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 Κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 Ο σκοπός και η χρησιμότητά τους στην καθημερινή μας ζωή
 Εκμάθηση του Facebook ως προς τη χρήση του και τις βασικές του 

λειτουργίες
 Δυνατότητες και οφέλη που μας παρέχει ένας Facebook 

λογαριασμός
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απορρήτου και των προσωπικών στοιχείων που χρησιμοποιούμε
 Ενθάρρυνση να αποτελέσουμε και να παραμείνουμε ενεργοί 

χρήστες ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης



Δημιουργία & Χρήση Λογαριασμού Facebook

 Τί είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 Ποια η χρησιμότητά τους και ποια είναι τα πιο δημοφιλή;

 Δημιουργία λογαριασμού στο Facebook

 Περιβάλλον Facebook – Χρήσιμες λειτουργίες και δυνατότητες

 Χρήσιμες ερωτήσεις - παρατηρήσεις



Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται στα μέσα
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών
κοινοτήτων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται σε διάφορες μορφές
στο διαδίκτυο και προφέρουν τον απαραίτητο «χώρο» για συζητήσεις, αναρτήσεις
φωτογραφιών ή βίντεο σε χρόνο μηδέν και δίχως οικονομικό κόστος.

Ποιος είναι ο σκοπός τους;
Ο κύριος σκοπός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι να φέρουν τους
ανθρώπους -μέσω των επικοινωνιακών τους εργαλείων- πιο κοντά και να
προσφέρουν οφέλη και ψυχαγωγία στην καθημερινή μας ζωή.

Ποια είναι τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Υπάρχουν διάφορων ειδών μέσα, όπου μπορείς να μοιραστείς από απλές απόψεις
μέχρι φωτογραφίες, βίντεο αλλά και δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας (μηνύματα,
τηλεφωνικές ή βίντεο κλήσεις κ.ά.). Μερικά από τα πιο δημοφιλή μέσα είναι το
instagram, το twitter, το youtube, το skype και πολλά άλλα. Ο «γίγαντας» όμως
των κοινωνικών δικτύων είναι το Facebook, το οποίο θα μάθουμε να
χρησιμοποιούμε σε αυτή τη διδακτική ενότητα.



1ο Βήμα: Πρόσβαση στη σελίδα του Facebook

Μπαίνουμε στο Google και πληκτρολογούμε https://www.facebook.com/, όπου μας εμφανίζεται αυτή η σελίδα:

Κατά 99% η σελίδα θα είναι στα Ελληνικά.
Σε αντίθετη περίπτωση, αρκεί να κάνουμε κλικ
στο εικονίδιο με το «συν» στο κάτω μέρος της
οθόνης και να επιλέξουμε Ελληνικά:

https://www.facebook.com/


2ο Βήμα: Συμπλήρωση απαραίτητων στοιχείων

Συμπληρώνουμε τη φόρμα εγγραφής βάζοντας:

• όνομα και επώνυμο

• Τον e-mail λογαριασμό μας

• έναν κωδικό πρόσβασης (τουλάχιστον 8 χαρακτήρες)

• την ημερομηνία γέννησης

• και το φύλο

Τέλος, επιλέγουμε το «Δημιουργία Λογαριασμού».

Τι πρέπει να προσέξετε στη συμπλήρωση των στοιχείων:

• τόσο το όνομα, όσο και το επώνυμο να είναι είτε με
ελληνικούς, είτε με λατινικούς χαρακτήρες

• να είναι ο κωδικός πρόσβασης αρκετά ισχυρός και
εύκολος να τον θυμόσαστε (π.χ. δεν είναι ασφαλές να
βάλετε σαν κωδικό πρόσβασης την ημερομηνία
γέννησης)

• καλό είναι να βάλετε τα πραγματικά σας στοιχεία κατά
την εγγραφή, ούτως ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά
προβλήματα (π.χ. σε περίπτωση που μπλοκάρει ο
λογαριασμός και δεν θυμόσαστε ορισμένα στοιχεία)



3ο Βήμα: Επιβεβαίωση e-mail λογαριασμού
Στο τελευταίο στάδιο μπαίνουμε στον e-mail λογαριασμό μας (Gmail λογαριασμός που δημιουργήσαμε
στην προηγούμενη διδακτική ενότητα), όπου θα βρούμε στα εισερχόμενα ένα μήνυμα από το Facebook με
θέμα «Ένα μόνο βήμα ακόμα για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Facebook».
Αν δεν βλέπετε το μήνυμα στα εισερχόμενα, ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Ανοίγοντας αυτό το μήνυμα, θα βρούμε τη 
διπλανή καρτέλα  όπου κάνουμε κλικ στο 
πεδίο «Επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας».

Πλέον ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος να 
τον χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε!



4ο Βήμα: Προαιρετικές επιλογές κατά την έναρξη 
χρήσης του Facebook λογαριασμού

Αναζήτηση φίλων:
Το πρώτο πράγμα που θα σας προτείνει το Facebook είναι να
αναζητήσετε φίλους από τις επαφές του e-mail σας, για να δείτε
πόσοι από αυτούς βρίσκονται ήδη στο Facebook και να έχετε την
ευκαιρία να τους προσθέσετε άμεσα. Αν δεν θέλετε να κάνετε
κάτι τέτοιο, μπορείτε να κάνετε κλικ κάτω δεξιά στο
"Παρακάμψτε αυτό το βήμα“.

Το Facebook θα προσπαθήσει να σας πείσει να το
ξανασκεφτείτε. Μπορείτε άνετα να το αγνοήσετε,
επιλέγοντας παράβλεψη και να συνεχίσετε στο επόμενο
βήμα.

Προσθήκη φωτογραφίας προφίλ:
Και αυτό το βήμα μπορείτε να το παραβλέψετε, κάνοντας κλικ
στην "Παράβλεψη“. Αλλιώς, αν έχετε ήδη μια εικόνα στον
υπολογιστή σας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (είτε δική
σας φωτογραφία είτε άσχετη εικόνα), κάντε κλικ στο
"Ανεβάστε φωτογραφία από τον υπολογιστή σας“.

Στο παράθυρο που θα ανοίξει κάντε κλικ στο κουμπί
"Επιλογή αρχείου“ και επιλέξτε μία φωτογραφία από τη
βιβλιοθήκη σας και είστε έτοιμοι!



Περιβάλλον Facebook – Χρήσιμες Λειτουργίες 
Το περιβάλλον του Facebook, παρέχει πληθώρα επιλογών. Μπορεί στην αρχή να μας φανούν πολλές και μερικές
δυσνόητες αλλά όσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε, τόσο γρηγορότερα θα το κατανοήσουμε. Μόλις εισέλθουμε
στο Facebook, θα παρατηρήσουμε ότι χωρίζεται σε δύο βασικές καρτέλες:
1. Η καρτέλα του προσωπικού μας λογαριασμού, ή αλλιώς ο «τοίχος» του προφίλ μας.
2. Η καρτέλα της αρχικής σελίδας, όπου βλέπουμε τί έχουν μοιραστεί άλλοι χρήστες που είναι φίλοι μας ή

σελίδες/ομάδες στις οποίες έχουμε γίνει μέλη.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο Facebook, είναι η μπλε μπάρα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος
της οθόνης. Η μπάρα αυτή μας προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

Μετάβαση 
στην αρχική 
μας  σελίδα.

Πεδίο αναζήτησης, όπου 
πληκτρολογούμε αυτό 
που ψάχνουμε.

Το όνομά μας, όπου 
μεταβαίνουμε στο 
προφίλ μας

Μετάβαση στην 
αρχική μας  σελίδα 
#2.

Αιτήματα φιλίας & 
αναζήτηση φίλων

Πεδίο προσωπικών 
μηνυμάτων (ή αλλιώς 
Messenger)

Ειδοποιήσεις από 
φίλους μας ή σελίδες 
που είμαστε μέλη.

Γρήγορη 
βοήθεια σε 
διάφορα 
θέματα 

Οι ρυθμίσεις του 
λογαριασμού μας και 
η επιλογή εξόδου. 



Περιβάλλον Facebook – Χρήσιμες Λειτουργίες 
Με τη βοήθεια του προσωπικού προφίλ του ιδρυτή του Facebook, πάμε να δούμε τις επιλογές που 
έχουμε στην καρτέλα του προφίλ μας:

1. Η φωτογραφία του προφίλ μας. Μπορεί να είναι 
οτιδήποτε, αρκεί να μην προσβάλει πρόσωπα και 
καταστάσεις.

2. Η φωτογραφία του εξωφύλλου. Ένα «κάδρο» που 
ομορφαίνει τον τοίχο μας.

3. Το χρονολόγιο, όπου βλέπουμε τί έχουμε γράψει ή 
«ανεβάσει» στο Facebook συνολικά. 

4. Οι πληροφορίες που έχουμε συμπληρώσει για τον 
εαυτό μας (ηλικία, τόπος γέννησης/διαμονής, 
επάγγελμα κ.ά.). Δεν είναι υποχρεωτικό να τα 
συμπληρώσουμε όλα.

5. Οι χρήστες που έχουμε φίλους στο Facebook.
6. Οι φωτογραφίες μας.
7. Σελίδες ή ομάδες στο Facebook που μας αρέσουν.
8. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται όταν είμαστε σε προφίλ 

φίλου μας. Από εκεί μπορούμε να του γράψουμε ένα 
μήνυμα!



Περιβάλλον Facebook – Χρήσιμες Λειτουργίες 
Η καρτέλα της αρχικής σελίδας περιέχει ό,τι ανεβάζουν χρήστες που είναι φίλοι μας και σελίδες ή
ομάδες, οι οποίες μας αρέσουν και έχουμε γίνει μέλη. Επίσης, μπορούμε να βρούμε πολλές
χρήσιμες λειτουργίες και εναλλακτικούς τρόπους για να ανεβάσουμε κάτι που επιθυμούμε:



Περιβάλλον Facebook – Χρήσιμες Λειτουργίες 

Καθώς κάνουμε περιήγηση στην αρχική σελίδα του 
Facebook ή επισκεπτόμαστε το προσωπικό προφίλ ενός 
φίλου μας, μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας ή 
τη γνώμη μας. 

Στο δίπλα παράδειγμα, βλέπουμε μία φωτογραφία που 
έχει ανεβάσει η σελίδα «Όμορφα τοπία». Στο κάτω μέρος 
της εικόνας μπορούμε να:
1. Δηλώσουμε ότι μας αρέσει πατώντας το κουμπί 

«Μου αρέσει!», το ευρέως γνωστό και ως like.
2. Να σχολιάσουμε τη φωτογραφία, γράφοντας τη 

γνώμη μας στο κάτω πεδίο της δημοσίευσης.
3. Να την κοινοποιήσουμε στο προσωπικό μας προφίλ 

ή σε προφίλ κάποιου φίλου μας!



Περιβάλλον Facebook – Χρήσιμες Λειτουργίες 

Η διαδικασία για να βγούμε από το Facebook είναι πολύ απλή και 
γίνεται με δύο κινήσεις:
1. Επιλέγουμε το βελάκι που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της 

οθόνης μας.
2. Πατάμε την επιλογή «Αποσύνδεση» και είμαστε εκτός Facebook. 

Για να επανασυνδεθούμε με το λογαριασμό μας, μπαίνουμε μέσω Google, 
πληκτρολογούμε τη λέξη Facebook και εισάγουμε στο πάνω δεξιά μέρος της 
οθόνης: 1) το e-mail μας, 2) τον κωδικό πρόσβασης και 3) επιλέγοντας «Σύνδεση.



Χρήσιμες Ερωτήσεις / Παρατηρήσεις

• Είναι απαραίτητος ο e-mail λογαριασμός για τη δημιουργία προφίλ στο Facebook;
Όχι, δεν είναι απαραίτητος. Υπάρχει η εναλλακτική επιλογή να προσθέσουμε τον αριθμό του τηλεφώνου μας. Καθώς όμως
είναι πιο ευαίσθητο προσωπικό στοιχείο, οι περισσότεροι προτιμούν την επιλογή ενός e-mail. Συν τοις άλλοις, ένας e-mail
λογαριασμός μας παρέχει και πολλές άλλες δυνατότητες και ευκολίες, όπως περιγράψαμε και στην ενότητα του Gmail!

• Είμαι υποχρεωμένος να συμπληρώσω τα πραγματικά μου στοιχεία κατά την εγγραφή μου;
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Θα μας βοηθήσει όμως αν έχουμε στο μέλλον πρόβλημα με το λογαριασμό μας. Για παράδειγμα,
υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί το Facebook να μας κλειδώσει το λογαριασμό για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, και να μας
ζητήσει να στείλουμε φωτογραφία της ταυτότητάς μας για να τον ξεκλειδώσει. Αν δεν έχουμε βάλει τα πραγματικά στοιχεία
και συμβεί αυτό, τότε ο λογαριασμός, με όλους τους φίλους, χάνεται οριστικά.

• Τί πρέπει να περιέχει ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης;
Θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, οι οποίοι να είναι κατά προτίμηση συνδυασμός αριθμών και
γραμμάτων. Καλό είναι να μην περιλαμβάνει στοιχεία όπως ημερομηνία γέννησης, αριθμός πινακίδας αυτοκινήτου ή κάποιο
αριθμό μητρώου μας. Τέλος, θα πρέπει να είναι εύκολο να τον θυμόμαστε. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να τον
ξεχάσουμε, καλό είναι να τον σημειώσουμε κάπου και να τον αποθηκεύσουμε σε κάποιο ασφαλές μέρος.

• Πρέπει να βάλω οπωσδήποτε μία φωτογραφία μου κατά την είσοδό μου στο Facebook;
Όχι δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορούμε να προσθέσουμε μία οποιαδήποτε φωτογραφία (τοπίο, αντικείμενο κτλ), αρκεί να
μην είναι κάποιου τρίτου υπαρκτού προσώπου. Υπάρχει φυσικά και η επιλογή να μην προσθέσουμε καμία απολύτως
φωτογραφία στο προφίλ μας.




