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Μάθηµα: «Σχέδιο Υφάσµατος – Χρώµα Ι».
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ο σκοπός του εργαστηριακού µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι µαθητές γνώσεις των βασικών στοιχείων που αφορούν το βασικά και σύνθετα σχέδια
υφάσµατος και το χρώµα και δεξιότητες για το σχεδιασµό υφάσµατος και χρήσης του χρώµατος που είναι απαραίτητες για την απασχόληση σε σε πολλούς
τοµείς της κλωστοϋφαντουργίας και περισσότερο σε αυτούς που σχετίζονται µε τον ποιοτικό έλεγχο, τα πρότυπα αποδοχής ή µη χρωµατικών αποκλίσεων και
στα συστήµατα CAD..

Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Στο τέλος του µαθήµατος οι µαθητές / µαθήτριες πρέπει να είναι σε θέση να:


Περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνονται τα χρώµατα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και πώς αυτά γίνονται αντιληπτά



Αναφέρουν τις ουσίες που χρησιµοποιούνται για τη βαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.



Να γνωρίζουν και να αναφέρουν απλούς και βασικούς τρόπους για τη δηµιουργία υφαντικού σχεδίου και σχεδίου πλέξης.



Να χρησιµοποιούν την αντικειµενική απεικόνιση του χρώµατος σε συστήµατα Η/Υ και CAD



Να χρησιµοποιούν κριτήρια διαφοράς χρώµατος σε απλούς ποιοτικούς ελέγχους

Ώρες ∆ιδασκαλίας: 3 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:


Προβολέας διαφανειών



Βιβλίο µαθήµατος



Πρίσµα και Προβολείς εγχρώµου φωτός



∆ίσκος του Νewton



∆είγµατα υφαντών και πλεκτών µε σχέδια



Μεγεθυντικούς φακούς.
Σελίδα 2 από 6



Θάλαµος παρατήρησης (light cabinet) µε διαφορετικές πηγές φωτός (φως ηµέρας, βολφραµίου, φθορισµού κλπ)



∆οχεία τύπου Pyrex



Χρώµατα για κλωστοϋφαντουργικές ίνες.
ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ.
Να είναι σε θέση ο µαθητής
να κατανοεί την έννοια του
χρώµατος
Να µπορεί να περιγράφει τον
τρόπο που το χρώµα γίνεται
αντιληπτό από τον µέσο
άνθρωπο.
Να αναφέρει τους
διαφορετικούς φωτισµούς
κάτω από τους οποίους
παρατηρούνται τα υφάσµατα
όπως οι λαµπτήρες, ο ήλιος
κλπ.

1.1 Φως και ακτινοβολίες (ορατό
φάσµα)
1.2 Πηγές φωτός

Ανάλυση φωτός µέσω
πρίσµατος

-

Το ηλιακό φως

Εργαστηριακή άσκηση 2

-

Οι τεχνητές πηγές

Παρατήρηση αντικειµένων σε
διαφορετικές συνθήκες
φωτισµού µε την χρήση του
θαλάµου παρατήρησης (light
cabinet)

1.3 Έγχρωµα αντικείµενα
1.4 Οφθαλµός και δοµή του

-

Εργαστηριακή άσκηση 1

-

-Προβολή διαφανειών
-Προβολή βίντεο για το φως και
τις ακτινοβολίες

Να µπορούν οι µαθητές να
στήσουν µια απλή διάταξη
πρίσµατος περιγράφοντας,
στη συνέχεια, τις βασικές
χρωµατικές ακτινοβολίες
του ηλιακού φωτός
Ασκήσεις ανοικτού τύπου
όπου οι µαθητές µπορούν
να περιγράφουν σε πίνακες
ή µε κάποιον άλλο γραπτό
τρόπο τον τρόπο που
αλλάζει το παρατηρούµενο
χρώµα ενός αντικειµένου
όταν αλλάζει ο φωτισµός
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο :. ΧΡΩΜΑΤΑ ΩΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
-

-

να καταγράφουν τα
χρώµατα που
χρησιµοποιούνται στις
κλωστοϋφαντουργικές
εφαρµογές

2.1 Είδη χρωµάτων για
κλωστοϋφαντουργικές
εφαρµογές
2.2 Ψυχολογικός χαρακτηρισµός
χρωµάτων

να µπορούν να
εφαρµόζουν τις βασικές
µεθόδους της ανάµειξης -

Εργαστηριακή άσκηση 3
∆ηµιουργία απλών γεωµετρικών
σχεδίων µε την χρήση
συγκεκριµένων οµάδων
χρωµάτων.

Θερµά
Ψυχρά

Εργαστηριακή άσκηση 4

Ουδέτερα

∆ηµιουργία δίσκου του Inten
Σελίδα 3 από 6

-

Αξιολόγηση των γεωµετρικών
σχεδίων που παράγουν οι
µαθητές στην άσκηση 3
Ανοικτές ασκήσεις µε µορφή
παρουσιάσεων έργων όπως
συλλογές µε έγχρωµα
αντικείµενα συγκεκριµένης
κατηγορίας, π.χ. ψυχρά, ή
δηµιουργία µιας µικρής
συλλογής σχεδίων και

14

ΣΤΟΧΟΙ
χρωµάτων
-

-

να αναφέρουν µερικές
βασικές έννοιες που
αφορούν την χρήση των
χρωµάτων στα σχέδια
υφασµάτων και
ενδυµάτων.
Να περιγράφουν βασικές
αρχές της ψυχολογίας
του χρώµατος
απαραίτητες στη
δηµιουργία σχεδίων και
συλλογών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.3 Έννοια της ανάκλασης και της
απορρόφησης
2.4 Απλά, σύνθετα και
συµπληρωµατικά χρώµατα
2.4 Προσθετική ανάµειξη
χρωµάτων
2.5 Αφαιρετική ανάµειξη
χρωµάτων
2.6 Εκτύπωση κουκίδων (dithering)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

χρωµάτων µε βάση ένα θέµα.

και δίσκου του Newton.
∆ηµιουργία χρωµάτων µε
προσθετική µείξη.
Εργαστηριακή άσκηση 5
∆ηµιουργία χρωµάτων µε
αφαιρετική µείξη
-

-

Χαρακτηρισµός
υφασµάτων και χρωµάτων
µε βάσει τις έννοιες που
αναλύονται στο µάθηµα
Ανάµειξη χρωµάτων µε
τέµπερες, χρωµατιστά
υγρά, κραγιόν κ.α.
Ανάµειξη χρωµάτων µε
έγχρωµες φωτεινές πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΥΦΑΝΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
-

να κατασκευάζουν στο
χαρτί και να
αναγνωρίζουν τα απλά
υφαντικά σχέδια

3.1 Εισαγωγή στην έννοια του
υφαντικού σχεδίου.
3.2 Ταξινόµηση βασικών
υφαντικών σχεδίων
3.3 Βασικά σχέδια υφαντικής

-

να περιγράφουν τις
αρχές δηµιουργίας τους

3.4 Ανάλυση βασικών σχεδίων
υφαντικής

-

να δηµιουργούν απλές
χρωµατοστοιχίες
σχεδίων ύφανσης

3.5 Χρωµατοστοιχία

-

να αποτυπώνουν τα
βασικά σχέδια ύφανσης

Εργαστηριακή άσκηση 6

-

Σχεδιασµός επί χάρτου, απλών
σχεδίων ύφανσης

-

Εργαστηριακή άσκηση 7

-

Αναγνώριση απλών σχεδίων
ύφανσης
Εργαστηριακή άσκηση 8
Εύρεση επαναλήψεων σχεδίου
ύφανσης από δείγµατα
Σελίδα 4 από 6

Γραπτή άσκηση καταγραφής
σε χαρτί απλών σχεδίων
ύφανσης
Γραπτή άσκηση αναγνώρισης
υφαντικών σχεδίων
Αξιολόγηση µέσω των
ασκήσεως 11 και 12
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ΣΤΟΧΟΙ
-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

να µπορούν να
πραγµατοποιούν
βασικούς διαχωρισµούς
σε υφάσµατα ενδυµάτων
µε βάση το υφαντικό
σχέδιο

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

υφασµάτων και σχεδιασµός.
-

Προβολή διαφανειών µε
υφαντικά σχέδια
Επίσκεψη σε υφαντήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο :. ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΛΕΞΗΣ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
-

Να καταγράφουν σε
χαρτί τις βασικές
έννοιες του σχεδίου
πλέξης.

-

Να διακρίνουν τη δοµή
του πλεκτού υφάσµατος

-

Να αντιλαµβάνονται και
να περιγράφουν την
επίδραση του σχεδίου
πλέξης στις τελικές
ιδιότητες του
υφάσµατος.

-

Να αποτυπώνουν τα
βασικά σχέδια πλέξης

-

Να αναγνωρίζουν
βασικές δοµές πλέξης σε
έτοιµα ενδύµατα. Επίσης
να κατανοήσουν την
πιθανή συσχέτιση
σχεδίου και τελικής
χρήσης / εφαρµογής

4.1 Εισαγωγή στην έννοια του
σχεδίου πλέξης

Εργαστηριακή άσκηση 9

4.3 Απλά πλεκτικά σχέδια

Αναγνώριση τρόπου
κατασκευής υφάσµατος
(διάκριση υφαντών / πλεκτών)

4.4 ∆ιαχωρισµός και ταξινόµηση
των πλεκτών υφασµάτων

Εργαστηριακή άσκηση 10

4.2 Ταξινόµηση πλεκτών σχεδίων

4.5 Αναπαράσταση σχεδίου πλέξης
4.6 Ιδιότητες πλεκτικών σχεδίων
στην τελική χρήση
4.7 Ανάλυση απλού πλεκτού
υφάσµατος

Σχεδιασµός επί χάρτου, απλών
σχεδίων πλέξης
Εργαστηριακή άσκηση 11
Αναγνώριση πλεκτών
υφασµάτων
Εργαστηριακή άσκηση 12
Αναγνώριση πλεκτού σχεδίου
σε δείγµατα πλεκτών ενδυµάτων
-

Επίσκεψη σε πλεκτήριο.
Προβολή διαφανειών µε
σχέδια πλέξης

-

Προβολή βίντεο

Σελίδα 5 από 6

-

-

Γραπτή δοκιµασία µε το πέρα
της ενότητας. Η δοκιµασία θα
έχει την µορφή πολλαπλών
επιλογών όπου οι µαθητές θα
αναγνωρίζουν και θα
περιγράφουν σχέδια πλέξης.
Ανοικτή άσκηση όπου οι
µαθητές αναγνωρίζουν σχέδια
πλεκτικής από δείγµατα
υφασµάτων. Στην άσκηση
αυτή περιγράφουν
αναµενόµενες ιδιότητες και
εφαρµογές των υφασµάτων.
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ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σελίδα 6 από 6

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

