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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 ΣΙΣΛΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

«ΧΑΡΣΙ – πραγμάτων φλη μαγική» 

1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Χαρτί, ανακφκλωςθ, απορρίμματα, περιβάλλον, τζχνθ, καταςκευζσ με χαρτί, paper art, 

origami κ.α. 

1.3  ΚΟΠΟ/ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΟ 

 Να αναπτφξουν ομαδικό πνεφμα εργαςίασ και να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ. 

 Να καλλιεργιςουν ζνα «νζο ικοσ», όπωσ αποκαλείται, ςτον τρόπο ςκζψθσ και 
δράςθσ τουσ, χαρακτθριςτικό του οποίου κα είναι θ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ, θ 
ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ των μελϊν τουσ. Ζτςι, θ τάξθ κα μετατραπεί 
ςταδιακά ςε κοινότθτα δθμιουργικισ μάκθςθσ 

 Να αναπτφξουν ικανότθτεσ επικοινωνίασ, ζρευνασ, ςυλλογισ, αξιολόγθςθσ και 
χριςθσ τθσ πλθροφορίασ και των πθγϊν τθσ, ϊςτε να γίνουν ανεξάρτθτοι ςτθ 
μάκθςθ. 

 Να καλλιεργιςουν τθν υπευκυνότθτα και το κριτικό ενδιαφζρον 

 Να δεχκοφν ερεκίςματα τα οποία κα τα αξιοποιιςουν ςτθν επιλογι τομζα και 
ειδικότθτασ που κα ακολουκιςουν ςτθν επόμενθ τάξθ. 

 Να εξοικειωκοφν με τισ ΣΠΕ. 

 Να ζρκουν ςε επαφι με τθ διαδικαςία διεξαγωγισ ζρευνασ 
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 Να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ πωσ το χαρτί μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα μζςο 
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, ωσ ζνα μζςο απελευκζρωςθσ των καλλιτεχνικϊν τουσ 
ανθςυχιϊν. 

 Να κατανοιςουν τισ τεχνικζσ με τισ οποίεσ μποροφν να «δϊςουν ηωι» ςε ζνα υλικό 

 Να αναπτφξουν τισ δθμιουργικζσ τουσ ικανότθτεσ 

 Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα αιςκθτικισ, λειτουργικότθτασ και χρθςτικότθτασ 

Σο κζμα ανικει ςτθν κατθγορία ΣΕΧΝΘ – ΠΟΛΙΣΙΜΟ. Αφορμι για τθν επιλογι του 

κζματοσ είναι ότι οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να προςεγγίςουν τθν τζχνθ μζςα από 

τθν ανακφκλωςθ και τθν οικολογία, για να οδθγθκοφν, μζςω τθσ εικαςτικισ πράξθσ και τθσ 

δθμιουργικισ ζκφραςθσ, ςτον μεταςχθματιςμό και τθν αναδθμιουργία εικαςτικϊν ζργων. 

Σο χαρτί είναι ζνα υλικό που ςυναντάται παντοφ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι και είναι θ 

πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιείται ςε μεγάλθ ποςότθτα ακόμα και ςτθ ςχολικι ηωι των 

μακθτϊν (βιβλία, τετράδια, ςχζδια, ζγγραφα του ςχολείου κλπ). Με τθ βοικεια ελάχιςτων 

μζςων (ψαλίδι, κοπίδι, κόλλα) μπορεί να «μεταμορφωκεί» ςε ζνα πρωτότυπο ζργο τζχνθσ. 

Σο ςυγκεκριμζνο κζμα, επίςθσ, μπορεί να λειτουργιςει ωσ ζνα μζςο απελευκζρωςθσ των 

καλλιτεχνικϊν ανθςυχιϊν των παιδιϊν, να τουσ βοθκιςει να αναπτφξουν τισ δθμιουργικζσ 

τουσ ικανότθτεσ και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα αιςκθτικισ, λειτουργικότθτασ και 

χρθςτικότθτασ. Σζλοσ, το κζμα κίγει το ευαίςκθτο κοινωνικό κζμα τθσ ανακφκλωςθσ του 

χαρτιοφ (ζνα υλικό που «κατθγορείται» πωσ δθμιουργεί τα περιςςότερα απορρίμματα). 

Ζνασ άλλοσ λόγοσ επιλογισ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ είναι ο διακεματικόσ του 

χαρακτιρασ, αφοφ παρουςιάηει μεγάλθ ευρφτθτα και ςυςχετίηεται με αρκετά διδαςκόμενα 

ι μθ αντικείμενα ι κεματικοφσ κφκλουσ, όπωσ (ενδεικτικά): Σζχνθ, Ιςτορία Σζχνθσ, 

Γεωγραφία, Ιςτορία, Χθμεία, Νεοελλθνικι γλϊςςα. Δίνεται, λοιπόν, θ δυνατότθτα ςτουσ 

μακθτζσ να αντιμετωπίςουν τθ γνϊςθ ωσ ενιαία ολότθτα (διακεματικότθτα) και να 

κατανοιςουν ότι διαφορετικά γνωςτικά επιςτθμονικά πεδία ςτθν πραγματικότθτα 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ (διεπιςτθμονικότθτα)1. Επίςθσ, θ προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ γίνεται 

μζςω ενόσ κεντρικοφ κζματοσ «το χαρτί» και όχι από ζνα ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Σο χαρτί 

ςαν υλικό για τθν προςζγγιςι του δε χρειάηεται μόνο τισ φυςικζσ επιςτιμεσ (τρόποσ 

καταςκευισ του: χθμικόσ πολτόσ) αλλά και τισ επιςτιμεσ τθσ τζχνθσ. 

1.4 ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Θεωρείται ότι το κζμα αυτισ τθσ εργαςίασ κα είναι ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ και 

επομζνωσ κα ανταποκρικοφν κετικά ςτισ προκλιςεισ και τα ερωτιματα που κζτει.  

Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν γνϊςεισ που ςχετίηονται με τα διδαςκόμενα 

μακιματα, αλλά ταυτόχρονα επεκτείνονται και ςε άλλεσ περιοχζσ που δεν καλφπτονται 

από τθν φλθ του ςχολείου. Εκπαιδεφονται ςτθν ομαδικι εργαςία όπου το κάκε μζλοσ τθσ 

ομάδασ αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνα κακικοντα και ταυτόχρονα ςυνεργάηεται με τα άλλα 

μζλθ τθσ ομάδασ. Θ κατανομι του ερευνθτικοφ ζργου με τθν δθμιουργία υποομάδων μζςα 

ςτθν ερευνθτικι ομάδα κα ενιςχφςει τθν ςυνεργατικι εργαςία και τον καλό ςυντονιςμό 

ϊςτε να παραχκοφν αποτελζςματα. 

                                                             
1 Βασάλα Π., 2011, «Η μέθοδος Project ζηην Εκπαίδευζη» - e-book, κεφ. 2, σ. 104-108 
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Ειδικότερα, οι μαθητζσ ζχουν την ευκαιρία: 

Να καλλιεργιςουν πνεφμα ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ. 

Να νιϊςουν  τθν ικανοποίθςθ τθσ απόκτθςθσ γνϊςθσ μζςα από τθ διακεματικι και 

διεπιςτθμονικι εξζταςθ του κζματοσ. 

Να αναπτφξουν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ και να είναι ςε κζςθ να εξάγουν 

ςυμπεράςματα 

Να προβλθματιςκοφν ςχετικά με τθ χριςθ του χαρτιοφ  

Να αντιλθφκοφν πωσ το χαρτί μπορεί να αξιοποιθκεί καλλιτεχνικά «δίνοντασ ηωι» ςε ζνα 

«άχρθςτο» υλικό και να το δουν ωσ ζνα μζςο απελευκζρωςθσ των καλλιτεχνικϊν τουσ 

ανθςυχιϊν, αναπτφςςοντασ ςυγχρόνωσ τισ δθμιουργικζσ τουσ ικανότθτεσ 

Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα αιςκθτικισ, λειτουργικότθτασ και χρθςτικότθτασ, αλλά 

και τθσ ανακφκλωςθσ 

Να διερευνιςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν, 

προκειμζνου να καταςκευάςουν καλλιτεχνικά ζργα και να κατανοιςουν τισ διάφορεσ 

τεχνικζσ που υπάρχουν 

Να κατακζςουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ και βιϊματα για τισ πτυχζσ του κζματοσ 

1.5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

1. Σι είναι το χαρτί (προζλευςθ και ςφςταςθ) 

2. Πότε εμφανίςτθκε (ιςτορικι αναδρομι) 

3. Πωσ καταςκευάηεται 

4. Χριςεισ του χαρτιοφ (χριςθ του χαρτιοφ ωσ επιφάνεια γραφισ και ανακάλυψθ τθσ 

τυπογραφίασ, κακθμερινζσ χριςεισ και αντίςτοιχεσ ποιότθτεσ) 

5. Ανακφκλωςθ χαρτιοφ και ωφζλειζσ τθσ 

6. Καταςκευι χειροποίθτου χαρτιοφ 

7. Πωσ μποροφν να δθμιουργθκοφν ζργα τζχνθσ μζςα από τθ φανταςία και τθν ζμπνευςθ 

8. Σεχνικζσ δθμιουργίασ καλλιτεχνικϊν ζργων με το χαρτί (α. κολάη με εφθμερίδεσ ι 

χρωματιςτά χαρτιά, β. καταςκευζσ οριγκάμι που μπορεί να ενταχκοφν ζπειτα ςε μια 

ηωγραφικι επιφάνεια (π.χ. πουλιά ςτον ουρανό), γ. επιτοίχια ανάγλυφα με χαρτί, δ. 

γλυπτικζσ καταςκευζσ με χαρτί που μπορεί ζπειτα να ενταχκοφν ςε μια ηωγραφικι 

επιφάνεια (π.χ. ψάρια ςτθ κάλαςςα) 

1.6  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

Χαρτιά, ψαλίδια, κόλεσ 

Εργαςτιριο πλθροφορικισ με ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο 

Βιβλία 

Τπολογιςτζσ – Εφαρμογζσ γραφείου, επεξεργαςίασ εικόνασ 

Προβολικό 

Εκτυπωτζσ 
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Ψθφιακζσ Φωτογραφικζσ ι Βιντεοκάμερεσ 

αρωτζσ 

Πίνακασ 

χεδιαςτικά εργαλεία (π.χ. χαρτιά, ψαλίδια, κόλεσ κ.α.) 

1.7  ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Θ εργαςία ζχει ςχεδιαςκεί ζνα ςχολικό ζτοσ. Άρα οι επιμζρουσ εργαςίεσ μποροφν να 

κατανεμθκοφν εξίςου το Αϋ και Βϋ τετράμθνο. 

2. ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

2.1 Μεθοδολογία υλοποίηςησ 

Θα χρηςιμοποιηθοφν: 

χολικά και μθ βιβλία 

Θ/Τ με διαδίκτυο 

Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ τζχνθσ 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΡΤΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Α) Οριοκζτθςθ του κζματοσ, ερευνθτικά ερωτιματα: 

Καταγραφι, λζξεων-κλειδιά. Ομαδοποίθςθ των λζξεων ςε ςφνολα ϊςτε να οριοκετθκεί το 

κζμα και να διεξαχκοφν τα ερευνθτικά ερωτιματα. 

Β) Κακοριςμόσ φάςεων, πθγϊν ζρευνασ, μεκόδων και εργαλείων:  

Όλεσ οι ομάδεσ αναλαμβάνουν να ερευνιςουν το κζμα ςτο ςφνολο των διαςτάςεϊν του. 

Εξειδικεφουν τα ερωτιματα, κακορίηονται οι φάςεισ και γίνεται εςωτερικόσ επιμεριςμόσ 

του κζματοσ (διαίρεςθ του κζματοσ ςε υποκζματα και ανάλθψθ υποκεμάτων από τισ 

ομάδεσ ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντά τουσ). Όλεσ οι δράςεισ προγραμματίηονται χρονικά.  

Προςδιορίηονται από κοινοφ ςτθν τάξθ οι πθγζσ άντλθςθσ των πλθροφοριϊν, τα 

μεκοδολογικά εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ζρευνα για τθ ςυλλογι και 

επεξεργαςία των δεδομζνων και ςυναποφαςίηεται θ μορφι των τελικϊν προϊόντων τθσ 

ερευνθτικισ εργαςίασ. 

Εξαγωγι γενικότερων ςυμπεραςμάτων και προβλθματιςμόσ. 

φνταξθ ερευνθτικισ ζκκεςθσ για το κζμα που μελζτθςαν, τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ που 

ακολοφκθςαν και τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. 

Καταςκευι των ζργων με διάφορεσ τεχνικζσ χριςθσ του χαρτιοφ  

Προετοιμαςία παρουςίαςθσ (τελευταίεσ διορκϊςεισ) τθσ γραπτισ εργαςίασ και των 

καλλιτεχνικϊν ζργων 

Γ) Προγραμματιςμόσ παρουςίαςθσ  
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Οργάνωςθ ζκκεςθσ με τα ζργα των μακθτϊν, ςτθν οποία κα πραγματοποιθκεί και 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και των ςυμπεραςμάτων με χριςθ λογιςμικοφ 

παρουςιάςεων. 

2.2 Πορεία υλοποίηςησ 

Η υλοποίηςη των εργαςιών πραγματοποιείται ςε τρία ςτάδια: 

 υλλογι πλθροφοριϊν 

 υηιτθςθ και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν μεταξφ των ομάδων 

 Παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν μζςα ςτθν τάξθ  

Θ εργαςία κα ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, ςυνεπϊσ, το Α΄ τετράμηνο κα 

πραγματοποιθκοφν: θ ςυλλογι πλθροφοριϊν, θ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ (κάκε ομάδα κα 

αναλάβει το δικό τθσ υπόκεμα) και επιςκζψεισ ςε χϊρουσ τζχνθσ. το Β΄ τετράμηνο κα 

γίνουν τα προςχζδια  για τα ζργα που κα φτιάξουν οι μακθτζσ (τουλάχιςτον ζνα ο κακζνασ), 

κα διαμορφωκεί θ τελικι γραπτι εργαςία και θ δθμιουργία ενόσ αρχείου προβολισ, κακϊσ 

και κα καταςκευαςτοφν τα τελικά ζργα των μακθτϊν από  χαρτί. Επίςθσ, κα οργανωκεί θ 

ζκκεςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ για τθν παρουςίαςθ τθσ 

εργαςίασ. Ζτςι, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ανακοινϊςουν τα αποτελζςματα 

τθσ ζρευνασ που ζχουν πραγματοποιιςει και να προβάλλουν τα ζργα που ζχουν 

καταςκευάςει. Μποροφν, λοιπόν, να γνωςτοποιιςουν τθ δουλειά τουσ ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο κοινό και ενδεχομζνωσ να το επθρεάςουν (π.χ. ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ 

για τθν ανακφκλωςθ). 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ κεωρείται ςθμαντικό οι μακθτζσ να ενθμερϊνονται για τθν 

πορεία τθσ εργαςίασ (μζςω παρουςίαςισ τουσ ςτθν τάξθ είτε γραπτά είτε προφορικά), 

κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ πορείασ ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα καταγραφισ τυχόν 

προβλθμάτων και δυςκολιϊν. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Θ αξιολόγθςθ μπορεί να περιλαμβάνει τθ διερεφνθςθ γνϊςεων, ςτάςεων και δεξιοτιτων. 

Μπορεί να πραγματοποιθκεί με ςυηιτθςθ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν οι οποίοι κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ και τισ προτάςεισ τουσ για το ςχεδιαςμό 

όλθσ τθσ εργαςίασ. Εδϊ, δίνεται θ ευκαιρία ςτον εκπαιδευτικό να κρίνει κατά πόςο 

ευαιςκθτοποιικθκαν οι μακθτζσ ςτα κζματα του περιβάλλοντοσ αλλά και τθσ τζχνθσ και 

πωσ οι νζεσ γνϊςεισ που απζκτθςαν από τθν εργαςία αυτι επθρζαςε τθ ςτάςθ, νοοτροπία 

και ςυμπεριφορά τουσ.  

Επίςθσ, μζςα από τθ ςυηιτθςθ εκπαιδευτικοφ / μακθτι δίνεται θ δυνατότθτα τθσ 

ανατροφοδότθςθσ, όχι μόνο ωσ προσ το τελικό αποτζλεςμα, αλλά για όλθ τθ διαδικαςία 

υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ προςδιορίηοντασ τα λάκθ, τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ που 

αποκτικθκαν, κακϊσ και τθ δυναμικι τθσ ομάδασ και τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε. 

Θ ςυηιτθςθ αυτι μπορεί να λειτουργιςει και ωσ πθγι ανατροφοδότθςθσ για τον 

εκπαιδευτικό για τθ βελτιςτοποίθςθ των μελλοντικϊν εργαςιϊν όςον αφορά τα ςτάδια 

διεξαγωγισ και υλοποίθςισ τουσ. 
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Θ αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει και με τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου από τουσ μακθτζσ. 

Ενδεικτικά, οι ερωτιςεισ μποροφν να αφοροφν: 

 Την ερευνητική εργαςία (π.χ. Ποια προβλιματα καταγράψατε και ποιεσ λφςεισ 
προτείνατε;) 

 την αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων (π.χ. Τπάρχουν κάποιεσ πλευρζσ του κζματοσ 
που κα κζλατε να αναλυκοφν περιςςότερο;) 

 τα οφζλη των μαθητών (π.χ. τι μάκατε από τθν εργαςία αυτι;) 

 την ομαδική εργαςία (π.χ. Ποιεσ οι εμπειρίεσ ςασ μζςα από τθ ςυνεργαςία ςτθν 
ομάδα;) 

Ακόμα, οι μακθτζσ μποροφν να ςχεδιάςουν ζνα δικό τουσ ερωτθματολόγιο που να το 

μοιράςουν ςτο ςχολείο και ςε φίλουσ τουσ εκτόσ ςχολείου. 

Σζλοσ, ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο που μπορεί να διερευνθκεί μζςα από τθν αξιολόγθςθ 

είναι το κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτϊν. 
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