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Πεπίλητη 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (ΜΚΓ), έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαη έρνπλ επεξεάζεη φιεο ηηο 

θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεαζηεί 

απφ ην παξαπάλσ γεγνλφο. Δηδηθφηεξα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θαίλεηαη λα 

πξνηξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ρξήζε ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ηελ 

δηδαζθαιία καζεκάησλ απφ απφζηαζε. πλεπψο, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, έρεη ζηξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηελ 

ρξήζε ησλ ΜΚΓ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο αιιά θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ κηα 

πιεπξά, ππάξρεη ε άπνςε φηη ηα ΜΚΓ πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα γηα 

ηνπο καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο, αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ππάξρνπλ νξηζκέλνη, νη νπνίνη ππνγξακκίδνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά 

κεηνλεθηήκαηα  

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία, κειεηά ηελ ρξήζε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο (Social Media) ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ κηα εθηελή αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηα ΜΚΓ θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

αιιά θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Αξρηθά ε εξγαζία εμεηάδεη νξηζκέλεο 

βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε. ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη απφςεηο θαη έξεπλεο ηεο επηζηεκνληθήο 

θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά 

θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Έπεηηα, κέζα απφ ηελ νκαδνπνίεζε εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΜΚΓ.  
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Abstract 

 

In last decade, Social Media has played an important role in human life, and has 

influenced all the social and professional processes that take part in people‘s daily 

life. The education sector could not be unaffected by the above fact. In particular, 

distance education seems to strongly encourage social media use and application in 

distance learning. Therefore, the research interest of the scientific and educational 

community has turned in recent years to the use of Social Media and its application in 

educational programs of primary, secondary and tertiary education. On the one hand, 

there is the view that Social Media offers a number of benefits for pupils and students, 

but also for teachers. On the other hand, there are some who point out some important 

disadvantages.  

This thesis studies the use of Social Media in education as well as in distance 

education. In particular, the findings are presented from an extensive review of the 

bibliography, as well as the empirical studies of researchers and educational 

institutions, which have applied Social Media in the traditional way of teaching but 

also in distance education. Initially the paper examines some key concepts, such as 

Social Media, distance education. Next, views and researches are being presented by 

the scientific and educational community regarding the use of Social Media in 

education but also in distance education. Then, through the grouping of empirical 

research on the use of Social Media in education and distance education, an attempt is 

being made to extract the advantages as well as the disadvantages from the integration 

and implementation of Social Media. 

 

 Keywords: Social Media, Distance Learning 
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1 Διζαγυγή 
 

Ο φξνο «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» (Distance Learning), απνηειεί κηα απφ ηηο 

αξθεηέο κνξθέο ηεο ιεγφκελεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-Learning) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη επηθνηλσληψλ,  

γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθήο εκπεηξίαο πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί, νξγαλσζεί θαη 

λα δεκηνπξγεζεί αλά πάζα ζηηγκή, θαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, ρσξίο λα είλαη 

απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ (εθπαηδεπηψλ ή 

εθπαηδεπνκέλσλ) [1].   

Οη λέεο ηερλνινγίεο, ην δηαδίθηπν, ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (ΜΚΓ) 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζχγρξνλε δσή ηνπ αλζξψπνπ, θαη επεξεάδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ, ζρεδφλ φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε εμΑ δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ επεξεαζηνχλ 

απφ ηελ εμέιημε απηή. ήκεξα, ε εμΑ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιεία, ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο [2].  

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, απνηειεί ε ρξήζηε ησλ ΜΚΓ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμΑ. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ππάξρνπλ πνιινί ππνζηεξηθηέο 

[3][4][5][6] ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ζπκθσλνχλ φηη ηα ΜΚΓ, 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εμΑ,  δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξν 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, πεξηζζφηεξα θίλεηξα 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιινί [7][8][9][10] είλαη 

απηνί πνπ επηζεκαίλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο πνιιέο θνξέο, ε ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα απνκφλσζεο (isolation), 

πξνβιήκαηα ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα καζεζηαθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα θ.α.  

πλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεην, λα εμεηαζζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε.  
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1.1 κοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ 

 

 Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, είλαη λα κειεηήζεη ηελ ρξήζε ησλ 

ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμΑ. Δηδηθφηεξα, κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο πξφζθαηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ησλ απνηειεζκάησλ θαη επξεκάησλ πνπ εμήρζεζαλ απφ δηάθνξεο 

δνθηκέο ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμΑ, είλαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ηνπο, θαη λα εμαρζνχλ, φζν γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν, αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, γηα ην αλ ηειηθά πξέπεη λα γίλεηαη ε ρξήζε ησλ 

ΜΚΓ ή φρη  ζηελ εθπαίδεπζε, θαη αληίζηνηρα ζηελ εμΑ.  πλεπψο, ε  παξνχζα 

εξγαζία κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε επηπιένλ γλψζε, θαη λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, λα δηακνξθψζνπλ κηα πιήξε εηθφλα γηα ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ησλ ΜΚΓ ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο.  

 

 

1.2 Γομή ηηρ Δπγαζίαρ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δνκείηαη ζε πέληε (5) θεθάιαηα. Σν παξφλ θεθάιαην 

απνηειεί ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζέηνληαο ην βαζηθφ δήηεκα πξνο 

δηεξεχλεζε. Σν δεχηεξν θεθάιαην, εζηηάδεη ζηελ κειέηε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη νξηζκέλνη νξηζκνί ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

 ηελ ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (Social Media), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη λέεο ηάζεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. ην ηέηαξην θεθάιαην, 

παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα νξηζκέλσλ πξφζθαησλ εξεπλψλ, 

απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ην αλ ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο βνεζά 

ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σέινο, ζην θεθάιαην ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ζπλνςίδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα, απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο.  
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2 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

 

 

ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ λέσλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. ηελ 

ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη, ε έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, νη 

δηάθνξεο κνξθέο πνπ απηή κπνξεί λα πάξεη, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηεο. 

 
 

2.1 Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 

 

Οπιζμόρ ηηρ Εξ αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζηρ 

Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη νξηζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Ο Holmberg 

[11], πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, δήισζε φηη «Ο όπορ 

εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζη καλύπηει ηιρ διάθοπερ μοπθέρ ζποςδών ζε όλα ηα επίπεδα, 

οι οποίερ δεν ςπόκεινηαι ζε ζςνεσή και άμεζη εποπηεία ηων δαζκάλων πος 

παπεςπίζκονηαι με ηοςρ μαθηηέρ ηοςρ ζηιρ αίθοςζερ διδαζκαλίαρ, οι οποίοι 

επωθελούνηαι από ηην καθοδήγηζη ζσεδιαζμού και ηη διδαζκαλία μιαρ εκπαιδεςηικήρ 

οπγάνωζηρ». 

Οη  Moore θαη Kearsley [12], δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηε δηνίθεζε, αλαθέξνπλ φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη 

«πξνγξακκαηηζκέλε κάζεζε» πνπ ζπλήζσο  δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπζηθή 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηεί εηδηθέο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ 

καζεκάησλ, εηδηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, εηδηθέο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, θαζψο 

θαη εηδηθέο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ καζεκάησλ θαη άιισλ ηερλνινγηψλ, αιιά ζπλάκα 

απαηηεί θαη εηδηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο. 
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Ο νξηζκφο ηνπ Keegan [13] είλαη ν πην ζπρλά αλαθεξφκελνο νξηζκφο ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο , ζε φιε ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. Ο Keegan δηαθξίλεη ηελ 

ΔμΑ εθπαίδεπζε,  απφ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε κε βάζε έμη ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Γηαρσξηζκφο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ-εθπαηδεπφκελνπ 

2. Δπηξξνή εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ 

 3. Υξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 4. Ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

 5. πκκεηνρή ζε κηα εθβηνκεραληζκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο  

6.  Δθπαηδεπφκελνο σο άηνκν  

 

Ο Harasim [15] θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ, ε επηθνηλσλία απφ νκνηίκνπο θαη ε θαηαζθεπή θνηλσληθψλ γλψζεσλ, 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο εμΑ εθπαίδεπζεο.  

Οη Moore et al.[16] επέθηεηλαλ ηνλ νξηζκφ ηνπ Keegan πξνζαξκφδνληαο ηνλ 

γηα ηελ εμΑ εθπαίδεπζε πξνζζέηνληαο ηα αθφινπζα δχν ζηνηρεία:  

α) Σελ ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ ππνινγηζηψλ γηα ηε ζχλδεζε θαη ηε 

δηαλνκή πιηθνχ θαη  

β) Σνπ ππνινγηζηή γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη λα μεθηλήζεη ν 

δηάινγνο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 

Οκνίσο, ε Jacka [17] πξνζάξκνζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Keegan γηα ηελ εμΑ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε θαη δήισζε φηη ε δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη 

απφ: 

(α) δηαρσξηζκφ εθπαηδεπηηθνχ θαη εθπαηδεπφκελνπ 

(β) επηξξνή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπνπδαζηψλ 

(γ) εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 
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 (δ) ακθίδξνκε επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

Απηφ πνπ ζπκπεξαίλνπκε, απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ νξηζκνχ 

ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, είλαη πσο αιιάδεη θαζψο ε ηερλνινγία επηθνηλσληψλ 

εμειίζζεηαη, θαη παξάιιεια εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, φπσο απηφο ηεο θηλεηήο κάζεζεο (mobile learning), ν νπνίνο εμεηάδεηαη 

ζηελ επφκελε ππνελφηεηα.  

Κινηηή Μάθηζη (Mobile Learning) 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ, επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζρεδφλ 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, εκθαλίζηεθε πξηλ ιίγα ρξφληα ν φξνο 

«mobile learning», δειαδή ε κάζεζε κε ηελ βνήζεηα θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Σν mobile 

learning, είλαη έλα είδνο κάζεζεο πνπ πξνζθέξεη πιεζψξα δπλαηνηήησλ θαη 

επηινγψλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαη 

ηνλ ηφπν. Έρνπλ εηπσζεί θαη γξαθηεί πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη ην mobile 

learning, νξηζκνί πνπ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ, άιιαμαλ, ιφγσ ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο 

ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. 

χκθσλα κε ηνπο Hidayat θαη Utomo [18], ην m-learning κπνξεί λα νξηζηεί 

σο κηα ππεξεζία πνπ παξέρεη ειεθηξνληθή κάζεζε θαη πιεξνθνξίεο, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Μπνξεί λα παξέρεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πνπ βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ γλψζεσλ, αλεμάξηεηα ηεο 

θπζηθήο ηνπνζεζίαο θαη ηνπ ρξφλνπ. Ζ θηλεηή κάζεζε [19] απνηειεί κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

Ζ δηαθξηηηθή πηπρή είλαη φηη ην m-learning ηζρχεη γηα ηα  θνξεηά εξγαιεία 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζε κηθξφ κέγεζνο φιε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγία πνπ ζα 

πξνζθέξνληαλ θαη ζε έλα ππνινγηζηή. Οη εθαξκνγέο M-learning απεπζχλνληαη γεληθά 

ζηνλ εθπαηδεπφκελν κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο ίδηαο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Ζ 

θηλεηή ηερλνινγία είλαη κηα λέα αλαδπφκελε ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε 

θνξπθή ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα φια ηα κέξε ηεο θνηλσλίαο (πινχζηνη, 

θησρνί, κνξθσκέλνη) θαη είλαη δηαζέζηκε απφ φινπο. Δθηφο απφ ηελ πιήξε 

πξνζβαζηκφηεηά ηεο, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ mobile learning[20], είλαη ε 
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εμαηνκίθεπζε ελφο ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ ρσξηθά θαη ρξνληθά φξηα.  

 Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο θηλεηήο κάζεζεο ιφγσ ηεο ηαρείαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, o Yamamoto [21] θαηαθέξλεη λα θαιχςεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο θηλεηήο 

κάζεζεο ζηνλ νξηζκφ ηεο θηλεηήο κάζεζεο. Γηα ηνλ Yamamoto , ην mobile learning,  

δελ είλαη απιψο έλαο ηξφπνο λα παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξφζβαζε ζε 

απεξηφξηζηεο πιεξνθνξίεο, αιιά είλαη επίζεο έλαο ηξφπνο εκπινπηηζκνχ ησλ 

γλψζεσλ, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εχθνια θαη απφ νπνπδήπνηε.  

Δθηφο απφ ηελ ακθηζεκία ηνπ νξηζκνχ, ππάξρεη επίζεο κηα δηαθσλία ζρεηηθά 

κε ηηο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο ηερλνινγία θηλεηήο 

κάζεζεο. χκθσλα κε ηελ UNESCO (2013), ηα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ θηλεηή 

κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία είλαη "θηλεηά ηειέθσλα, tablet, νη ππνινγηζηέο, νη 

ειεθηξνληθνί αλαγλψζηεο(e-readers), θνξεηέο ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη 

θνξεηέο θνλζφιεο παηρληδηψλ", ηα Netbooks θαη θνξεηνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ 

επίζεο λα πξνζηεζνχλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Οη ηερλνινγίεο mobile learning έρνπλ 

νξηζκέλεο θνηλέο πηπρέο φπσο ε θνξεηφηεηα, ην κηθξφ κέγεζνο, ε δηαδξαζηηθφηεηα 

θαη ε παληαρνχ παξνχζα θαηάζηαζε. Οη πξναλαθεξφκελεο ιεηηνπξγίεο θαζηζηνχλ 

απηέο ηηο ζπζθεπέο πην νπζηαζηηθέο. 

 Αλεμάξηεηα απφ ην κνληέιν ηεο ηερλνινγίαο εθκάζεζεο, ην mobile learning  

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζηζηψληαο ην σο έλα βνιηθφ κέζν 

κάζεζεο / δηδαζθαιίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Όηαλ ιεθζεί ππφςε, ε 

δπλαηφηεηα ηεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, ε πξνζβαζηκφηεηα απφ φινπο ηφηε ε 

θαηαιιειφηεηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο θαζίζηαηαη πην εκθαλήο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ απφ ην δηθφ ηνπο ζπίηη, 

γξαθείν, ή νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο κπνξεί λα θαληαζηεί θάπνηνο. Οη θνξεηέο 

ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο, λα καζαίλνπλ, 

λα δηδάζθνπλ, λα κνηξάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζέινπλ. Οη ηερλνινγίεο θηλεηήο εθκάζεζεο έρνπλ έλα ειπηδνθφξν κέιινλ αλ 

είλαη ζσζηά ελζσκαησκέλεο ζην ηξέρνλ ζχζηεκα ή εάλ ην ζχζηεκα ππνζηεί 
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νξηζκέλεο θξίζηκεο αιιαγέο γηα λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 
 

2.2 Πλεονεκηήμαηα από ηην σπήζη ηηρ Δξ αποζηάζευρ 

Δκπαίδεςζηρ 

 
 

Οθέλη για ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ 

Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζε θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν γηα ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηα θπξηφηεξα νθέιε είλαη: 

 • Δπειημία: πνιινί καζεηέο αλαδεηνχλ καζήκαηα εμ απνζηάζεσο δηφηη δελ 

κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα εθηίζεληαη ζηελ παξαθνινχζεζε πνπ απαηηείηαη ζηα 

καζήκαηα θπζηθήο ηάμεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε επειημία πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία απφζηαζεο δηακνξθψλεηαη σο έλα κεγάιν πιενλέθηεκα [22]. 

• Γηαζεζηκφηεηα πεξηερνκέλνπ θαη επειημία: Σα πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε έλαλ ηζηφηνπν εμΑ, ν εθπαηδεπφκελνο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ εγγξαθεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπνηε ην 

επηζπκεί θαη απφ νπνηνδήπνηε κέξνο. πλεπψο, ππάξρεη κηα επειημία ζηνλ ηξφπν θαη 

ζηελ ψξα ηεο  παξαθνινχζεζεο, θαη ν εθπαηδεπφκελνο, πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα 

ηεο κειέηεο ηνπ φπσο απηφο ην επηζπκεί. Δπίζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ εγγεγξακκέλνπ 

καζήκαηνο, κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη φζεο θνξέο ρξεηαζηεί.  

• Υακειφ θφζηνο: Με ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, έλαο ρξήζηεο κπνξεί 

λα εμνηθνλνκήζεη εθηφο απφ ρξφλν θαη αξθεηά έμνδα. Γηα παξάδεηγκα, ηα δίδαθηξα 

ζε θπζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζπλήζσο είλαη έσο θαη δχν θνξέο πεξηζζφηεξα απφ 

φηη ηα δίδαθηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ κε εμΑ. Δπίζεο, ν 

εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα απνθχγεη ην θφζηνο γηα ηελ κεηαθίλεζε, θαζψο δελ 

ρξεηάδεηαη λα κεηαβεί ζηνλ θπζηθφ ρψξν δηδαζθαιίαο ηνπ ηδξχκαηνο [24].  
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Οθέλη για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ και ηα εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα 

Ζ ρξήζε ηεο εμΑ, κπνξεί λα σθειήζεη [23][24] ζε κεγάιν βαζκφ φρη κφλν 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην ζχλνιν ηνπ πξνζθέξνληαο ηα παξαθάησ νθέιε: 

 • Υακειφηεξν θφζηνο: Με ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, έλα εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη καζήκαηα εμ απνζηάζεσο, ή πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζηα νπνία κπνξεί ζεσξεηηθά λα ζπκκεηέρεη 

απεξηφξηζηνο αξηζκφο εθπαηδεπνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, αλζξψπηλνπο πφξνπο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηνπ κεηψλνληαο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  

 • Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα θπζηθφ ρψξν δηδαζθαιίαο: Ζ κε αλάγθε γηα 

θπζηθνχο ρψξνπο (αίζνπζεο) δηδαζθαιίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ, 

ζεκαίλεη ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη απνθπγή ηεξάζηηνπ 

θφζηνπο γηα ηελ ελνηθίαζε, ηελ αδεηνδφηεζε, ηνλ θσηηζκφ, εμνπιηζκφ, ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ αηζνπζψλ. πλεπψο, δελ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ 

αλάγθεο θαη ηα δαπαλεξά έμνδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο ηα καζήκαηα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ εμ απνζηάζεσο, κέζσ δηαδηθηχνπ θαη εηδηθψλ πιαηθνξκψλ 

ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο, κε ειάρηζην θφζηνο ηεο εθ άπαμ 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο.  

• Γηδαζθαιία ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο εθπαηδεπνκέλνπο. ηελ εμΑ, ζπλήζσο 

νη εθπαηδεπηηθνί  δεκηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά βίληεν, ζηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα ν 

εγγεγξακκέλνο εθπαηδεπφκελνο, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε, κέζα απφ θάπνηα 

εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν θαζεγεηήο έρεη θαηαβάιιεη κία 

πξνζπάζεηα, ψζηε λα εγγξάςεη ζε κνξθή βίληεν ην κάζεκα πνπ αθνξά θάπνην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά ην κάζεκα ηνπ λα ην παξαθνινπζήζνπλ φζνη επηζπκνχλ, 

θαη φζεο θνξέο ην επηζπκνχλ, απιά θάλνληαο ιήςε ηνπ βίληεν απηνχ. πλεπψο, δελ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, δειαδή ζε κηα θπζηθή αίζνπζα φπνπ εθεί δελ κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ 

πνιιά άηνκα. 
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2.3 Μειονεκηήμαηα από ηην σπήζη ηηρ εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη απνδείρηεθε πνιχ ζπκθέξνπζα, ε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε έρεη επίζεο θάπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ επηζεκαίλνληαη απφ 

δηάθνξεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οξηζκέλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο είλαη: 

1. Γπζθνιία ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ: Γηα πνιινχο αλζξψπνπο, ε κε χπαξμε 

θπζηθήο ηάμεο θαη ν θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, 

δπζθνιεχεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. 

2. Γπζθνιία ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο: Όηαλ έλαο 

εθπαηδεπφκελνο ζπλαληήζεη θάπνην πξφβιεκα ζε έλα κάζεκα, ή έρεη θάπνηα απνξία 

ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηή, ηφηε ε επηθνηλσλία ζηελ πεξίπησζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απνζηνιή θάπνηνπ 

κελχκαηνο ή email. Απηφ φκσο δπζρεξαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιία ζε κία ηάμε, 

ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί άκεζα λα ξσηήζεη ηνλ θαζεγεηή γηα ηπρφλ απνξίεο θαη έηζη 

λα γίλεη άκεζα θαηαλνεηφ 

3. Γπζθνιία αιιειεπίδξαζεο:  ηελ πεξίπησζε ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, ν καζεηήο ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα νκαδηθή εξγαζία, φπσο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε κηαο αίζνπζαο ή εξγαζηεξίνπ δηδαζθαιίαο. 

Αθφκε θαη ε αλάξηεζε ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν δελ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη θάπνηνο απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη 

ηελ ζπλεξγαζία ζε θπζηθφ ρψξν. 

4. Σερληθά πξνβιήκαηα: Πνιιέο θνξέο, ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ αξγή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ή 

άιιεο, ηερληθήο θχζεσο αηηίεο, κπνξνχλ επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο [36]. 
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2.4 Σεσνολογίερ πος Υπηζιμοποιούνηαι ζηην εξ Αποζηάζευρ 

Δκπαίδεςζη 

 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, πνηθίινπλ θαη είλαη δχζθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ. Ωζηφζν, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο , ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο 

γηα λα εληζρχζνπλ ηελ δηδαζθαιία απφ απφζηαζε.  

Υπήζη Πολςμέζυν: Ζ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ηελ ρξήζε πνιπκέζσλ, φπσο εηθφλα, ήρνο θαη βίληεν, κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ην κάζεκα εμαηξεηηθά ειθπζηηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.   

 

Ο παγκόζμιορ Ιζηόρ υρ πηγή πληποθοπιών: Σν δηαδίθηπν απνηειεί πεγή 

ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαη κηα δσξεάλ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε είλαη 

δηαζέζηκε γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, ψζηε λα αλαδεηήζεη θαη λα βξεη νηηδήπνηε ςάρλεη, 

ζρεηηθφ κε ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεηαη.  

 

ύγσπονη και αζύγσπονη Γιδαζκαλία: Ζ επηθνηλσλία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ζχγρξνλε, αζχγρξνλε ή αθφκα θαη ηα δχν. πλήζσο ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ κειέηεο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

πεξηιακβάλεη:  

(α) Ζ εηζαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ζηνηρεία πνιπκέζσλ, ηα νπνία κπνξνχλ 

λα είλαη κε θείκελν ή κε ζπκπηεζκέλν βίληεν. 

(β) Δηδηθφ ινγηζκηθφ ζρεηηθά κε ην πιηθφ, ην νπνίν ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ ή ν καζεηήο κπνξεί λα ην «θαηεβάζεη» θαη λα εξγαζηεί κε ηνλ πξνζσπηθφ 

ηνπ ππνινγηζηή.  

(γ) Άιιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα «θαηεβάζεη» ζηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή, φπσο: αξρεία θεηκέλνπ κε εξσηήζεηο, αξρεία ήρνπ θαη 

εηθφλσλ, αξρεία βίληεν.  

(δ) Αζθήζεηο / δξαζηεξηφηεηεο γηα πξαθηηθή, γξαπηέο δνθηκέο (αθφκε θαη γηα 

νινθιήξσζε γξακκήο θαη απηφκαηε δηφξζσζε).  

(ε) πλδέζεηο κε πφξνπο πιεξνθνξηψλ, φπσο: βηβιηνζήθεο, δεκνζηεπκέλα 

άξζξα ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Σα εληειψο εηθνληθά 
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ηδξχκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αθνινπζνχλ ηελ πξνεγνχκελε παξνρή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ζπνπδψλ θαη 

κε ππελζχκηζε ζεκαληηθψλ εκεξνκεληψλ. 

Το εκπαιδεςηικό λογιζμικό και ηα μαθηζιακά πεπιβάλλονηα 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη πνιπκνξθηθφ θαη πνιπιεηηνπξγηθφ. Οξηζκέλεο 

κνξθέο απηνχ ηνπ πιηθνχ, πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ππνινγηζηή, ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. πλήζσο ην ινγηζκηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

ιεηηνπξγεί γηα λα βνεζήζεη ην ππφινηπν πιηθφ θαη ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δχζθνισλ ζεκείσλ ηνπ πιηθνχ ή ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκείσλ φπνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ θάλεη ιάζε. Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαηαζθεπάδνληαη ππφ ηελ 

επίδξαζε θαη ηηο αξρέο ησλ δηαθφξσλ ζεσξηψλ ηεο κάζεζεο. ηε δεθαεηία 1990-2000 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο θαη έξεπλεο κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κάζεζε (Computer Based 

Learning ), ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο κάζεζεο 

(θνλζηξνπθηηβηζκφο). Απηέο νη ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ελεξγά ηνλ ρξήζηε / καζεηή θαη ηνλ βνεζνχλ 

ψζηε λα δνκήζεη (λα δεκηνπξγήζεη) θαη λα αλαθαιχςεη ηηο γλψζεηο ηνπ.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ είλαη αμηφπηζηε θαη ην θφζηνο 

ηνπο είλαη κηθξφ εάλ ζπγθξηζεί κε απηφ ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ππνινγηζηέο ή κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα, 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο ή βίληεν. Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πφξσλ ηνπ, απνηειεί γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν έλα καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, γεκάην πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη κε πνιιαπιά κέζα. ε απηφ ην 

πεξηβάιινλ, ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πξνσζεζεί, λα ππνζηεξηρζεί θαη λα 

θαιιηεξγεζεί.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία καζεκάησλ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα  

αλαξηεζεί ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα εξγαιεία, φπσο ην 

Zoom, ην Skype, ην Webex. Οξηζκέλα εξγαιεία είλαη αθφκε πην ηζρπξά, δίλνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, φρη κφλν γηα ηε δεκηνπξγία 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη γηα ηε δηαρείξηζε εηθνληθήο ηάμεο, επηθνηλσλίαο κε 
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θείκελν, ήρν θαη βίληεν, πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο φπσο είλαη ηα: Moodle, Blackboard, E-class, WebCT. 

ε ηέηνηεο πιαηθφξκεο ινγηζκηθνχ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηηο νπνίεο νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ κέζσ ηνπ World Wide Web, νη θχξηεο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ είλαη:  

 Αλαθνηλψζεηο ησλ θαζεγεηψλ 

 Αλαξηήζεηο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ 

 Τινπνίεζε κηθξψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

 Απνζηνιή καδηθψλ κελπκάησλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

 Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ  

 Γεκηνπξγία Quiz 

Δπίζεο, νξηζκέλεο πιαηθφξκεο ηειε-εθπαίδεπζεο θαη επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ πεξηιακβάλνπλ ρψξν ζπζθέςεσλ κε γξαπηφ θείκελν (αίζνπζα 

ζπλνκηιίαο) επηηξέπνληαο παξάιιεια ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο είλαη έλα 

εξγαιείν ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο, 

επηηξέπεη ηελ πιεθηξνιφγεζε θεηκέλνπ, ηελ εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ θαη γξαθηθψλ. 

Μέζσ ηεο αίζνπζαο ζπλνκηιηψλ νη ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κε γξαπηφ θείκελν 

(επίζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) θαη νη εξσηήζεηο ηίζεληαη ζηνλ θαζεγεηή, ν νπνίνο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη κε ηε ρξνληθή γξακκή πνπ μεθηλνχλ νη εξσηήζεηο. Οη 

εμειηγκέλεο πιαηθφξκεο επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ (δειαδή θφξκεο, θείκελν, γξαθηθά) ηηο νπνίεο ν θαζεγεηήο επηζπκεί λα 

δψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηελ ηαπηφρξνλε κεηάδνζε εηθφλαο θαη ήρνπ ηνπ 

δαζθάινπ ζε έλα «παξάζπξν» ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή.  
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3 ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΔΑ ΓΙΚΣΤΩΗ 

ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 

 

3.1 Σι είναι ηα Μέζα Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ 

 

Σα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο,  ζπλερίδνπλ λα αιιάδνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί έλαο ζηαζεξφο νξηζκφο γηα απηά. Απηφ ππνζηεξίδνπλ 

θαη νη Jacka θαη Scott [24] θαη δειψλνπλ  φηη «δελ ππάξρεη θαλέλαο αλαγλσξηζκέλνο 

νξηζκφο γηα ηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο». Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

νξηζκέλνη νξηζκνί ησλ ΜΚΓ, ζχκθσλα κε δηάθνξνπο κειεηεηέο. 

 Οη Kaplan θαη Haenlein [25] θαζφξηζαλ ηα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο σο 

κηα νκάδα εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηεξίδνληαη ζηα ηδενινγηθά 

θαη ηερλνινγηθά ζεκέιηα ηνπ Web 2.0, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγεί ν ρξήζηεο. Σν ιεμηθφ ηεο Ομθφξδεο (2011) 

νξίδεη επίζεο ηα θνηλσληθά κέζα σο "ηζηφηνπνπο θαη εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσληθή δηθηχσζε". 

 Έλαο άιινο νξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο είλαη φηη είλαη έλαο 

πνιχ δεκνθηιήο, εμαηξεηηθά γξήγνξνο θαη επξχο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο έρεη 

απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο, θαζψο θαη αμηφπηζηνο απφ δηζεθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο, λα κνηξάδεηαη θαη λα αλαθαιχπηεη πεξηερφκελν πνπ αθνξά άηνκα, 

πιεξνθνξίεο, ςπραγσγία θαη ηερλνγλσζία  

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, φινη νη παξαπάλσ νξηζκνί έρνπλ έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην γεγνλφο φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πεξηιακβάλνπλ 

θάπνηα κνξθή επηθνηλσλίαο κεηαμχ αηφκσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ [26].  

Σα θνηλσληθά κέζα άξρηζαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ην πξψην 

αλαγλσξηζκέλν δίθηπν θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ νλνκάζηεθε 

"SixDegrees" ην 1997 θαη ε ηερλνινγία απηή επέηξεςε ζηνπο ρξήζηεο λα θνξηψζνπλ 

έλα πξνθίι θαη λα θάλνπλ θίινπο.  
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3.2 Σαξινόμηζη ηυν Μέζυν Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη ησλ Social Media, κέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχλ 

θαη αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηά ηα κέζα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 

δηαθνξεηηθέο δνκέο θαη πνηφηεηεο δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην Twitter παξέρεη 

ζηα άηνκα ηε δπλαηφηεηα λα κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο κε ηελ κνξθή ζχληνκνπ 

θεηκέλνπ κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο, ην YouTube θαζηζηά δπλαηή ηελ θνηλή ρξήζε 

βίληεν πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα νπνηνδήπνηε ζέκα θαη ην Facebook παξέρεη ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ, βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ επηηξέπνληαο αθφκε θαη ηελ δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο πξνθίι ρξήζηε θαη ζπλνκηιίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (chat). χκθσλα κε 

επίζεκα δεδνκέλα, θάζε κήλα, κεκνλσκέλνη επηζθέπηεο παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξα 

απφ δχν δηζεθαηνκκχξηα βίληεν πνπ έρνπλ ρξφλν εθηέιεζεο ελλέα δηζεθαηνκκπξίσλ 

σξψλ ζην YouTube. Απηά ηα δεδνκέλα, απνδεηθλχνπλ πφζν δεκνθηιή είλαη ηα social 

media.  . 

Οη Kaplan θαη Haenlein [25] ηαμηλνκνχλ ηα θνηλσληθά κέζα ζε έμη (6) 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

 1. Κνηλφρξεζην έξγν (Wikipedia)  

2. Ηζηνιφγηα θαη κηθξν-blogs (Twitter)  

3. Κνηλφηεηεο πεξηερνκέλνπ (Youtube)  

4. Ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook) 

5. Δηθνληθφο θφζκνο παηρληδηψλ 

6. Δηθνληθφο θφζκνο, δεχηεξεο δσήο   

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ζε θαηεγνξίεο, ήηαλ ρξήζηκε γηα ηνπο 

κειεηεηέο, ψζηε λα είλαη εθηθηή θαη εχθνιε, ε  αλαγλψξηζε θαη κειέηε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θνηλσληθψλ κέζσλ [29]. Όκσο, ζήκεξα,  κπνξεί λα πξνθχςεη 

κηα δπζθνιία ζην λα θαηεγνξηνπνηεζεί έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο δηάδνζεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ θαη έηζη θάπνηνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη 

ζήκεξα, πνιιά κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζε δχν ή θαη ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Σα θνηλσληθά κέζα ζεσξνχληαη σο ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε 
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εθαξκνγή ζην δηαδίθηπν ηνλ 21ν αηψλα θαη απηή ε ηαρεία αλάπηπμε ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν [27].  

 Ζ αλζξσπφηεηα έρεη επσθειεζεί πάξα πνιχ θαη ζπλερίδεη λα επσθειείηαη 

απφ απηήλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ππνηηκήζεη ηε ζεκαζία ηεο φζνλ αθνξά 

ηελ επηθνηλσλία. ήκεξα, ηα θνηλσληθά κέζα έρνπλ ιάβεη κηα λέα δηάζηαζε θαη έρνπλ 

ελζαξξχλεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή, εηδηθφηεξα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ εθαξκνγέο θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Ζ ρξήζε θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ εθαξκνγέο Android, κέζα ζε έλα θνηλσληθφ 

δίθηπν νλνκάδεηαη «θηλεηή θνηλσληθή δηθηχσζε» (mobile social media) [5].  

χκθσλα κε ηνλ Humphreys [27], ζηε κειέηε ηνπ κε ηίηιν "Κηλεηά θνηλσληθά 

δίθηπα θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο" νη εθαξκνγέο θνηλσληθνχ δηθηχνπ έρνπλ πιένλ 

κεηαθεξζεί απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην θηλεηφ ηειέθσλν, νη πιεξνθνξίεο δηθηχνπ θαη ε 

επηθνηλσλία κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζην δεκφζην ρψξν. Απηέο νη λέεο ππεξεζίεο 

πνπ αλαπηχζζνληαη γηα θηλεηά ηειέθσλα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ, 

λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο δεζκνχο. 

 

3.3 Η Υπήζη ηυν Μέζυν Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ ζηην Δκπαίδεςζη 

 

ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηα ΜΚΓ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ ελεκέξσζε, 

ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

[28]. 

Σα θνηλσληθά κέζα έρνπλ θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ηφζν ηεο εξεπλεηηθήο θαη  

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, φζν θαη πνιιψλ επαγγεικαηηψλ. ηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο [30], ηα θνηλσληθά κέζα έρνπλ κεηακνξθψζεη έλα λέν, θαηλνηφκν 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν.  

Ζ αθαδεκατθή έξεπλα έρεη δψζεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ σο εξγαιείν δηαρείξηζεο ζε δηάθνξα πιαίζηα [30][32][33][34]. 

Ωζηφζν, νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμεκέλε δεκνηηθφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ ελζσκάησζε ηέηνησλ εξγαιείσλ ζηηο 
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επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ρξήζε ηνπο γηα ζθνπνχο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί,  κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο σο εξγαιείν γηα ηελ παξάδνζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε κάζεζε, 

θαζψο θαη γηα λα εθαξκφζνπλ λένπο ηξφπνπο κάζεζεο, κε ηελ βνήζεηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ [28]. 

Οη εκπεηξηθέο ελδείμεηο ππνδεηθλχνπλ φηη νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εθηελψο 

ςεθηαθέο πεγέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπο [35] ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ. Δλ ησ κεηαμχ, ε πξνψζεζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ θαηέζηε επείγνπζα πξνηεξαηφηεηα ζηελ Δπξψπε, 

ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ηα θνηλσληθά κέζα. 

 Ζ Hovorka θαη ε Rees  [37] ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ πνιχηηκεο 

δεμηφηεηεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Παξά ηε 

ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα 

θνηλσληθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ηεο παξάδνζεο ή ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ καζεκάησλ δηαρείξηζεο παξακέλεη ππφ έξεπλα.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνλίδνληαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο [38][39][23], αιιά ε 

πιεηνςεθία ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο πξννπηηθέο ησλ 

καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππάξρνπζα έξεπλα δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη κηα 

πξννπηηθή πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Απφ ηε κία πιεπξά, απφ ηελ άπνςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη δνζεί πνιχ πεξηνξηζκέλε πξνζνρή [40] ζηελ πξαγκαηηθή 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ σο ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ παξάδνζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ ζπνπδαζηψλ [41]. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο έξεπλεο, σζηφζν, επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ηνπο κέζα ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη φρη ηφζν 
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ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, δελ ππάξρεη αξθεηή έξεπλα γηα ηηο γλψζεηο ησλ εξεπλεηψλ 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ ηφζν ζηελ 

παξάδνζε φζν θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

εηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο [42].  

 

3.4 Πλεονεκηήμαηα  από ηην Υπήζη ηυν Social Media ζηην 

εκπαίδεςζη 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ησλ 

Social Media ζηελ εθπαίδεπζε δηράδεη ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα [43]. Απφ ηε κηα 

πιεπξά, νη ππνζηεξηθηέο ησλ Social Media ζηελ εθπαίδεπζε ηνλίδνπλ πνιιαπιά 

νθέιε θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο . Απφ ηελ άιιε, 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ακθηζβεηνχλ ηα νθέιε απφ 

ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, δειψλνληαο φηη ηέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα  

επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηνπο καζεηέο, γηα ιφγνπο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε 

ελφηεηα.  

Ωζηφζν, κεηά απφ ελδειερή εμέηαζε ελφο επξένο θάζκαηνο θνηλσληθψλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, δηαπηζηψζεθε φηη απηά ηα εξγαιεία παξνπζηάδνπλ 

πνιιά εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηέο, επνκέλσο, ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα πεξαηηέξσ κάζεζε. 

Απηά ηα πιενλεθηήκαηα πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Τα μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ ωρ κανάλια επικοινωνίαρ 

Οη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε επηηπρήο ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο εμαξηάηαη απφ πνιιά πξάγκαηα, έλα απφ ηα νπνία είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ηνπο. Δάλ δελ ππάξρεη θαηάιιειε 

επηθνηλσλία κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ, ηφζν ε δηδαζθαιία φζν θαη ε κάζεζε ζα 

γίλνπλ δχζθνιε [42]. Γηα ην ιφγν απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ 

ζπλερψο ηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη 

ηειεπηαίνη. Ζ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηνπ θφβνπ ή ηεο ζχγρπζεο ησλ καζεηψλ 

ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ. Όζν πεξηζζφηεξν αιιειεπηδξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ γξήγνξα 

θαη ζε πςειφ επίπεδν. Απφ απηή ηελ άπνςε, πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δειψλνπλ 

ηελ δπζαξέζθεηα [43] ηνπο γηα ηελ κε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο 

θαη ηελ θαθή ζρνιηθή ηνπο απφδνζε. Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη απηφ νθείιεηαη 

ελ κέξεη ζηελ απνπζία «ζχλδεζεο» κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη εάλ δελ ππάξρεη επαξθήο επηθνηλσλία 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, ε δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο δελ γίλεηαη κε 

ζσζηφ θαη ζαθή ηξφπν, θαη δελ επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε κάζεζε.  

Δπνκέλσο, κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ κπνξεί, 

επνκέλσο, λα δηνξζψζεη απηφ ην πξφβιεκα. Γεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη καζεηέο, ρξεζηκνπνηνχλ 

θνηλσληθά δίθηπα σο επί ην πιείζηνλ γηα λα δηαηεξνχλ επαθή κε θίινπο, 

ζπλαδέιθνπο, ζπκκαζεηέο θαη ζπγγελείο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ ηα πηζαλά 

νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηέηνηα εξγαιεία δηθηχσζεο ζηε ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε. Απηέο νη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο ζα κπνξνχζαλ πξάγκαηη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ησλ θνηηεηψλ, ηεο ζρνιήο θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν Facebook θαη ην Twitter, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο backchannels γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ εληφο ή κεηαμχ ηάμεσλ.  

Οη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ κέζσ 

κηαο ζειίδαο Facebook ή κηαο ξνήο Twitter, λα αλαζέζνπλ εξγαζίεο ζην ζπίηη θαη 

ζρέδηα καζεκάησλ, λα επεθηείλνπλ ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε, λα ζηείινπλ κελχκαηα θαη 

ελεκεξψζεηο, λα πξνγξακκαηίζνπλ ή λα αλαθνηλψζνπλ πξνζερείο εθδειψζεηο θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα εηδηθέο δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο πάλει ή 

νκηιεηέο πξνζθεθιεκέλσλ. Απηή ε αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ-καζεηή ζίγνπξα ζα 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε δηαθφξσλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ζηελ επίιπζή ηνπο 

ζε ιηγφηεξν ρξφλν. Σα θνηλσληθά κέζα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επηθνηλσλία φρη 

κφλν κεηαμχ καζεηψλ θαη δαζθάισλ αιιά θαη κεηαμχ καζεηψλ, νη νπνίνη  έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα κηιήζεη ν 

έλαο ζηνλ άιιν, γηα επεξρφκελεο εξγαζίεο ή εμεηάζεηο. Δάλ νη καζεηέο 
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αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κέζσ θάπνηνπ ηζηφηνπνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα 

ιάβνπλ βνήζεηα θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Οκνίσο, θαζψο ηα ηζηνιφγηα θαη ηα wikis 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβνιή πνιιψλ ρξεζηψλ, απηά ηα εξγαιεία ζπλεξγαζίαο 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ επηηπρψο ηε δηαδξαζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Τα μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ ωρ επγαλεία εμπλοκήρ 

Σα εξγαιεία θνηλσληθψλ κέζσλ είλαη επίζεο απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη αχμεζεο ηεο 

αθνζίσζεο ησλ καζεηψλ. Καζψο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφξσλ ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ έρνπλ πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν, απηά ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ επίζεο λα πξνζειθχζνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηηο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ παξέρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο 

ηδξχκαηα. Έλαο καζεηήο πνπ ζρεδφλ πνηέ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ηάμε κπνξεί λα 

αζρνιεζεί ελεξγά κε ηε ζπλ-θαηαζθεπή ηεο καζεζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο κε ηνπο 

δαζθάινπο ηνπ, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη κπνξεί λα αηζζαλζεί πην 

άλεηα λα εθθξάζεη πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπ, θαη λα ηηο 

κνηξαζηεί ζην Facebook, ην Twitter ή ην YouTube. Ζ ρξήζε εξγαιείσλ φπσο ην 

Google Apps for Education ή ην Ning ζα επέηξεπε ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πνιχηηκνπο καζεζηαθνχο πφξνπο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαη ηελ ηνπνζεζία πνπ 

βξίζθνληαη.  

Μέζα ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε, ε παξνρή ζηνπο καζεηέο επηπξφζζεηνπ 

καζεζηαθνχ πιηθνχ κπνξεί λα είλαη πνιχ δαπαλεξή θαη πεξίπινθε. Ωζηφζν, ε ρξήζε 

θνηλσληθψλ κέζσλ κπνξεί λα βειηηψζεη ζηε καζεζηαθή εκπεηξία. πλεξγαηηθά θαη 

ζπκκεηνρηθά εξγαιεία φπσο ηα Wikis, ηα ηζηνιφγηα, ηα Έγγξαθα Google κπνξνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ ελεξγά ζπκκεηέρνληεο ή αθφκε θαη 

ζπκπαξαγσγνί δεκηνπξγίαο καζεζηαθνχ πιηθνχ, θαη φρη παζεηηθνί δέθηεο  

πεξηερνκέλνπ. Μεηά απφ δηάθνξεο κειέηεο, ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ ζπρλά 

αλαθέξνπλ νη καζεηέο σο αηηία ηεο «πιήμεο» [43] ηνπο ζην ζρνιείν είλαη φηη ηα πιηθά 

δελ είλαη πάληα ζρεηηθά κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Μεξηθνί καζεηέο, σζηφζν, 

δείρλνπλ φηη ε αηηία ηεο πιήμεο ηνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε αιιειεπίδξαζεο 

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ε πιήμε ηεο ηάμεο θαη λα εληζρπζεί ε 

ζπκπεξηθνξά, ηα εξγαιεία θνηλσληθψλ κέζσλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
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ην ζρεδηαζκφ θνηλσληθψλ θαη δηαδξαζηηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

ζπδήηεζε, νκαδηθά έξγα θ.ιπ.).  

Απηφ ζα επέηξεπε ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε άιινπο αλζξψπνπο πέξα απφ ηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ. Δθηφο απφ 

ηελ πξνψζεζε αιιειεπηδξάζεσλ καζεηψλ-καζεηψλ, ηα θνηλσληθά κέζα κπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη καζεηέο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο, 

μεπεξλψληαο ηα εκπφδηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηνπνζεζίαο [44]. Καηά ζπλέπεηα, νη 

καζεηέο ζα έρνπλ αξθεηέο επθαηξίεο λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα θάλνπλ ζρφιηα θαη λα 

ιακβάλνπλ ζρφιηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ 

ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο [45]. 

 

Κοινωνικά μέζα ωρ ζςνεπγαηικέρ πλαηθόπμερ 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ φθεινο ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ είλαη φηη εληζρχνπλ ηε 

ζπλεξγαζία [46] . πλεξγαζία ζεκαίλεη ζπλεξγαζία απφ θνηλνχ, γηα ηελ επίηεπμε 

θνηλψλ ζηφρσλ. ε κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα κάζεζεο, ε ζπλεξγαζία αλαθέξεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή κέζνδν ζηελ νπνία νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο 

πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. χκθσλα κε ηνπο Ingram θαη Hathorn [46], ε πξαγκαηηθή 

ζπλεξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θξίζηκα ζηνηρεία: α) ζπκκεηνρή, β) αιιειεπίδξαζε 

θαη γ) ζχλζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλεξγαζία ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ απιή θαηαλνκή ησλ 

εξγαζηψλ. Ζ πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία [47] δελ απαηηεί κφλν απφ ηνπο καζεηέο λα 

παξάγνπλ αλεμάξηεηα μερσξηζηά κέξε ελφο έξγνπ, αιιά ζεκαίλεη νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία κε δηακνηξαζκφ ηδεψλ θαη αληηιήςεσλ.  

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο ζπλεξγαζίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία [42], έλαο 

κεγάινο αξηζκφο εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκεχνπλ σο πιαηθφξκεο γηα 

ηε ζπιινγή θαη κνηξαζκα πιεξνθνξηψλ θαη πφξσλ ηφζν απφ εζσηεξηθά φζν θαη απφ 

εμσηεξηθά δίθηπα ζπλεξγαζίαο. πλεπψο, νη εθπαηδεπφκελνη,  κπνξνχλ κε απηφ ηνλ 

ηξφπν,  λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ πεξηερφκελν θαη λα επσθειεζνχλ 

απφ ηε ζπιινγηθή γλψζε. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη 
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έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν [42] γηα ηε δεκηνπξγία θαλαιηψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη κεηαμχ καζεηψλ. ε αληίζεζε κε ηα θιαζηθά 

εθπαηδεπηηθά κνληέια πνπ ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε αηνκηθέο δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο, νη πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο επηηξέπνπλ 

κηα αιιαγή ζηελ αηνκηθή ζθέςε γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηε λνεκνζχλε πνπ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ ζπλεξγαηηθά. Ζ δχλακε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζθέξνπλ έλαλ κνλαδηθφ πξννξηζκφ φπνπ νη 

άλζξσπνη θέξλνπλ καδί ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο εμεηάδνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη 

ηηο δεκνζηεχνπλ κε ηξφπν πνπ λα κπνξεί λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα επαλεμεηαζηνχλ.  

Ζ έξεπλα [47][48] έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία θαη φηη νη καζεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε νκάδεο 

ηείλνπλ λα καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα θαη λα δηαηεξνχλ ηε γλψζε πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη 

ζε άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Δλψ ε απιή απφθηεζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κφλε ηεο, νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ ζπρλά 

βειηηψλνληαη θαιχηεξα ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ. Σα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο επηηξέπνπλ πξαγκαηηθά ζηνπο καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη ζε έξγα πέξα 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ. Απηή ε θαηεγνξία εξγαιείσλ ζπιινγηθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πεξηιακβάλεη wiki, πνπ είλαη ηζηφηνπνη ή αλνηρηά θφξνπκ πνπ 

επηηξέπνπλ ζε πνιινχο ρξήζηεο λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη λα εξγάδνληαη ζην ίδην 

πεξηερφκελν. χκθσλα κε ηνπο Parker θαη Chao, ηα wiki είλαη ηδαληθά γηα 

ζπλεξγαηηθή γξαθή ιφγσ ηεο αλνηρηήο δνκήο επεμεξγαζίαο θαη θξηηηθήο ηνπο [47]. 

 

3.5 Μειονεκηήμαηα από ηην Υπήζη ηυν Social Media ζηην 

εκπαίδεςζη 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, απφ 

ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζρεηηθά κε ηελ 

ρξήζε ηνπ Facebook ζηελ εθπαίδεπζε, ηνπ πην δεκνθηινχο κέζνπ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζηνλ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, ζε αξθεηέο έξεπλεο, εμεηάδεηαη ε ρξήζε ησλ 

νκάδσλ ηνπ Facebook. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο απηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ην Facebook λα γίλεη ην πξνεπηιεγκέλν 
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ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο, πνπ ιεηηνπξγεί εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. πλήζσο, ην Facebook δελ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο. Ωο απνηέιεζκα, ππάξρνπλ 

θίλδπλνη φηαλ νη καζεηέο απνηπγράλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ππνβάινπλ επίζεκν πιηθφ ή αμηνιφγεζε. Κξίζηκν είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο πνπ θαηαγξάθεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ειέγρνπο. 

Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ραζνχλ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ειέγρνπο, 

εθηφο εάλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πξνζεθηηθνί θαη αληηγξάθνπλ πιηθφ απφ νκάδεο ηνπ 

Facebook ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο.  

Όπσο ηνλίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ε ρξήζε ηνπ Facebook σο ην πξνεπηιεγκέλν 

ζχζηεκα εθκάζεζεο ζεκαίλεη επίζεο φηη δελ γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ηη είδνπο 

πιεξνθνξίεο θηάλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο. Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο γηα κηα νκάδα 

Facebook πνπ μεθίλεζε απφ θνηηεηέο ελδέρεηαη λα κελ είλαη πιήξσο 

επζπγξακκηζκέλεο κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. ε αληίζεζε 

κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο, ην Facebook δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε 

ραξηνγξάθεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ην Facebook δελ δηαζέηεη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο ηνπ ηδξχκαηνο, ην νπνίν είλαη 

αλψηεξν απφ απηφ ζηε κείσζε ηεο απάηεο, ησλ επηζέζεσλ ηψλ θαη ηεο πηζαλήο 

θινπήο ηαπηφηεηαο.  

Οξηζκέλνη θαζεγεηέο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο ηνπο δελ γλσξίδνπλ ηα 

δεηήκαηα απνξξήηνπ [49] πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαηά ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θνηλσληθψλ κέζσλ θαη δελ θαηαλννχλ νχηε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ξπζκίζεηο 

απνξξήηνπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Πνιινί θαζεγεηέο ζρνιίαζαλ επίζεο φηη 

νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ φηη, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο απνξξήηνπ, έλαο 

δπλεηηθφο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεη ηε ζειίδα ηνπ καζεηή ζηνλ ηζηφηνπν θάπνηνπ 

κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, σο κέξνο κηαο αξρηθήο εμέηαζεο ησλ αηηνχλησλ γηα 

εξγαζία. Όηαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ην Facebook ηνπ ηλζηηηνχηνπ γηα ηηο 

ηάμεηο ηνπ ή νη θαζεγεηέο αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν κηαο νκάδαο Facebook, 

επηιχνληαη πνιιά απφ απηά ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην απφξξεην. ε κηα θιεηζηή 

νκάδα, νη καζεηέο εηζέξρνληαη κφλν κε πξφζθιεζε. Άιινη εθηφο ηεο ηάμεο δελ 

κπνξνχλ λα δνπλ ηα πεξηερφκελα, ηηο ζπδεηήζεηο ή ηηο αλαξηήζεηο κέζα ζηελ νκάδα. 



     Εφαρμογζσ κοινωνικών δικτφων ςτην εκπαίδευςη και ςτην εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη – Κεραμάρησ Δημήτριοσ 
 

23 
 

Γηα παξάδεηγκα, ηα ηλζηηηνχηα απαηηνχλ λα θαηαγξάθεηαη έλαο ζσζηφο αξηζκφο 

καζεηή απφ ηνλ καζεηή γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κηα ηάμε ζην Facebook πνπ 

ιεηηνπξγεί κφλν σο θιεηζηή νκάδα[50]. Οη θαζεγεηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο 

ελζαξξχλνληαη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ θαη λα δηαγξάθνπλ 

αθαηάιιειεο ή ηπραίεο αλαξηήζεηο. Καη πάιη ην πιενλέθηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ νκάδα ηνπ Facebook είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ιακβάλνπλ 

πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα ηέηνησλ εθδειψζεσλ 

[49]. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη πξαγκαηνπνηνχλ ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε ζηελ 

αξρή ελφο καζήκαηνο γηα λα θαζνξίζνπλ θαηάιιεινπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Απηνί 

νη θαλφλεο εμεγνχληαη σο πξνο ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ζε κεκνλσκέλνπο 

θνηηεηέο, θαζψο θαη ζηε θήκε ηνπ ηλζηηηνχηνπ. 

ε άιιεο έξεπλεο, νη εθπαηδεπφκελνη αλαθέξνπλ πσο πνιιέο θνξέο 

απνζπψληαη απφ ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε [51], ιφγσ δηάθνξσλ αηηηψλ, φπσο 

πεξηήγεζε ζε εηθφλεο, ή  βιέπνληαο βίληεν ή  δηαβάδνληαο αλαξηήζεηο ζε κηα ζεηξά 

ζεκάησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα καζήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη 

αλέθεξαλ φηη απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο,  απφ αθαηάιιεια ζρφιηα θαη δεκνζηεχζεηο 

άιισλ καζεηψλ. Σέινο, κηα άιιε ζπρλά αλαθεξφκελε πεξίπησζε είλαη φηαλ έλαο 

καζεηήο δεκνζηεχεη ζρφιηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πψο αηζζάλεηαη. Απηέο νη 

δεκνζηεχζεηο ζεσξνχληαη αθαηάιιειεο θαη κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηνλ καζεηή πνπ 

πεξλάεη κηα πεξίνδν άγρνπο, θαηάζιηςεο ή ρακειήο απηνεθηίκεζεο. 

 

 
  



     Εφαρμογζσ κοινωνικών δικτφων ςτην εκπαίδευςη και ςτην εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςη – Κεραμάρησ Δημήτριοσ 
 

24 
 

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΔΤΝΩΝ ΥΔΣΙΚΔ ΜΔ 

ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΓΙΚΣΤΩΗ 
 
 
 

4.1 Έπεςνερ με θεηικέρ επιδπάζειρ ηηρ σπήζηρ ηυν Social Media 

ζηην παπαδοζιακή Δκπαίδεςζη 

 

ε έξεπλα ηνπο νη Parusheva et al. [48] εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε 378 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Varna ζηελ Βνπιγαξία. Οη 

εξεπλεηέο σο θαζεγεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παλεπηζηεκίνπ, είραλ ηελ επθαηξία λα 

εμεηάζνπλ πξαγκαηηθά ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ησλ Social Media, ζηα καζήκαηα 

πνπ δηδάμαλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Moodle θαη BlackBoard.  

 

Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ Mukhaini et al. [52], εμεηάζηεθε αλ απηή ζηνρεχεη 

λα δηεξεπλήζεη ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζηπι δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο κεηά ηελ θαηλνηνκία ηνπ Web 2.0. Οη θχξηνη ζηφρνη απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

λα θαηαγξάςεη ηα θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ θνηηεηέο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην Οκάλ, λα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν ησλ εξγαιείσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθά, λα θαηαγξάςεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ νη θνηηεηέο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη λα πξνζδηνξηζηεί εάλ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

κάζεζεο πξέπεη λα αιιάμνπλ ζηελ επνρή ησλ ηερλνινγηψλ Web 2.0. Ζ κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ έξεπλα απηή ήηαλ ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο, ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα 

εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ζηπι δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο.  

Ζ παξαπάλσ έξεπλα, έδεημε φηη ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο, είλαη πνιιαπιά. Έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ θνηηεηψλ (70%) 

επεξεάζηεθε ζεηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηα ΜΚΓ. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο δήισζαλ 

φηη είραλ ηελ επθαηξία λα ειέγρνπλ ην δηθφ ηνπο καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα 
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επηηξέπνπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε άιινπο θνηηεηέο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, φπσο γξαπηψλ κελπκάησλ, θσλήο θαη βίληεν. Δπηπιένλ, ηα εξγαιεία Web 

2.0, φπσο ηζηνιφγηα, Facebook, YouTube θαη δηαδηθηπαθά καζήκαηα, δίλνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο θαιχηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

απφδνζε. Οη θνηηεηέο έδεημαλ λα πξνηηκνχλ λα αλαδεηνχλ θαιχηεξνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο αιιάδνληαο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ζπλδένληαο ηνπο κε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ έρεη πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ δπλακηθφ θαη φρη λα ζπνπδάζνπλ ζηα παξαδνζηαθά 

πεξηβάιινληα. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ βξίζθνπλ ηελ 

ρξήζε ησλ ΜΚΓ σο έλα πνιχ ειθπζηηθφ, επράξηζην θαη ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν 

ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα καζήκαηα ηνπο. Δπίζεο, ε έξεπλα έδεημε 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ παξνπζηάδεη θαιχηεξε επίδνζε ζηα καζήκαηα ηνπο.  

 

4.2 Έπεςνερ με θεηικέρ επιδπάζειρ ηηρ σπήζηρ ηυν Social Media 

ζηην Δξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 

 
Οη Ozmen et al. [53],  πξαγκαηνπνίεζαλ πνηνηηθή έξεπλα κε ζθνπφ, λα 

εμεηαζηνχλ νη απφςεηο 25  θνηηεηψλ ζην Παλεπηζηήκην Firat. ηελ έξεπλα απηή, νη 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο  ζπκκεηείραλ ηφζν ζε θνηλσληθά δίθηπα φζν θαη ζε 

εθαξκνγέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο πεηξακαηηθήο κειέηεο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο κε ΜΚΓ, θαηά ηελ πεξίνδν 2011-2012, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ζην 

Παλεπηζηήκην Firat. Καηά ηελ επηινγή ηεο νκάδαο κειέηεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζε εθαξκνγέο θνηλσληθνχ δηθηχνπ, νη δεμηφηεηεο 

έθθξαζεο πςεινχ επηπέδνπ θαη ε επηζπκία ηεο ζπκκεηνρήο εζεινληηθά, ζεσξήζεθαλ 

σο θξηηήξηα. Οη εξεπλεηέο επέιεμαλ 16 καζεηέο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζε 

εθαξκνγέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη νη νπνίνη είραλ 

επηδείμεη δεμηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ έθθξαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ησλ αηηήζεσλ ελψ ζηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ εάλ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ 

εζεινληηθά ζην ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο ή φρη. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε 

16 καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη ήηαλ πξφζπκνη λα πξνζθεξζνχλ εζεινληηθά ζηε κειέηε. 

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο εμ 
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απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο πξφζσπν κε πξφζσπν 

εμεηάζηεθαλ ζε δχν ζέκαηα: α) πεξηβάιινλ καζεκάησλ θαη β) θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Οη καζεηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ 

καζήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο πξφζσπν κε πξφζσπν. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ 

ππνζηεξίδεη φηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ηνπο παξέρεη αξθεηά νθέιε φπσο ε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε 

άιινπο θνηηεηέο, ε ζπλνκηιία γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαζψο θαη ε πξνζπκία ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ζε 

δηάθνξεο απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο.  

 

Άιιε κηα έξεπλα, ζηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο απφ ηελ 

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ε 

έξεπλα ησλ Bozkurt et al. [54]. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ζθνπνχο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε κειέηε ρξεζηκνπνίεζε κηα 

πνζνηηθή κεζνδνινγία. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 2065 θνηηεηέο ζην 

Παλεπηζηήκην Anadolu ζηελ Σνπξθία, νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα εμ 

απνζηάζεσο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο 

κάζεζεο. Ζ παξαπάλσ έξεπλα αζρνιήζεθε κε ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

• Πψο νη καζεηέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρνπλ πξφζβαζε ζηα ΜΚΓ 

 • Πφζν θαηξφ νη καζεηέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνχλ ΜΚΓ 

• Πνηα είλαη ε θαηά πξνζέγγηζε ζπρλφηεηα ρξήζεο ΜΚΓ 

• Πνηα είλαη ηα πην δεκνθηιή ΜΚΓ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε 

 • Γηαηί νη καζεηέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχλ ΜΚΓ 

 • Γηαηί νη καζεηέο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε δελ ρξεζηκνπνηνχλ ΜΚΓ 
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• Πψο επεξεάδνπλ ηα ΜΚΓ ηα πξφηππα επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 • Πνηνο είλαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο ζηα ΜΚΓ 

 • Πψο ζπζρεηίδνληαη ηα πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο; 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, νη θνξεηέο ζπζθεπέο είλαη νη 

επθξηλψο πξνηηκψκελεο ζπζθεπέο γηα πξφζβαζε ζε ΜΚΓ θαη παξνπζία ζην 

δηαδίθηπν. Οη θνηηεηέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηα ΜΚΓ 

ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη πάληα δηαδηθηπαθνί. Όζνλ 

αθνξά ηε δηάξθεηα ησλ πξνηχπσλ ρξήζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη έκπεηξνη ρξήζηεο θαη ηα ΜΚΓ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

δσήο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε κάζεζε, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο δήισζαλ φηη ηα ΜΚΓ παξέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δηδαζθαιίαο. Βέβαηα, νξηζκέλνη εμέθξαζαλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο 

ζθέςεηο θαη είλαη αλαπνθάζηζηνη ζην αλ πξέπεη ηα ΜΚΓ λα ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηηο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. ηα ζεηηθά νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ήηαλ ε επηθνηλσλία, ε αιιειεπίδξαζε, νη ζπλνκηιίεο κε 

άιινπο ζπκθνηηεηέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

αιιά θαη ζέκαηα εθηφο ησλ καζεκάησλ ηνπο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ ΜΚΓ, ε 

πιεηνςεθία απηψλ δήισζε φηη ηα ΜΚΓ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

καζεζηαθνχο ζθνπνχο αιιά φρη γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο. Οη καζεηέο εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο πηζηεχνπλ φηη ηα ΜΚΓ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα 

ησλ καζεκάησλ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηχπνπ επηθνηλσλίαο θαη ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο.  
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4.3 Έπεςνερ με Απνηηικέρ επιδπάζειρ ηηρ σπήζηρ ηυν Social Media 

ζηην εξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 

 

ε κειέηε ησλ Stollak et al. [55] , ππνγξακκίδνληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο 

απφ ηελ ρξήζε ησλ  εξγαιείσλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ελ ιφγσ 

εξεπλεηέο  ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ Social Media. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπο δείρλνπλ φηη ην 63% ησλ καζεηψλ παίξλνπλ πςεινχο βαζκνχο 

επεηδή μνδεχνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν. Έηζη, ην λα  

ζπαηαιάεη θάπνηνο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην Facebook θαίλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κείσζε ησλ βαζκψλ ηνπ.  

ε έξεπλα ησλ Pallavi et al. [56], δνθηκάζηεθαλ ηα εξγαιεία ΜΚΓ Facebook, 

Blogs, νκάδεο Google, SkyDrive θαη Twitter κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο 

ηνπο ζε θνηηεηέο. Δηδηθφηεξα εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ Facebook 

θαη ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ έρεη πξφζβαζε ζε δηάθνξα εξγαιεία 

θνηλσληθψλ κέζσλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνζσπηθή 

αιιειεπίδξαζε. Ζ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε 

ρξήζε ηνπ Facebook σο εξγαιείνπ θνηλσληθψλ κέζσλ γηα αθαδεκατθφ ζθνπφ. Γηα 

ηνλ ζθνπφ ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα, κε ρξήζε 

θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε 

ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αζρνιήζεθε κε ηα γεληθά πξφηππα ρξήζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ. Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αζρνιήζεθε κε ηε ρξήζε θαη 

ηα επίπεδα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ζηελ ηξίηε ελφηεηα 

επηρεηξήζεθε κηα έξεπλα κε γλψκνλα ην εξγαιείν. Ζ έξεπλα απηή, έδεημε φηη ην 56% 

ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία θνηλσληθψλ κέζσλ γηα αθαδεκατθνχο 

ζθνπνχο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ, ην 11% ησλ καζεηψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα δηθηχσζε κεηαμχ ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ην Facebook έρεη ην κέγηζην αξηζκφ ρξεζηψλ, 

νπφηε έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε ζρέζε ρξήζεο ηνπ Facebook θαη ηεο 

αθαδεκατθήο απφδνζεο ησλ καζεηψλ, αθξηβψο κε ηηο βαζκνινγίεο ζην ηέινο ηνπ 
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εμακήλνπ ησλ καζεηψλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Απφ ηελ παξνχζα κειέηε 

ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ρξήζε ηνπ Facebook γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο 

δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε.  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Moran et.al [52], ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ (53%) δελ ζεψξεζαλ ην Facebook σο 

θαηάιιειν εξγαιείν θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, αιιά 

ζεψξεζαλ φηη έρεη «αξλεηηθή» επίδξαζε γηα ρξήζε ζηελ ηάμε.  

 

4.4 Έπεςνερ με απνηηικέρ επιδπάζειρ ηηρ σπήζηρ ηυν Social Media 

ζηην  Δκπαίδεςζη 

 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε 

ρξήζε ησλ ΜΚΓ επεξεάδεη αξλεηηθά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηελ αθαδεκατθή επίδνζε 

ησλ θνηηεηψλ, ηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο επίζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ ησλ θνηηεηψλ.  

Ο Vural [57], πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κε ζθνπφ λα εμεηάζεη αλ ε ρξήζε ησλ 

ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνηεο 

κέζνδνη κάζεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ 

απφ ηνπο θαζεγεηέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν δείγκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο 

απνηειείηαη απφ 72 θαζεγεηέο (14 άλδξεο θαη 58 γπλαίθεο). ηελ έξεπλα 

εθαξκφζηεθε πνηνηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, 

δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ νξηζκέλα νθέιε ηα νπνία 

αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεγεηέο. Ωζηφζν, ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πεξηζζφηεξα. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ κάζεκα 

ζρεδηαζκνχ πιηθνχ ζην Παλεπηζηήκην Gaziantep ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2013-2014. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ην κάζεκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε κηθηφ ηξφπν. Σα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο δηδάζθνληαλ πξφζσπν 

κε πξφζσπν θαη παξνπζηάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθάλεηεο Powerpoint. Σν πιηθφ 

ηνπ καζήκαηνο θαη νη δηαθάλεηεο Powerpoint πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δηαλεκήζεθαλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο 

κε βάζε ην Moodle (LMS). Οη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ απηφ ην κάζεκα 
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είραλ γλψζε ζρεηηθά κε ην Moodle LMS επεηδή πήξαλ σο δηαδηθηπαθφ κάζεκα ην 

Computer I κέζσ ηνπ Moodle ην πξνεγνχκελν εμάκελν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ 14 εβδνκάδσλ, ηηο πξψηεο ελλέα εβδνκάδεο εμεηάζηεθαλ θαη 

δηδάρζεθαλ ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο, θαη ηηο ηειεπηαίεο πέληε 

εβδνκάδεο νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί ζρεδίαζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηα πιηθά ηνπ 

καζήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηερλνινγίαο θαη παξνπζίαζαλ ην 

πιηθφ ηνπο ζηελ ηάμε.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 

ππνζηήξημε ζεηηθά ηε ρξήζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (42%), 

ελψ κεγαιχηεξν πνζνζηφ 58%, ππνζηήξημε φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαζψο ππάξρνπλ πνιιά 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπο. Δηδηθφηεξα νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηα 

αθφινπζα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ελέρεη ε ρξήζε ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε: 

 Ζ ζπαηάιε ρξφλνπ 

 Ζ θνηλσληθφηεηα 

 Ζ παξακνλή ππφ ηελ επήξεηα ησλ ζθέςεσλ ησλ άιισλ 

 Ζ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο 

 Ζ δηαηαξαρή 

 Σν απφξξεην  

 Ο εζηζκφο 

 

χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γηα λα πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ πεξλνχλ ζπρλά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ζην Facebook ή ζε 

παξφκνηα θνηλσληθά δίθηπα. Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο πσο αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη 

ρξήζηεο ζπλδένληαη ζηνλ ηζηφηνπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αζέιεηα μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν εθεί.  

Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο ηεο έξεπλαο δήισζαλ φηη «παξφιν πνπ 

πνιινί άλζξσπνη εηζέξρνληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, 

αζρνινχληαη κε θάηη άιιν. Αθφκε, αξθεηνί θαζεγεηέο ππνγξάκκηζαλ φηη είλαη 

αλαπφθεπθην γηα ηνλ θνηηεηή λα κελ  ζπλνκηιεί κε άηνκα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην 
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δηαδίθηπν θαη σο εθ ηνχηνπ, ζπαηαιά πνιχ ρξφλν θνηηάδνληαο εηθφλεο θαη κελχκαηα 

πνπ αλέβεθαλ απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ.  

Άιιν έλα κεηνλέθηεκα ην νπνίν απνηξέπεη ηνπο θαζεγεηέο λα ρξεζηκνπνηνχζνπλ 

ηα ΜΚΓ ζηελ δηδαζθαιία ηνπο είλαη ν εζηζκφο. Δπίζεο, απφ θνηλσληθή άπνςε, νη 

θαζεγεηέο δήισζαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ζπλδένληαη ζε ηζηφηνπνπο 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα λα γίλνπλ πην θηιφδνμνη.  

ε έξεπλα ησλ Mensah et al. [58], πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαζψο θαη ζηελ  αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε 

παλεπηζηήκην ηεο Μαιαηζίαο. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ 

παξαπάλσ έξεπλα, ήηαλ: ε θαηαιιειφηεηα ρξφλνπ, ε δηάξθεηα, ε θχζε ηεο ρξήζεο, ν 

εζηζκφο ηεο πγείαο, ε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κέζσ ησλ ΜΚΓ, ηα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ηνπ απνξξήηνπ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ησλ 

ΜΚΓ. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, φπσο εμεηάζηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο, ήηαλ ε 

αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, απνηειείηαη απφ 116 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ  Erican 

College θαη επηιέρζεθε κε ηε κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Οη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο Pearson ηεζζάξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

αθαδεκατθή απφδνζε ηνπ καζεηή, ελψ νη άιιεο δχν φρη. Ωζηφζν, κε ηε ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο είλαη ζεκαληηθέο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

θαηαιιειφηεηα ρξφλνπ, ζχλδεζε θίισλ-αλζξψπσλ, θχζε ηεο ρξήζεο θαη εζηζκφο 

ζηελ πγεία, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο / απνξξήηνπ 

δελ είλαη ζεκαληηθά. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αζπλήζηζηε ρξήζε ησλ πιαηθνξκψλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ απφ ηνπο καζεηέο, είλαη ζθφπηκν ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα θνιέγηα 

ζηε Μαιαηζία λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζεηηθά απηέο ηηο 

πιαηθφξκεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, νη νπνίεο ηειηθά ζα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ αθαδεκατθή ηνπο απφδνζε. πκπεξαίλεηαη φηη νη πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ 

κέζσλ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ θνηηεηψλ. 

Ωζηφζν, κεηαμχ ησλ έμη κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηήλ ηελ έξεπλα, ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ν εζηζκφο ζηελ πγεία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ελφο αηφκνπ. 
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Έηζη, νη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηαρείξηζε ρξφλνπ κπνξνχλ εχθνια λα πέζνπλ 

ζχκαηα ηνπ αξλεηηθνχ αληίθηππνπ πνπ παξνπζηάδνπλ νη πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ 

κέζσλ ζηηο ρξήζεηο ηνπ. Οκνίσο, κε ηελ κεηαβιεηή εζηζκφο ζηελ πγεία, νη καζεηέο 

πνπ είλαη ελζνπζηαζκέλνη κε ηηο πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ κέζσλ θαηαιήγνπλ λα 

παξαιείπνπλ ηα γεχκαηά ηνπο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπο. Απηνί νη 

καζεηέο ππνζηηίδνληαη θαη ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα αξξσζηήζνπλ, θάηη πνπ ζα 

έρεη άκεζν αληίθηππν ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ε θχζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο ζχλδεζεο 

θίισλ-αηφκσλ έρεη αληίθηππν θαη ζηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ, αιιά φρη ηφζν 

ζεκαληηθή φζν ε πξναλαθεξζείζα κεηαβιεηή. Σέινο, ε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο / απνξξήηνπ έρνπλ ειάρηζηε ή θαζφινπ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ. 

Οη Abdulahi et al. [59], πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα, κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην Facebook κεηαμχ 

ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζίαο-Δηξεληθνχ. ηελ έξεπλα επηιέρζεθαλ 

152 θνηηεηέο ηνπ επηιεγκέλνπ παλεπηζηεκίνπ γηα λα εμεηαζηνχλ θαη λα κειεηεζνχλ νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Λφγσ ηεο επξείαο πηνζέηεζεο ηεο πιαηθφξκαο θνηλσληθψλ 

κέζσλ απφ θνηηεηέο, ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ην πψο ην Facebook ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αθαδεκατθή απφδνζε. ηελ έξεπλα κεηξήζεθαλ ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ΜΚΓ, ε 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ρξφλν πνπ αθηεξψλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εάλ ην Facebook 

επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ έξεπλα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν 

αληίθηππνο ηνπ ηζηφηνπνπ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ζέηεη κηα 

ζεκαληηθή αλεζπρία πνπ είλαη ε πγεία ησλ θνηηεηψλ. Φαίλεηαη φηη νη ηζηφηνπνη ησλ 

ΜΚΓ δελ είλαη έλα αζψν εξγαιείν γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ, αιιά δπζηπρψο έρεη γίλεη εζηζκφο γηα ηνπο θνηηεηέο. 

Δπίζεο, άιιν έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ησλ ΜΚΓ 

είλαη ην πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απνξξήηνπ 

ηνπ Facebook δείρλνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ηνπ Facebook 

θνηλσληθνπνηνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν, ελψ δελ γλσξίδνπλ ή δελ θαηαλννχλ ηνλ θίλδπλν 

πνπ ελέρεη θαη πψο ππνθέξεη ην απφξξεηφ ηνπο. Σν απνηέιεζκα ηεο κειέηεο δείρλεη 

φηη ηζηφηνπνη θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην Facebook επεξεάδνπλ ηνπο θνηηεηέοηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζίαο Δηξεληθνχ. Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε ηζηφηνπνπο 
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θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαίλεηαη φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αθαδεκατθή απφδνζε. 

Καζψο ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο απμάλεηαη, ε 

αθαδεκατθή απφδνζε ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα επηδεηλψλεηαη. Γεχηεξνλ, ν 

εξεπλεηήο ζα ζπκπεξάλεη απεηιή γηα ηελ πγεία απφ ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 

ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Βέβαηα, ε έξεπλα δελ έδεημε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

απεηιήο γηα ηελ πγεία θαη ηνπ ηζηφηνπνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, θαζψο βξέζεθε φηη 

ήηαλ ρακειή, επνκέλσο ε πηζαλφηεηα εζηζκνχ ησλ καζεηψλ δελ είλαη ηφζν πςειή. 

Σέινο, έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη ρξήζηεο ηνπ Facebook 

δελ γλσξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, αλ θαη νη πνιηηηθέο 

αλαθέξνληαη ζαθψο. Καη αλ ηα έρνπλ δηαβάζεη, δελ επηβεβαηψλνληαη γηα ην 

απνηέιεζκα.  

Αθφκε ζεκαληηθή έξεπλα ε νπνία αλαδεηθλχεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ΜΚΓ 

ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Owusu et al. [60]. ηελ έξεπλα 

απηή, έγηλε πξνζπάζεηα λα αμηνινγεζεί ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο 

απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ε επίδξαζή απηψλ ζηελ αθαδεκατθή ηνπο απφδνζε. Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 1500 θνηηεηέο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ζηε Γθάλα.  Ζ 

έξεπλα απηή έδεημε φηη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί θηλεηά 

ηειέθσλα γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ηζηφηνπνπο ΜΚΓ. Ζ κειέηε επηβεβαίσζε 

πεξαηηέξσ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο επηζθέπηνληαη ηνπο ηζηφηνπνπο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηειέθσλά ηνπο θαη πεξλνχλ απφ ηξηάληα 

ιεπηά έσο ηξεηο ψξεο ηελ εκέξα. Δπηπιένλ, ε κειέηε απνθάιπςε φηη ε ρξήζε 

ηζηφηνπσλ θνηλσληθψλ κέζσλ είρε επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη φηη ππήξρε άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηζηφηνπσλ θνηλσληθψλ 

κέζσλ θαη ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο. ηελ ίδηα έξεπλα, πξνηείλεηαη, κεηαμχ άιισλ, 

φηη νη καζεηέο κε θηλεηά ηειέθσλα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζπκπιεξψλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζηε βηβιηνζήθε. Οη καζεηέο 

ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην ρξφλν πνπ μνδεχνπλ ζηνπο ηζηφηνπνπο 

θνηλσληθψλ κέζσλ αλά εκέξα θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ απηέο ηηο ψξεο δηαβάδνληαο 

κπζηζηνξήκαηα γηα λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε 

ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είρε επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αθαδεκατθή εξγαζία 

ησλ καζεηψλ, ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηε 
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δηαζεζηκφηεηα κπζηζηνξεκάησλ θαη άιισλ πφξσλ πιεξνθνξηψλ ή πιηθνχ πνπ κπνξεί 

λα ηνπο βνεζήζεη αθαδεκατθά. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα δείρλεη θαη ε έξεπλα ησλ Kolan et al. [61]. Σα επξήκαηα 

ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 200 θνηηεηέο, έδεημε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ρξεζηκνπνηεί ην Facebook θαη ηελ εθαξκνγή whatsApp ζε 

θαζεκεξηλή βάζε κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε . Όζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν πνπ 

αθηεξψλεηαη ζηα θνηλσληθά κέζα, απφ ηνπο 197 ζπκκεηέρνληεο, 17 ζπκκεηέρνληεο 

(8,6%) πέξαζαλ απφ 0 έσο 30 ιεπηά, 31 (15,7%) πέξαζαλ απφ 30 ιεπηά έσο κία ψξα, 

50 (25,4%) πέξαζαλ απφ 1 ψξα έσο 2 ψξεο θαη 99 (50,3%) πέξαζαλ 2 ψξεο θαη άλσ. 

Μπνξεί λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (50,3%) μφδεςε 

πάλσ απφ δχν (2) ψξεο ζε θνηλσληθά κέζα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη απηφ 

ζπλνδεχεηαη απφ επηπηψζεηο, φπσο απνθαιχθζεθε λσξίηεξα απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο, φηη ε ππεξβνιηθή ζπκκεηνρή ή ε εκκνλή κε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ 

καζεηψλ. 

πλνιηθά 165 καζεηέο (82,5%) δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο θνηλσληθά 

κέζα γηα ζπλνκηιία θαη ιήςε θσηνγξαθηψλ / βίληεν, ελψ νη ππφινηπνη 32 

εξσηεζέληεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθά κέζα θπξίσο γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο. 

Παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θπξίσο γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο, ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα εξγαιεία γηα λα 

εθηειέζνπλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αθαδεκατθφ ηνπο έξγν. 

Σν 68% ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε 

αθαδεκατθέο ζπδεηήζεηο κε θαζεγεηέο θαη ζπκθνηηεηέο, ην 86% ρξεζηκνπνηεί ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο κέζν ιήςεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο ηάμεο, ην 50,7% ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηνχλ κέζα θνηλσληθήο 

κέζεο φπσο ηα wiki σο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα πξνεηνηκαζίεο αλάζεζεο. Ζ κειέηε 

απνθάιπςε φηη ε θχξηα ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ γηα αθαδεκατθφ ζθνπφ κεηαμχ 

ησλ θνηηεηψλ είλαη θπξίσο ε δηάδνζε γλψζεσλ ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ΜΚΓ, έρνπλ επηβεβαησζεί θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

Araoye [62] ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πέληε αλψηαηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηελ Νηγεξία. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη 318 (86%) απφ ηνπο 368 καζεηέο πνπ 

εξσηήζεθαλ παξακέλνπλ πάληα ζην Γηαδίθηπν, 314 (85%) έρνπλ έμππλα ηειέθσλα, 
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(33,7%) 124 είλαη ζην WhatsApp. Έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθψλεζε φηη πεξλνχλ 

ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο γηα ζπλνκηιία ηφζν ην πξσί φζν θαη ην βξάδπ. Πνιινί 

δήισζαλ επίζεο φηη ζπλνκηινχλ ελψ ζπλερίδνληαη νη δηαιέμεηο. Απηφ θπζηθά κπνξεί 

λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο. ηελ έξεπλα, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη νη καζεηέο ηεο Νηγεξίαο δελ γλσξίδνπλ ηε ζσζηή ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ θαη πψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ηε κάζεζή 

ηνπο. Πξέπεη λα ελζσκαησζεί ε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ 

πιαηθφξκα δηδαζθαιίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ζε αλψηαην εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα ζηε Νηγεξία, ψζηε λα κελ γίλεηαη θαηάρξεζε ή θαθνπνίεζε απφ ηνπο 

καζεηέο.  

Ζ κειέηε απνθάιπςε φηη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ αλψηεξσλ ηδξπκάησλ 

κάζεζεο ζηελ Πνιηηεία ηεο Δθάηεο σο απνηέιεζκα ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ πνπ 

αθηεξψλεηαη γηα ζπλνκηιία αληί γηα αλάγλσζε. Πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

νκνιφγεζαλ φηη ζπλνκηινχλ ελψ ζπλερίδεηαη ε δηάιεμε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θαηάρξεζε ή θαηάρξεζε θνηλσληθψλ κέζσλ. Τπάξρεη αλάγθε 

ηαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ηεο Νηγεξίαο ζρεηηθά κε ηε ζσζηή 

ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ γηα ζεηηθφ αληίθηππν. 
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5 ςμπεπάζμαηα 
 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία κειέηεζε ην ζέκα ηεο ρξήζεο ησλ Μέζσλ 

Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Ζ εθπαίδεπζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη κηα 

αλάπηπμε ηερλνινγίαο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο, ε νπνία απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή 

κέζνδν γηα ηελ παξαδνζηαθή εθπαηδεπηηθή κάζεζε. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη αξθεηψλ εξεπλψλ, θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ ρξεζηκνπνηεί ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ζθνπφ 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο.  

Σα κνληέια ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έρνπλ εμειηρζεί εδψ θαη 

δεθαεηίεο, αθξηβψο γηα λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζηηο νπνίεο ε 

επηθνηλσλία, ε αιιειεπίδξαζε, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ θαη ε ελεξγή κάζεζε έρνπλ 

θξίζηκε ζεκαζία. Ο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην 

Γηαδίθηπν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. ήκεξα, ζρεδφλ ην 30% ησλ θνηηεηψλ 

παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ κία δηαδηθηπαθή ηάμε. Οη ηερλνινγίεο θνηλσληθψλ 

κέζσλ πεξηιακβάλνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία ηερλνινγηψλ πνπ βαζίδνληαη ζην 

Γηαδίθηπν, φπσο ηζηνιφγηα, wiki, δηαδηθηπαθή θνηλσληθή δηθηχσζε θαη εηθνληθνχο 

θφζκνπο. 

ήκεξα, ππάξρεη πιεζψξα ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηα νπνία νη λένη 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ζθνπφ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, λα 

ζπδεηήζνπλ ή λα ζπλεξγαζηνχλ ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη. Δίλαη 

απνδεθηή ε άπνςε φηη ηα ΜΚΓ εληζρχνπλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία,  ππνζηεξίδoληαο ηελ αθαδεκατθή δηαδηθαζία κάζεζεο. Δπίζεο, ζηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηα ΜΚΓ σθεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα βξνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαιφγνπο, λα ζπλεξγαζηνχλ ή λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζπγρξνληζκέλα ή αζχγρξνλα κέζσ ζπλνκηιίαο, θφξνπκ, πίλαθα 

ζπδεηήζεσλ ή e-mail. Δπηπιένλ, ηα θνηλσληθά κέζα θάλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο πην 

απνηειεζκαηηθέο κε ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ καζεηψλ. Ζ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα βξίζθνληαη ζε κηα 
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ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κάζεζεο. Δπηπιένλ, ηνπο επηηξέπεη λα κνηξάδνληαη γλψζεηο, λα ζηέιλνπλ αξρεία ζε 

άιινπο καζεηέο επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα, θαη λα δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθέο 

επηθνηλσλίεο. 

 Ωζηφζν, φπσο έρνπλ δείμεη αξθεηέο έξεπλεο, ππάξρνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα 

ζηελ ρξήζε ησλ ΜΚΓ πνπ ελδέρεηαη λα απνηξαπεί ε ρξήζε ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. Εεηήκαηα, φπσο ε άζθνπε ζπαηάιε ηνπ ρξφλνπ 

ησλ καζεηψλ, ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ απφξξεηνπ,  

θαη ε κείσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, εγείξνπλ δεηήκαηα γχξσ απφ ηελ ρξήζε 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Απφ ηελ κειέηε εξεπλψλ, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ ΜΚΓ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο καζεηέο, αιιά ππφ 

πεξηνξηζκνχο. Δηδηθφηεξα, ηα εξγαιεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ηζηφηνπσλ ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξεί λα σθειήζνπλ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο, ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην 

ζσζηφ ηξφπν. Έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ εγθαηαιείπνπλ ην θνιέγην θαη 

απνηπγράλνπλ λα απνθνηηήζνπλ φρη ιφγσ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, αιιά επεηδή 

ζεσξνχλ φηη ην θνιέγην δελ ηνπο ελδηαθέξεη. Απηνί νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ 

θίλεηξα, ψζηε λα κελ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Πνιινί είλαη απηνί, νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θνηηεηψλ βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο 

θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηνλ ηξφπν ηεο γξαθήο ηνπο θαη ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

Όκσο, ζε αξθεηέο έξεπλεο, έρεη απνδεηρζεί φηη πνιιέο θνξέο νη καζεηέο, 

ράλνπλ ρξφλν απφ ηελ πεξηήγεζε ηνπο ζε ηζηφηνπνπο ΜΚΓ, βιέπνληαο θσηνγξαθίεο, 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ησλ άιισλ καζεηψλ. Αθφκε, ηίζεηαη έλα ζνβαξφ δήηεκα, 

απηφ ηεο πγείαο. ε αξθεηέο έξεπλεο, νη ίδηνη νη καζεηέο δήισζαλ φηη ηα ΜΚΓ είλαη 

θαηά θάπνην ηξφπν εζηζηηθφ εξγαιείν, θαη απηφ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία 

ηνπο θαη ζηελ επίδνζε ηνπο ζηα καζήκαηα. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηείλνπλ 

λα πξνηξέπνπλ ηελ ρξήζε ησλ ΜΚΓ, πάληα φκσο ππφ πξνυπνζέζεηο.  

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ζήκεξα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

επηζπκνχλ λα απμήζνπλ ηελ αμία ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ηδξχκαηά, πξέπεη λα 
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«αγθαιηάζνπλ» ηελ ηερλνινγία θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα είδε εξγαιείσλ γηα 

ηε κεηάδνζε γλψζεσλ. Σα ΜΓΚ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Σν δήηεκα, είλαη ν ηξφπνο 

ρξήζεο, ηα φξηα θαη νη θαλφλεο ρξήζεο ηνπο θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  
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