
Εργασία Α τετραμήνου  

τμήμα Α4 
Διερευνητική εργασία με θέμα τον 

χρόνο-Τέχνημα (Κολάζ) 



       Η εργασία που πραγματοποιήσαμε είναι  

ένα τέχνημα που ερμηνεύει μια διάσταση 

του βασικού θέματος της διερευνητικής 

εργασίας, που είναι «ο χρόνος». 

        

 



         Διαχωρίσαμε το κεντρικό θέμα σε επιμέρους 
υποενότητες, με στόχο να το διαπραγματευτούμε-
προσεγγίσουμε ολοκληρωμένα και με σαφήνεια. Οι 
υποενότητες είναι οι ακόλουθες: 

• Διάστημα 

• Εξέλιξη της Γης 

• Ιστορία στην Ελλάδα και στον κόσμο 

• Εκμετάλλευση 

• Γυναίκα 

• Μόδα-Εμφάνιση-Συμπεριφορά 

• Διάσημες φωτογραφίες 

• Τεχνολογία-Επιστήμες    

      Μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης στο χρόνο και της 
επίδρασής του πάνω σ’αυτές.     

Πρώτο βήμα 



       Αποφασίσαμε να αφήσουμε μια 

υποενότητα χωρίς τίτλο, που 

αντιπροσωπεύει την άγνοια μας και για το 

μακρινό παρελθόν, αλλά και για το μέλλον. 

Είναι το άγραφο κομμάτι του χρόνου. 

 



Δεύτερο βήμα 

           Συγκεντρώσαμε φωτογραφικό υλικό 

για τα επιμέρους θέματα με κύριες πηγές 

το διαδίκτυο και τα περιοδικά (παραπομπή 

στη βιβλιογραφία). 



Τρίτο βήμα 

          Αξιολογήσαμε το υλικό . Ομαδικά 

αποφασίσαμε ποιες φωτογραφίες θα 

χρησιμοποιούσαμε. Επίσης προτείναμε 

αποφθέγματα που τελικά αναγράφηκαν 

στο κολάζ. 

        Όσες φωτογραφίες και αποφθέγματα 

εγκρίθηκαν, εκτυπώθηκαν στο κατάλληλο 

μέγεθος. 



Τέταρτο βήμα 

         Αρχίσαμε  την κατασκευή του 
τεχνήματος σε κορνιζαρισμένο hard-board, 
διαστάσεων 2 x 2 μέτρα, όπου κολλήσαμε 
τις φωτογραφίες ,αφού χωρίσαμε την 
επιφάνεια στα επιμέρους θέματα, με 
διάταξη ακτινωτή, παρόμοια με αυτή του 
ρολογιού.  

        Τέλος τοποθετήσαμε τους δείκτες οι 
οποίοι πλαισιώνουν το κενό που αφήσαμε.  

 

 



Σκοπός 

       Σκοπός της εργασίας είναι: 

•  η καταγραφή της πορείας του ανθρώπου με 
κύριο άξονα την αποδοχή και επιδοκιμασία των 
θετικών, αλλά και  στηλίτευση των μελανών 
σημείων της ιστορικής πορείας του. 

• Ο προβληματισμός πάνω στην έννοια του 
χρόνου, μέσα σε μια γενικότερη διαδικασία, 
όπου ο πολίτης είναι το βασικό κύτταρο. 

• Η διαμαρτυρία μας για την βία που επικρατεί 
στις μέρες μας και η έκκληση μας να σταματήσει 
κάθε μορφή αυτής. 

 



    Με αυτόν τον τρόπο: 

• Ο χρόνος γίνεται γιατρός που θεραπεύει 
τα λάθη του παρελθόντος και του 
παρόντος. 

• Το τέχνημα αποτελεί μια δημόσια 
εικαστική παρέμβαση στον κοινωνικό 
χώρο του σχολείου και στην ευρύτερη 
κοινωνία με στόχο την αλλαγή 
προσωπικών στάσεων, επιλογών και 
συμπεριφορών ώστε «να γίνουμε εμείς η 
αλλαγή που θέλουμε» 

• Η τέχνη προάγεται μέσα στο σχολείο. 

 

 



Συμπεράσματα 

• Συσχετισμός του χρόνου ως Παρελθόν-

Παρόν-Μέλλον με την εξέλιξη του 

ανθρώπου και την ιστορία του. 

• Προσπάθεια εξοικείωσης του ανθρώπου 

με τους φόβους και τις ελπίδες του. 

Επιδίωξη σύνδεσης τέχνης με το 

κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι έτσι ώστε 

να εκφράσει τον άνθρωπο, τις σκέψεις και 

τη θέληση του να συνδιαμορφώσει τις 

εξελίξεις. 



      Στα πλαίσια αυτά:   

• Ως προς τη διαδικασία ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς τα στάδια της έρευνας-

οργάνωσης-υλοποίησης και επίτευξης του 

έργου μέσα από τη συνεργασία. 

• Ως προς την απάντηση της ουσίας των 

ερωτημάτων και της επίδοσης του 

μηνύματος, τα αποτελέσματα δεν είναι 

μετρήσιμα λόγω της ιδιαίτερης φύσης της 

τέχνης και της φιλοσοφικής διάστασης των 

ζητημάτων. 

 



        Όμως: 

• Η σημασία εδώ συνίσταται στο να 

γονιμοποιηθεί ο προβληματισμός και να 

διατυπωθούν με σαφήνεια τα ερωτήματα. 

Αυτή η διαδικασία έχει από μόνη της 

αυτοτελή αξία, χωρίς να χρειάζεται να 

δοθούν πρόχειρες απαντήσεις που θα 

χειραγωγούσαν τη σκέψη του αποδέκτη. 

 



• Ευχαριστούμε τον Καθηγητή μας κύριο Σ. 

Μέμο για την πολύτιμη βοήθεια που μας 

προσέφερε αλλά και τον Διευθυντή του 

σχολείου για την στήριξη και τη συμβολή 

του στην πρακτική υλοποίηση του 

τεχνήματός μας. 



                               Διαδικτυακή βιβλιογραφία που 
σχετίζεται με τους βασικούς τομείς 
επεξεργασίας του θέματος: 

•  Διάστημα 

• Εξέλιξη της Γης 

• Ιστορία στην Ελλάδα και στον κόσμο 

• Εκμετάλλευση 

• Γυναίκα 

• Μόδα-Εμφάνιση-Συμπεριφορά 

• Διάσημες φωτογραφίες 

• Τεχνολογία-Επιστήμες  

      
       Περιοδικά:  National Geographic 


