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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η µαθησιακή διαδικασία περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα στάδια ή τύπους δραστηριοτήτων :
(1) συγκέντρωση δεδοµένων ή προσεκτική παρατήρηση, (2) αναγνώριση µορφής (patterns), (3) διατύπωση
συµπερασµάτων και (4) επαλήθευση (απόδειξη) των υποθέσεων. Η επικρατούσα εντύπωση συνδέει τα
µαθηµατικά µόνο µε το τελευταίο από τα τέσσερα στάδια, δηλαδή µε τις αποδείξεις θεωρηµάτων
Η επιλεκτική προσήλωση των εκπαιδευτικών στη µαθηµατική απόδειξη, δηµιουργεί τους µαθητές
στην αντίληψη ότι τα µαθηµατικά δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν ότι η
διαδικασία της µάθησης είναι µία βαρετή και µη απολαυστική διαδικασία. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η τεκµηρίωση µιας άποψης για τη χρήση του χρώµατος µε σκοπό να βελτιωθεί το περιβάλλον
διδασκαλίας των µαθηµατικών. Αν δεν χρησιµοποιούµε τα χρώµατα προσεκτικά και µε φειδώ µπορούν να
κάνουν τη διαδικασία της ανάγνωσης του κειµένου καθώς και τον διαχωρισµό µικρών αντικειµένων πιο
αργή, λιγότερο ασφαλή και πολύ πιο επώδυνη.
Στην εργασία αυτή, τεκµηριώνεται η χρήση των χρωµάτων στη διαµόρφωση του κατάλληλου
γραφικού περιβάλλοντος όταν πρόκειται να αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό λογισµικό.
ABSTRACT
The mathematical process has at least four stages or types of action: (1) collecting data or making
careful observation, (2) recognition of patterns, (3) formulating conclusion and (4) verifying (proving) these
conjectures. The main ingression connects maths only the last of the four stages, meaning with the proofs of
theorem.
The selective attention of scholars in the mathematical proof lends students in the perception that
maths are not interest. For some people there is a myth that learning is a boring and unenjoyable activity.
The goal of this paper is to discuss the utilisation of colour, for the improvement of the teaching
environment of maths. Of course we must not forget that the use of colour is not without its costs and
problems. Unless used carefully and sparingly, colour make the tasks of reading text and interpreting small
objects slower, less accurate and more painful.
Special emphasis is given of the orthological usage of colour for the formulation of the graphic
environment in a new educational software.
Key Words : Χρήση χρωµάτων, επίδραση χρωµάτων, γραφικό περιβάλλον, διαδικασία µάθησης, effect of
color, learning process

1. Εισαγωγή
Όταν λέω στους ανθρώπους ότι διδάσκω µαθηµατικά, πολύ συχνά αναφωνούν :
«Ω! Σιχαίνοµαι τα µαθηµατικά». Συνεχίζοντας βέβαια λένε ότι ποτέ δεν τα πήγαιναν
καλά µε τα µαθηµατικά και ότι είναι ευτυχείς που τώρα µπορούν να χρησιµοποιούν
calculators, τα οποία τους βοηθούν να κάνουν τους υπολογισµούς που χρειάζονται.
∆υστυχώς πολλοί µαθητές όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι, σκέφτονται µόνο τους
1

Εργασία νέου ερευνητή

αριθµητικούς υπολογισµούς όταν µιλούν για µαθηµατικά ∆εν καταλαβαίνουν τί στην
πραγµατικότητα σηµαίνει µαθηµατικά.
Η µαθησιακή διαδικασία περιλαµβάνει τουλάχιστον τέσσερα στάδια ή τύπους
δραστηριοτήτων : (1) συγκέντρωση δεδοµένων ή προσεκτική παρατήρηση, (2)
αναγνώριση µορφής (patterns), (3) διατύπωση συµπερασµάτων και (4) επαλήθευση
(απόδειξη) των υποθέσεων. Η επικρατούσα εντύπωση συνδέει τα µαθηµατικά µόνο µε το
τελευταίο από τα τέσσερα στάδια. Η άποψη αυτή ενισχύεται επειδή και η διδασκαλία των
µαθηµατικών υπογραµµίζει κυρίως την διαδικασία της απόδειξης και οι διδάσκοντες δεν
δίνουν την απαραίτητη προσοχή στα άλλα στάδια της µαθησιακής διαδικασίας. Η
επιλεκτική προσήλωση των εκπαιδευτικών στη µαθηµατική απόδειξη οδηγεί τους
µαθητές στην αντίληψη ότι τα µαθηµατικά δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Είναι πολλοί
εκείνοι που πιστεύουν ότι η διαδικασία της µάθησης είναι µία βαρετή και µη
απολαυστική διαδικασία.[1]. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η τεκµηρίωση µιας
άποψης για τη χρήση του χρώµατος µε σκοπό να βελτιωθεί το περιβάλλον διδασκαλίας
των µαθηµατικών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη χρήση των χρωµάτων για τη
διαµόρφωση του γραφικού περιβάλλοντος σε εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία
των µαθηµατικών.
Η χρωµατική είναι µέθοδος που στηρίζεται στην ορθή εφαρµογή των χρωµάτων
σε καθηµερινή χρήση, µε σκοπό την καλύτερη λειτουργική συνύπαρξη του ανθρώπου µε
τα χρώµατα και την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ωφέλεια από αυτά [2], καθώς και την
ψυχολογική επίδραση των χρωµάτων..
Το σχολικό περιβάλλον όπως είναι διαµορφωµένο σήµερα είναι αντιλειτουργικό.
Στην συντριπτική πλειονότητα, στα σχολικά συγκροτήµατα, κυριαρχούν οι αποχρώσεις
του γκρίζου και της ώχρας, που όµως έχουν αντίθετη επίδραση και επιφέρουν τελείως
διαφορετικά αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκει κάθε σωστό εκπαιδευτικό σύστηµα :
δηµιουργείται στο µαθητή η αίσθηση του καταναγκασµού και της ισοπέδωσης.
Μόνη φωτεινή εξαίρεση το πράσινο χρώµα του πίνακα και των θρανίων. Αιτία
για την αντικατάσταση του µαυροπίνακα, που οι περισσότεροι θυµόµαστε, µε αυτόν του
πράσινου χρώµατος, πριν από δύο δεκαετίες περίπου, υπήρξαν ψυχολογικές έρευνες που
απέδειξαν ότι το πράσινο χρώµα είναι περισσότερο εξισορροπητικό και ηρεµιστικό από
το µαύρο, το οποίο αντίθετα προκαλεί βαριεστιµάρα, πλήξη και απέχθεια για το µάθηµα.
Όπως αναφέρει ο Σπύρος ∆ιαµαντίδης στην «Χρωµατική» του, µια οµάδα ψυχολόγων
στην Νέα. Υόρκη χρησιµοποίησε σε ένα νηπιαγωγείο ένα σύστηµα 3 δωµατίων µε
εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τα δωµάτια αυτά ήταν βαµµένα µπλε, κίτρινο και ροζ. Τα παιδιά
που παρουσίαζαν δυσκολία στην προσαρµογή τους περνούσαν διαδοχικά και από τα τρία
δωµάτια και στο τέλος έβγαιναν από το τελευταίο πιο ήρεµα και µε µεγαλύτερη
κατανόηση και διάθεση για µάθηση.

2. Η χρήση των χρωµάτων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισµικό
Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι ένα ανθρώπινο δηµιούργηµα µε σκοπό την
ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος, µέσα από το οποίο οι εκπαιδευόµενοι θα οικοδοµούν τις
γνώσεις. Πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν δηµιουργηθεί µε γνώµονα τη
λειτουργικότητα, χωρίς όµως να δίνουν την απαιτούµενη προσοχή τις αισθητικές ανάγκες
των εκπαιδευόµενων, όσον αφορά τα χρώµα, τα γραφικά και τον ήχο µέσα σε ένα

εκπαιδευτικό πρόγραµµα αλληλεπίδρασης. Και όλα αυτά, παρά τα γεγονός ότι είναι
γνωστή η ψυχολογική και φυσιολογική επίδραση των χρωµάτων και των γραφικών στη
διαδικασία της µάθησης. Η χρησιµοποίηση βέβαια των χρωµάτων είναι αρκετά κοντά σε
αυτήν των γραφικών και ήδη υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι η χρήση
τους προάγει την µάθηση (Dwyer, 1978 ).
Στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων που παρέχουν ένα
αποτελεσµατικά εκπαιδευτικό περιβάλλον, τα χρώµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ώστε να προκαλέσουν διαφορετική συµπεριφορά, ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό στόχο.
Τα χρώµατα βοηθούν στην λήψη αποφάσεων: Τα χρώµατα βοηθούν τους θεατές
να πάρουν πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη ασφάλεια αποφάσεις που αφορούν
λεπτοµέρειες πληροφοριών [20], [21]. Οργανώνοντας και χωρίζοντας σε κατηγορίες τις
πληροφορίες, τα χρώµατα επιτρέπουν στον άνθρωπο να πάρουν περισσότερες
πληροφορίες και να εφαρµόσουν απλούστερες στρατηγικές λήψεις αποφάσεων [22].
Τα χρώµατα συµβάλλουν στη µάθηση : Οι έγχρωµες εικόνες επαναφέρονται στο
µυαλό µας µε µεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι οι ασπρόµαυρες. Θυµόµαστε αντικείµενα στα
οποία δώσαµε προσοχή και όταν το χρώµα χρησιµοποιείται για να τραβήξει την προσοχή
µας, αυξάνει την ταχύτητα και την ακρίβεια µε την οποία αφοµοιώνουµε τα παραπάνω
αντικείµενα [19],[20],[23]. Τα χρώµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, όπως και τα
γραφικά, για να τραβήξουν την προσοχή σε σηµαντικές πληροφορίες Για παράδειγµα
µπορούν οι διορθώσεις που θα προκύψουν ως επανατροφοδότηση (feedback), να είναι σε
έντονο κίτρινο χρώµα. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή όµως γιατί µε αυτήν τη µέθοδο
µπορούµε να περάσουµε εύκολα στην υπερβολή. Φανταστείτε ένα µάθηµα, όπου οι
αρχικές πληροφορίες είναι σε πράσινο, οι διορθώσεις σε κίτρινο χρώµα, οι οδηγίες σε
κόκκινο και οι υποδείξεις σε µπλε. Ο µαθητής θα ξεχνούσε τί αντιπροσωπεύει κάθε
χρώµα και θα τα αγνοούσε όλα.
Τα χρώµατα αποκαλύπτουν οργανώσεις και µορφές : Τα χρώµατα µπορούν να
βοηθήσουν στο να οργανώσουµε πολύπλοκες πληροφορίες [24], καθώς και να
διαχωρίσουµε και ξεχωρίσουµε διαφορετικά αντικείµενα στην οθόνη [25]. Η χρήση τους
µπορεί να αυξήσει την ικανότητας της οθόνης να παρέχει πληροφορίες. Ας φανταστούµε
ένα ορθοκανονικό σύστηµα συντεταγµένων και διάφορα διανύσµατα των οποίων
θέλουµε να υπολογίσουµε το άθροισµα και τη διαφορά. Για περισσότερα από τέσσερα ή
πέντε διανύσµατα , θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό, ποιο διάνυσµα είναι τι. Η
χρήση διακεκοµµένων ή διαφορετικού πάχους γραµµών θα διευκόλυνε, αλλά δεν θα
έλυνε το πρόβληµα Με τη χρήση γραµµών διαφορετικού χρώµατος το πρόβληµα δεν θα
υφίσταται πλέον.
Τα χρώµατα προσθέτουν διαστάσεις : Τα χρώµατα προσθέτουν περισσότερες
διαστάσεις µε τις οποίες αναπαραστούµε πληροφορίες [21].
Τα χρώµατα κάνουν τις εικόνες πιο ρεαλιστικές : Με τα χρώµατα µπορούµε να
έχουµε πιο πιστή αναπαράσταση πραγµατικών εικόνων, ειδικά όταν το χρώµα είναι ένα
ουσιώδες µέρος της έννοιας που περιγράφουµε [21]. Τα ρεαλιστικά χρώµατα κάνουν τις
εικόνες περισσότερο αναγνωρίσιµες και µειώνουν τον χρόνο σκέψης και αναζήτησης
[26]
Τέλος έρευνες στη ψυχολογία αποδεικνύουν ότι τα χρώµατα επιδρούν στα ανθρώπινα
συναισθήµατα [5]. Υπάρχει ακόµα επίδραση και στην ατοµική φυσιολογία κάθε
ανθρώπου όπως είναι η αρτηριακή πίεση και το αποτύπωµα των εγκεφαλικών κυµάτων,

τον ρυθµό αναπνοής, ακόµα και το ανοιγόκλεισµα των µατιών [6]. Το µέγεθος της
επίδρασης των χρωµάτων αυξάνει [27] µε την ακόλουθη χρωµατική κλίµακα :
•
•
•
•
•

Μπλε
Πράσινο
Κίτρινο
Πορτοκαλί
Κόκκινο.

Πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των µαθητών αρέσκονται στις
ανοιχτόχρωµες και πολύχρωµες επιφάνειες εργασίες (backgrounds), καθώς και στα
πολύχρωµα, αστεία κοµµάτια puzzle στο λογισµικό που χρησιµοποιούν. Οι µαθητές
δηλώνουν ότι «τα ωραία χρώµατα και τα γραφικά αιχµαλωτίζουν τα µάτια» ή ότι «οι
πολύχρωµες εικόνες κάνουν τη µάθηση παιχνίδι» [4]. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά
νιώθουν πόσο σηµαντικό είναι να έχουν ωραία γραφικά και πολύχρωµα σχέδια στα
προγράµµατα που χρησιµοποιούν, γιατί κάνουν την διαδικασία της µάθησης πολύ πιο
διασκεδαστική
Στους παρακάτω τρεις πίνακες φαίνονται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας [4] που
έγινε σε 116 µαθητές της έκτης δηµοτικού µε τη βοήθεια διαφόρων εκδόσεων ενός
εκπαιδευτικού παιχνιδιού που περιελάµβανε την επίλυση tagrams. Εβδοµήντα τρεις
µαθητές (οµάδα 1: G1) χρησιµοποίησαν την έκδοση του προγράµµατος µε πολύχρωµες
επιφάνειες εργασίας και µε ήρωες κινουµένων σχεδίων πάνω στα κοµµάτια των puzzle.
Σαραντατρείς µαθητές (οµάδα 2: G2) χρησιµοποίησαν την έκδοση του προγράµµατος µε
µαύρο και γκρι στη επιφάνεια εργασίας ανοιχτό καφέ και σκούρο µπλε στα κοµµάτια των
puzzle.
Στον πίνακα1 φαίνονται οι απαντήσεις όλων των παιδιών στο ερώτηµα πόσο
σηµαντική βρίσκεται τη χρήση χρωµάτων και γραφικών σε ένα πρόγραµµα. Όπως είναι
φανερό το 72% των παιδιών βρίσκουν την χρήση χρωµάτων και γραφικών πολύ
σηµαντική ή σηµαντική, ενώ µόνο το 9% δεν θεωρούν το χρώµα και τα γραφικά
σηµαντικά.
Πολύ σηµαντική

Σηµαντική

46

38

Μέτρια
22
Πίνακας1

Όχι σηµαντική
8

Καθόλου
σηµαντική
2

Στον πίνακα2 φαίνονται οι απαντήσεις των παιδιών των δύο οµάδων στην
ερώτηση πόσο τους άρεσαν τα χρώµατα και τα γραφικά στο πρόγραµµα. Και εδώ πάνω
από το 97% των παιδιών της οµάδας 1 απάντησαν ότι είτε αγάπησαν είτε απλά τους
άρεσε το πρόγραµµα µε τα έντονα χρώµατα , ενώ σε αντίθεση µόνο το 40% των παιδιών
της οµάδας 2 έµειναν ικανοποιηµένα µε τα σκούρα χρώµατα στο πρόγραµµα.
G1
G2

Το
αγάπησαν
50
3

Τους άρεσε
21
14

Μέτρια
1
17
Πίνακας2

∆εν Τους άρεσε
1
6

∆εν Τους άρεσε
καθόλου
0
3

Τέλος στον πίνακα3 φαίνονται οι απαντήσεις των παιδιών των δύο οµάδων, στην
ερώτηση πόσο τους άρεσαν τα χρώµατα στην επιφάνεια εργασίας. Και πάλι υπάρχει µια

µεγάλη διαφορά µεταξύ των απαντήσεων των οµάδων G1 και G2 όσο αναφορά τις
αντιδράσεις τους
G1
G2

Το
αγάπησαν
25
1

Τους άρεσε
30
8

Μέτρια
18
24
Πίνακας3

∆εν Τους άρεσε
0
7

∆εν Τους άρεσε
καθόλου
0
3

Φυσικά η χρήση των χρωµάτων δεν γίνεται χωρίς συγχύσεις και προβλήµατα. Αν
δεν χρησιµοποιούµε τα χρώµατα προσεκτικά και µε φειδώ µπορούν να κάνουν την
διαδικασία της ανάγνωσης του κειµένου καθώς και τον διαχωρισµό µικρών αντικειµένων
πιο αργή, λιγότερο ασφαλή και πολύ πιο επώδυνη.
Παρ’ όλο που µπορούµε να τυπώσουµε ή να δούµε στην οθόνη του υπολογιστή
εκατοµµύρια χρώµατα και τα µάτια µπορούν να διακρίνουν εκατοντάδες χρώµατα, το
µυαλό µπορεί να θυµηθεί µονάχα λίγα από αυτά. Ο αριθµός των χρωµάτων που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν είναι από 3 έως 7 [28]. Όσο περισσότερα χρώµατα χρησιµοποιούµε
στην οθόνη, τόσο πιο αργή είναι η αντίδραση στο κάθε χρώµα ξεχωριστά και τόσο
µεγαλύτερη η σύγχυση µεταξύ των χρωµάτων [31] .
• Τα χρώµατα κάνουν τα κείµενα λιγότερο ευανάγνωστα : Χωρίς φωτεινή αντίθεση,
κανένας συνδυασµός χρωµάτων δεν είναι εύκολο να διαβαστεί.. Χρώµα πάνω στο
χρώµα κάνει τα κείµενα, τα µικρά αντικείµενα και τις λεπτές γραµµές δύσκολο να
διακριθούν [29].
• Τα χρώµατα κουράζουν τα µάτια : Η µακριά έκθεση των µατιών σε µια περιοχή µε
πολλά χρώµατα, µπορεί να αποδειχτεί κουραστική γι’ αυτά. Το κόκκινο προκαλεί την
µεγαλύτερη κούραση, ενώ το µπλε την µικρότερη [30].
Το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται τα χρώµατα διαφορετικά όταν αυτά
εκπέµπονται µε τη βοήθεια µιας πηγής φωτός, όπως είναι η οθόνη του υπολογιστή από
ότι όταν αυτά ανακλώνται από ένα αντικείµενο, όπως το τυπωµένο χαρτί [34]. Ο
άνθρωπος αντιλαµβάνεται τα χρώµατα ως απόχρωση, διάχυση και φωτεινότητα. Κάθε
χρώµα µέσα στο φάσµα ή µέσα στον τροχό των χρωµάτων είναι µια απόχρωση, όπως το
κόκκινο και το κίτρινο. Η διάχυση είναι η ένταση µιας δεδοµένης απόχρωσης, ενώ η
φωτεινότητα αναφέρεται στο ποσοστό του λευκού, γκρίζου ή µαύρου στο χρώµα. Πολλά
λογισµικά πακέτα ή εργαλεία συγγραφής παρουσιάσεων πολυµέσων επιτρέπουν την
απεικόνιση ενός χρώµατος εισάγοντας ξεχωριστές τιµές για την απόχρωση, διάχυση και
φωτεινότητα
Οι Sanders & McCormick στο έργο τους Human Factors in Engineering and
Design [7] αναφέρουν, ότι τα φωτεινά και καθαρά χρώµατα δίνουν ενέργεια και έξαψη,
ενώ τα απαλά χρώµατα είναι πιο εκλεπτυσµένα (ενδεχοµένως πιο θηλυκά). Τα γκρίζα
χρώµατα φαίνονται συντηρητικά, τα καφετιά είναι πιο ζεστά και πιο πρόχειρα. Το
κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο φαίνονται πιο θερµά και προσεγγίζουν το θεατή
περισσότερο από το πράσινο το γαλάζιο και το µοβ. Γενικά, τα έντονα χρώµατα, όπως το
ανοιχτό κόκκινο και το κίτρινο, µπορούν να συµβάλλουν θετικά στη γέννηση ιδεών και
δραστηριοτήτων, ενώ τα σκούρα χρώµατα µπορεί να προκαλέσουν αισθήµατα θυµού.
Επιπλέον στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που αναφέρονται σε κορίτσια , µια γλώσσα
πλούσια σε καλολογικά στοιχεία βοηθάει στη πρόκληση ενδιαφέροντος από τις

εκπαιδευόµενες [8], κάτι που συµβαίνει σε µικρότερο βαθµό όταν αναφερόµαστε σε
αγόρια .

3. Συµπεράσµατα
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταλήγουµε στη χρήση χαρούµενων και
ελκυστικών χρωµάτων καθώς και τέτοιων γραφικών που να προσελκύουν τα παιδιά στη
τρυφερή ηλικία στην οποία τα εξετάζουµε. Τα γραφικά που πρέπει να χρησιµοποιούνται
είναι στην πλειονότητά τους από τον κόσµο που τα περιβάλει, φροντίζοντας πάντα να
αποφεύγουµε τις ακρότητες και τις υπερβολές ή τις επιταγές της µόδας.
Κάποια χρώµατα, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στο κέντρο του ορατού
φάσµατος, όπως είναι το κίτρινο και το πράσινο, είναι πιο εύκολο να γίνουν αντιληπτά
απ΄ ότι άλλα [9] . Χρώµατα στα άκρα του ορατού φάσµατος του λευκού φωτός, όπως
είναι το κόκκινο και το µπλε, είναι αυτά που γίνονται πιο δύσκολα αντιληπτά και θα
πρέπει να αποφεύγονται σε κείµενα και εικόνες µε λεπτοµέρειες. Θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο όταν θέλουµε να τραβήξουµε την προσοχή. Αντίθετα, τα
χρώµατα που βρίσκονται στο µέσο του ορατού φάσµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να καλύψουν εκείνα τα τµήµατα της εικόνας για τα οποία µεγαλύτερη σπουδαιότητα
έχουν η ευκρίνεια και η φωτεινότητά τους. Επιπλέον κάποιοι συνδυασµοί χρωµάτων
είναι καλύτεροι από άλλους. Έτσι συνδυασµοί όπως κόκκινο µε πράσινο, µπλε µε κίτρινο
ή πράσινο µε µπλε θα πρέπει να αποφεύγονται [10]. Για να αυξήσουµε την
αναγνωσιµότητα ενός κειµένου, λεπτών γραµµών ή κάποιων άλλων λεπτοµερειών θα
πρέπει να χρησιµοποιούµε χρώµατα που έχουν έντονη αντίθεση, όπως µαύρο και άσπρο
(ή άσπρο και µαύρο αν προτιµάτε). Κανένας άλλος συνδυασµός χρωµάτων δεν έχει την
απαιτούµενη αντίθεση για αύξηση της αναγνωσιµότητας όσο το µαύρο και το άσπρο. Το
να διαβάζεις έγχρωµο κείµενο είναι συχνά πολύ πιο αργή και επισφαλής διαδικασία από
το να διαβάζεις ασπρόµαυρο. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ακόµα και τα έγχρωµα
περιοδικά κινουµένων σχεδίων έχουν τα κείµενα ασπρόµαυρα [32].
Γενικά η χρήση των χρωµάτων σε εκπαιδευτικό λογισµικό θα πρέπει να γίνει µε
πολύ προσοχή και να είναι σύµφωνη µε τη συνηθισµένη χρήση των χρωµάτων. Χρώµατα
γνωστά και οικεία βοηθούν στην αποµνηµόνευση των εικόνων, αντίθετα µε τα ασυνήθη,
που τραβούν περισσότερο την προσοχή. Επιπλέον θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν, την
έννοια µε την ο οποία ο θεατής έχει συνδέσει το κάθε χρώµα. Τα χρώµατα είναι οι
σηµάνσεις που βελτιώνουν το νόηµα των αντικειµένων που βλέπουµε. Για παράδειγµα
αν χρησιµοποιήσουµε το πράσινο για να πούµε «συνέχισε» και το κόκκινο για να πούµε
«σταµάτα», θα έχουµε κάνει λάθος
Όπως αναφέρει ο Horton, W [6] υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα τέτοιων συσχετισµών
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Αν όµως για κάποιο λόγο πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τέτοιο συνδυασµό
χρωµάτων, θα πρέπει να δώσουµε στον χρήστη τη δυνατότητα να καταλάβει και να
αφοµοιώσει το καινούργιο µήνυµα του χρώµατος.
Φυσικά τα συµβολικά µηνύµατα των χρωµάτων διαφέρουν από πολιτισµό σε
πολιτισµό [29]. Η διαφορά αυτή συνήθως προέρχεται από θρησκευτικές παραδόσεις, τις
παραδοσιακές τέχνες ή τη λογοτεχνία και θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψιν, όταν
σχεδιάζουµε ένα λογισµικό, που θα αναφέρεται και σε έναν άλλο πολιτισµό. Όπως έγινε
κατανοητό, το θέµα της οµορφιάς και της αισθητικής στον σχεδιασµό εκπαιδευτικών
προγραµµάτων αλληλεπίδρασης, είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά και να
ερευνηθεί βαθύτερα, ειδικά όταν τα προγράµµατα αυτά σχεδιάζονται για παιδιά. Θα
πρέπει οι επιλογές των χρωµάτων, να δοκιµαστούν κάτω από πραγµατικές συνθήκες,
γιατί πολύ συχνά οι θεωρίες σχετικά µε τα χρώµατα ξεπερνιούνται από την
πραγµατικότητα.
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