εκπαιδευτικής δι-
κτύωσης μας δίνουν ένα δείγμα της μελ-
λοντικής εικόνας των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Η εκπαίδευση, και όσοι συμ-
μετέχουν σε αυτήν, οφείλει να λάβει υπ’
όψη της τα νέα δεδομένα και τις προοπτι-
κές διαφοροποίησης της διαδικασίας δι-
δασκαλίας-μάθησης. Όπως υποστηρίζει ο
Richardson (2009: 31), οι αίθουσες διδα-
σκαλίας έχουν λεπτούς τοίχους (thin
walls), δηλαδή, η εκπαίδευση συνεχίζεται
και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και
παράλληλα την ίδια στιγμή σε άλλες αί-
θουσες διδασκαλίας, με άλλους μαθητές
και άλλους δασκάλους οπουδήποτε στον

κόσμο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, η εκπαι-
δευτική δικτύωση, η μάθηση που διενερ-
γείται ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε
και η δια βίου μάθηση να ενταχθούν στην
καθημερινότητα των μαθητών/φοιτητών
και του σχολικού/ακαδημαϊκού περιβάλ-
λοντος. 

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αρκετές αρ-
νητικές αντιλήψεις και στάσεις για την
κοινωνική δικτύωση. Θεωρείται από πολ-
λούς, τόσο γονείς όσο και εκπαιδευτι-
κούς/ακαδημαϊκούς, χάσιμο χρόνου, ως
ένας διαφορετικός και πιο μοντέρνος τρό-
πος για κουτσομπολιό καθώς και ένας επι-
κίνδυνος χώρος. Παρά την ύπαρξη αυτών
των στάσεων και αντιλήψεων, υπάρχουν
παραδείγματα προοδευτικών εκπαιδευτι-
κών, που τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν
κάποια από τα εργαλεία και τα χαρακτη-
ριστικά των κοινωνικών δικτύων για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς, παρέχοντας έτσι
παραδείγματα χρήσης. Οι προσπάθειες
αυτές στέφθηκαν με επιτυχία, δημιουργώ-
ντας θετικές αντιλήψεις και στάσεις όσον
αφορά στην κοινωνική δικτύωση. Μέσα
από αυτά τα παραδείγματα άρχισε να δια-
φαίνεται η αξιοποίηση των κοινωνικών
δικτύων για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
όπως επίσης και η επίτευξη της εκπαιδευ-
τικής δικτύωσης (Hargadon, 2009, Ri -
chardson, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έρευνα
εξετάζει σημαντικά ευρήματα σχετικά με
την ενσωμάτωση των εργαλείων του Διαδι-
κτύου 2ης γενιάς στην εκπαιδευτική/ ακα-
δημαϊκή διαδικασία και παρέχει ένα παρά-
δειγμα πώς τα εργαλεία αυτά μπορούν να Σύ
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εξυπηρετήσουν ένα διαδικτυακά εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον, αλλά και πως μπορούν να
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τις δια-
δικασίες διδασκαλίας και εκμάθησης. 

3. Ερευνητική Μεθοδολογία

Ακολουθήθηκε μεικτή μεθοδολογία και
συλλέχθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποι-
οτικά δεδομένα (Cresswell, 2003: 208-
220). Συγκεκριμένα, τα ποσοτικά δεδομέ-
να συλλέχθηκαν με βάση δομημένο ερω-
τηματολόγιο από δύο τμήματα του Πανε-
πιστημίου Frederick, το Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης και το Τμήμα Δημοσιογρα-
φίας και τα ποιοτικά δεδομένα μέσω πα-
ρατηρήσεων δύο κλειστών ομάδων εργα-
σίας, που δημιουργηθήκαν σε γνωστό μέ-
σο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). 

3.1. Δείγμα 

Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης ήταν
φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick και
συγκεκριμένα φοιτητές από τα Τμήματα
Δημοτικής Εκπαίδευσης και Δημοσιογρα-
φίας. Χρησιμοποιώντας στρωματοποιημέ-
νη δειγματοληψία, με βάση τον αριθμό
φοιτητών σε κάθε έτος, συλλέχθηκε αντι-
προσωπευτικό δείγμα από τα δυο Τμήμα-
τα (Isreal, 2009: 6-7). Η έρευνα διεξήχθη το
χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2011-12. 

Τμήμα Δημοσιογραφίας – Περιγραφή
Δείγματος 

Συνολικά, για τις ανάγκες της έρευνας,

απαντήθηκαν 81 ερωτηματολόγια από
φοιτητές Δημοσιογραφίας του Πανεπι-
στημίου Frederick της Κύπρου με στρω-
ματοποιημένη δειγματοληψία (100% του
δείγματος στο Τμήμα Δημοσιογραφίας).
Η διαστρωμάτωση του δείγματος, το
οποίο σταθμίστηκε με βάση το έτος σπου-
δών – όπως παρατίθεται στους πίνακες
που ακολουθούν, έχει ως εξής: 49,4% των
φοιτητών ήταν άντρες και 50,6% γυναίκες
(βλ. πίνακα 3.1.1). 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, 38,3%
ήταν πρωτοετείς φοιτητές, 25,9% ήταν
δευτεροετείς, 16% ήταν τριτοετείς και
19,8% ήταν τεταρτοετείς και άνω φοιτη-
τές (βλ. πίνακα 3.1.2).

Στο σύνολο του δείγματος, το 50,6%
των ερωτηθέντων προέρχεται από αστική
περιοχή και το 49,4% από αγροτική πε-
ριοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλ.
πίνακα 3.1.3).Σύ
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Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
στική

Συχνότητα

Άντρας 40 49.4 49.4
Γυναίκα 41 50.6 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 3.1.1

Έτος Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Σπουδών στική

Συχνότητα

1ο 31 38.3 38.3
2ο 21 25.9 64.2
3ο 13 16.0 80.2
4ο 16 19.8 100.0

Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 3.1.2



Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – 
Περιγραφή Δείγματος 

Συνολικά, όσον αφορά στο Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Frederick της Κύπρου απαντήθηκαν 200
ερωτηματολόγια με στρωματοποιημένη
δειγματοληψία (100% του δείγματος στο
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης). Η δια-
στρωμάτωση του δείγματος, το οποίο
σταθμίστηκε με βάση το έτος σπουδών
όπως παρατίθεται στους πίνακες που
ακολουθούν, έχει ως εξής: 28% των φοι-
τητών ήταν άντρες και 72% γυναίκες (βλ.
πίνακα 3.1.4). 

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, 16%
ήταν πρωτοετείς φοιτητές, 24% ήταν δευ-
τεροετείς, 32.5% ήταν τριτοετείς και
27.5% ήταν τεταρτοετείς και άνω φοιτη-
τές (βλ. πίνακα 3.1.5).

Στο σύνολο του δείγματος, το 86,5%
των ερωτηθέντων προέρχεται από αστική
περιοχή και το 12,5% από αγροτική πε-
ριοχή της ελεύθερης Κύπρου, ενώ 1% δεν
έχει δώσει απάντηση (βλ. πίνακα 3.1.6).

Παρατηρήσεις ομάδων στο Facebook

Όσον αφορά στο Τμήμα Δημοσιογρα-
φίας, στο σύνολο των 20 φοιτητών που
παρακολουθούσαν το συγκεκριμένο μά-
θημα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακα-
δημαϊκού έτους 2011-12, ανταποκρίθη-
καν άμεσα οι 17, μία φοιτήτρια ανταπο-
κρίθηκε μετά από μερικές ημέρες1 και δύο
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Περιοχή Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Καταγωγής στική

Συχνότητα

Αστική 1.00 41 50.6 50.6
Αγροτική 40 49.4 100.0

2.00
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 3.1.3

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
στική

Συχνότητα

Αναπά- 1 .5 .5
ντητα

Άνδρας 56 28.0 28.5
Γυναίκα 143 71.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 3.1.4

Έτος Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Σπουδών στική

Συχνότητα

1ο 32 16.0 16.0
2ο 48 24.0 40.0
3ο 65 32.5 72.5
4ο 54 27.0 99.5
5ο 1 .5 100.0

Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 3.1.5

Περιοχή Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
στική

Συχνότητα

.00 2 1.0 1.0
Αστική 173 86.5 87.5
Αγροτική 25 12.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 3.1.6

1. Η φοιτήτρια δε διατηρούσε προσωπικό λογα-
ριασμό στο Facebook αλλά δημιούργησε κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου, αν και δεν ήταν
υποχρεωμένη, καθώς δήλωσε πως «έβρισκε



φοιτητές δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου.
Για το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
από τους 48 εγγεγραμμένους φοιτητές
στο μάθημα, οι 38 έγιναν μέλη της κλει-
στής ομάδας στο FACEBOOK ενώ 10 δεν
ανταποκρίθηκαν στην παρότρυνση της
διδάσκουσας. Σημαντικό είναι να ανα-
φερθεί ότι 6 φοιτητές αποφάσισαν να δη-
μιουργήσουν λογαριασμό FACEBOOK για
να ενταχθούν στην κλειστή ομάδα, αφού
άρχισε να διαδίδεται στους κύκλους των
φοιτητών και να διαφαίνεται έντονη κινη-
τικότητα. Αρκετοί από τους φοιτητές
πρότειναν σε άλλους φοιτητές του μαθή-
ματος να γίνουν μέλη της κλειστής ομά-
δας (βλ. πίνακα 3.1.7). 

3.2. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων 

Περιγραφή ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στη-
ριζόμενο στην τρέχουσα βιβλιογραφία.
Δόθηκε στους φοιτητές των δυο τμημά-

των μεταξύ της 5ης και 8ης εβδομάδας του
εξαμήνου. Περιείχε κλειστού τύπου ερω-
τήσεις και ήταν χωρισμένο στα ακόλουθα
μέρη: Δημογραφικά (φύλο, έτος σπου-
δών, κλάδος σπουδών, περιοχή καταγω-
γής), συχνότητα και λόγοι χρήσης Διαδι-
κτύου, συχνότητα και λόγοι χρήσης μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης και χρήση των
μέσων κοινωνικής Δικτύωσης ως εκπαι-
δευτικό εργαλείο, με στόχο να εντοπι-
στούν και να καταγραφούν οι απόψεις και
εμπειρίες των συμμετεχόντων για την εκ-
παιδευτική δικτύωση. Το πρώτο μέρος
περιελάμβανε 4 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής ενώ το δεύτερο και τρίτο μέρος
περιελάμβανε από 3 ερωτήσεις το κάθε

ένα. Για το δεύτερο
και τρίτο μέρος χρη-
σιμοποιήθηκε κλί-
μακα Likert (1 = Κα-
θόλου, 2 = Σπάνια, 3
= 1 φορά την εβδο-
μάδα, 4 = 2-3 φορές
την εβδομάδα και, 5
= Καθημερινά).
Όπως προαναφέρ-
θηκε, από το Τμήμα
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ί α ς
συλλέχθηκαν 81 συ-
μπληρωμένα ερωτη-
ματολόγια και από

το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συλλέ-
χθηκαν 200 συμπληρωμένα ερωτηματο-
λόγια (100% του πληθυσμού και στις δύο
περιπτώσεις). 

Σύ
γχ

ρο
νη

Εκ
πα

ίδε
υσ

η
–

τε
ύχ

ος
17

1 (
20

12
)

98

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη συγκεκριμένη
χρήση του μέσου».

Τμήμα Τμήμα
Δημοσιογραφίας Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό %

Εγγεγραμμένοι
φοιτητές στο
Μάθημα 20 100% 48 100%

Μέλη της κλειστής
ομάδας στο facebook 18 90% 38 79%

Δεν ανταποκρίθηκαν
στο αίτημα για εγ-
γραφή στην κλειστή
ομάδα facebook 2 10% 10 21%

Δημιούργησαν λογα-
ριασμό facebook λό- 
γω μαθήματος 1 5% 6 12.5%

Πίνακας 3.1.7



Περιγραφή δραστηριότητας στο Facebook

Δημιουργήθηκαν δυο κλειστές ομάδες
από τις διδάσκουσες σε γνωστό μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης (Facebook), στα πλαί-
σια δυο μαθημάτων: 1) Εισαγωγή στην Τε-
χνολογία – Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης – 1ο έτος, και 2) Παραγωγή/Σκηνοθε-
σία Τηλεοπτικού Ντοκιμαντέρ – Τμήμα
Δημοσιογραφίας – 4ο έτος. Οι ομάδες δη-
μιουργήθηκαν από τη 2η εβδομάδα των
μαθημάτων (Οκτώβριος, Χειμερινό Εξά-
μηνο 2011) και χρησιμοποιήθηκαν ως ερ-
γαλεία, στα πλαίσια των μαθημάτων μέχρι
και το τέλος των εξετάσεων. Στις ομάδες
στο Facebook δόθηκαν τα ονόματα των
μαθημάτων. Οι δύο ομάδες και τα μέλη
τους δεν είχαν απολύτως καμία σχέση ή
επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς δημιουρ-
γήθηκαν από τους λογαριασμούς των δύο
διδασκόντων και ελέγχονταν εξ ολοκλή-
ρου από τις ίδιες. Επιπλέον, είναι σημαντι-
κό να αναφερθεί ότι οι φοιτητές των δύο
ομάδων δεν γνώριζαν την ύπαρξη/ λει-
τουργίας της άλλης ομάδας. Ακόμη, τα
δύο Τμήματα λειτουργούσαν σε δύο δια-
φορετικές πόλεις/ campus του ίδιου πανε-
πιστημίου (Λευκωσία και Λεμεσό), οπότε
δεν υπήρχε απολύτως καμία επαφή μεταξύ
τους. Οι διδάσκουσες λειτούργησαν ως οι
διαχειριστές (administrators) των δύο
ομάδων που δημιουργήθηκαν. 

Και στις δύο ομάδες ακολουθήθηκε ως
επί το πλείστον η ίδια διαδικασία, όσον
αφορά στην εγγραφή μελών. Κατά τη
διάρκεια της 2ης βδομάδας μαθημάτων,
ζητήθηκε από τους φοιτητές να γίνουν

«φίλοι» με τη διδάσκουσα της κάθε ομά-
δας και στη συνέχεια να απευθύνουν αίτη-
μα, ώστε να προστεθούν στην ομάδα.
Αφού τους ζητήθηκε να γίνουν μέλη – άρ-
χισαν και από μόνοι τους να προσκαλούν
και άλλους συμφοιτητές/ - τριες τους να
γίνουν μέλη. Όλο και περισσότεροι φοι-
τητές εγγεγραμμένοι στα δύο προ-ανα-
φερθέντα μαθήματα γίνονταν μέλη καθη-
μερινά, αφού ενημερώνονταν για την
ύπαρξη, σκοπό και κινητικότητα της κλει-
στής ομάδας. 

Εξηγήθηκε αναλυτικά και στις δύο
ομάδες ο ρόλος του Facebook ως υποστη-
ρικτικό εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχέση
με το μάθημα. Η ενέργεια δεν είχε σκοπό
να αντικαταστήσει οποιεσδήποτε λει-
τουργίες και διαδικασίες των μαθημάτων,
αλλά να υποβοηθήσει άμεσα και έμμεσα
στην επίτευξη των στόχων του μαθήμα-
τος, να διευρύνει τον ορίζοντα γνώσεων
των φοιτητών σε διάφορα θέματα, όπως
επίσης και να προσφέρει μια πλατφόρμα
συζήτησης και σχολιασμού πέραν της
ακαδημαϊκής αίθουσας. Ακόμη, η κλειστή
ομάδα είχε σκοπό να λειτουργήσει ως μέ-
σο εύκολης και άμεσης, συνεχούς και
απρόσκοπτης επικοινωνίας και συνεργα-
σίας μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών
αλλά και μεταξύ φοιτητών στα πλαίσια
του μαθήματος. Είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί ότι κανένας φοιτητής/-τρια δεν
υποχρεώθηκε να δημιουργήσει λογαρια-
σμό στο Facebook, εάν δεν είχε. Τέλος, οι
φοιτητές/ -τριες ενημερώθηκαν ότι η χρή-
ση του Facebook δεν θα είχε καμιά σχέση
με τη βαθμολογία τους, αφού ο σκοπός Σύ
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ήταν να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτι-
κό-εκπαιδευτικό εργαλείο, στα πλαίσια
διερεύνησης ενσωμάτωσής του στη διαδι-
κασία διδασκαλίας και μάθησης. Τέλος,
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ως πυ-
ρηνικές συμμετοχές θεωρήθηκε το σύνο-
λο των φοιτητών των δυο μαθημάτων.
Δεν μπορούσαν να γίνουν μέλη των ομά-
δων στο Facebook άλλα άτομα, πέραν
των φοιτητών που παρακολουθούσαν τα
δυο μαθήματα. Οι φοιτητές μπορούσαν
να προσκαλέσουν άλλους συμφοιτητές
τους που παρακολουθούσαν τα δύο μαθή-
ματα, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν
προσκλήθηκαν από τις διδάσκουσες ή δεν
είχαν ακόμα εντοπίσει την ομάδα στο
Facebook. Όλα όσα προαναφέρθηκαν
διασφαλιζόταν, δεδομένου ότι οι δύο δι-
δάσκουσες ήταν οι διαχειριστές (admini -
strators) των δύο αντίστοιχων ομάδων
στο Facebook. 

3.3. Ανάλυση Δεδομένων 

Όσον αφορά στην ανάλυση των δεδομέ-
νων που συλλέχθηκαν από το ερωτημα-
τολόγιο, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
πακέτο SPSS (version 19). Συγκεκριμένα,
η ποσοτική ανάλυση περιλαμβάνει τα
ακόλουθα: ποσοστά, συχνότητες, μέσους
όρους και τυπικές αποκλίσεις. Η ποιοτική
μέθοδος συλλογής δεδομένων πραγματο-
ποιήθηκε με παρατήρηση των κλειστών
ομάδων στο Facebook. Ακολουθήθηκε η
μέθοδος Computer Mediated Discourse
Analysis (CMDA) για την ανάλυση των
δεδομένων, η οποία καθοδηγήθηκε από
διάφορες παραμέτρους χρήσης των κλει-

στών ομάδων Facebook, όπως: ανταλλα-
γή υλικού μαθήματος, επίλυση αποριών,
επαφή και επικοινωνία με διδάσκοντα,
ολοκλήρωση εργασίας, ψυχαγωγία – δια-
σκέδαση – κοινωνικοποίηση, μη χρήση.
Επίσης, έγινε παρατήρηση των ακόλου-
θων παραμέτρων: πρωτοβουλία ανάρτη-
σης, συχνότητα και συνέπεια συμμετοχής
των φοιτητών, παράθεση απόψεων και
επιχειρημάτων, προώθηση συζήτησης. 

4.1 Αποτελέσματα Ερωτηματο-
λογίου – Τμήμα Δημοσιογραφίας

Όπως προαναφέρθηκε, για τις ανάγκες
της έρευνας, απαντήθηκαν 81 ερωτημα-
τολόγια από φοιτητές Δημοσιογραφίας
του Πανεπιστημίου Frederick. Πέραν των
στοιχείων για τις μεταβλητές φύλου,
έτους σπουδών και περιοχή καταγωγής,
συλλέχθηκαν στοιχεία για τις μεταβλητές
που περιγράφονται πιο κάτω. Σε ό,τι αφο-
ρά τη χρήση του Διαδικτύου, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των φοιτητών Δημοσιο-
γραφίας (77,8%) δηλώνει πως το χρησι-
μοποιεί καθημερινά (βλ. πίνακα 4.1.1).
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Χρήση Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Διαδικτύου στική

Συχνότητα

Μια φορά 1 1.2 1.2
τη βδομάδα
2-3 φορές 17 21.0 22.2
την εβδο-
μάδα
Καθημερινά 63 77.8 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.1



Αναφορικά με τους τρόπους χρήσης
του Διαδικτύου, στο πλαίσιο των πανεπι-
στημιακών τους υποχρεώσεων, οι φοιτη-
τές του Τμήματος Δημοσιογραφίας δήλω-
σαν ξεκάθαρα πως αξιοποιούν το Διαδί-
κτυο κυρίως για να αναζητούν πληροφο-
ρίες, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες στα
μαθήματα. Ειδικότερα (βλ. πίνακα 4.1.2),
35,8% των φοιτητών δηλώνει πως αναζη-
τά πληροφορίες για το μάθημα περισσό-
τερες από δύο φορές την εβδομάδα και
8,6% των φοιτητών δηλώνει πως καθημε-
ρινά αναζητά τις πληροφορίες αυτές
(Μ.Ο. = 3,03, Τ.Α. = 1,21).

Σε ό,τι αφορά την επίλυση ασκήσεων –
σχετικών με το μάθημα – το 6,2% των φοι-
τητών Δημοσιογραφίας δηλώνει πως χρη-
σιμοποιεί το Διαδίκτυο καθημερινά και το
11,1% το χρησιμοποιεί δύο ή τρεις φορές
την εβδομάδα (βλ. πίνακα 4.1.3). Πά-
ντως, η συντριπτική πλειοψηφία των φοι-
τητών δηλώνει πως σπάνια ή ποτέ δε χρη-
σιμοποιεί το Διαδίκτυο για επίλυση ασκή-

σεων, 29,6% και 27,2% αντίστοιχα (Μ.Ο.
= 2,39, Τ.Α. 1,17). Θα μπορούσαμε να
ισχυριστούμε, βέβαια, πως η επίλυση
ασκήσεων με τη χρήση Διαδικτύου εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των
ασκήσεων. 

Σε ό, τι αφορά τη χρήση του ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (βλ. πίνακα 4.1.4), η
πλειοψηφία των φοιτητών (24,7% σπάνια
και 19,8% ποτέ) δηλώνει πως σπάνια ή
ποτέ (αντίστοιχα) ελέγχει τον λογαρια-
σμό που τους χορήγησε το Πανεπιστήμιο
ενώ μόνο το 17,3% δηλώνει πως τον ελέγ-
χει καθημερινά (Μ.Ο. = 2,9 , Τ.Α.= 1,39).
Αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι συ-
νήθως οι φοιτητές θεωρούν ως «δικό
τους» το προσωπικό τους e-mail και όχι
αυτό που διαθέτουν στο διαθέσιμο δίκτυο
του Πανεπιστημίου (βλ. Συμπεράσματα).
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συγκεκρι-
μένη χρήση αποτελεί τη δεύτερη σε προ-
τίμηση χρήση του Διαδικτύου, στο πλαί-
σιο των πανεπιστημιακών τους υποχρεώ-
σεων. Σύ
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Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Αναζήτηση Συχνό-
Πληροφο- τητα

ριών

Ποτέ 11 13.6 13.6
Σπάνια 18 22.2 35.8
Μια φορά 16 19.8 55.6
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 29 35.8 91.4
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 7 8.6 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.2

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική
Επίλυση Συχνό-

Εργασιών τητα

Ποτέ 22 27.2 27.2
Σπάνια 24 29.6 56.8
Μια φορά 21 25.9 82.7
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 9 11.1 93.8 
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 5 6.2 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.3



Σε ό,τι αφορά τη χρήση εκπαιδευτικών
διαδικτυακών παιχνιδιών (βλ. πίνακα
4.1.5), η συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών δηλώνει πως δεν τα αξιοποιεί
(Ποτέ = 74,1% και Σπάνια 14,8%) (Μ.Ο. =
1,45 , Τ.Α. = 0,94). 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύου
για την παρουσίαση υλικού μέσα στην ακα-
δημαϊκή αίθουσα (παρουσίαση εργασίας,

κ.λπ.), μόλις το 2,5% δηλώνει να το χρησι-
μοποιεί καθημερινά (βλ. πίνακα 4.1.6) ενώ
η συντριπτική πλειοψηφία (45,7% σπάνια
και 38,3% ποτέ) δηλώνει πως την αποφεύ-
γει (Μ.Ο. = 1,90 , Τ.Α. = 0,98). 

Γενικά, πάντως, οι φοιτητές Δημοσιο-
γραφίας δηλώνουν πως συχνά χρησιμο-
ποιούν το Διαδίκτυο (βλ. πίνακα 4.1.7),
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Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική
Ηλεκτρο- Συχνό-

νικό Ταχυ- τητα
δρομείο

Ποτέ 16 19.8 19.8
Σπάνια 20 24.7 44.4
Μια φορά 15 18.5 63.0
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 16 19.8 82.7
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 14 17.3 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.4

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Εκπαιδευτι- Συχνό-
κά Παιχνίδια τητα

Ποτέ 60 74.1 74.1
Σπάνια 12 14.8 88.9
Μια φορά 5 6.2 95.1
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 1 1.2 96.3
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 3 3.7 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.5

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Παρουσία- Συχνό-
ση Υλικού τητα
στην Τάξη

Ποτέ 31 38.3 38.3
Σπάνια 37 45.7 84.0
Μια φορά 5 6.2 90.1
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 6 7.4 97.5
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 2 2.5 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.6

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Μη σχετική Συχνό-
με ανάγκες τητα
μαθημάτων

Ποτέ 16 19.8 19.8
Σπάνια 17 21.0 40.7
Μια φορά 8 9.9 50.6
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 20 24.7 75.3
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 20 24.7 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.7



για λόγους, όμως, που δεν έχουν σχέση με
τις ανάγκες των μαθημάτων (24,7% στις
μεταβλητές καθημερινά και 2-3 φορές την
εβδομάδα) ( Μ.Ο. = 1,49 , Τ.Α. = 3,13). 

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση,
οι φοιτητές χρησιμοποιούν περισσότερο
συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα όπως Fa -
cebook, Twitter, LinkedIn και My Space.
Με βάση τα αποτελέσματα, που προανα-
φέρθηκαν, σχολιάζονται μόνο τα τρία
κοινωνικά δίκτυα. Οι λόγοι χρήσης των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν ποικί-
λουν ιδιαίτερα, αλλά –αντίθετα– παρου-
σιάζουν συγκεκριμένο προσανατολισμό
στους φοιτητές του τμήματος Δημοσιο-
γραφίας. Ειδικότερα, το FACEBOOK απο-
τελεί το βασικό μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης, το οποίο γνωρίζουν και χρησιμοποι-
ούν – αξιοποιούν οι φοιτητές αρκετά συ-
χνά. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το FA -
CEBOOK, παρατηρούμε πως η πλειοψη-
φία των φοιτητών, δηλαδή το 43,2% (βλ.
πίνακα 4.1.8), αξιοποιεί το μέσο για λό-
γους κοινωνικοποίησης (Μ.Ο. = 0,43,
Τ.Α. = 0,49). Αυτό μπορεί ως ένα βαθμό
να εξηγηθεί από το ότι δεν είχαν κατα-
νοήσει ότι το Facebook θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς.
Επίσης, ο πρωταρχικός σκοπός δημιουρ-
γίας του ήταν σχετικός με θέματα κοινω-

νικοποίησης, εξεύρεσης και διατήρησης
φίλων. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτη-
τών Δημοσιογραφίας, δηλαδή ποσοστό
της τάξης του 56,8% (βλ. πίνακα 4.1.9),
δηλώνει πως αξιοποιεί το FACEBOOK για
άμεσες συνδιαλέξεις με φίλους (Μ.Ο.=
0,56 , Τ.Α. = 0,49).

Όπως διαφαίνεται στον πίνακα 4.1.10,
οι φοιτητές Δημοσιογραφίας δε συνηθί-
ζουν να αξιοποιούν το FACEBOOK για
επαγγελματικούς λόγους (82,7% των ερω-
τηθέντων με Μ.Ο. = 0,17 , Τ.Α.= 0,38). 

Πάντως, για λόγους ψυχαγωγίας (βλ.
πίνακα 4.1.11) αξιοποιεί το FACEBOOK η
πλειοψηφία των φοιτητών (50,6% με
Μ.Ο. = 0,53; Τ.Α.= 0,52). 

Για λόγους ενημέρωσης (βλ. πίνακα
4.1.12), αξιοποιεί το FACEBOOK μόνο το
33,3% των ερωτηθέντων (Μ.Ο. = 0,33,
Τ.Α. = 0,47). Σύ
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Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 46 56.8 56.8
Χρήση 35 43.2 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.8

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Συνομιλία στική
με φίλους Συχνότητα

Μη Χρήση 35 43.2 43.2
Χρήση 46 56.8 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.9

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Επαγγελ- στική
ματικούς Συχνότητα
Σκοπούς

Μη Χρήση 67 82.7 82.7
Χρήση 14 17.3 100.0
Σύνολο 81 100.0 

Πίνακας 4.1.10



Το TWITTER έρχεται δεύτερο στις
προτιμήσεις των φοιτητών Δημοσιογρα-
φίας, αν και η συντριπτική πλειοψηφία
δεν είναι εξοικειωμένη με το μέσο (βλ. πί-
νακα 4.1.13). Συγκεκριμένα, μόνο το
8,6% των φοιτητών δηλώνει πως το αξιο-
ποιεί για λόγους κοινωνικοποίησης (Μ.Ο.
= 0,86, Τ.Α. = 0,28). Το αποτέλεσμα αυτό
ήταν αναμενόμενο και αντικατοπτρίζει
ως ένα μεγάλο βαθμό την κυπριακή πραγ-
ματικότητα, δεδομένου ότι το συγκεκρι-
μένο κοινωνικό μέσο δεν είναι (ακόμα)
τόσο διαδεδομένο. 

Για λόγους συνομιλίας με φίλους (βλ.
πίνακα 4.1.14) επιλέγει το TWITTER μό-

νο το 2,5% των ερωτηθέντων (Μ.Ο. =
0,02, Τ.Α.= 0,15). 

Για επαγγελματικούς λόγους (βλ. πί-
νακα 4.1.15) μόλις το 1,2% των φοιτητών
Δημοσιογραφίας κάνει χρήση του TWIT -
TER (Μ.Ο. = 0,01, Τ.Α. = 0,11). 

Για λόγους διασκέδασης (βλ. πίνακα
4.1.16) χρησιμοποιεί το TWITTER μόνο
το 2,5% των ερωτηθέντων (Μ.Ο. = 0,02,
Τ.Α. = 0,15;).

Τέλος, για λόγους ενημέρωσης (βλ. πί-
νακα 4.1.17) αξιοποιεί το TWITTER μόνο
το 7,4% των φοιτητών (Μ.Ο. = 0,07, Τ.Α.
= 0,26). Σύ
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Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ψυχαγωγία στική

Συχνότητα

Αναπά- 39 48.1 48.1
ντητα

Χρήση 41 50.6 98.8
Μη Χρήση 1 1.2 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.11

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ενημέρωση στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 54 66.7 66.7
Χρήση 27 33.3 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.12

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 74 91.4 91.4
Χρήση 7 8.6 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.13

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Συνομιλία στική
με φίλους Συχνότητα

Μη Χρήση 79 97.5 97.5
Χρήση 2 2.5 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.14

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Επαγγελ- στική
ματικούς Συχνότητα
σκοπούς

Μη Χρήση 80 98.8 98.8
Χρήση 1 1.2 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.15

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ψυχαγωγία στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 79 97.5 97.5
Χρήση 2 2.5 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.16



Ακόμα πιο περιορισμένο είναι το πο-
σοστό των φοιτητών Δημοσιογραφίας,
που χρησιμοποιεί το LinkedIn και το
MySpace (βλ. πίνακες 4.1.18 και 4.1.19).
Συγκεκριμένα, το ίδιο ποσοστό (1,2% των
φοιτητών) δηλώνει πως χρησιμοποιεί τα
δύο προαναφερθέντα κοινωνικά δίκτυα
για λόγους κοινωνικοποίησης (Μ.Ο. =
0,01, Τ.Α. = 0,11). Το αποτέλεσμα αυτό
ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι το Lin -
kedIn είναι επαγγελματικό δίκτυο και
απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους και
όχι τόσο σε φοιτητές. Επίσης, το MySpace
δεν είναι και τόσο διαδεδομένο κοινωνικό
μέσο στην κυπριακή πραγματικότητα. 

Τέλος, για λόγους ενημέρωσης (βλ. πί-
νακα 4.1.20) αξιοποιεί το MySpace μόλις
το 2,5% των φοιτητών (Μ.Ο. = 0,02, Τ.Α.
= 0,15). 

4.2  Αποτελέσματα Ερωτημα-
τολογίου - Τμήμα Δημοτικής

Εκπαίδευσης

Όπως προαναφέρθηκε, για τις ανάγκες
της έρευνας, απαντήθηκαν 200 ερωτημα-
τολόγια με στρωματοποιημένη δειγματο-
ληψία από φοιτητές και φοιτήτριες του
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο
Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου
(100% του δείγματος στο Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης). Πέραν των στοιχείων
για τις μεταβλητές φύλου, έτους σπουδών
και περιοχή καταγωγής, συλλέχθηκαν
στοιχεία για τις μεταβλητές που περιγρά-
φονται πιο κάτω. Αναφορικά με τη χρήση
του Διαδικτύου γενικά (βλ. πίνακα 4.2.1),
η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών
του Τμήματος Δημοτικής δήλωσαν ξεκά-
θαρα πως αξιοποιούν το Διαδίκτυο καθη-
μερινά σε ποσοστό 84.5% και 2-3 φορές
την εβδομάδα σε ποσοστό 11% (Μ.Ο. =
4,09, Τ.Α. = 0,94).

Σύ
γχ

ρο
νη

Εκ
πα

ίδε
υσ

η
–

τε
ύχ

ος
17

1 (
20

12
)

105

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ενημέρωση στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 75 92.6 92.6
Χρήση 6 7.4 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.17

LinkedIn – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 80 98.8 98.8
Χρήση 1 1.2 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.18

MySpace – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 80 98.8 98.8
Χρήση 1 1.2 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.19

MySpace – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ενημέρωση στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 79 97.5 97.5
Χρήση 2 2.5 100.0
Σύνολο 81 100.0

Πίνακας 4.1.20



Στην 3η ερώτηση του ερωτηματολογί-
ου, οι φοιτητές κλήθηκαν να αναφέρουν
τους τρόπους χρήσης του Διαδικτύου,
όπως επίσης και τη συχνότητα χρήσης
στα πλαίσια των πανεπιστημιακών τους
υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές
του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
δήλωσαν ξεκάθαρα πως αξιοποιούν το
Διαδίκτυο κυρίως για να αναζητούν πλη-
ροφορίες, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες
στα μαθήματα. Ειδικότερα, όπως διαφαί-
νεται στον πίνακα 4.2.2, ποσοστό της τά-
ξης του 36,5% των φοιτητών δηλώνει πως
αναζητά πληροφορίες για το μάθημα 2-3
φορές τη βδομάδα και 26.5% των φοιτη-
τών δηλώνει πως καθημερινά αναζητά τις
πληροφορίες αυτές (Μ.Ο. = 3,66, Τ.Α. =
1,16). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμε-
νόμενο, δεδομένου ότι η αναζήτηση πλη-
ροφοριών είναι η πλέον διαδεδομένη χρή-
ση του Διαδικτύου και στην Κύπρο (Δε-
μερτζής και άλλοι, 2010). 

Σε ό,τι αφορά την επίλυση ασκήσεων –
σχετικών με το μάθημα – το 13% των φοι-

τητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης δηλώ-
νει πως χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο καθη-
μερινά και το 24,5% το χρησιμοποίει 2-3
φορές την εβδομάδα (βλ. πίνακα 4.2.3).
Περίπου οι μισοί φοιτητές δήλωσαν πως
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 1 φορά τη
βδομάδα ή σπάνια για επίλυση ασκήσεων,
23% και 25% αντίστοιχα (Μ.Ο. = 2,95,
Τ.Α.= 1,29). Οι φοιτητές του Τμήματος
Δημοτικής φαίνεται να χρησιμοποιούν σε
πιο μεγάλο βαθμό το Διαδίκτυο για επίλυ-
ση ασκήσεων (13% το χρησιμοποιεί καθη-
μερινά σε αντίθεση με το 6.2% των φοιτη-
τών του Τμήματος Δημοσιογραφίας). Αυ-
τό μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα δεδομέ-
να ότι: α) το είδος των ασκήσεων για τους
φοιτητές του Τμήματος Δημοτικής Εκ -
παίδευσης διαφέρει από αυτό για τους
φοιτητές Δημοσιογραφίας, και, β) η ηλι-
κία των φοιτητών διαφέρει, δεδομένου
ότι οι φοιτητές Δημοτικής Εκπαίδευσης
είναι τουλάχιστον 3 χρόνια νεότεροι απόΣύ
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Συχνότητα Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Χρήσης στική

Διαδικτύου Συχνότητα

Αναπά- 6 3.0 3.0
ντητα

Σπάνια 2 1.0 4.0
Μια φορά 1 .5 4.5
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 22 11.0 15.5
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 169 84.5 100.0
Total 200 100.0

Πίνακας 4.2.1

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Αναζήτηση Συχνότητα
Πληρο-
φοριών

Αναπά- 2 1.0 1.0
ντητα

Ποτέ 7 3.5 4.5
Σπάνια 27 13.5 18.0
Μια φορά 38 19.0 37.0
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 73 36.5 73.5
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 53 26.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.2



τους φοιτητές της Δημοσιογραφίας, επο-
μένως είναι ακόμα πιο εξοικειωμένη με
την περαιτέρω χρήση του Διαδικτύου, πέ-
ραν της κοινωνικοποίησης. 

Σε ό, τι αφορά τη χρήση του ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου (βλ. πίνακα 4.2.4),
σχεδόν οι μισοί φοιτητές του Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης (23% μια φορά
τη βδομάδα και 20% σπάνια) δηλώνει πως
μια φορά τη βδομάδα ή σπάνια (αντίστοι-
χα) ελέγχει τον λογαριασμό που τους χο-
ρήγησε το Πανεπιστήμιο ενώ μόνο το
19% δηλώνει πως τον ελέγχει καθημερινά
(Μ.Ο. = 2,9, Τ.Α. = 1,4). Σε κάθε περίπτω-
ση, πάντως, η συγκεκριμένη χρήση απο-
τελεί τη δεύτερη σε προτίμηση χρήση του
Διαδικτύου, στο πλαίσιο των πανεπιστη-
μιακών τους υποχρεώσεων. Όπως και οι
φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας,
θεωρούν ως «δικό τους» το προσωπικό
τους e-mail και όχι αυτό που διαθέτουν
στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Όσον αφορά στη χρήση εκπαιδευτι-
κών διαδικτυακών παιχνιδιών (βλ. πίνα-
κα 4.2.5), η συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών δηλώνει πως δεν τα αξιοποιεί
(σπάνια 32,0% και ποτέ 47,5% με Μ.Ο. =
1,88, Τ.Α. = 1,17).

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Διαδικτύ-
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Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική
Επίλυση Συχνότητα

Ασκήσεων

Αναπά- 3 1.5 1.5
ντητα

Ποτέ 26 13.0 14.5
Σπάνια 50 25.0 39.5
Μια φορά 46 23.0 62.5
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 49 24.5 87.0
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 26 13.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.3

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική
Ηλεκτρο- Συχνότητα
νικό Ταχυ-

δρομείο

Αναπά- 1 .5 .5
ντητα

Ποτέ 39 19.5 20.0
Σπάνια 40 20.0 40.0
Μια φορά 46 23.0 63.0
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 36 18.0 81.0
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 38 19.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.4

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική
Εκπαιδ. Συχνότητα

Παιχνίδια

Αναπά- 2 1.0 1.0
ντητα

Ποτέ 95 47.5 48.5
Σπάνια 64 32.0 80.5
Μια φορά 16 8.0 88.5
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 10 5.0 93.5
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 13 6.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.5



ου για την παρουσίαση υλικού μέσα στην
ακαδημαϊκή αίθουσα (παρουσίαση εργα-
σίας, κλπ.), η συντριπτική πλειοψηφία
(39% σπάνια και 22,5% μια φορά τη βδο-
μάδα) δηλώνει πως δε τη χρησιμοποιεί και
τόσο συχνά (βλ. πίνακα 4.2.6), ενώ μόλις
το 4% δηλώνει πως το χρησιμοποιεί καθη-
μερινά (Μ.Ο. = 2,45, Τ.Α. = 1,11). Τα χα-
μηλά ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου γι’
αυτό το σκοπό, ενδεχομένως να οφείλεται
στο γεγονός ότι δεν τους έχει ζητηθεί η
σχετική χρήση του μέσου. 

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος Δη-
μοτικής εκπαίδευσης φαίνεται να χρησι-
μοποιούν το Διαδίκτυο και για λόγους
που δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες των
μαθημάτων (βλ. πίνακα 4.2.7). Συγκεκρι-
μένα, το 30% δηλώνει πως το χρησιμοποι-
εί καθημερινά, το 13% 2-3 φορές τη βδο-
μάδα και το 11,5% μια φορά τη βδομάδα
για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με τα
μαθήματά τους (Μ.Ο. = 3, Τ.Α. = 1,62).

Αυτό συμβαίνει διότι ο πλέον διαδεδομέ-
νος τρόπος χρήσης του Διαδικτύου είναι
για αναζήτηση πληροφοριών για θέματα
σχετικά με τα προσωπικά τους ενδιαφέ-
ροντα και όχι τόσο σχετικά με εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς. Επίσης, οι φοιτητές δεν εί-
χαν εμπειρίες χρήσης του Διαδικτύου ως
εκπαιδευτικό-μαθησιακό εργαλείο.

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση,
οι φοιτητές χρησιμοποιούν περισσότερο
συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα, όπως
Facebook, Twitter και My Space. Οι λόγοι
χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
δεν ποικίλουν ιδιαίτερα, αλλά –αντίθετα–
παρουσιάζουν συγκεκριμένο προσανατο-
λισμό στους φοιτητές του τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το FA -
CEBOOK αποτελεί το βασικό μέσο κοινω-
νικής δικτύωσης, το οποίο γνωρίζουν και
χρησιμοποιούν-αξιοποιούν οι φοιτητές.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το FACE-Σύ
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Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Παρουσία- Συχνότητα
ση εργασίας

Αναπά- 3 1.5 1.5
ντητα

Ποτέ 35 17.5 19.0
Σπάνια 78 39.0 58.0
Μια φορά 45 22.5 80.5
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 31 15.5 96.0
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 8 4.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.6

Χρήση Δια- Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
δικτύου – στική

Μη σχετική Συχνότητα
με ανάγκες
μαθημάτων

Αναπά- 5 2.5 2.5
ντητα

Ποτέ 42 21.0 23.5
Σπάνια 44 22.0 45.5
Μια φορά 23 11.5 57.0
την εβδο-
μάδα

2-3 φορές 26 13.0 70.0
την εβδο-
μάδα

Καθημερινά 60 30.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.7



BOOK, παρατηρούμε πως η πλειοψηφία
των φοιτητών (67.5%) αξιοποιεί το μέσο
για λόγους κοινωνικοποίησης (βλ. πίνακα
4.2.8). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμε-
νόμενο, δεδομένου ότι αυτό θεωρούν οι
φοιτητές ως τον κύριο και πιο διαδεδομέ-
νο τρόπο χρήσης του, καθώς δεν είχαν
εμπειρίες αξιοποίησης του ως εκπαιδευτι-
κό-μαθησιακό ή άλλο εργαλείο. 

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών Δημοτικής Εκπαίδευσης (77,5%)
δηλώνει πως αξιοποιεί το FACEBOOK για
συνομιλίες με φίλους (βλ. πίνακα 4.2.9).

Όπως ήταν αναμενόμενο και σε αντί-
θεση με τις δύο χρήσεις που προαναφέρ-
θηκαν, οι φοιτητές του Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης δε συνηθίζουν να αξιο-
ποιούν το FACEBOOK για επαγγελματι-
κούς λόγους (76% των ερωτηθέντων, βλ.
πίνακα 4.2.10).

Διαφαίνεται από τον πίνακα 4.2.11 ότι
η πλειοψηφία των φοιτητών χρησιμοποιεί

το FACEBOOK κυρίως για λόγους διασκέ-
δασης (65,5%).

Περισσότεροι από τους μισούς φοιτη-
τές Δημοτικής Εκπαίδευσης (56%) αξιο-
ποιούν το FACEBOOK για σκοπούς ενη-
μέρωσης (βλ. πίνακα 4.2.12).

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτη-
τών Δημοτικής Εκπαίδευσης (96%) δε
χρησιμοποιεί το FACEBOOK για διαδι-
κτυακά παιχνίδια (βλ. πίνακα 4.2.13). 

Την ίδια ώρα, μόνο 2 φοιτητές της Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης (1%) ανέφεραν ότι
χρησιμοποιούν το FACEBOOK για συνερ-
γασία (βλ. πίνακα 4.2.14). Σύ
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Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 65 32.5 32.5
Χρήση 135 67.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.8

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Συνομιλίες στική
με φίλους Συχνότητα

Μη Χρήση 45 22.5 22.5
Χρήση 155 77.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.9

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Επαγγελ- στική
ματικούς Συχνότητα
Σκοπούς

Μη Χρήση 152 76.0 76.0
Χρήση 48 24.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.10

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ψυχαγωγία στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 69 34.5 34.5
Χρήση 131 65.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.11

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ενημέρωση στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 88 44.0 44.0
Χρήση 112 56.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.12



Το TWITTER χρησιμοποιείται από
ελάχιστούς φοιτητές της Δημοτικής Εκ -
παίδευσης. Συγκεκριμένα, 2 φοιτητές
(1%) το χρησιμοποιούν για κοινωνικούς
σκοπούς (βλ. πίνακα 4.2.15), 1 φοιτητής
(0.5%) για να συνομιλεί με φίλους (βλ. πί-
νακα 4.2.16), 3 φοιτητές (1,5%) για επαγ-
γελματικούς σκοπούς (βλ. πίνακα 4.2.17)
και ίδιος αριθμός (3 φοιτητές – 1,5%) το

χρησιμοποιεί για σκοπούς διασκέδασης
(βλ. πίνακα 4.2.18). Τέλος, 4 φοιτητές
(2%) το χρησιμοποιούν για σκοπούς ενη-
μέρωσης (βλ. πίνακα 4.2.19). Όπως και με
τους φοιτητές του τμήματος Δημοσιο-
γραφίας, το αποτέλεσμα αυτό ήταν ανα-
μενόμενο και αντικατοπτρίζει ως ένα με-
γάλο βαθμό την κυπριακή πραγματικότη-
τα, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι και τόσο
διαδεδομένο.

Το My Space χρησιμοποιείται από ελά-
χιστους φοιτητές Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης. Συγκεκριμένα, μόνο 2 φοιτητές (1%)

Σύ
γχ

ρο
νη

Εκ
πα

ίδε
υσ

η
–

τε
ύχ

ος
17

1 (
20

12
)

110

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Διαδικτυα- στική
κά παιχνίδια Συχνότητα

Μη Χρήση 196 98.0 98.0
Χρήση 4 2.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.13

Facebook – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Συνεργασία στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 198 99.0 99.0
Χρήση 2 1.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.14

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 198 99.0 99.0
Χρήση 2 1.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.15

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Συνομιλία στική
με φίλους Συχνότητα

Μη Χρήση 199 99.5 99.5
Χρήση 1 .5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.16

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Επαγγελ- στική
ματικούς Συχνότητα
Σκοπούς

Μη Χρήση 197 98.5 98.5
Χρήση 3 1.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.17

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ψυχαγωγία στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 197 98.5 98.5
Χρήση 3 1.5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.18

Twitter – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ενημέρωση στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 196 98.0 98.0
Χρήση 4 2.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.19



το χρησιμοποιούν για λόγους κοινωνικο-
ποίησης (βλ. πίνακα 4.2.20), για να συνο-
μιλούν με φίλους (βλ. πίνακα 4.2.21) και
μόνο ένας φοιτητής (0.5%) το χρησιμο-
ποιεί για ψυχαγωγία (βλ. πίνακα 4.2.22).
Όπως και με τους φοιτητές του τμήματος
Δημοσιογραφίας, το αποτέλεσμα αυτό
ήταν αναμενόμενο δεδομένου ότι το
MySpace δεν είναι και τόσο διαδεδομένο
μέσο κοινωνικής δικτύωσης στην κυπρια-
κή πραγματικότητα. 

Όσον αφορά στο κοινωνικό-επαγγελ-
ματικό δίκτυο LinkedIn, δε χρησιμοποιεί-
ται από τους φοιτητές Δημοτικής Εκπαί-
δευσης για οποιοδήποτε σκοπό.

4.3. Ανάλυση Παρατηρήσεων 
Ομάδων στο Facebook

Κατά τα διάρκεια του χειμερινού εξαμή-
νου 2011-12, δημιουργήθηκαν δύο ομά-
δες στο FACEBOOK, στις οποίες οι φοιτη-
τές που συμμετείχαν είχαν τη δυνατότητα
να επικοινωνούν με ποικίλους τρόπους,
τόσο με τις διδάσκουσες όσο και μεταξύ
τους για λόγους σχετικούς με το διδασκό-
μενο μάθημα (όπως εξηγήθηκε αναλυτικά
πιο πάνω).

Όσον αφορά στο Τμήμα Δημοσιογρα-
φίας, από τους 18 φοιτητές που έγιναν μέ-
λη της ομάδας, μέχρι το τέλος του εξαμή-
νου όλοι αξιοποίησαν την ομάδα στο FA -
CEBOOK για να επικοινωνούν με τη διδά-
σκουσα για λόγους που αφορούσαν στη
βιβλιογραφία του μαθήματος, επίλυση
αποριών μετά το μάθημα και κυρίως για
συνεννοήσεις που αφορούσαν στην εξέτα-
ση και την ολοκλήρωση της τελικής εργα-
σίας του μαθήματος (βλ. Πίνακα 4.3.1). 

Από τους 18 φοιτητές, μόνο οι 2 επέλε-
γαν την αποστολή προσωπικών μηνυμά-
των στην καθηγήτρια ενώ η συντριπτική
πλειοψηφία δημοσίευε απορίες και μηνύ-
ματα δημόσια μέσα στην ομάδα. Σε τρεις
περιπτώσεις, μάλιστα, τις τελευταίες
εβδομάδες του εξαμήνου, οι φοιτητές
έκαναν και διάλογο μεταξύ τους για θέμα-
τα σχετικά με την εργασία του μαθήμα-
τος, δημοσιεύοντας σχόλια σε ανακοινώ-
σεις-μηνύματα άλλων φοιτητών. Αξίζει
να σημειωθεί πως, η πλειοψηφία των φοι-
τητών, ακόμα και μετά το τέλος του εξα-
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MySpace – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Κοινωνικο- στική

ποίηση Συχνότητα

Μη Χρήση 198 99.0 99.0
Χρήση 2 1.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.20

MySpace – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Συνομιλία στική
με φίλους Συχνότητα

Μη Χρήση 198 99.0 99.0
Χρήση 2 1.0 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.21

MySpace – Συχνότητα Ποσοστό % Αθροι-
Ψυχαγωγία στική

Συχνότητα

Μη Χρήση 199 99.5 99.5
Χρήση 1 .5 100.0
Σύνολο 200 100.0

Πίνακας 4.2.22



μήνου επέλεγαν τη σελίδα της ομάδας
στο FACEBOOK για να επικοινωνήσουν
με τη διδάσκουσα, για λόγους σχετικούς
με τα μαθήματά τους (εξετάσεις, βαθμο-
λογίες, εργασίες, κλπ). Επιβεβαιώνεται,
έτσι, η θέση του Hargadon (όπως αναλύ-
θηκε προηγουμένως, βλ.2.3) ότι η κοινω-
νική δικτύωση μπορεί, υπό προϋποθέσεις,
να εξελιχθεί σε εκπαιδευτική δικτύωση.

Για τους φοιτητές του Τμήματος Δη-
μοσιογραφίας, οι ώρες κατά τις οποίες δη-
μοσίευαν τις ανακοινώσεις τους στην
ομάδα ήταν βραδινές (μετά τις 21:00), δη-
λαδή ώρες που χρησιμοποιούσαν το FA -
CEBOOK για κοινωνικοποίηση και δια-
σκέδαση, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις
και κατά τη διάρκεια της ημέρας (ώρες ερ-
γασίας). Στο ίδιο Τμήμα, η χρήση της
κλειστής ομάδας FACEBOOK για άμεση
επικοινωνία-συνομιλία με τη διδάσκουσα
περιορίστηκε μόνο κατά τη διάρκεια της
ημέρας - δηλαδή ώρες που μπορούσαν ού-
τως ή άλλως να επικοινωνήσουν με τους
διδάσκοντες – ενώ δεν γίνονταν προσπά-
θεια επικοινωνίας κατά τις βραδινές ώρες,
ακόμα κι όταν έβλεπαν πως η διδάσκουσα
ήταν συνδεδεμένη στο FACEBOOK. 

Σε αντίθεση με το Τμήμα Δημοσιογρα-
φίας, οι φοιτητές του Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης ένιωθαν άνετα να επι-
κοινωνούν συνεχώς με τη διδάσκουσα.
Δεν ένιωθαν ότι υπήρχε περιορισμός όσον
αφορά στο θέμα της ώρας, χωρίς όμως να
απαιτούν άμεση απάντηση, απλά ήθελαν
να θέσουν το σχολιασμό τους, το ερώτη-
μά τους και ήξεραν ότι σε κάποια χρονική
στιγμή θα έπαιρναν απάντηση. Συγκεκρι-

μένα, την ημέρα και ακόμη πιο έντονα το
βράδυ πριν από την ενδιάμεση και την τε-
λική εξέταση του μαθήματος, σημειώθηκε
συνεχής ροή αναρτήσεων στον «τοίχο»
της κλειστής ομάδας. Φαίνεται ότι αρκε-
τοί είχαν τις ίδιες ή παρόμοιες απορίες και
συνέχιζαν τις ερωτήσεις που ξεκινούσε
κάποιος ή ζητούσαν διευκρινήσεις. Μπο-
ρούμε, επομένως, να συμπεράνουμε ότι
υπήρχε συνεχής και απρόσκοπτη επικοι-
νωνία μεταξύ φοιτητών – διδάσκοντα και
μεταξύ φοιτητών. Επίσης, όσον αφορά
στους φοιτητές Δημοτικής Εκπαίδευσης
έστελναν και αρκετά προσωπικά μηνύμα-
τα στη διδάσκουσα, σε σχέση με το μάθη-
μα, είτε ήταν συνδεδεμένη είτε όχι. Επιβε-
βαιώνεται, έτσι, η θέση της Ιωάννου
(όπως αναλύθηκε προηγουμένως, βλ.2.3)
ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέ-
χουν ευκαιρίες για πιο αποτελεσματικά
πλαίσια συνεργασίας φοιτητών και ακα-
δημαϊκών. 

Οι πιο πάνω διαφορές στη συμπεριφο-
ρά των φοιτητών των Τμημάτων μπο-
ρούν να εξηγηθούν από τη διαφορά στο
έτος σπουδών. Οι φοιτητές του Τμήμα-
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν πρωτο-
ετείς και διακατέχονταν από τη σχολική
νοοτροπία, καθώς ακόμη δεν είχαν την
ευκαιρία να προσαρμοστούν στην κουλ-
τούρα και στον τρόπο λειτουργίας του
Πανεπιστημίου. Από την άλλη πλευρά, οι
φοιτητές Δημοσιογραφίας ήταν στο 4ο

έτος των σπουδών τους και είχαν προ-
σαρμοστεί στο ακαδημαϊκό περιβάλλον
και τους κανόνες λειτουργίας του. Τέλος,
όσον αφορά στον μεγαλύτερο αριθμόΣύ
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προσωπικών μηνυμάτων από τους φοιτη-
τές του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, θεωρούμε ότι οφείλεται στο γεγονός
ότι δε γνώριζε ο ένας τον άλλο τόσο καλά
όσο οι τεταρτοετείς του Τμήματος Δημο-
σιογραφίας και υπάρχει το ενδεχόμενο να
μην ένιωθαν άνετα να εκφράζουν δημό-
σια τα ερωτήματά τους, ενώ οι τεταρτοε-
τείς φοιτητές της Δημοσιογραφίας ένιω-
θαν περισσότερη οικειότητα μεταξύ τους,
μετά από τρία χρόνια σπουδών (βλ. πίνα-
κα 4.3.1).

5.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα
της έρευνας, με βάση τις απαντήσεις στο
σύνολο του δείγματος, οι φοιτητές Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο χρησι-
μοποιούν συχνά τα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, με έμφαση στο Facebook. Ωστό-
σο, ακόμα και η χρήση του FACEBOOK
γίνεται κυρίως για λόγους κοινωνικοποί-
ησης (βλ. πίνακες 4.1.8 και 4.2.8), άμεσης
συνομιλίας με φίλους (βλ. πίνακες 4.1.9

και 4.2.9) και δια-
σκέδασης (βλ. πίνα-
κες 4.1.11 και
4.2.11), ενώ είναι
περιορισμένη η χρή-
ση του διαδικτύου
γενικά για εκπαιδευ-
τικές/ακαδημαϊκές
ανάγκες (βλ. πίνα-
κες 4.1.3, 4.1.5, 4.2.3
και 4.2.5). Τα συ-
μπεράσματα αυτά
δεν διαφέρουν ιδιαί-
τερα ανάμεσα στις
δύο ομάδες φοιτη-
τών (δημοσιογρα-
φίας και δημοτικής
εκπαίδευσης), αν και
αξίζει να σημειωθεί
πως οι φοιτητές Δη-
μοσιογραφίας διδά-
σκονται, στο πλαί-
σιο μαθημάτων
τους, πώς να αξιο-
ποιούν τα Μέσα Σύ
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Τμήμα Τμήμα
Δημοσιογραφίας Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό %

Αναρτήσεις (Posts)

Σχετικά με το μάθημα 10 16% 70 33%
(απορίες, διευκρινή-
σεις)

Αναρτήσεις που έδι- 14 21% 20 9%
ναν ευκαιρία για συ-
ζήτηση και σχολια-
σμό

Ερωτήσεις σχετικές με 47% 100 46%
30 διαγωνίσματα 
και εργασίες

Αναρτήσεις-πρωτο- 10 16% 25 12%
βουλίες φοιτητών

Κοινωνικού περιεχο-
μένου 0 0% 0 0%

Συνολικός αριθμός
αναρτήσεων 64 100% 215 100%

Προσωπικά Μηνύματα (Messages)

Σχετικά με το μάθημα 16 100% 40 100%
Άσχετα με το μάθημα 0 0% 0 0%
Συνολικός αριθμός 16 100% 100%

προσωπικών 
μηνυμάτων

Πίνακας 4.3.1



Κοινωνικής Δικτύωσης για επαγγελματι-
κούς λόγους. Επομένως, οι φοιτητές αυ-
τοί γνωρίζουν πώς να τα διαχειριστούν ως
επαγγελματικά εργαλεία, ωστόσο επιλέ-
γουν να τα αξιοποιούν μόνο για λόγους
διασκέδασης, όσο ακόμα είναι φοιτητές
(βλ. πίνακα 4.1.10). Κάποιες διαφορές
που διαφάνηκαν όσον αφορά στις ώρες
χρήσεις των κλειστών ομάδων στο FA -
CEBOOK αλλά και στην αποστολή προ-
σωπικών μηνυμάτων, εξηγούνται από τη
διαφορά στο έτος σπουδών. 

Επιπλέον, ελάχιστοι φοιτητές (και των
δύο τμημάτων) δηλώνουν πως χρησιμο-
ποιούν για οποιοδήποτε λόγο τα υπόλοι-
πα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως
TWITTER, LINKEDIN, MYSPACE (βλ. πί-
νακες 4.1.13 έως 4.1.20 και 4.2.15 κι έπει-
τα). Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγο-
νός πώς οι φοιτητές δε χρησιμοποιούν ιδι-
αίτερα τον λογαριασμό ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου που τους χορηγεί το Πανεπι-
στήμιο (βλ. πίνακες 4.1.4 και 4.2.4), αλλά
προτιμούν να επικοινωνούν μέσω του
προσωπικού τους λογαριασμού (yahoo,
hotmail, Gmail, κ.λπ.), ακόμα κι όταν
πρόκειται για τις ανάγκες του μαθήματος,
επιβεβαιώνοντας, έτσι, τη θέση των
Wheeler & Wheeler (βλ. ανάλυση που
προηγήθηκε στο 2.3).

Παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές δη-
λώνουν πως κάνουν συχνή χρήση των
κοινωνικών δικτύων για σκοπούς κοινω-
νικοποίησης, διαφάνηκε και η εκπαιδευτι-
κή χρήση, χωρίς φυσικά οι φοιτητές να το
αντιλαμβάνονται απόλυτα, όταν τους ζη-
τήθηκε. Μάλιστα, όπως δείχνουν τα στοι-

χεία, η συντριπτική πλειοψηφία των φοι-
τητών επέλεγε το FACEBOOK κυρίως για
να επικοινωνεί με τους καθηγητές, να επι-
λύει απορίες σχετικά με το μάθημα αλλά
και να ανταλλάσσει πληροφορίες γι’ αυτό
(σημειώσεις, υλικό, πληροφορίες για ερ-
γασίες και εξετάσεις) με άλλους φοιτητές
(βλ. πίνακα 4.3.1). Με άλλα λόγια, η πλει-
οψηφία των φοιτητών προσαρμόστηκε
πλήρως και σε σύντομο χρονικό διάστημα
στο συγχωνευμένο μοντέλο μάθησης
(blended learning approach), με το οποίο
η όλη διαδικασία διδασκαλίας και μάθη-
σης γίνεται τόσο στην τάξη όσο και διαδι-
κτυακά, μέσω πλατφόρμας (Chew, Jones
& Turner, 2008: 41-50). Στα πλαίσια της
χρήσης του FACEBOOK, οι φοιτητές εί-
χαν την ευκαιρία να σχολιάσουν κείμενα,
αρχεία, εικόνες και βίντεο και αναπτύχθη-
κε διάλογος και συζήτηση για θέματα σχε-
τικά με το μάθημα, όχι όμως άμεσα σχετι-
ζόμενα με τους εκπαιδευτικούς στόχους
του μαθήματος (κάτι τέτοιο θα μπορούσε
να γίνει σε μελλοντική έρευνα). Πολλές
φορές η συζήτηση που γινόταν στην τάξη
συνεχίζονταν στο κοινωνικό δίκτυο ή οι
διδάσκουσες έβρισκαν σχετικές πληρο-
φορίες με τη συζήτηση και τις αναρτού-
σαν στην κλειστή ομάδα στο FACEBOOK
με σκοπό να «προκαλέσουν» συζήτηση.
Επίσης, και οι φοιτητές με τη σειρά τους
αναρτούσαν διάφορα «στοιχεία», όπως
βίντεο, εικόνες και άρθρα, κάνοντας σχό-
λια σε θέματα σχετικά με το μάθημα. Αυτό
πυροδοτούσε συζήτηση στο κοινωνικό δί-
κτυο, όπως επίσης και πολλές φορές συνέ-
χεια της συζήτησης στην τάξη. Το φαινό-
μενο αυτό δεν είχε παρατηρηθεί στα πλαί-Σύ
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σια του Learning Management System,
που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, ενδεχομέ-
νως επειδή οι φοιτητές αισθάνονται πε-
ρισσότερο εξοικειωμένοι με το FACE -
BOOK και λιγότερο με το δίκτυο του Πα-
νεπιστημίου, το οποίο θεωρούν ως ακα-
δημαϊκό εργαλείο και όχι μέσο κοινωνικο-
ποίησης ή διασκέδασης. Πολλές φορές οι
ίδιες ανακοινώσεις/αναρτήσεις, που εμ-
φανίζονταν στο κοινωνικό δίκτυο, εμφα-
νίζονταν και στο learning management
system του Πανεπιστημίου. Διαφάνηκε,
λοιπόν, ότι η πληροφορία έφτανε άμεσα
στους φοιτητές μέσω του κοινωνικού δι-
κτύου. Με βάση το πιο πάνω, διαφαίνεται
η αποτελεσματικότητα ύπαρξης διαφό-
ρων στοιχείων, ενοποιημένων (κοινωνική
ζωή, εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά-
γκη ενημέρωσης) μέσα στα πλαίσια ενός
κοινωνικού δικτύου. 

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές στα πλαίσια
της κλειστής ομάδας στο FA CEBOOK,
αντάλλασσαν πληροφορίες/έκαναν ερω-
τήσεις μεταξύ τους για το μάθημα. Επί-
σης, βρήκαν την ευκαιρία να λύσουν
ασκήσεις και για άλλα μαθήματα αλλά
ακόμη και για διοικητικά θέματα σχετικά
με το Πανεπιστήμιο, τις σπουδές τους, αλ-
λά και τα μαθήματά τους. Διαφαίνεται,
δηλαδή, ότι το χρησιμοποιούν ως εκπαι-
δευτικό εργαλείο χωρίς όμως να το κατα-
λαβαίνουν ή να το συνειδητοποιούν. 

Ο τρόπος χρήσης των δύο ομάδων από
τους φοιτητές περιορίστηκε αποκλειστι-
κά και μόνο στις ανάγκες του μαθήματος,
καθώς δεν υπήρξαν αναρτήσεις και σχό-
λια άσχετα με το μάθημα. Συγκεκριμένα,

οι φοιτητές κατάφεραν να διαχωρίσουν
το κοινωνικό κομμάτι του FA CEBOOK
από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της
κλειστής ομάδας και δεν ασχολήθηκαν
καθόλου με κοινωνικά θέματα στην κλει-
στή ομάδα, όπως δηλώνει η υπόλοιπη
δραστηριότητά τους στο FA CEBOOK, η
οποία ήταν και αρκετά συχνή, όπως δεί-
χνουν οι απαντήσεις τους από στα ερωτη-
ματολόγια. Ασχολήθηκαν μόνο με θέμα-
τα που είχαν σχέση με τις πανεπιστημια-
κές τους σπουδές, είτε για το συγκεκριμέ-
νο μάθημα, είτε για τα υπόλοιπα μαθήμα-
τά τους. Διαφαίνεται, δηλαδή, ότι οι φοι-
τητές διαθέτουν την ωριμότητα να διαχω-
ρίσουν το κοινωνικό από το εκπαιδευτικό
κομμάτι του FA CEBOOK. Να σημειωθεί
πως δεν υπήρξε περιστατικό, στο οποίο οι
διδάσκουσες να χρειαστεί να παρέμβουν
για να ζητήσουν να μην συζητηθεί κάτι ή
να αποσυρθεί κάποιο σχόλιο.

Τέλος, η πλειοψηφία των φοιτητών
αξιοποίησε τις ομάδες συνδυαστικά, δη-
λαδή έκανε ταυτόχρονα χρήση των δια-
φορετικών δυνατοτήτων που τους παρεί-
χε το FA CEBOOK, ως Μέσο Κοινωνικής
Δικτύωσης και Επικοινωνίας (άμεση συ-
νομιλία, ανάρτηση υλικού, σχολιασμό άλ-
λων αναρτήσεων, κ.λπ.), τόσο για κοινω-
νικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. 

Συμπερασματικά, στην πλειοψηφία
τους οι φοιτητές θεώρησαν τις δύο ομά-
δες προέκταση του μαθήματος και ως τέ-
τοιες τις αξιοποίησαν, με δισταγμό στις
αρχές του εξαμήνου και συχνότερα προς
το τέλος αυτού, χωρίς να υποτιμάται ή να Σύ
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υποβαθμίζεται με κανένα τρόπο το μάθη-
μα στην τάξη. Παρά το γεγονός ότι η χρή-
ση του FACEBOOK ήταν περιορισμένη
λόγω της πρώτης φοράς, διαφαίνεται η
δυνατότητα χρήσης του FACEBOOK ως
εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό εργαλείο. Συ-
γκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι είναι εφι-
κτή η εκτεταμένη χρήση του μέσα στα
πλαίσια του μαθήματος, δηλαδή να ενσω-
ματωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό ως εκπαι-
δευτικό εργαλείο στη διαδικασία διδα-
σκαλίας και μάθησης, προωθώντας με αυ-
τό τον τρόπο τη μετατροπή της κοινωνι-
κής σε εκπαιδευτική δικτύωση. 

5.2 Συμπεράσματα – Εισηγήσεις

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας
εργασίας, υποστηρίζουμε ότι το FACE -
BOOK και γενικά τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως εκπαιδευτικά/ακαδημαϊκά εργαλεία,
επιτελώντας τρεις διαφορετικούς σκο-
πούς και εφαρμόζοντας μια σειρά από
προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, εισηγού-
μαστε ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μπορεί να κινηθεί σε 3 κατευθύνσεις: 

1) Άμεση και εύκολη περαίωση διοικητι-
κών θεμάτων/ θεμάτων οργάνωσης: 
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπο-
ρούν να επιλύσουν θέματα γρήγορης διά-
δοσης πληροφοριών σχετικά με διοικητι-
κά ζητήματα, όπως εγγραφές φοιτητών,
πληροφορίες εξετάσεων και παραλαβής
πιστοποιητικών, γνωστοποίηση αλλαγών

του ακαδημαϊκού προγράμματος. Βασική
προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι η δημιουργία «επίσημης»
ομάδας του ενδιαφερόμενου φορέα (της
Σχολής, του Τμήματος, κ.ο.κ.), την οποία
θα διαχειρίζεται εξουσιοδοτημένο άτομο
και θα φέρει την ευθύνη της ανάρτησης
σχετικών πληροφοριών και απάντησης σε
σχετικές ερωτήσεις από τα μέλη της ομά-
δας (παροχή πληροφοριών).

2) Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως
υποστηρικτικό εργαλείο για θέματα δι-
δασκαλίας:
Με τη δημιουργία «κλειστής» ομάδας, την
ευθύνη διαχείρισης της οποίας φέρει ο δι-
δάσκων, μπορεί να γίνεται διαδικτυακή
ανάθεση εργασιών στους φοιτητές, δια-
χωρισμός εργασιακών ομάδων αλλά και
επίλυση αποριών σε δεύτερο χρόνο και
αφού έχει προηγηθεί σχετικό μάθημα.
Παράλληλα, μπορεί να γίνεται ανακοίνω-
ση της ύλης των εξετάσεων, επισημάνσεις
σχετικές με το μάθημα ή τις εργασίες αλ-
λά και υποδείξεις/επισημάνσεις για την
αξιοποίηση μαθησιακού υλικού, υπό την
προϋπόθεση και πάλι ότι η κλειστή ομάδα
τελεί υπό την αυστηρή διαχείριση του δι-
δάσκοντος. Επιπλέον, προσφέρεται η δυ-
νατότητα κοινοποίησης υλικού προς τους
φοιτητές σχετικού με το μάθημα, το οποίο
θα αντλείται από την επικαιρότητα και θα
διαφοροποιείται ανάλογα με αυτή (π.χ.,
βίντεο, ειδήσεις, άρθρα, φωτογραφίες,
κ.ο.κ.). Το υλικό αυτό, μέχρι σήμερα, είναι
ανέφικτο να ενσωματωθεί στις αρχικές
σημειώσεις/βιβλιογραφία του μαθήματος,
καθώς εδράζεται σε θέματα της επικαιρό-Σύ
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τητας, τα οποία σχετίζονται με το μάθη-
μα. Η δημοσιοποίηση αυτού του υλικού
μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
παρέχει, αφενός, τη δυνατότητα επικαι-
ροποίησης/αντικατάστασής του αναλό-
γως των δεδομένων που προκύπτουν και,
αφετέρου, δίνει το έναυσμα έναρξης σχε-
τικής συζήτησης μεταξύ των φοιτητών
(τα συμπεράσματα της οποίας μπορεί να
αξιοποιεί αναλόγως και κατά βούληση ο
ακαδημαϊκός στο μάθημά του). 

3) Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης ως άμεσο εκπαιδευτικό/ ακα-
δημαϊκό εργαλείο: 
Η 3η και τελευταία προσέγγιση προϋπο-
θέτει τη χρήση του κοινωνικού δικτύου
ως εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό εργαλείο
στα πλαίσια της διδασκαλίας και μάθη-
σης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μα-
θησιακών στόχων του μαθήματος. Συγκε-
κριμένα, ο διδάσκων καλείται να σχεδιά-
σει ή να προσαρμόσει και να εφαρμόσει
δραστηριότητες μέσω του κοινωνικού δι-
κτύου, οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων που χρειάζεται να
γίνουν σε κάποιο μάθημα. Το κοινωνικό
δίκτυο δεν χρησιμοποιείται ως κάτι επι-
πλέον αλλά είναι ενσωματωμένο στις
δραστηριότητες του μαθήματος. Oι δρα-
στηριότητες, που θα σχεδιάζονται από το
διδάσκοντα, θα πρέπει να στηρίζονται
στην προώθηση της συζήτησης και σχο-
λιασμού, της παράθεσης επιχειρημάτων
και επιπλέον πληροφοριών για ενημέρω-
ση αλλά και υποστήριξη επιχειρημάτων.
Ακόμη, μέσα στα πλαίσια τέτοιων δρα-
στηριοτήτων, ο διδάσκων θα είναι σε θέ-

ση να διακρίνει το σκεπτικό των φοιτη-
τών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης αλλά
και την εφαρμογή νέας γνώσης σε διαφο-
ρετικά συγκείμενα. Όπως και στη 2η προ-
σέγγιση, ο διδάσκων είναι υπεύθυνος για
τη διαχείριση της «κλειστής» ομάδας. 

Δεδομένης της θετικής ανταπόκρισης
των ομάδων φοιτητών που συμμετείχαν
στην παρούσα έρευνα και τα συμπερά-
σματα αυτής, η ιδανική εφαρμογή του μο-
ντέλου συνίσταται στη συνδυαστική χρή-
ση των τριών διαστάσεων, που αναλύο-
νται πιο πάνω. Βασικές προϋποθέσεις για
την επιτυχία εφαρμογής του μοντέλου,
πέρα από την αυστηρή διαχείριση του
Μέσου από τους διδάσκοντες, είναι και η
παροχή κινήτρων στους φοιτητές (για πα-
ράδειγμα βαθμολογικά κίνητρα) με βάση,
όχι μόνο τη συχνότητα χρήσης του μέσου
κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την ποιό-
τητα (αποφυγή άσκοπης χρήσης). Επι-
πλέον, θα πρέπει να επικοινωνείται άμεσα
και ξεκάθαρα στους φοιτητές ο στόχος
χρήσης του μέσου αλλά και ο ρόλος του
διδάσκοντος ως διαχειριστή αυτού. 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης απο-
δεικνύονται, λοιπόν, ένα δυνατό εργαλείο
στο χέρι του ακαδημαϊκού, το οποίο, με
ορθολογική χρήση, μπορεί να βελτιώσει
την ποιότητα της εκπαίδευσης. Άλλωστε,
η συνετή χρήση τους αποτελεί τη μέγιστη
πρόκληση των καιρών μας και απομένει σ’
εμάς να αποφασίσουμε τους τρόπους με
τους οποίους θα τα αξιοποιήσουμε. Μελ-
λοντική έρευνα προτείνουμε να εστιαστεί
σε εκτεταμένη χρήση του FACEBOOK
στην εκπαιδευτική πράξη με βάση τις 3 Σύ
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πιο πάνω προσεγγίσεις, όπως επίσης και
αξιολόγηση ενσωμάτωσης άλλου κοινω-
νικού δικτύου (π.χ. TWITTER) στην εκ-
παιδευτική πρακτική.
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