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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι εμφανές ότι κατά τη διάρκεια αυτής της χιλιετίας η άνοδος της ψηφιακής εποχής 

δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να συνδεθούν μεταξύ 

τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Καθώς ο αριθμός των 

χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) αυξάνεται συνεχώς, τίθεται το ερώτημα της 

πιθανής χρήσης τους στην εκπαίδευση. 

   Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας ανέδειξε ότι παρόλο που υπάρχουν και μειονεκτήματα 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας στα σχολεία, μέσω μιας σωστά φιλτραρισμένης χρήσης, εντός 

ενός αυστηρού πλαισίου ελέγχου, με την ταυτόχρονη καλλιέργεια της τεχνολογικής παιδείας 

των μαθητών και την ταυτόχρονη βελτίωση των παιδαγωγικών τεχνικών των καθηγητών για 

την χρήση της τεχνολογίας, αυτού του είδους οι τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν 

καταπέλτη συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων με θετικό πρόσημο.  

Στόχος της  παρούσας ποσοτικής έρευνας είναι να διερευνήσει τις πιθανές στάσεις και 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης για την χρήση των κοινωνικών μέσων στο 

σχολείο, τα αποτελέσματα της έρευνας επάνω στους λόγους χρήσης των ΜΚΔ και των 

εμποδίων-προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την χρήση τους  

συγκρινόμενα με την θεωρεία θα μας βοηθήσουν συμπερασματολογικά  να απαντήσουμε  ποιες 

είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας επάνω στο 

θέμα και πως ασκούν επιρροή στο όλο εγχείρημα. Ένας ακόμα στόχος αυτής της έρευνας είναι 

να αποτελέσει ένα εφαλτήριο  ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας μέσω του οποίου θα εντοπίζονται  

σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την χρήση των ΜΚΔ στην εκπαίδευση. 

Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα επιχειρείται να αντληθούν τα πιθανά οφέλη αυτής της 

τεχνολογίας  και πραγματοποιήθηκε  έλεγχος αποδοχής της μέσω ερωτημάτων που 

στηρίχθηκαν στο μοντέλο ενοποιημένης θεωρίας (UTAUT) που δημιουργήθηκε από τους 

Venkatesh, Morris, Davis και Davis (2003). 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και συντάχθηκε κατάλληλο 

ερωτηματολόγιο. Δείγμα αυτής  αποτέλεσαν 201 εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μια ελλειμματική στάση της εκπαιδευτικής ελληνικής 

κοινότητας στην εφαρμογή των ΜΚΔ στα σχολεία, λόγο συγκεκριμένων παραγόντων όπως η 

έλλειψη χρόνου, οι τεχνικές δυσκολίες, η αυστηρή νομοθεσία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Την στιγμή που γράφεται αυτή η έρευνα καταδεικνύεται πως υπάρχει λίγη προς μέτρια χρήση 

των ΜΚΔ από τους εκπαιδευτικούς για λόγους εκτός της βασικής επικοινωνίας μη 

εκμεταλλευόμενοι δυστυχώς επαρκώς τα πρόσθετα οφέλη των ΜΚΔ σε διάφορους  τομείς. 
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Παρόλα αυτά η συμπεριφορική πρόθεση των εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας αναδείχθηκε 

άνω του μετρίου στοιχείο άκρος θετικό. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικά μέσα δικτύωσης, UTAUT model, Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών, 

ΜΚΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Abstract  

It is clear that during this millennium the rise of the digital age has created great opportunities 

for people around the world to connect with each other and gain access to a wide range of 

information. As the number of social media users (MMDs) increases, the question of their 

possible use in education arises. 

   The theoretical background of the research showed that although there are disadvantages of 

this technology in schools, through a properly filtered use, within a strict control framework, 

with the simultaneous cultivation of students 'technological education and the simultaneous 

improvement of teachers' pedagogical techniques for use of technology, such technologies can 

be a catapult of specific advantages with a positive sign. 

   The aim of this quantitative research is to investigate the possible attitudes and perceptions 

of secondary school teachers about the use of social media in school, the results of the research 

on the reasons for using NCDs and the obstacles-challenges faced by teachers during use. 

compared to the theory will help us conclusively to answer what are the perceptions of teachers 

of secondary education in Western Macedonia on the subject and how they influence the whole 

project. Another goal of this research is to be a springboard for academic literature through 

which important issues related to the use of NCDs in education will be identified. 

In addition, the research attempts to derive the potential benefits of this technology and tested 

its acceptance through questions based on the Unified Theory Model (UTAUT) developed by 

Venkatesh, Morris, Davis and Davis (2003). 

   For this purpose, the quantitative method was used and an appropriate questionnaire was 

prepared. A sample of this were 201 teachers of secondary education in Western Macedonia. 

The results of the research showed a deficit attitude of the Greek educational community in the 

implementation of NCDs in schools. Due to specific factors such as lack of time, technical 

difficulties, strict legislation on this issue at the time of writing this research shows that there is 

little to moderate use of NCDs by teachers for reasons other than basic communication 

unfortunately not taking full advantage of additives benefits of NSAs in various areas. 

Nevertheless, the behavioral intention of the teachers of Western Macedonia turned out to be 

above average, an extremely positive element. 

 

Keywords: Social media, UTAUT model, Teachers' Perceptions, MKD. 

 



15 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 1989 από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων στη Γενεύη δημιουργήθηκε 

ο Παγκόσμιος Ιστός ή αλλιώς World Wide Web (WWW). Μέσω αυτού του δικτύου οι 

επιστήμονες μπόρεσαν να μοιράζονται πληροφορίες πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας 

έγγραφα υπερκειμένου. Από τότε που δημιουργήθηκε η τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού Web 

1.0 και με την συνεχόμενη   ενίσχυση και προβολή της χρήσης των υπηρεσιών Web 2.0, ο 

όγκος των ηλεκτρονικά διαθέσιμων πληροφοριών αυξάνεται διαρκώς (Orlanda-Ventayen & 

Magno Ventayen, 2017). 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτός ο «μετασχηματισμός» της τεχνολογίας έχει κάποιες 

επακόλουθες τροποποιητικές συνέπειες και στον χώρο της εκπαίδευσης. Σχεδόν όλα τα 

ιδρύματα - επιχειρήσεις, βιομηχανία, ιατρική, επιστήμη και κυβέρνηση - έχουν αξιοποιήσει 

πτυχές αυτών των τεχνολογιών εδώ και δεκαετίες (Klopfer, et al, 2009). Το διαδίκτυο και οι 

υπηρεσίες του όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται  ευρέως για την 

αποθήκευση πληροφοριών, επικοινωνία, ηλεκτρονική αλληλεπίδραση, συνεργατική μάθηση, 

εκπαίδευση, έρευνα και την καινοτομία καθιστώντας όλες αυτές τις υπηρεσίες ένα ισχυρό νέο 

πόρο ανταλλαγής πληροφορίας στη σημερινή κοινωνία. 

Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων δείχνουν μία ραγδαία αύξηση τόσο της 

χρήσης του internet όσο και των χρηστών των ΜΚΔ τα οποία συνεχώς ενσωματώνονται στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων (Lenhart et al., 2010). Ποιο συγκεκριμένα ανάλυση της 

Eurostat (Internet access and use statistics - households and individuals, 2016) δείχνει ότι σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο υπήρχε σταθερή αύξηση στα 

νοικοκυριά 85% το 2016, όταν το 2007, ήταν μόνο 55%.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο και όσον αφορά στους χρήστες του internet σε αναφορά έρευνας 

(Global Digital Report 2018) η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω  του We Are Social and 

Hootsuite ο Simon Kemp δηλώνει ότι οι χρήστες του internet ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια. 

Οι αυξητικές τάσεις στην χρήση του internet αφορούν και την χώρα μας όπου την τελευταία 

δεκαετία (2010 – 2019) κατέγραψε  μία αύξηση 69,2% με συνολικό ποσοστό 78,5% του 

πληθυσμού το 2019, όταν το 2005 ήταν μόνο 21,7% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2019) ; 

(TheOCED, 2017) 

Σχετικά με την χρήση των κοινωνικών δικτύων, αναφορά του ερευνητικού κέντρου (Pew, 

2010) αποκάλυψε ότι το 73% των εφήβων το 2009 χρησιμοποιούν κάποια μορφή κοινωνικής 

δικτύωσης ποσοστό αυξανόμενο σε σύγκριση με έρευνες του ίδιου ερευνητικού κέντρου με 

ποσοστό 65% τον Φεβρουάριου του 2008 και 55% τον Νοέμβριο του 2006 (Pew, 2010). Η 

παραπάνω αναφορά ενισχύεται και από διάφορες μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι, η χρήση 

των κοινωνικών μέσων γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ των νέων παγκοσμίως λόγω των 

https://wearesocial.com/
https://hootsuite.com/
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διαδραστικών χαρακτηριστικών τους (Ahn 2011, Carter 2013, Lev-on 2017, Reid & Weigle 

2014, Tartari 2015, Williams & Ricciardelli 2014). 

Σε μία έκθεση που δημοσιεύθηκε στις ΗΠΑ από την Εθνική Σχολική Ένωση (2007) 

διαπιστώθηκε ότι το 96% των νέων-εφήβων ηλικίας από εννέα έως δεκαεπτά ετών 

χρησιμοποίησαν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης κάποια στιγμή στην ζωή τους, με τη μέση 

χρονική δέσμευσή τους να ανταγωνίζεται το χρόνο που πέρασαν βλέποντας τηλεόραση με μέσο 

όρο 9 ώρες την εβδομάδα (Klopfer, et al, 2009). Στην αντίπερα όχθη, μία έρευνα από τη Σχολή 

Επικοινωνιών, Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών της Πολυτεχνικής Σιγκαπούρης 

διαπίστωσε ότι το 71% των 201 ερωτηθέντων μεταξύ 15 και 19 ετών και το 74% των 175 

ερωτηθέντων μεταξύ 20 και 24 ετών επισκέφθηκαν καθημερινά το Facebook (Singapore 

Polytechnic, 2009 όπως αναφέρετε στο Michelle, M. & Ling, Y., 2014). 

Ως προς την παγκόσμια χρήση των κοινωνικών μέσων ο Simon Kemp σε νέα του αναφορά 

(Global Digital Report, 2019) επισημαίνει ότι τον Ιούλιο του 2019 οι χρήστες των κοινωνικών 

μέσων ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια με το 46% του συνολικού πληθυσμού του κόσμου να 

χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Επίσημη έρευνα της Eurostat 2020 (Social media - statistics on the use by enterprises - 

Statistics Explained, 2020) έρχεται να επιβεβαιώσει αυτές τις αυξητικές τάσεις χρήσης των 

κοινωνικών δικτύων αναδεικνύοντάς τα (51%) ως την πιο δημοφιλής μορφή κοινωνικών μέσων 

το 2019. Στην χώρα μας η συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat κ.λπ.):  αποτέλεσε τον τέταρτο λόγο  για τον οποίο μπαίνουν οι 

Έλληνες στο διαδίκτυο με ποσοστό 74,9% (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2019). 

Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι τα ΜΚΔ να έχουν λάβει μεγάλη ερευνητική προσοχή και τα 

συμπεράσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με τα οφέλη χρήσης των ΜΚΔ στην 

εκπαίδευση να δείχνουν ποικίλα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς όπως επικοινωνία-

συνεργατικότητα, αύξηση της γνώσης-ανταλλαγής πληροφοριών, μείωση του κόστους, 

επαγγελματική ανέλιξη του προσωπικού. 

Κατόπιν βιβλιογραφικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ενώ υπάρχει εκτεταμένη έρευνα στο 

εξωτερικό σχετικά την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση και τον 

έλεγχο αποδοχής αυτής της τεχνολογίας μέσω του UTAUT model, στον Ελληνικό ερευνητικό 

χώρο η αναζήτηση έφερε στην επιφάνεια μόνο δύο διπλωματικές εργασίες  για την χρήση του 

μοντέλου και αυτές πάνω σε άλλα ερευνητικά ζητήματα. Επίσης, ενώ έχουν γίνει έρευνες με 

επίκεντρο τα ΜΚΔ η σημασία των εκπαιδευτικών δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως καθώς οι 

έρευνες είτε δεν έχουν εστιάσει στους εκπαιδευτικούς είτε τους έχουν αναφέρει μόνο 

επικουρικά. Να σημειωθεί εδώ πως ο ρόλος των εκπαιδευτικών καθίσταται καθοριστικός 

καθώς συμβάλλει σημαντικά στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως επίσης και στην χρήση 
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των κοινωνικών μέσων στα σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα σε συνδυασμό 

με το πλαίσιο που αφορά τη μάθηση του 21ου αιώνα για ισχυρές δεξιότητες στη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία, την κριτική σκέψη , την επικοινωνία , τη συνεργασία 

(Powers & Green, 2016) διεξάγεται ένα πρώτο συμπέρασμα ότι υπάρχει ερευνητικό κενό και 

η παρούσα ερευνητική εργασία έρχεται να συνεισφέρει στην αναγνώριση όσο και στην 

κατανόηση του υπό μελέτη θέματος. Η έρευνα αποτελείται από 2 μέρη, το θεωρητικό μέρος 

και το ερευνητικό μέρος . 

Το θεωρητικό μέρος της έρευνας χωρίζεται σε επτά βασικά κεφάλαια τα οποία επιχειρούν 

να στηρίξουν θεωρητικά τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν στο 1ο κεφάλαιο γίνεται λόγος στο θεωρητικό υπόβαθρο βασικών 

εννοιών όπως επίσης και στην αποσαφήνιση της έννοιας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μια οριοθέτηση στα στοιχεία που βασίζονται όπως και σε εκείνα που 

καταλήγουν τελικά σε μια κατηγοριοποίηση όπως αυτή προέκυψε από διάφορους ερευνητές. 

  Στο 2ο κεφάλαιο αναδεικνύονται όλα τα θετικά στοιχεία χρήσης μέσω θεωρητικών δεδομένων 

και κατηγοριοποιούνται οι τομείς που έχουν θετική επίδραση. Στο 3ο κεφάλαιο προβάλλεται ο 

σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών μέσω των προσεγγίσεων της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης για την ενσωμάτωση των ΜΚΔ  στην εκπαίδευση. Στο 4ο κεφάλαιο τονίζονται 

τόσο οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που επηρεάζουν την εισαγωγή 

οποιασδήποτε τεχνολογίας στο σχολείο όσο και τα εμπόδια και οι προκλήσεις που συναντάνε 

οι εκπαιδευτικοί κατά την χρήση νέων τεχνολογιών. Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται ανεξάρτητοι 

παράγοντες που επηρεάζουν με την σειρά τους την χρήση αυτών των τεχνολογιών. Στο 6ο 

κεφάλαιο ξεδιπλώνονται και αναλύονται οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών και οι πιθανοί 

κίνδυνοι από την χρήση τεχνολογιών ΜΚΔ στα σχολεία καθώς και θέματα σχετικά με την 

ασφάλεια και τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων. Στο 7ο κεφάλαιο αναλύεται η 

έννοια του επιπέδου αποδοχής των ΜΚΔ στο σχολείο. Έπειτα γίνεται αναφορά στα μοντέλα 

αποδοχής και περιγράφεται το μοντέλο ενοποιημένης θεωρίας (UTAUT) που δημιουργήθηκε 

από τους Venkatesh, Morris, Davis και Davis (2003). 

Τα θεωρητικά δεδομένα, το εννοιολογικό πλαίσιο οι ορισμοί και ερευνητικές προσεγγίσεις που 

ήρθαν στην επιφάνεια μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης ελπίζουμε να θωρακίσουν και να 

οριοθετήσουν το συγκεκριμένο θέμα ώστε να υπάρξει  σαφέστερο ερευνητικό πλαίσιο στο 

μέλλον. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι  να διερευνηθούν οι πιθανές αντιλήψεις- στάσεις των 

εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την χρήση των κοινωνικών 

μέσων στο σχολείο, επιπρόσθετα μέσα από την έρευνα θα επιχειρηθούν να αντληθούν τα 

πιθανά οφέλη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί  κατά την εφαρμογή των 
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παραπάνω μέσων και θα γίνει έλεγχος αποδοχής της παραπάνω τεχνολογίας μέσω ερωτημάτων 

που θα στηριχθούν στο μοντέλο ενοποιημένης θεωρίας (UTAUT) που δημιουργήθηκε από τους 

Venkatesh, Morris, Davis και Davis (2003). Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα θα ερμηνευτούν 

και θα συγκριθούν με την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία με σκοπό να δούμε αν έχουμε ίδια  

ή παρεμφερή αποτελέσματα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το ερευνητικό μέρος χωρίζεται σε 5 βασικά κεφάλαια, που είναι τα εξής παρακάτω :  

Το κεφάλαιο της μεθοδολογίας όπου περιγράφεται η μέθοδος της έρευνας, η διαδικασία 

επιλογής του δείγματος ,το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του δείγματος, η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε για την συλλογή των δεδομένων και τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά την έρευνα.  

Το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων όπου γίνεται η στατιστική ανάλυση και παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.  

Το κεφάλαιο των συμπερασμάτων όπου γίνεται μία ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

συναρτήσει του θεωρητικού πλαισίου εξάγοντας συμπεράσματα και γίνεται μία σύγκριση με 

την ελληνική πραγματικότητα .  

Τέλος η έρευνα ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο της συζήτησης και των προτάσεων όπου 

αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι προτάσεις πιθανής μελλοντικής έρευνας. 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

Κεφάλαιο 1ο – Βασικές έννοιες- αποσαφήνιση ορισμών 

 

1.1 – Ορισμοί 

1.1.1 – Ορισμός και χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Web 2.0 

Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000. 

Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει έναν αναδυόμενο τρόπο πιο συμμετοχικής  και 

συνεργατικής χρήσης του παγκόσμιου ιστού. 

Επειδή τα όρια του Web 2.0 ως προς το Web 1.0 είναι ασαφή και η μετάβαση από το ένα 

στο άλλο δεν γίνεται με μία γραμμή ως σύνορο θα επιχειρήσουμε να δώσουμε τον ορισμό 

"απαγωγικο-συνθετικά" με βάση αυτά που έχουν ειπωθεί κατά καιρούς από διάφορους 

ερευνητές. Η αρχική περιγραφή του Web 2.0 βασίστηκε στην  λίστα του O’ Reilly (O'Reilly, 

2005) όπου μια πρόταση αποτέλεσε το κλειδί για να αποφασιστεί αν ένα site ανήκει στο Web 

2.0 ή όχι. Η πρόταση ήταν "Ο Ιστός είναι η πλατφόρμα" (O'Reilly, 2006). Στην συνέχεια από 
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τον Anderson (2007) έχουν περιγράφει έξι μεγάλες ιδέες που περιστρέφονται γύρω από το Web  

2.0 το χαρακτηρίζουν, οριοθετώντας το νοητά όσο αυτό είναι δυνατό: 

• Ατομική παραγωγή και Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη 

• Αξιοποίηση της δύναμης του πλήθους 

• Παραγωγή Δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα 

• Αρχιτεκτονική Συμμετοχής 

• Αποτελεσματικότητα Δικτύωσης 

• Ανοικτότητα 

«Οι Klopfer, et al, (2009) όρισαν τις τεχνολογίες Web 2.0 ως "υπηρεσίες ιστού που 

εστιάζουν στο περιεχόμενο που παρέχεται από το χρήστη" αποτελώντας ουσιαστικά μια 

"δυναμική πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες αλληλοεπιδρούν χωρίς την ανάγκη 

εξειδικευμένων γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές" (Βαγγελάτος, Φώσκολος & 

Κομνηνός, 2010) επιτρέποντας θετικές λειτουργίες όπως την ανοιχτή πρόσβαση, την 

συνεργασία, την προσωπική έκφραση ιδεών, διευκολύνοντας τη δημιουργία και τον 

διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου πάσης φύσεως μεταξύ των χρηστών (ΕΑΙΤΥ, 2011). »  

Άρα θα τολμούσαμε να πούμε  ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα περιβάλλον που επιτρέπει την 

συνεργατική αλληλεπίδραση των ατόμων μέσω περιεχομένου το οποίο παράγουν δημοσιεύουν 

διαχειρίζονται και μοιράζονται οι ίδιοι οι χρήστες μέσω εφαρμογών του διαδικτύου που έχουν 

αρχιτεκτονική δομή προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. 

Κατά καιρούς βλέπουμε ότι έχουν διατυπωθεί  διάφοροι ορισμοί  της τεχνολογίας Web 2.0 

οι οποίοι μοιράζονται κοινά στοιχεία τονίζοντας τα πλεονεκτήματα αλλά ταυτόχρονα όμως  και 

τις διαφοροποιήσεις γύρω από την τρέχουσα κατάσταση των διαδικτυακών εργαλείων που 

υπάρχουν την χρονική στιγμή της έρευνας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 

 

1.1.2 – Ορισμός και χαρακτηριστικά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Ο καθορισμός των κοινωνικών μέσων υποστηρίζεται ότι είναι γενικά αόριστος (Tess, 

2013). Βλέποντας την κοινωνική έννοια του όρου οι Walker, MacBride & Vachon (1977) 

έδωσαν έναν διαφορετικό ορισμό και όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο "το άθροισμα των 

προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, 

λαμβάνoντας συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, 

έχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργώντας νέες κοινωνικές επαφές". Με την 

γενικότερη έννοια του όρου τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούνται από δίκτυα των οποίων "οι 

κόμβοι απαρτίζονται από δρώντες (actors) ή μέλη και οι ακμές απαρτίζονται από τις σχέσεις ή 

τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών του δικτύου" (Σωτηριάδου & Παπαδάκης, 2013). Τα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) όπως τα γνωρίζουμε σήμερα αποτελούν κανάλια 
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επικοινωνίας και συνεργασίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο και στις υπηρεσίες του και 

χρησιμοποιούνται ευρέως από το 2005 (Boyd & Ellison 2007 ˙ Kaplan & Haenlein 2010 ˙ 

Parameswaran & Whinston 2007). Αποτελούν ουσιαστικά μία νέα μέθοδο ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών Boyd & Ellison (2010) 

συγκεντρώνοντας ένα σύνολο διαδικτυακών εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να 

επικεντρώνονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D., 

2012). Το (2010) οι Kaplan & Haenlein όρισαν με έναν πιο στοχευμένο τρόπο τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ως "μια ομάδα εφαρμογών που βασίζονται στο Internet  και στα 

τεχνολογικά και ιδεολογικά θεμέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και ανταλλαγή 

περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες". Οι Muntinga, Moorman & Smith, 2011 ˙ 

M. Lin et al., 2012 εμπλούτισαν τον παραπάνω ορισμό τονίζοντας ότι οι ιστοσελίδες 

κοινωνικών δικτύων έχουν το πλεονέκτημα να παρέχουν απεριόριστα μέσα στους χρήστες του 

Διαδικτύου για να αλληλοεπιδρούν, να μοιράζονται, να εκφράζουν και να δημιουργούν 

περιεχόμενο  ανασχηματίζοντας  τον μέχρι τώρα τρόπο παραγωγής επικοινωνίας και 

κατανάλωσης πληροφοριών. 

Όπως βλέπουμε η βιβλιογραφική ανασκόπηση έφερε στην επιφάνεια αρκετούς ορισμούς 

των ΜΚΔ οι οποίοι έχουν κοινό ή παραπλήσιο εννοιολογικό περιεχόμενο και ορίζουν ή 

αναφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα κατά βάση ως διαδικτυακές υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις 

τεχνολογίες  web 2.0 και με τη παραδοχή δημιουργίας και διαμοιρασμού περιεχομένου από 

τους χρήστες (Sotiriadou & Papadakis, 2012). 

 

1.2 – Πού βασίζονται και τι επιτρέπουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Όπως είδαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες του διαδικτύου και σύμφωνα 

με τον (Mayfield, 2008) διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ακόλουθα βασικά κοινά 

χαρακτηριστικά. Έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την Συμμετοχή ενθαρρύνοντας την συμβολή 

και την δράση όλων των ενδιαφερομένων. Έχουν έναν Ανοικτού τύπου χαρακτήρα μέσω του 

οποίου διευκολύνεται η ανάδραση και η συμμετοχή. Εν αντιθέσει με τα στατικά μη δια-

δραστικά παραδοσιακά μέσα υπάρχει η Συνομιλία η οποία βοηθά στο να ενθαρρύνει σημαντικά 

τον διάλογο με την ανατροφοδότηση. 

Προσφέρουν την δυνατότητα δημιουργίας Κοινοτήτων μεταξύ των ατόμων 

ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τον γρήγορο σχηματισμό τους και την 

γρήγορη και αποτελεσματική  επικοινωνία. 

 Και τέλος προσφέρουν και ενισχύουν κι προάγουν την Συνδεσιμότητα  μέσω λειτουργιών 

και εργαλείων. Με την πάροδο όμως του χρόνου εμφανίστηκαν μια σειρά από νέες υπηρεσίες 

κοινωνικών μέσων, έχοντας καθεμία τη δική της μοναδική αρχιτεκτονική "διαμορφώνοντας 
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τους τύπους αλληλεπιδράσεων που μπορούν να συμβούν", 2006 (όπως αναφέρθηκε στο Bertot 

et al., 2012). Αυτά τα εργαλεία ποικίλλουν δραματικά στους σκοπούς στις προσεγγίσεις τους 

και στις ανάγκες που καλύπτουν διατηρώντας όμως την κοινή αλλά βασική λειτουργικότητα 

της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαβίβασης πληροφοριών (D. J. Kim et al., 2009). 

Καταφέρνουν να παρέχουν απεριόριστα μέσα στους χρήστες ώστε να μοιράζονται και να 

επεξεργάζονται περιεχόμενο πάσης φύσεως να επικοινωνούν, να αλληλοεπιδρούν, σε ένα 

κοινωνικό περιβάλλον (Porter, 2008, Tepper, 2003, Muntinga, Moorman & Smith 2011) 

επιτρέποντας τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων που συνδέονται με κοινά ενδιαφέροντα 

ή δραστηριότητες (Jalal & Zaidieh, 2012).  

Σχεδιασμένες όντως επάνω στην λογική της συμμετοχής παρέχουν έναν χώρο για τους 

ανθρώπους να αλληλοεπιδρούν με άλλα άτομα - φίλους, οικογένεια ή αποκλειστικά 

διαδικτυακούς φίλους (Raacke & Bonds-Raacke, 2008) υποστηρίζοντας διαδικτυακές ομάδες 

οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες τους να μεταδίδουν, να κατασκευάζουν τις πληροφορίες 

του προφίλ τους, να στέλνουν προσωπικά και δημόσια μηνύματα, παίζοντας παιχνίδια και 

μοιράζοντας φωτογραφίες (Pempek et al., 2009 ˙ Boyd et al.,2001). 

Βασιζόμενες στην αλληλεπίδραση και συνεργασία, ενθαρρύνουν τους χρήστες στην 

διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με τις ικανότητες και τις ανάγκες τους 

αντλώντας μια μορφή συλλογικής νοημοσύνης (Jenkins et al., 2006). Επιτρέπουν την 

παραγωγή πολύτιμων πόρων πληροφόρησης (Benkler, 2002), με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων, δίνοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες  να αποκτήσουν διαφορετικές 

γνώσεις και προοπτικές ενός θέματος μέσω της συζήτησης (Brabham, 2008). 

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια ομάδα νέων 

μορφών διαδικτυακών μέσων, η οποία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως επικοινωνία, 

συνεργασία, κοινότητα, δημιουργικότητα και σύγκλιση (Friedman & Friedman, 2013). 

Τέτοια χαρακτηριστικά επιτρέπουν πιο ισότιμες και συμμετοχικές πρακτικές, οι οποίες 

βρίσκονται στο επίκεντρο της πρακτικής διδασκαλίας-μάθησης (Selwyn, 2010) ενισχύοντας 

την άποψη ότι τα ΜΚΔ μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά και να ενταχθούν στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές (Mayfield, 2008 ˙ Hargadon, 2009 Kenneth ˙ Καλόγηρος & 

Σμυρναίος, 2012): 

 

1.3 – Κατηγοριοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο ο οποίος 

προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες  ανάπτυξης στην επιχειρηματική επιστημονική και 

εκπαιδευτική κοινότητα.  Τόσο τα μέσα όσο και οι χρήσεις τους αυξάνονται συνεχώς και γι’ 

αυτό ίσως βλέπουμε κατά καιρούς διαφορετικές προσπάθειες κατηγοριοποίησης  αυτών από 
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διάφορους ερευνητές. Παρακάτω αναφέρουμε τις βασικές κατηγοριοποιήσεις τις οποίες  έφερε 

στην επιφάνεια η βιβλιογραφική ανασκόπηση: 

Ο Τζικόπουλος (2013) τα κατηγοριοποίησε με βάση τις παρακάτω ενότητες: 

1.Βασισμένα στην κοινωνική δικτύωση 

• Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace, Linkedin) 

• Ιστολόγια (Blogs) (Blogger, WordPress) 

• Microblogging (Twitter, Tumblr) 

• Wikis (Wikipedia, Wikinews) 

    2.Βασισμένα στο περιεχόμενο 

• Φωτογραφίες και εικόνες (flickr, deviantArt, Photobucket) 

• Βίντεο (YouTube, Dailymotion, Vimeo) 

• Μουσική (Last.fm, MySpace Music, SoundCloud) 

• Παρουσιάσεις και αρχεία κειμένων (SlideShare, Scribd) 

3.Βασισμένα σε μία λειτουργία 

• Live broadcast (Skype, Ustream, justin.tv) 

• Bookmark Links (Delicious, Diigo) 

• Events (Eventful) 

• Τοποθεσίες (Foursquare) 

    4.Βασισμένα στα ενδιαφέροντα 

• Ειδήσεις (Digg) 

• Reviews (flixter, goodreads, Yelp) 

• Αγορές (Blippy) 

 

Ο Παπαθανασόπουλος, et.al. 2013, χώρισε τα ΜΚΔ σε έξι κατηγορίες:  

• Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace και Bebo), 

• Blogs 

• Wikis 

• Podcasts 

• Forums  

• Κοινότητες περιεχομένου (YouTube, Flickr). 

 

Οι (Chen & Zhang,  2010 όπως αναφέρεται στο Μανούσου & Χαρτοφύλακα, 2011) 

κατηγοριοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε επτά κατηγορίες: 

• Ιστολόγια (blogging / micro-blogging): έχοντας δυνατότητα ανάρτησης, 

διαβάσματος, σχολιασμού περιεχομένου. 
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• Κοινωνικά δίκτυα: Επιτρέποντας την αναζήτηση και σύνδεση με άλλους χρήστες και 

την άμεση επικοινωνία και ενημέρωση. 

• Κοινωνική Σελιδοσήμανση (Social Bookmarking): έχουν την χρήσιμη λειτουργία 

της αποθήκευσης και επισήμανσης ιστοσελίδων που ενδιαφέρουν τον χρήστη. 

• Συνεργατική συγγραφή (Collaborative authoring) 

• Διαμοιρασμός πολυμέσων (multimedia sharing): όπου ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει και να διαμοιράσει πολυμεσικά αρχεία με δυνατότητα διαμοιρασμού 

αυτών (ήχο, εικόνα, video). 

• Εφαρμογές και υπηρεσίες Τηλεδιασκέψεων (Web Conference) 

• Ειδησεογραφικοί Δικτυακοί τόποι (News sites, Social News). 

Ο Owyang (2009) έκανε μία διαφορετική κατηγοριοποίηση  η οποία χώριζε τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε περιόδους  με βάση τις τεχνολογικές τους δυνατότητες, ορίζοντας τα 

εξής επίπεδα: 

• Επίπεδο / Περίοδος κοινωνικών σχέσεων: Οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους 

χρησιμοποιώντας απλούς ρόλους με θεμέλιο την φιλία για να μοιράζονται πληροφορίες, αυτή 

η εποχή αποτελεί το θεμέλιο των επόμενων αλλαγών. 

• Επίπεδο / Περίοδος κοινωνικής λειτουργικότητας: Τα σημερινά κοινωνικά δίκτυα 

έχουν εξελιχθεί πέρα από τη «φιλία» σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν κοινωνικές 

διαδραστικές εφαρμογές και παρέχοντας νέο νόημα και χρησιμότητα στις κοινότητες. 

• Επίπεδο / Περίοδος κοινωνικής εποίκησης: Στο οποίο κάθε εμπειρία έχει νόημα σε 

κοινωνικό επίπεδο. Τα όρια των κοινωνικών δικτύων και των παραδοσιακών ιστότοπων  

θολώνουν, καθιστώντας κάθε ιστότοπο μια κοινωνική εμπειρία. 

• Επίπεδο / Περίοδος κοινωνικού πλαισίου: Οι ιστότοποι αρχίζουν να αναγνωρίζουν τις 

προσωπικές ταυτότητες των ανθρώπων και τις κοινωνικές τους σχέσεις, προσφέροντας 

προσαρμοσμένες εμπειρίες με βάση τις προτιμήσεις τους, τη συμπεριφορά τους και με βάση 

το ποιοι είναι οι φίλοι τους. 

• Επίπεδο / Περίοδος κοινωνικού εμπορίου: Καθώς τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται το 

αποθετήριο ταυτοτήτων και σχέσεων, θα γίνουν πιο ισχυρά από τους εταιρικούς ιστότοπους 

και τα συστήματα CRM καθορίζοντας  μελλοντικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ως 

αποτέλεσμα, οι εταιρίες θα εξυπηρετούν τους πελάτες μέσω των κοινοτήτων. 

 

Μία τελευταία κατηγοριοποίηση της Mirma Bard (2010)   όπως αναφέρεται στο Μανούσου 

& Χαρτοφύλακα, 2011) η οποία χώρισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 15 κατηγορίες. 

• Αναζήτηση – Search (όπως Google) 

• Συνομιλία – Conversation (όπως Skype) 
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• Κοινωνική δικτύωση – Social Networking όπως Facebook 

• Μικροϊστολόγια – Microblogging (όπως Twitter)Διαμοίραση φωτογραφιών – Photo 

Sharing (όπως flickr) 

• Ήχος – Audio (όπως iTunes) 

• Βίντεο – Video (όπως YouTube) 

• Απευθείας μετάδοση – Live-casting (όπως Justin.tv) 

• RSS (όπως FeedBurner 

• Εκδόσεις – Publishing (όπως Wordpress) 

• Για κινητές συσκευές – Mobile (όπως Aol Mobile) 

• «Πληθοπορισμός» – Crowd sourcing (όπως TweetBrain) 

• Εικονικοί κόσμοι – Virtual Words (όπως kaneva 

• Παιχνίδια – Gaming (όπως World of Warcraft) 

• Συγκέντρωση πληροφορίας – Aggregation (όπως digg) 

 

Κεφάλαιο 2ο – Θετικά Χρήσης και αξιοποίηση των ΜΚΔ και των εφαρμογών 

Web 2 στην εκπαίδευση. 

 

Η υιοθέτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ένα ευρύ μέρος του  πληθυσμού είναι 

αναμφισβήτητη παρά τις όποιες αντίθετες αναφορές που τονίζουν τις αρνητικές συνέπειες  

αυτής της υιοθέτησης. 

Ενώ ορισμένοι Εκπαιδευτικοί συχνά αισθάνονται άβολα με την ιδέα του να 

χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες Web 2.0  συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΔ στην τάξη γιατί δεν 

γνωρίζουν τις σωστές παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις  οι οποίες μπορούν να 

υποστηριχτούν από αυτές τις τεχνολογίες, άλλοι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τις 

υποστηρικτικές λειτουργίες των τεχνολογιών Web 2.0 για την προώθηση της μάθησης των 

μαθητών, μέσω της εμπλοκής, της ενθάρρυνσης, της αυτονομίας, του προβληματισμού και της 

συνεργασίας μέσω της  κοινότητας (Chen, Lambert, & Guidry, 2010 ˙ Dunlap & Lowenthal, 

2011) αυξάνουν συνεχώς το ενδιαφέρον τους για την χρήση των τεχνολογιών Web2.0 και των 

κοινωνικών δικτύων στο σχολείο. Άλλωστε πλέον ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι, οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν λεπτούς τοίχους (thinwalls), εννοώντας ότι η 

συνέχιση της εκπαίδευσης γίνεται και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, παράλληλα, την ίδια 

στιγμή σε άλλες αίθουσες διδασκαλίας, με άλλους μαθητές και άλλους εκπαιδευτικούς 

οπουδήποτε στον κόσμο (Richardson, 2009). 
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 Είτε βρίσκονται στην θέση του Διευθυντή είτε στην θέση του εκπαιδευτικού μέσα στην 

τάξη υπάρχουν εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν την ιδέα της χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης ή άλλης τεχνολογίας Web 2.0 με τους μαθητές ως το κύμα του μέλλοντος 

(edWeb.net ˙ IESD, Inc. ˙ MCH, Inc. ˙ MMS Education, 2010) και έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

στη σημερινή εποχή της πληροφορίας, οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας αποτελούν 

βασικό σύνολο σύνθετων ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του 

εκπαιδευτικού επιτεύγματος  στον χώρο του σχολείου Smalley (2004). 

Μετά από προσεκτική εξέταση ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών άρθρων, διαπιστώσαμε 

ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την σωστή χρήση παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα 

τόσο για τους μαθητές όσο και για τον Σχολικό Οργανισμό και τα Στελέχη του. 

Αυτά τα πλεονεκτήματα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω χωρισμένα στις εξής 

κατηγορίες: 

• Θετικά στοιχεία των ΜΚΔ για τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό έργο. 

• Θετικά χρήσης για τον Διευθυντή. 

• Θετικά για τον Σχολικό οργανισμό. 

 

2.1 – Θετικά στοιχεία των ΜΚΔ για τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό-

παιδαγωγικό έργο. 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνες που διερεύνησαν την χρήση των κοινωνικών 

δικτύων για σκοπούς διδασκαλίας , μάθησης  και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών είναι καλά εδραιωμένα Al-Aufi & S. Fulton, C. (2014) και με ξένη βιβλιογραφία 

(Chen & Bryer, 2012 ˙ Tiryakioglu & Erzurum, 2011 ˙ Moran et al., 2011 ˙ Lester & Perini, 

2010 ˙ Roblyer et al., 2010  ˙ Ellison et al., 2007 ˙ Young & Quan-Haase, 2009 ˙ Kirschner & 

Karpinski, 2010  ˙ Wen Tian et al., 2011.Επίσης έχουν γίνει έρευνες και στην Ελλάδα που 

επιβεβαιώνουν ότι  η χρήση ΜΚΔ έχει θετικά αποτελέσματα στο εκπαιδευτικό έργο 

(Κασκαντάμη & Καλογερόπουλος, 2010 ˙ Τρυφιάτης & Στιβακτάκη, 2011 ˙ Ελευθεριάδου, 

2012  ˙ Μποφίλου, 2013 ˙ Θεοδότου, 2013,et al. όπως αναφέρεται στην Κολλιοπούλου, 2015 

όπως επίσης καις στους Μάνιου & Γρηγορίου, 2012 ˙ Δραγογιάννης, et.al., 2013  ̇  Σωτηριάδου 

& Παπαδάκης, 2013. 

Ορισμένα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως επικοινωνία, 

συνεργασία, κοινωνικότητα, δημιουργικότητα, και σύγκλιση όπως αναφέρουν οι (Friedman & 

Friedman, 2013) των συνεχώς αυξανόμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παράλληλα με την τυπική μαθησιακή διαδικασία στην εκπαίδευση 

βελτιώνοντας την ποιότητάς της και εμπλουτίζοντας τους μαθητές ενισχύοντας τους με 

ρεαλιστικές πρακτικές και εμπειρίες της καθημερινής ζωής, βοηθώντας τους να αποκτήσουν 
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την ικανότητα της αυτοκατεύθυνσης σε καινοτόμες δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η 

ικανότητα της συνεργασίας με ομάδες και υπολογιστές (McCoog, 2008). Επίσης με την άτυπη 

χρήση των ΜΚΔ ενισχύεται και προωθείται η συνεργατική γνώση μέσω της συμμετοχικής 

κουλτούρας (Thouësny & Bradley, 201 ˙ Cheng, Kuo, Hsin, & Wei, 2013), οι τεχνολογίες 

Web2.0 δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς  να σχεδιάσουν και να 

πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών αυξάνοντας την 

αφοσίωση την συμμετοχή το ενδιαφέρον (Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016).  

Έτσι οι μαθητές σε περιβάλλοντα με μεσολάβηση των ΜΚΔ δεν είναι παθητικοί 

παρατηρητές στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά ενισχύοντας τις δεξιότητες συνεργασίας και 

συντονίζοντας τους στόχους τους μετατρέπονται σε ενεργούς συνεργάτες, όπου συζητούν, 

σχεδιάζουν, δημιουργούν γνώση μέσω των αλληλεπιδράσεων τους (Bull & Adams, 2012 ˙ 

Mao, 2014 ˙ Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016). Μέσω της συζήτησης  και της 

αμφισβήτησης ιδεών μπορούν να συνεργάζονται για την εύρεση μιας ομαδικής λύσης σε ένα 

δεδομένο πρόβλημα αναπτύσσοντας δεξιότητες κριτικής σκέψης καθώς και δεξιότητες 

αυτοανασκόπησης και συν-κατασκευής γνώσεων  (Bruneel et al., 2013) Η όλη διαδικασία 

μάθησης μέσω της υιοθέτησης του ρόλου του ερευνητή από τους  μαθητές (Palaigeorgiou & 

Grammatikopoulou, 2016) ενισχύει την δημιουργία γενιάς μαθητών που μπορούν να σκεφτούν 

κριτικά και δημιουργικά για επίλυση προβλημάτων ιδιότητα που αποτελεί προτεραιότητα σε 

ολόκληρο τον κόσμο  Thomson (2011). Ο Blankenship (2011) έδειξε σε μελέτη του ότι τα 

κοινωνικά μέσα έχουν θετικό αντίκτυπο στη δέσμευση , το ενδιαφέρον των μαθητών, το 

μεγαλύτερο έλεγχο της εκπαίδευσης και μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους. 

Από την άλλη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  αποτελούν ένα μέσο για την αύξηση της 

συνεργασίας και  αλληλεπίδρασης για μαθητές οι οποίοι είναι ντροπαλοί. Το θετικό στοιχείο 

είναι ότι αυτοί οι μαθητές θα αλληλοεπιδράσουν  θα ανταλλάξουν ιδέες, θα δημιουργήσουν 

τον δικό τους ρυθμό μάθησης, χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρμογές και εργαλεία (Hew, 2011) 

με τρόπο τέτοιο που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί και θα έμεναν εκτός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Έτσι τα παιδιά αυτά ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους (Bosch, 2009 

˙ Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016), δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που πιθανόν αντιμετωπίζουν (Tian et al., 2011). Επίσης η 

έρευνα  έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι «τα ντροπαλά άτομα ήταν πιο πιθανό από τα μη ντροπαλά 

άτομα να αναφέρουν ικανοποιητικές σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί στο Διαδίκτυο» (Orr, 

2009). Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από τα μεμονωμένα όμως παιδιά με τον τρόπο αυτό 

βοηθιέται ολόκληρη η τάξη γιατί αυξάνεται το ποσοστό της αλληλεπίδρασης και της 
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ανταλλαγής ιδεών οι διαδικασίες οι οποίες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί αν αυτά τα άτομα 

παρέμεναν αποσυρμένα (Barczyk, C., Duncan, D. G., 2011). 

Υπάρχουν όμως και έμμεσα θετικά στοιχεία βελτίωσης, πιο συγκεκριμένα μέσω της  

βελτίωσης της συνεργασίας και της επικοινωνίας (Collins & Hide, 2010 ˙ Rowlands et al., 

2011) αυξάνεται και η ενεργητική συμμετοχή στην διδασκαλία (Ellison et al., 2007), 

καλλιεργώντας την ταυτόχρονη ανοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα των 

συμμετεχόντων (Young & Quan-Haase, 2009). 

Η συνδεσιμότητα είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πολύ χρήσιμο κατά την 

μάθηση. Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης θα επεκτείνουν τα δίκτυα επικοινωνίας, θα παρέχουν 

άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες (Halverson and Smith, 2009), οι οποίες μπορούν να 

δημοσιεύονται και να εμφανίζονται από όλους και σε όλους τους χρήστες αποτελώντας μία 

πηγή γρήγορης διάδοσης πληροφοριών ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου  (Dogruer et al., 2011 ˙ 

Orlanda-Ventayen & Magno Ventayen, 2017),  

Η παραπάνω διαδικασία δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό όχι μόνο να ενσωματώνει 

πολυμέσα και κείμενα, αλλά και να τα μοιράζεται εύκολα και γρήγορα πληροφορίες, 

παρέχοντας ένα περιβάλλον συνεργασίας απαλλαγμένο από χρονικούς , περιορισμούς  με 

σκοπό την επικοινωνία την αλληλεπίδραση και την συνεργασία ανά πάσα στιγμή μειώνοντας 

το ψηφιακό χασμα  μετξύ των μαθητών και των καθηγητών ,Palaigeorgiou & 

Grammatikopoulou, 2016 κάνοντας τα σχολεία ακόμα πιο συνδεδεμένα και σημαντικά 

(Greenhow & Robelia 2009 ˙ Rennie & Morrison, 2013). 

Η ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει δείξει ότι αυξάνει την εμβάθυνση 

μάθησης εξαφανίζοντας την όποια επιφανειακή προσέγγιση μέσα από τον προβληματισμό 

επιτρέποντας το σχηματισμό των όποιων διαφορετικών απόψεων και προοπτικών (Siemens & 

Tittenberger, 2009) βοηθώντας την ανάπτυξη, τη θετική συμπεριφορά στη μαθησιακή 

διαδικασία και βελτιώνοντας την ποιότητα μάθησης συνολικά (Kirschner & Karpinski, 2010). 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από μία μελέτη που διεξήχθη από το Υπουργείο Παιδείας 

των Η.Π.Α. το (2009), η οποία ανέφερε στα αποτελέσματα της ότι οι τάξεις που χρησιμοποιούν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικά συστήματα βρέθηκαν να είναι πιο 

αποτελεσματικές από τις τάξεις που χρησιμοποιούσαν μόνο την παραδοσιακή διδασκαλία 

πρόσωπο με πρόσωπο (Means et al., 2009). 

Σε όλες τις παραπάνω έρευνες βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι 

τα εργαλεία κοινωνικού δικτύου μπορούν να υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

ενισχύοντας κυρίως άξονες που περιγράφουν τα καινοτόμα και προοδευτικά Σχολεία (Kovacs, 

2017) όπως: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 
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• Εξατομικευμένη μάθηση. 

• Πρακτική και βιωματική μάθηση. 

• Εκμάθηση με βάση την κοινότητα  

 Έχοντας  την ικανότητα να  ξεκλειδώσουν μια σειρά από δεξιότητες ανεξάρτητα από τη 

φύση της μάθησης, (δηλαδή άτυπη, τυπική και επαγγελματική μάθηση), (Hung & Yuen, 2010) 

βοηθάνε και υποστηρίζουν  του εκπαιδευτικούς στην καθημερινή τους εργασία στο να 

αναπτύξουν τις ατομικές δεξιότητες των μαθητών τους, στο μέγιστο δυνατό (Redecker, 2008). 

Παρέχουν εύκολη σύνδεση με τους μαθητές με ενεργή παρακίνηση (Munoz & Towner 2009  ˙ 

Oblinger, 2006) και ενεργές συμμετοχικές εμπειρίες χαρακτηριστικά στα οποία έχει προτίμηση 

η τεχνολογικά κεκλιμένη νεολαία του 21ου αιώνα. 

 

2.2 – Θετικά χρήσης για τον Διευθυντή. 

Αναμφίβολα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της ραγδαίας ανάπτυξης τους υπηρετούν 

ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων (boyd & Ellison, 2007). 

Η έρευνα έχει ήδη επιβεβαιώσει θετικά χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

όπως επικοινωνία, συνεργασία, κοινωνικότητα, δημιουργικότητα, και σύγκλιση όπως 

αναφέρουν οι (Friedman & Friedman, 2013). 

Πρόσθετα ο (Sheninger, 2015α) αναφέρει ότι τα ΜΚΔ βοηθούν  στην συνεργασία, την 

απόκτηση πόρων, την αποτελεσματική ανάδραση , την υποστήριξη, την ανταλλαγή ιδεών και 

στρατηγικών πληροφοριών με συναδέλφους, καλλιεργώντας ταυτόχρονα βασικές αρχές της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας όπως: Διαφάνεια, ευελιξία και προσβασιμότητα και 

λειτουργώντας ως συνδετικός χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών (van Dijck, 

2012). 

Οι Διευθυντές των σχολείων μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα βασικά πλεονεκτήματα 

που προσφέρουν τα εργαλεία του Web 2.0  με σκοπό την βέλτιστη εκπλήρωση του σκοπού 

τους. Ιδιότητες όπως επικοινωνία και κοινοτικές σχέσεις είναι τόσο σημαντικές που ερευνητές 

επισήμαναν ότι κάθε ηγέτης σχολείου είναι δύσκολο να είναι επιτυχής αν δεν μπορεί να 

επικοινωνήσει αποτελεσματικά (Arnold et al., 2007). 

Άλλωστε η χρήση τέτοιων εργαλείων δεν θα πρέπει να τρομάζουν τους Διευθυντές, όπως η 

εφεύρεση του τυπογραφείου δεν αντικατέστησε τις χειρόγραφες σημειώσεις, έτσι και η χρήση 

τέτοιων εργαλείων δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς τρόπους 

επικοινωνίας και διαμοιρασμού πληροφορίας Carr (2012, όπως αναφέρθηκε στο Cox & 

McLeod, 2013).  
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Επιπρόσθετα η σωστή χρήση των εργαλείων web 2.0 και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

μπορούν να βοηθήσουν τον ηγέτη να εφαρμόσει την σωστή επικοινωνιακή   στρατηγική για 

την πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων (Bernhardt, 2016). 

• Να υλοποιήσει τα καθήκοντά του . 

• Να μπορεί να μεταβεί σε σημαντικές πληροφορίες. 

• Να αποκτήσει πληροφορίες. 

• Να αναπτύξει ένα κοινό όραμα. 

• Να αποκτήσει αποφάσεις με συναίνεση. 

• Να δημιουργήσει σχέσεις. 

• Να ωθήσει τους ανθρώπους προς την αποδοχή μίας αλλαγής. 

Στην έρευνα μας μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση βρήκαμε ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν έναν διευθυντή σχολείου σε αρκετούς τομείς  τους οποίους 

χωρίσαμε στους παρακάτω βασικούς άξονες οι οποίοι θα αναλυθούν ένας προς έναν: 

• Συνεργασία με τους υφισταμένους 

• Ενημέρωση-επικοινωνία-επαφή την κοινότητα , δημιουργία brand name 

• Επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και του Διευθυντή 

• Επίτευξη στόχων και βελτίωση της ηγεσίας 

 

2.2.1 – Συνεργασία με τους υφισταμένους 

Σύμφωνα με τους (Smith, 2009 ̇  Burrus, 2010 ̇  Greenwald, 2010 ̇  Oakes 2012) σε αντίθεση 

με τις παραδοσιακές στατικές πλατφόρμες ενημέρωσης με την χρήση εργαλείων WEB 2.0 που 

έχουν σχέση με την επικοινωνία και την συνεργασία και την κοινωνική δικτύωση οι ηγέτες 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα ακόμα κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίου μπορεί να 

βελτιωθεί η συνολική επικοινωνία, η ανταλλαγή πληροφοριών, η γνώση, η εμπιστοσύνη, η 

ικανοποίηση των υφισταμένων η αποτελεσματικότητα στοιχεία που οδηγούν στην εν τέλει η 

συνολική αύξηση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. 

Mέσω των μεγαλύτερων αλληλεπιδράσεων και της πιο αποτελεσματικής επικοινωνίας που 

δημιουργείται οι διευθυντές μπορούν να βελτιώσουν και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με 

τους εκπαιδευτικούς βρίσκοντας ταυτόχρονα έναν αποτελεσματικό τρόπο για την άμεση 

ενημέρωση των δεύτερων για διάφορα εργασιακά θέματα  (Ferriter et al., 2011, όπως 

αναφέρεται στο Powers & Green, 2016). Έτσι δημιουργείται μία ισχυρότερη και 

αποτελεσματικότερη εμπλοκή της διοίκησης με τους εργαζομένους όπου μέσω των πιο άτυπων 

προσωπικών και προτύπων επικοινωνίας μπορούν να αναπτύξουν περισσότερο τις θετικές τους 

ιδιότητες προωθώντας ένα αμφίδρομο μοτίβο επικοινωνίας που αυξάνει εν τέλη την δέσμευση 
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την συνεργασία την πίστη και τον ενθουσιασμό των υφισταμένων προς τον σχολικό οργανισμό 

(Khan & Khan, 2011).  

 

2.2.2 – Ενημέρωση-επικοινωνία-επαφή με την κοινότητα , δημιουργία brand 

name. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ένα ευρύ δημογραφικό ποσοστό ανθρώπων  έχει 

υιοθετήσει  τη χρήση των μέσων κοινωνικής (Pew Research Center, 2019) έχοντας βελτιώσει 

κατά πολύ την δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους  ανεξάρτητα της ώρας της στιγμής 

και της τοποθεσίας. 

Αυτό το γεγονός και μόνο δίνει την δυνατότητα στους Διευθυντές  δημιουργώντας μία  

ομάδα σε ένα ΜΚΔ με σκοπό την  επικοινωνία με την κοινότητα να διεκδικήσουν 

αποτελεσματικότερη επικοινωνία απολαμβάνοντας τα οφέλη αυτής. . 

Με αυτή την ενέργεια μπορούν να μοιραστούν τυχόν λήψεις αποφάσεων που αφορούν την 

σχολική μονάδα , να γνωστοποιήσουν πληροφορίες, επιτεύγματα του σχολείου ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα διατηρώντας κανάλια ενημερωτικής επικοινωνίας  με εκπαιδευτικούς ανά 

τον κόσμο, με τους κηδεμόνες των μαθητών, τους μαθητές ή με άλλους τοπικούς φορείς ή 

ενδιαφερόμενους πολίτες παρέχοντας ενημερώσεις  για το τι συμβαίνει στην τοπική κοινότητα 

και στο σχολείο χωρίς κόστος δημιουργώντας  εν τέλη ισχυρότερες συνδέσεις επικοινωνίας  

(Cox & McLeod, 2014). 

Να σημειωθεί ότι έχουν αναγνωριστεί τα οφέλη μιας ισχυρής σχέσης γονέα-σχολείου η 

οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προώθηση της σχολικής επιτυχίας των παιδιών 

(Buchanan & Clark, 2017). Οι Διευθυντές ισορροπώντας την πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία  με την ενσωμάτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  ενισχύουν τις 

παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια καλή αρχή για την 

δημιουργία της φίρμας του σχολείου (brand-name). Άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα των σημερινών περιφερειακών-επαρχιακών σχολείων είναι η επαρκής διάχυση 

των αποτελεσμάτων μεταξύ του τριγώνου Σχολείο-Οικογένεια-Κοινωνία. 

Ανάμεσα στον ανταγωνισμό των σχολείων είναι ευθύνη του Διευθυντή να δείξει ότι το 

σχολείο ξεχωρίζει ώστε να πείσει τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σε αυτό το σχολείο. 

Ο (Bunnell, 2005) διαπίστωσε ότι πολύ λίγα σχολεία έχουν επίσημα σχέδια μάρκετινγκ. Είναι 

πολύ σημαντικό να καταβάλλονται προσπάθειες από τον Διευθυντή ώστε να βρίσκονται 

εναλλακτικοί τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνίας. Η επιτυχής διαχείριση μιας κοινωνικής 

παρουσίας απαιτεί χρόνο και στοχευμένες προσπάθειες από τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας ώστε να συνδεθεί με τους ενδιαφερόμενους με διαφανή και έγκυρο τρόπο με σκοπό 

να διαμορφωθεί με τον χρόνο η επωνυμία του σχολείου με ισχυρούς δεσμούς (Edelman, 2012). 
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Προσελκύοντας συνεχώς άτομα στο περιεχόμενο της σελίδας του σχολείου και προωθώντας 

ταυτόχρονα μία καλή σχέση με τους κηδεμόνες μπορούν να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν 

αυθεντικές σχέσεις ώστε να αποκτήσει το σχολείο την φήμη του «αξιόπιστου σχολείου». Να 

σημειωθεί ότι η ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από ένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνει 

της πιθανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ταυτόχρονης απεικόνισης της κουλτούρας 

του σχολείου  στο κοινό με το μεγάλο πλεονέκτημα όλων αυτών του μηδενικού κόστους. Είναι 

απαραίτητο ο Διευθυντής της σχολικής της μονάδας να ξέρει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 

τα κοινωνικά μέσα κυρίως σε θέματα προώθησης της ανάπτυξης του σχολείου. 

Παρόλο που οι Διευθυντές των σχολείων έχουν διάφορες ευθύνες (Cho & Jimerson, 2016), 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράλληλα με 

την εκπλήρωση αυτών των ευθυνών και να απολαύσουν όλα τα προαναφερθέντα 

πλεονεκτήματα.  

Οι σχολικοί ηγέτες που χρησιμοποιούν ένα ισχυρό σχέδιο κοινωνικής παρουσίας μέσω των 

εργαλείων της κοινωνικής δικτύωσης και ταυτόχρονης ισχυρής άμεσης επικοινωνίας (πρόσωπο 

με πρόσωπο) εν τέλη κερδίζουν την εμπιστοσύνη των σχολικών κοινοτήτων τους, 

απολαμβάνοντας μια θετική ανάδραση των ενδιαφερομένων με την ταυτόχρονη ανταλλαγή 

ιδεών με την κοινότητα τους (Kellough & Hill, 2014). 

 

2.2.3 – Επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και του Διευθυντή. 

Ένα εναλλακτικό και ενδιαφέρον θετικό στοιχείο της χρήσης των κοινωνικών δικτύων 

αποτελεί η χρήση τους με σκοπό επαγγελματική ανάπτυξη τόσο του προσωπικού όσο και του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Για να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά δίκτυα τα στελέχη της 

εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την 

συμμέτοχή τους σε δίκτυα επαγγελματικής μάθησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι (Cox & 

McLeod, 2014, Sheninger, 2014) διαπίστωσαν ότι τα κοινωνικά μέσα παρέχουν μια μοναδική 

πλατφόρμα για την επαγγελματική ανάπτυξη του διαχειριστή.  

Μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορούν να παρέχονται δυνατότητες ανταλλαγής 

επαγγελματικών πρακτικών με γρήγορη ανταλλαγή στοιχείων και πόρων ,ανάδραση 

υποστήριξη και ανταλλαγή ιδεών και δεδομένων και στρατηγικών πληροφοριών (Sheninger, 

2014) μεταξύ των στελεχών των σχολείων ή και ενεργοποίηση δικτύων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών με κοινά εκπαιδευτικά-τεχνολογικά ενδιαφέροντα προσφέροντας απεριόριστες 

ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην γνώση των άλλων. Με τον τρόπο αυτό 

εκτίθενται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη ποικιλία εναλλακτικών απόψεων τα οποία βοηθούν 

στην ανάπτυξη γνώσεων και στην εναλλακτική λύση μιας προβληματικής κατάστασης . 
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Άλλωστε έχει αναγνωριστεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  για την λήψη σιωπηρών γνώσεων, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην 

ταχεία επίλυση προβλημάτων παρέχοντας  στους Καθηγητές και στον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας έναν μηχανισμό γρήγορης και αποτελεσματικής  πρόσβασης στην εμπειρία πολλών 

χρηστών (Blackwell et al., 2009). 

Επίσης τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να ενισχύσουν την ροή της πληροφορίας και έτσι τα 

άτομα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες μάθησης χωρίς χρονικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες Lin (2001). Οι χρήστες 

των κοινωνικών δικτύων μπορούν να εγγραφούν σε ομάδες συζήτησης με βάση τα 

ενδιαφέροντα τους (Askanase, 2009) μαθαίνοντας από άτομα που εκτελούν παρόμοιες 

εργασίες ή και ρόλους, έτσι γίνεται μία έμμεση προώθηση της μάθησης υποβάλλοντας 

ερωτήσεις σε άτομα του ίδιου δικτύου. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τον Adah (2010, 

όπως αναφέρθηκε στο Onuoha, 2013) ο οποίος αναφέρει ότι οι ομάδες συζήτησης παρέχουν 

μια υπέροχη ευκαιρία να συζητήσουμε γρήγορα τις αμοιβαίες ανησυχίες.   

Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασιακού προσοντολογίου είναι σημαντική η 

ανάπτυξη νέων ικανοτήτων προκειμένου τα στελέχη της εκπαίδευσης  να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά (Majid, 2004).  

Εκμεταλλευόμενοι τις ανωτέρω δυνατότητες μπορούν να βελτιώσουν την προσωπική 

δικτύωση και κατ’ επέκταση την στρατηγική τους δικτύωσή με την δημιουργία ενός ιστού 

προσωπικών επαφών που θα τους παρέχουν σχόλια, πληροφορίες και πόρους, πληροφορίες και 

καθοδήγηση.  

Ένας Εκπαιδευτικός άλλωστε μόλις περάσει στην θέση του διευθυντή ενστικτωδώς 

κατασκευάζει και διατηρεί ένα χρήσιμο δίκτυο ατόμων. 

Τα κοινωνικά μέσα μπορούν να διευρύνουν και να ενισχύσουν το προσωπικό τους δίκτυο 

πέρα από χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς υπερνικώντας τυχόν περιορισμούς των 

αρχικών κοινωνικών τους δεξιοτήτων βοηθώντας να βρουν κοινό έδαφος με άτομα εκτός του 

περιορισμένου κύκλου τους αποκτώντας νέες προοπτικές ανόδου της καριέρας τους (Ibarra & 

Hunter, 2007). 

 

2.2.4 – Επίτευξη στόχων και βελτίωση της ηγεσίας 

Η επικοινωνία έχει αναφερθεί από τους (Novick et al., 2008) ως μία σημαντική δεξιότητα 

του ηγέτη του 21ου αιώνα. 

 Η τελευταία βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τον ηγέτη στο να επηρεάζει και να οργανώνει τους 

υφισταμένους του με τέτοιο τρόπο και προς ένα κοινό σκοπό ώστε όλοι μαζί σαν ομάδα να 

εκπληρώνουν τους στόχους  του σχολικού οργανισμού.  
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Η επικοινωνία μπορεί να ενισχυθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ολοκλήρωσης μιας εργασίας και βοηθώντας στην επίτευξη του στόχου.  

Οι (Ibarra & Hunter, 2007)  ενισχύουν τον παραπάνω συνειρμό υποστηρίζοντας ότι 

ανάπτυξη των δικτύων είναι σημαντική για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. 

Τα εργαλεία Web 2.0 που αφορούν κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας 

μπορούν να βοηθήσουν επικουρικά τον Διευθυντή στο να ενισχύσει την ικανότητα του στο να 

"στρατολογεί " ανθρώπους και ομάδες που είναι απαραίτητες για να φτάσει στην επίτευξη του 

στόχου. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την θέση του διευθυντή μέσω της καλύτερης επικοινωνίας 

φέρνοντάς τον λίγο πιο κοντά στην θέση του ηγέτη ο οποίος από την μεριά του έχει την 

ικανότητα να καταλαβαίνει που θέλει να πάει  μέσω των στόχων που θέτει. (Ibarra & Hunter, 

2007). Μάλιστα ένα πρόσφατο αποτέλεσμα έρευνας που έγινε από το BRANDfog (2014) 

έδειξε ότι το 2013 το ποσοστό των  των CEOs και των ηγετών που πιστεύει ότι  η χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία οδηγεί σε καλύτερη ηγεσία αυξήθηκε από 45% 

σε 75%.Οι διευθυντές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζοντας την 

απόδοση της ομάδας (Kratzer et al., 2005) και ενισχύοντας τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των 

ατόμων (Sidle & Warzynski, 2003), βελτιώνουν την ατμόσφαιρα καινοτομίας, την ενθάρρυνση 

της συνεργατικής εργασίας παράγοντες που επίσης δρουν θετικά στην επίτευξη του στόχου και 

παραπέμπουν σε κρίσιμα στοιχεία της τεχνολογικής ηγεσίας. Demski (2012). 

 

2.3 – Θετικά για τον Σχολικό οργανισμό 

Παρόλο που η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε  ότι υπάρχει έλλειψη εμπειρικών 

στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τα οφέλη της εφαρμογής των εργαλείων Web 2.0 στον 

καθ`αυτό οργανισμό (James Baxter & M. Connolly, 2014) παρατηρούμε  μέσω της 

καθημερινότητάς μας ότι όλο και περισσότερες εταιρίες, οργανισμοί, τράπεζες χρησιμοποιούν 

εργαλεία του WEB 2.0 για αποδοτική επικοινωνία. 

Οι ίδιοι οι οργανισμοί ανακαλύπτουν ότι μπορούν να καλύψουν την ανάγκη της 

επικοινωνίας με τους υπαλλήλους και τους πελάτες τους οικονομικά και αποδοτικά  μέσω 

αυτών των εργαλείων (Greenwald, 2010) εκμεταλλευόμενοι χαρακτηριστικά όπως οικονομική 

αποδοτικότητα, ευκολία διάδοσης πληροφοριών. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν όλο και πιο δημοφιλή τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ως τρόπο επικοινωνίας στους χώρους εργασίας (Obar et al., 2011). 

Επίσης η συνεχής χρήση αυτών των τεχνολογιών βοηθάει στην μετάβαση από υπηρεσίες με 

αρχιτεκτονικές εξυπηρέτησης πρόσωπο με πρόσωπο σε αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες 

στο Web εξοικονομώντας χρόνο και  χρήμα κάνοντας σε πολλές περιπτώσεις πιο αποδοτική 
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την εργασία και δημιουργώντας ευκαιρίες μετασχηματισμού ως προς τα βασικά θέματα 

διαφάνειας και λογοδοσίας επικοινωνίας και συνεργασίας  (Mergel et al., 2009). 

 

Κεφάλαιο 3ο – Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

 

Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών σε διαφορετικές μορφές. Σε όλα τα μέρη του κόσμου και σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης αυτό αποτελεί μία πραγματικότητα. 

Η Saiti (2009) αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετές παράμετροι που επηρεάζουν σημαντικά την 

όποια εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον. 

 Όμως σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην ενσωμάτωση και την μεταφορά και προσαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας στο 

περιβάλλον της τάξης Koral GÜMÜŞOĞLU, E. & Akey E. 2017 ˙ Stols et al. 2015 ˙ Ekman et 

al, 2015). Σύμφωνα με την Carter et al. (2013, όπως αναφέρθηκε στο KORAL GÜMÜŞOĞLU 

2017) , οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση της τεχνολογίας 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο βαθμό στον οποίο θα ενσωματώσουν την όποια 

τεχνολογία στις τάξεις τους και θα παρέχουν ευκαιρίες μάθησης μέσω αυτής. Οι Balanskat, 

Blamire & Kefala (2006) μάλιστα υποστηρίζουν ότι παρόλο που οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

αναγνωρίζουν την αξία των ΤΠΕ, WEB 2o στα σχολεία, εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες 

στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Η χώρα μας για να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο 

ζήτημα τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί Προγράμματα επιμόρφωσης των 

Εκπαιδευτικών Labrina Gioti (2018) τόσο στις βασικές δεξιότητες υπολογιστή Τ.Π.Ε (Α΄ 

επίπεδο) όσο και στην απόκτηση δεξιοτήτων που αφορά την παιδαγωγική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας Web 2 μέσα στην τάξη (Β΄ Επίπεδο)  γεγονός που με τον χρόνο θα βελτιώσει τις 

δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών και κατ’ επέκταση και την ταχύτητα υιοθέτησης  των 

τεχνολογιών Web 2.0 μέσα στην αίθουσα. 

Κεφάλαιο 4ο –  Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

χρήση των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. 

 

Παρόλο που έχει λάβει χώρα μία επανάσταση σχετικά με τον τρόπο που επικοινωνούμε και 

συνδεόμαστε τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό με βασικό εργαλείο τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Qualman, 2011) και παρόλλο που οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
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αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν την αξία των ΤΠΕ, WEB 2o στα σχολεία, εξακολουθούν 

να υπάρχουν δυσκολίες στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών Balanskat, Blamire & Kefala 

(2006). 

Υπάρχει μία γενική έλλειψη εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών ως προς στις τεχνολογίες 

Web 2.0 και τα κοινωνικά δίκτυα  η οποία οφείλεται στην τεχνολογική και παιδαγωγική 

έλλειψη των εκπαιδευτικών στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών λόγω έλλειψης 

κατάρτισης και γνώσης περιεχομένου σχετικά με τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με 

εργαλεία Web 2.0 (Bingimlas 2009 ˙ Van Acker et al., 2011). 

Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για προσωπική ή επαγγελματική χρήση μόνο ένας στους πέντε ποσοστό 

(18%) το εφαρμόζει πραγματικά στις οδηγίες του μέσα στην τάξη και κατά ειρωνικό τρόπο το 

(47%) πιστεύει και ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την μάθηση (K-12 Teach-ers, 2014). 

Μάλιστα σε έρευνα της η Κολλιοπούλου (2015)  έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω 

νούμερα αναφέροντας ότι "η συχνότητα χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι 

«μέτρια» και η χρήση τους είναι κυρίως ως μέσω προβολής και ανάρτησης εκπαιδευτικού 

υλικού παρά ως μέσω συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ τους απόψεων". 

Το παραπάνω στοιχείο επιβεβαιώνεται και από τους  Βαγγελάτος , Φώσκολος & Κομνηνός 

(2011) οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι είναι αναγκαία  η εκπαίδευση και επιμόρφωση των  

εκπαιδευτικών. Οι Διευθυντές, από την άλλη πλευρά, βρίσκουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

ισχυρές πλατφόρμες επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με 

τους γονείς και άλλους φορείς της κοινότητας (Sheninger, 2014). 

Ταυτόχρονα όμως με την παραπάνω θετική άποψη εκφράζουν και μία ανησυχία για την  

προστασία της ιδιωτικής ζωής των μαθητών-φοιτητών σχετικά με τις προσωπικές τους 

πληροφορίες όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Σχολικά-ακαδημαϊκά 

περιβάλλοντα (Whitehead, Floyd & Decker, 2013, Baule & Lewis, 2012) όπως αναφέρεται 

στους Powers K., Green M. (2016). 

Την όλη αρνητική στάση  που έχει ένα μέρος του εκπαιδευτικού κλάδου έρχονται  να 

ενισχύσουν και οι διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά καιρούς τα σχολεία. 

Πολλά κατά τόπους σχολικά συμβούλια έχουν αυξημένες ανησυχίες ως προς την χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα σχολεία τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους 

μαθητές (Nidiffer, 2010). Για τους παραπάνω λόγους η υιοθέτηση  της τεχνολογίας Web 2.0 

και των υπολογιστών  στα σχολεία  είναι αδύναμη και πολλοί Καθηγητές δεν είναι 

διατεθειμένοι να την χρησιμοποιήσουν (Stantchev et al., 2014) αντιμετωπίζοντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ως ενοχλητικά» Selwyn (2010, όπως αναφέρθηκε στο Beemt V. D. E 

et.al. 2019). 

Bingimlas,%20K.%20A.%20(2009).%20Barriers%20to%20the%20Successful%20Integration%20of%20ICT%20in%20Teaching%20and%20Learning%20Environments:%20A%20Review%20of%20the%20Literature.%20EURASIA%20Journal%20of%20Mathematics,%20Science%20and%20Technology%20Education,%205(3),%201.%20https:/doi.org/10.12973/ejmste/75275
Bingimlas,%20K.%20A.%20(2009).%20Barriers%20to%20the%20Successful%20Integration%20of%20ICT%20in%20Teaching%20and%20Learning%20Environments:%20A%20Review%20of%20the%20Literature.%20EURASIA%20Journal%20of%20Mathematics,%20Science%20and%20Technology%20Education,%205(3),%201.%20https:/doi.org/10.12973/ejmste/75275
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Στον αντίποδα μια μερίδα εκπαιδευτικών με τεχνολογικές ανησυχίες και τεχνολογική άνεση 

επηρεάζει θετικά την υιοθέτηση της τεχνολογίας Web 2.0 στα σχολεία (Wood et al., 2005). 

Πάνω σε αυτό τον ζυγό θετικών και αρνητικών οι δάσκαλοι αγωνίζονται μεταξύ της 

παιδαγωγικής χρήσης αυτής της τεχνολογίας και της δελεαστικής απόσπασης προσοχής των 

νέων μέσω αυτής της τεχνολογίας  (Rosen et al., 2013). 

Όπως επισημαίνει ο (Smalley, 2004)  "η διαχείριση πληροφοριών σήμερα απαιτεί ένα 

σύνολο δεξιοτήτων που, όσο περίπλοκες και αν είναι, είναι απαραίτητες για το ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό επίτευγμα του σχολείου". 

Μάλιστα οι δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας αποτελούν ένα σύνολο σύνθετων 

ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιτυχία τόσο στον εκπαιδευτικό χώρο όσο και στον 

κόσμο της εργασίας.   

Μέσα σε αυτό το ταραχώδες κλίμα απόψεων οι αντιλήψεις πολλών μπορεί να συγχέονται. 

Το σίγουρο είναι ότι "η αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα εκπαιδευτικά πλαίσια 

ποικίλει και διαφέρει ανάλογα με ποιον συνομιλείτε" (Wattam et al., 2012) άλλοι μπορούν να 

το δουν ως έναν σημαντικό παράγοντα που θα επηρεάσει το μέλλον της εκπαίδευσης  και άλλοι 

μπορεί να το δουν ως μια περιττή διεργασία απόσπασης προσοχής.  

Η νεότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά σε έναν κλάδο όπως τον εκπαιδευτικό, 

συμβάλλει στη δημιουργία σφαλμάτων αντίληψης αυτών των τεχνολογιών (Adhikari, 2012). 

Εν τέλη η σημασία της κατανόησης των αντιλήψεων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών ηγετών και επαγγελματιών της 

εκπαίδευσης. 

 

4.1 – Εμπόδια-προκλήσεις και οι κρίσιμοι παράγοντες υιοθέτησης τεχνολογίας 

από τους εκπαιδευτικούς  

Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί από ερευνητές για να διερευνήσουν τους παράγοντες από 

τους οποίους εξαρτάται η υιοθεσία ή όχι της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς (Kim et al., 

2008). Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας από 

τον εκπαιδευτικό σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι (Venkatesh et al., 2003) στην έρευνα τους αναφέρουν ότι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες 

συμπεριφορικής πρόθεσης χρήσης της τεχνολογίας είναι η προσδοκία απόδοσης, προσδοκία 

προσπάθειας, η κοινωνική επιρροή και συνθήκες διευκόλυνσης οι οποίες μαζί με άλλες 

μεταβλητές που περιλαμβάνουν την αυτοεκτίμηση, τη στάση χρήσης της τεχνολογίας και το 

άγχος του υπολογιστή επηρεάζουν την ατομική πρόθεση χρήσης της τεχνολογίας. 

Βέβαια το άγχος χρήσης των υπολογιστών οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη είναι δύο βασικοί παράγοντες που 
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επηρεάζουν την επιτυχία ενσωμάτωσης της όποια τεχνολογίας στην τάξη (Carter et.al., 2013 ˙ 

Cviko et al., 2011 ˙ Inan & Lowther, 2010). 

Το άγχος και η ένταση επιπρόσθετα μπορούν να αυξηθούν όταν καλεστεί ο εκπαιδευτικός 

να αυξήσει την χρήση τεχνολογιών μέσα στην τάξη και τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με 

τα κοινωνικά μέσα  (Van Acker et al., 2011). 

Μάλιστα αυτό είναι πιο έντονο σε εκπαιδευτικούς του «παλαιού κόσμου» οι οποίοι  μπορεί 

να αντιμετωπίσουν ένα πολιτισμικό σοκ ή κρίση δεξιοτήτων (McLoughlin & Lee, 2008) όταν 

αναγκαστούν να εισαγάγουν νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις για τις οποίες ενδέχεται να 

στερούνται εμπειρίας και εμπιστοσύνης (Palaigeorgiou et al., 2010). 

Και επιβεβαιώνεται από προηγούμενες έρευνες οι οποίες έχουν διαπιστώσει ότι οι 

δεξιότητες των υπολογιστών και η τεχνολογική αποδοχή συνδέονται αντιστρόφως ανάλογα με 

το άγχος του υπολογιστή*165) (Ekizoglu & Ozcinar, 2010). Όποιοι και να είναι οι παράγοντες 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα εκπαιδευτικά συστήματα  ώστε οι εκπαιδευτικοί μέσω της 

κατάλληλης κατάρτισης να νιώθουν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή στο να ενσωματώσουν τις 

τεχνολογίες WEB 2.0 στην διδασκαλία τους ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν  με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τις δεξιότητες του 21ου  αιώνα. 

Άλλωστε όλη η κοινωνία εξελίσσεται γύρω από την τεχνολογία, το γεγονός αυτό και μόνο 

συμβάλει στη γρήγορη προώθηση ανάλογων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν θετικό 

πρόσημο .   

Κεφάλαιο 5ο – Παράγοντες  που επηρεάζουν την χρήση αυτών των 

τεχνολογιών στα σχολεία. 

 

Ενώ η χρήση των κοινωνικών δικτυών είναι πλέον δεδομένη στην καθημερινότητα των νέων 

και παρόλο που γίνεται εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων για  επικοινωνία και 

συνεργασία εκτός του σχολείου και πολλές φορές και μεταξύ των στελεχών του σχολείου, 

πολλοί διευθυντές διστάζουν να φέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο σχολείο. Σε 

σχετική έρευνα της (NSBA, 2007) που περιλάμβανε τρεις έρευνες μία διαδικτυακή έρευνα 

1.277 μαθητών εννέα έως 17 ετών, μια διαδικτυακή έρευνα 1.039 γονέων και τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις με 250 Διευθυντές σχολικής περιοχής επίσης αποτυπώνεται η κατάσταση και 

φανερώνονται τα εμπόδια τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν από το υπάρχων 

σύστημα. 

Τα σχολεία στη πλειοψηφία τους είναι πολύ προσεκτικά θεσπίζοντας κανόνες και σε 

αρκετές περιπτώσεις είναι αντίθετα με την χρήση αυτών των τεχνολογιών.  

https://www.researchgate.net/publication/248607198_The_relationship_between_the_teacher_candidates'_computer_and_internet_based_anxiety_and_perceived_self-efficacy
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Το 92 % των σχολικών μονάδων  δηλαδή 9 στις 10 απαιτούν να υπογράψουν μαθητές και 

γονείς πολιτική χρήσης του διαδικτύου. Το 98% των περιοχών των σχολικών μονάδων 

χρησιμοποιούν λογισμικό αποκλεισμού πρόσβασης σε ακατάλληλους ιστότοπους. 8 στις 10 

περιοχές 84% έχουν θεσπίσει κανόνες κατά του διαδικτυακού chat-ting kai 81% κατά των 

άμεσων μηνυμάτων . 6 στις 10 περιοχές με 62%  είχαν θεσπίσει κανόνες συμμετοχής σε 

ιστολόγια και επίσης 6 στις 10 απαγόρευαν την λήψη email στο σχολείο. Τέλος περισσότεροι 

από τα μισά σχολεία 52% απαγόρευαν οποιαδήποτε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στα σχολεία. Μέσα σε αυτό το αυστηρότατο πλαίσιο κανόνων οι μαθητές δήλωσαν με ποσοστό 

96% ότι ορισμένοι δάσκαλοι τους αναθέτουν εργασία που απαιτεί το διαδίκτυο για την 

ολοκλήρωση της  και το 60% δήλωσε ότι μιλάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέματα 

εκπαίδευσης και το 50% δήλωσε ότι μιλάει ειδικά για μια σχολική εργασία.  

Αντίστοιχα και στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα μέσω της εγκυκλίου 

Φ.25/103373/Δ1 έχουν οριστεί βασικοί κανόνες και καθολικές απαγορεύσεις χρήσεις 

ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο. Ποιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος απαγορεύει στους 

μαθητές να έχουν στην κατοχή́ οποιαδήποτε συσκευή επεξεργασίας εικόνας βίντεο ήχου ή 

κινητά́ τηλέφωνα εντός του σχολικού́ χώρου. Επιτρέπει τη χρήση του εξοπλισμού του σχολείου 

κατά την διδακτική πράξη υπό την επίβλεψη του καθηγητή και δίνει το δικαίωμα στον 

καθηγητή να χρησιμοποιήσει δικό του ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να καλύψει τις ανάγκες της 

διδακτικής πράξης τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων, επίσης 

οποιαδήποτε επεξεργασία ανάρτηση αποθήκευση υλικού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

των μαθητών απαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων. Δεν απαγορεύει την χρήση 

των κοινωνικών μέσων  αλλά για να την επιτρέψει χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση του του 

κάθε κηδεμόνα. Αυτό το σφικτό πλαίσιο κανόνων έχει ως σκοπό την προστασία της ευαίσθητης 

κοινωνικά ομάδας των έφηβων παιδιών αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και έναν σοβαρό 

ανασταλτικό παράγοντα χρήσης των ΜΚΔ στην τάξη.  

Σε ποιοτική έρευνα των (Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016) ως πρόσθετοι 

ανασταλτικοί παράγοντες  αναφέρονται οι αρνητικές στάσεις των συναδέλφων λόγο φόβου των 

τεχνολογιών Web 2.0, ο ίδιος ο Διευθυντής ο οποίος έχει έλλειψη  εμπιστοσύνης και ασκεί 

υπερβολικό έλεγχο σε κάθε τι το διαφορετικό επίσης οι ίδιοι οι γονείς οι οποίοι λόγο κακής 

ενημέρωσης είναι απρόθυμοι να δώσουν την συγκατάθεση τους  για την χρήση τέτοιων 

τεχνολογιών η πολλές φορές ασυμβατότητα με το πρόγραμμα σπουδών το οποίο θέτει σαφής 

προσδοκίες σε περιορισμένο χρόνο. 

Ένας  ακόμα ανασταλτικός παράγοντας αποτελούν τα ψηφιακά χάσματα, μια έρευνα του  

(Pew Research Center, 2012) αποτυπώνει τα ψηφιακά χάσματα και τα προβλήματα πρόσβασης 

στο διαδίκτυο ανάμεσα στα παιδιά και φανερώνει ότι η διαφορά στην πρόσβαση ψηφιακών 
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εργαλείων έχει κάποια επίδραση στους μαθητές. Έτσι ενώ το 54% των καθηγητών δηλώνουν 

ότι όλα ή σχεδόν όλα τα παιδιά  έχουν επαρκή πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία στο σχολείο 

μόνο ένας στους πέντε δηλαδή 18% δηλώνει ότι έχουν επαρκή πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία 

από το σπίτι κυρίως παιδιά αγροτικών περιοχών τα οποία έχουν προβλήματα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και όλα αυτά παρόλες τις 

αναφορές για διάχυση της ιδιοκτησίας φορητών συσκευών, όσο αφορά την ελληνική 

πραγματικότητα σε έρευνα των (Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016)  αναφέρεται ότι 

"η πλειονότητα των μαθητών δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία για λόγους δημιουργικότητας 

και μάθησης" ενισχύοντας δυστυχώς την εξίσωση και με τον παράγοντα του ψηφιακού 

αναγραμματισμού, στο ίδιο άρθρο περιγράφεται και το πρόβλημα της διαθεσιμότητας 

υπολογιστικών συστημάτων ανά σχολείο λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.  

Επίσης οι εκπαιδευτικοί δεν είναι έξω από την εξίσωση, η (Agustrianita, 2019) αναφέρει ότι 

ένα συχνό εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή και εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σχολείο και την τάξη αποτελεί ο ίδιος ο δάσκαλος ο 

οποίος πολλές φορές  λόγο έλλειψης ευκαιριών καθοδήγησης και κατάρτισης (Palaigeorgiou 

& Grammatikopoulou, 2016)   δεν γνωρίζει τον αποτελεσματικότερο τρόπο παιδαγωγικής 

εφαρμογής των παραπάνω εργαλείων στην τάξη. Η προηγούμενη αιτία μαζί με την έλλειψη 

χρόνου του εκπαιδευτικού (Rowlands et al., 2011) αποτελούν τα πιο συχνά εμπόδια και 

συνδράμουν και  στην μη χρήση των ΜΚΔ στο σχολείο. Τέλος οι (Harris & Rea, 2009) 

περιέγραψαν τέσσερις βασικούς περιορισμούς κυρίως όσον αφορά  κατά την χρήση τέτοιων 

τεχνολογιών που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα: 

• Την Διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων 

• Την πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό 

• Την διευκόλυνση της λογοκλοπής 

• Το μεγάλο επίπεδο διαφάνειας μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τους μαθητές. 

 

Κεφάλαιο 6ο – Ανησυχίες των εκπαιδευτικών, κίνδυνοι και ασφάλεια από και 

κατά την χρήση των ΜΚΔ στην εκπαίδευση. 

 

Παρόλο που οι  θετικοί παράγοντες είναι πολλοί σύμφωνα με τους  (Freeman & Loo, 2009) 

σε οποιαδήποτε χρήση τεχνολογίας πρέπει να εξετάζουμε πάντα και τις δύο μεριές το όφελος  

και το κόστος με τους κινδύνους χρήσης από την άλλη. Για τα σχολεία αποτελεί μεγάλη 

πρόκληση η προστασία της ιδιωτικής ζωής των μαθητών όταν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά και 

μια μεγάλη επίσης ανησυχία για τους Διευθυντές. 
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Κατά καιρούς από διάφορους ερευνητές έχουν επισημανθεί διάφοροι κίνδυνοι  που 

σχετίζονται με την χρήση των ΜΚΔ και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την  διαμόρφωση 

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πολιτικής στο μέλλον. 

Αυτούς τους τύπους κινδύνου οι  (Ahn, 2011 ˙ Lev-on, 2017 ˙ Smith et. al. 2017) τους 

χώρισαν σε τρεις κατηγορίες:  

• Προσωπικούς κινδύνους 

• Συναισθηματικούς κινδύνους  

• Σχολικούς κινδύνους 

Οι (Juvonen & Gross, 2008 ̇  Livingstone & Brake, 2010 ̇  Ybarra & Mitchell, 2008 ̇  Yilmaz, 

2010 ˙ Cramer και Hayes 2010) αναφέρουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό την αποκάλυψη 

προσωπικών στοιχείων, την σεξουαλική παρενόχληση και την εξαπάτηση ως τέσσερις 

βασικούς κινδύνους. 

Τα αποτελέσματα μιας σειράς ερευνών από τους (Juvonen & Gross, 2008 ˙ Livingstone & 

Brake, 2010 ˙ Ybarra & Mitchell, 2008 ˙ Yilmaz, 2010) αναφέρουν ομοίως την σεξουαλική 

παρενόχληση και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό προσθέτοντας την αποκάλυψη προσωπικών 

πληροφοριών και τον ρατσισμό. 

Γενικά έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ταπείνωσης από συμμαθητές, εκφοβισμός  κατάθλιψη 

και απομόνωση σε ακραίες καταστάσεις χρήσης (Tsitsika et al., 2014  ˙ Patton et al., 2016 ˙ 

Woods & Scott, 2016 ˙ Kokkinos & Saripanidis, 2017). Οι έφηβοι χρήστες των ΜΚΔ σε 

ακραίες περιπτώσεις χρήσης και σε περιπτώσεις προσωπικοτήτων χαμηλής αυτοεκτίμησης   

εκτός από την αίσθηση μοναξιάς, λόγο της συνεχόμενης σύγκρισης με συνομηλίκους τους  

μπορεί να οδηγηθούν σε στρεβλή θεώρηση του εαυτού τους  κάτι που μπορεί να προκαλέσει 

δυσαρέσκεια  για την δική τους εμφάνιση (Błachnio et al. 2016 ˙  Ferguson et al. 2013 ˙ Reid 

& Weigle 2014). Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί ο έφηβος να οδηγηθεί σε καταστάσεις 

συναισθηματικής κατάθλιψης   και απόσυρσης (McCrae et al. 2017 ˙ Tartari 2015 ˙ Woods & 

Scott 2016). Στο αντίθετο άκρο λόγο της εμμονής τους με την εξωτερική τους εμφάνιση μπορεί 

να αναπτύξουν ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας (Kaya και Bicen 2016). 

Ως προ την ασφάλεια των πληροφοριών και των δεδομένων που είναι δημόσια ή 

κοινόχρηστα o (T. Buchanan et al., 2006) δηλώνει ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μέσω αυτού 

του επιπέδου προσβασιμότητας να εξαχθούν, να κλαπούν, να πωληθούν, να αναλυθούν από 

κυβερνήσεις ή ιδιωτικές εταιρίες χωρίς να έχουν γνώση οι χρήστες.  
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6.1 Μείωση σχολικής-ακαδημαϊκής επίδοσης. 

Πολλές μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι η λάθος και χωρίς όριο χρήση μπορεί να οδηγήσει 

σε αρνητικές συνέπειες  της μείωσης απόδοσης των μαθητών-σπουδαστών (Griffiths & Kuss, 

2011, Unachukwu et.al 2016). 

Η παραπάνω αρνητική συνέπεια επέρχεται λόγο της μείωσης της προσοχής και των 

σημαντικών αποσπάσεων που δημιουργεί η χρήση των ΜΚΔ από τους μαθητές την ώρα της 

μαθησιακής διαδικασίας  Piotrowski, 2015 ˙ Lederer, 2012). Το χαρακτηριστικό αυτό ίσως 

είναι το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο δημιουργώντας στον καθηγητή έναν φόβο απώλειας των 

μαθητών του (Tess, 2013). 

 

6.2 Αντιμετώπιση των προκλήσεων-Ασφάλεια Χρήσης 

Για την μείωση του ποσοστού των  ανωτέρω αρνητικών στοιχείων και περιπτώσεων τα 

Σχολεία ανταποκρίθηκαν και προσπάθησαν να εφαρμόσουν διάφορους σχεδιασμούς και 

πολιτικές.   Είτε μέσω της κατάλληλης τεχνολογίας φίλτρων είτε εφαρμόζοντας κανονισμούς, 

είτε εκπαιδεύοντας τους σπουδαστές με την κατάλληλη ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη (που 

ορίζονται ως «οι κανόνες συμπεριφοράς με τη χρήση της ενεργού τεχνολογίας», (Ribble et al., 

2004 ˙ Sameer Hinduja & Patchin, 2012 ˙ Horowitz et al., 2015). 

Σε άλλες όμως περιπτώσεις όπως του διαδικτυακού εκφοβισμού ή της εξαπάτησης έχει 

αποδειχθεί ότι είναι πιο δύσκολο να καταπολεμηθούν. 

Επίσης πολλοί ιστότοποι κοινωνικών δικτύων ανταποκρίθηκαν στην απαίτηση των χρηστών 

τους για μεγαλύτερη προστασία  της ιδιωτικής ζωής δίνοντας στους χρήστες μεγαλύτερο 

έλεγχο των ρυθμίσεων του απορρήτου τους στους προσωπικού τους λογαριασμούς. (Pacansky-

Brock & Ko, 2013).  

Παρόλο τις ενέργειες αυτές συγκεκριμένοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης  όπως το 

MySpace, το Facebook έχουν λάβει έντονες αντιδράσεις από τα σχολεία γιατί φοβούνται για 

την ασφάλεια των μαθητών τους και γιατί πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ σε 

ακατάλληλες στιγμές την ώρα του εκπαιδευτικού χρόνου. Ως αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων  

προέκυψαν πολυάριθμές εναλλακτικές πλατφόρμες οι οποίες είναι πιο κατάλληλες ώστε να 

φιλοξενήσουν εκπαιδευτικές κοινότητες σε απευθείας σύνδεση με την τάξη και τους κηδεμόνες 

των μαθητών. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα τους εκπαιδευτικούς μέσω αυτών των αξιόπιστων 

πλατφορμών να δημιουργήσουν τα δικά τους ιδιωτικά κοινωνικά δίκτυα (Klopfer, et al, 2009) 

ώστε να τα χρησιμοποιήσουν στη διδακτική πράξη. 
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Κεφάλαιο 7ο – Το επίπεδο αποδοχής της τεχνολογίας των ΜΚΔ από τους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο. 

 

7.1 Ορισμός και η έννοια της τεχνολογίας 

Σύμφωνα με το λεξικό  των (Henry George Liddell & Scott, 1983) η  τεχνολογία προκύπτει 

από την σύνθεση των λέξεων (τέχνη και λόγος)   

Με βάση το (lexico.com, n.d.) ορίζεται  ως «η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για 

πρακτικούς σκοπούς» ειδικά στην βιομηχανία. 

Είναι ένας εμπεριστατωμένος όρος που αφορά την γνώση και τη χρήση  εργαλείων από την 

ανθρωπότητα με σκοπό την δημιουργία αντικειμένων, συσκευών και μηχανισμών με την 

ώθηση της επιστήμης με πρακτικό όφελος ώστε να αυξάνεται η ικανότητα μας να ελέγχουμε 

και να προσαρμόζουμε το περιβάλλον μας. 

Δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο και οι (Oye et al.) αναφέρουν ότι αποτελεί μια ευρεία έννοια 

που περιλαμβάνει σύμφωνα με υλικά, μηχανές, μεθόδους σχεδιασμού, κατασκευής,  

παραγωγής, οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης τεχνολογικών αντικειμένων. 

 

7.2  Ορισμός της αποδοχής της τεχνολογίας 

Με τα χρόνια ερευνών και την ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας οι ερευνητές όλο και 

πιο πολύ ενδιαφέρονται για την κατανόηση των συνιστωσών που επηρεάζουν την υιοθέτηση ή 

όχι μιας τεχνολογίας.  

Σύμφωνα με τους (Teo, 2011) αποδοχή της τεχνολογίας μπορεί να οριστεί ως η προθυμία 

του χρήστη να χρησιμοποιήσει τεχνολογία για τις εργασίες που έχει σχεδιαστεί για να 

υποστηρίζει. 

Επομένως, η αποδοχή μπορεί να θεωρηθεί ως μία συνάρτηση της προθυμίας συμμετοχής 

των χρηστών στην όποια χρήση τεχνολογίας.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους (Louho et al., 2006) οι οποίοι απέδωσαν την αποδοχή 

της τεχνολογίας στο πώς οι άνθρωποι δέχονται την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας.  

Ουσιαστικά η αποδοχή της τεχνολογίας έχει θεωρηθεί ως μια μεταβλητή έκβασης σε μια 

ψυχολογική διαδικασία που περνούν οι χρήστες της τεχνολογίας κατά την λήψη της απόφασης 

χρήσης αυτής και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που προσδιορίζει την επιτυχία ή όχι μιας 

τεχνολογίας (Dillon και Morris 1996). 

Οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν  τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν και 

διαμορφώνουν την αποδοχή των χρηστών στην τεχνολογία με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

απόρριψης της. 
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Η αποδοχή της τεχνολογίας είναι πολύ σημαντική για να είναι μια τεχνολογία επιτυχημένη 

με τους φρενήρεις ρυθμούς  του αιώνα μας. 

Πολλές μορφές τεχνολογίας που ήταν χρήσιμες και χρησιμοποιήσιμες δεν αποδείχτηκαν 

επιτυχημένες λόγο της μη αποδοχής τους (Dillon, 2001). 

Αυτό οδήγησε στην έρευνα με σκοπό τον προσδιορισμό των τεχνολογικών και ψυχολογικών 

μεταβλητών που βασίζονται στην αποδοχή. 

 

7.3  Εισαγωγή  στα μοντέλα της τεχνολογίας 

Η αποδοχή και η χρήση της τεχνολογίας  έχουν τις ρίζες τους στις θεωρίες που 

χρησιμοποιούνται για την εξέταση της  διάχυσης. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός θεωρητικών μοντέλων αποδοχής της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων 

(IS) και Πληροφορικής (IT). 

• (IDT) - η Θεωρία Διάχυσης Καινοτομίας (Rogers, 1962) 

• (TRA)-Η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης Fishbein & Ajzen, 1975, όπως αναφέρεται 

στο Sugar et al., 2004)       

• TPB-Θεωρία της Προγραμματισμένης Συμπεριφοράς (Ajzen, 1985) 

• (SCT)-H Κοινωνική Γνωστική Θεωρία (Bandura, 1986, όπως αναφέρεται στο Sutton, 

2001) 

• (TAM)- Mοντέλο αποδοχής τεχνολογίας  (Davis, Bogozzi και Warshaw, 1989, όπως 

αναφέρεται στο Lai, 2017). 

• (MPCU) -Μοντέλο της Χρήσης PC (Thompson et al., 1991, όπως αναφέρεται στο 

Alomary & Woollard, 2015) 

• Mοντέλο επιτυχίας Delone και McLean IS  (DeLone & McLean 1992) 

• (DTPB)-Αποσυντεθειμένη Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Taylor & Todd, 

1995). 

• Θεωρία της Διάχυσης Καινοτομίας (IDT) (Rogers, 1995) 

• C-TPB-TAM-Συνδυασμός Θεωρίας Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς και Μοντέλου 

Αποδοχής Τεχνολογίας (S. Taylor & Todd, 1995) 

• (TAM2) - Εκτεταμένο μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (Venkatesh & Davis, 2000) 

• TAM 3 Πρότυπο αποδοχής τεχνολογίας 3 (Venkatesh & Bala, 2008) 

• (UTAUT)-Μοντέλο της Ενοποιημένης θεωρίας αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας 

Venkatesh et al. (2003). 

• UTAUT2 Μοντέλο Ενοποιημένης θεωρίας αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας 

(Venkatesh et al., 2012) 
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• Όλα τα προαναφερθέντα μοντέλα είναι κατάλληλα για τον έλεγχο αποδοχής της 

τεχνολογίας και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες 

 

7.4 Αναδρομή στα βασικά μοντέλα αποδοχής της τεχνολογίας (IDT, TRA, TPB, 

TAM, C-TPB-TAM, MPCU, SCT, MM) που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη 

του UTAUT Model. 

 

7.4.1 Θεωρία διάχυσης καινοτομίας (IDT) 

Η θεωρία της διάχυσης καινοτομίας αναπτύχθηκε και εισήχθη από τον Rogers τo 1962 

αποτελώντας μία από τις παλαιότερες θεωρίες κοινωνικής επιστήμης που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην μελέτη όλων των ειδών των καινοτομιών τόσο σε ατομικό όσο και σε 

οργανωτικό επίπεδο ανάλυσης (Tornatzky & Klein, 1982). Ο όρος διάχυση, ορίστηκε από τον 

Rogers ως «η διαδικασία με την οποία μια καινοτομία κοινοποιείται μέσω ορισμένων καναλιών 

με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των μελών ενός κοινωνικού συστήματος» (Rogers, 1995, σ. 

5) και η καινοτομία ως «μια ιδέα, πρακτική ή αντικείμενο που θεωρείται νέο από ένα άτομο ή 

άλλη μονάδα υιοθεσίας» (Rogers, 1995, σ. 11). Αυτή η θεωρία επιχειρεί να περιγράψει τη 

διαδικασία,  τα στάδια, τον βαθμό και τους παράγοντες που επηρεάζουν ή όχι, την διάχυση 

μιας καινοτόμου τεχνολογίας στο ευρύτερο κοινό. Ο (Rogers, 1995, όπως αναφέρεται στο 

Momani & Jamous, 2017) προσδιόρισε ότι υπάρχουν κανάλια μέσω των οποίων επικοινωνεί 

μία καινοτομία, με την πάροδο του χρόνου μέσω των συμμετεχόντων εντός των κοινωνικών 

συστημάτων δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν 5 χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την 

απόφαση υιοθέτησης μια καινοτόμου τεχνολογίας (Rogers, 1983), αυτά είναι:  

 

• Τα σχετικά πλεονεκτήματα 

• Η πολυπλοκότητα 

• Η δοκιμαστικότητα 

• Η παρατηρησιμότητα  

• Η συμβατότητα  

 

 

 

Εικόνα 1. Innovation Diffusion 

Theory (IDT), Rogers, 1983. 
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7.4.2 (TRA)-Η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης 1975 

Εισήχθη από τους  Fishbein, & Ajzen, 1975, όπως αναφέρεται στο Sugar et al., 2004). Η 

θεωρία της αιτιολογημένης δράσης αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θεωρίες της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελώντας ουσιαστικά αφετηρία για μοντέλα αποδοχής της 

τεχνολογίας (Davis et al. 1989 ˙ Venkatesh et al., 2003, σ. 428). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει 

ότι η πρόθεση ενός ατόμου να πραγματοποιήσει μια προτεινόμενη συμπεριφορά είναι ο πιο 

άμεσος προγνωστικός παράγοντας αυτής της συμπεριφοράς (Sugar et al., 2004). Η  τελική 

συμπεριφορά των χρηστών συνδέεται μέσω της πρόθεσης συμπεριφοράς με  δύο κοινωνικο-

γνωσιακές μεταβλητές, (Fishbein & Ajzen, 1975, όπως αναφέρεται στο D et al., 2012) την 

στάση απέναντι στην συμπεριφορά  και τον υποκειμενικό κανόνα. Η στάση απέναντι σε μια 

συμπεριφορά επηρεάζεται από συνιστώσες όπως αυτή των συμπεριφορικών πεποιθήσεων και 

της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά αυτές οι δύο αντικατοπτρίζουν την 

προσωπική θετική ή αρνητική θέληση του ατόμου να πραγματοποιήσει αυτή την συμπεριφορά  

και τις προσωπικές πεποιθήσεις για την αποτελεσματικότητα της συμπεριφοράς αν 

πραγματοποιηθεί. Με την σειρά του ο υποκειμενικός κανόνας επηρεάζεται και αυτός από δύο 

κανονιστικές συνιστώσες  τις κανονιστικές πεποιθήσεις και το κίνητρο για συμμόρφωση με τις 

αναφορές. Η πρώτη αντικατοπτρίζει  την αντίληψη ενός ατόμου ότι άλλοι σημαντικοί 

άνθρωποι γι’ αυτόν επικροτούν ή όχι την εμπλοκή στην συμπεριφορά αυτή και σταθμίζεται 

από το εσωτερικό κίνητρο του ατόμου να συμμορφωθεί ή όχι με την επιθυμία των άλλων. Άρα 

εν τέλη η συμπεριφορά του ατόμου συνδέεται με υποκειμενικούς κανόνες που βρίσκονται κάτω 

από τον έλεγχο του ίδιου του ατόμου (Sugar et al., 2004)  που διαμορφώνουν τις προθέσεις 

συμπεριφοράς και εν τέλη την ίδια την συμπεριφορά . Άρα εάν ένα άτομο αξιολογήσει μια 

προτιμώμενη συμπεριφορά ως θετική και πιστέψουν ότι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι 

επικροτούν την συμπεριφορά τότε αυτό οδηγεί σε υψηλότερη πρόθεση εφαρμογής της 

συμπεριφοράς (Sheppard et al., 1988). 

 

 

    

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Theory of reasoned action (TRA, Fishbein & Ajzen, 1975). 
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7.4.3 Θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς (TPB) 

Η TRB αποτελεί ουσιαστικά τον διάδοχο της θεωρίας TRA και δημιουργήθηκε από τον 

(Ajzen, 1985, 1991). 

Δημιουργήθηκε για να καλύψει κάποιους περιορισμούς της TRA στην αντιμετώπιση 

συμπεριφορών επί των οποίων οι άνθρωποι έχουν ελλιπή έλεγχο βούλησης (Safeena et al., 

2013). Είναι μία γενική θεωρία συμπεριφοράς η οποία όμως έχει εφαρμοστεί σε μελέτες 

συστημάτων πληροφοριών (Mathieson, 1991 ˙ Taylor &Todd 1995) 

Ονομάζεται επίσης εκτεταμένη θεωρία της αιτιολογημένης δράσης γιατί εισήγαγε μία 

ακόμα μεταβλητή τον αντιληπτικό έλεγχο συμπεριφοράς. 

Με βάση αυτή την θεωρεία η πρόθεση συμπεριφοράς  εξαρτάται πλέον από τρεις 

μεταβλητές ,μία συμπεριφορική πεποίθηση (Στάση), μία κανονιστική πεποίθηση 

(Υποκειμενικά πρότυπα) και μία πεποίθηση ελέγχου (Αντιληπτικός έλεγχος συμπεριφοράς). Η 

Τρίτη μεταβλητή δηλαδή ο αντιληπτικός έλεγχος συμπεριφοράς αφορά τον βαθμό στον οποίο 

πιστεύει ένα άτομο ότι ελέγχει ή όχι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής (D et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991). 

 

7.4.4 Θεωρία Μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας (TAM) 

Το μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας (TAM) αναπτύχθηκε και προτάθηκε από τον (Davis, 

1989). Είναι προσαρμοσμένο για περιβάλλοντα IS και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε 

προβλέπει την αποδοχή χρήσης της τεχνολογίας στο εργασιακό περιβάλλον (Venkatesh et al., 

2003). To μοντέλο (TAM) στηρίχτηκε στο μοντέλο (TRA) χρησιμοποιώντας την βασική δομή 

του που αναπτύχθηκε από τους Ajzen & Fishbein (1980), αφαίρεσε τις κοινωνικο-

συμπεριφορικές μεταβλητές που υπήρχαν στο ((TRA) κάνοντας χρήση δύο νέων γνωσιακών 

πεποιθήσεων, της αντιληπτής ευκολίας χρήσης (PEOU) και της αντιληπτής χρησιμότητας 
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(PU).Η κύρια ιδέα του TAM ήταν ότι οι δύο κύριες πλέον μεταβλητές επηρεάζονται από 

εξωτερικούς παράγοντες (Davis, 1989 ˙ Venkatesh et al., 2003) οι οποίες με την σειρά τους 

επηρεάζουν την στάση χρήσης νέων τεχνολογιών καθορίζοντας εν τέλη  την θετική ή αρνητική 

συμπεριφορική πρόθεση χρήσης και επηρεάζοντας  την τελική πραγματική συμπεριφορά ως 

προς τη χρήση της όποιας νέας τεχνολογίας (Venkatesh et al., 2003). 

Επίσης όπως βλέπουμε στο διάγραμμα η  αντιληπτή ευκολία χρήσης επηρεάζει άμεσα την 

αντιληπτή χρησιμότητα στηριζόμενο στην εξής λογική. Αν ένα σύστημα είναι δύσκολο στην 

χρήση εν τέλη δεν θα είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια για να 

αποκομίσει ο χρήστης οφέλη από αυτό. 

 

 

Εικόνα 4. Original TAM (Davis, 1986). 

 

Με τα χρόνια  από τους ερευνητές έχουν γίνει προσπάθειες επέκτασης του βασικού 

μοντέλου (TAM) μέσω διάφορων προσεγγίσεων είτε εισάγοντας πρόσθετες μεταβλητές από 

άλλα σχετικά μοντέλα είτε  προσθέτοντας νέες εναλλακτικές μεταβλητές πεποίθησης είτε 

εξετάζοντας εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις δύο κύριες μεταβλητές (PEOU) και 

(PU) (Wixom & Todd, 2005) όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.    TAM (Davis et al. 1989: 985) 
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7.4.5 Συνδυαστικό μοντέλο (C-TAM-TPB)  

Το  συνδυαστικό (C-TAM-TPB) δημιουργήθηκε από τους   (Taylor και Todd 1995a). Στις 

θεωρίες TRB και TAM οι ερευνητές υποθέτουν ότι την τελική πραγματική συμπεριφορά την 

καθορίζει  η  πρόθεση εκτέλεσης της συμπεριφοράς και η ίδια καθορίζεται από την στάση προς 

την συμπεριφορά. Ως εκ τούτου το μοντέλο  TAM δεν αντικατοπτρίζει πλήρως ορισμένες 

επιρροές τεχνολογικών και κοινωνικο-συμπεριφορικών παραγόντων οι οποίοι εν τέλη μπορούν 

να αλλάξουν την τελική αποδοχή του χρήστη (Safeena et al., 2013) 

Ο συνδυασμός των βασικών καθοριστικών προγνωστικών παραγόντων του TRB με τις 

γνωσιακές πεποιθήσεις (PEOU) και (PU) του μοντέλου ΤΑΜ οδήγησε στην δημιουργία ενός 

υβριδικού μοντέλου (Shirley Taylor & Todd, 1995a) για να υπάρχει μια πιο επαρκής και 

πληρέστερη εικόνα των σημαντικών καθοριστικών παραγόντων. Στο συνδυασμένο μοντέλο 

(C-TAM-TPB) η αντιληπτή ευκολία χρήσης επηρεάζει θετικά την αντιληπτή χρησιμότητα και 

οι δύο μαζί επηρεάζουν θετικά την στάση χρήσης. Εν τέλη η συμπεριφορική πρόθεση χρήσης 

επηρεάζεται και από τις τρεις μεταβλητές της στάσης του υποκειμενικών κανόνων  και του 

αντιληπτού ελέγχου συμπεριφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. C-TAM-TPB (Taylor & Todd, 1995). 

 

7.4.6 Μοντέλο της Κοινωνικής Γνωστικής Θεωρίας (SCT) 

Το μοντέλο της Κοινωνικής Γνωστικής Θεωρίας (SCT) αναπτύχθηκε από τον (Albert 

Bandura, 1986). Η ιδέα της (SCT) ξεκίνησε από τους Miller και Dollard έχοντας το όνομα 

Social Learning Theory (SLT) που είχε ως σκοπό την εισαγωγή της μοντελοποίησης στην αρχή 

της  (Momani & Jamous, 2017). Είναι μία θεωρεία η οποία παρέχει ένα  πλαίσιο  για την 

πρόβλεψη και  κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρώντας την ως προϊόν 

αλληλεπίδρασης  προσωπικών, συμπεριφορικών και περιβαντολλογικών  παραγόντων 

(Pajares, 2019). 
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                        Εικόνα 7. Social Cognitive Theory 

(SCT) 

 

 

Παρουσιάζει μία γενική, ευρεία και αμοιβαία τριαδική αλληλεπιδραστική δυναμική η οποία 

καθορίζει την συμπεριφορά του ατόμου η οποία εφαρμόστηκε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων 

μελέτης. Σύμφωνα με τον (Venkatesh et al., 2003) η Κοινωνική Γνωστική Θεωρία (SCT) είναι 

μία από τις ισχυρότερες θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

 

7.4.7 Θεωρία του μοντέλου της χρήσης προσωπικών υπολογιστών (MPCU) 

Η θεωρία του μοντέλου της χρήσης προσωπικών υπολογιστών (MPCU) στηρίζεται στην 

μελέτη του Triandris. Οι έρευνες του Triandris οδήγησαν στην δημιουργία ενός πλαισίου στο 

οποίο περιγράφεται πώς συνέβη η συμπεριφορά και ποιοι είναι οι παράγοντες που ενθάρρυναν 

το άτομο να πράξει αυτή την συμπεριφορά ενώ χρησιμοποιεί την τεχνολογία-pc κάνοντας 

διάκριση μεταξύ των γνωστικών και συναισθηματικών συνιστωσών που διαμορφώνουν τις 

τελικές  στάσεις. Η (MPCU) εξετάζει την θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με 

την αποδοχή της τεχνολογίας (Triandis, 1977 όπως αναφέρεται στους Alomary & Woollard, 

2015). Σύμφωνα με την (MPCU) «η συμπεριφορά καθορίζεται από το τι θα ήθελαν να κάνουν 

οι άνθρωποι  (στάσεις), τι νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν κοινωνικοί κανόνες), τι συνήθως 

έκαναν (συνήθειες) και από τις αναμενόμενες συνέπειες της συμπεριφοράς τους» (Thompson 

et αϊ., 1991, σελ.126). Με απλά λόγια η θεωρία περιγράφει την χρονική έκταση χρήσης ενός 

υπολογιστή από έναν εργαζόμενο ο οποίος παρόλο που δεν έχει πάρει την εντολή χρήσης από 

τον οργανισμό εργάζεται με υπολογιστή και την απόφαση την έχει πάρει ο ίδιος ο εργαζόμενος 

. 

Σε ένα περιβάλλον των παραπάνω προϋποθέσεων η θεωρία  υποστηρίζει ότι η χρήση του 

υπολογιστή επηρεάζεται από παράγοντες όπως η συνήθεια χρήσης ,η πολυπλοκότητα της 

εργασίας, τυχόν εδραιωμένους κοινωνικούς παράγοντες χρήσης, τις μακροπρόθεσμες  

συνέπειες χρήσης, τις επιδράσεις στη χρήση και την διευκόλυνση συνθηκών εργασίας για την 

χρήση της παραπάνω τεχνολογίας (Khater, 2016). 
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Εικόνα 8. The Model of Personal Computer Utilization (MPCU) 

 

7.4.8 Θεωρία του μοντέλου κινήτρων ΜΜ 

Το μοντέλο κινήτρων (Davis et al., 1992) δημιουργήθηκε για να μελετήσει την αποδοχή και 

την χρήση της τεχνολογίας. Η κύρια υιοθέτηση της συγκεκριμένης θεωρίας είναι η ύπαρξη 

εξωγενών και εγγενών κινήτρων που διαμορφώνουν την συμπεριφορά του χρήση ως προς την 

χρήστη της τεχνολογίας. Ως εξωγενές ορίζεται το κίνητρο το οποίο δημιουργεί την αντίληψη 

στους χρήστες ότι θέλουν να εκτελέσουν μία δραστηριότητα επειδή "θεωρείται ότι είναι 

καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αξιόλογων αποτελεσμάτων που διαφέρουν από την 

ίδια τη δραστηριότητα, όπως βελτιωμένη απόδοση εργασίας, αμοιβή ή προαγωγές"(Davis et 

al. , 1992, σελ. 1112). Εγγενές κίνητρο είναι πχ η οποιαδήποτε  ευχαρίστηση δημιουργείτε από 

την άσκηση μιας δραστηριότητας (Vallerand, 1997). 

 

Εικόνα 9. Βασικό μοντέλο κινήτρων ΜΜ 

 

7.4.9 Ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και χρήσης τεχνολογίας (UTAUT) 

Οι Venkatesh et al. (2003) συμπύκνωσαν στην θεωρία τους  32 μεταβλητές που υπήρχαν σε 

οκτώ προϋπάρχοντα μοντέλα αποδοχής της τεχνολογίας (TRA, TPB, TAM, MM, C-TPB-

TAM, MPCU, IDT και SCT) σε τέσσερις προγνωστικούς δείκτες επηρεασμού της 

συμπεριφοράς  και 4 εξωτερικούς παράγοντες μετριασμού της επιρροής τους και ανέπτυξαν 
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μια ενοποιημένη άποψη εξαλείφοντας τυχόν πλεονασμούς και επαναλήψεις, που υπήρχαν  στις 

προηγούμενες γιατί πολλές από τις δομές τους ήταν κοινές (Dwivedi et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Οι τέσσερις βασικοί καθοριστικοί παράγοντες του UTAUT 

 

Αναλυτικά και με βάση το διάγραμμα στο μοντέλο UTAUT οι τέσσερις παράγοντες 

επηρεασμού της πρόθεσης συμπεριφοράς είναι οι : 

• Προσδόκιμο απόδοσης (PE) 

• Προσδόκιμο προσπάθειας (EE) 

• Κοινωνική επιρροή (SI) 

• Διευκόλυνση των συνθηκών-κατάστασης (FC) (Venkatesh et al., 2003). 

• Αντίστοιχα  οι παράγοντες μετριασμού τους είναι: 

• Το φύλο                                                 

• Η ηλικία 

• Η εμπειρία 

• Η εθελοντικότητα χρήσης 
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Εικόνα 11. Ενιαία Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης Τεχνολογίας (UTAUT) (Venkatesh, 

Morris, Davis και Davis, 2003). 

 

Προσδόκιμο απόδοσης (PE) 

Ως προσδοκία απόδοσης (PE) ορίζεται "ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση 

του συστήματος θα τον βοηθήσει να επιτύχει κέρδη στην απόδοση της εργασίας" (Venkatesh 

et al. 2003) . 

 

Προσδόκιμο προσπάθειας (EE) 

Ως προσδόκιμο της προσπάθειας (EE) ορίζεται " ως ο βαθμός ευκολίας που συνδέεται με τη 

χρήση του συστήματος και τις αποδοχές του συστήματος " (Venkatesh et al. 2003). 

Με βάση αυτή την μεταβλητή ο εργαζόμενος εκτιμά τον χρόνο και την προσπάθεια που 

πρέπει να διαθέσει ο ίδιος ώστε να επιτύχει αποδοτική χρήση του συστήματος. Ο παράγοντας 

αυτός αποτελεί έναν παράγοντα που συνδέεται με την αποδοχή της τεχνολογίας. Ο 

εργαζόμενος εκτιμά τον συνολικό χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει για 

θεωρηθεί αποδοτική η προσπάθεια αυτή και διαμορφώνει την άποψή του για την χρήση ή μη 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 

Κοινωνική επιρροή (SI) 

Οι Venkatesh et al. (2003)  όρισαν ως κοινωνική επιρροή "τον  βαθμό στον οποίο ένα άτομο 

αντιλαμβάνεται ότι σημαντικοί άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το νέο 

σύστημα". Αποτελούν διαπροσωπικές και πολιτισμικές επιρροές οι οποίες ασκώντας μία 

κοινωνική πίεση επηρεάζουν την τελική επιλογή χρήσης ή όχι  μιας συγκεκριμένης 

τεχνολογίας. 
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Διευκόλυνση των συνθηκών-κατάστασης (FC) 

Ως διευκόλυνση συνθηκών (FC) ορίζεται ως "τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι 

υπάρχει μια οργανωτική και τεχνική υποδομή για την υποστήριξη της χρήσης του συστήματος" 

(Venkatesh et al. 2003). Ο οργανισμός εάν και εφόσον υποστηρίζει τις αλλαγές 

περιλαμβάνοντας υποστήριξη σε θέματα συμβατότητας, διαλειτουργικότητας τεχνικο-

λογισμικής φύσεως επηρεάζει εν τέλη την χρήση ή όχι της τεχνολογίας (Teo & Noyes, 2011). 

 

7.5. ΓΙΑΤΙ UTAUT 

Ενώ η διακύμανση χρήσης -αποδοχής της τεχνολογίας σε ποσοστά των προ υπαρχόντων 

μοντέλων κυμαινόταν από 17% έως 53% (Venkatesh et al., 2003) με το UTAUT model οι 

Venkatesh et al., 2003 κατάφεραν να αυξήσουν αυτή την προβλεπτική αποτελεσματικότητα R2 

στο 70% (Oye et al., 2012) πλησιάζοντας τα πρακτικά όρια της ικανότητάς μας να εξηγούμε 

τις αποφάσεις ατομικής αποδοχής και χρήσης σε οργανισμούς» (Tim, 2011) όπως αναφέρεται 

στο (Salim, 2012). Επίσης οι παλιότερες θεωρίες αποδοχής της τεχνολογίας θεωρήθηκαν 

"κατακερματισμένες" χωρίς την ύπαρξη ενός ισχυρά συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού 

μοντέλου που να μπορεί να συμπεριλάβει όλους αυτούς τους παράγοντες επηρεασμού της 

αποδοχής (Venkatesh et al., 2003). Επιπρόσθετα το μοντέλο (UTAUT) έχει εφαρμοστεί σε 

πολλούς τύπους οργανισμών όπως νοσοκομεία (Alapetite et al., 2009), εταιρίες ακαδημιών 

(Gruzd et al., 2012), εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια και σχολεία: Pynoo et al., 2011) 

και κυβερνητικές υπηρεσίες (Al-Shafi et al., 2009), επίσης  όπως έχει δοκιμαστεί και σε 

διαφορετικές τεχνολογίες όπως, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ( Al-Shafi et al., 

2009), τεχνολογίες tablet και φορητών υπολογιστών (El-Gayar & Moran, 2007), περιβάλλοντα 

ψηφιακής μάθησης (Pynoo et al., 2011) ενισχύοντας συνολικά την εικόνα ενός ολοκληρωμένου 

και συνεκτικού μοντέλου υπολογισμού της αποδοχής της τεχνολογίας. 

ΜΕΡΟΣ Β – Ερευνητικό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο – Ταυτότητα της έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγραφούν με την σειρά οι παρακάτω πτυχές οι οποίες συνθέτουν το 

πάζλ της ταυτότητας  της έρευνας. Θα επιχειρήσουμε να τις περιγράψουμε με απλότητα, 

σαφήνεια, πληρότητα και συνοχή διότι αποτελούν τον εισαγωγικό σκελετό έρευνας μας. 

• Ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα 

• Ο τύπος και η μέθοδος που ακολουθήσαμε 

• Ο πληθυσμός ,η περιοχή και το δείγμα της 

• Ο χρόνος διεξαγωγής  
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• Η μέθοδος δειγματοληψίας 

• Η στρατηγική και η μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων 

 

8.1 - Ο σκοπός και τα Ερευνητικά ερωτήματα 

Αποτελεί γεγονός ότι ο αριθμός των χρηστών του internet έχει αυξηθεί με ένα ταυτόχρονο 

ενδιαφέρον στην χρήση των ΜΚΔ. Οι Έλληνες βρίσκονται πλέον στο στάδιο της ωριμότητας 

όσον  αφορά τα ΜΚΔ με συνεχόμενες αυξητικές τάσεις  ,αυτό καθρεφτίζεται και στην 

καθημερινότητα των μαθητών μας ,βλέποντας την τόσο εκτεταμένη  χρήση των ΜΚΔ από την 

νεολαία με τις ταυτόχρονες αναφορές για αυξητική χρήση διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών 

σε τριτοβάθμια ιδρύματα σε όλο τον κόσμο (Park & Biddix, 2008) και μετά από μία προσωπική 

εμπειρία χρήσης υπηρεσίας των ΜΚΔ για συντονισμό τμήματος ενηλίκων  μου δημιουργήθηκε 

το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσαν οι υπηρεσίες των ΜΚΔ να ενταχθούν στην εκπαίδευση; 

Επίσης βλέποντας καθημερινά το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ του εκπαιδευτικού 

προσωπικού  διαφορετικών ηλικιών συμπληρώθηκε ο γενικός προβληματισμός του κατά πόσο 

το εκπαιδευτικό προσωπικό επηρεάζει την όποια εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στο σχολείο; 

Γνωρίζοντας τα παραπάνω δεδομένα και μετά από μία αρχική  βιβλιογραφική έρευνα γύρω από 

το θέμα μου τράβηξε το ενδιαφέρον η έννοια της αποδοχής της τεχνολογίας και βλέποντας ότι 

υπάρχει τελικά ερευνητικό υπόβαθρο κατέληξα στην επιλογή του UTAUT model των 

(Venkatesh et al., 2003)  για τους λόγους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 7.5. 

Οι Venkatesh et al., 2003 προσδιόρισαν ένα μοντέλο το οποίο περιέχει μία ενδιάμεση 

εξαρτημένη μεταβλητή της συμπεριφορικής πρόθεσης η οποία επηρεάζεται από παράγοντες 

τους οποίους σκέφτεται ή συμβαίνουν την στιγμή  πρότασης χρήσης της νέας τεχνολογίας στον 

χρήστη και εν τέλη επηρεάζουν την απόφαση χρήσης αυτής. 

Αυτοί οι παράγοντες είναι: 

• Προσδόκιμο απόδοσης (PE) 

• Προσδόκιμο προσπάθειας (EE) 

• Κοινωνική επιρροή (SI) 

• Διευκόλυνση των συνθηκών-κατάστασης (FC) 

• Αντίστοιχα  οι παράγοντες μετριασμού τους είναι: 

• Το φύλο 

• Η ηλικία 

• Η εμπειρία 

• Εθελοντικότητα χρήσης (Venkatesh et al., 2003). 

Έχοντας όλο το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο στο μυαλό μας προέκυψε ο βασικός σκοπός 

της έρευνας. 
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8.1.1 – Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα σχολεία 

Β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας καταγράφοντας και τα τυχόν εμπόδια ή 

προβληματισμούς των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΜΚΔ στην εκπαίδευση. Δεύτερο 

σκέλος του σκοπού είναι  να γίνει έλεγχος αποδοχής αυτής της τεχνολογίας και να μελετηθούν 

οι μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την αποδοχή της τεχνολογίας με βάση την θεωρεία του 

UTAUT model. Τέλος τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα συγκριθούν με 

αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών με σκοπό τον εμπλουτισμό της ερευνητικής 

βιβλιογραφίας. 

 

8.1.2 - Τα Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει η έρευνα είναι τα 

παρακάτω: 

1ο Ποιοι είναι οι λόγοι χρήσης των ΜΚΔ από τους εκπαιδευτικούς; 

2ο Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ συχνότητα χρήσης των ΜΚΔ με την 

ηλικία, και τα έτη υπηρεσίας; 

3ο Ποια από τα οκτώ εμπόδια που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο δυσκολεύουν τους 

εκπαιδευτικούς στη χρήση των ΜΚΔ στο σχολείο; 

4ο Υπάρχουν διαφορές ως προς τα εμπόδια που βρίσκουν τα 2 φύλα κατά την χρήση των ΜΚΔ 

στο σχολείο; 

5ο Τι ανησυχεί περισσότερο τους εκπαιδευτικούς κατά την χρήση των ΜΚΔ στο σχολείο; 

6ο Ποια είναι η γραμμική συσχέτιση  και η ερμηνευτική ικανότητα μεταξύ των PE, EE, SI, FC, 

SE, AA, ATMKD και της πρόθεσης συμπεριφοράς ; 

7o Ποιο είναι συνολικό το επίπεδο αποδοχής της τεχνολογίας των ΜΚΔ από τους 

εκπαιδευτικούς στο σχολείο; 

 

8.1.3 – Οι ερευνητικές υποθέσεις 

Η2a: Η ηλικία συσχετίζεται με τα επίπεδα χρήσης των ΜΚΔ. 

Η2b: Τα έτη υπηρεσίας συσχετίζεται με τα επίπεδα χρήσης των ΜΚΔ.  

Η3: Δεν υπάρχει διαφορά στα εμπόδια Χρήσης των ΜΚΔ ανάλογα με το φύλο στο σχολείο. 

Η4: Η προσδοκία απόδοσης έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην συμπεριφορική πρόθεση 

χρήσης της τεχνολογίας. 

Η5: Η προσδοκία προσπάθειας έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην συμπεριφορική 

πρόθεση χρήσης της τεχνολογίας. 



56 
 

Η6: Η Στάση απέναντι στα ΜΠΔ έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην τελική χρήση 

συμπεριφοράς. 

Η7: Η κοινωνική επιρροή σημαντικών προσώπων έχει θετικό αντίκτυπο στην 

συμπεριφορική πρόθεση χρήσης της τεχνολογίας. 

Η8: Οι συνθήκες διευκόλυνσης έχουν θετικό αντίκτυπο στην συμπεριφορική πρόθεση 

χρήσης της τεχνολογίας. 

Η9: Η Αυτό-αποτελεσματικότητα έχει θετικό αντίκτυπο στην τελική χρήση συμπεριφοράς. 

Η10: Οι Ανησυχίες των εκπαιδευτικών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην τελική χρήση 

συμπεριφοράς. 

 

 

8.2 Χαρακτηριστικά του Δείγματος 

 Ο πληθυσμός στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ουσιαστικά αποτέλεσαν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων με και χωρίς θέση ευθύνης της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του γεωγραφικού διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας οι οποίοι  

εργάζονταν σε οποιαδήποτε τύπο Σχολείου (Λύκειο-Γυμνάσιο). 

 

8.3 Η δομή των ερωτηματολογίων  

Παρακάτω θα αναφερθούν τα ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη 

του ερωτηματολογίου της έρευνας μας. 

Να σημειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατό να βρούμε μόνο ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα 

κάλυπτε όλο το περιεχόμενο αυτής της έρευνας οπότε αναγκαστήκαμε να συνθέσουμε 

σταθμισμένα ερωτηματολόγια για να καλύψουμε όλο το περιεχόμενο. 

Το ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από τέσσερα βασικά μέρη. 

Το (A) μέρος κάλυψε το περιεχόμενο που αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

το φύλο, η ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, θέση στην εκπαίδευση, το επίπεδο σπουδών, το σχολείο 

εργασίας, τα έτη υπηρεσίας, τύπο σχολείου, Κλάδο, περιοχή σχολείου, βασικό τίτλο σπουδών, 

άλλοι τίτλοι σπουδών, επιμορφώσεις και εργασιακή κατάσταση.   

Για τις εισαγωγικές ερωτήσεις που αφορούν την εξοικείωση και τον χρόνο χρήσης 

(ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 1,2,3) χρησιμοποιήθηκαν τρεις ερωτήσεις της έρευνας 

School principals and social networking in education: Practices, policies, and realities in 2010. 

edWeb.net; IESD, Inc.; MCH, Inc.; MMS Education που διεξήχθη στην Αμερική και αφορούσε 

τα σχολεία Κ-12. 
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Το (Β) μέρος με τις ερωτήσεις (5-21) που αφορά την χρήση των ΜΚΔ χρησιμοποιήθηκε το 

σταθμισμένο ερωτηματολόγιο των (Bashir & Gupta, 2018) το οποίο αφορά την χρήση των 

κοινωνικών δικτύων, οι ερωτήσεις κάλυψαν όλες τις κατά το δυνατόν πιθανές περιπτώσεις 

χρήσεως όπως αναφέρονται στο άρθρο των (Bashir & Gupta, 2018) προσαρμοσμένες στο 

ανάλογο εκπαιδευτικό ύφος και χαρακτήρα γιατί το ερωτηματολόγιο αφορά εκπαιδευτικούς 

χωρίς όμως να αλλοιωθεί το κεντρικό ερώτημα της ερώτησης. 

 Το (Γ) μέρος  με τις ερωτήσεις (22-28) κάλυψε το περιεχόμενο που έχει σχέση με τα 

εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την χρήση των ΜΚΔ. 

Χρησιμοποιήθηκε μέρος του σταθμισμένου ερωτηματολογίου που είχε σχετικές ερωτήσεις με 

τα εμπόδια χρήσης των ΜΚΔ στα σχολεία (Alkutich, 2018) το οποίο ενισχύθηκε με δύο 

πρόσθετα ερωτήματα. Στο σύνολό του επιβεβαιώθηκε σε θεωρητικό επίπεδο από το άρθρο των 

(Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016) το οποίο αναφέρει και κατατάσσει τα εμπόδια 

χρήσης. Τέλος τα ερωτήματα προσαρμόστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα καλύπτοντας 

το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόντων  που μπορεί να αποτελέσουν πιθανά εμπόδια με βάση 

την νομοθεσία, τους καθημερινούς  συντελεστές της Σχολικής πραγματικότητας και τα πιστεύω 

τους. Σκοπός του συγκεκριμένου μέρους δεν ήταν να καλύψουμε όλα τα πιθανά εμπόδια,  αλλά 

τα κυριότερα με τα οποία μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ένας εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας σε 

ένα Ελληνικό σχολείο.  

Τέλος το (Δ) μέρος με τις ερωτήσεις (29-56) κάλυψε περιεχόμενο σχετικά με το UTAUT 

model των (Venkatesh et al., 2003) ,χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο του 

άρθρου των (Koral Gümüşoğlu, Eylem & Akay, 2017) το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους 

παράγοντες με το ερωτηματολόγιο (The UTAUT Questionnaire Items) που υπάρχει στο βιβλίο 

των (Ton A  M Spil & Roel Schuring, 2006, p. 93). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας αποτελείται από 7 ανεξάρτητους 

παράγοντες επηρεασμού της της εξαρτημένης μεταβλητής Συμπεριφορική Πρόθεση (ΒΙ) . 

Οι παράγοντες επηρεασμού της Συμπεριφορική πρόθεσης είναι: 

• PE = Προσδοκία απόδοσης 

• ΕΕ = Προσδοκία Προσπάθειας 

• SI = Κοινωνική επιρροή 

• FC = Συνθήκες Διευκόλυνσης 

• ATMKD = Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ   

• SE = Συνολική Αυτο-αποτελεσματικότητα  

• ΑΑ = Ανησυχίες εκπαιδευτικών - Άγχος Εκπαιδευτικών 

            

Αντίστοιχα  οι παράγοντες μετριασμού τους είναι: 
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• Το φύλο                                                 

• Η ηλικία 

• Η εμπειρία 

• Εθελοντικότητα χρήση 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν είναι οι εξής: 

Στην ομάδα  παραγόντων "Διευκόλυνση των συνθηκών-κατάστασης"   στο ερώτημα   

«Το σύστημα δεν είναι συμβατό με άλλα συστήματα που χρησιμοποιώ» που αντιστοιχεί στο 

ερώτημα μας Q48 «Τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι συμβατά με άλλα συστήματα που 

χρησιμοποιώ» Η τελική ερώτηση αντιστράφηκε με θετικό νόημα ώστε να γίνεται ευκολότερα 

κατανοητή. Το ερωτηματολόγιο στο σύνολο του χτίστηκε στην βάση μιας πενταβάθμιας 

κλίμακας Likert με τιμές από 1= Διαφωνώ απόλυτα έως 5=Συμφωνώ απόλυτα. 

 

8.4 -Μεθοδολογία-Ερευνητικά εργαλεία- Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας. 

Η συλλογή των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου του 

2020 και ολοκληρώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό μέγεθος του συλλεχθέντος 

δείγματος ήταν 201 εκπαιδευτικοί. Για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας στηριχτήκαμε 

σε πρόσφατες μελέτες σχετικά με την χρήση των ΜΚΔ στα σχολεία υιοθετώντας την ποσοτική 

μέθοδος με την χρήση ερωτηματολογίου διότι το ερωτηματολόγιο  μας δίνει την δυνατότητα 

επιλογής μεγάλου δείγματος ,εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων 

λόγο της ανωνυμίας και μας εξασφαλίζει ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων (Cohen et al., 

2009). Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο σε ψηφιακή μορφή μέσω της 

δημοφιλούς διαδικτυακής εφαρμογής Google Forms. Να τονιστεί ότι λόγο των γεγονότων της 

πανδημίας τα εργαλεία WEB 2.0 έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ασφαλή συγκέντρωση των 

δεδομένων παρόλο που χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο για την προώθηση και την 

αποστολή του. Ποιο συγκεκριμένα εστάλη μέσω email στις αντίστοιχες ΔΔΕ Δυτικής 

Μακεδονίας, επίσης προωθήθηκε και μέσω ενός μικρού αριθμού έντυπων ερωτηματολογίων 

τα οποία όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ως μέσω αποστολής 

και διάθεσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση του στους ανάλογους 

καθηγητικούς πληθυσμούς παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της διαδικασίας. 

Τέλος στην έρευνα για την επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 24. 
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8.5 Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Internal consistency Reliability) Cronbach-

Alpha 

Το πρώτο βήμα στην έρευνα μας είναι να εκτιμηθεί η αξιοπιστία. Το ερωτηματολόγιο 

δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 30 άτομα και κατόπιν τούτου διενεργήθηκε τεστ εσωτερικής 

συνοχής (Cronbach-Alpha) (Cronbach, 1951) και στις έντεκα ομάδες  με σκοπό τον έλεγχο 

της αξιοπιστίας. Όπως φαίνεται και στον πίνακα(1) 13 από τις 15 υποομάδες ερωτημάτων του 

συνολικού ερωτηματολογίου είναι πάνω από 0,7, τιμές που φανερώνουν υψηλή αξιοπιστία 

εσωτερικής συνέχειας (Spector, 1992). Η υπο-ομάδα ερωτήσεων Q3 Συχνότητα-διάρκεια 

χρήσης έχει χαμηλό δείκτη Cronbach λόγο και του μικρού αριθμού των ερωτήσεων Ν=2. Η 

μόνη ομάδα η οποία έχει ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή είναι η FC-Συνθήκες διευκόλυνσης με 

τιμή Cronbach Alpha 0,358. 

 

 Ο συνολικός όμως αριθμός Cronbach Alpha του ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα υψηλός με 

τιμή  0,938 τιμή άνω του 0,7 

Πίνακας 1- Πίνακας Αξιοπιστίας 

Πίνακας 1: Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Internal consistency Reliability) Cronbach-Alpha 

 Στατιστικά αξιοπιστίας -Reliability Statistics 

Constructs Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 

N of Items 

Q2-Εξοικείωση ,757 ,762 5 

Q3-Συχνότητα,διάρκεια χρήσης ,630 ,638 2 

Για εκπαιδευτική χρήση ,880 ,880 6 

Για επικοινωνία - κοινωνικοποίηση ,877 ,878 4 

Για διασκέδαση ,776 ,778 4 

Για εύρεση στοιχείων-πληροφορίες ,789 ,795 3 

Εμπόδια Χρήσης ,819 ,815 7 

PE-Προσδοκία απόδοσης ,889 ,889 5 

ΕE-Προσδοκία προσπάθειας ,842 ,841 4 

At-Συνολική στάση απέναντι στα ΜΚΔ ,919 ,920 4 

Si-Κοινωνική επιρροή ,809 ,810 4 

FC-Συνθήκες διευκόλυνσης ,358 ,362 4 

SE-Αυτό-αποτελεσματικότητα ,810 ,811 3 

Anx Ανησυχίες Εκπαιδευτικών ,772 ,770 4 

Bi Συμπεριφορική πρόθεση-Cronbach-Alpha ,958 ,959 3 

Συνολικό Cronbach's Alpha  ,938 ,938 62 
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8.5.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Ο συνολικός πληθυσμός του δείγματος στον οποίον διεξήχθη η έρευνα είναι 201 

εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι 114 είναι γυναίκες ποσοστό 56,72% και οι 87 είναι άντρες 

ποσοστό 43,28%. 

Πίνακας 2 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΦΥΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1 - Κατανομή συχνοτήτων % εκπαιδευτικών κατά φύλο 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή συχνοτήτων κατά ηλικία.  

Η ηλικία 51-55 έτη έχει την μεγαλύτερη συχνότητα 54 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,9%, 

ακολουθεί η ηλικία 46-50 ετών με συχνότητα 44 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 21,9%, ισόβαθμες 

είναι οι ηλικιακές βαθμίδες των 36-40 και 41-45 με ποσοστό 14,4%, ακολουθεί η ηλικία 56-60 

με ποσοστό 10,9%, τέλος οι ηλικίες 31-35, <26, >61 έχουν όλες ποσοστά μικρότερα του 6% 

 Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΦΥΛΟ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό % 

Valid Percent 

Έγκυρο Ποσοστό % 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό Ποσοστό % 

Valid 

(Έγκυρο) 

ΓΥΝΑΙΚΑ 114 56,72 56,72 56,72 

ΑΝΔΡΑΣ 87 43,28 43,28 100,00 

Total 

(Συνολικό) 
201 100,00 100,00 
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και αυτό που  κάνει εντύπωση είναι ότι οι νέοι ηλικιακά εκπαιδευτικοί των 26-30 βρίσκονται 

στην τελευταία θέση ποσοστό 1%. 

Πίνακας 3 - Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών & αθροιστικών % κατά ΗΛΙΚΙΑ 

 

 
Διάγραμμα 2 - Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % εκπαιδευτικών κατά ηλικία 

Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς για τα έτη υπηρεσίας. 

Στον παρακάτω πίνακας παρατηρούμε ότι στην πρώτη θέση είναι οι εκπαιδευτικοί με 16-20 

έτη, που αντιστοιχεί σε συχνότητα 52 και ποσοστό  25,9% ,ακολουθεί η κατηγορία με 11-15 

έτη  που αντιστοιχεί σε συχνότητα 44 ποσοστό 21,9%, στην 3η  θέση  είναι οι εκπαιδευτικοί με 

Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών & αθροιστικών % κατά ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό% 

Valid Percent 

Έγκυρο Ποσοστό% 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό Ποσοστό % 

Valid 

Έγκυρο 

 

<26 1 ,5 ,5 ,5 

26-30 2 1,0 1,0 1,5 

31-35 11 5,5 5,5 7,0 

36-40 29 14,4 14,4 21,4 

41-45 29 14,4 14,4 35,8 

46-50 44 21,9 21,9 57,7 

51-55 54 26,9 26,9 84,6 

56-60 22 10,9 10,9 95,5 

61> 9 4,5 4,5 100,0 

Total 

Σύνολο 
201 100,0 100,0 
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21-25 έτη που αντιστοιχεί σε συχνότητα 37 ποσοστό 18,4%, στην 4η θέση είναι οι 

εκπαιδευτικοί με 26-30 έτη που αντιστοιχεί σε συχνότητα 28 ποσοστό 13,9% οι εκπαιδευτικοί 

με 1-5 έτη, 6-10 έτη έχουν ποσοστά κάτω του 10% και στην τελευταία θέση είναι οι 

εκπαιδευτικοί με >30 έτη με ποσοστό 5%. 

 

Πίνακας 4 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3 - Κατανομή συχνοτήτων % εκπαιδευτικών κατά χρόνια υπηρεσίας 

Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς για την θέση την οποία κατέχουν. 

Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό % 

Valid Percent 

Έγκυρο Ποσοστό % 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό Ποσοστό % 

Valid 

Έγκυρ

ο 

1-5 17 8,5 8,5 8,5 

6-10 13 6,5 6,5 14,9 

11-15 44 21,9 21,9 36,8 

16-20 52 25,9 25,9 62,7 

21-25 37 18,4 18,4 81,1 

26-30 28 13,9 13,9 95,0 

>30 10 5,0 5,0 100,0 

Total 

Σύνολο 
201 100,0 100,0 
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Όπως παρατηρούμε  το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι καθηγητές/τριες 

ποσοστό 83,1% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 167 έπονται στην δεύτερη θέση οι 

Διευθυντές/τριες με ποσοστό 9,5% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 19, ακολουθούν οι 

Υποδιευθυντές/τριες με ποσοστό 6% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 12 και τελευταίοι είναι οι 

εκπαιδευτικοί που κατείχαν κάποιο άλλο πόστο με ποσοστό 1,5% που αντιστοιχεί σε 

συχνότητα 3. 

 

Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό % 

Valid Percent 

Έγκυρη Ποσοστό % 

Cumulative Percent 

Αθροιστική Ποσοστό % 

Valid 

Έγκυρο 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ 19 9,5 9,5 9,5 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ 12 6,0 6,0 15,4 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 167 83,1 83,1 98,5 

ΑΛΛΟ 3 1,5 1,5 100,0 

Total  

Σύνολο 
201 100,0 100,0 

 

 
Πίνακας 5 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά θέση υπηρεσίας 

 

Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς για τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν. 

Λόγο της πολυαριθμίας θα αναφέρουμε τους πρώτους 5 τύπους και τον τελευταίο του 

δείγματος. Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 42,3% που αντιστοιχεί 
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σε συχνότητα 85 υπηρετεί σε ημερήσιο γυμνάσιο, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί της Τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ποσοστό 19,9% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 40, στην τρίτη 

θέση με ποσοστό 15,4% είναι οι Εκπαιδευτικοί  του Ημερήσιου Λυκείου που αντιστοιχεί σε 

συχνότητα 31, στην τέταρτη θέση στην κατηγορία Άλλο ποσοστό 7 % που αντιστοιχεί σε 

συχνότητα 14 είναι οι Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε άλλες δομές της εκπαίδευσης, στην 

πέμπτη θέση με ποσοστό 6,5% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 13 είναι οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε Εσπερινό ΕΠΑΛ , και αναφορικά στην τελευταία θέση με ποσοστό 0,5% που 

αντιστοιχεί σε συχνότητα 1 βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Εσπερινό 

Γυμνάσιο. 

 

Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό 

% 

Valid Percent 

Έγκυρο 

ποσοστό % 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Valid 

Έγκυρο 

Ημερήσιο γυμνάσιο 85 42,3 42,3 42,3 

Εσπερινό Γυμνάσιο 1 ,5 ,5 42,8 

ΣΜΕΑ Γυμνάσιο 3 1,5 1,5 44,3 

Μουσικό Γυμνάσιο 5 2,5 2,5 46,8 

Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές 

τάξεις 
4 2,0 2,0 48,8 

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο 1 ,5 ,5 49,3 

Ημερήσιο Λύκειο 31 15,4 15,4 64,7 

Εσπερινό Λύκειο 2 1,0 1,0 65,7 

Τεχνική Επαγγελματική εκπαίδευση 

(ΕΠΑΛ) 
40 19,9 19,9 85,6 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) 
2 1,0 1,0 86,6 

Εσπερινό ΕΠΑΛ 13 6,5 6,5 93,0 

Άλλο 14 7,0 7,0 100,0 

Total 

Σύνολο 
201 100,0 100,0  

Πίνακας 6 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Διάγραμμα 5 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά τύπο σχολείου 
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Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς ποιος είναι ο βασικός τίτλος σπουδών τους. Στον παρακάτω 

πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του δείγματος ανήκει στην κατηγορία ΠΕ με ποσοστό 

98% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 197, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης με ποσοστό 2% που αντιστοιχεί σε συχνότητα τιμή 4. 

 

Πίνακας 7 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) 

 

 

 

 

Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό % 

Valid Percent 

Έγκυρο ποσοστό % 

Cumulative Percent 

Ποσοστό % 

Vali

d 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 4 2,0 2,0 2,0 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

(ΠΕ) 
197 98,0 98,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς για το καθεστώς της εργασιακής τους κατάστασης. 

Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα η πλειοψηφία του δείγματος με ποσοστό 82,6% 

που αντιστοιχεί σε συχνότητα 166 είναι Μόνιμο προσωπικό, ακολουθούν οι Αναπληρωτές με 

ποσοστό 11,4% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 23, στην 3η θέση βρίσκονται οι Αναπληρωτές 

μέσω ΕΣΠΑ ποσοστό 4,5%  που αντιστοιχεί σε συχνότητα 9 και στην τελευταία θέση 

βρίσκονται οι Ωρομίσθιοι με ποσοστό 1,5% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 3 . 

 

 

Πίνακας 8 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 

Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό

% 

Valid Percent 

Έγκυρο Ποσοστό 

% 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό Ποσοστό 

% 

Valid 

Έγκυρα 

ΜΟΝΙΜΟΣ 166 82,6 82,6 82,6 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 23 11,4 11,4 94,0 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΣΠΑ 
9 4,5 4,5 98,5 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ 3 1,5 1,5 100,0 

Total  Συνολικό 201 100,0 100,0  
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Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς για την περιοχή της σχολικής τους μονάδας.  

Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών  53,7% 

που αντιστοιχεί σε συχνότητα 108 διδάσκουν σε αστική περιοχή, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν σε ημιαστική περιοχή με ποσοστό 33,8% που αντιστοιχεί σε συχνότητα  68 και 

ένα μέρος του δείγματος με ποσοστό 12,4% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 25 διδάσκει σε 

αγροτική περιοχή. 

 

                                                                     

Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό 

% 

Valid Percent 

Έγκυρο Ποσοστό 

% 

Cumulative Percent Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Valid 

Έγκυ

ρα 

ΑΣΤΙΚΗ 108 53,7 53,7 53,7 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 68 33,8 33,8 87,6 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 25 12,4 12,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Πίνακας 9 - Κατανομή συχνοτήτων σχετικών & αθροιστικών % κατά ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 



69 
 

Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς ποια είναι η διαβάθμιση του μορφωτικού τους επιπέδου κατά 

ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ. Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα κατανομής το μεγαλύτερο ποσοστό 

των εκπαιδευτικών με 80,1% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 161 έχει Πτυχίο ΑΕΙ ,ακολουθούν 

οι εκπαιδευτικοί που έχουν Πτυχίο ΤΕΙ με ποσοστό 15,4% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 31 

και στην 3η θέση ακολουθεί η κατηγορία Άλλο με ποσοστό 4,5% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 

9.                                    

                                      

Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent 

Ποσοστό % 

Valid Percent 

Έγκυρο ποσοστό 

% 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό Ποσοστό% 

Valid 

ΑΕΙ 161 80,1 80,1 80,1 

ΤΕΙ 31 15,4 15,4 95,5 

ΑΛΛΟ 9 4,5 4,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Πίνακας 10 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9 - Κατανομή συχνοτήτων 

% κατά ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς αν κατέχουν άλλους τίτλους σπουδών εκτός του βασικού. 

Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα κατανομής το μεγαλύτερο ποσοστό 46,3% που 

αντιστοιχεί σε συχνότητα 93 είναι κάτοχοι μόνο του βασικού Τίτλου Σπουδών χωρίς να έχουν 

άλλο πτυχίο , ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο με ποσοστό 
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36,3% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 73 , στην 3η θέση με ποσοστό 7% που αντιστοιχεί σε 

συχνότητα 14 είναι οι εκπαιδευτικοί που κατείχαν μεταπτυχιακό και άλλο τίτλο εκτός 

Διδακτορικού, ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με 

ποσοστό 5,5% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 11, στην προτελευταία θέση της κατανομής οι 

έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας με  ποσοστό 3% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 6 και 

στην τελευταία θέση της κατανομής με την ανώτατη Βαθμίδα εκπαίδευσης η οποία 

καταγράφηκε ήταν οι Εκπαιδευτικοί που κατείχαν Διδακτορικό με συχνότητα 4 και ποσοστό 

2%. 

Κατανομή συχνοτήτων % ΑΛΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 6 3,0 3,0 3,0 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ 11 5,5 5,5 8,5 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 73 36,3 36,3 44,8 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 4 2,0 2,0 46,8 

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 93 46,3 46,3 93,0 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ 

ΠΤΥΧΙΟ ΕΚΤΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

14 7,0 7,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Πίνακας 11 - Κατανομή συχνοτήτων % ΑΛΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΑΛΛΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩ 

 

Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς αν κατέχουν επιμορφώσεις στις τεχνολογίες ΤΠΕ. 
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Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα κατανομής συχνοτήτων πρώτοι με με ποσοστό 

48,8% που αντιστοιχεί σε  συχνότητα 98  είναι οι κάτοχοι ΤΠΕ Α ή άλλης ίδιου επιπέδου 

επιμόρφωσης, ακολουθούν με ποσοστό 28,4% που αντιστοιχεί σε  συχνότητα 57 οι κάτοχοι 

ΤΠΕ Β, στην 3η θέση της κατανομής βρίσκονται οι κάτοχοι περισσοτέρων  από 2 από τους 

ανωτέρω τίτλους με ποσοστό 18,4% που αντιστοιχεί σε  συχνότητα 37 και τέλος υπήρχε και 

ένα ποσοστό 4,5% που αντιστοιχεί σε  συχνότητα 9 το οποίο δεν κατέχει κανέναν από τους 

παραπάνω τίτλους και στερείτο  επιμόρφωσης. 

(Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιλογή των κατηγοριών έγινε με ποιοτικά κριτήρια βαθμίδας 

επιμόρφωσης ανεξαρτήτως αν κατείχε ο εκπαιδευτικός και δεύτερη επιμόρφωση  της ίδιας 

βαθμίδας. 

Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΠΕ 

 Frequency 

Συχνότητα  

Percent 

Ποσοστό

% 

Valid Percent 

Έγκυρο Ποσοστό 

% 

Cumulative Percent 

Αθροιστικό Ποσοστό % 

Valid 

Έγκυρα 

ΤΠΕ Α ή Επιμόρφωση Η/Υ ή 

(ΤΠΕ Α + Επιμόρφωση Η/Υ) 
98 48,8 48,8 48,8 

ΤΠΕ Β τουλάχιστον 57 28,4 28,4 77,1 

>2 ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
37 18,4 18,4 95,5 

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
9 4,5 4,5 100,0 

Total  

Σύνολο 
201 100,0 100,0 

 

Πίνακας 12 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11 - Κατανομή  

συχνοτήτων% κατά 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΠΕ 
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Ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς αν γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα. Όπως παρατηρούμε στον 

παρακάτω πίνακα κατανομής συχνοτήτων η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ποσοστό 69,7% που 

αντιστοιχεί σε συχνότητα 140 είναι γνώστες  κάποιας  ξένης γλώσσας, ενώ ένα μέρος του 

δείγματος με ποσοστό 30,3% που αντιστοιχεί σε συχνότητα 61 δεν γνωρίζει κάποια ξένη γλώσσα. 

 

 

Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Frequency 

Συχνότητα 

Percent Ποσοστό % Valid Percent Έγκυρο 

Ποσοστό % 

Cumulative Percent Αθροιστικό 

Ποσοστό % 

Valid 

ΟΧΙ 61 30,3 30,3 30,3 

ΝΑΙ 140 69,7 69,7 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

Πίνακας 13 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 12 - Κατανομή συχνοτήτων % κατά ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

9.1-Ερώτημα Q1 

 Για να  εξετάσουμε την έκταση της "δικτύωσης" των εκπαιδευτικών με τα διάφορα είδη 

των ΜΚΔ θέσαμε την ερώτηση: Τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνονται ραγδαία σε δημοτικότητα, 

βάλτε ένα τικ εάν είστε επί του παρόντος μέλος, σε κάποια από τους παρακάτω  ομάδες 

ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. 



73 
 

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω Συνοπτικό πίνακα του ανωτέρω ερωτήματος στην πρώτη θέση 

προτίμησης  στον πίνακα κατανομής βρίσκονται τα κοινωνικά δίκτυα με το 87% (mean) και 

τυπική απόκλιση 0,342 (Std. Deviation). Στην δεύτερη θέση προτίμησης  με 76% (mean) και 

με τυπική απόκλιση 0,427 (Std. Deviation) βρίσκονται τα Social Apps , στην τρίτη θέση 

προτίμησης έρχονται τα δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων με 64% (mean) και τυπική απόκλιση 

0,481 (Std. Deviation) και στην τελευταία θέση έρχονται τα εκπαιδευτικά δίκτυα με ποσοστό 

41% και τυπική απόκλιση 0,493 (Std. Deviation).  

Πίνακας 14 - Συνοπτικός Q1 Statistics Μέλη σε ΜΚΔ 

 

   Συνοπτικός Q1 Statistics Μέλη σε ΜΚΔ  

 Percent N Mean Std. Deviation              ΟΧΙ         ΝΑΙ  

Q1 Κοινωνικά 

δίκτυα 

ΝΑΙ 86,6% 

201 ,87 ,342 

 

Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν πολύ υψηλή 

συμμετοχικότητα των 

εκπαιδευτικών στα κοινωνικά 

δίκτυα. ΟΧΙ 13,4% 

Q1 

Εκπαιδευτικά 

δίκτυα 

ΝΑΙ 40,8% 

201 ,41 ,493 

 

Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν  μέτρια 

συμμετοχικότητα με αρνητικές 

τάσεις των εκπαιδευτικών στα 

εκπαιδευτικά δίκτυα. 

ΟΧΙ 59,2% 

Q1 Δίκτυα 

κοινής Χρήσης 

πολυμέσων 

ΝΑΙ 64,2% 

201 ,64 ,481 

 

Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν  μία θετικά 

υψηλή συμμετοχικότητα 

των εκπαιδευτικών στα 

Δίκτυα κοινής χρήσης 

πολυμέσων. 

ΟΧΙ 41% 

Q1 Social Apps 

όπως  

π.χ.(VIBER, 

WHATSAPP) 

ΝΑΙ 76,1% 

201 ,76 ,427 

 

Τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν  μία θετικά 

υψηλή συμμετοχικότητα 

των εκπαιδευτικών ΟΧΙ 23,9% 

Q1 Άλλα 

ΝΑΙ 43,8% 

201 ,44 ,497 

 

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν  

ότι οι Εκπαιδευτικοί του 

δείγματος Έχουν μία μέτρια 

συμμετοχικότητα σε  Άλλα 

δίκτυα. 
ΟΧΙ 56,2% 

 Percent N Mean Std. Deviation   

Q1 Συνολικό   201 ,6229 ,26014   

Valid N (listwise)  201                   
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"Εκτασιμότητα" δικτύωσης 

Χωρίζοντας τις κατηγορίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις παρακάτω βασικές 

ομάδες παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα την "εκτασιμότητα" δικτύωσης των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το πλήθος των ΜΚΔ που χρησιμοποιούν. 

• Κοινωνικά δίκτυα 

• Εκπαιδευτικά Δίκτυα 

• Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων 

• Social Apps όπως π.χ. (VIBER, WHATSAPP) 

• Άλλα  

Όπως παρατηρούμε το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών με 25,9% με εγγραφή σε 4 στις 5 

κατηγορίες ΜΚΔ έχει μεγάλη συμμετοχή στα ΜΚΔ , με το ίδιο ποσοστό με 25,9% και εγγραφή 

σε 3 στις 5 κατηγορίες δικτύων έχει μέτρια συμμετοχή στα ΜΚΔ, ακολουθούν και ισοβαθμούν 

με 16,4% οι εκπαιδευτικοί με πολύ μεγάλη συμμετοχή και 5 στις 5 κατηγορίες δικτύων και οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν πολύ μικρή συμμετοχή και τελευταίοι με 15,4% είναι εκπαιδευτικοί 

που έχουν μικρή συμμετοχή στα ΜΚΔ με εγγραφή σε μόλις 1 στις 5 κατηγορίες ΜΚΔ. Αυτό 

που παρατηρούμε είναι ότι περισσότεροι από 4 στους 10 εκπαιδευτικούς (42,3% = 25,9% + 

16,4%) διατηρούν λογαριασμούς σε όλες τις βασικές κατηγορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

υποδηλώνοντας υψηλή δικτύωση. 

Πίνακας 15 - Q1 Έκταση "Δικτύωσης" των Εκπαιδευτικών 

 

Διάγραμμα 13 - Q1 Έκταση "Δικτύωσης" των 

Εκπαιδευτικών 

 

Για να  εξετάσουμε την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με τα διάφορα είδη των ΜΚΔ 

θέσαμε την ερώτηση: Q2. Παρακαλείσθε να 

αναφέρετε εάν είστε εξοικειωμένοι και πόσο 

με κάποιες από τις παρακάτω ομάδες  ΜΚΔ. 

    Συνοπτικός Q1 Statistics Μέλη σε ΜΚΔ 

    N Mean Std. 

Deviation 

 

Q1Κοινωνικά 

δίκτυα 

   

201 ,87 ,342 

 

Q1Εκπαιδευτι

κά δίκτυα 

   

201 ,41 ,493 

 

Q1Δικτυα 

κοινής 

Χρήσης 

πολυμέσων 

   

201 ,64 ,481 

 

Q1Social 

Apps όπως  

π.χ.(VIBER, 

WHATSAPP) 

   

201 ,76 ,427 

 

Q1Άλλα 

   

201 ,44 ,497 

 

Q1Συνολικό    201 ,6229 ,26014  

Valid N 

(listwise) 

   
201 

       ΟΧΙ      ΝΑΙ 

 Q1 Έκταση "Δικτύωσης" των Εκπαιδευτικών  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 στα 5 δίκτυα ,200 31 15,4 15,4 15,4 

2 στα 5 δίκτυα ,400 33 16,4 16,4 31,8 

3 στα 5 δίκτυα ,600 52 25,9 25,9 57,7 

4 στα 5 δίκτυα ,800 52 25,9 25,9 83,6 

5 στα 5 δίκτυα 1,000 33 16,4 16,4 100,0 

 Total 201 100,0 100,0  
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Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας έχουν 

μεγαλύτερη εξοικείωση με εφαρμογές messengingApp (τύπου Viber, Whatapp etc) με μέση 

τιμή 3,87 (mean) και τυπική απόκλιση 1,306 (Std. Deviation), στην δεύτερη θέση της 

κατανομής ως προς της εξοικείωση βρίσκονται τα κοινωνικά δίκτυα με μέση τιμή 3,73 (mean) 

και τυπική απόκλιση 1,170 (Std. Deviation), ακολουθούν στην τρίτη θέση τα δίκτυα κοινής 

χρήσης πολυμέσων με μέση τιμή 3,52 (mean) και τυπική απόκλιση 1,184 (Std. Deviation),  

στην προτελευταία θέση βρίσκονται τα εκπαιδευτικά δίκτυα με μέση τιμή 2,47 (mean) και 

τυπική απόκλιση 1,312 (Std. Deviation) και στην τελευταία θέση τα άλλα δίκτυα με μέση τιμή 

2,78 (mean) και τυπική απόκλιση 1,320 (Std. Deviation. 

Q2 – Εξοικείωση με τα ΜΚΔ 

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean 
Std. 

Deviation 

 

Q2_a Πόσο 

εξοικειωμένοι 

είστε με τα 

"κοινωνικά 

δίκτυα" 
 

Καθόλου 

 

6,5% 

201 3,726 1,170 

62,34% = 31,84% + 30,50% είναι από 

πολύ έως πάρα πολύ εξοικειωμένοι με 

τα κοινωνικά δίκτυα. 

Λίγο 

 

8,0% 

Μέτρια 

 

22,9% 

Πολύ 

 

31,8% 

Πάρα πολύ 

 

30,8% 

Total 100,0% 

Q2_b Πόσο 

εξοικειωμένοι 

είστε με τα 

"εκπαιδευτικά 

δίκτυα"  

Καθόλου 30,8 % 

201 2,472 1,311 

77,61%= 30,85% + 23,38% + 23,38% είναι 

από καθόλου έως μέτρια εξοικειωμένοι 

και μόνο ένα 22,4% = 12,44% + 9,95% 

είναι από πολύ έως πάρα πολύ 

εξοικειωμένοι. 

Λίγο 23,4 % 

Μέτρια 23,4 % 

Πολύ 12,4 % 

Πάρα πολύ 10,0 % 

Total 100,0 % 

Q2_c Πόσο 

εξοικειωμένοι είστε 

με τα "δίκτυα κοινής 

χρήσης πολυμέσων" 

 

 

Καθόλου 7.5 % 

201 3,522 1,183 

Το 53,24% = 28,86% + 24,38% είναι πολύ 

έως πάρα πολύ εξοικειωμένοι, ένα 

28,86% έχει μέτρια εξοικείωση και μόνο 

ένα 17,91% = 7,46% + 10.45% είναι λίγο 

έως καθόλου εξοικειωμένοι 

πράγμα που δηλώνει συνολικά μία καλή 

εξοικείωση 

Λίγο 10.4 % 

Μέτρια 28.9 % 

Πολύ 28.9 % 

Πάρα πολύ 24.4 % 

 Total 100.0 % 

Q2_d Πόσο 

εξοικειωμένοι 

είστε με τα 

"messaging 

apps"(VIBER, 

WHATSAPP) 
 

Καθόλου 8,5 % 

201 3,865 1,306 

 Το 68,66% = 44,28% + 24,38% είναι 

πολύ έως πάρα πολύ εξοικειωμένοι  και 

ένα 17,91% = 9,45% + 8,46% είναι από 

λίγο έως καθόλου εξοικειωμένοι, πράγμα 

που δηλώνει συνολικά μία πολύ καλή 

εξοικείωση 

Λίγο 9,5 % 

Μέτρια 13,4 % 

Πολύ 24,4 % 

Πάρα πολύ 44,3 % 

Total 100,0 % 

Q2_e Πόσο 

εξοικειωμένοι 

Καθόλου 22,9 % 
201 2,781 1,3197 

Το 43,29% = 22,89% + 20,40%  είναι 

λίγο έως καθόλου εξοικειωμένοι και πολύ Λίγο 20,4 % 
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Πίνακας 16 - Q2 – Εξοικείωση με τα ΜΚΔ 

Για να ερευνήσουμε τη συχνότητα Επίσκεψης θέσαμε την ερώτηση: 

Q3. Αναφέρετε πόσο συχνά επισκέπτεστε τους ιστότοπους στους οποίους ανήκετε. 

 

Πίνακας 17 - Q3,α,β - Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε 

 

 

Για να εξετάσουμε τις ώρες χρήσης επάνω στα ΜΚΔ θέσαμε την ερώτηση:  

Q4. Αναφέρατε με ένα τικ πόσες ώρες την εβδομάδα χρησιμοποιήσατε τους ιστότοπους στους 

οποίους ανήκετε:   

είστε με άλλα 

δίκτυα 

 

Μέτρια 23,4 % έως πάρα πολύ εξοικειωμένοι  είναι ένα 

33,34% = 22,39% + 10,95% με ένα 

ποσοστό 23,38% είναι  μέτρια 

εξοικειωμένοι, πράγμα που δηλώνει 

συνολικά μία μέτρια προς όχι καλή 

εξοικείωση 

Πολύ 22,4 % 

Πάρα πολύ 10,9 % 

Total 100,0 % 

Q2Συνολικόmean  201 3,2736 ,897  

 Valid N (listwise) 201    

Q3 - Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε 

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean 
Std. 

Deviation 

 

Από τα παραπάνω  συμπεραίνουμε ότι ένα 

80,60% των εκπαιδευτικών = (50,25% 

καθημερινά + 30,35% Εβδομαδιαία) 

επισκέπτεται πολύ συχνά έως πάρα πολύ 

συχνά τους ιστότοπους τους οποίους 

ανήκει υποδηλώνοντας υψηλή 

συχνότητα επισκεψιμότητας . 

Q3 - Αναφέρετε 

πόσο συχνά 

επισκέπτεστε τους 

ιστότοπους στους 

οποίους ανήκετε. 

 

 Σπάνια/Ποτέ 4,5 % 

201 4,14 1,12 

Περιοδικά 7,5 % 

Μηνιαία 7,5 % 

Εβδομαδιαία 30,3 % 

Καθημερινά 50,2 % 

Total 100,0 % 

Q3α– Συχνότητα 

επίσκεψης κατά 

φύλο (ΓΥΝΑΙΚΑ) 

 

Σπάνια/Ποτέ 0,9 % 

114 4.368 0.943 

Ένα 58,8 % των εκπαιδευτικών θηλυκού 

γένους  επισκέπτεται καθημερινά τους 

ιστότοπους τους οποίους ανήκουν 

υποδηλώνοντας πολύ υψηλή συχνότητα 

επισκεψιμότητας . 

Περιοδικά 7,9 % 

Μηνιαία 3,5 % 

Εβδομαδιαία 28,9 % 

Καθημερινά 58,8 % 

Total 100,0 % 

Q3β– Συχνότητα 

επίσκεψης κατά 

φύλο (ΑΝΤΡΑΣ) 

 Σπάνια/Ποτέ 9,2 % 

87 3.8506 1.271 

Από τα παραπάνω  συμπεραίνουμε ότι 

ένα 39,1 % των εκπαιδευτικών αρσενικού  

γένους  επισκέπτεται καθημερινά τους 

ιστότοπους τους οποίους ανήκουν 

ακολουθούμενοι από ένα 32,2% που τους 

επισκέπτονται εβδομαδιαία 

υποδηλώνοντας υψηλή συχνότητα 

επισκεψιμότητας  

Περιοδικά 6,9 % 

Μηνιαία 12,6 % 

Εβδομαδιαία 32,2 % 

Καθημερινά 39,1 % 

Total 

100,0 % 
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Πίνακας 18 - Q4 - Αναφέρατε με ένα τικ πόσες ώρες την εβδομάδα χρησιμοποιήσατε τους ιστότοπους στους 

οποίους ανήκετε: 

 

 

Q4 - Αναφέρατε με ένα τικ πόσες ώρες την εβδομάδα χρησιμοποιήσατε τους ιστότοπους στους οποίους ανήκετε:   

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean 
Std. 

Deviation 

Ένα 52,74% των εκπαιδευτικών 

= (28,36% 1-4 ώρες/εβδομάδα) + 

(24,38% 4-8 ώρες/Εβδομαδιαία) 

κάνουν λίγη έως μέτρια χρονική 

χρήση. 

Ένα 47,26% = (17,91%  8-12 

ώρες/εβδομάδα) + (17,41% 12-15 

ώρες/εβδομάδα)  + (11,94% 

περισσότερες ώρες/εβδομάδα) κάνει 

εκτεταμένη χρονική χρήση 

Q4 - Αναφέρατε με 

ένα τικ πόσες ώρες 

την εβδομάδα 

χρησιμοποιήσατε 

τους ιστότοπους 

στους οποίους 

ανήκετε: 

 

 1-4 ώρες την 

εβδομάδα 

28,4 % 

201 2,602 1,371 

4-8 ώρες την 

εβδομάδα 

24,4% 

8-12 ώρες την 

εβδομάδα 

17,9 % 

12-15 ώρες την 

εβδομάδα 

17,4 % 

Περισσότερο από 15 

ώρες την εβδομάδα 

11,9 % 

Total 100,0 % 

Q4α - Αναφέρατε με 

ένα τικ πόσες ώρες 

την εβδομάδα 

χρησιμοποιήσατε 

τους ιστότοπους 

στους οποίους 

ανήκετε: 

(ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 

 

 1-4 ώρες την 

εβδομάδα 

28,1 % 

114 2.649 1.420 

Ένα 52,70% των εκπαιδευτικών 

γυναικείου πληθυσμού  = (28,1% 1-

4 ώρες/εβδομάδα) + (24,6% 4-8 

ώρες/Εβδομαδιαία) κάνουν λίγη 

έως μέτρια χρονική χρήση. 

Ένα 32,5% = (16,7%  8-12 

ώρες/εβδομάδα) + (15,8% 12-15 

ώρες/εβδομάδα)  + (14,9% 

περισσότερες ώρες/εβδομάδα) 

κάνει εκτεταμένη χρονική χρήση 

4-8 ώρες την 

εβδομάδα 

24,6 % 

8-12 ώρες την 

εβδομάδα 

16,7 % 

12-15 ώρες την 

εβδομάδα 

15,8 % 

Περισσότερο από 15 

ώρες την εβδομάδα 

14,9 % 

Total 100,0 % 

Q4β- Αναφέρατε με 

ένα τικ πόσες ώρες 

την εβδομάδα 

χρησιμοποιήσατε 

τους ιστότοπους 

στους οποίους 

ανήκετε:(ΑΝΤΡΕΣ) 

 

 

1-4 ώρες την 

εβδομάδα 

28,7 % 

87 2.540 1.310 

Ένα 52,80% των εκπαιδευτικών 

αντρικού πληθυσμού  = (28,7% 1-4 

ώρες/εβδομάδα) + (24,1% 4-8 

ώρες/Εβδομαδιαία) κάνουν λίγη 

έως μέτρια χρονική χρήση. 

Ένα 39% = (19,5%  8-12 

ώρες/εβδομάδα) + (19,5% 12-15 

ώρες/εβδομάδα)  + (8% 

περισσότερες ώρες/εβδομάδα) 

κάνει εκτεταμένη χρονική χρήση 

4-8 ώρες την 

εβδομάδα 

24,1 % 

8-12 ώρες την 

εβδομάδα 

19,5 % 

12-15 ώρες την 

εβδομάδα 

19,5 % 

Περισσότερο από 15 

ώρες την εβδομάδα 

8,0 % 

Total 100,0 % 
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9.1 - ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι ερωτήσεις κάλυψαν τις παρακάτω βασικές περιπτώσεις χρήσης: 

• Εκπαιδευτική χρήση  

• Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση 

• Διασκέδαση 

• Εύρεση στοιχείων – πληροφοριών 

 

 

 

 

 

(Q5 – 10) Εκπαιδευτική χρήση Ερωτήσεις 5 έως 10 

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean Std. Deviation  

Q5 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να ζητήσω 

γρήγορη βοήθεια 

 

Καθόλου 22,4 % 

201 2,6567 1,31779 

Παρατηρούμε λίγη χρήση των 

ΜΚΔ για ζήτηση βοήθειας από 

τους εκπαιδευτικούς 

 

Λίγο 30,8 % 

Μέτρια 16,9 % 

Πολύ 18,4 % 

Πάρα πολύ 11,4 % 

Total 100,0 % 

Q6 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να 

διευκολύνω το 

εκπαιδευτικό μου έργο 

 

Καθόλου 13.4 % 

201 3,1443 1,28611 

Οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας της Δυτικής 

Μακεδονίας κάνουν μέτρια 

προς πολύ χρήση διευκολύνουν 

το εκπαιδευτικό τους έργο, 

 

Λίγο 17.9 % 

Μέτρια 27.4 % 

Πολύ 23,4 % 

Πάρα πολύ 17,9 % 

Total 100.0%

% 

Q7 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για διαδικτυακή 

συζήτηση και 

συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές ομάδες. 

 

Καθόλου 16,4 % 

201 2,875 1,2567 

Oι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας της Δυτικής 

Μακεδονίας κάνουν μέτρια 

χρήση των ΜΚΔ για 

διαδικτυακή συζήτηση και 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές 

ομάδες. 

 

Λίγο 25.4 % 

Μέτρια 23.4 % 

Πολύ 23.9 % 

Πάρα πολύ 10.9 % 

Total 100.0 % 

Q8 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να 

επικοινωνήσω με 

κηδεμόνες και 

μαθητές. 

 

Καθόλου 36,8 % 

201 2,2537  1,26107 

Οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας της Δυτικής 

Μακεδονίας κάνουν λίγη προς 

μέτρια χρήση για να 

επικοινωνήσουν με κηδεμόνες 

και μαθητές. 

. 

Λίγο 27,4 % 

Μέτρια 15,9 % 

Πολύ 13,4 % 

Πάρα πολύ 6,5 % 

Total 100,0 % 

Q9 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να μοιραστώ 

πληροφορίες και 

πόρους με 

εκπαιδευτικούς για 

εκπαιδευτικά θέματα. 

 

 Καθόλου 15,9 % 

201 2,8955 1,30921 

 

Οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας της Δυτικής 

Μακεδονίας κάνουν μέτρια 

προς πολύ χρήση για να 

μοιραστώ πληροφορίες και 

πόρους με εκπαιδευτικούς για 

εκπαιδευτικά θέματα. 

 

Λίγο 27,4 % 

Μέτρια 23,9 % 

Πολύ 16,9 % 

Πάρα πολύ 15,9 % 

Total 100,0 % 
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Q10 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ για να 

δημιουργήσετε 

επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης 

 

   

Καθόλου 45,8 % 

 2,0299 1,18706 

 

Η χρήση των ΜΚΔ για 

δημιουργία επαγγελματικών 

κοινοτήτων μάθησης είναι 

χαμηλή. 

 

Λίγο 23,9 % 

Μέτρια 16,4 % 

Πολύ 9,5 % 

Πάρα πολύ 4,5 % 

Total 100,0 % 

Q2Συνολικόmean  201 2,6426 ,1,00380  

 Valid N (listwise) 201    

Ως προς την εκπαιδευτική χρήση των ΜΚΔ οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κάνουν 

λίγη χρήση για να ζητήσουν βοήθεια από άλλους εκπαιδευτικούς μέσω των ΜΚΔ. Η χρήση των ΜΚΔ για να 

διευκολύνουν το εκπαιδευτικό τους έργο χαρακτηρίζεται μέτρια με τάσεις θετικότητας προς το πολύ. Η χρήση των ΜΚΔ 

για την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές ομάδες χαρακτηρίζεται μέτρια, δεν χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ σαν κύριο μέσο 

επικοινωνίας με τους κηδεμόνες και τους μαθητές με τιμές λίγο προς μέτρια. Τέλος μέτρια προς πολύ χαρακτηρίζεται η 

χρήση των ΜΚΔ μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης μες σκοπό το διαμοιρασμό μοιραστώ πληροφοριών και πόρων 

με συναδέλφους για εκπαιδευτικά θέματα. 

Πίνακας 19 - (Q5 – 10) Εκπαιδευτική χρήση Ερωτήσεις 5 έως 10 

 

 

(Q11 – 14) Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση Ερωτήσεις 11 έως 14 

Frequencies Descriptive Statistics  

 Καθόλου      Πάρα πολύ Percent N Mean Std. Deviation  

Q11 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να επικοινωνώ 

με τους φίλους μου 

 

Καθόλου 9,5 % 

201 3.54 1.29 

Η χρήση των ΜΚΔ 

για τον παραπάνω 

λόγο είναι μέτρια προς 

υψηλή  

 

Λίγο 13,9 % 

Μέτρια 18,4 % 

Πολύ 29,4 % 

Πάρα πολύ 28,9 % 

Total 100,0 % 

Q12 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να επικοινωνώ 

με τους συγγενείς μου 

 

Καθόλου 13,9 % 

201 3,21 1,35 

η χρήση των ΜΚΔ για 

τον παραπάνω λόγο 

είναι μέτρια προς 

υψηλή. 

 

Λίγο 18,9 % 

Μέτρια 20,9 % 

Πολύ 24,4 % 

Πάρα πολύ 21,9 % 

Total 100,0 % 

Q13 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να λάβω 

πληροφορίες σχετικά με 

τις τρέχουσες 

κοινωνικές εκδηλώσεις 
 

Καθόλου 12,9% 

201 3,15 1,27 

η χρήση των ΜΚΔ για 

τον παραπάνω λόγο 

είναι μέτρια προς 

υψηλή. 

 

Λίγο 18,4% 

Μέτρια 25,9% 

Πολύ 25,4% 

Πάρα πολύ 17,4% 

Total 100% 
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Q14 - Χρησιμοποιώ τα 

ΜΚΔ για να συνδεθώ με 

την τοπική κοινότητα 

 

Καθόλου 20,4 % 

201 2,77 1,27 

η χρήση για των ΜΚΔ 

παραπάνω λόγο είναι 

λίγη προς μέτρια. 

 

Λίγο 22.9 % 

Μέτρια 25.4 % 

Πολύ 21.4 % 

Πάρα πολύ 10.0 % 

Total 100,0 % 

Ως προς την χρήση της επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για λόγους επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης μέτρια προς πολύ. Ποιο 

συγκεκριμένα η χρήση των ΜΚΔ για επικοινωνία με φίλους είναι  άνω του μετρίου το ίδιο ισχύει και για την 

επικοινωνία με συγγενείς. Κάνουν μέτρια προς πολύ χρήση και εκμεταλλεύονται τα ΜΚΔ για να λάβουν πληροφορίες 

σχετικά με τρέχουσες κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά η χρήση των ΜΚΔ για σύνδεση με την τοπική κοινότητα είναι  

δυστυχώς λίγη με τιμές κάτω του μετρίου.  
Πίνακας 20 - (Q11 – 14) Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση Ερωτήσεις 11 έως 1 

 

Πίνακας 21 - Q (15 – 18) Διασκέδαση Ερωτήσεις 15 έως 18 

Q (15 – 18) Διασκέδαση Ερωτήσεις 15 έως 18 

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean Std. Deviation  

Q15 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ για κοινή 

χρήση φωτογραφιών 

 

Καθόλου 39,3 % 

201 2.15 1.20 

H χρήση των ΜΚΔ για 

διασκέδαση από τους 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

της Δυτικής Μακεδονίας 

είναι χαμηλή. 

 

Λίγο 26,9 % 

Μέτρια 17,9 % 

Πολύ 10,9 % 

Πάρα πολύ 5,0 % 

Total 100,0 % 

Q16 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ  για να δω 

αστεία βίντεο-εικόνες 

 

Καθόλου 26,4 % 

201 2,37 1.16 

η χρήση των ΜΚΔ για προβολή 

αστείων βίντεο από τους 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

της Δυτικής Μακεδονίας είναι 

χαμηλή. 

 

Λίγο 34,8 % 

Μέτρια 18,9 % 

Πολύ 14,9 % 

Πάρα πολύ 5,0 % 

Total 100,0 % 

Q17 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ για να 

ανακουφίσω από το 

εκπαιδευτικό άγχος 

 

 Καθόλου 36,8 % 

201 2.30 1.26 

η χρήση των ΜΚΔ για 

ανακούφιση από το εκπαιδευτικό 

άγχος 

κυμαίνεται ξεκάθαρα σε 

χαμηλά επίπεδα.  

Λίγο 23,9 % 

Μέτρια 15,4 % 

Πολύ 19,9 % 

Πάρα πολύ 4,0 % 

Total 100,0 % 

Q18 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ  για να 

μοιραστώ νέες ιδέες 

 

 

 

 

 

Καθόλου 21,9 % 

201 2,66 1,266 

η χρήση των ΜΚΔ για 

διαμοιρασμό ιδεών από τους 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

της Δυτικής Μακεδονίας 

κυμαίνεται σε μέτρια με τάση προς 

τα χαμηλά επίπεδα.  

 Λίγο 26,9 % 

Μέτρια 22,9 % 

Πολύ 19,4 % 

Πάρα πολύ 9,0 % 

Total 100,0 % 
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Ως προς την χρήση των ΜΚΔ για διασκέδαση οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

κάνουν χαμηλή χρήση για κοινή χρήση φωτογραφιών, χρησιμοποιούν λίγο την δυνατότητα προβολής αστείων βίντεο 

και εικόνων, επίσης σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται και η χρήση των ΜΚΔ για να ανακουφιστούν από το εκπαιδευτικό 

– ακαδημαϊκό άγχος. Τέλος η χρήση των ΜΚΔ για να μοιραστούν νέες ιδέες είναι κατά κύριο λόγο χαμηλή προς μέτρια 

στο μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος. 

 

 

 

 

Q (19 – 21) Εύρεση στοιχείων – πληροφοριών 19 έως 21 

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean Std. Deviation  

Q19 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ για τη λήψη 

πληροφοριών σχετικά 

με θέσεις εργασίας-

προκηρύξεις-νέες 

ευκαιρίες εργασίας  

καριέρας  

Καθόλου 31.8 % 

201 2,63 1,45 

η χρήση των ΜΚΔ για λήψη 

πληροφοριών σχετικά με θέσεις 

εργασίας-προκηρύξεις-νέες 

ευκαιρίες εργασίας και καριέρας 

από τους εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Δυτικής 

Μακεδονίας είναι κάτω του 

μετρίου. 

 

Λίγο 20.9 % 

Μέτρια 12.4 % 

Πολύ 21.4 % 

Πάρα πολύ 13.4 % 

Total 100.0 % 

Q20 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ για να βρω 

πληροφορίες για 

προϊόντα και 

υπηρεσίες 

 

Καθόλου 11,4 % 

201 3,23 1,26 

η χρήση των ΜΚΔ για εύρεση 

πληροφοριών για  προϊόντα και 

υπηρεσίες  από τους 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Δυτικής Μακεδονίας είναι μέτρια 

προς υψηλή. 

Λίγο 18,4 % 

Μέτρια 23,4 % 

Πολύ 28,9 % 

Πάρα πολύ 17,9 % 

Total 100,0 % 

Q21 - Χρησιμοποιώ 

τα ΜΚΔ για την 

ανάγνωση ειδήσεων 

 

Καθόλου 9,0 % 

201 3,45 1,22 

η χρήση των ΜΚΔ για ανάγνωση 

ειδήσεων από τους εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Δυτικής 

Μακεδονίας είναι μέτρια προς 

υψηλή. 

 

Λίγο 14,9 % 

Μέτρια 18,4 % 

Πολύ 37,3% 

Πάρα πολύ 20,4% 

Total 100,0 % 

Ως προς την χρήση των ΜΚΔ για εύρεση στοιχείων και πληροφοριών οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας για την 

εύρεση πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας-προκηρύξεις-νέες ευκαιρίες εργασίας χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ λίγο 

προς μέτρια, επίσης κάνουν μέτρια προς υψηλή χρήση των ΜΚΔ για να βρουν πληροφορίες για προϊόντα και 

υπηρεσίες,  όπως επίσης μέτρια προς υψηλή είναι η χρήση των ΜΚΔ για την ανάγνωση ειδήσεων. 

 

 

 

Πίνακας 22 - Q (19 – 21) Εύρεση στοιχείων – πληροφοριών 19 έως 21 
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Q (22 – 28) Εμπόδια χρήσης 22 έως 28 

Frequencies Descriptive Statistics  

  Percent N Mean 
Std. 

Deviation 

 

Q22 - 

Συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω τεχνικά 

ζητήματα 

 

Διαφωνώ απόλυτα 7,5 % 

201 3,01 1,01 

η δήλωση ότι με την 

χρήση ΜΚΔ στην τάξη 

θα αντιμετωπίσουν 

τεχνικά ζητήματα έχει 

μέτρια συμφωνία. 

 

Διαφωνώ 22,9 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

40,8 % 

Συμφωνώ 18,9 % 

Συμφωνώ απόλυτα 10,0 % 

Total 100,0 % 

Q23 - 

Συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα 

πρέπει να αφιερώσω 

περισσότερο χρόνο 
 

Διαφωνώ απόλυτα 4,5 % 

201 3.46 1.08 

η δήλωση ότι με την 

χρήση ΜΚΔ στην τάξη 

θα αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο έχει 

μέτρια προς υψηλή 

συμφωνία. 

 

Διαφωνώ 14,9 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

27,9 % 

Συμφωνώ 35,35 % 

Συμφωνώ  απόλυτα 17,4 % 

Total 100,0 % 

Q24 - Το σχολείο μου δεν 

μου επιτρέπει να έχω 

πρόσβαση σε ιστότοπους 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Διαφωνώ απόλυτα 37,3 % 

201 2.31 1.30 

Υπάρχει χαμηλή 

συμφωνία στην δήλωση 

"το σχολείο δεν τους 

επιτρέπει να έχουν 

πρόσβαση στα ΜΚΔ" άρα 

διαφωνούν με την 

ανωτέρω δήλωση. 

 Διαφωνώ 20,4 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

22,4 % 

Συμφωνώ 11,4 % 

Συμφωνώ  απόλυτα 8,5 % 

Total 100,0 % 

Q25 - Ο Σύλλογος των 

εκπαιδευτικών με 

συμβουλεύει να  είμαι 

εναντίον των ΜΚΔ 

 

Διαφωνώ απόλυτα 56,7 % 

201 1.70 0.94 

Υπάρχει πολύ χαμηλή 

συμφωνία στην δήλωση " 

Ο Σύλλογος των 

εκπαιδευτικών με 

συμβουλεύει να είμαι 

εναντίον των ΜΚΔ " άρα 

διαφωνούν με την 

ανωτέρω δήλωση. 

Διαφωνώ 22,4 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

16,4 % 

Συμφωνώ 3,0 % 

Συμφωνώ  απόλυτα 1,5% 

Total 100,0% 

Q26 - Ως εκπαιδευτικός 

συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω 

αντιρρήσεις από τους 

γονείς.  

Διαφωνώ απόλυτα 15,9 % 

201 2,74 1,14 

Υπάρχει μέτρια 

συμφωνία στην δήλωση 

"Ως εκπαιδευτικός 

συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω 

αντιρρήσεις από τους 

γονείς" 
 

Διαφωνώ 24,9 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

37,3 % 

Συμφωνώ 12,9 % 

Συμφωνώ  απόλυτα 9,0 % 

Total 100,0 % 

Q27 - Ως εκπαιδευτικός 

συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις 

από συναδέλφους 

 Διαφωνώ απόλυτα 29,4 % 

201 2,37 1,14 

Οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας της 

Δυτικής Μακεδονίας 

έχουν χαμηλή συμφωνία 

στην ανωτέρω δήλωση 

άρα διαφωνούν με την 

ανωτέρω δήλωση. 

Διαφωνώ 26,4 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

26,9 % 

Συμφωνώ 12,4 % 

Συμφωνώ  απόλυτα 5,0 % 

Total 100,0 % 
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Q28 - Ως εκπαιδευτικός 

συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω 

αντιρρήσεις από τον 

Διευθυντή  

Διαφωνώ απόλυτα 34,8 % 

201 2,26 1,22 

Οι εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας της 

Δυτικής Μακεδονίας 

έχουν χαμηλή συμφωνία 

στην ανωτέρω δήλωση 

άρα διαφωνούν με την 

ανωτέρω δήλωση. 

 

Διαφωνώ 26,4 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

22,9 % 

Συμφωνώ 9,0 % 

Συμφωνώ  απόλυτα 7,0 % 

Total 100,0 % 

Πίνακας 23 - Q (22 – 28) Εμπόδια χρήσης 22 έως 28 

 

 

Σχετικά με τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας 

κατά την χρήση των ΜΚΔ στα σχολεία η έρευνα ανέδειξε ότι: υπάρχει μία μέτρια συμφωνία 

στην δήλωση ότι με την χρήση ΜΚΔ στην τάξη θα αντιμετωπίσουν τεχνικά ζητήματα, υπάρχει 

μέτρια προς υψηλή συμφωνία στην δήλωση "ότι με την χρήση ΜΚΔ στην τάξη θα αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο", υπάρχει χαμηλή συμφωνία στην δήλωση "το σχολείο δεν τους επιτρέπει 

να έχουν πρόσβαση στα ΜΚΔ", και χαμηλή συμφωνία και στην δήλωση " Ο Σύλλογος των 

εκπαιδευτικών με συμβουλεύει να είμαι εναντίον των ΜΚΔ ". Συμφωνούν μέτρια στην δήλωση 

"Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τους γονείς" με ένα 37,3% να δηλώνει προβληματισμό και 

αναποφασιστικότητα "δηλώνοντας ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ", τέλος διαφωνούν με την 

δήλωση ότι χρησιμοποιώντας ΜΚΔ στην τάξη θα αντιμετωπίσουν αντιρρήσεις τόσο από τους 

συναδέλφους, όσο και από τον Διευθυντή/ντρια. 
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Q (51-54) Ανησυχίες χρήσης 51 έως 54 

Frequencies Descriptive Statistics  

 

Διαφωνώ  Συμφωνώα. 

Percent N Mean 

Std. 

Deviatio

n 

 

Q51Ανησυχώ-

αγχώνομαι για τη χρήση 

των κοινωνικών 

δικτύων στα σχολεία. 

(ακατάλληλο ή 

ενοχλητικό περιεχόμενο, 

εκφοβισμός, εθισμός, 

Έκθεση σε υπερβολικά 

στοχευμένη διαφήμιση) 

 

 

Διαφωνώ απόλυτα 5,0 % 

201 3,6368 1,14997 

Ένα 83,7 % των εκπαιδευτικών 

δηλώνει από μέτρια έως απόλυτη 

συμφωνία ανησυχίας  για 

ακατάλληλο ή ενοχλητικό 

περιεχόμενο, εκφοβισμός, 

εθισμός, Έκθεση σε υπερβολικά 

στοχευμένη διαφήμιση 

υποδηλώνοντας υψηλή 

ανησυχία 

Διαφωνώ 11,4 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

26,4 % 

Συμφωνώ 29,4 % 

Συμφωνώ απόλυτα 27,9 % 

Total 100,0 % 

Q52Με τρομάζει ότι 

θα μπορούσα να χάσω 

πολλές πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τα 

κοινωνικά δίκτυα 

κάνοντας λάθος 

ενέργειες. 

 

Διαφωνώ απόλυτα 10,4 % 

201 3,2388 1,22991 

Ένα 44,8,8% των εκπαιδευτικών  

συμφώνησε έως συμφώνησε 

απόλυτα στην δήλωση Q52 Με 

τρομάζει ότι θα μπορούσα να 

χάσω πολλές πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά 

δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες. 
(Μεγάλη δημοσίευση 

προσωπικών πληροφοριών-. 

προσωπικό μου απόρρητο) 

Διαφωνώ 17,4 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

27,4 % 

Συμφωνώ 27,4 % 

Συμφωνώ απόλυτα 17,4 % 

Total 100,0 % 

Q53Διστάζω να 

χρησιμοποιήσω τα 

κοινωνικά δίκτυα  

γιατί φοβάμαι να 

κάνω λάθη που δεν 

μπορώ να 

διορθώσω. 

(παραβιάσεις 

δεδομένων) 

 

Διαφωνώ απόλυτα 21,9 %  

201 2,6617 1,23490 

Το 73,2% κατέγραψε ότι 

διαφωνεί απόλυτα έως ούτε 

διαφωνεί ούτε συμφωνεί στην 

δήλωση Q53Διστάζω να 

χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά 

δίκτυα  γιατί φοβάμαι να κάνω 

λάθη που δεν μπορώ να 

διορθώσω. 

Διαφωνώ 24,9 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

26,4 % 

Συμφωνώ 18,9 % 

Συμφωνώ απόλυτα 8,0 % 

Total 100,0 % 

Q54Τα κοινωνικά 

δίκτυα είναι κάπως 

εκφοβιστικά για μένα 

 

Διαφωνώ απόλυτα 33,8 % 

201 2,1741 1,10206 
Το 87,5% δήλωσε ότι δεν 

φοβάται τα κοινωνικά δίκτυα  

Διαφωνώ 30,8 % 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

22,9 % 

Συμφωνώ 9,0 % 

Συμφωνώ απόλυτα 3,5 % 

Total 100,0 % 

 

 

Σχετικά με τις ανησυχίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας 

κατά την χρήση των ΜΚΔ στα σχολεία δηλώνουν κατά 83,7% από μέτρια έως απόλυτη 

συμφωνία ότι αγχώνονται για την χρήση των ΜΚΔ στα σχολεία λόγο πιθανότητας προβολής 

ακατάλληλου ή ενοχλητικού περιεχόμενου, ή για τυχόν  εκφοβισμό. Ένα 44,8% Δηλώνει 

προβληματισμό μέσω της συμφωνίας στην δήλωση της απώλειας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, παρόλα αυτά δήλωσε ότι δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τα ΜΚΔ κατ΄ομολογία 

του 73,2%, δηλώνοντας με ποσοστό 87,5% ότι δεν φοβάται τα ΜΚΔ. 
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Κεφάλαιο 10.0-Υπολογισμός μέσων όρων των βασικών τεσσάρων βασικών 

παραγόντων επηρεασμού της πρόθεσης συμπεριφοράς (PE), (EE), (SI), 

(FC),(SE), 

 

Για να προσδιορίσουμε το επίπεδο του κάθε παράγοντα επηρεασμού θέσαμε ομάδες 

ερωτήσεων δημιουργώντας στην κάθε ομάδα μία νέα μεταβλητή που την εκφράζει συνολικά.   

Αυτό έγινε από το μενού Transform - Compute Variable, μέσω της εντολής Computer 

Variable μέσω της πράξης ΣQ ερωτήσεως της ομάδας /πλήθος των ερωτήσεων της ομάδας. 

Κατόπιν βγάλαμε τον μέσο όρο στην κάθε μία μέσω της εντολής Descriptives στο menu 

Analyze. Παρακάτω ακολουθούν οι σχολιασμοί των αποτελεσμάτων μαζί με τους πίνακες 

μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων. 

 

10.1 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα Προσδόκιμο 

απόδοσης (PE) 

 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ως πρώτο λόγο χρήσης των ΜΚΔ στην εκπαίδευση 

στην ομάδα προσδόκιμο απόδοσης οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν την 

χρησιμότητα για την δουλειά τους  ερώτηση (Q29) με μέσο όρο 3,74 (mean)  και τυπική 

απόκλιση 1,06 (Std. Deviation), ακολουθεί ο λόγος της γρήγορης εκτέλεσης εργασιών (Q30) 

με μέσο όρο 3,54 (mean) και τυπική απόκλιση 1,02 (Std. Deviation), o τρίτος λόγος αποτελεί 

η βελτίωση της απόδοσης επικοινωνίας (Q32) με μέσο όρο 3,50 (mean) και τυπική απόκλιση 

1,04 (Std. Deviation), και ακολουθούν με ισοβαθμία η βελτίωση του συνεργατικού κλίματος 

μέσα στην τάξη (Q33) με μέσο όρο 3,27 (mean) και τυπική απόκλιση 1,05 (Std. Deviation) και 

η βελτίωση της εκπαιδευτικής αποδοτικότητας (Q31) με μέσο όρο 3,27 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,14 (Std. Deviation). Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεων είναι από 

3,27 έως 3,74 που συνεπάγεται ότι το δείγμα έχει μία μέτρια προς θετική άποψη ότι η 

τεχνολογία των ΜΚΔ θα είναι χρήσιμη για την δουλειά τους, ότι τα ΜΚΔ τους δίνουν την 

δυνατότητα εκτέλεσης πιο γρήγορης εργασίας, ότι τα  ΜΚΔ βελτιώνουν την εκπαιδευτική 

αποδοτικότητα, ότι τα ΜΚΔ βελτιώνουν την αποδοτικότητα επικοινωνίας  και ότι τα ΜΚΔ 

βελτιώνουν το συνεργατικό κλίμα μέσα στην τάξη. 
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(ερωτήσεις Q29-Q33)  Πίνακας μέσων όρων  Προσδόκιμου απόδοσης (PE) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Q29 Θα έβρισκα την τεχνολογία των κοινωνικών 

δικτύων χρήσιμη για την δουλειά μου. 
201 1,00 5,00 3,7413 1,06430 

Q30 Η χρήση την τεχνολογία των κοινωνικών 

δικτύων μου δίνει τη δυνατότητα να εκτελώ εργασίες 

πιο γρήγορα 

201 1,00 5,00 3,5473 1,02908 

Q31 Η χρήση την τεχνολογία των κοινωνικών 

δικτύων βελτιώνει την εκπαιδευτική μου 

αποδοτικότητα 

201 1,00 5,00 3,2736 1,14444 

Q32 Εάν χρησιμοποιώ τα δίκτυα κοινωνικής 

δικτύωσης θα βελτιώσω την αποδοτικότητα 

επικοινωνίας 

201 1,00 5,00 3,5025 1,04463 

Q33 Η χρήση της τεχνολογίας των κοινωνικών 

δικτύων μπορεί να βελτιώσει το συνεργατικό κλίμα 

μέσα στην τάξη 

201 1,00 5,00 3,2736 1,05818 

Συνολική Προσδοκία απόδοσης 201 1,00 5,00 3,4677 ,89006 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 24 - (ερωτήσεις Q29-Q33)  Πίνακας μέσων όρων  Προσδόκιμου απόδοσης (PE) 

 

10.2 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα Προσδόκιμο 

προσπάθειας (EE) 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας προσδόκιμου προσπάθειας ως πρώτη 

δήλωση σχετική με το  προσδόκιμο προσπάθειας χρήσης των ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι 

εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν την δήλωση (Q37) "ότι η εκμάθηση των ΜΚΔ 

είναι εύκολη για αυτούς" με μέσο όρο 4,01 (mean)  και τυπική απόκλιση 0,89 (Std. Deviation), 

ακολουθεί η δήλωση (Q35) "Είναι εύκολο να γίνω επιδέξιος στη χρήση των κοινωνικών 

δικτύων" με μέσο όρο 3,92 (mean) και τυπική απόκλιση 0,95 (Std. Deviation), ακολουθεί η 

τρίτη δήλωση (Q36) "Βρίσκω την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων εύχρηστη" με μέσο όρο 

3,81 (mean) και τυπική απόκλιση 0,91 (Std. Deviation) και στην τελευταία θέση η δήλωση 

(Q34) "η αλληλεπίδρασή μου με την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων είναι σαφής και 

κατανοητή" με μέσο όρο 3,45 (mean) και τυπική απόκλιση 0,88 (Std. Deviation). Παρατηρούμε 

ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεων κυμαίνονται από 3,45 έως 4,01 που συνεπάγεται ότι το 

δείγμα έχει μία θετική  άποψη  συμφωνώντας ότι η τεχνολογία των ΜΚΔ είναι εύχρηστη, 

κατανοητή με εύκολη εκμάθηση πράγμα το οποίο ενισχύεται από τα πιστεύω του δείγματος ότι 

μπορεί να γίνει επιδέξιος χρήστης αυτών (Q35) και από τα πιστεύω του δείγματος  στο ερώτημα 

Q37) ότι η εκμάθηση τους είναι εύκολη. 
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 (ερωτήσεις Q34-Q37) Πίνακας μέσων όρων  προσδόκιμου προσπάθειας (ΕE) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q34 Η αλληλεπίδρασή μου με την τεχνολογία 

των κοινωνικών δικτύων είναι σαφής και 

κατανοητή 

201 1,00 5,00 3,4577 ,88851 

Q35 Είναι εύκολο να γίνω επιδέξιος στη 

χρήση των κοινωνικών δικτύων 
201 1,00 5,00 3,9204 ,95060 

Q36 Βρίσκω την τεχνολογία των κοινωνικών 

δικτύων εύχρηστη 
201 1,00 5,00 3,8159 ,91156 

Q37 Η εκμάθηση των κοινωνικών δικτύων 

είναι εύκολη για μένα 
201 1,00 5,00 4,0199 ,89978 

Συνολική Προσδοκία προσπάθειας 201 1,00 5,00 3,8035 ,75204 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 25 - (ερωτήσεις Q34-Q37) Πίνακας μέσων όρων  προσδόκιμου προσπάθειας (ΕE) 

 

 

 

10.3 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα Στάση 

απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας 

 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας στάση απέναντι στην τεχνολογία ως 

πρώτη σχετική δήλωση με την στάση των εκπαιδευτικών για τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι 

εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν την δήλωση (Q38) "ότι η χρήση των ΜΚΔ είναι 

καλή ιδέα" με μέσο όρο 3,51 (mean)  και τυπική απόκλιση 0,99 (Std. Deviation), ακολουθεί η 

δήλωση (Q40) "Η εργασία με την χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι διασκεδαστική " με 

μέσο όρο 3,45 (mean) και τυπική απόκλιση 1,08(Std. Deviation), ακολουθεί η τρίτη δήλωση 

(Q39) "Η τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων κάνει την εργασία μου πιο ενδιαφέρουσα " με 

μέσο όρο 3,38 (mean) και τυπική απόκλιση 1,09 (Std. Deviation) και στην τελευταία θέση η 

δήλωση (Q41) " Μου αρέσει να δουλεύω με την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων " με μέσο 

όρο 3,23 (mean) και τυπική απόκλιση 1,17 (Std. Deviation). Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι 

των απαντήσεων κυμαίνονται από 3,23 έως 3,51 υποδηλώνοντας ότι το δείγμα έχει μία 

ουδέτερη στάση με τάσεις θετικότητας  απέναντι στην χρήση των ΜΚΔ λέγοντας  ότι η χρήση 

των ΜΚΔ του φαίνεται καλή ιδέα διασκεδαστική  και ενδιαφέρουσα, άρα το δείγμα έχει 

ανοιχτή στάση σε νέες ιδέες μην αποκλείοντας οτιδήποτε το διαφορετικό αλλά αυτό δεν 

εκφράζεται με απόλυτα θετικό τρόπο. 
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(ερωτήσεις Q38-Q41) Πίνακας μέσων όρων  Στάση απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. Deviation 

Q38 Η χρήση των  κοινωνικών δικτύων είναι 

καλή ιδέα 
201 1,00 5,00 3,5174 ,99043 

Q39 Η τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων 

κάνουν την εργασία μου πιο ενδιαφέρουσα 
201 1,00 5,00 3,3831 1,09887 

Q40 Η εργασία με την χρήση των κοινωνικών 

δικτύων είναι διασκεδαστική 
201 1,00 5,00 3,4527 1,08582 

Q41 Μου αρέσει να δουλεύω με την τεχνολογία 

των κοινωνικών δικτύων 
201 1,00 5,00 3,2338 1,17049 

Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ 201 1,00 5,00 3,3968 ,97640 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 26 - (ερωτήσεις Q38-Q41) Πίνακας μέσων όρων  Στάση απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας 

 

10.4 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα Κοινωνική 

επιρροή (SI). 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας κοινωνική επιρροή (SI) ως πρώτη 

δήλωση για τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν την 

δήλωση (Q45) "το σχολείο έχει υποστηρίξει τη χρήση της τεχνολογίας των κοινωνικών 

δικτύων " με μέσο όρο 3,19 (mean)  και τυπική απόκλιση 1,16 (Std. Deviation), ακολουθεί η 

δήλωση (Q44) "Η ανώτερη διοίκηση του σχολείου είναι χρήσιμη-βοηθητική στη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων " με μέσο όρο 3,10 (mean) και τυπική απόκλιση 1,14(Std. Deviation), 

ακολουθεί η τρίτη δήλωση (Q42) "Τα άτομα που είναι σημαντικά για μένα πιστεύουν ότι πρέπει 

να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων" με μέσο όρο 2,99 (mean) και 

τυπική απόκλιση 1,18 (Std. Deviation) και στην τελευταία θέση η δήλωση (Q43) "Οι άνθρωποι 

που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία 

των κοινωνικών δικτύων" με μέσο όρο 2,82 (mean) και τυπική απόκλιση 1,12 (Std. Deviation). 

 Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεων κυμαίνονται από 3,19 έως 2,82 

υποδηλώνοντας ότι το δείγμα δεν πιστεύει απόλυτα ότι σημαντικά άτομα που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του μπορούν να τους επηρεάσουν σημαντικά (Q42) και (Q43) ώστε να επιλέξουν 

τι χρήση των ΜΚΔ ,θεωρούν ότι η ανώτερη διοίκηση θέλει να είναι βοηθητική αλλά επειδή 

αυτό δεν εκφράζεται έμπρακτα διατηρούν μία ουδέτερη στάση, θεωρούν ότι το σχολείο σαν 

συνολικός οργανισμός υποστηρίζει τέτοιου είδους τεχνολογίες αλλά τα προβλήματα 

εφαρμογής πιθανόν να επηρεάζουν την βαθμολογία και αυτό φαίνεται στην τιμή του 3,19. 
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Πίνακας 27 - (ερωτήσεις Q42-Q45) Πίνακας μέσων όρων   Κοινωνική επιρροή (SI) 

 

10.5 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα Διευκόλυνση 

των συνθηκών-κατάστασης (FC) 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας Διευκόλυνση των συνθηκών-

κατάστασης (FC) ως πρώτη δήλωση για τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί Δυτικής 

Μακεδονίας επέλεξαν την δήλωση (Q47) "Διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων " με μέσο όρο 3,82 (mean)  και τυπική απόκλιση 1,01 (Std. Deviation), 

ακολουθεί η δήλωση (Q48) " Τα κοινωνικά δίκτυα είναι συμβατά με άλλα συστήματα που 

χρησιμοποιώ " με μέσο όρο 3,66 (mean) και τυπική απόκλιση 1,07(Std. Deviation), ακολουθεί 

η τρίτη δήλωση (Q46) "Έχω τους απαραίτητους πόρους για να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά " 

με μέσο όρο 3,49 (mean) και τυπική απόκλιση 1,14 (Std. Deviation) και στην τελευταία θέση 

η δήλωση (Q49) "Ένα συγκεκριμένο άτομο (ή ομάδα) είναι διαθέσιμο για βοήθεια με 

δυσκολίες στην χρήση των κοινωνικών δικτύων " με μέσο όρο 2,95(mean) και τυπική απόκλιση 

1,16 (Std. Deviation). Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεων κυμαίνονται από 2,95 

έως 3,82 υποδηλώνοντας ότι το δείγμα διατηρεί μία ουδέτερη με τάσεις θετικότητας ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τους απαραίτητους πόρους  για την εφαρμογή των ΜΚΔ μέσα στην τάξη 

ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις σε μεγάλο βαθμό για την εφαρμογή τους, θεωρεί με μέτρια 

ένταση ότι τα ΜΚΔ είναι συμβατά και μπορούν ενταχθούν στο μάθημα. 

 

(ερωτήσεις Q42-Q45) Πίνακας μέσων όρων   Κοινωνική επιρροή (SI) 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. 

Deviation 

Q42 Τα άτομα που είναι σημαντικά για μένα 

πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την 

τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων 

201 1,00 5,00 2,9950 1,18953 

Q43 Οι άνθρωποι που επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά μου πιστεύουν ότι πρέπει να 

χρησιμοποιήσω την τεχνολογία των 

κοινωνικών δικτύων 

201 1,00 5,00 2,8259 1,12451 

Q44 Η ανώτερη διοίκηση του σχολείου είναι 

χρήσιμη-βοηθητική στη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων 

201 1,00 5,00 3,1045 1,14631 

Q45 Γενικά, το σχολείο έχει υποστηρίξει τη 

χρήση της τεχνολογίας των κοινωνικών 

δικτύων 

201 1,00 5,00 3,1940 1,16067 

Συνολίκο Social Influence 201 1,00 5,00 3,0299 ,92147 

Valid N (listwise) 201     
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(ερωτήσεις Q46-Q49) Πίνακας μέσων όρων  διευκόλυνσης συνθηκών-κατάστασης (FC) 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximum Mean Std. Deviation 

Q46 Έχω τους απαραίτητους πόρους για 

να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά 
201 1,00 5,00 3,4975 1,14510 

Q47 Διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις για 

τη χρήση των κοινωνικών δικτύων 
201 1,00 5,00 3,8209 1,01379 

Q48 Τα κοινωνικά δίκτυα είναι συμβατά 

με άλλα συστήματα που χρησιμοποιώ. 
201 1,00 5,00 3,6667 1,07393 

Q49 Ένα συγκεκριμένο άτομο (ή ομάδα) 

είναι διαθέσιμο για βοήθεια με δυσκολίες 

στην χρήση των κοινωνικών δικτύων 

201 1,00 5,00 2,9552 1,16747 

Συνθήκες Διευκόλυνσης 201 1,50 5,00 3,4851 ,64403 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 28 - (ερωτήσεις Q46-Q49) Πίνακας μέσων όρων  διευκόλυνσης συνθηκών-κατάστασης (FC) 

 

10.6 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα Αυτό-

αποτελεσματικότητας  

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας Αυτό-αποτελεσματικότητας ως πρώτη 

δήλωση για τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν την 

δήλωση (Q50_b) "Θα μπορούσα να ολοκληρώσω μια εργασία χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων αν είχα πολύ χρόνο για να ολοκληρώσω την εργασία" με 

μέσο όρο 3,41 (mean)  και τυπική απόκλιση 1,06 (Std. Deviation), ακολουθεί η δήλωση 

(Q50_a) "Θα μπορούσα να ολοκληρώσω μια εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των 

κοινωνικών δικτύων αν καλούσα κάποιον για βοήθεια " με μέσο όρο 3,34 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,10 (Std. Deviation), ακολουθεί η τρίτη δήλωση (Q50_c) "Θα μπορούσα να 

ολοκληρώσω μια εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων αν είχα 

μόνο την ενσωματωμένη εγκατάσταση βοήθειας" με μέσο όρο 2,95 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,13 (Std. Deviation). Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεων κυμαίνονται 

από 3,41 έως 2,95 το δείγμα απάντησε στις δηλώσεις (Q50_a), (Q50_b), (Q50_c), με μέτρια 

ένταση δείχνοντας ότι ένα ποσοστό έχει μειωμένη αυτό-αποτελεσματικότητα στην χρήση των 

ΜΚΔ. 
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(ερωτήσεις Q50_a, Q50_b, Q50_c) Πίνακας μέσων όρων   αυτό-αποτελεσματικότητας 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q50_a Θα μπορούσα να ολοκληρώσω μια 

εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των 

κοινωνικών δικτύων αν καλoύσα κάποιον για 

βοήθεια 

201 1,00 5,00 3,3433 1,10298 

Q50_b Θα μπορούσα να ολοκληρώσω μια 

εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των 

κοινωνικών δικτύων αν είχα πολύ χρόνο για 

να ολοκληρώσω την εργασία 

201 1,00 5,00 3,4129 1,06941 

Q50_c Θα μπορούσα να ολοκληρώσω μια 

εργασία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των 

κοινωνικών δικτύων αν είχα μόνο την 

ενσωματωμένη εγκατάσταση βοήθειας 

201 1,00 5,00 2,9552 1,13269 

Q50all Αυτοαποτελεσματικότητα Συνολική 201 1,00 5,00 3,2371 ,93787 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 29 - (ερωτήσεις Q50_a, Q50_b, Q50_c) Πίνακας μέσων όρων   αυτό-αποτελεσματικότητας 

 

10.7 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης του παράγοντα  Ανησυχίες 

εκπαιδευτικών-Άγχος 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας Ανησυχίες εκπαιδευτικών – Άγχος ως 

πρώτη δήλωση για τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν 

την δήλωση (Q51) " Ανησυχώ-αγχώνομαι για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. 

(ακατάλληλο ή ενοχλητικό περιεχόμενο, εκφοβισμός, εθισμός, Έκθεση σε υπερβολικά 

στοχευμένη διαφήμιση)" με μέσο όρο 3,63 (mean)  και τυπική απόκλιση 1,14 (Std. Deviation), 

ακολουθεί η δήλωση (Q52) " Με τρομάζει ότι θα μπορούσα να χάσω πολλές πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες. (Μεγάλη δημοσίευση 

προσωπικών πληροφοριών-. προσωπικό μου απόρρητο) " με μέσο όρο 3,23 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,22(Std. Deviation), ακολουθεί η τρίτη δήλωση (Q53) "Διστάζω να χρησιμοποιήσω 

τα κοινωνικά δίκτυα γιατί φοβάμαι να κάνω λάθη που δεν μπορώ να διορθώσω. (παραβιάσεις 

δεδομένων) " με μέσο όρο 2,66 (mean) και τυπική απόκλιση 1,23 (Std. Deviation) και στην 

τελευταία θέση η δήλωση (Q54) "Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάπως εκφοβιστικά για μένα " με 

μέσο όρο 2,17 (mean) και τυπική απόκλιση 1,10 (Std. Deviation).   (επιστροφή ,ctrl+κλικ) 
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(ερωτήσεις Q51-Q54) Πίνακας μέσων όρων  ανησυχίες εκπαιδευτικών-άγχος 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Q51 Ανησυχώ-αγχώνομαι για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων 

στα σχολεία. (ακατάλληλο ή ενοχλητικό περιεχόμενο, εκφοβισμός, 

εθισμός, Έκθεση σε υπερβολικά στοχευμένη διαφήμιση) 

201 1,00 5,00 3,636 1,149 

Q52 Με τρομάζει ότι θα μπορούσα να χάσω πολλές πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες. 

(Μεγάλη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών-. προσωπικό μου 

απόρρητο) 

201 1,00 5,00 3,238 1,229 

Q53 Διστάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα  γιατί 

φοβάμαι να κάνω λάθη που δεν μπορώ να διορθώσω. (παραβιάσεις 

δεδομένων) 

201 1,00 5,00 2,661 1,234 

Q54 Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάπως εκφοβιστικά για μένα 201 1,00 5,00 2,174 1,102 

Συνολικό Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος 201 1,00 5,00 2,927 ,909 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 30 - (ερωτήσεις Q51-Q54) Πίνακας μέσων όρων  ανησυχίες εκπαιδευτικών-άγχος 

 

10.8 - Πίνακας μέσων τιμών και τυπικής απόκλισης της συμπεριφορικής πρόθεσης 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα της ομάδας Συμπεριφορικής πρόθεσης ως πρώτη 

δήλωση για τα ΜΚΔ στην εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας επέλεξαν την 

δήλωση (Q56) "Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 

μήνες " με μέσο όρο 3,50 (mean)  και τυπική απόκλιση 1,20 (Std. Deviation), ακολουθεί η 

δήλωση (Q55) "Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες" 

με μέσο όρο 3,37 (mean) και τυπική απόκλιση 1,25(Std. Deviation), ακολουθεί η τρίτη δήλωση 

(Q57) "Σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες" με μέσο 

όρο 3,34 (mean) και τυπική απόκλιση 1,25 (Std. Deviation). Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι 

των απαντήσεων κυμαίνονται από 3,50 έως 3,34 υποδηλώνοντας ότι το δείγμα έχει σκοπό να 

χρησιμοποιήσει τα ΜΚΔ τους επόμενους 12 μήνες, οι ίδιοι προβλέπουν ότι θα κάνουν χρήση 

αυτής τεχνολογίας τους επόμενους 12 μήνες, και κάποιοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα 

ΜΚΔ τους επόμενους 12 μήνες. 
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Πίνακας 31 - (ερωτήσεις Q55-Q57) Πίακας μέσων  συμπεριφορικής πρόθεσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά οι τιμές των μέσων όρων και της τυπικής 

απόκλισης των παραγόντων επηρεασμού της συμπεριφορικής πρόθεσης. 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας της Δυτικής Μακεδονίας θεώρησαν ότι η 

προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος  είναι ο πρώτος και πιο σημαντικός παράγοντας 

για την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας  με μέσω όρο 3,803 (mean) και τυπική απόκλιση 0,75204 ( Std. 

Deviation), στην δεύτερη θέση είναι οι Συνθήκες διευκόλυνσης με μέσο όρο 3,485 (mean) και 

τυπική απόκλιση 0,644 ( Std. Deviation), ακολουθούν σε επίπεδο σημαντικότητας οι συνθήκες αύξησης 

της απόδοσης με μέσο όρο 3,467(mean) και τυπική απόκλιση 0,890(Std. Deviation), στην τέταρτη θέση 

είναι η στάση απέναντι στην χρήση των ΜΚΔ με μέσο όρο 3,3968 (mean) και τυπική απόκλιση 0,976 

(Std. Deviation), με την κοινωνική επιρροή να έπεται με μέσο όρο 3,029 (mean) και τυπική απόκλιση 

0,921 (Std. Deviation)  με προτελευταία επιλογή την αυτό-αποτελεσματικότητα και τελευταία τις 

ανησυχίες των εκπαιδευτικών. 

 

(ερωτήσεις Q55-Q57) Πίνακας μέσων  συμπεριφορικής πρόθεσης 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q55 Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τα 

κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες 
201 1,00 5,00 3,3731 1,25103 

Q56 Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιήσω τα 

κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες 
201 1,00 5,00 3,5075 1,20466 

Q57 Σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω τα 

κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες 
201 1,00 5,00 3,3483 1,25224 

Συμπεριφορική Πρόθεση 201 1,00 5,00 3,4096 1,18778 

Valid N (listwise) 201     

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Συμπεριφορική Πρόθεση 3,4096 1,18778 201 

Συνολική Προσδοκία απόδοσης 3,4677 ,89006 201 

Συνολική Προσδοκία προσπάθειας 3,8035 ,75204 201 

Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ 3,3968 ,97640 201 

Κοινωνική επιρροή 3,0299 ,92147 201 

Συνθήκες Διευκόλυνσης 3,4851 ,64403 201 

Αυτό-αποτελεσματικότητα Συνολική 3,2371 ,93787 201 

Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος 2,9279 ,90989 201 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι στατιστικοί έλεγχοι που έγιναν με σκοπό την ανάλυση και  

την εξαγωγή αποτελεσμάτων ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα όπως αυτά 

προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας. 

Λόγο του ότι οι παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων βασίζονται σε γνωστές κατανομές, οι 

οποίες φέρουν τις ιδιότητες της κανονικής κατανομής, για να αποφανθούμε εάν θα 

χρησιμοποιηθεί παραμετρικός ή μη παραμετρικός έλεγχος, αρχικά εξετάζουμε αν οι 

παρατηρήσεις μας ακολουθούν κανονική κατανομή (Χαλικιάς et al., 2015) έτσι κάθε φορά που 

θα απαιτείται θα εφαρμόζεται ο παραπάνω έλεγχος. 

 

11.1 - 1ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιοι είναι οι λόγοι χρήσης των ΜΚΔ από τους 

εκπαιδευτικούς; 

Για την απάντηση του πήραμε τις τιμές του μέσου όρου (Mean) και της τυπικής απόκλισης 

(Std. Deviation), μαζί με την μέγιστη και ελάχιστη τιμή (Minimum, Maximum) για κάθε ομάδα 

μεταβλητών που κάλυψε τις παρακάτω βασικές περιπτώσεις χρήσης: 

• Εκπαιδευτική χρήση  

• Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση 

• Διασκέδαση 

• Εύρεση στοιχείων – πληροφοριών 

Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι για τις ανωτέρω ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια 

κλίμακα Likert (1=Καθόλου, 5=Πάρα Πολύ). 

 

11.1.1 - Εκπαιδευτική χρήση Ερωτήσεις 5 έως 10 

Από τον παρακάτω πίνακα συνολικού  μέσου όρου της ομάδας Q5-Q10 παρατηρούμε  ότι ο 

μέσος όρος είναι 2,64 κάτω του μετρίου. Άρα οι Εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας κάνουν 

σχεδόν μέτρια έως μέτρια χρήση των ΜΚΔ για εκπαιδευτική χρήση. Η εκπαιδευτική χρήση 

των ΜΚΔ είναι από λίγη έως μέτρια στην Q5 (ζητώ γρήγορη βοήθεια) με μέσο όρο 2,64 (mean) 

και τυπική απόκλιση 1,31 (Std. Deviation), στην περίπτωση Q6 (διευκόλυνση εκπαιδευτικού 

έργου) το 68,95% του δείγματος των εκπαιδευτικών δήλωσαν από μέτρια έως πάρα πολύ χρήση 

με μέσο όρο απάντησης 3,14 (mean) και τυπική απόκλιση 1,28 (Std. Deviation), στο ερώτημα 

Q7 (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ομάδες) οι εκπαιδευτικοί κάνουν μία μέτρια χρήση με μέσο 

όρο 2,87 (mean) και τυπική απόκλιση 1,25 (Std. Deviation). λίγη έως μέτρια στην Q8 

(επικοινωνία με κηδεμόνες-μαθητές) με μέσο όρο 2,25 (mean) και τυπική απόκλιση 1,26 (Std. 
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Deviation), στο ερώτημα Q9 (για να μοιραστώ πληροφορίες) με μέσο όρο 2,89 (mean) με 

τυπική απόκλιση 1,30 (Std. Deviation) υπάρχει μία μέτρια χρήση με τιμές που έχουν μία 

διασπορά σε όλο το εύρος τιμών, ενώ στο ερώτημα Q10 ήταν λίγη (δημιουργία 

επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης) με μέσο όρο 2,02 (mean) και τυπική απόκλιση 1,18 

(Std. Deviation). 

Πίνακας 32 - (Q5-Q10) Συνολικός πίνακας μέσων τιμών  Εκπαιδευτική Χρήση - Descriptive Statistics 

 

11.1.2 - Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση Ερωτήσεις 11 έως 14 

Από τον  παρακάτω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η συνολική χρήση των ΜΚΔ από τους 

Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας για επικοινωνία και κοινωνικοποίηση  

είναι κατά κύριο λόγο μέτρια προς υψηλή με 3,172(mean) με τυπική απόκλιση  1,110 (Std. 

Deviation) όπως φαίνεται και στον πίνακα Report.  

Στην Q11 (επικοινωνία με φίλους) είναι κατά κύριο λόγο είναι μέτρια προς υψηλή με μέσο 

όρο 3,54 (mean) και τυπική απόκλιση 1,29 (Std. Deviation) η χρήση των ΜΚΔ. 

Στην Q12 (επικοινωνία με συγγενείς) με μέσο όρο απάντησης 3,21 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,35 (Std. Deviation) η χρήση των ΜΚΔ είναι μέτρια προς υψηλή. 

Στην ερώτηση Q13 (πληροφορίες για τρέχουσες κοινωνικές εκδηλώσεις) με μέσο όρο 3,15 

(mean) και τυπική απόκλιση 1,27 (Std. Deviation) είναι μέτρια προς υψηλή εκτός του Q14 

(σύνδεση με τοπική κοινότητα) 2,77(mean) με τυπική απόκλιση 1,27 (Std. Deviation) όπου 

είναι λίγη προς μέτρια. Αυτό φαίνεται γιατί το 69,65% του δείγματος των εκπαιδευτικών 

δήλωσαν από λίγο έως πολύ χρήση έχοντας μία σχεδόν ισόποση κατανομή σε όλο το φάσμα 

των πιθανών απαντήσεων εκτός του πάρα πολύ. 

 

 (Q5-Q10) Συνολικός πίνακας μέσων τιμών  Εκπαιδευτική Χρήση - Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Q5 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να ζητήσω γρήγορη βοήθεια 201 2,6567 1,31779 

Q6 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να διευκολύνω το εκπαιδευτικό μου έργο 201 3,1443 1,28611 

Q7 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για διαδικτυακή συζήτηση και συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές ομάδες. (πχ. συνεργατική μάθηση με τους μαθητές, εκπαιδευτικές 

πληροφορίες) 

201 2,8756 1,25676 

Q8 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνήσω με κηδεμόνες και μαθητές. 201 2,2537 1,26107 

Q9 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να μοιραστώ πληροφορίες και πόρους με 

εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικά θέματα. 
201 2,8955 1,30921 

Q10 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να δημιουργήσετε επαγγελματικές κοινότητες 

μάθησης 
201 2,0299 1,18706 

Q5_10all - Εκπαιδευτ χρήση Συνολικό 201 2,6426 1,00380 

Valid N (listwise) 201   
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 (Q11-Q14) Statistics Συνολικός πίνακας μέσων τιμών  Χρήσης  Επικοινωνία-Κοινωνικοποίηση 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Q11 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνώ με τους φίλους μου 201 3,5423 1,29594 

Q12 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνώ με τους συγγενείς 

μου 
201 3,2139 1,35241 

Q13 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να λάβω πληροφορίες σχετικά με 

τις τρέχουσες κοινωνικές εκδηλώσεις 
201 3,1592 1,27849 

Q14 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να συνδεθώ με την τοπική 

κοινότητα 
201 2,7761 1,27068 

Q11_14all - Επικοινωνία-κοινωνικοποίηση 201 3,1729 1,11087 

Valid N (listwise) 201   

Πίνακας 33 - (Q11-Q14) Statistics Συνολικός πίνακας μέσων τιμών  Χρήσης  Επικοινωνία-Κοινωνικοποίηση 

11.1.3 - Διασκέδαση Ερωτήσεις 15 έως 18 

Από τον παρακάτω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η συνολική χρήση των ΜΚΔ από τους 

Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας για διασκέδαση  είναι κατά κύριο 

χαμηλή  με 2,37 (mean) με τυπική απόκλιση  0,94 (Std. Deviation) όπως φαίνεται και στον 

πίνακα Report. Ποιο αναλυτικά η χρήση των ΜΚΔ από τους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 

Δυτικής Μακεδονίας για διασκέδαση ερώτημα (Q15) είναι κατά κύριο λόγο λίγη προς μέτρια 

με μέσο όρο 2,15 (mean) και τυπική απόκλιση 1,20 (Std. Deviation). Στην ερώτηση Q16 

(αστεία βίντεο εικόνες) με μέσο όρο απάντησης 2,37 (mean) και τυπική απόκλιση 1,16 (Std. 

Deviation) είναι ξεκάθαρα χαμηλή, Q17 (ανακούφιση από το εκπαιδευτικό άγχος) με μέσο όρο 

2,30 (mean) και τυπική απόκλιση 1,26 (Std. Deviation) είναι χαμηλή και στο ερώτημα Q18 

(μοιραστώ νέες ιδέες) με μέσο όρο 2,66 (mean) και τυπική απόκλιση 1,26 (Std. Deviation) η 

χρήση ήταν από λίγη έως μέτρια. Συνολικά με μέσους όρους από 2,15 έως 2,66 (mean) η χρήση 

των ΜΚΔ για διασκέδαση από τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας 

είναι χαμηλή προς μέτρια. 

(Q15-Q18) Statistics Συνολικός πίνακας μέσων τιμών  Χρήσης για Διασκέδαση 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Q15 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για κοινή χρήση φωτογραφιών 201 2,1542 1,20046 

Q16 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ  για να δω αστεία βίντεο-

εικόνες 
201 2,3731 1,16836 

Q17 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να ανακουφίσω από το 

εκπαιδευτικό άγχος 
201 2,3035 1,26192 

Q18 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ  για να μοιραστώ νέες ιδέες 201 2,6667 1,26227 

Q15_18all - Διασκέδαση Συνολικό 201 2,3744 ,94675 

Valid N (listwise) 201   

Πίνακας 34 - (Q15-Q18) Statistics Συνολικός πίνακας μέσων τιμών  Χρήσης για Διασκέδαση 
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11.1.4 - Εύρεση στοιχείων – πληροφοριών 19 έως 21 

Από τον παρακάτω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η χρήση των ΜΚΔ από τους Εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας για εύρεση στοιχείων και πληροφοριών  είναι κατά 

κύριο λόγο μέτρια με τάσεις προς υψηλή 3,107(mean) με τυπική απόκλιση  1,105 (Std. 

Deviation). Στον  λόγο χρήσης Q19 (εύρεση ευκαιριών καριέρας) υπήρχε μία χρήση από 

καθόλου έως μέτρια ουσιαστικά λίγο κάτω του μετρίου με μέσο όρο 2,63 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,45 (Std. Deviation). Στον Q20 (εύρεση πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών) 

υπήρχε μία χρήση μέτρια προς υψηλή με αντίστοιχους μέσους όρους 3,23 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,26 (Std. Deviation)  και στο Q21 (ανάγνωση ειδήσεων) η χρήση πάλι ήταν από 

μέτρια προς υψηλή με μέσο όρο 3,45 (mean) 1,22 (Std. Deviation). 

 

Πίνακας 35 - (Q19-Q21)  πίνακας μέσων τιμών  εύρεση στοιχείων πληροφοριών 

 

11.1.5 - Συμπερασματικά για την απάντηση του 1ου ερευνητικού ερωτήματος 

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας χρησιμοποιούν με μέτρια ένταση τα 

ΜΚΔ για να διευκολύνουν το εκπαιδευτικό τους έργο κάνοντας επίσης μέτρια  χρήση των 

ΜΚΔ για διαδικτυακή συζήτηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ομάδες και μέτρια χρήση για 

τον διαμοιρασμό πληροφοριών και πόρων με εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικά θέματα. 

Η χρήση των ΜΚΔ για δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, επικοινωνία με κηδεμόνες και 

μαθητές και χρήση της υπηρεσίας για παροχή βοήθειας από άλλους είναι κάτω του μετρίου. 

Παρόλο που δεν χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ ικανοποιητικά για επικοινωνία με ευαίσθητες 

ομάδες ατόμων που εμπλέκονται στον εργασιακό τομέα (κηδεμόνες-μαθητές) κάνουν μέτρια 

χρήση τους για επικοινωνία με φίλους συγγενείς και παρακολούθηση των τρεχουσών 

κοινωνικών εκδηλώσεων και φαίνεται ότι έχουν ενσωματώσει τα ΜΚΔ στις επικοινωνιακές 

τους συνήθειες. Ως προς τον παράγοντα διασκέδαση εκτός της περίπτωσης του να μοιραστούν 

κάποια ιδέα σε όλες τις άλλες δηλώσεις απάντησαν με μέσους κάτω του μετρίου. 

(Q19-Q21)  πίνακας μέσων τιμών  εύρεση στοιχείων πληροφοριών 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Q19 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για τη λήψη πληροφοριών 

σχετικά με θέσεις εργασίας-προκηρύξεις-νέες ευκαιρίες 

εργασίας και καριέρας 

201 2,6368 1,45342 

Q20 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να βρω πληροφορίες για 

προϊόντα και υπηρεσίες 
201 3,2338 1,26493 

Q21 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για την ανάγνωση ειδήσεων 201 3,4527 1,22434 

Q19_21all - Έυρεση στοιχείων Συνολική 201 3,1078 1,10554 

Valid N (listwise) 201   
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Τέλος εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες  εύρεσης προϊόντων, πληροφοριών και υπηρεσιών 

που προσφέρουν οι υπηρεσίες των social media μαζί με αυτή της ανάγνωσης ειδήσεων και 

γεγονότων που "ποστάρονται" από άλλους χρήστες. 

 

11.2 - 2ο ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

συχνότητας χρήσης των ΜΚΔ με την ηλικία, και τα έτη υπηρεσίας; 

Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και να δούμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των τριών μεταβλητών  εκτελούμε συσχέτιση μέσω της εντολής: 

Analyze-Correlate – Bivariate και επιλέγουμε την μέθοδο Pearson. 

Με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

• 1 έως -0,5 υψηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης 

• -0,5 έως -0,2: χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης 

• -0,2 έως 0,2: ο συντελεστής συσχέτισης είναι μηδενικός 

• 0,2 έως 0,5: χαμηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης 

• 0,5 έως 1: υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης 

αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0 

αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 

 

 

Correlations 

 Q3Συχνότητα επίσκεψης 

στους ιστότοπους που 

ανήκετε 

ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Q3Συχνότητα 

επίσκεψης στους 

ιστότοπους που 

ανήκετε 

Pearson Correlations 1 -,164* -,137 

Sig. (2-tailed)  ,020 ,052 

N 201 201 201 

ΗΛΙΚΙΑ 

Pearson Correlation -,164* 1 ,728** 

Sig. (2-tailed) ,020  ,000 

N 201 201 201 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Pearson Correlation -,137 ,728** 1 

Sig. (2-tailed) ,052 ,000  

N 201 201 201 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Πίνακας 36 – Correlations 

• Ανάμεσα στην συχνότητα επίσκεψης και την ηλικία ο συντελεστής συσχέτισης r = (-

0,164) είναι μηδενικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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Η ερευνητική υπόθεση Η2a: Η ηλικία συσχετίζεται με τα επίπεδα χρήσης των ΜΚΔ 

απορρίπτεται διότι βλέπουμε ότι η ηλικία δεν σχετίζεται με την συχνότητα επίσκεψης. 

 

• Ανάμεσα στην συχνότητα επίσκεψης και τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση ο 

συντελεστής συσχέτισης r = (-0,137) είναι μηδενικός και στατιστικά σημαντικός σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

Η ερευνητική υπόθεση Η2b: Τα έτη υπηρεσίας συσχετίζεται με τα επίπεδα χρήσης των 

ΜΚΔ απορρίπτεται διότι βλέπουμε ότι τα έτη υπηρεσίας δεν σχετίζονται με την 

συχνότητα επίσκεψης. 

 

Λόγο του ότι κάποιες στατιστικές δοκιμές απαιτούν κανονικότητα του δείγματος για να 

μπορέσουμε να συνεχίσουμε τους στατιστικούς ελέγχους θα γίνει και θα γίνεται όπου 

απαιτείται έλεγχος κανονικότητας  ώστε να προσδιοριστεί/ζεται εάν τα δεδομένα  προέρχονται 

από κανονικά κατανεμημένο πληθυσμό (με κάποια προκαθορισμένη ανοχή 

 

11.3 - 3ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποια από τα οκτώ εμπόδια που αναφέρονται στο 

ερωτηματολόγιο δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς στη χρήση των ΜΚΔ στο 

σχολείο; 

 

Από τον παρακάτω πίνακα συμπεραίνουμε ότι τα εμπόδια χρήσης των ΜΚΔ που θα 

συναντήσουν οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας είναι κατά κύριο λόγο 

μικρά με μέσο όρο 2,555 (mean) με τυπική απόκλιση  0,789 (Std. Deviation) όπως φαίνεται 

στον πίνακα Descriptive Statistics. Τα μόνα εμπόδια χρήσης στα οποία οι εκπαιδευτικοί 

έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις με μεγαλύτερο μέσο όρο ήταν το  εμπόδιο χρήσης Q22 

(τεχνικά ζητήματα) και στο Q23 (αφιέρωση περισσότερου χρόνου). Στο Q22 (τεχνικά 

ζητήματα)  υπήρχε ένα εύρος από διαφωνώ έως συμφωνώ με 40,80% να απαντάνε ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ με μέσο όρο 3,01 (mean) και τυπική απόκλιση 1,05 (Std. Deviation) 

και στο εμπόδιο Q23 (αφιέρωση περισσότερου χρόνου) ο κύριος όγκος των απαντήσεων ήταν 

στο κέντρο με τάση προς το συμφωνώ με αντίστοιχο μέσο όρο 3,46 (mean) και τυπική 

απόκλιση 1,08 (Std. Deviation). Στις υπόλοιπες δηλώσεις στο Q24 (δεν μου επιτρέπεται η 

πρόσβαση στα ΜΚΔ) ο κύριος όγκος του δείγματος διαφώνησε με τάση προς το διαφωνώ 

απόλυτα με μέσο όρο 2,33 (mean) και τυπική απόκλιση1,30 (Std. Deviation), στο εμπόδιο Q25 

(Σύλλογος των εκπαιδευτικών με συμβουλεύει να  είμαι εναντίον των ΜΚΔ) οι εκπαιδευτικοί 

διαφωνούν ξεκάθαρα με τάση προς το διαφωνώ απόλυτα με μέσο όρο 1,70 (mean) και τυπική 

απόκλιση 0,94 (Std. Deviation), στο εμπόδιο Q26 (αντιρρήσεις από γονείς) και εδώ οι 
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εκπαιδευτικοί διαφωνούν όμως με ένα ποσοστό 37,31% να παραμένει ουδέτερο και μέσο όρο 

2,74 (mean) και τυπική απόκλιση 1,14 (Std. Deviation), στο εμπόδιο Q27 (αντιρρήσεις από 

συναδέλφους) ο κύριος όγκος διαφώνησε με μέσο όρο 2,37 (mean) και τυπική απόκλιση 1,17 

(Std. Deviation) και στο τελευταίο εμπόδιο Q28 (αντιρρήσεις από τον Διευθυντή) πάλι  το 

μεγαλύτερο ποσοστό διαφώνησε με τον κύριο όγκο να δίνει απαντήσεις από διαφωνώ απόλυτα 

έως απαντήσεις ουδέτερης στάσης με μέσο όρο 2,26 (mean) και τυπική απόκλιση 1,22 (Std. 

Deviation). Ουσιαστικά οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας θεωρούν ότι 

οι κύριοι λόγοι που μπορεί να τους "εμποδίσουν" να χρησιμοποιήσουν  τα ΜΚΔ στο σχολείο 

και στην εκπαίδευση είναι οι πιθανές τεχνικές δυσκολίες και ο έξτρα χρόνος που θα πρέπει να 

διαθέσουν για την υποστήριξη των παραπάνω. 

(Q22-Q28) Συνοπτικός Πίνακας μέσοι όροι για εμπόδια χρήσης 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q22 - Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω τεχνικά ζητήματα 
201 1,00 5,00 

3,010

0 
1,05825 

Q23 - Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών 

μέσων στην τάξη θα πρέπει να αφιερώσω 

περισσότερο χρόνο 

201 1,00 5,00 
3,462

7 
1,08160 

Q24 - Το σχολείο μου δεν μου επιτρέπει να έχω 

πρόσβαση σε ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης 
201 1,00 5,00 

2,333

3 
1,30894 

Q25 - Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών με 

συμβουλεύει να  είμαι εναντίον των ΜΚΔ 
201 1,00 5,00 

1,701

5 
,94892 

Q26 - Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τους γονείς. 

201 1,00 5,00 
2,741

3 
1,14575 

Q27 - Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από συναδέλφους 

201 1,00 5,00 
2,373

1 
1,17264 

Q28 - Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας 

εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τον Διευθυντή 

201 1,00 5,00 
2,268

7 
1,22371 

Συνολική Εμποδίων 201 1,00 5,00 
2,555

8 
,78919 

Valid N (listwise) 201     

Πίνακας 37 - (Q22-Q28) Συνοπτικός Πίνακας μέσοι όροι για εμπόδια χρήσης 
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11.4 - 4ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχουν διαφορές ως προς τα εμπόδια που βρίσκουν 

τα 2 φύλα κατά την χρήση των ΜΚΔ στο σχολείο; 

11.4.1 - Έλεγχος  ανεξαρτησίας 

Με βάση τα παρακάτω κριτήρια εκτελώ έλεγχο ανεξαρτησίας μέσω της παρακάτω εντολής: 

Analyze - Decriptive Statistics – Crosstabs και στο πεδίο Row επιλέγω τις μεταβλητές που 

αφορούν τα εμπόδια χρήσης (Q22,Q23,Q24,Q25,Q26,Q27,Q28) και στο πεδίο Column βάζω 

το "Φύλο". Στην επιλογή Statistics επιλέγω το (X2)  Chi-square test στο Cell  το Row και Ok. 

Οι ακόλουθοι έλεγχοι υποθέσεων έγιναν με στάθμη σημαντικότητας α = 0,05 , δηλαδή 95% 

σιγουριά ότι η απάντηση μας είναι σωστή. 

 

Με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Η0: Οι μεταβλητές τεχνικά ζητήματα  - φύλο είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

Η1: Οι μεταβλητές τεχνικά ζητήματα  - φύλο είναι ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 

(αν P=Sing  < α τότε η Ηο απορρίπτεται και δεχόμαστε την Η1) 

(αν P=Sing  > α τότε η Ηο δεν απορρίπτεται) 

Βλέπουμε ότι :  

 

Q22 Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω τεχνικά 

ζητήματα * ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,635a 4 ,228 

Likelihood Ratio 5,686 4 ,224 

Linear-by-Linear 

Association 
5,148 1 ,023 

N of Valid Cases 201   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 6,49. 

Πίνακας 38 - Q22 Chi-Square Tests 

Q22: Χ2 =5,635, df = 4, p = 0.228 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται 

οι μεταβλητές οι μεταβλητές «τεχνικά ζητήματα» και «φύλο» είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ. 

 

Q23Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα πρέπει να αφιερώσω 

περισσότερο χρόνο * ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,461a 4 ,113 

Likelihood Ratio 7,689 4 ,104 

Linear-by-Linear Association 5,157 1 ,023 

N of Valid Cases 201   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3,90. 

Πίνακας 39 - Q23 Chi-Square Tests 
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Q23: Χ2 =7,461, df = 4, p = 0.113 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται οι 

μεταβλητές οι μεταβλητές «αφιέρωση περισσότερου χρόνο» και «φύλο» είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ. 

 

Q24Το σχολείο μου δεν μου επιτρέπει να έχω πρόσβαση σε ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης 

* ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,045a 4 ,727 

Likelihood Ratio 2,049 4 ,727 

Linear-by-Linear Association 1,431 1 ,232 

N of Valid Cases 201   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

7,36. 

Πίνακας 40 - Q24 Chi-Square Tests 

Q24: Χ2 =2,045, df = 4, p = 0.727 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται οι 

μεταβλητές οι μεταβλητές «σχολείο απαγόρευση πρόσβασης στα ΜΚΔ» και «φύλο» είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ.  

 

Q25Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών με συμβουλεύει να είμαι εναντίον των ΜΚΔ * ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,063a 4 ,724 

Likelihood Ratio 2,064 4 ,724 

Linear-by-Linear Association ,087 1 ,768 

N of Valid Cases 201   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,30. 

Πίνακας 41 - Q25 Chi-Square Tests 

Q25: Χ2 =2,063, df = 4, p = 0.724 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται 

οι μεταβλητές οι μεταβλητές «Σύλλογος εναντίον στα ΜΚΔ» και «φύλο» είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 
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Q26 Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τους γονείς. * ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,219a 4 ,875 

Likelihood Ratio 1,217 4 ,875 

Linear-by-Linear Association ,867 1 ,352 

N of Valid Cases 201   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,79. 

Πίνακας 42 - Q26 Chi-Square Tests 

Q26: Χ2 =1,219, df = 4, p = 0.875 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται οι 

μεταβλητές οι μεταβλητές «αντιρρήσεις από τους γονείς» και «φύλο» είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ.  

 

Q27Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από συναδέλφους * ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,127a 4 ,537 

Likelihood Ratio 3,149 4 ,533 

Linear-by-Linear Association ,821 1 ,365 

N of Valid Cases 201   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,33. 

Πίνακας 43 - Q27 Chi-Square Tests 

Q27: Χ2 =3.127, df = 4, p = 0.537 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται οι 

μεταβλητές οι μεταβλητές «αντιρρήσεις από συναδέλφους» και «φύλο» είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ.  

 

Q28Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τον Διευθυντή * ΦΥΛΟ 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,546a 4 ,471 

Likelihood Ratio 3,558 4 ,469 

Linear-by-Linear 

Association 
1,189 1 ,276 

N of Valid Cases 201   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,06. 

Πίνακας 44 - Q28 Chi-Square Tests 
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Q28: Χ2 =3.546, df = 4, p = 0.471 > 0.05, οπότε η μηδενική υπόθεση (Η0) ΔΕΝ απορρίπτεται 

ΑΡΑ δεν φαίνεται να υπάρχει μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση πράγμα που συνεπάγεται οι 

μεταβλητές οι μεταβλητές «αντιρρήσεις από τον Διευθυντή» και «φύλο» είναι 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ.  

 

11.4.2 - Έλεγχος κανονικότητας 

Θα εκτελεστεί ο έλεγχος κανονικότητας αφού χωριστεί η μεταβλητή Συνολική Εμπόδια 

(Prob_all)  ως προς το φύλο με την εντολή (Split) από το menu Data – Spilt file - Organize 

output by groups και στην επιλογή Group based on τοποθετείται κάθε φορά η μεταβλητή ως 

προς την οποία θα χωριστεί το δείγμα, τέλος πατάμε OK. 

 

Κανονικότητα ως προς το φύλο 

 

Για να εκτελέσουμε τον έλεγχο κανονικότητας επιλέγουμε Analyze - Non-parametric tests - 

Legacy Dialogs - One-Sample K-S Test, επιλέγουμε για έλεγχο την μεταβλητή Συνολική 

Εμποδίων (Prob_all) στο Exact Test επιλέγουμε το Monte Carlo και στο πεδίο Test Distribution 

επιλέγουμε το Normal. 

 

Με βάση την τιμή του Monte Carlo Sig. και των παρακάτω κριτηρίων : 

• Η0: Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

• Η1: Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

• (αν P=Sing  < α τότε η Ηο απορρίπτεται και δεχόμαστε την Η1) 

• (αν P=Sing  > α τότε η Ηο δεν απορρίπτεται) 

• Οι έλεγχοι υποθέσεων θα γίνουν με στάθμη σημαντικότητας α = 0,05 

 

ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximu

m 

Συνολική 

Εμποδίων 
114 2,6404 ,76666 1,29 5,00 

a. ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ 

Πίνακας 45 - Descriptive Statistics ΓΥΝΑΙΚΑ 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 Συνολική 

Εμποδίων 

N 114 

Normal Parametersb,c 
Mean 2,6404 

Std. Deviation ,76666 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,070 

Positive ,070 

Negative -,041 

Kolmogorov-Smirnov Z ,749 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,629 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,606d 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,593 

Upper Bound ,618 

a. ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1149983241. 

Πίνακας 46 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι: 

Η τιμή του Monte Carlo Sig.  p = 0,606 > 0,05 άρα ΔΕΝ απορρίπτουμε την Η0 

Άρα η μεταβλητή Συνολικά Εμπόδια (Prob_all) στην ομάδα των γυναικών ακολουθεί 

κανονική κατανομή. 

 

ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ 

 

Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximu

m 

Συνολική 

Εμποδίων 
87 2,4450 ,80883 1,00 5,00 

a. ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ 

Πίνακας 47 - Descriptive Statistics ΑΝΤΡΑΣ 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testa 

 Συνολική 

Εμποδίων 

N 87 

Normal Parametersb,c 
Mean 2,4450 

Std. Deviation ,80883 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,107 

Positive ,107 

Negative -,064 

Kolmogorov-Smirnov Z ,996 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,274 

Monte Carlo Sig. (2-

tailed) 

Sig. ,262d 

99% Confidence 

Interval 

Lower Bound ,251 

Upper Bound ,273 

a. ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ 

b. Test distribution is Normal. 

c. Calculated from data. 

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1149983241. 

Πίνακας 48 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test ΑΝΤΡΑΣ 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι: 

Η τιμή του Monte Carlo Sig.  p = 0,262 > 0,05 άρα ΔΕΝ απορρίπτουμε την Η0 

Άρα η μεταβλητή Συνολικά Εμπόδια (Prob_all) στην ομάδα των αντρών ακολουθεί 

κανονική κατανομή. 

 

11.4.3 - Έλεγχος μέσων τιμών 

Με βάση Sig. του Levene test και των παρακάτω κριτηρίων : 

• Η0 = μο =μ1  (οι δυο ομάδες έχουν την ίδια μέση τιμή)  

• Η1 =  μο ≠ μ1  (οι δυο ομάδες έχουν διαφορετικές μέσες τιμές) 

• (αν P=Sing  < α τότε η Ηο απορρίπτεται και δεχόμαστε την Η1) 

• (αν P=Sing  > α τότε η Ηο δεν απορρίπτεται) 

• Οι έλεγχοι υποθέσεων θα γίνουν με στάθμη σημαντικότητας α = 0,05 

 

Εκτελούμε την παρακάτω εντολή: 

Analyze - Compare Means - Independent Samples T-test, στο πεδίο Test Variable βάζουμε 

την μεταβλητή Συνολικά Εμπόδια (Prob_all) και στο Grouping Variable το Φύλο με τιμές  

Group 1 = 0 (Γυναίκα) και Group 2 = 1 (Άνδρας) 

Έχοντας τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 

 



107 
 

T-Test 

Πίνακας 49 - Independent Samples Test 

 

 

Group Statistics 

 ΦΥΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Συνολική 

Εμποδίων 

ΓΥΝΑΙΚΑ 114 2,6404 ,76666 ,07180 

ΑΝΔΡΑΣ 87 2,4450 ,80883 ,08672 
Πίνακας 50 - Group Statistics 

Κοιτώντας το Sig. του Levene test Sig. > 0,05 τότε η Ho δεν απορρίπτεται άρα οι δύο ομάδες 

έχουν την ίδια μέση τιμή (υπάρχει ομοιογένεια) έτσι κοιτάζω το Sig. (2-tailed) της πρώτης 

γραμμής. 

 

11.4.4 - Συνολικά εμπόδια – Φύλο 

Τώρα γίνεται ο έλεγχος αν η ποιοτική μεταβλητή  "Φύλο" επηρεάζει την ποσοτική μεταβλητή 

"Συνολικά προβλήματα". t = 1,748, df = 199, p = 0,082 > 0,05, άρα ΔΕΝ απορρίπτεται η Ho 

και συνεπάγεται ότι: δεν υπάρχουν διαφορές ως προς τα προβλήματα που συναντούν τα 2 

φύλα κατά την χρήση των ΜΚΔ στο σχολείο. 

Άρα η ερευνητική υπόθεση Η3: Δεν υπάρχει διαφορά στα εμπόδια Χρήσης των ΜΚΔ 

ανάλογα με το φύλο στο σχολείο επιβεβαιώνεται. 

 

11.5 - 5ο Ερευνητικό ερώτημα: Τι ανησυχεί περισσότερο τους εκπαιδευτικούς κατά 

την χρήση των ΜΚΔ στο σχολείο; 

Για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα τρέξαμε την εντολή Analyze-

Descriptives-Statistic-Descriptives τα αποτελέσματα της οποίας φαίνεται στον πίνακα 10.7   

 

 με τον ανάλογο σχολιασμό, (παραθέτουμε το link μετάβασης με ctrl +κλικ). 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Συνολική 

Εμποδίων 

Equal variances 

assumed 
,273 ,602 1,748 199 ,082 ,19536 ,11178 -,02506 ,41578 

Equal variances 

not assumed 

  

1,735 179,970 ,084 ,19536 ,11259 -,02680 ,41752 
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 11.6 6ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η γραμμική συσχέτιση  και η 

ερμηνευτική ικανότητα μεταξύ των PE, EE, SI, FC, SE, AA, ATMKD και της 

πρόθεσης συμπεριφοράς ΒΙ ; 

 

Για να δούμε την γραμμική συσχέτιση των παραγόντων Συνολική Προσδοκία απόδοσης (PE), 

Συνολική Προσδοκία προσπάθειας (EE), Κοινωνική επιρροή (SI), Συνθήκες Διευκόλυνσης 

(FC), Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ (ATMKD), Συνολική Αυτό-αποτελεσματικότητα 

(SE), Ανησυχίες και Άγχος Εκπαιδευτικών (AA) εκτελέσαμε την εντολή: 

 

Analyze – Regression -Linear βάζοντας στο Dependent την Πρόθεση συμπεριφοράς και στο 

Independents τους παράγοντες επιρροής και ορίζοντας στο Statistics ,Plots, Save και Options 

τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τον έλεγχο των προϋποθέσεων της πολυσυνγραμμικότητας, 

πολυπαραγωντικής κανονικότητας, της γραμμικότητας  της ομοσκεδαστικότητας. 

Οι ρυθμίσεις αναλυτικά είναι οι παρακάτω : Επιλέγουμε το Estimate το οποίο παρέχει τους 

συντελεστές των μεταβλητών του μοντέλου και την στατιστική τους σημαντικότητα. Την 

Model fit το οποίο μας υποδεικνύει την στατιστική σημαντικότητα  του συνολικού μοντέλου 

καθώς και το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο. Το Confidence intervals μέσω του οποίου υπολογίζονται τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης για κάθε μη τυποποιημένο unstandardised συντελεστή του 

μοντέλου.Το R square change μέσω του οποίου ελέγχουμε την αλλαγή στο ποσοστό της 

διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται από την εισαγωγή των ανεξάρτητων 

μεταβλητών του μοντέλου. 

Ακολούθως το Descriptives το οποίο παρέχει την δυνατότητα  άντλησης του μέσου όρου και 

της τυπικής απόκλισης και του μεγέθους του δείγματος για το οποίο πραγματοποιείται η 

ανάλυση. Το Parts and Partial Correlations όπου υπολογίζεται η μηδενικής τάξης συσχέτιση 

Pearson μεταξύ κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή, όπως επίσης και 

οι μερικές συσχετίσεις της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή. 

Επίσης επιλέγουμε το collinearity diagnostics το οποίο παρέχει πληροφορίες για την 

προϋπόθεση της συγραμμικότητας. 

Την Durbi -Watson η οποία εξετάζει την ανεξαρτησία των σφαλμάτων και την casewise 

diagnostics μέσω της οποίας ελέγχουμε τις παρατηρηθείσες τιμές  της εξαρτημένης 

μεταβλητής, τις προβλεπόμενες τιμές και την διαφορά μεταξύ αυτών των τιμών. 

Στο plots θα κάνουμε διαγράμματα για να ελέγξουμε την πολυπαραγωντική κανονικότητα της 

γραμμικότητας, της ομοσκεδαστικότητας, και των ακραίων τιμών.  
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Επίσης θα δημιουργήσουμε ιστόγραμμα των τυποποιημένων υπολοίπων και το διάγραμμα 

ελέγχου της κανονικότητας των υπολοίπων και διαγράμματα διασποράς των υπολοίπων της 

εξαρτημένης μεταβλητής και κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής. Τέλος θα δημιουργήσουμε 

διάγραμμα τυποποιημένων προβλεπόμενων τιμών στον άξονα χ και τυποποιημένων υπόλοιπων 

τιμών στον άξονα y. Στην επιλογή Save θα επιλέξουμε το Standardized αριστερά θα μας δείξει 

τις τυποποιημένες προβλεπόμενες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής. 

και το Standardized δεξιά θα μας δείξει τα υπόλοιπα της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Επιλέγουμε το Studentized που θα μας δείξει τα μαθητικοποιημένα υπόλοιπα και την επιλογή 

Mahalanodis, Cooks, Ceverage values όπου εξυπηρετούν στον έλεγχο της προϋπόθεσης των 

ακραίων τιμών και πατάμε OK 

 

Πίνακας 51 - Descriptive Statistics 

 

Στον πίνακα P – P Plot των τυποποιημένων υπολοίπων όπως βλέπουμε παρακάτω ελέγχουμε 

την προϋπόθεση της πολυπαραγωντικής γραμμικότητας  (όλα τα σημεία θα πρέπει να 

εφάπτονται κοντά σε μία γραμμή). Στην περίπτωση μας φαίνεται να υπάρχει κάποια απόκλιση 

από την κανονικότητα μεταξύ των παρατηρούμενων τιμών 0,35 και 0,65 αλλά φαίνεται να είναι 

μικρή άρα η προϋπόθεση της κανονικότητας τηρείται. 

Οι προϋποθέσεις της γραμμικότητας και της ομοσκεδαστικότητας φαίνονται μέσω των 

μερικών διαγραμμάτων διασποράς της εξαρτημένης  μεταβλητής με κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή. Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις πρέπει τα σημεία σε αυτά τα διαγράμματα 

να είναι γύρω από το μηδέν πράγμα που όπως βλέπουμε τηρείται.  

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Συμπεριφορική Πρόθεση 3,4096 1,18778 201 

Συνολική Προσδοκία απόδοσης 3,4677 ,89006 201 

Συνολική Προσδοκία προσπάθειας 3,8035 ,75204 201 

Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ 3,3968 ,97640 201 

Κοινωνική επιρροή 3,0299 ,92147 201 

Συνθήκες Διευκόλυνσης 3,4851 ,64403 201 

Αυτό-αποτελεσματικότητα Συνολική 3,2371 ,93787 201 

Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος 2,9279 ,90989 201 
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Πίνακας 52 –  

NORMAL P-P PLOT 
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Διάγραμμα 14 – Διαγράμματα διασποράς 

 

 

 

 

 

Η προϋπόθεση της πολυγραμμικότητας εξετάζεται μέσω των συντελεστών συσχέτισης των 

ανεξάρτητων μεταβλητών του παρακάτω πίνακα και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 0,8 ,πράγμα 

το οποίο τηρείτε εκτός μιας οριακής περίπτωσης. 
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Correlations 

 Συμπεριφ

ορική 

Πρόθεση 

Συνολική 

Προσδοκία 

απόδοσης 

Συνολική 

Προσδοκία 

προσπάθεια

ς 

Συνολική 

Στάση 

απέναντι στα 

ΜΚΔ 

Social 

Influence 

Συνθήκες 

Διευκόλυνση

ς 

Q50all 

Αυτοαποτελεσμα

τικότητα 

Συνολική 

Ανησυχίες 

εκπαιδευτικ

ών-Άγχος 

P
ea

rs
o

n
 C

o
rr

el
a

ti
o

n
 

Συμπεριφορική Πρόθεση BI 1,000 ,600 ,234 ,614 ,566 ,194 ,298 -,246 

Συνολική Προσδοκία απόδοσης 

(PE) 
,600 1,000 ,453 ,847 ,583 ,212 ,279 -,288 

Συνολική Προσδοκία 

προσπάθειας (EE) 
,234 ,453 1,000 ,519 ,314 ,519 ,185 -,193 

Συνολική Στάση απέναντι στα 

ΜΚΔ   (ATMKD) 
,614 

, 847 
,519 1,000 ,605 ,312 ,286 -,294 

Κοινωνική επιρροή  (SI) ,566 ,583 ,314 ,605 1,000 ,309 ,242 -,154 

Συνθήκες Διευκόλυνσης (FC) ,194 ,212 ,519 ,312 ,309 1,000 ,073 -,113 

Q50all Αυτοαποτελεσματικότητα 

Συνολική (SE) 
,298 ,279 ,185 ,286 ,242 ,073 1,000 ,178 

Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος 

(AA) 
-,246 -,288 -,193 -,294 -,154 -,113 ,178 1,000 

S
ig

. 
(1

-t
a

il
ed

) 

Συμπεριφορική Πρόθεση . ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

Συνολική Προσδοκία απόδοσης ,000 . ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

Συνολική Προσδοκία 

προσπάθειας 
,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,004 ,003 

Συνολική Στάση απέναντι στα 

ΜΚΔ 
,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Social Influence ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,014 

Συνθήκες Διευκόλυνσης ,003 ,001 ,000 ,000 ,000 . ,152 ,055 

Q50all Αυτοαποτελεσματικότητα 

Συνολική 
,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,152 . ,006 

Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος ,000 ,000 ,003 ,000 ,014 ,055 ,006 . 

N
 

Συμπεριφορική Πρόθεση 201 201 201 201 201 201 201 201 

Συνολική Προσδοκία απόδοσης 201 201 201 201 201 201 201 201 

Συνολική Προσδοκία 

προσπάθειας 
201 201 201 201 201 201 201 201 

Συνολική Στάση απέναντι στα 

ΜΚΔ 
201 201 201 201 201 201 201 201 

Social Influence 201 201 201 201 201 201 201 201 

Συνθήκες Διευκόλυνσης 201 201 201 201 201 201 201 201 

Q50all Αυτοαποτελεσματικότητα 

Συνολική 
201 201 201 201 201 201 201 201 

Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος 201 201 201 201 201 201 201 201 

Πίνακας 53 - Correlations 

Για να κάνουμε τον έλεγχο συσχέτισης των ανεξάρτητων μεταβλητών εστιάζουμε στον 

πίνακα Correlation στο Sig. 
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Με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Η0 : ri = 0, i = 0, … , 7, οπότε δεν έχουμε συσχέτιση  

Η1: ri ≠ 0, i = 0, … , 7,  οπότε έχουμε συσχέτιση  

Αν το Sig > 0,05 δεν απορρίπτουμε την H0  

Αν το Sig < 0,05 απορρίπτω την Ho και επιλέγω H1 

Άρα από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι Sig. < 0,05, άρα μπορούμε να απορρίψουμε 

την Η0 , δηλαδή θεωρήσουμε ότι ri ≠ 0, δηλαδή έχουμε συσχέτιση της μεταβλητής που 

εκφράζει την συμπεριφορική πρόθεση (BI) με όλες τις άλλες μεταβλητές, ποιο αναλυτικά: 

 

• Συνολική Προσδοκία απόδοσης (PE): 0,000<0,01  Άρα:  Υπάρχει συσχέτιση, r = 0,600 

υψηλά θετική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

• Συνολική Προσδοκία προσπάθειας (EE) 0,000<0,01 Άρα Υπάρχει συσχέτιση, r = 0,234 

χαμηλά θετική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

• Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ   (ATMKD) 0,000 <0,01 Άρα: Υπάρχει συσχέτιση 

r = 0.614 υψηλά θετική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

• Κοινωνική επιρροή  (SI)  0,000 <0,01 Άρα: Υπάρχει συσχέτιση r = 0.566 υψηλά θετική 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

• Συνθήκες Διευκόλυνσης (FC) 0,003 < 0,01 Άρα: Υπάρχει μηδενική συσχέτιση με r = 

0.194 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

• Αυτo-αποτελεσματικότητα Συνολική (SE)   0,000 < 0,01 Άρα: Υπάρχει συσχέτιση r = 

0.298 χαμηλά θετική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

• Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος (AA) 0,000 < 0,01 Άρα: Υπάρχει συσχέτιση r = -0,246 

χαμηλά αρνητική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 . 

 

Επίσης η προϋπόθεση της πολυσυνγραμμικότητας εξετάζεται και από τον πίνακα Collinearity 

diagnostics στις επιλογές Eigenvalue  και Condition Index όπου θα πρέπει Eigenvalue < 10 

και Condition Index < 25.  

Οι τιμές άνω των 15 μπορεί να υποδηλώνουν προβλήματα πολυγραμμικότητας, οι τιμές άνω 

των 30 αποτελούν πολύ ισχυρό σημάδι για προβλήματα με την πολυγραμμικότητα (Regorz, 

n.d.) στην περίπτωσή μας οι τιμές σε όλες τις διαστάσεις είναι εντός ορίων εκτός από την όγδοη 

η οποία είναι λίγο πάνω από το εικοσιπέντε με τιμή 29,5. 

Για τον λόγο αυτό κοιτάμε δίπλα τις τιμές Variance Proportions  σε κάθε σειρά με υψηλό 

δείκτη σύμφωνα με τον Hair et al. (2013 όπως αναφέρεται στο Regorz, n.d.) δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν τιμές >0,90. 
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Πίνακας 54 - Collinearity Diagnostics 

Collinearity Diagnosticsa 

M
o

d
el

 

D
im

en
si

o
n

 

E
ig

en
v

al
u

e 

C
o

n
d

it
io

n
 I

n
d

ex
 

Variance Proportions 

(C
o

n
st

an
t)

 Συνολική 

Προσδοκία 

απόδοσης 

Συνολική 

Προσδοκία 

προσπάθεια

ς 

Συνολική 

Στάση 

απέναντι 

στα ΜΚΔ 

Social 

Influence 

Σ
υ
ν
θ
ή

κ
ες

 

Δ
ιε

υ
κ

ό
λ
υ
ν
σ

η
ς 

Q50all 

Αυτοαποτελε

σματικότητα 

Συνολική 

Ανησυχίες 

εκπαιδευτικών-

Άγχος 

1 

1 
7,67

2 
1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,147 7,236 ,00 ,01 ,00 ,02 ,03 ,00 ,01 ,29 

3 ,060 11,264 ,01 ,00 ,03 ,00 ,00 ,07 ,69 ,00 

4 ,048 12,674 ,00 ,00 ,07 ,00 ,51 ,03 ,17 ,22 

5 ,036 14,663 ,00 ,10 ,00 ,10 ,36 ,09 ,12 ,19 

6 ,015 22,518 ,25 ,08 ,75 ,01 ,05 ,15 ,00 ,12 

7 ,014 23,547 ,31 ,07 ,14 ,30 ,04 ,48 ,01 ,12 

8 ,009 29,500 ,42 ,73 ,01 ,57 ,00 ,17 ,00 ,06 

a. Dependent Variable: Συμπεριφορική Πρόθεση 

Coefficientsa 

Model Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 95,0% 

Confidence 

Interval for B 

Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero

-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,840 ,502  1,675 ,095 -,149 1,829      

Συνολική Προσδοκία 

απόδοσης (PE) 
,256 ,134 ,192 1,907 ,058 -,009 ,522 ,600 ,136 ,099 ,264 3,788 

Συνολική Προσδοκία 

προσπάθειας(EE) 
-,242 ,108 -,153 -2,245 ,026 -,455 -,029 ,234 -,160 -,116 ,576 1,737 

Συνολική Στάση 

απέναντι στα ΜΚΔ 

(ATMKD) 

,343 ,129 ,282 2,664 ,008 ,089 ,598 ,614 ,188 ,138 ,239 4,191 

Κοινωνική επιρροή (SI) ,342 ,087 ,265 3,920 ,000 ,170 ,514 ,566 ,272 ,203 ,586 1,707 

Συνθήκες Διευκόλυνσης 

(FC) 
,072 ,115 ,039 ,626 ,532 -,155 ,300 ,194 ,045 ,032 ,684 1,461 

Συνολική Αυτο-

αποτελεσματικότητα 

 (SE) 

,185 ,072 ,146 2,561 ,011 ,042 ,327 ,298 ,181 ,133 ,826 1,211 



115 
 

Πίνακας 55 – Coefficients 

 

Όπως παρατηρούμε σε κανένα κελί του Variance Proportions δεν υπάρχει τιμή μεγαλύτερη 

του 0,90 οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα πολυγραμμικότητας. Επίσης μπορούμε να το 

διαπιστώσουμε και από τον παρακάτω πίνακα Coefficients από τις τιμές Tolerance και VIF 

όπου πρέπει Tolerance > 0,2 και VIF < 5 και κατά άλλη εκτίμηση VIF < 10 (Hair et al., 1995), 

πράγμα το οποίο ισχύει. Αφού τηρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια τηρείται η προϋπόθεση 

της πολυγραμμικότητας. 

Επίσης μέσω του κριτηρίου Durbin-Watson ελέγχω την προϋπόθεση της κανονικότητας και 

την μη αυτοσυσχέτιση των σφαλμάτων , τιμές κοντά στο 2 δηλώνουν τα ανωτέρω και όπως 

βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα έχουμε τιμή Durbin-Watson = 1,755. 

 

Πίνακας 56 - Model Summary 

 

Ελέγχουμε την προϋπόθεση των ακραίων τιμών, απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες 

περιπτώσεις με Mahalanobis Distance > 15, αυτό το κριτήριο το ελέγχουμε από τις τιμές της 

μεταβλητής (MAH_1) που δημιουργήθηκε κατά την εκτέλεση της εντολής από την 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων βρήκαμε ότι  14 τιμές του δείγματος ήταν >15 με μόνο 2 

τιμές να είναι >20  και < 27. Επίσης το κριτήριο Cook’s Distance < 1, και το Centered Leverage 

Value < 0,2 όρια τα οποία δεν ξεπερνιούνται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Οι Cook και Weisberg (1982) έχουν προτείνει ότι τιμές μεγαλύτερες από 1 μπορεί να 

προκαλούν ανησυχία. (Field, 2016). 

 

 

Ανησυχίες 

εκπαιδευτικών-Άγχος 

(AA) 

-,154 ,074 -,118 -2,074 ,039 -,301 -,008 -,246 -,148 -,107 ,826 1,210 

a. Dependent Variable: Συμπεριφορική Πρόθεση 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 
,69

5a 
,483 

,464 
,86947 ,483 25,749 7 193 ,000 1,755 

a. Predictors: (Constant), Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος, Συνθήκες Διευκόλυνσης, Q50all Αυτοαποτελεσματικότητα 

Συνολική, Social Influence, Συνολική Προσδοκία προσπάθειας, Συνολική Προσδοκία απόδοσης, Συνολική Στάση απέναντι 

στα ΜΚΔ 

b. Dependent Variable: Συμπεριφορική Πρόθεση 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximu

m 

Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,9655 5,3970 3,4096 ,82541 201 

Std. Predicted Value -2,961 2,408 ,000 1,000 201 

Standard Error of 

Predicted Value 
,076 ,323 ,167 ,046 201 

Adjusted Predicted Value ,9616 5,4247 3,4098 ,82584 201 

Residual -2,51241 2,70645 ,00000 ,85412 201 

Std. Residual -2,890 3,113 ,000 ,982 201 

Stud. Residual -2,965 3,276 ,000 1,006 201 

Deleted Residual -2,64581 2,99816 -,00016 ,89538 201 

Stud. Deleted Residual -3,027 3,363 ,000 1,013 201 

Mahal. Distance ,553 26,578 6,965 4,550 201 

Cook's Distance ,000 ,145 ,006 ,015 201 

Centered Leverage Value ,003 ,133 ,035 ,023 201 

a. Dependent Variable: Συμπεριφορική Πρόθεση 

Πίνακας 57 - -Residuals Statistic 
 

 

Τέλος στο ιστόγραμμα των 

τυποποιημένων υπολοίπων βλέπουμε ότι 

δεν υπάρχουν τυχούσες ακραίες τιμές 

στην παρακάτω περίπτωση βλέπουμε ότι 

τα υπόλοιπα είναι κανονικά 

κατανεμημένα χωρίς μεγάλο αριθμό 

ακραίων τιμών. 

 

Διάγραμμα 15 - Ιστόγραμμα Συμπεριφορικής 

πρόθεσης 

 

 

Αφού τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις οπότε προχωράμε στην ερμηνεία του μοντέλου. 

 

11.7 – Ερμηνεία του μοντέλου 

Με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

Η0: b0 = b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = b8 = 0 

H1: bi ≠ 0,  i= 0, 1, ….,8 

(Τουλάχιστον ένα από τα (bi) είναι διαφορετικό του μηδενός και η γραμμική παλινδρόμηση 

είναι στατιστικά σημαντική) 
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Το Sig. στον πίνακα ANOVA δείχνει την τιμή p. Εάν το p είναι μικρότερο από 0,05 τότε το 

μοντέλο μπορεί προβλέψει σημαντικά την εξαρτημένη μεταβλητή. Κοιτάμε τον πίνακα Anova 

για να ελέγξουμε την στατιστική σημαντικότητα του συνολικού μοντέλου στο Sig και το F 

παρατηρώντας ότι: Sig. = 0,000 < 0,05 και το F = 25,749 είναι μεγάλο άρα απορρίπτεται η Η0 

και κρατάω την Η1 όπου τουλάχιστον ένας από τους παράγοντες είναι διαφορετικό του 

μηδενός άρα και το μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το 

μοντέλο έχει επεξηγηματική ισχύ και ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές βοηθούν στην πρόβλεψη 

της εξαρτημένης μεταβλητής. 

 

 ANOVAa  

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 136,259 7 19,466 25,749 ,000b 

Residual 145,904 193 ,756   

Total 282,164 200    

a. Dependent Variable: Συμπεριφορική Πρόθεση 

b. Predictors: (Constant), Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος, Συνθήκες Διευκόλυνσης, 

Q50all Αυτοαποτελεσματικότητα Συνολική, Social Influence, Συνολική Προσδοκία 

προσπάθειας, Συνολική Προσδοκία απόδοσης, Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ 
  Πίνακας 58 - ANOVA 

 

 Για να υπολογίσουμε το ποσοστό της διακύμανσης των εξαρτημένων μεταβλητών που 

εξηγούνται από το συνολικό μοντέλο εστιάζουμε πιο πάνω τον πίνακα Model Summary όπου 

βλέπουμε ότι το R2= 0,483 και Adjusted R Square = 0,464,  λαμβάνοντας υπόψη  την τιμή του 

R2 = 0,483 το μοντέλο εξηγεί 48,3 % της διακύμανσης των εξαρτημένων μεταβλητών. 

(το προσαρμοσμένο R2 είναι το πιο «ειλικρινές» μέτρο της εξηγούμενης διακύμανσης 

(Hankins et al., 2000, σελ 20), (το R2 είναι ο συντελεστής του Pearson στο τετράγωνο, μόνο 

όταν έχουμε μία ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ Adjusted R2 είναι το διορθωμένο R2 για όλο τον 

πληθυσμό). Σε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης είναι σημαντικό να αναφέρετε το 

προσαρμοσμένο Rsquared. oπότε Adjusted R Square = 46,4% 

 

Για να κάνουμε τον έλεγχο σημαντικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών εστιάζουμε 

στον πίνακα Coefficients στο Sig. 

Αν το Sig > 0,05 μπορεί να απορριφθεί. 

Αν το Sig < 0,05 δεν μπορεί να απορριφθεί και είναι στατιστικά σημαντική. 
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• Συνολική Προσδοκία απόδοσης (PE) t1 = 1,907 και p1 = Sig = 0,058 > 0,05 άρα ο 

συντελεστής Β1 της  Συνολικής Προσδοκίας απόδοσης δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός και μπορεί να απορριφθεί. 

 

• Συνολική Προσδοκία προσπάθειας t2 =-2,245 και p2 = Sig =  0,026 < 0,05 άρα ο 

συντελεστής Β2 της Συνολική Προσδοκία προσπάθειας είναι στατιστικά διαφορετικός 

από το 0 και επηρεάζει τη συμπεριφορική πρόθεση. 

 

• Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ  t3 = 2,664 και p3 = Sig = 0,008 < 0,05 άρα ο 

συντελεστής Β3 της Στάσης απέναντι στα ΜΚΔ είναι στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικός από το 0 και επηρεάζει τη συμπεριφορική πρόθεση. 

 

• Κοινωνική επιρροή t4 = 3,920 και p4 = Sig = 0,000 < 0,05 άρα ο συντελεστής Β4 της 

Κοινωνικής επιρροής (SI) είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικός από το 0 και 

επηρεάζει τη συμπεριφορική πρόθεση. 

 

• Συνθήκες Διευκόλυνσης (FC) t5 = ,626 και p5 = Sig = 0,532 > 0,05 άρα ο συντελεστής 

Β5 της  Διευκόλυνσης (FC)  δεν είναι στατιστικά σημαντικός και μπορεί να απορριφθεί. 

 

• Αυτό-αποτελεσματικότητα t6 = 2,561 και p6 = Sig = 0,011 < 0,05 άρα ο συντελεστής 

Β6 της Αυτό-αποτελεσματικότητας (SE) είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικός από 

το 0 και επηρεάζει τη συμπεριφορική πρόθεση. 

 

• Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος (ΑΑ)  t7 = -2,074 και p7 = Sig = 0,039 < 0,05 άρα ο 

συντελεστής Β7 των Ανησυχιών των εκπαιδευτικών-Άγχος (ΑΑ) είναι στατιστικά 

σημαντικά διαφορετικός από το 0 και επηρεάζει τη συμπεριφορική πρόθεση. 

 

Στον πίνακα Coefficients κοιτάμε την τιμή Β  η οποία θα μας δώσει και  την εξίσωση 

παλινδρόμησης.  

Με βάση τον τύπο y = B0 + B1 * PE + B2 * EE + B3 * AT + B4 *SI + B5 * FC + B6 * SE + 

B7 * AS  έχουμε:  

 

 

y = 0,840 + 0,256 * PE - 0,242 * ΕΕ + 0,343 *ΑΤ + 0,342 * SI + 0,072 * FC + 

0,185 * SE - 0,154 * AS 
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Τέλος ξανά στον πίνακα Coefficients κοιτάμε την τιμή Beta η οποία θα βοηθήσει στο να 

ταξινομήσουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές ως προς την ερμηνευτική τους ικανότητα. 

(μας ενδιαφέρει η απόλυτη τιμή χωρίς τα πρόσημα). 

Η ερμηνευτική ικανότητα πηγαίνει με την εξής σειρά: 

• Συνολική Στάση απέναντι στα ΜΚΔ (ATMKD) = 0,282 

• Κοινωνική επιρροή (SI) =0,265 

• Συνολική Προσδοκία απόδοσης (PE) = 0,192 

• Συνολική Αυτο-αποτελεσματικότητα (SE) = 0,146 

• Συνθήκες Διευκόλυνσης (FC) = 0,039 

• Συνολική Προσδοκία προσπάθειας(EE) = -0,153 

• Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος (AA) = -0,118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάση 

απέναντι στα 

ΜΚΔ 

Κοινωνική 

επιρροή 

Αυτο-

αποτελεσματικ

ότητα 

Συνθήκες 

Διευκόλυνσης 

Προσδοκία 

προσπάθειας 

Προσδοκία 

απόδοσης 

Ανησυχίες 

εκπαιδευτικών

-Άγχος 

R2 = 0,483 

0,282

2 

0,265 

0,192 

0,146 

0,039 

-0,153 

-0,118 
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11.8 - 7ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιο είναι συνολικό το επίπεδο αποδοχής της 

τεχνολογίας των ΜΚΔ από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο; 

 

Αντικαθιστώντας τους μέσους όρους των : PE= 3.467, EE= 3,803, AT= 3,396, SI=3,029, 

FC= 3,485, SE= 3,237, AS=2,927 στον παρακάτω τύπο => 

y = 0,840 + 0,256 * PE - 0,242 * ΕΕ + 0,343 *ΑΤ + 0,342 * SI + 0,072 * FC + 0,185 * 

SE - 0,154 * AS 

 

Βγάζουμε το αποτέλεσμα:  

 

y = 3,4 με ελάχιστο 1 (min) και μέγιστο 5 (max) υποδηλώνοντας μία μέτρια συμπεριφορική 

πρόθεση του δείγματος των Καθηγητών Δυτικής Μακεδονίας.  

Με βάση την θεωρεία όσο μεγαλύτερη είναι η συμπεριφορική πρόθεση χρήσης τόσο 

μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες  να αποδεχτεί την νέα τεχνολογία.  

Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας  εμφάνισαν μία άνω του μετρίου 

συμπεριφορική πρόθεση χρήσης των ΜΚΔ στα σχολεία. 

 

11.9 - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

 

Αυτή η μελέτη μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση πρότεινε 10 ερευνητικές υποθέσεις με 

σκοπό να μελετηθούν  η χρήση, τα εμπόδια, οι στάσεις  και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για την χρήση των ΜΚΔ στην εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σχεδόν 

καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα κοινωνικά δίκτυα και Social Apps όπως  

π.χ.(VIBER, WHATSAPP) με αντίστοιχα ποσοστά, όπως επίσης και στα δίκτυα κοινής χρήσης 

πολυμέσων επιβεβαιώνοντας τα ποσοστά  74,9% της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (2019) 

,όσο και ξένη έρευνα στην οποία φαίνεται η καθολικότητα συμμετοχής και χρήσης  Al-Aufi & 

S. Fulton, C. (2014). 

Δυστυχώς στα εκπαιδευτικά δίκτυα υπήρχε μέτρια προς λίγη συμμετοχικότητα , 

επιβεβαιώνοντας ότι  η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ενώ χρησιμοποιούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική τους ζωή μόνο 1 στους 5 τα χρησιμοποιούν και 

τα εντάσσουν στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα  (Powers & Green, 2016). 

Το δείγμα δήλωσε πολύ εξοικειωμένο με τα κοινωνικά δίκτυα όπως και με τα δίκτυα κοινής 

χρήσης πολυμέσων (πολύ έως πάρα πολύ) όσο και με τα messaging apps όπως (VIBER, 

WHATSAPP) (πολύ έως πάρα πολύ).  
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Όπως φάνηκε οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με 

εφαρμογές messengingApp (τύπου Viber, Whatapp etc) με δεύτερα  ως προς της εξοικείωση 

να βρίσκονται τα κοινωνικά δίκτυα και να ακολουθούν στην τρίτη θέση τα δίκτυα κοινής 

χρήσης πολυμέσων και στην  τελευταία θέση τα εκπαιδευτικά δίκτυα. Η συχνότητα επίσκεψης 

στους ιστότοπους ήταν κατά κύριο λόγο υψηλή με δήλωση ότι επισκέπτεται τους ιστότοπους 

στους οποίους ανήκει καθημερινά. Ως προς τις ώρες χρήσης το 52,74% δήλωσε από λίγο έως 

μέτρια χρήση αποτέλεσμα έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα της Κολλιοπούλου (2015).  

Ως προς την συχνότητα χρήσης οι γυναίκες επισκέπτονται τα ΜΚΔ καθημερινά σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από τους άντρες συναδέλφους ,ενώ οι τελευταίοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό στην 

εβδομαδιαία συχνότητα χρήσης. Στις ώρες χρήσης τα δύο φύλα δεν έχουν διαφορές με 

παρόμοια ποσοστά σε κάθε περίπτωση. 

Το δείγμα κάνει λίγη χρήση των ΜΚΔ με σκοπό να ζητήσει βοήθεια από άλλους 

εκπαιδευτικούς. Ως προς την διευκόλυνση του εκπαιδευτικού τους έργου εμφάνισαν μέτρια 

χρήση. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ομάδες μέσω των ΜΚΔ χαρακτηρίστηκε μέτρια με 

τάσεις θετικότητας προς το πολύ. Δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ για κύρια 

επικοινωνία με τους κηδεμόνες και τους μαθητές με ένα 64,2 % να δηλώνουν από καθόλου έως 

λίγο χρήση για τον παραπάνω σκοπό. Τέλος μέτρια χαρακτήρισαν την χρήση των ΜΚΔ με 

σκοπό τον διαμοιρασμό πληροφοριών και πόρων  με συναδέλφους/σες για εκπαιδευτικά 

θέματα.  

Για τον λόγο της επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης η έρευνα εμφάνισε μέτρια προς υψηλή 

χρήση των ΜΚΔ για επικοινωνία με φίλους και συγγενείς με ποσοστά άνω του 50% να 

δηλώνουν ότι κάνουν από μέτρια προς πολύ χρήση για τον παραπάνω σκοπό. Επίσης το δείγμα 

φάνηκε μοιρασμένο αλλά με κεντρικές τάσεις μετρίου προς πολύ για την χρήση των ΜΚΔ για 

εύρεση πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες κοινωνικές εκδηλώσεις. Δυστυχώς για την 

σύνδεση με την τοπική κοινότητα η πλειοψηφία του δείγματος δήλωσε ότι κάνει από χαμηλή  

έως μέτρια χρήση. 

Σχετικά με την χρήση των ΜΚΔ για διασκέδαση είτε για τους λόγους της κοινής χρήσης 

φωτογραφιών είτε για την προβολή αστείων βίντεο είτε για την χρήση των ΜΚΔ για 

ανακούφιση από το εκπαιδευτικό – ακαδημαϊκό άγχος, είτε για να μοιραστεί νέες ιδέες  ο 

κύριος όγκος του δείγματος εμφάνισε λίγη έως μέτρια χρήση. 

Για την χρήση των ΜΚΔ για εύρεση στοιχείων και πληροφοριών οι εκπαιδευτικοί Δυτικής 

Μακεδονίας εμφάνισαν  μέτριες προς υψηλές προτιμήσεις χρήσης των ΜΚΔ για εύρεση 

προϊόντων και υπηρεσιών , όσο και για την ανάγνωση ειδήσεων. Σχετικά με εύρεση 

πληροφοριών για θέσεις εργασίας νέες ευκαιρίες  οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ότι εκμεταλλεύονται 

τις δυνατότητες των  ΜΚΔ για αυτό τον σκοπό με τιμές κάτω του μετρίου. 
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Στο ερευνητικό ερώτημα της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ της συχνότητας χρήσης και των 

ΜΚΔ με την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας οι έλεγχοι έδειξαν ότι υπάρχει μηδενική συσχέτιση 

μεταξύ των τριών μεταβλητών οπότε δεν επηρεάζεται η συχνότητα χρήσης από αλλαγές της 

ηλικίας και των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας. 

Σχετικά με το ποια από τα εμπόδια τα οποία αναφέρουμε δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς 

στην Χρήση των ΜΚΔ ξεχώρισαν το εμπόδιο της αφιέρωσης περισσότερου χρόνου όπου 

έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα των (Rowlands et al., 2011) ακολούθησε αυτό των 

τεχνικών ζητημάτων και των αντιρρήσεων από τους γονείς πράγμα που συμφωνεί με τα 

αποτελέσματα της μελέτης των (Powers & Green, 2016) όπως επίσης έρχονται σε συμφωνία 

με τα εμπόδια που αναφέρονται στην έρευνα των (Palaigeorgiou & Grammatikopoulou, 2016). 

Στο ερώτημα ότι θα αντιμετώπιζε αντιδράσεις από τους συναδέλφους και τον Διευθυντή εν 

αντιθέσει με την μελέτη των (Powers & Green, 2016) οι εκπαιδευτικοί Δυτικής Μακεδονίας 

δήλωσαν την αντίθεση τους στην παραπάνω δήλωση. 

Ως προς το ερευνητικό ερώτημα των ανησυχιών παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των 

απαντήσεων κυμαίνονται από 3,49 έως 2,95 υποδηλώνοντας ότι το δείγμα διατηρεί μία 

επιφυλακτικότητα ως προς την πιθανότητα έκθεσης του μαθητικού δυναμικού σε ακατάλληλο 

ή ενοχλητικό περιεχόμενο ή σε πρακτικές εκφοβισμού άλλων προσώπων προς αυτούς ,σε 

πιθανό εθισμό, ή σε πιθανή έκθεση σε υπερβολικά στοχευμένη διαφήμιση των ΜΚΔ (Q51), 

φαίνεται ότι τρομάζει μέτρια στην ιδέα του να χάσει πολλές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα 

κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες, αλλά δεν διστάζει ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει 

τα ΜΚΔ, δηλώνοντας ότι δεν φοβάται την ανωτέρω τεχνολογία. 

Στο ερευνητικό ερώτημα  των εμποδίων που βρίσκουν τα δύο φύλα κατά την χρήση των ΜΚΔ 

στο σχολείο η έρευνα έδειξε ότι δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές με κοινά προβλήματα τα οποία 

είχαν μέσους όρους σχεδόν ίδιου μεγέθους. Ποιο συγκεκριμένα οι γυναίκες είχαν λίγο πιο 

αυξημένο μέσο όρο από τους άντρες που υποδήλωνε ότι αντιμετωπίζουν λίγο μεγαλύτερα 

εμπόδια από αυτούς κατά την χρήση των ΜΚΔ στα σχολεία. 

Χρησιμοποιήθηκε το UTAUT model με σκοπό να διαπιστωθεί ποιοι είναι η κρίσιμοι 

παράγοντες επηρεασμού της τελικής απόφασης για την χρήση ή όχι των ΜΚΔ στα σχολεία. 

Τέθηκαν επτά παράγοντες επηρεασμού της συμπεριφορικής πρόθεσης . 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταβλητές Στάση απέναντι στα ΜΚΔ, Κοινωνική επιρροή, 

Προσδοκία απόδοσης είναι ισχυρά θετικά συσχετισμένες  με την πρόθεση συμπεριφοράς  

επιβεβαιώνοντας τις ερευνητικές υποθέσεις Η4 Η6 Η7. 

Οι μεταβλητές Αυτo-αποτελεσματικότητα και Προσδοκία προσπάθειας είναι χαμηλά θετικά 

συσχετισμένες με  την πρόθεση συμπεριφοράς, επιβεβαιώνοντας εν μέρη τις υποθέσεις Η5 Η9 
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πέφτοντας έξω στο επίπεδο της έντασης. Οι μεταβλητή Ανησυχίες εκπαιδευτικών-Άγχος έχει 

χαμηλά αρνητική συσχέτιση συμφωνώντας με την ερευνητική υπόθεση Η10. 

Τέλος η μεταβλητή Συνθήκες Διευκόλυνσης έχει μηδενική συσχέτιση αποτέλεσμα διαφορετικό 

από την ερευνητική υπόθεση Η8.  

    Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων το μοντέλο έδειξε σημαντική ερμηνευτική 

ικανότητα R2 = 0,483 (48,3%) μην καταφέρνοντας όμως να πιάσει το 70% των θεωρητικών 

αναφορών. Με την ερμηνευτική ικανότητα των μεταβλητών να ακολουθούν την παρακάτω 

θετική ή αρνητική σειρά επηρεασμού: Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην χρήση των 

ΜΚΔ παίζει τον ποιο μεγάλο ρόλο με θετικό πρόσημο επηρεασμού, ακολούθησε η κοινωνική 

επιρροή και η προσδοκία απόδοσης με θετικό πρόσημο, ακολουθούμενη  από την  αυτό-

αποτελεσματικότητα και τις συνθήκες διευκόλυνσης, η προσδοκία προσπάθειας εν αντιθέσει 

με άλλες έρευνες  είχε αρνητικό πρόσημο επηρεασμού και οι Ανησυχίες των εκπαιδευτικών 

είχαν επίσης αρνητικό πρόσημο επηρεασμού. 

Γενικά έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που επιβεβαιώνουν όλους τους 

προαναφερθέντες παράγοντες επηρεασμού αλλά σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία. 

Στην περίπτωση μας οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας Δυτικής Μακεδονίας  εμφάνισαν μία 

άνω του μετρίου συμπεριφορική πρόθεση χρήσης των ΜΚΔ στα σχολεία διατηρώντας μία 

θετική στάση απέναντι στην χρήση των ΜΚΔ στα σχολεία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο  ότι 

είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Παράλληλα όμως λόγο των ανησυχιών των εκπαιδευτικών και 

λόγο συγκεκριμένων παραγόντων όπως τεχνολογικών και χρονικών νομοθετικών εμποδίων 

μαζί με τον φόβο της αντίδρασης των γονέων σε οτιδήποτε το διαφορετικό δεν φάνηκε στα 

αποτελέσματα η καθολική του αποδοχή. 

Εν κατακλείδι οι εκπαιδευτικοί ως άνθρωποι της επιστήμης θα πρέπει να είναι ανοικτά 

σκεπτόμενοι  σε οτιδήποτε νέο γιατί όπως είπε και ο Rheingold (2012), «Οι τρόποι με τους 

οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα νέα μέσα τα πρώτα χρόνια μπορούν να επηρεάσουν τον 

τρόπο με τον οποίο αυτά τα μέσα καταλήγουν να χρησιμοποιούνται και να χρησιμοποιούνται 

λάθος για τις επόμενες δεκαετίες» (σελ. 1). 

 

12 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Οι περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν ότι παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην 

Περιφερειακή ενότητα της Δυτικής Μακεδονίας περιορίζοντας το δείγμα στους εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας  μη περιλαμβάνοντας άλλες περιφερειακές ενότητες με σκοπό την αύξηση του 
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δείγματος και την γενίκευση των αποτελεσμάτων στην Ελληνική επικράτεια. Επίσης εστιάζει 

μόνο στην γνώμη των εκπαιδευτικών αγνοώντας την γνώμη των μαθητών. 

Επιπροσθέτως στο μοντέλο δεν λήφθηκαν υπόψη οι μετριαστικοί παράγοντες του φύλου, της 

ηλικίας, εμπειρίας, εθελοντικότητας. Για να αυξηθούν τα οφέλη αυτής της μελέτης  θα 

μπορούσαν να διεξαχθούν περεταίρω έρευνες με αύξηση του πληθυσμού,  αύξηση των 

μεταβλητών ή των παραγόντων επηρεασμού, επίσης θα μπορούσαν να διεξαχθούν ημι-

δομημένες συνεντεύξεις για να αποκτηθούν πιο έγκυρα βαθύτερα και πιο ουσιώδη 

αποτελέσματα σε συνδυασμό με την μέθοδο του ερωτηματολογίου. Η μελέτη αυτή συμβάλει 

στην βιβλιογραφία σχετικά με την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στα σχολεία, 

προσδιορίζει και διαλευκάνει  τα εμπόδια των εκπαιδευτικών στην χρήση της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον όπως είναι αυτό του σχολείου. Επίσης αναδεικνύει 

τα θετικά της συγκεκριμένης τεχνολογίας προσδιορίζοντας  ταυτόχρονα τους παράγοντες 

επηρεασμού για την χρήση των ΜΚΔ στην εκπαίδευση μέσω του UTAUT model 

αναθεωρώντας την συμβολή του κάθε παράγοντα στο ξεχωριστό τοπικό περιβάλλον της 

Δυτικής Μακεδονίας και συμβάλλοντας εν τέλη στο υπάρχων σώμα της γνώσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Πίνακας: Συγκεντρωτικά Δημογραφικά Στοιχεία (Συχνότητες, Ποσοστά) 

ΦΥΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

114        56,7% 

ΑΝΤΡΕΣ 

87      43,3% 

 

ΗΛΙΚΙΑ >26 

1  (0,5%) 

26-30 

2  (1%) 

31-55 

11 (5,5%) 

36-40 

29 

(14,4%) 

41-45 

29-

(14,4%) 

46-50 

44 

(21,9%) 

51-55 

54  

(26,9%) 

56-60 

22 

(10,9%) 

60> 

9 (4,5%) 

 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1-5 

17  (8,5%) 

6-10 

13  

(6,5%) 

11-15 

44 (21,9%) 

16-20 

52  

(25,9%) 

21-25 

37  

(18,4%) 

26-30 

28  

(13,9%) 

>30 

10  (5%) 

   

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙ

Α 

19  (9,5%) 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙ

Α 

12  (6%) 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ 

167  (83,1) 

ΑΛΛΟ 

3  (1,5%) 

  

 

ΤΥΠΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ημερήσιο 

γυμνάσιο 

85 

(42,3%)  

(ΕΠΑΛ) 

40 

(19,9%) 

Ημερήσιο 

Λύκειο 

31 (15,4%) 

Άλλο 

14 (7%) 

Εσπεριν

ό ΕΠΑΛ 

13 

(6,5%) 

Μουσικό 

Γυμνάσιο 

5 (2,5%) 

Μουσικό 

Γυμνάσιο 

με 

Λυκειακές 

τάξεις 

4 (2%) 

ΣΜΕΑ 

Γυμνάσιο 

3 (1,5%) 

Εσπερινό 

Λύκειο 

2 (1%) 
Εκκλησιαστικό 

Γυμνάσιο 

1 (0,5%) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σ 

ΠΕ 

197  (98%) 

ΤΕ 

4 (2%) 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

ΜΟΝΙΜΟ

Σ 

166 

(82,6%) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

23 (11,4%) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

9 (4,5%) 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ 

3 (1,5%) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΣΤΙΚΗ 

108 (53,7%) 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 

68 (33,8%) 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

25 (12,4%) 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΕΙ 

161 (80,1%) 

ΤΕΙ 

31 (15,4%) 

ΑΛΛΟ 

9 (4,5%) 

ΑΛΛΟΙ 

ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

6 (3%) 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

11 (5,5%) 

ΜΕΤΑΠΤΥ

ΧΙΑΚΟ 

73 (36,3%) 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

4 (2%) 

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

93 (46,3%) 

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΔΥΟ ΑΠΟ 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΤΙΑ 

14 (7%) 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ ΤΠΕ 

ΤΠΕ Α ή Επιμ. Η/Υ ή 

ΤΠΕ Α + Επιμ. Η/Υ 

98 (48,8%) 

ΤΠΕ ΄Β 

57 (28,4%) 

>2 ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

37 (18,4%) 

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

9 (4,5%) 

 

ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΟΧΙ 

61 (30,3%) 

ΝΑΙ 

140 (69,7%) 
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9.1-Ερώτημα Q1 

 

 

Μέσοι όροι  της ερώτησης Q1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

Κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Myspace, Google+,Istagram, Flickr, LinkedIn, Ning) 

Εκπαιδευτικά Δίκτυα (edWeb.net, Classroom 2.0, We Are Teacher, Ning in Education,Teachade) 

Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων (Youtube, Pinterest, Tumblr) 

Social Apps όπως  π.χ.(VIBER, WHATSAPP) 

Άλλα 

Συνοπτικός Q1 Statistics Μέλη σε ΜΚΔ 

 N Mean Std. Deviation 

Q1Κοινωνικά δίκτυα 201 ,87 ,342 

Q1Εκπαιδευτικά δίκτυα 201 ,41 ,493 

Q1Δικτυα κοινής Χρήσης πολυμέσων 201 ,64 ,481 

Q1Social Apps όπως  π.χ.(VIBER, 

WHATSAPP) 
201 ,76 ,427 

Q1Άλλα 201 ,44 ,497 

Q1Συνολικό 201 ,6229 ,26014 

Valid N (listwise) 201 
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Ερώτηση Q1 

Είστε επί του παρόντος μέλος, σε κάποια από τους παρακάτω  ομάδες ιστότοπων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Q1 – Μέλος σε Κοινωνικά δίκτυα 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΟΧΙ 27 13,4 13,4 13,4 

ΝΑΙ 174 86,6 86,6 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

      

 

 

 

 

 
 

Κατανομή  συχνοτήτων % Μέλη κοινωνικών δικτύων. (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Q1 - Μέλος σε Εκπαιδευτικά δίκτυα 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ΟΧΙ 119 59,2 59,2 59,2 

ΝΑΙ 82 40,8 40,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 
 

Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % Μέλη σε εκπαιδευτικά δίκτυα. .(Ctrl+κλικ για μετάβαση 

πίσω) 
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Q1 – Μέλη σε Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΟΧΙ 72 35,8 35,8 35,8 

ΝΑΙ 129 64,2 64,2 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή συχνοτήτων % Μέλη σε δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων. .(Ctrl+κλικ για μετάβαση 

πίσω) 
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Κατανομή συχνοτήτων % Μέλη σε Social Apps όπως  π.χ.(VIBER, WHATSAPP). (Ctrl+κλικ 

για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 - Social Μέλη σε Apps όπως π.χ. (VIBER, WHATSAPP) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΟΧΙ 48 23,9 23,9 23,9 

ΝΑΙ 153 76,1 76,1 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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: 

Κατανομή συχνοτήτων % Μέλη σε "Άλλα δίκτυα". (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 - Άλλα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΟΧΙ 113 56,2 56,2 56,2 

ΝΑΙ 88 43,8 43,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή συχνοτήτων %  Έκταση "Δικτύωσης" των Εκπαιδευτικών (Ctrl+κλικ για μετάβαση 

πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 Q1 Έκταση "Δικτύωσης" των Εκπαιδευτικών  

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 

1 στα 5 δίκτυα ,200 31 15,4 15,4 15,4 

2 στα 5 δίκτυα ,400 33 16,4 16,4 31,8 

3 στα 5 δίκτυα ,600 52 25,9 25,9 57,7 

4 στα 5 δίκτυα ,800 52 25,9 25,9 83,6 

5 στα 5 δίκτυα 1,000 33 16,4 16,4 100,0 

 Total 201 100,0 100,0  
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:  

Κατανομή συχνοτήτων % - Εξοικείωση με τα κοινωνικά Δίκτυα (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2_a - Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα "κοινωνικά δίκτυα" 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 13 6,5 6,5 6,5 

Λίγο 16 8,0 8,0 14,4 

Μέτρια 46 22,9 22,9 37,3 

Πολύ 64 31,8 31,8 69,2 

Πάρα πολύ 62 30,8 30,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Κατανομή συχνοτήτων % - Εξοικείωση με τα εκπαιδευτικά Δίκτυα(Ctrl+κλικ για μετάβαση 

πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

Q2_b - Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα "εκπαιδευτικά δίκτυα" 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 62 30,8 30,8 30,8 

Λίγο 47 23,4 23,4 54,2 

Μέτρια 47 23,4 23,4 77,6 

Πολύ 25 12,4 12,4 90,0 

Πάρα πολύ 20 10,0 10,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q2_c - Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα "δίκτυα κοινής χρήσης  πολυμέσων" 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 15 7,5 7,5 7,5 

Λίγο 21 10,4 10,4 17,9 

Μέτρια 58 28,9 28,9 46,8 

Πολύ 58 28,9 28,9 75,6 

Πάρα πολύ 49 24,4 24,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

Κατανομή συχνοτήτων % - Εξοικείωση με τα δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 
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Κατανομή συχνοτήτων % - Εξοικείωση messaging-apps"(VIBER, WHATSAPP) (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Q2_d Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τα "messαging apps"(VIBER, 

WHATSAPP) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 17 8,5 8,5 8,5 

Λίγο 19 9,5 9,5 17,9 

Μέτρια 27 13,4 13,4 31,3 

Πολύ 49 24,4 24,4 55,7 

Πάρα πολύ 89 44,3 44,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q2_e - Πόσο εξοικειωμένοι είστε με άλλα δίκτυα 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 46 22,9 22,9 22,9 

Λίγο 41 20,4 20,4 43,3 

Μέτρια 47 23,4 23,4 66,7 

Πολύ 45 22,4 22,4 89,1 

Πάρα πολύ 22 10,9 10,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή συχνοτήτων % - Εξοικείωση με άλλα δίκτυα. (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Κατανομή συχνοτήτων % - Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε. (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

Q3 Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε 

 

 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

Σπάνια/Ποτέ 9 4,5 4,5 4,5 

Περιοδικά 15 7,5 7,5 11,9 

Μηνιαία 15 7,5 7,5 19,4 

Εβδομαδιαία 61 30,3 30,3 49,8 

Καθημερινά 101 50,2 50,2 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 Mean 4,14 

 
Std. 

Deviation 
1,12 

N   Valid 201 
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Κατανομή συχνοτήτων % Φύλο - Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε. 

(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω)  

 

 

 

 

 

Q3a Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπάνια/Ποτέ 1 ,9 ,9 ,9 

Περιοδικά 9 7,9 7,9 8,8 

Μηνιαία 4 3,5 3,5 12,3 

Εβδομαδιαία 33 28,9 28,9 41,2 

Καθημερινά 67 58,8 58,8 100,0 

Total 114 100,0 100,0  

a. ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ 
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Q3b Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετεa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Σπάνια/Ποτέ 8 9,2 9,2 9,2 

Περιοδικά 6 6,9 6,9 16,1 

Μηνιαία 11 12,6 12,6 28,7 

Εβδομαδιαία 28 32,2 32,2 60,9 

Καθημερινά 34 39,1 39,1 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a. ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ 

 

 

 

 
Κατανομή συχνοτήτων % Φύλο - Συχνότητα επίσκεψης στους ιστότοπους που ανήκετε. 

(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω)  
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Κατανομή συχνοτήτων % - ώρες που αφιερώνεται στους ιστότοπους τους οποίους ανήκετε 

(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω)  

 

 

 

Q4. Πόσες ώρες που αφιερώνεται στους ιστότοπους που ανήκετε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali

d 

1-4 ώρες την εβδομάδα 57 28,4 28,4 28,4 

4-8 ώρες την εβδομάδα 49 24,4 24,4 52,7 

8-12 ώρες την εβδομάδα 36 17,9 17,9 70,6 

12-15 ώρες την 

εβδομάδα 
35 17,4 17,4 88,1 

Περισσότερο από 15 

ώρες την εβδομάδα 
24 11,9 11,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 Mean 2,6020 
N 

 Std. Deviation 1,37142 

 Minimum 1 
201 

 Maximum 5 
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Κατανομή συχνοτήτων Φύλο ΓΥΝΑΙΚΑ % - ώρες που αφιερώνεται στους ιστότοπους τους 

οποίους ανήκετε(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω)  

 

 

 

 

Q4a Πόσες ώρες που αφιερώνεται στους ιστότοπους που ανήκετε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-4 ώρες την εβδομάδα 32 28,1 28,1 28,1 

4-8 ώρες την εβδομάδα 28 24,6 24,6 52,6 

8-12 ώρες την εβδομάδα 19 16,7 16,7 69,3 

12-15 ώρες την εβδομάδα 18 15,8 15,8 85,1 

Περισσότερο από 15 

ώρες την εβδομάδα 
17 14,9 14,9 100,0 

Total 114 100,0 100,0  

a. ΦΥΛΟ = ΓΥΝΑΙΚΑ 
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Q4Πόσες ώρες που αφιερώνεται στους ιστόποπους που ανήκετεa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1-4 ώρες την εβδομάδα 25 28,7 28,7 28,7 

4-8 ώρες την εβδομάδα 21 24,1 24,1 52,9 

8-12 ώρες την εβδομάδα 17 19,5 19,5 72,4 

12-15 ώρες την εβδομάδα 17 19,5 19,5 92,0 

Περισσότερο από 15 

ώρες την εβδομάδα 
7 8,0 8,0 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

a. ΦΥΛΟ = ΑΝΔΡΑΣ 

 

 

 

 
Κατανομή συχνοτήτων Φύλο ΑΝΤΡΑΣ % - ώρες που αφιερώνεται στους ιστότοπους τους 

οποίους ανήκετε(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω)  
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Κατανομή συχνότητας επίσκεψης – κατά ηλικία 
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Ερώτηση Q5 χρήση των ΜΚΔ για γρήγορη βοήθεια (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

Report 

Use_all   Συνολική Χρήσης 

Mean N Std. Deviation 

2,7864 201 ,86229 

Q5 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να ζητήσω γρήγορη βοήθεια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 45 22,4 22,4 22,4 

Λίγο 62 30,8 30,8 53,2 

Μέτρια 34 16,9 16,9 70,1 

Πολύ 37 18,4 18,4 88,6 

Πάρα πολύ 23 11,4 11,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q6 διευκόλυνση  εκπαιδευτικού έργου (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

 

Q6 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να διευκολύνω το εκπαιδευτικό μου έργο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 27 13,4 13,4 13,4 

Λίγο 36 17,9 17,9 31,3 

Μέτρια 55 27,4 27,4 58,7 

Πολύ 47 23,4 23,4 82,1 

Πάρα 

πολύ 
36 17,9 17,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q7 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για διαδικτυακή συζήτηση και συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές ομάδες. (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

Q7 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για διαδικτυακή συζήτηση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ομάδες. (πχ. 

συνεργατική μάθηση με τους μαθητές, εκπαιδευτικές πληροφορίες) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 33 16,4 16,4 16,4 

Λίγο 51 25,4 25,4 41,8 

Μέτρια 47 23,4 23,4 65,2 

Πολύ 48 23,9 23,9 89,1 

Πάρα 

πολύ 
22 10,9 10,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q8 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνήσω με κηδεμόνες και μαθητές. 

(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

Q8 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνήσω με κηδεμόνες και μαθητές. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 74 36,8 36,8 36,8 

Λίγο 55 27,4 27,4 64,2 

Μέτρια 32 15,9 15,9 80,1 

Πολύ 27 13,4 13,4 93,5 

Πάρα 

πολύ 
13 6,5 6,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q9 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να μοιραστώ πληροφορίες και πόρους με 

εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικά θέματα. (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

Q9 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να μοιραστώ πληροφορίες και πόρους με εκπαιδευτικούς για 

εκπαιδευτικά θέματα. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 32 15,9 15,9 15,9 

Λίγο 55 27,4 27,4 43,3 

Μέτρια 48 23,9 23,9 67,2 

Πολύ 34 16,9 16,9 84,1 

Πάρα 

πολύ 
32 15,9 15,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q10 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να δημιουργήσετε επαγγελματικές κοινότητες 

μάθησης (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

Q10 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να δημιουργήσετε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 92 45,8 45,8 45,8 

Λίγο 48 23,9 23,9 69,7 

Μέτρια 33 16,4 16,4 86,1 

Πολύ 19 9,5 9,5 95,5 

Πάρα πολύ 9 4,5 4,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q11 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνώ με τους φίλους μου  (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

Q11 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνώ με τους φίλους μου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 19 9,5 9,5 9,5 

Λίγο 28 13,9 13,9 23,4 

Μέτρια 37 18,4 18,4 41,8 

Πολύ 59 29,4 29,4 71,1 

Πάρα πολύ 58 28,9 28,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q12 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνώ με τους συγγενείς μου (Ctrl+κλικ 

για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

Q12 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να επικοινωνώ με τους συγγενείς μου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 28 13,9 13,9 13,9 

Λίγο 38 18,9 18,9 32,8 

Μέτρια 42 20,9 20,9 53,7 

Πολύ 49 24,4 24,4 78,1 

Πάρα πολύ 44 21,9 21,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q13 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να λάβω πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες 

κοινωνικές (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

Q13 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να λάβω πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες κοινωνικές 

εκδηλώσεις 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 26 12,9 12,9 12,9 

Λίγο 37 18,4 18,4 31,3 

Μέτρια 52 25,9 25,9 57,2 

Πολύ 51 25,4 25,4 82,6 

Πάρα πολύ 35 17,4 17,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q14 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να συνδεθώ με την τοπική κοινότητα (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q14 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να συνδεθώ με την τοπική κοινότητα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 41 20,4 20,4 20,4 

Λίγο 46 22,9 22,9 43,3 

Μέτρια 51 25,4 25,4 68,7 

Πολύ 43 21,4 21,4 90,0 

Πάρα πολύ 20 10,0 10,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q15 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για κοινή χρήση φωτογραφιών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 79 39,3 39,3 39,3 

Λίγο 54 26,9 26,9 66,2 

Μέτρια 36 17,9 17,9 84,1 

Πολύ 22 10,9 10,9 95,0 

Πάρα πολύ 10 5,0 5,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q15 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για κοινή χρήση φωτογραφιών (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 
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Q16 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ  για να δω αστεία βίντεο-εικόνες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 53 26,4 26,4 26,4 

Λίγο 70 34,8 34,8 61,2 

Μέτρια 38 18,9 18,9 80,1 

Πολύ 30 14,9 14,9 95,0 

Πάρα πολύ 10 5,0 5,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Ερώτηση Q16 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ  για να δω αστεία βίντεο-εικόνες (Ctrl+κλικ για 

μετάβαση πίσω) 
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Q17 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να ανακουφίσω από το εκπαιδευτικό άγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Καθόλου 74 36,8 36,8 36,8 

Λίγο 48 23,9 23,9 60,7 

Μέτρια 31 15,4 15,4 76,1 

Πολύ 40 19,9 19,9 96,0 

Πάρα πολύ 8 4,0 4,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q17 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να ανακουφίσω από το εκπαιδευτικό άγχος 

(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Ερώτηση Q18 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ  για να μοιραστώ νέες ιδέες (Ctrl+κλικ για μετάβαση 

πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q18 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ  για να μοιραστώ νέες ιδέες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 44 21,9 21,9 21,9 

Λίγο 54 26,9 26,9 48,8 

Μέτρια 46 22,9 22,9 71,6 

Πολύ 39 19,4 19,4 91,0 

Πάρα πολύ 18 9,0 9,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Ερώτηση Q19 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας-

προκηρύξεις-νέες ευκαιρίες εργασίας και καριέρας(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q19 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με θέσεις εργασίας-προκηρύξεις-νέες 

ευκαιρίες εργασίας και καριέρας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 64 31,8 31,8 31,8 

Λίγο 42 20,9 20,9 52,7 

Μέτρια 25 12,4 12,4 65,2 

Πολύ 43 21,4 21,4 86,6 

Πάρα πολύ 27 13,4 13,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q20 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να βρω πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 23 11,4 11,4 11,4 

Λίγο 37 18,4 18,4 29,9 

Μέτρια 47 23,4 23,4 53,2 

Πολύ 58 28,9 28,9 82,1 

Πάρα πολύ 36 17,9 17,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

Ερώτηση Q20 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για να βρω πληροφορίες για προϊόντα και 

υπηρεσίες(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Q21 - Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για την ανάγνωση ειδήσεων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Καθόλου 18 9,0 9,0 9,0 

Λίγο 30 14,9 14,9 23,9 

Μέτρια 37 18,4 18,4 42,3 

Πολύ 75 37,3 37,3 79,6 

Πάρα πολύ 41 20,4 20,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Ερώτηση Q21 Χρησιμοποιώ τα ΜΚΔ για την ανάγνωση ειδήσεων (Ctrl+κλικ για μετάβαση 

πίσω) 
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Ερώτηση Q22 Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 

αντιμετωπίσω τεχνικά ζητήματα (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

Q22 - Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω τεχνικά 

ζητήματα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Διαφωνώ απόλυτα 15 7,5 7,5 7,5 

Διαφωνώ 46 22,9 22,9 30,3 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
82 40,8 40,8 71,1 

Συμφωνώ 38 18,9 18,9 90,0 

Συμφωνω απόλυτα 20 10,0 10,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q23 - Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 9 4,5 4,5 4,5 

Διαφωνώ 30 14,9 14,9 19,4 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
56 27,9 27,9 47,3 

Συμφωνώ 71 35,3 35,3 82,6 

Συμφωνώ  απόλυτα 35 17,4 17,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q23 Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα πρέπει να 

αφιερώσω περισσότερο χρόνο(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Q24 - Το σχολείο μου δεν μου επιτρέπει να έχω πρόσβαση σε ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Frequenc

y 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali

d 

Διαφωνώ απόλυτα 75 37,3 37,3 37,3 

Διαφωνώ 41 20,4 20,4 57,7 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
45 22,4 22,4 80,1 

Συμφωνώ 23 11,4 11,4 91,5 

Συμφωνώ απόλυτα 17 8,5 8,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q24 Το σχολείο μου δεν μου επιτρέπει να έχω πρόσβαση σε ιστότοπους 

Κοινωνικής Δικτύωσης(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Ερώτηση Q25 Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών με συμβουλεύει να  είμαι εναντίον των 

ΜΚΔ(Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

Q25 - Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών με συμβουλεύει να  είμαι εναντίον των ΜΚΔ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 114 56,7 56,7 56,7 

Διαφωνώ 45 22,4 22,4 79,1 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
33 16,4 16,4 95,5 

Συμφωνώ 6 3,0 3,0 98,5 

Συμφωνώ απόλυτα 3 1,5 1,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q26 - Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω 

αντιρρήσεις από τους γονείς. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 32 15,9 15,9 15,9 

Διαφωνώ 50 24,9 24,9 40,8 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
75 37,3 37,3 78,1 

Συμφωνώ 26 12,9 12,9 91,0 

Συμφωνώ απόλυτα 18 9,0 9,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q26  Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην 

τάξη θα αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τους γονείς. (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Ερώτηση Q27 Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην 

τάξη θα αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από συναδέλφους (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

 

 

 

 

Q27 - Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω 

αντιρρήσεις από συναδέλφους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 59 29,4 29,4 29,4 

Διαφωνώ 53 26,4 26,4 55,7 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
54 26,9 26,9 82,6 

Συμφωνώ 25 12,4 12,4 95,0 

Συμφωνώ απόλυτα 10 5,0 5,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
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Q28 - Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω 

αντιρρήσεις από τον Διευθυντή 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 70 34,8 34,8 34,8 

Διαφωνώ 53 26,4 26,4 61,2 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
46 22,9 22,9 84,1 

Συμφωνώ 18 9,0 9,0 93,0 

Συμφωνώ απόλυτα 14 7,0 7,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ερώτηση Q28 Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην 

τάξη θα αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τον Διευθυντή (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Q51Ανησυχώ-αγχώνομαι για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. (ακατάλληλο ή ενοχλητικό 

περιεχόμενο, εκφοβισμός, εθισμός, Έκθεση σε υπερβολικά στοχευμένη διαφήμιση) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 10 5,0 5,0 5,0 

Διαφωνώ 23 11,4 11,4 16,4 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
53 26,4 26,4 42,8 

Συμφωνώ 59 29,4 29,4 72,1 

Συμφωνω απόλυτα 56 27,9 27,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q51Ανησυχώ-αγχώνομαι για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. (ακατάλληλο ή 

ενοχλητικό περιεχόμενο, εκφοβισμός, εθισμός, Έκθεση σε υπερβολικά στοχευμένη 

διαφήμιση) (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Q51Ανησυχώ-αγχώνομαι για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. 

(ακατάλληλο ή ενοχλητικό περιεχόμενο, εκφοβισμός, εθισμός, Έκθεση σε 

υπερβολικά στοχευμένη διαφήμιση) 

201 1,00 5,00 3,6368 1,14997 

Q52Με τρομάζει ότι θα μπορούσα να χάσω πολλές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα 

κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες. (Μεγάλη δημοσίευση προσωπικών 

πληροφοριών-. προσωπικό μου απόρρητο) 

201 1,00 5,00 3,2388 1,22991 

Q53Διστάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα  γιατί φοβάμαι να κάνω λάθη 

που δεν μπορώ να διορθώσω. (παραβιάσεις δεδομένων) 
201 1,00 5,00 2,6617 1,23490 

Q54Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάπως εκφοβιστικά για μένα 201 1,00 5,00 2,1741 1,10206 

Valid N (listwise) 201     
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Q52Με τρομάζει ότι θα μπορούσα να χάσω πολλές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα 

κάνοντας λάθος ενέργειες. (Μεγάλη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών-. προσωπικό μου απόρρητο) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 21 10,4 10,4 10,4 

Διαφωνώ 35 17,4 17,4 27,9 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
55 27,4 27,4 55,2 

Συμφωνώ 55 27,4 27,4 82,6 

Συμφωνω απόλυτα 35 17,4 17,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Q52Με τρομάζει ότι θα μπορούσα να χάσω πολλές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα 

κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες. (Μεγάλη δημοσίευση προσωπικών 

πληροφοριών-. προσωπικό μου απόρρητο) (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Q53Διστάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα  γιατί φοβάμαι να κάνω λάθη που δεν 

μπορώ να διορθώσω. (παραβιάσεις δεδομένων) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 44 21,9 21,9 21,9 

Διαφωνώ 50 24,9 24,9 46,8 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
53 26,4 26,4 73,1 

Συμφωνώ 38 18,9 18,9 92,0 

Συμφωνω απόλυτα 16 8,0 8,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Q53Διστάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα  γιατί φοβάμαι να κάνω λάθη που δεν 

μπορώ να διορθώσω. (παραβιάσεις δεδομένων) (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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Q54Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάπως εκφοβιστικά για μένα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Διαφωνώ απόλυτα 68 33,8 33,8 33,8 

Διαφωνώ 62 30,8 30,8 64,7 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 
46 22,9 22,9 87,6 

Συμφωνώ 18 9,0 9,0 96,5 

Συμφωνω απόλυτα 7 3,5 3,5 100,0 

Total 201 100,0 100,0  

 

 

Q54Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάπως εκφοβιστικά για μένα (Ctrl+κλικ για μετάβαση πίσω) 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ UTAUT model 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ UTAUT model 

Statistics 

 Συνολικός Μέσος Όρος-

Προσδοκίας προσπάθειας 

N 

Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,8035 

Std. Deviation ,75204 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 

 

Statistics 

Συνολικός Μέσος Όρος -

Προσδοκίας απόδοσης 

N 
Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,4677 

Std. Deviation ,89006 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 
 

Statistics 

Συνολική Στάση απέναντι 

στα ΜΚΔ 

N 

Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,3968 

Std. Deviation ,97640 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 
 

Statistics 

Συνολικός Μέσος Όρος-Social 

Influence 

 

N 

Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,0299 

Std. Deviation ,92147 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 
 

Statistics 

Συνολικός Μέσος Όρος-

Συνθήκες Διευκόλυνσης 

 

N 

Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,4851 

Std. Deviation ,64403 

Minimum 1,50 

Maximum 5,00 
 

Statistics 

Συνολικός Μέσος Όρος-

Q50all Αυτο-

αποτελεσματικότητα 

Συνολική 

N 
Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,2371 

Std. Deviation ,93787 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 
 

Statistics 

Συνολικός Μέσος Όρος-

Ανησυχίες εκπαιδευτικών-

Άγχος 

N 
Valid 201 

Missing 0 

Mean 2,9279 

Std. Deviation ,90989 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 
 

  

Statistics 

Συνολικός Μέσος Όρος-

Συμπεριφορικής Πρόθεσης 

N 
Valid 201 

Missing 0 

Mean 3,4096 

Std. Deviation 1,18778 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Αγαπητοί/-ες συνάδελφοι/-ίσες 

Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης 

της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

Β/θμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στα σχολεία». 

Η Διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΜΗΣ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

Που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλο το Εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Διευθυντές-Εκπαιδευτικούς). 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση και η καταγραφή των αντιλήψεων και των στάσεων 

των Καθηγητών ως προς την χρήση των Κοινωνικών Δικτύων στα Σχολεία και η εύρεση του 

βαθμού αποδοχής αυτής της τεχνολογίας μέσω του UTAUT Model. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράδοση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να το 

παραδώσετε στην Διεύθυνση της μονάδας ώστε να συνεννοηθώ  μαζί του για την παραλαβή 

τους. 

Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες ο χρόνος συμπλήρωσης δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας 

και οι πληροφορίες που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν καθαρά για ερευνητικούς 

σκοπούς τηρώντας απόλυτη εμπιστευτικότητα και μη ανιχνευσιμότητα. 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Φύλο 

Άνδρας            γυναίκα   

Ηλικία   

25                 26-30            31-35              36-40            41-45            46-50         51-55        

 

 56-60           61 και άνω 

Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση 

1-5                  6-10             11-15              16-20           21-25              26-30              >30 

 

Θέση που Υπηρετείτε 

Διευθυντής/τρια                 Υποδιευθυντής/τρια             Καθηγητής 
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Αναφέρατε παρακαλώ τον Τύπο του σχολείου που υπηρετείται το τρέχον σχολικό έτος  (εκεί 

που έχετε τις περισσότερες διδακτικές ώρες) 

 

 

Κλάδος  

 

 

Ειδικότητα 

 

 

 

Περιοχή Σχολικής Μονάδας 

Αστική              Ημιαστική             Αγροτική    

 

Βασικός Τίτλος Σπουδών 

ΑΕΙ               ΤΕΙ              ΑΛΛΟ  

 

Πρόσθετες σπουδές 

Παιδαγωγική Ακαδημία 

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλες επιμορφώσεις 

Επιμόρφωση ΤΠΕ Α 

Επιμόρφωση ΤΠΕ Β 

Άλλη επιμόρφωση ΤΠΕ 

Η/Υ   

Ξένη γλώσσα (lower και άνω)  

Εργασιακή κατάσταση                  

Μόνιμος           Αναπληρωτής              Αναπληρωτής μέσω ΕΣΠΑ                   Ωρομίσθιος 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΡΟΣ (Α) 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας τικ ή κυκλώνοντας τον ανάλογο αριθμό από το 

1 μέχρι το 5 ανάλογα τον βαθμό έντασης αντιστοιχίας ή έντασης χρήσης.  (1=καθόλου, 2=λίγο, 

3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). 

 

(Διευκρίνηση ερώτησης 1) 

 

 1)  Τα κοινωνικά δίκτυα αυξάνονται ραγδαία σε δημοτικότητα. Βάλτε ένα τικ αν είστε επί 

του παρόντος μέλος, σε κάποια από τους παρακάτω  ομάδες ιστότοπων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 

 

 

 

 

 

2) Παρακαλείσθε να αναφέρετε εάν είστε εξοικειωμένοι και πόσο με κάποια από τις 

παρακάτω ομάδες  ιστότοπων. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ καθόλου λίγο μέτρια πολύ Πάρα πολύ 

Κοινωνικά δίκτυα 1 2 3 4 5 

      
Εκπαιδευτικά Δίκτυα 1 2 3 4 5 

      
Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων 1 2 3 4 5 

      
Πόσο εξοικείωμένοι είστε με τα 

"messeging apps 

1 2 3 4 5 

Άλλα 1 2 3 4 5 

      
 

Συχνότητα χρήσης 

3•Αναφέρετε με ένα τικ πόσο συχνά επισκέπτεστε τους ιστότοπους στους οποίους ανήκετε. 

Σπάνια/Ποτέ Περιοδικά Μηνιαία Εβδομαδιαία Καθημερινά 
1 2 3 4 5 

 

Ώρες Χρήσης 

4• Αναφέρατε με ένα τικ πόσες ώρες την εβδομάδα χρησιμοποιήσατε τους ιστότοπους στους 

οποίους ανήκετε: 

 
Από 1 έως και 4 

ώρες/εβδομάδα 

Από 4 έως και 8 

ώρες/εβδομάδα 

Από 8 έως και 12 

ώρες/εβδομάδα 

Από 12 έως και 

15 

ώρες/εβδομάδα 

Περισσότερες 

από 15 

ώρες/εβδομάδα 

1 2 3 4 5 

Κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Myspace, Google+,Istagram, Flickr, LinkedIn, Ning) 

Εκπαιδευτικά Δίκτυα (edWeb.net, Classroom 2.0, We Are Teacher, Ning in Education,Teachade) 

Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων (Youtube, Pinterest, Tumblr) 

Social Apps όπως  π.χ.(VIBER, WHATSAPP) 

Άλλα 

Κοινωνικά δίκτυα  

Εκπαιδευτικά Δίκτυα  

Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων  

Social Apps όπως  π.χ.(VIBER, WHATSAPP)  

Άλλα   



207 
 

ΜΕΡΟΣ (Β)-Χρήση 

Για πιο σκοπό χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης  και τους 

επαγγελματικούς ιστότοπους / εκπαιδευτικούς ιστότοπους 

Για Εκπαιδευτική Χρήση 

5•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσω γρήγορη βοήθεια.  
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 
6•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να διευκολύνω το εκπαιδευτικό μου 
έργο. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
7•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για διαδικτυακή συζήτηση και συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικές ομάδες. (πχ. συνεργατική μάθηση με τους μαθητές, εκπαιδευτικές 
πληροφορίες) 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
8•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσω με κηδεμόνες και 
μαθητές. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
9•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστώ πληροφορίες και πόρους 
με εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικά θέματα. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
10•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να δημιουργήσετε επαγγελματικές 
κοινότητες μάθησης. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

Για Κοινωνικοποίηση 
 
11•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνώ με τους φίλους μου. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
12•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνώ με τους συγγενείς 
μου. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
13•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να λάβω πληροφορίες σχετικά με τις 
τρέχουσες κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
14•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθώ με την τοπική κοινότητα. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

Για Ψυχαγωγία 

 
15•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για κοινή χρήση φωτογραφιών. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
16•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να δω αστεία βίντεο-εικόνες   

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
17•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να ανακουφίσω από το ακαδημαϊκό 
άγχος. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
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Για Ενημέρωση 

 
18•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για την ανάγνωση ειδήσεων. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
19•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστώ νέες ιδέες. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
20•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με 
θέσεις εργασίας-προκηρύξεις-νέες ευκαιρίες εργασίας και καριέρας. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
21•Χρησιμοποιώ ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για να βρω πληροφορίες για προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

ΜΕΡΟΣ (Γ) Προκλήσεις-εμπόδια 

 
Σε επίπεδο έντασης από το 1 μέχρι το 5 ποιες είναι οι προκλήσεις-εμπόδια που θα βρείτε 

μπροστά σας αν χρησιμοποιήσετε τα ΜΚΔ (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μέσα στην 
τάξη; 

 
22•Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα αντιμετωπίσω τεχνικά 
ζητήματα. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
23•Συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα πρέπει να αφιερώσω 
περισσότερο χρόνο. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
24•Το σχολείο μου δεν μου επιτρέπει να έχω πρόσβαση σε ιστότοπους Κοινωνικής 
Δικτύωσης. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
25•Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών με συμβουλεύει να  είμαι εναντίον των ΜΚΔ. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
26•Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 
αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τους γονείς. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
27• Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 
αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από συναδέλφους. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
 
28• Ως εκπαιδευτικός συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές κοινωνικών μέσων στην τάξη θα 
αντιμετωπίσω αντιρρήσεις από τον Διευθυντή. 

Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

ΜΕΡΟΣ-(Δ) - UTAUT model 

Επίπεδο Αποδοχής των ΜΚΔ από τους Εκπαιδευτικούς 

Προσδοκία απόδοσης 

29•Θα έβρισκα την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων χρήσιμη για την δουλειά μου. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
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30•Η χρήση την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων μου δίνει τη δυνατότητα να εκτελώ εργασίες πιο 

γρήγορα. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

31•Η χρήση την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων βελτιώνει την εκπαιδευτική μου αποδοτικότητα. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

32•Εάν χρησιμοποιώ τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης θα βελτιώσω την αποδοτικότητα επικοινωνίας  
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

33•Η χρήση της τεχνολογίας των κοινωνικών δικτύων μπορεί να βελτιώσει το συνεργατικό κλίμα 

μέσα στην τάξη. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

Προσδοκία προσπάθειας 

34•Η αλληλεπίδρασή μου με την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων είναι σαφής και κατανοητή. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

35•Είναι εύκολο να γίνω επιδέξιος στη χρήση των κοινωνικών δικτύων . 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

36•Βρίσκω την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων εύχρηστη. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

37•Η εκμάθηση των κοινωνικών δικτύων είναι εύκολη για μένα. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

Στάση στη χρήση τεχνολογίας των κοινωνικών δικτύων. 

38•Η χρήση των  κοινωνικών δικτύων είναι καλή ιδέα. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

39•Η τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων κάνουν την εργασία μου πιο ενδιαφέρουσα. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

40•Η εργασία με την χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι διασκεδαστική. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

41•Μου αρέσει να δουλεύω με την τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

Κοινωνική επιρροή 

42•Τα άτομα που είναι σημαντικά για μένα πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία 

των κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

43•Οι άνθρωποι που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου πιστεύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω την 

τεχνολογία των κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

44•Η ανώτερη διοίκηση του σχολείου ήταν χρήσιμη-βοηθητική στη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

45•Γενικά, το σχολείο έχει υποστηρίξει τη χρήση της τεχνολογίας των κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 
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Συνθήκες διευκόλυνσης 

46•Έχω τους απαραίτητους πόρους για να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

47•Διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

48•Τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι συμβατά με άλλα συστήματα που χρησιμοποιώ . 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

49•Ένα συγκεκριμένο άτομο (ή ομάδα) είναι διαθέσιμο για βοήθεια με δυσκολίες στην χρήση των 

κοινωνικών δικτύων. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

Ανησυχία 

50•Ανησυχώ για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στα σχολεία. (ακατάλληλο ή ενοχλητικό 

περιεχόμενο, εκφοβισμός,εθισμός Έκθεση σε υπερβολικά στοχευμένη διαφήμιση) 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

51•Με τρομάζει να πιστεύω ότι θα μπορούσα να χάσω πολλές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα 

κοινωνικά δίκτυα κάνοντας λάθος ενέργειες. (Μεγάλη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών-. 

προσωπικό μου απόρρητο) 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

52•Διστάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα  γιατί φοβάμαι να κάνω λάθη που δεν μπορώ να 

διορθώσω. (παραβιάσεις δεδομένων) 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

53•Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κάπως εκφοβιστικά για μένα  
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

Συμπεριφορική πρόθεση για την χρήση των κοινωνικών δικτύων  

54•Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

55•Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

56•Σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω τα κοινωνικά δίκτυα τους επόμενους 12 μήνες. 
Καθόλου 1 2 3 4 5 Πάρα πολύ 

 

 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για της συμμετοχή σας 

 

                                                                                                      

                                                                                              Λιάμης Μιλτιάδης                                                                                                                                             

 

                                                                                              l.miltiadis@gmail.com 


