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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 ΣΙΣΛΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
«ΕΝΑ ΚΟΤΠΙΔΙ “ΓΕΜΑΤΟ” ΣΕΧΝΗ»
1.2 ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Σζχνθ, ανακφκλωςθ, απορρίμματα,
απορριμμάτων, trash art

υλικά

ανακφκλωςθσ,

περιβάλλον,

διαχείριςθ

1.3 ΚΟΠΟ/ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΟ
κοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι οι μακθτζσ:
Να αναπτφξουν ομαδικό πνεφμα εργαςίασ και να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ
Να ζρκουν ςε επαφι με τθ διαδικαςία διεξαγωγισ ζρευνασ
Να κατανοιςουν τισ τεχνικζσ με τισ οποίεσ μποροφν να «μορφοποιιςουν» ζνα
υλικό
Να αναπτφξουν τισ δθμιουργικζσ τουσ ικανότθτεσ
Να αναδείξουν και να κατανοιςουν ςτοιχεία πολιτιςμοφ
Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
Να καλλιεργιςουν γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ
Να υποςτθρίηουν και να υποκινοφν δραςτθριότθτεσ ανακφκλωςθσ
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Να αξιολογοφν και να αξιοποιοφν τθν αναδθμιουργία των ςκουπιδιϊν ωσ
εναλλακτικι μορφι τζχνθσ
Να αναπτφξουν ικανότθτεσ επικοινωνίασ, ζρευνασ, ςυλλογισ, αξιολόγθςθσ και
χριςθσ τθσ πλθροφορίασ και των πθγϊν τθσ, ϊςτε να αποκτοφν εμπιςτοςφνθ
ςτον εαυτό τουσ και να γίνονται ανεξάρτθτοι
Να αξιολογοφν το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ και τι δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει
ςτθν γνϊςθ για τθν καλφτερθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ
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.
Η «ςκουπιδοτζχνθ» (trash art) βοθκάει τουσ μακθτζσ να καταλάβουν και να εξοικειωκοφν
με τα ςφγχρονα προβλιματα διαχείριςθσ των απορριμμάτων, να ευαιςκθτοποιθκοφν
απζναντι ςτθν επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ από τα απορρίμματα και να δθμιουργιςουν
πρωτότυπα και αςυνικιςτα ζργα τζχνθσ που διαφοροποιοφνται από τισ ςυνθκιςμζνεσ
κλαςικζσ μορφζσ τζχνθσ τθσ ηωγραφικισ, γλυπτικισ κ.λ.π.
1.4 ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Η οικολογία και θ ανακφκλωςθ δεν αφοροφν μόνο τα αντικείμενα που χρθςιμοποιοφμε και
επαναχρθςιμοποιοφμε, αλλά είναι ζννοιεσ πολυδιάςτατεσ και πολυεπίπεδεσ. Η εκπαίδευςθ
των μακθτϊν πάνω ςε αυτζσ τισ ζννοιεσ διαμορφϊνει ςυνειδιςεισ και κάνει γνωςτοφσ τουσ
τρόπουσ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ που διζπονται από ςεβαςμό προσ τθ φφςθ και
τουσ φυςικοφσ νόμουσ.
Η τζχνθ που δθμιουργείται από ςκουπίδια και άλλα άχρθςτα αντικείμενα που
μετατρζπονται ςε ζργα τζχνθσ και θ επαφι των μακθτϊν με αυτά, βοθκάει τουσ μακθτζσ
να εξοικειωκοφν με κζματα που άπτονται ςτο ςφγχρονο παγκόςμιο προβλθματιςμό, ενϊ
παράλλθλα καλλιεργεί τθ φανταςία τουσ.
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.
Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να καλλιεργιςουν πνεφμα ςυνεργαςίασ.
Να αναπτφξουν τισ δθμιουργικζσ τουσ ικανότθτεσ και τεχνικζσ, αλλά και τον επιςτθμονικό
τρόπο ςκζψθσ.
1.5 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ
Σι είναι θ τζχνθ
Ποια είναι τα κινιματα ζργων τζχνθσ
Ποιοι είναι οι καλλιτζχνεσ που με το ζργο τουσ άνοιξαν νζουσ ορίηοντεσ ςτθν
εικαςτικι αντίλθψθ
Ποιεσ οι ιδιότθτεσ των βαςικϊν υλικϊν των απορριμμάτων (όπωσ χαρτί, πλαςτικό,
αλουμίνιο, γυαλί)
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Ποιεσ οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων
Ποια τα οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ, ποια θ ςθμαςία τθσ και ποιεσ οι δραςτθριότθτεσ
ευαιςκθτοποίθςθσ
Πωσ μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν διάφορα υλικά
Πωσ μποροφν να δθμιουργθκοφν ζργα τζχνθσ μζςα από τθ φανταςία και τθν
ζμπνευςθ
Πωσ μποροφν να ςυνδυαςτοφν απορρίμματα και υλικά από τθ φφςθ
Ποια είναι θ τζχνθ του κολάη
1.6 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
χεδιαςτικά εργαλεία (π.χ. χαρτιά, ψαλίδια, κόλεσ κ.α.)
Η/Τ με ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο και διάφορα λογιςμικά προγράμματα
Μθχάνθμα προβολισ
Εκτυπωτζσ
Ψθφιακζσ Φωτογραφικζσ ι Βιντεοκάμερεσ
Βιβλία
Πίνακασ
1.7 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Η 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
χολικά και μθ βιβλία
Διαδίκτυο
Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ τζχνθσ
2.2 Πορεία υλοποίηςησ
Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ αρχικά κα γίνει θ κατανόθςθ των βαςικϊν
εννοιϊν (π.χ. ανακφκλωςθ, ιδιότθτεσ υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, τζχνθ, κινιματα
τζχνθσ κλπ), που κα πραγματοποιθκεί μζςα από βιβλιογραφικι ζρευνα, ζρευνα ςτο
διαδίκτυο και ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ. τθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκοφν 2-3
επιςκζψεισ ςε χϊρουσ τζχνθσ και αν αυτό είναι εφικτό ςε περιοχι ςυλλογισ ςκουπιδιϊν.
Επίςθσ, μπορεί να γίνει περίπατοσ μζςα ςτο Διμο που βρίςκεται το ςχολείο ϊςτε να
παρατθριςουν οι μακθτζσ τυχόν ςκουπίδια που δθμιουργοφν οι άνκρωποι ςτο δρόμο. Η
δράςθ αυτι μπορεί να γίνει και ςτο χϊρο του ςχολείου. τισ επιςκζψεισ αυτζσ κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να ςυλλζξουν διάφορα υλικά που κα είναι χριςιμα για τα ζργα που κα
δθμιουργιςουν.
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Αφοφ ολοκλθρωκεί θ φάςθ τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν, κα ακολουκιςει θ ςυηιτθςθ και
αξιολόγθςι τουσ κακϊσ θ παρουςίαςι τουσ μζςα ςτθν τάξθ.
Επόμενο ςτάδιο είναι θ ςυγγραφι τθσ γραπτισ εργαςίασ, θ δθμιουργία ενόσ αρχείου
προβολισ / παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ και θ καταςκευι των ζργων.
τθ φάςθ 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.
Σζλοσ, θ παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ (με αντίςτοιχο λογιςμικό παρουςίαςθσ) μπορεί να γίνει
ςτο χϊρο του ςχολείου και να απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ,
τουσ γονείσ και τουσ τοπικοφσ παράγοντεσ , λειτουργϊντασ ςυγχρόνωσ και ζκκεςθ με τα
ζργα/τεχνιματα των μακθτϊν

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η 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.
Η αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει και με τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου από τουσ μακθτζσ.
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.

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕ
Gombrich Ernst Hans, «Σο Χρονικό τθσ Σζχθσ», Εκδόςεισ: Μορφωτικό Ίδρυμα Εκνικισ
Σραπζηθσ, Ακινα, 1998
Παυλόπουλοσ Δ. κ.α., «Ιςτορία των Τεχνών – Ζργα και Δημιουργοί», Εκδόςεισ: Οργανιςμόσ
εκδόςεων διδακτικϊν βιβλίων, Ακινα, 2000
Βαςάλα Π., 2011. «Η μζθοδοσ Project ςτην Εκπαίδευςη» - e-book. Ακινα
Αναηιτθςθ ςτο διαδικτφο με βάςθ τισ λζξεισ – κλειδιά, ενδεικτικά:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://www.in2life.gr/culture/art/article/210330/h-tehnh-ton-skoypidion.html
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https://www.google.gr/search?q=%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%97+%CE%91%CE
%A0%CE%9F+%CE%A4%CE%91+%CE%A3%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%99%CE%94
%CE%99%CE%91&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wiB2YqDjtjOAhXF_SwKHbClATIQsAQIGQ

ΟΔΗΓΙΕ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ:
Γραμματοςειρά: Calibri, Μζγεκοσ 11, Όχι Bold.
Διάςτιχο: Μονό
τοίχιςη: Πλιρθσ
Διάςτημα: Πριν και Μετά 0.
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