




Ερευνητική Εργασία: Κόμικς

► Γνωριμία των μαθητών μέσα στην 

ομάδα

► Υπογραφή συμβολαίου

► Σκοπός – Στόχοι – Θέματα ομάδων

►Αναζήτηση και διατύπωση ερευνητικών 

ερωτημάτων



Το συμβόλαιό μας

►Όλοι θα πρέπει να είναι ίσοι και δεν θα 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ μας

►Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός, 
ευγένεια και αλληλεγγύη στην ομάδα

►Θα είναι αποδεκτές όλες οι γνώμες της 
ομάδας και θα συζητούνται όλες οι 
προτάσεις

►Θα συνεργαζόμαστε όλοι εξίσου



Οι στόχοι που θέσαμε

►Να έρθουμε σε επαφή με το 

αντικείμενο των κόμικς

►Να πειραματιστούμε με τις τεχνικές 

δημιουργίας κόμικς και animation

►Να αποκτήσουμε ικανότητες 

συνεργασίας



Θέματα ομάδων

Ιστορική αναδρομή

Ομάδα: Μαφάλντα

Μέλη: Κατέβα Ευσταθία
Κόντης Θύμιος
Κοτσέτα Διονυσία
Μητσέλη Κωνσταντίνα
Ναυπλιώτη Καλλιόπη



Θέματα ομάδων

Τεχνικές των κόμικς

Ομάδα: Τα ΕΠΑΛάκια

Μέλη: Καραντζά Μαρία
Λιγγοπούλου Δήμητρα
Μπεκιάρη Άνθια

Μίρτσεφ Γιώργος



Θέματα ομάδων

Οι κυριότεροι χαρακτήρες των κόμικς στην 
Ελλάδα

Ομάδα: Τα Στρουμφάκια

Μέλη: Κέκκης Γιώργος
Κότσιφα Ιωάννα
Λάττα Έφη
Λιγγόπουλος Φανούρης
Νταλαμάρα Γρηγορία



Διαδικασία της έρευνας

Αναζήτηση σε πρωτογενείς πηγές: 

επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία κόμικς

συνέντευξη

ανάγνωση κόμικς

προβολή ταινίας κινούμενης εικόνας



Διαδικασία της έρευνας

Αναζήτηση σε δευτερογενείς πηγές:

αναζήτηση στο διαδίκτυο

σχετικά βιβλία

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των 

πληροφοριών



Διαδικασία της έρευνας

Δημιουργία τεχνήματος:

Δημιουργία ενός δικού μας

εικονογραφημένου σχεδίου

με θέματα και χαρακτήρες από το

σχολείο μας



Οι δυσκολίες που συναντήσαμε

► Δεν είχαμε προηγούμενη επαφή με το 

θέμα της ερευνητικής εργασίας

► Δε καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε 

την εκδρομή στην Αθήνα, για να 

επισκεφθούμε το φεστιβάλ κόμικς και 

animation



Τι μας ενθουσίασε!

Η προβολή της ταινίας

Η επίσκεψη στα βιβλιοπωλεία

Η δημιουργία του δικού μας κόμικς

Η επαφή μας με τις τεχνικές κινούμενης 
εικόνας (flipbook) και animation με 
διαφορετικά υλικά



Θεωρούμε ότι οι στόχοι της ερευνητικής 
εργασίας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό

Αποκτήσαμε γνώσεις και δεξιότητες, τόσο στο 
γνωστικό όσο και στον κοινωνικό τομέα

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας υπήρξε 
αφορμή για προβληματισμό, χιούμορ και 
παιχνίδι και η όλη διαδικασία έγινε με 
ευχάριστο τρόπο

Αξιολόγηση












