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ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Περιγραφή της έννοιας selfies. 

2. Διερεύνηση  των λόγων για τους οποίους οι νέοι ακολουθούν 
τη νέα μόδα των selfies (που, πότε, με ποιους επιλέγουν να 
φωτογραφίζονται, γιατί το κάνουν). 

3. Προβληματισμός για την έκθεση των νέων μέσω των selfies 
και πού τους οδηγεί αυτή η ενασχόληση 

4. Προτάσεις για άλλες ενασχολήσεις με τις οποίες θα 
περιορίσουν την αυτοφωτογράφιση. 

5. Ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας άλμπουμ ή έκθεσης 
φωτογραφιών.   
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       ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ SELFIE 
 
 

Η λέξη selfie ορίζεται από το λεξικό της Οξφόρδης ως η 
φωτογραφία που βγάζει κανείς τον εαυτό του ή αλλιώς 

ονομάζεται αυτοφωτογράφιση, χρησιμοποιώντας 
smartphone ή webcam και την οποία συνήθως αναρτά σε 

κάποιο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ανακηρύχθηκε λέξη της χρονιάς 

για το 2013.
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   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας διανεμήθηκε 
ερωτηματολόγιο σε εκατό μαθητές όλων των τάξεων του 
σχολείου μας. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε τα εξής: 
 

 Βγάζετε “selfies”; 
α) Ναι 
β) Όχι 
 

 Αν και πού; 
α) σπίτι 
β) εκδρομές 
γ)  βραδινές εξόδους 
 

 Με ποιους σας αρέσει βγάζετε “selfies”; 
α) φίλους  
β) συγγενείς 
γ) διάσημα πρόσωπα 
δ) μόνοι σας 
 

 Γιατί προτιμάτε να αυτοφωτογραφίζεστε; 
α) επειδή είναι η νέα μόδα 
β) επειδή σας αρέσει  
γ) επειδή θέλετε να τις ανεβάσετε στα social media 
δ) δημιουργία προσωπικού άλμπουμ 
 

 Θα σας ενδιέφερε κάποια άλλη ενασχόληση όπως: 
α) συμμετοχή σε συλλόγους 
β) εθελοντισμός 
γ) εξωσχολικές δραστηριότητες 
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δ) δημιουργία συλλογών  
 

 Ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης; 
α) σπάνια  
β) συχνά 
γ) πάντα  
δ) ποτέ 
 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ φαίνονται 
στα παρακάτω γραφήματα. 

 
Παρατηρούμε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό περίπου 86% των 
νέων του σχολείου μας ηλικίας 15‐18 χρονών ακολουθεί την 
τάση της αυτοφωτογράφισης.   

Βγάζετε ‘selfies’;

86%

14%

Ναι

Όχι
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Στο επόμενο γράφημα φαίνονται οι προτιμήσεις των νέων στην 
επιλογή των προσώπων με τα οποία θέλουν να 
φωτογραφίζονται μαζί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ναι, που;

21%

21%
58%

Σπίτ ι

Εκδρομές

Βραδινές εξόδους
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Με ποιούς σας αρέσει να βγάζετε 
‘selfies’;

Γιατί προτιμάτε να 
αυτοφωτογραφίζεστε;
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Θα σας ενδιέφερε κάποια άλλη 
ενασχόληση όπως:

Ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας 
στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης;
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ: Η αυτοφωτογράφιση, γνωστή σε όλους μας selfie 
έχει γίνει μια δημοφιλής επιλογή για πολλούς νέους. Πόση 
δύναμη όμως μπορεί να εμπεριέχει μια η ανάρτηση μιας selfie 
στα social media και μέχρι που μπορεί να μας οδηγήσει;  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Η προσωπική ευχαρίστηση που 
ενέχεται στη διαδικασία λήψης και ανάρτησης 
αυτοφωτογραφιών στα social media συνυπάρχει σε μια 
κατάσταση αυτοκριτικής και αντικειμενικότητας, στην οποία τα 
άτομα και κυρίως οι νέοι καταπιέζουν συνεχώς τους εαυτούς 
τους κοιτώντας προσεχτικά την εικόνα τους και προσεγγίζοντας 
την πιο αυτοκριτικά από ποτέ. Όσοι αποδίδουν στη διαδικασία 
των selfies αναζητούν όχι μόνο την επίτευξη της κοινωνικής 
αποδοχής αλλά και την αυξημένη δημοφιλία αφού επιτυχημένη 
χαρακτηρίζουν τη φωτογραφία που θα κερδίσει τις εντυπώσεις 
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και θα εισπράξει κολακευτικά σχόλια και πολλά likes. 

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Εάν αυτό δε συμβεί αναρωτιούνται γιατί δεν 
άρεσαν και στρέφονται στο πιο φανερό στοιχείο της ατομικής 
τους ταυτότητας που είναι το πρόσωπό του, προκειμένου να 
εξηγήσουν την «αποτυχία» τους. Έτσι οι νέοι οδηγούνται σε 
συναισθήματα απογοήτευσης και απόγνωσης για οποιαδήποτε 
ελαττώματα τους, τα οποία είτε είναι υπαρκτά, είτε 
υπερβάλλουν για αυτά. Η μύτη, το στόμα, το χτένισμα των 
μαλλιών γίνονται «φταίχτες» για την μειωμένη απήχηση 
θετικών σχολίων της selfie.   
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ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ selfies 

 
Η αυτοφωτογράφιση είναι η νέα τάση των νέων. Όμως η 

τάση αυτή, πλέον  έχει γίνει εμμονή και κάθε προσωπική στιγμή 
αποτυπώνεται σε μια οθόνη. Για αυτό τον λόγο υπάρχουν 
πολλές προτάσεις για να αξιοποιούν δημιουργικά τον χρόνο 
τους και να αποφύγουν την υπερβολική ενασχόληση με τις 
selfies. 

 Δημιουργική απασχόληση (καλλιτεχνικές δημιουργίες, 
ακούσματα τραγουδιών κλπ). Θα βοηθούσε στην 
όξυνση της σκέψης και της χαλάρωσης από μια πιθανή 
κουραστική μέρα. 
 
 Εποικοδομητικές συζητήσεις για σύσφιξη των σχέσεων 
με την οικογένεια, φίλους, συγγενείς κλπ. Αυτό θα  
βοηθούσε στην αποφυγή τάσεων απομόνωσης, 
ανταλλαγή απόψεων σε διάφορα θέματα και 
αξιοποίηση  πολύτιμου χρόνου με φίλους και ανάπτυξη 
νέων σχέσεων. 

 
 Η ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες που 
απαιτούν πνευματική και σωματική ενέργεια βοηθούν 
στην εκτόνωση και στην αποτοξίνωση από την μανία 
των selfies. 

 
 Η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο θα μπορούσε να 
βοηθήσει τους  νέους στην απόκτηση γνώσεων. 

 
 Επισκέψεις στη δανειστική βιβλιοθήκη της πόλης για 
την επιλογή ενός  αξιόλογου βιβλίου. Έτσι οι νέοι 
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μπορούν να αξιοποιήσουν πιο δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο τους. 

 
 Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας ή 
σε διαφόρους αρχαιολογικούς χώρους την χώρας μας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Δεδομένου ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
περισσότερο δημοφιλή μεταξύ των νέων ανθρώπων, δεν 
προκαλεί έκπληξη ότι ο νεότερος πληθυσμός έχει επηρεαστεί 
από την τάση αυτή. Η selfie πλέον αποτελεί έναν τρόπο 
φωτογράφισης που προσελκύει το ενδιαφέρον των νέων 
αποσπώντας τους από πιο δημιουργικούς τρόπους έκφρασης. 

 
 

 

Οι πληροφορίες της ερευνητικής εργασίας βασίζονται 
αποκλειστικά στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου που 
διανεμήθηκε στο σχολείο μας. 


