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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρόταση είναι ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποβλέπει στην
εξοικείωση με την θεωρία του χρώματος και την πρακτική της βαφικής.
Όπως θα φανεί όμως στη συνέχεια, πολλά από τα επιμέρους μικρά προγράμματα
μπορούν πολύ καλά να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό για την
εξήγηση διαφόρων θεμάτων των φυσικών επιστημών.
Η εργασία προσφέρεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Το CD
δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Director της Macromedia, ενώ χρησιμοποιήθηκαν
μερικά κομμάτια Video, που μαγνητοσκοπήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής
εφαρμογής στο σχολείο, και ενσωματώθηκαν στο συνολικό πρόγραμμα, αφού
προηγουμένως έγινε κατάλληλη επεξεργασία τους με το πρόγραμμα Adobe Premiere.
Επίσης χρησιμοποιούνται πολλά μικρά ‘’movies’’ φτιαγμένα με το πρόγραμμα
Macromedia Flash-5, που βελτιώνουν την διαδραστικότητα. Για παράδειγμα: Φωτεινή
ακτινοβολία-ροή φωτονίων, διέγερση-αποδιέγερση ατόμου με απορρόφηση-εκπομπή
φωτονίου, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, ο ανθρώπινος οφθαλμός, έλεγχος αχρωματοψίας,
προσθετική ανάμειξη χρωμάτων (ακτινοβολιών), αφαιρετική ανάμειξη χρωμάτων
(χρωστικών) κ.ά.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: φως, φωτόνιο, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, χρώμα, χρωματική εντύπωση, πρωτογενή, δευτερογενή και
συμπληρωματικά χρώματα, προσθετική και αφαιρετική ανάμειξη χρωμάτων, έγχρωμες
ουσίες, χρωστικές, βαφές.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Αρχικά εξηγείται ποια είναι η φύση του φωτός και πώς παράγεται αυτό (Εικ.1-4),
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Εικ. 1

Εικ. 2

513

514

2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ – ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εικ. 3
ποιες είναι οι ιδιότητες και ποια η συμπεριφορά του φωτός, πώς από την
αλληλεπίδρασή του με την ύλη παράγονται οι χρωματικές ακτινοβολίες.

Εικ. 4
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Πώς δημιουργείται η χρωματική εντύπωση στον άνθρωπο (Εικ. 5):

Εικ. 5
και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έγχρωμη εμφάνιση ενός αντικειμένου (Εικ. 6):

Εικ. 6
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Εισάγονται οι όροι πρωτογενή, δευτερογενή και συμπληρωματικά ‘’χρώματα’’
(ακτινοβολίες) (Εικ. 7),

Εικ. 7
και εξετάζεται διεξοδικά το θέμα της προσθετικής και της αφαιρετικής ανάμειξης
ακτινοβολιών (Εικ. 8-9)

Εικ. 8
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Εικ. 9
Επίσης εξετάζονται οι ιδιότητες του χρώματος με βάση τις οποίες γίνεται η μέτρησή
του (μετρήσιμες ιδιότητες των χρωμάτων: απόχρωση, κορεσμός, λαμπρότητα) (Εικ.
10)

Εικ. 10
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Στη συνέχεια, και αφού με όλα τα προηγούμενα έχει δομηθεί το απαραίτητο
θεωρητικό υπόβαθρο, ορίζονται βασικές έννοιες από τη χημεία των χρωστικών και
των βαφών, όπως: έγχρωμες ουσίες (Εικ. 11), ποιες ουσίες ονομάζονται χρωστικές,
χρώματα-βαφές, χρωμοφόρες ομάδες κ.ά., ενώ διερευνάται η σχέση χημικής δομής και
χρώματος μιας ένωσης.

Εικ. 11
Αναφέρονται οι χρήσεις των χρωστικών και οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν, και
περιγράφονται οι κυριότερες διαδικασίες βαφής ινών ως εισαγωγή για το πειραματικό
μέρος που θα ακολουθήσει και συγκεκριμένα το τμήμα που αφορά τη βαφή
υφασμάτων.
Παράλληλα
δίνονται
ιστορικά στοιχεία σχετικά
με την εξέλιξη των
θεωριών για το φως την
όραση και το χρώμα,
καθώς
και
με
τη
χρησιμοποίηση
των
φυσικών χρωστικών (Εικ.
12, 13)

Εικ. 12

2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ – ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

519

Εικ. 13
Η ιδέα του να βάψει ή να ζωγραφίσει με δικές του χρωστικές είναι συναρπαστική για
τον μαθητή, και συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός
του για την Χημεία. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια καταγράφεται σειρά πειραμάτων
που σκοπό έχουν την παρασκευή στο σχολικό εργαστήριο εγχρώμων ουσιών και
χρωστικών, και περαιτέρω τη χρησιμοποίησή τους στη βαφή υφασμάτων.
Πρόθεσή μας ήταν να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή. Μια πρώτη αποτίμηση της πρότασης έγινε ήδη σε
του
γυμνάσιο
νομού
Θεσσαλονίκης (1ο
Γυμνάσιο
Περαίας) με πολύ
θετικά
αποτελέσματα
(Εικ. 14, 15).

Εικ. 14
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Εικ. 15
Πιστεύεται ότι η επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα επιτρέψει την εφαρμογή του
προγράμματος στο μέσο ελληνικό σχολείο.

Εικ. 16: Δείγμα της δουλειάς των μαθητών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η ανάπτυξη του πρώτου μέρους ‘’η φυσική του χρώματος’’ στηρίχτηκε στο
αναλυτικό πρόγραμμα της φυσικής της Β’ γυμνασίου. Θα ήταν σωστό όμως να γίνει
σαφές ότι πολλά σημεία της θεωρίας έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από όσο μπορεί
να ‘αντέξει’ το γνωστικό επίπεδο μαθητών Γυμνασίου. Αυτό έγινε συνειδητά και για
δύο λόγους:
Ο πρώτος λόγος είναι για να υπάρχει μια συνέχεια και πληρότητα κατά το
δυνατόν στα στοιχεία που παρατίθενται. Ο δεύτερος είναι γιατί ελπίζουμε ότι αυτά τα
επιπλέον θεωρητικά στοιχεία θα αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω ενασχόληση
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με το θέμα ‘’χρώμα’’. Στο τέλος της εργασίας, άλλωστε, παρατίθεται μια σειρά πηγών,
στις οποίες μπορεί (και πρέπει) να ανατρέξει κάποιος που θα ήθελε πιο ειδικές
πληροφορίες σε επιμέρους θέματα.
Ο χαρακτήρας της εργασίας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει και όπως φάνηκε από τα
προηγούμενα, είναι διαθεματικός.
Η βαφή των υφασμάτων με φυσικές χρωστικές μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
Βιολογία σαν αφορμή για να επεκταθεί κανείς πιο πέρα, όπως για παράδειγμα να
αναφερθεί σε φυσικές (βιολογικές) χρωστικές ουσίες και στην σημασία τους για την
φωτοσύνθεση ή στην ουσιαστική επίδραση του χρώματος στα βιολογικά συστήματα.
Επίσης γίνεται σύνδεση με την Βιολογία, όταν περιγράφεται ο τρόπος με τον
οποίο δημιουργείται η χρωματική εντύπωση, δηλαδή το πώς βλέπουμε τα χρώματα.
Στο μέρος που αφορά τη ‘χημεία του χρώματος’ μπορεί να τονισθεί από
επιστημονική-ιστορική πλευρά ότι χρωστικές και φάρμακα έχουν κοινές ρίζες.
Τα ιστορικά στοιχεία για το φως, το χρώμα και τις χρωστικές που παρατίθενται θα
μπορούσαν να αποτελέσουν ιδέα για συνθετική εργασία, για κάποιον μαθητή ή και
ομάδα μαθητών που θα ήθελαν να ασχοληθούν ειδικότερα με την ιστορία των
φυσικών επιστημών.
Τα χρώματα είναι βασικό στοιχείο του περιβάλλοντός μας και αναμφισβήτητα
παίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Η εργασία αυτή θα μπορούσε επομένως να
αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη ενός προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής.
Μια σύνδεση με την κοινωνιολογία είναι επίσης εφικτή. Θα μπορούσε να
διερευνηθεί ο κοινωνικός ρόλος των έγχρωμων ενδυμάτων ή ακόμη και η επίδραση
των χρωμάτων στη συμπεριφορά ομάδας ανθρώπων.
Στο μάθημα των καλλιτεχνικών είναι επίσης δυνατή και επιθυμητή η συνεργασία.
Πολλά από τα πειράματα είναι κατάλληλα για επίδειξη χημικών φαινομένων στο
πλαίσιο επιστημονικών επιδείξεων ή πειραμάτων-εκπλήξεων.
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