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Διάλεξε και βάλε το κατάλληλο φίλτρο για να προσδώσεις στη φωτογραφία μια αίσθηση 
«γαλήνης».  

 

Σωστή απάντηση: Μπλε 

Η ψηφιακή τεχνολογία μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε τις εικόνες για να τους δώσουμε ένα νέο 

νόημα. Για να γίνει αυτό, πολλά κοινωνικά δίκτυα, όπως το Instagram, επιτρέπουν στα φίλτρα να 

δώσουν μια νέα σημασία στην εικόνα. Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τη χρήση του χρώματος ως 

μια εκφραστική γλώσσα που τροποποιεί το νόημα. 

Τα χρώματα έχουν ψυχολογικούς συνειρμούς (υποδήλωση) που χρησιμοποιούν τα Μέσα. Η χρωματική 

ψυχολογία εξετάζει την επίδραση των χρωμάτων στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ωστόσο, είναι επίσης 

σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι ιδέες που συνδέονται με τα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν 

μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. Για παράδειγμα, κάποιος που ζει σε πολικές περιοχές θα διακρίνει 

περισσότερες ποικιλίες λευκού από κάποιον που ζει στην ύπαιθρο. 

Τα Μέσα, ειδικά στο μάρκετινγκ, ενισχύουν ορισμένες αντιληπτικές ικανότητες χρώματος. Για 

παράδειγμα, το κόκκινο χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων και σχετίζεται με 

το συναίσθημα, το πάθος, τον κίνδυνο, την ενέργεια και τη δράση. Η ιδέα της ηρεμίας, από την άλλη 

πλευρά, συνδέεται συνήθως με το μπλε χρώμα. Συνδέεται επίσης με τη σταθερότητα, την αρμονία, την 

ειρήνη, την ηρεμία και την εμπιστοσύνη. Τα χρώματα μπορούν να συνδεθούν και με αρνητικές ιδέες. 

Για παράδειγμα, το μπλε χρησιμοποιείται για την έκφραση της ψυχρότητας και της θλίψης. 

Στην τάξη, μπορείτε να δείτε λογότυπα από επωνυμίες που είναι γνωστές στη χώρα σας και να τα 

αναλύσετε σύμφωνα με το χρωματικό τους σχήμα. Μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις εικόνες 

φανταστικών χαρακτήρων που έχουν σχεδιαστεί για το Pantone: 

https://www.pantone.com/articles/color-palettes/behind-the-colors-character-color-palette-messages-

and-meanings 

Αυτή η ερώτηση στοχεύει στην αξιολόγηση της ικανότητας των συμμετεχόντων να 

τροποποιούν υπάρχοντα προϊόντα, προσδίδοντάς τους ένα νέο νόημα και αξία. 

https://www.pantone.com/articles/color-palettes/behind-the-colors-character-color-palette-messages-and-meanings
https://www.pantone.com/articles/color-palettes/behind-the-colors-character-color-palette-messages-and-meanings


Για να αναλύσετε αυτές τις εικόνες, μπορείτε να ρωτήσετε:  Σε τι στοχεύει η εταιρεία με τη χρήση 

αυτών των χρωμάτων; Τι συναισθήματα προσπαθούν να μεταφέρουν; 

Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με τα ρούχα. Πάρτε τα χρώματα που φορούν οι μαθητές και καλέστε 

τους να περιγράψουν τι μεταφέρουν με τα ρούχα τους.  


