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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Κάθε σχέδιο περικλείει την ύπαρξη του σχεδιαστή του, τις σκέψεις του 

και τον εσώτερο εαυτό του. Οι άνθρωποι απολαµβάνουν να σχεδιάζουν και 

αυτό ίσως συµβαίνει διότι το σχέδιο διεγείρει την πανανθρώπινη επιθυµία 

έκφρασης του εαυτού. Με αυτήν την έκφραση το συναίσθηµα 

απελευθερώνεται. Ταυτοχρόνως, ενώ το σχέδιο αποτελεί µία προσωπική 

έκφραση του δηµιουργού του, εµπεριέχει και την αξία της επικοινωνίας. Το 

σχέδιο έχει το πλεονέκτηµα της µη λεκτικής επικοινωνίας. Μπορεί να µας 

εξιστορήσει περισσότερα για τον σχεδιαστή του από ότι οι λέξεις. Το γεγονός 

αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµαντικότητα όταν αναφερόµαστε στα παιδιά, τα 

οποία δεν έχουν αναπτύξει ακόµη ικανότητες αφηρηµένης γλωσσικής 

έκφρασης. Το µέσο που χρησιµοποιούν για να εκφραστούν είναι αυτό της 

συµβολικής επικοινωνίας. Μέσω των εικόνων, τα παιδιά επικοινωνούν µε τους 

οικείους τους, αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ζωή τους, και 

χτίζουν την αίσθηση εµπιστοσύνης. 

Το παιδικό σχέδιο αποτελεί µία έκφραση του εσωτερικού κόσµου των 

παιδιών,  µία µέθοδο επικοινωνίας, καθώς και ένα µέσο που αποκαλύπτει την 

φυσιολογική ή µη, για το κάθε ηλικιακό στάδιο, ανάπτυξη. Τα παιδικά σχέδια 

ακολουθούν µία εξελικτική πορεία, η οποία έρχεται σε συµφωνία µε την 

νευροφυσιολογική ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων , την συναισθηµατική 

ανάπτυξη, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη των 

αντιληπτικών ικανοτήτων. Τα παιδιά τείνουν να σχεδιάζουν αυτά που 

γνωρίζουν µε τον δικό τους τρόπο. Θα µπορούσαµε να πούµε, ότι αυτό που 

βλέπουµε στα παιδικά σχέδια αποτελεί την αλληλεπίδραση των λειτουργιών 

της αντίληψης, της συναισθηµατικής ανάπτυξης και των κινητικών δεξιοτήτων, 

προσθέτοντας σε αυτά τον παράγοντα της κοινωνικής εµπειρίας. 

Για περισσότερο από έναν αιώνα ψυχολόγοι, παιδαγωγοί και άλλοι 

επιστήµονες έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν εάν τα παιδικά σχέδια 

αποκαλύπτουν τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και την ψυχολογική ευµάρεια 

των παιδιών. Ως ένα µεγάλο βαθµό, ένα σχέδιο αξίζει όσο χίλιες λέξεις και 

αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιδιού που το δηµιούργησε. Επίσης, τα 

σχέδια είναι χρήσιµα εργαλεία κατανόησης και αξιολόγησης της αναπτυξιακής 

πορείας του παιδιού (Gardner, 1980΄ Golomb, 1990΄ Kellog, 1969΄ Lowenfeld 
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& Brittain, 1987) και τα παγκοσµίως αποδεκτά στάδια παιδικής καλλιτεχνικής 

έκφρασης αποτελούν τη βάση της ψυχοµετρικής χρήσης του σχεδίου 

(Malchiodi, 2001a - 2001b), καθώς και συγκεκριµένα σχεδιαστικά τεστ που 

έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί για την εκτίµηση των νοητικών ικανοτήτων 

των παιδιών (Silver, 1996 - 2001). Τα παιδικά σχέδια χρησιµοποιούνται, 

επίσης, ως προβολικά µέσα εκτίµησης της προσωπικότητας (Buck, 1966΄ 

Hammer, 1997΄ Koppitz, 1968΄ Oster & Montgomery, 1996). Για τη σωστή 

προσέγγιση και εκτίµηση των παιδικών σχεδίων, πρέπει να υπάρχει το 

θεωρητικό υπόβαθρο και των τριών αυτών παραµέτρων. 

 

Αναπτυξιακή Προσέγγιση 
 

Αναφορικά µε την αναπτυξιακή προσέγγιση, αυτό που εκτιµάται είναι οι 

νευροφυσιολογικές αλλαγές που ακολουθούν το σχέδιο, απόρροια του 

ηλικιακού σταδίου στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Για να µπορέσει το παιδί να 

ζωγραφίσει αυτά που σκέφτεται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη 

της δεξιότητας των λεπτών κινήσεων του χεριού και των δακτύλων. Όπως, 

ήδη, αναφέρθηκε τα παιδικά σχέδια εµπεριέχουν εικόνες και σύµβολα από τον 

µικρόκοσµό τους. Σχεδιάζουν ό,τι γνωρίζουν και αυτά που θέλουν να 

µοιραστούν µε τους άλλους, όχι µόνο όπως τα βλέπουν, άλλα µε τη δική τους 

προσωπική οπτική. Η έκταση και ο βαθµός της επίγνωσης του παιδιού για 

αυτά που το περιβάλλουν, το εύρος, δηλαδή, της οπτικής του κόσµου του 

παιδιού, έχει µεγάλη επίδραση στο περιεχόµενο του σχεδίου του. Επιπλέον, η 

ζωγραφιά εκφράζει µία ανάγκη εστιασµού ενδιαφέροντος σε οικεία ζητήµατα 

και γεγονότα. Η ευαισθησία του παιδιού για κάποια ζητήµατα, αντικείµενα, 

συναισθήµατα, όπως χαρά, θυµός, λύπη και ικανοποίηση, καθώς και η 

ανάπτυξη των συναισθηµάτων, αποτελούν στοιχεία που εµπλουτίζουν τη 

σχεδιαστική δραστηριότητα. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων προάγουν 

την ζωγραφική έκφραση, και ο εµπλουτισµός του κόσµου του παιδιού µε 

εµπειρίες και εικόνες, αποτελούν µεγάλες επιρροές στην περαιτέρω επέκταση 

της σχεδιαστικής δραστηριότητας. Με την έκφραση αυτών σε εικόνες, το 

συνειδητό του παιδιού οχυρώνεται, η δηµιουργικότητα επεκτείνεται, και 
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εµπλουτίζεται το περιεχόµενο της καθηµερινής ζωής. Τα ανωτέρω µας δίνουν 

τη δυνατότητα να κάνουµε συσχετίσεις για τη γενική πρόοδο των δεξιοτήτων 

του παιδιού, µέσω της ανάπτυξης της σχεδιαστικής του ικανότητας. Η εξέλιξη 

του παιδικού σχεδίου ακολουθεί συνήθως τα ίδια βασικά στάδια. Βέβαια, 

παράγοντες όπως η κουλτούρα και η ποιότητα ζωής µπορούν να 

διαφοροποιήσουν κάπως το περιεχόµενο των σχεδίων. Παρ’ όλα αυτά, στα 

παιδικά σχέδια µπορούµε να συναντήσουµε αρχέτυπες παγκόσµιες µορφές 

και φόρµες της σχεδιαστικής δραστηριότητας. 

 

Ψυχοµετρική Προσέγγιση 

 
Όταν αναφερόµαστε στην ψυχοµετρική προσέγγιση, µπορούµε να 

πούµε ότι η εξέλιξη της σχεδιαστικής ικανότητας, παράλληλα µε την ανάπτυξη 

της διανοίας, µπορούν να εκτιµηθούν µέσω των σχεδίων, και να αποτελέσουν 

εργαλεία διαγνωστικής εκτίµησης της διανοητικής ανάπτυξης των παιδιών. 

Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα, πολλές ερευνητικές µέθοδοι 

αναπτύχθηκαν µε σκοπό την εκτίµηση του αναπτυξιακού επιπέδου των 

µικρών σχεδιαστών µέσω της αναπαραγωγής και της συµπλήρωσης µερών 

τα οποία ολοκληρώνουν µία εικόνα. Το πιο γνωστό και ευρέως 

χρησιµοποιηµένο διαγνωστικό τεστ είναι το DAM (Draw-a-Man) (ζωγράφισε 

έναν άνθρωπο), το οποίο δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε από την 

Goodenough το 1926 (Goodenough, 1926). Το περιεχόµενό του αφορά σε 

ποσοτικές µετρήσεις του σχεδίου, χρησιµοποιώντας ως βάση το διανοητικό 

πηλίκο (IQ). Το περιεχόµενο του τεστ είναι να οδηγήσει το παιδί να εκφραστεί 

ως ένα µέλος του συνόλου που ανήκει, ενώ παράλληλα να εκφράσει και τον 

προσωπικό του εαυτό. Εποµένως, τα πορτρέτα ανθρώπων εκφράζουν την 

εικόνα του εαυτού και, παράλληλα, την εικόνα που έχει το παιδί για τους 

άλλους. Βασίζονται στο αντιληπτικό ρεπερτόριο που έχει, ως εκείνο το στάδιο 

δηµιουργήσει το παιδί, καθώς και στην αυτό-εικόνα και αυτό-αποδοχή του, 

στις οπτικές πληροφορίες, στη γνώση που έχει κατακτήσει και στα βιώµατά 

του.  

Το DAΜ εκτιµάει τον αριθµό των ανθρώπων που σχεδιάζονται 

ακριβώς, το περίγραµµα του κεφαλιού, τον σωστό αριθµό δαχτύλων, κτλ. Τα 
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παιδιά που ζωγραφίζουν πολλές λεπτοµέρειες, παίρνουν υψηλότερη 

βαθµολογία στο τεστ. Αυτό, βέβαια, δεν συνεπάγεται ότι τα σχέδια µε τις 

περισσότερες λεπτοµέρειες ανήκουν σε παιδιά µε υψηλό νοητικό πηλίκο. Το 

σηµείο αυτό, µαζί µε άλλα µεθοδολογικά προβλήµατα της µεθόδου των 

µετρήσεων, έχουν εγείρει πολλές ενστάσεις για την εγκυρότητα του τεστ. Οι 

λόγοι, όµως, που έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως είναι το ότι µπορεί να µας 

δώσει την δυνατότητα συσχέτισης µε άλλα τεστ νοητικών ικανοτήτων, είναι 

απλό στην διεξαγωγή του και προάγει την επικοινωνία µε το παιδί. Επειδή, το 

DAM είναι ένα ενεργητικό τεστ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει το 

διανοητικό επίπεδο παιδιών µε προβλήµατα λόγου και ακοής. 

Η ψυχοµετρική προσέγγιση, την οποία το DAM εκπροσωπεί, είναι 

αποτελεσµατική ανάλογα µε τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται. Έχει, 

πάντως, µεγάλη σηµασία γιατί σταδιακά έδωσε το έναυσµα για την γέννηση 

της ψυχοδυναµικής προσέγγισης των παιδικών σχεδίων, όπως τεστ 

προβολής της προσωπικότητας «Ζωγράφισε µία Ανθρώπινη Μορφή» 

(Drawing of the Human Figure) της Machover (Machover, 1949). 

 

Ψυχοδυναµική Προσέγγιση 

 

 Η ψυχοδυναµική προσέγγιση αποτελεί µία µέθοδο, η οποία ερευνά σε 

βάθος τον εσωτερικό ψυχισµό του σχεδιαστή. Το σχέδιο µπορεί να µας πει 

περισσότερα για αυτόν τον εσώτερο κόσµο, από ότι  ο ίδιος ο σχεδιαστής για 

τον εαυτό του. Ακόµα και στην περίπτωση όπου η ζωγραφιά είναι ένα δέντρο, 

αποτυπώνεται σε αυτό η ψυχολογική κατάσταση αυτού που το σχεδίασε. 

Αυτή η τάση είναι έκδηλη στα παιδιά. Η ζωγραφιά αποτελεί µία συµβολική 

έκφραση του εσώτερου ψυχισµού, αυτό που σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική 

θεωρία ονοµάζεται ασυνείδητο, και το οποίο µπορεί να αγγίξει το κατώφλι του 

συνειδητού διαµέσω συµβολισµών. Το σχέδιο αποτελεί µία απευθείας 

σύνδεση µε το ασυνείδητο και δεν µπορεί εύκολα να καµουφλαριστεί, όσο 

στην περίπτωση της λεκτικής επικοινωνίας. Το άϋλο περιεχόµενο του 

ασυνειδήτου παίρνει µορφή διαµέσου του σχεδίου και ένα µεγάλο εύρος 

ψυχολογικών πληροφοριών έρχεται στο φως, καθώς φανερώνονται τα 

βαθύτερα σηµεία του ψυχισµού.  
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Για να µπορέσουµε, όµως, να διαβάσουµε και να κατανοήσουµε αυτές 

τις εικόνες, πολύ σηµαντική είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνουµε από το 

σχέδιο (Wallon, 2001). Περισσότερο ακόµη και από την ερµηνεία του σχεδίου, 

είναι η έµφαση που πρέπει να δοθεί στην πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται 

βλέποντας τη ζωγραφιά. Αυτός που καλείται να ερµηνεύσει το σχέδιο πρέπει 

να κρατήσει ζωντανή αυτήν την πρώτη εντύπωση, καθώς και τα 

συναισθήµατα που του δηµιουργεί, ώστε να µπορέσει αργότερα να την 

χρησιµοποιήσει δυναµικά. Μερικές φορές, αυτό το πρώτο συναίσθηµα µπορεί 

να υποδηλώνει ότι υπήρξε µία προσέγγιση µε τον κόσµο του ασυνειδήτου 

αυτού που σχεδιάζει. Σηµαντική, επίσης, είναι η προσέγγιση του συνόλου της 

εικόνας, και αυτή δεν πρέπει να υποτιµηθεί στην προσπάθειά µας να 

ανακαλύψουµε κρυµµένα σύµβολα. Βάσει της θεωρίας της Gestalt, το όλο 

είναι πιο δυναµικό από οποιοδήποτε άθροισµα των επιµέρους µερών του 

(Arnheim, 1974). 

Στην πρώιµη παιδική ηλικία (18 µηνών και άνω) η θεµατολογία των 

σχεδίων είναι δευτερεύουσας σηµασίας, και η σχεδιαστική δραστηριότητα 

επιτελείται σε µία διάσταση όπου οι ψυχολογικές και φυσιολογικές 

δραστηριότητες είναι αναπόσπαστα τµήµατα. Με το πέρας της ηλικίας, το 

θεµατολόγιο αποκτά µεγαλύτερη σηµασία. Όταν ένα σύµβολο ή ένα θέµα 

παρουσιάζεται επανειληµµένα σε ένα µόνο σχέδιο, χρήζει προσοχής, και στις 

περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν κρυµµένα µηνύµατα πίσω από την 

εικόνα. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε αυτή είναι και η βασική θεώρηση της 

ψυχοδυναµικής προσέγγισης, ασυνείδητες σκέψεις, συναισθήµατα και 

πράξεις θεωρούνται οι πηγές δηµιουργίας συµβόλων και θεµάτων στα παιδικά 

σχέδια. Επιπροσθέτως, αναφορικά µε το ελεύθερο σχέδιο, τα ενδιαφέροντα 

και οι ανάγκες του ψυχισµού του παιδιού µπορούν να εξηγηθούν από την 

επιλογή της θεµατολογίας. 

Σε µία έρευνα που διεξήχθη στην Φλωρεντία, εξετάστηκαν σχέδια 

παιδιών δηµοτικής εκπαίδευσης (1ης έως 5ης τάξης) βρέθηκε ότι οι ζωγραφιές 

σπιτιών απεικονίζονταν στο 60% των ελεύθερων σχεδίων, στα παιδιά ηλικίας 

6 µε 7 ετών, και σε αυτά τα σχέδια πολύ λίγα άλλα στοιχεία εµπεριέχονταν, 

όπως δέντρα και λουλούδια (Di Leo, 1983). Αυτό που η εικόνα του σπιτιού 

συµβόλιζε ήταν η επίτευξη της συναισθηµατικής σταθερότητας, εφόσον στην  

παιδική ηλικία η οικογένεια αποτελεί την έκφραση αυτής της σταθερότητας. 
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Στα σχέδια παιδιών ηλικίας 10 µε 11 ετών, η απεικόνιση του σπιτιού αποτελεί 

µόνο ένα τµήµα µίας σύνθεσης, η οποία απαρτίζεται από δέντρα, λουλούδια 

και τον ήλιο, γεγονός που συµβολίζει την ανάγκη γνωριµίας ενός κόσµου που 

εκτείνεται πέρα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. 

Η ψυχοδυναµική ανάλυση των σχεδίων, η οποία στηρίζεται στον 

µηχανισµό της προβολής, µπορεί να αποβεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον 

αναλυτή, καθώς και µία αποτελεσµατική διαγνωστική και θεραπευτική 

µέθοδος. Η ψυχοδυναµική ανάλυση έχει δεχτεί πολλές κριτικές αναφορικά µε 

την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της. Πράγµατι, δεν  µπορεί κανείς να 

υποστηρίξει ότι παράγοντες υποκειµενικότητας του αναλυτή δεν είναι 

παρόντες κατά την ερµηνεία του σχεδίου. Παρ’ όλα αυτά, η προβολική 

προσέγγιση δεν παύει να αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για πεπειραµένους 

ψυχοθεραπευτές. ∆ίνει την δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων τα οποία δεν 

διαγιγνώσκονται µέσω άλλων τεστ, ενισχύεται η θεραπευτική συµµαχία 

(rapport) µεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή, και χρησιµοποιώντας τα 

σχέδια ως µέσο, ο θεραπευτής µπορεί να κατανοήσει καλύτερα την 

προσωπικότητα του παιδιού. 

Όσον αφορά το ίδιο το παιδί, τα σχέδια είναι µία αποτελεσµατική 

µέθοδος απελευθέρωσης του νου. Τα σύµβολα διευκολύνουν τη µετάβαση 

από τα άδηλα επίπεδα του ασυνειδήτου στο συνειδητό. Οι ζωγραφιές είναι 

σύµβολα, τα οποία έχουν υπερβολικά περίπλοκη δοµή, και ερχόµενες στην 

επιφάνεια, σε ένα συνειδητό επίπεδο το οποίο περικλείεται από δικά του όρια, 

δεν είναι εύκολο να γίνουν άµεσα κατανοητές. Είναι φυσικό για το σύµβολο-

σχέδιο να µεταφέρει νοήµατα τα οποία φαίνονται άγνωστα και ανεξιχνίαστα, 

και µερικές φορές ούτε το ίδιο το παιδί δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τι είναι 

αυτό που ζωγράφισε. Παρ’ όλα αυτά, µε τη χρήση των εικόνων είναι δυνατόν 

να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών, διαµέσω του φαντασιακού, οι οποίες 

µπορεί να είναι µην είναι σαφώς εκφρασµένες ή απωθηµένες (Wallon, 2001). 

Τα σχέδια απελευθερώνουν ένα είδος νοητικής ενέργειας η οποία ήταν 

ασυνείδητα απωθηµένη. Αυτό αποκτά µία σηµαντική θεραπευτική ιδιότητα, 

εφόσον βοηθά το παιδί να αποκτήσει συνειδητότητα, το ασυνείδητα 

απωθηµένο περιεχόµενο να έρθει στην επιφάνεια και να εκτιµηθεί, και 

επιπλέον το παιδί να βρει ένα δρόµο εκτόνωσης οποιασδήποτε πίεσης και 

άγχους και έναν τρόπο δηµιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
 

 

Ιστορική αναδροµή 

 

Όπως και µε πολλές άλλες θεραπευτικές µεθόδους, ο Sigmund Freüd, 

έθεσε τα θεµέλια της ψυχοδυναµικής παιγνιοθεραπείας (play therapy). Η 

δουλειά του µε ενήλικες ασθενείς, του έδωσε το έναυσµα για την δηµιουργία 

των αντιλήψεων αναφορικά µε την συναισθηµατική ανάπτυξη και τον ρόλο 

των εµπειριών στην διαµόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, και 

ιδιαίτερα όσον αφορά στην βαθύτερη σχέση του ψυχισµού, του σώµατος και 

της σεξουαλικότητας των παιδιών (Freüd, 1905). Αν και η κλινική του 

ενασχόληση ήταν µε ενήλικες, η άτυπη ανάλυση των δικών του παιδιών και η 

θεραπεία του Μικρού Χανς, ενός πεντάχρονου αγοριού  µε φοβία για τα άλογα 

(1909/1955), καθώς και η ανάλυση των παιδικών χρόνων των ενηλίκων 

ασθενών του, έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της ψυχοδυναµικής 

θεραπείας των παιδιών. 

 Η πρώτη, όµως, που εφάρµοσε την θεραπεία παιδιών µέσω 

συζήτησης και παιχνιδιού, ήταν η Hermine von Hug-Hellmuth, µία δασκάλα 

από την Βιέννη. Το 1920, έγραψε ότι «…η ανάλυση των παιδιών και των 

ενηλίκων έχει τον ίδιο αντικειµενικό στόχο, την αποκατάσταση της υγείας και 

ισορροπίας ενός ψυχισµού, ο οποίος έχει εκτεθεί σε κίνδυνο από γνωστές και 

άγνωστες επιρροές…»  (Hug-Hellmuth, 1920). Τελώντας τη θεραπεία, αρχικά, 

στα σπίτια των νεαρών ασθενών της, µπόρεσε να εκτιµήσει την επίδραση της 

οικογένειας και τις µεγαλύτερες δυσκολίες των παιδιών να έχουν τις ρίζες τους 

σε άλυτα προβλήµατα των γονιών τους. Πίστευε ότι η συνειδητή σε βάθος 

ανάλυση δεν ήταν πρωτεύουσας σηµασίας στην ανακούφιση του παιδιού και 

για τον λόγο αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον της στο παιδικό παιχνίδι. 

 Οι πιο εντοπισµένες, όµως, απαρχές της παιδικής παιγνιοθεραπείας 

βρίσκονται στις θεωρίες της Anna Freüd στην Βιέννη και της Melanie Klein 

στο Βερολίνο. Και οι δύο πίστεψαν στον πλούτο και την πολυπλοκότητα της 

παιδικής ηλικίας και ανάπτυξης, εκτίµησαν ότι το παιδί γνωρίζει ασυνείδητα 
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την αιτία που υποφέρει, και θεώρησαν το παιδικό παιχνίδι ως ένα µέσο 

κατανόησης του παιδικού ψυχισµού και θεραπείας. 

 Η Anna Freüd εισήγαγε µία µεθοδολογία µετρήσιµη και εστιασµένη στη 

βοήθεια των παιδιών να αποκτήσουν συνειδητή επίγνωση της βαθύτερης 

αιτίας των σκέψεων, των συναισθηµάτων και της συµπεριφοράς τους (Freüd, 

1974). Αυτή η βαθύτερη ενδοσκόπηση έδινε το έναυσµα για προσωπική 

αλλαγή. Σεβάστηκε τη συµπεριφορά και τις άµυνες των παιδιών, καθώς αυτά 

προσπαθούσαν να αντιµετωπίσουν τις ανησυχίες, τα τραύµατα, τα βιώµατά 

τους και να αναπτυχθούν. Κατά τα χρόνια της δουλειάς της, αναγνώρισε 

σηµαντικούς ως παράγοντες στην θεραπεία του παιδιού την υγεία του, τις 

συνθήκες διαβίωσης και τη γνωστική του ικανότητα, και προώθησε τη γονεϊκή 

καθοδήγηση και την σχολική συµβουλευτική.  

  H Melanie Klein, θεώρησε, ότι το παιδικό παιχνίδι αντιστοιχούσε 

στους ελεύθερους συνειρµούς της ψυχαναλυτικής προσέγγισης των ενηλίκων, 

καθώς και το µέσο που επιτρέπει την άµεση ερµηνεία του ασυνειδήτου, ακόµη 

και πολύ µικρών παιδιών. Επικέντρωσε, κυρίως, το ενδιαφέρον της σε αυτό 

που ή ίδια αντιλαµβανόταν ως ενδείξεις βιωµάτων εγκατάλειψης, φθόνου και 

οργής στα παιδιά - ιδέες που ακόµη και σήµερα έχουν µεγάλη απήχηση.  

Σηµαντική ήταν, επίσης, η συνδροµή της στη διατύπωση της θεωρίας 

της σχέσης µε το αντικείµενο (object relations). Η θεωρία των σχέσεων 

του αντικειµένου επικεντρώνεται στο άτοµο και στις σχέσεις του µε τα 

αντικείµενα - σηµαντικούς άλλους (significant others). Με αυτόν τον όρο δεν 

νοείται η σχέση µεταξύ ανθρώπων, αλλά η ψυχολογική αξία που ένα 

οποιοδήποτε αντικείµενο  έχει για το άτοµο. Η Klein θεώρησε βασική ανάγκη 

του παιδιού να συσχετιστεί µε τα αντικείµενά του. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, ο κλινικός παιδοψυχίατρος Donald Winnicott 

(1971) µελέτησε την πεποίθηση ότι η τέχνη των παιδιών µπορούσε να 

αποτελέσει ένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ του θεραπευτή και του παιδιού. 

Μεγάλης σηµασίας ήταν η επινόηση του Παιχνιδιού µε τις Μουτζούρες 

(Squiggle Game), στο οποίο το παιδί και ο θεραπευτής δηµιουργούν µία 

µουτζούρα µαζί. Ο θεραπευτής δηµιουργεί αρχικά µία µουτζούρα, την οποία 

κατόπιν το παιδί θα επεξεργαστεί και θα την µεταµορφώσει σε κάτι άλλο. Το 

παιχνίδι αυτό αξιοποιεί στο έπακρον την πρώτη σηµαντική θεραπευτική 

συνέντευξη, δίνοντας έµφαση στο σχέδιο που δηµιουργούν οι δύο (παιδί και 
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θεραπευτής), το οποίο ενισχύει την µεταξύ τους επικοινωνία και βοηθάει το 

παιδί να αναπτύξει προσωπικές µεταφορές, µέσω της καλλιτεχνικής 

έκφρασης. Το παιδί κατέχει ένα ενεργό ρόλο στην ανάλυσή του. 

 

Βασικές δοµές, στόχοι και τεχνικές 
 

 Η εφαρµογή της κλασσικής ψυχαναλυτικής µεθόδου στα παιδιά 

παρουσίαζε εµπόδια σε τρία κύρια σηµεία της: α) τα παιδιά δεν µπορούσαν 

να αναγνωρίσουν την νεύρωσή τους ως νεύρωση (συµπτώµατα), β) δεν 

µπορούσαν να έχουν εναισθησία των συναισθηµάτων τους (θεραπευτικός 

διάλογος) και γ) ταυτίζονταν πάρα πολύ µε τους γονείς τους για να 

µπορέσουν να ταυτιστούν µε τον αναλυτή (µεταβίβαση).  Η Klein παρατήρησε 

ότι το παιχνίδι ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας, καθώς και ένα πιθανό µέσο 

θεραπευτικής παρέµβασης, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µία 

µορφή µη λεκτικών ελεύθερων συνειρµών. Θα µπορούσε να αποβεί µία 

µορφή ενδοσκόπησης και σταδιακής αποδοχής µίας ψυχολογικής έντασης 

π.χ. πένθος. «Μέσα στο παιχνίδι του, το παιδί εκδραµατίζει τις φαντασιώσεις 

του, και µέσω αυτού επεξεργάζεται και επιλύει τις συγκρούσεις του» (Segal, 

1979).   

Βάσει αυτών, η Klein, όρισε ένα συγκεκριµένο σετ παιχνιδιών, 

σχεδιασµένα να βοηθήσουν το παιδί να εκφράσει τις συσχετίσεις του (ψυχικές 

αναπαραστάσεις) µε τους γονείς του και τα αδέρφια του.  Τα παιχνίδια που 

χρησιµοποίησε περιελάµβαναν ξύλινα σπίτια, ξύλινες κούκλες ανδρών και 

γυναικών (σε δύο µεγέθη), φάρµες, άγρια ζώα, τούβλα, µπάλες, βόλους, 

ψαλίδι, κλωστή, πλαστελίνη, µολύβι και χαρτί. Μετά από αρκετές συνεδρίες, 

κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρούσε παιδιά να παίζουν µε αυτά τα 

παιχνίδια, η Klein  αποπειράθηκε να εξηγήσει το συγκεκριµένο νόηµα του 

παιχνιδιού. Το παιδί έµοιαζε να βιώνει µείωση του άγχους, και να παίζει µε 

µικρότερη αναστολή, γεγονός το οποίο αποτελεί και το κύριο στοιχείο της 

διαλεκτικής θεραπείας των Freüd και Breüer, «Μία καθαρτική απελευθέρωση 

κατά την οποία το ασυνείδητο περιεχόµενο γίνεται συνειδητό». 

 Στο ψυχαναλυτικό παιδικό παιχνίδι, ο αναλυτής συναντιέται µε το παιδί 

σε συγκεκριµένες και σταθερές συνθήκες (ίδιος χρόνος, µέρος, περιβάλλον, 
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παιχνίδια). Ο έλεγχος και περιορισµός των εξωτερικών µεταβλητών στο 

ελάχιστο, επιτρέπει µία πιο σωστή εκτίµηση. Ακόµα και αθώα αντικείµενα 

µπορεί να προσληφθούν ως απειλή και να επιφέρουν αλλαγή στην 

συµπεριφορά των παιδιών. Στην διαγνωστική συνέντευξη, ο αναλυτής έρχεται 

σε µία πρώτη επαφή µε τα προβαλλόµενα στοιχεία των σχέσεων µε τα 

αντικείµενα του εσωτερικού ψυχισµού του παιδιού, διαµέσω του παιχνιδιού. 

Στόχος είναι η κατανόηση των προβολών και ενδοβολών και του βαθύτερου 

ψυχισµού. Σηµαντικό σηµείο είναι το παιδί να νιώσει ασφαλές και το παιχνίδι 

να αποβεί σε ένα ασφαλές µέρος, όπου το φαντασιακό περιεχόµενο θα 

µπορέσει να εκδηλωθεί, και να επιτραπεί η απευθείας αλληλεπίδραση µε τον 

εσώτερο ψυχισµό. Σηµαντικό είναι επίσης, το να δοθεί στο παιδί αρκετός 

χρόνος. Αν το παιδί αντιµετωπιστεί µε βιασύνη ή καθοδηγηθεί, στην αρχική 

του προσπάθεια να έρθει σε επαφή µε τα αντικείµενα, δεν θα µπορέσει να 

επενδύσει νόηµα σε αυτά, τα οποία θα γίνουν ξένα αντικείµενα του ενήλικου 

κόσµου και η δηµιουργικότητα θα γίνει παθητική συµµόρφωση.  Όσον αφορά 

στο ψυχαναλυτικό παιχνίδι η ίδια η Klein έγραψε:  
«…στο παιχνίδι τους, τα παιδιά  αναπαριστούν συµβολικά φαντασιώσεις, επιθυµίες 

και εµπειρίες. Σε αυτό το σηµείο χρησιµοποιούν την ίδια γλώσσα, τον ίδιο αρχαϊκό, 

φυλογενετικά καθορισµένο τρόπο έκφρασης, όπως αυτόν των ονείρων. Ο µόνος 

τρόπος να τον κατανοήσουµε πλήρως είναι η µέθοδος που ο Freüd έχει 

δηµιουργήσει για την ερµηνεία των ονείρων. Ο συµβολισµός κατέχει µόνο ένα 

µέρος αυτού. Εάν θέλουµε να κατανοήσουµε σωστά το παιχνίδι των παιδιών, σε 

συνάρτηση µε ολόκληρη την συµπεριφορά τους, κατά τον χρόνο της ανάλυσης 

πρέπει να λάβουµε υπόψη µας, όχι µόνο το συµβολικό περιεχόµενο, το οποίο 

συχνά εµφανίζεται ευκρινώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά όλους τους 

τρόπους αναπαράστασης, καθώς και τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται 

στην κατανόηση των ονείρων, και πρέπει να έχουµε κατά νου την αναγκαιότητα 

εξέτασης ολόκληρης της συνάφειας των φαινοµένων…» (Segal, 1979, σελ. 31). 

 
 

Ο ρόλος του αναλυτή στην σχεδιαστική δραστηριότητα 

   

Η παρουσία του θεραπευτή ενώ το παιδί ζωγραφίζει είναι σηµαντικός 

παράγοντας, ιδιαίτερα εάν ο γενικός στόχος είναι θεραπευτικός, και δεν 

αποτελεί απλά µέρος µίας γενικής εκτίµησης.  Σχετικά µε την παρουσία του 

θεραπευτή, ο Allan επισηµαίνει ότι όταν ένα παιδί ζωγραφίζει, µε τον  
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θεραπευτή παρών σε τακτική βάση, ενεργοποιείται η θεραπευτική 

δυνατότητα, οι συγκρούσεις εκφράζονται και λύνονται, και ο θεραπευτής 

µπορεί να αποκτήσει µία πιο καθαρή και συγκεκριµένη εικόνα του συνειδητού 

(Allan, 1988). Όπως σε κάθε θεραπευτική συµµαχία, η ενεργή παρουσία ενός 

επαγγελµατία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της κάποιας αλλαγής. Επιπλέον, 

η παρουσία του διατηρεί έναν ασφαλή χώρο για το παιδί και µία θετική 

διαπροσωπική σχέση µεταξύ των δύο. Ο θεραπευτής παρέχει ένα 

υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον, ώστε το παιδί να µπορέσει να 

πειραµατιστεί, να παίξει, και να εκφράσει τον εαυτό του και τον ψυχισµό του 

µέσω της καλλιτεχνίας. 

 Όσον αφορά στην θεραπευτική δουλειά που γίνεται µε παιδιά που 

αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και βιώνουν τραύµατα, ο θεραπευτής 

µπορεί να αναπαραστήσει µία µητρική µορφή, η οποία θα δώσει την ευκαιρία 

στο παιδί να εκφραστεί, διαµέσω µίας άνευ όρων αποδοχής. Όντας παρών 

κατά την σχεδιαστική δραστηριότητα θα του δοθεί η ευκαιρία να δει τον τρόπο 

µε τον οποίο ζωγραφίζει το παιδί, επιτρέποντάς του να παρέµβει, αν 

χρειαστεί, ή να ανταποκριθεί σε τυχόν αυθόρµητη συζήτηση ή απορίες του 

παιδιού. 

 Τέλος, εφόσον το σχέδιο αποτελεί µία διαδικασία, ένας ακόµα 

σηµαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος που αφιερώνεται για αυτή. Είναι 

καλύτερο να δίνεται αρκετός χρόνος στα παιδιά να δουλέψουν τα σχέδιά τους 

και να αφοσιωθούν σε αυτά. ∆υστυχώς, οι περισσότερες θεραπευτικές 

συνεδρίες είναι χρονικά περιορισµένες και διαρκούν από 20 λεπτά έως 1 ώρα 

περίπου. Είναι απαραίτητο να ενηµερώσουµε το παιδί πόσο χρόνο έχει στη 

διάθεσή του να ολοκληρώσει το σχέδιό του και πότε έρχεται το τέλος της 

συνεδρίας. Επίσης, µερικές φορές, οι ίδιοι οι θεραπευτές πιέζονται να 

τελειώσουν τη συνεδρία, και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο να µην 

µεταδώσουν αυτό το συναίσθηµα στο παιδί ενόσω  ζωγραφίζει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο    ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

 

Θεωρίες ανάπτυξης 

  

Μία έγκυρη εκτίµηση οποιουδήποτε στοιχείου της προσωπικότητας 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο του 

εξεταζοµένου ατόµου. Αυτός ο γενικός κανόνας αποκτά ιδιαίτερη 

δυναµικότητα όταν αναφερόµαστε σε παιδιά. Είναι ουσιώδες να γνωρίζουµε τι 

πρέπει να περιµένουµε να δούµε ζωγραφισµένο από το παιδί στη διάρκεια 

της ωρίµανσής του. Οι ηλικιακά σχετιζόµενες θεωρίες (Freüd, Erikson, Piaget, 

Gesell) έχουν διευκολύνει την κατανόηση της αναπτυξιακής πορείας. Για 

παράδειγµα, η απουσία ή παρουσία µελών του σώµατος σε µία ανθρώπινη 

φιγούρα, ανάλογα µε την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, µπορεί να λάβουν 

µία εννοιολογική ή συγκινησιακή ερµηνεία. Πολλά λάθη στην ερµηνεία των 

σχεδίων προκύπτουν λόγω έλλειψης εξοικείωσης µε τα διάφορα στάδια της 

αναπτυξιακής ηλικίας. 

   Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ερευνητές που 

ενδιαφέρονταν για την καλλιτεχνική έκφραση άρχισαν να περιγράφουν 

παρατηρούµενα στάδια στην σχεδιαστική ανάπτυξη. Κατέληξαν ότι τα σχέδια 

των παιδιών διατρέχουν τρία κύρια στάδια ανάπτυξης: 

1. Στάδιο µουτζουρώµατος, το οποίο χαρακτηρίζεται από µη 

συστηµατικές διασκορπισµένες γραµµές και µουτζούρες µε 

συµπλέγµατα γραµµών και κυκλικά σχήµατα. 

2. Σχηµατικό στάδιο, κατά το οποίο τα παιδιά δηµιουργούν σχήµατα και 

αναπαριστούν ανθρώπινες µορφές, αντικείµενα και περιβάλλοντα. 

3. Φυσιοκρατικό στάδιο, στο οποίο υπάρχουν πιο ρεαλιστικές, 

παρµένες από τη ζωή, λεπτοµέρειες. 

 

Αυτή η πρώιµη κατάταξη, αν και γενική και ευρεία, αποτέλεσε το 

έναυσµα για πιο συγκεκριµένες αναλύσεις και τη σταδιακή καθιέρωση πιο 

αναλυτικών πληροφοριών αναφορικά µε την σχεδιαστική ανάπτυξη. Πολλές 

ήταν οι θεωρίες που εκφράστηκαν, ίσως η πιο διαδεδοµένη είναι αυτή του 
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Lowenfeld (1947). O Lowenfeld, θεώρησε ότι η καλλιτεχνική ανάπτυξη των 

παιδιών ήταν ανάλογη της διαδικασίας οργάνωσης της σκέψης και της 

ανάπτυξης των γνωστικών ικανοτήτων. Υπό αυτή τη θεώρηση, η 

καλλιτεχνικές εκφράσεις αποτελούν δείκτες των αναδυοµένων ικανοτήτων σε 

πολλούς τοµείς, όπως αυτούς των κινητικών ικανοτήτων, της αντίληψης, της 

γλώσσας, των συµβολικών σχηµατισµών, της αισθητηριακής επίγνωσης, και 

του χωρικού προσανατολισµού. Οι ιδέες του Lowenfeld βασίστηκαν κυρίως 

στη θεωρία του Burt, και περιέγραψε έξι κύρια στάδια καλλιτεχνικής 

ανάπτυξης: 

 
1. Μουτζούρωµα (2 έως 4 ετών). Αποτελείται από πρώιµες µορφές 

σχεδιαστικής ικανότητας, κυρίως κηνιτικοαισθητικές, οι οποίες σταδιακά 

αναπαριστούν την νοητική δραστηριότητα. Οι µουτζούρες έχουν 

διάφορες µορφές, όπως αποπροσανατολισµένες, µεγάλου µήκους και 

κυκλικές. Κατά το τέλος αυτού του σταδίου τα παιδιά αρχίζουν να 

ονοµάζουν τις µουτζούρες. 

2. Προ-σχηµατικό (4 έως 7 ετών). Πρώτα δείγµατα αναπαράστασης 

συµβόλων, κυρίως στοιχειωδών µορφών που αναπαριστούν 

ανθρώπους. 

3. Σχηµατικό (7 έως 9 ετών). Συνέχεια της ανάπτυξης 

αναπαραστασιακών συµβολισµών, κυρίως σχηµάτων µορφών, 

αντικειµένων, συνθέσεων και χρήση χρώµατος. Χρήση 

περιγραµµάτων. 

4. Αναδυόµενος ρεαλισµός (9 έως 11 ετών). Απεικόνιση χωρικού 

βάθους και χρωµάτων που βρίσκονται στη φύση. Αυξανόµενη ακαµψία 

στην καλλιτεχνική έκφραση. 

5. Ψευδορεαλισµός (11 έως 13 ετών). Μεγαλύτερη κριτική επίγνωση της 

ανθρώπινης φιγούρας και του περιβάλλοντος και αύξηση των 

λεπτοµερειών. Ακαµψία της καλλιτεχνικής έκφρασης. Σχεδίαση 

καρικατούρας. 

6. Περίοδος κρίσης (εφηβική ηλικία). Η έκφραση είναι πιο εκλεπτυσµένη 

και λεπτοµερής. Μερικά παιδιά δεν φτάνουν σε αυτό το στάδιο εκτός 

και αν συνεχίσουν ή ενθαρρυνθούν να ασχοληθούν µε την τέχνη.   
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Η θεωρία του Freüd για την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, δίνει έµφαση 

στον τρόπο µε το οποίο τα παιδιά ικανοποιούν τις βασικές τους ενορµήσεις,  

οι οποίες ενεργοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 

Επηρεασµένος από την θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου ∆αρβίνου, ο Freüd 

θεώρησε όλες τις βιολογικές ενορµήσεις έχουν ένα µοναδικό στόχο, αυτόν της 

επιβίωσης και της διαιώνισης του ανθρώπινου είδους. ∆εδοµένου ότι η 

αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση του είδους,  πραγµατοποιείται µέσω 

της σεξουαλικής επαφής, συµπέρανε ότι από τις πρώτες ηµέρες της ζωής 

όλες οι βιολογικές ενορµήσεις πρέπει τελικά να εξυπηρετούν τη θεµελιώδη 

σεξουαλική ενόρµηση, η οποία στηρίζει και το µέλλον του είδους. 

 Αν και πίστευε ότι η σεξουαλική φύση κάθε ικανοποίησης παραµένει 

σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ζωής, οι µορφές αυτής της ικανοποίησης 

αλλάζουν. Η σεξουαλική ικανοποίηση περνά από µία σταθερή σειρά σταδίων, 

τα οποία προσδιορίζονται ανάλογα µε τα µέλη του σώµατος που 

χρησιµοποιούνται προς ικανοποίηση των ενορµήσεων. Το µέρος του 

σώµατος που χαρακτηρίζει κάθε στάδιο, χρησιµοποιείται ως ερωτογενής 

περιοχή προς ικανοποίηση του σεξουαλικού ενστίκτου. Οι άνθρωποι 

αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τις ενορµήσεις που κυριαρχούν στο στάδιο το 

οποίο βρίσκονται. Υποστήριξε, επίσης, ότι ο τρόπος µε τον οποίο τα παιδιά 

βιώνουν τις συγκρούσεις των πρώτων σταδίων της ανάπτυξης, καθορίζει την 

µετέπειτα προσωπικότητά τους. Η ελλειµµατική ή υπερβολική ικανοποίηση 

του σεξουαλικού ενστίκτου προκαλεί την καθήλωση (fixation) της σεξουαλικής 

ψυχικής ενέργειας (libido) στο στάδιο αυτό και την παρεµπόδιση της οµαλής 

εξέλιξης του ατόµου στα επόµενα στάδια. Έτσι η λιβιδινική καθήλωση 

προκαλεί την παλινδρόµηση ή επαναγωγή στο στάδιο που έγινε η καθήλωση, 

σε περίπτωση που το άτοµο βιώσει ψυχοπιεστικές καταστάσεις (Brenner, 

1980). 

 Βάσει της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, τα παιδιά στην ηλικία 0 έως 18 

µηνών διανύουν το στοµατικό στάδιο, όπου η κύρια περιοχή διέγερσης, 

ευαισθησίας και ενέργειας είναι το στόµα. Η σχέση µε το αντικείµενο 

οργανώνεται διαµέσω της διατροφής και χρωµατίζεται από φαντασιακά 

στοιχεία λήψης τροφής και τα ίδια να αποτελούν τροφή για άλλους 

(κανιβαλιστικές παρορµήσεις) (Freüd, 1905). Οι ασυνείδητες συγκρούσεις που 
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συνδέονται µε αυτό το στάδιο µπορεί να έχουν συµπτωµατολογία 

αποστροφής για το φαγητό, εµετό, σπασµούς των σιαγόνων, τρίξιµο των 

δοντιών, καθώς και καθυστέρηση της οµιλίας. Οι  µουτζούρες των παιδιών 

µπορούν να έχουν περιεχόµενο ναρκισσιστικό, µε θεµατολογία σχετική µε τη 

λήψη τροφής, να δηλώνουν ανάγκη λήψης της προσοχής των γύρω, καθώς 

και  κάποια καθήλωση. Σύνηθες είναι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να 

µασήσουν το µολύβι αντί να σχεδιάσουν. 

 Σε ηλικία 2 µε 3 ετών, η προσοχή του παιδιού περνάει από τη 

στοµατική στην πρωκτική ζώνη, ως απόρροια της φυσιολογικής ωρίµανσης 

των σφιγκτήρων. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει την µετατόπιση της λιβιδινικής 

ευχαρίστησης στην περιοχή του πρωκτού (πρωκτικός ερωτισµός) και την 

εκδήλωση της αναδυόµενης επιθετικής ορµής (πρωκτικός σαδισµός) (Freüd, 

1905).  Οι συγκρούσεις που εκφράζονται σε αυτό το στάδιο σχετίζονται µε 

ανυπακοή, δραστηριότητα ή παθητικότητα, κυριαρχία, αποχωρισµό και 

ατοµικισµό. Το παιδί µπορεί να µουτζουρώνει πεισµατικά και θυµωµένα 

προσπαθώντας να αποφορτίσει τέτοιου είδους συγκρούσεις. 

 Η επόµενη περίοδος (3 έως 5 ετών) ονοµάζεται φαλλική και η 

ερωτογενής ζώνη µετατοπίζεται στα γεννητικά όργανα. Παρουσιάζεται το 

Οιδιπόδειο σύµπλεγµα στα αγόρια και το σύµπλεγµα της Ηλέκτρας στα 

κορίτσια, καθώς το αντικείµενο αγάπης γίνεται ο ετερόφυλος γονέας. Η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονο άγχος και επιθετικά συναισθήµατα 

προς τον αντίπαλο γονέα, έως τη λύση των συµπλεγµάτων γύρω στο 6ο έτος. 

Παιδιά που καθηλώνονται σε αυτό το στάδιο, παλινδροµούν σε κάποια 

προηγούµενη περίοδο, όπου ένιωθαν ασφάλεια και αυτό µπορεί να 

εµφανιστεί στην σχεδιαστική δραστηριότητα µε παλινδρόµηση στο στάδιο των 

µουτζούρων 

 Ο Freüd θεωρούσε ότι αυτή η περίοδος σηµατοδοτείται από τη λύση 

των συµπλεγµάτων του φαλλικού σταδίου και µία παύση στην εξέλιξη της 

σεξουαλικότητας (6 έως 12 ετών). Την ονόµασε λανθάνουσα περίοδο, χωρίς 

να υποστηρίζει ότι η περίοδος αυτή δεν έχει καθόλου σεξουαλικό περιεχόµενο 

έως την εφηβεία, αλλά στην µη ύπαρξη νέας  δοµηµένης λιβιδινικής 

κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στη διάρκειά της 

αναδύονται συναισθήµατα ντροπής, ταυτοποίησης µε τους γονείς, έντονη 

απώθηση και εξιδανίκευση, ως αποτέλεσµα υπέρ-εγωτικών διαδικασιών. 
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 Η γενετική περίοδος ξεκινάει µε την ενήβωση και ακολουθεί την 

λανθάνουσα (12 ετών και άνω). Τα βασικά ένστικτα ενσωµατώνονται στη 

γενετική κυριαρχία του φύλου και είναι το τελικό στάδιο της ενστικτικής 

λιβιδινικής ανάπτυξης. Οι καθηλώσεις και οι απωθήσεις µπορεί να 

αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα σεξουαλικής ανάπτυξης και να 

εκδηλωθούν σε δυσλειτουργικές συµπεριφορές κατά την ενήλικη ζωή. 

 Η µελέτη του παιδικού σχεδίου βάσει της ψυχοδυναµικής θεώρησης, 

εκτιµάει και τους αµυντικούς µηχανισµούς του εγώ, όπως αυτοί εκφράζονται 

διαµέσω της σχεδίασης. Οι µηχανισµοί αυτοί λειτουργούν κυρίως ασυνείδητα 

µε σκοπό την εκτόνωση και την ανακούφιση εσωτερικών συγκρούσεων 

(Freüd, 1966). Παραδείγµατα αποτελούν, ο µηχανισµός άµυνας της 

αναπλήρωσης (προσπάθεια επανόρθωσης-αναπλήρωσης φαντασιακής ή 

πραγµατικής σωµατικής ανεπάρκειας), της µετάθεσης (συναισθήµατα – ιδέες 

–επιθυµίες µεταφέρονται από το αρχικό αντικείµενο σε ένα πιο αποδεκτό 

υποκατάστατο), της εκδραµάτισης (συµπεριφορική απάντηση σε µία 

ασυνείδητη ενόρµηση ή παρόρµηση µε σκοπό την προσωρινή εκτόνωση και 

αποφυγή της πραγµατικής επίγνωσης), της ενδοβολής (συµβολική 

εσωτερικοποίηση κάποιας ψυχικής αναπαράστασης ενός αγαπητού ή µισητού 

εξωτερικού αντικειµένου προς αποκατάσταση της εσωτερικής σταθερής 

παρουσίας του αντικειµένου), της προβολής (απόδοση σε άλλο άτοµο ή 

αντικείµενο τις ασυνείδητες δικές του ιδέες, σκέψεις, ενορµήσεις, κίνητρα ή 

συναισθήµατα που είναι ανεπιθύµητα ή απαράδεκτα), του συµβολισµού (µία 

ιδέα ή αντικείµενο παίρνει τη θέση ενός άλλου µε βάση κάποια κοινή πλευρά ή 

ποιότητα και στα δύο – τα σύµβολα προστατεύουν από το άγχος που 

συνδέεται µε την αρχική ιδέα ή αντικείµενο – µηχανισµός σχηµατισµός 

ονείρων). 

 Οι αµυντικοί αυτοί µηχανισµοί µπορούν να αναπαρασταθούν δια µέσω 

του σχεδίου, βοηθώντας το παιδί να εκφράσει τις ψυχικές του εντάσεις, τα 

τραύµατα του και γενικότερα ολόκληρο τον ψυχισµό του. Μία άλλη 

παράµετρος της ψυχαναλυτικής θεωρίας που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

κατά την προσπάθεια ερµηνείας των παιδικών σχεδίων, στην οποία 

περιλαµβάνονται πολλοί από τους αµυντικούς µηχανισµούς, είναι οι τύποι 

διεργασίας της σκέψης. Η πρωτογενής διεργασία της σκέψης είναι η µη 

οργανωµένη ψυχική δραστηριότητα που λειτουργεί κατά κύριο λόγο 
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ασυνείδητα και παρατηρείται στην βρεφονηπιακή ηλικία, σε ψυχωτικούς και 

στα όνειρα. Η πρωτογενής διεργασία της σκέψης είναι πρωτόγονη, δεν 

σέβεται την λογική, δεν έχει αίσθηση του χρόνου, είναι γεµάτη αντιφάσεις και 

λειτουργεί µε βάση την αρχή της ευχαρίστησης. Βασικοί µηχανισµοί της, οι 

οποίοι αποτελούν και τους βασικούς µηχανισµούς του ονείρου, είναι ο 

συµβολισµός, η συµπύκνωση, η µετάθεση. Τα όνειρα έχουν όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά και φαντάζουν ακατανόητα. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών 

χρησιµοποιούν πρωτογενή διεργασία της σκέψης και για τον λόγο αυτό 

χαρακτηρίζονται από µαγική σκέψη, δηλαδή πιστεύουν ότι οι επιθυµίες τους 

είναι και η πραγµατικότητα, και υπάρχει σύγχυση µεταξύ φαντασιώσεων και 

πράξεων. 

 Η δευτερογενής διεργασία της σκέψης εγκαθίσταται σταδιακά µετά 

την ηλικία των πέντε ετών και την είσοδο του παιδιού στο φαλλικό στάδιο. Ο 

τύπος αυτός της σκέψης είναι λογικός, οργανωµένος και προσανατολισµένος. 

Επηρεάζεται και δέχεται τους περιορισµούς της πραγµατικότητας και 

χαρακτηρίζει τις ψυχικές δραστηριότητες σε συνειδητό και προσυνειδητό 

επίπεδο. 

 Αν και η αντίδραση σε µία σχετικά ουδέτερη κατάσταση, µπορεί να 

είναι κυρίως γνωστική, δεν µπορεί να αποµονωθεί από τα συγκινησιακά της 

στοιχεία. Το άτοµο δεν έχει επίγνωση, τουλάχιστον κατά την παιδική ηλικία, 

ότι η ιδέα είναι προϊόν ασυνείδητου περιεχοµένου, το οποίο εκφράζεται µέσω 

του σχεδίου. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν µεµονωµένα στοιχεία 

του σχεδίου από αυτό που στην πραγµατικότητα αποτελεί ένα «όλο» µε 

αλληλεπιδρώντα τµήµατα (Arnheim, 1974). Ο προφορικός λόγος και η γραφή 

δεν δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης αυτής της ολότητας αυθόρµητα, και για το 

λόγο αυτό το σχέδιο αποτελεί ένα µέσο ασυνείδητης αυθόρµητης διεργασίας. 
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Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης σύµφωνα µε τον Freüd 

Ηλικία Ψυχοσεξουαλικό 
στάδιο 

Περιγραφή σταδίου 

 
 
 
0 έως 18 µηνών 

 
 
 
Στοµατικό στάδιο 

 
Το στόµα είναι η πρωταρχική πηγή ευχαρίστησης 
(ερωτογενής περιοχή). Το παιδί αρέσκεται να θηλάζει να 
πιπιλίζει, να γεύεται, να καταπίνει και γενικά να τοποθετεί 
κάθε είδους αντικείµενα στο στόµα.   Η ικανοποίηση που 
δίνει η µητέρα στην ανάγκη του παιδιού να θηλάσει και να 
γαλουχηθεί είναι κρίσιµης σηµασίας. 

 
 
 
 
 
 
1½ έως 3 ετών 

 
 
 
 
 
 
Πρωκτικό στάδιο 

 
Κατά τη χρονική αυτή περίοδο γίνεται από τους γονείς η 
εκπαίδευση του παιδιού στον έλεγχο των σφιγκτήρων του. 
Στο στάδιο αυτό ερωτογενής περιοχή είναι ο βλεννογόνος 
του απευθυσµένου. Το παιδί αντλεί ευχαρίστηση 
(πρωκτικός ερωτισµός) από τα να κατακρατεί τα κόπρανά 
του ή από το να τα προσφέρει σε µορφή δώρου στον 
γονέα. Κατά το στάδιο αυτό παρατηρείται και ο πρωκτικός 
σαδισµός, δηλαδή η έκφραση επιθετικών επιθυµιών µε τα 
κόπρανα, τα οποία το παιδί προσλαµβάνει σαν 
πανίσχυρα όπλα. Τυχόν συγκρούσεις γονέα-παιδιού για 
τον έλεγχο των σφικτήρων, οδηγούν σε αµφιθυµία του 
παιδιού. 

 
 
 
 
3 έως 5 ετών 

 
 
 
 
Φαλλικό στάδιο 

 
Η ερωτογενής περιοχή εντοπίζεται στα γεννητικά όργανα. 
Στο στάδιο αυτό εµφανίζεται η ερωτογόνος προσκόλληση 
του παιδιού στον ετερόφυλο γονέα και τα επιθετικά 
συναισθήµατα απέναντι στον οµόφυλο γονέα, ο οποίος 
και θεωρείται αντίπαλος στις επιθυµίες αποκλειστικής 
κατοχής του αντικειµένου αγάπης. Η προσκόλληση των 
αγοριών στη µητέρα ονοµάστηκε από τον Freüd 
Οιδιπόδειο σύµπλεγµα. Η αντίστοιχη προσκόλληση των 
κοριτσιών στον πατέρα τους, ονοµάστηκε σύµπλεγµα 
Ηλέκτρας. 
 

 
 
 
 
6 έως 12 ετών 

 
 
 
 
Λανθάνουσα 
περίοδος 

 
Η λανθάνουσα περίοδος διαρκεί από το 6ο έτος µέχρι την 
είσοδο στην εφηβεία (12ο έτος περίπου) και 
χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι σε αυτό οι σεξουαλικές 
ενορµήσεις αναστέλλονται και δεν εµφανίζονται 
καινούριες περιοχές σωµατικής διέγερσης. Αντίθετα, η 
σεξουαλική ενέργεια διοχετεύεται στην απόκτηση τεχνικών 
δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στην ενήλικη ζωή. 
 

 
 
 
12 έως 
ενηλικίωση 

 
 
 
Γενετήσιο ή 
εφηβικό στάδιο 

 
Αρχίζει µε την ενήβωση και τελειώνει µε την ενηλικίωση 
και χαρακτηρίζεται από µεγάλη αύξηση των σεξουαλικών 
ενορµήσεων. Οι σεξουαλικές ενορµήσεις δεν 
κατευθύνονται πια προς τους γονείς, ούτε αναστέλλονται. 
Αυτή είναι η αρχή της ενήλικης σεξουαλικότητας, που 
απευθύνεται σε συνοµηλίκους του αντίθετου φύλου, για 
τον τελικό σκοπό της αναπαραγωγής. 
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Η θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, έδωσε, 

επίσης, µεγάλη ώθηση στη µελέτη της ανάπτυξης του παιδιού (Piaget, 1926). 

Ως νοητική λειτουργία, ο Piaget, όρισε τις νοητικές πράξεις του συνδυασµού, 

διαχωρισµού και µετασχηµατισµού της πληροφορίας, µε ένα λογικό τρόπο, 

και διαχώρισε συγκεκριµένα στάδια γνωστικής ανάπτυξης. Σε αυτό το 

θεωρητικό πλαίσιο, η νηπιακή ηλικία, είναι µία µεταβατική περίοδος ανάµεσα 

στη βρεφική ηλικία, κατά την οποία η σκέψη βασίζεται στη δράση 

(αισθητηριοκινητικά σχήµατα), και στην παιδική ηλικία, όπου η σκέψη 

βασίζεται σε εσωτερικευµένες νοητικές ενέργειες (Piaget & Inhelder, 1969). 

Βασιζόµενοι στα στάδια νοητικής ανάπτυξης του Piaget, η αναπτυξιακή 

πορεία του παιδικού σχεδίου θα έχει την ακόλουθη αντιστοίχιση. 

Θεωρία του Piaget για την γνωστική ανάπτυξη 
Ηλικία  Σχεδιαστική ανάπτυξη Γνωστική ανάπτυξη 

 
0-1 ετών 

Αντανακλαστική απάντηση σε οπτικά 
ερεθίσµατα. Το µολύβι µπαίνει στο στόµα. Το 
βρέφος δεν ζωγραφίζει. 

 
1-2 ετών 

Η πρώτη µουτζούρα εµφανίζεται σε ηλικία 
περίπου 13 µηνών σε µορφή κυµατοειδή. Το 
βρέφος παρακολουθεί την κίνησή του, 
αφήνοντας τα ίχνη του σε µία επιφάνεια. 
Κιναισθητική σχεδίαση.  

 
 
Αισθητηριοκινητική περίοδος. Το 
βρέφος αντιδρά αντανακλαστικά. 
Σκέφτεται µηχανικά. Η κίνηση 
γίνεται σταδιακά κατευθυνόµενη σε 
κάποιο στόχο και καθιερώνεται. 

 
 
2-4 ετών 

 
Εµφανίζεται η σχεδίαση κύκλων και σταδιακά 
επικρατεί. Αργότερα οι κύκλοι γίνονται 
δυσδιάκριτοι. Μέσω του κύκλου το παιδί 
αναπαριστά ένα αντικείµενο και αποτελεί το 
πρώτο γραφικό σύµβολο, συνήθως µεταξύ 3 
και 4 ετών. 

 
Το παιδί αρχίζει να λειτουργεί 
συµβολικά. Η γλώσσα και άλλες 
µορφές συµβολικής επικοινωνίας 
κατέχουν σηµαντικό ρόλο. Το παιδί 
βρίσκεται σε άκρως εγωκεντρική 
περίοδο. Προσποιητό παιχνίδι. 

 
 
4-7 ετών 

 
Νοητικός ρεαλισµός.  
Σχηµατίζεται ένα εσωτερικό µοντέλο που δεν 
ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγµατικότητα. 
Ζωγραφίζει ότι ξέρει ότι υπάρχει. Απεικόνιση 
ανθρώπων µέσα από τοίχους. ∆ιαφάνειες. 
Εξπρεσιονισµοί. Υποκειµενικότητα. 

 
Προ-λογική περίοδος (διαισθητική 
φάση) 
Εγωκεντρισµός. Υποκειµενική 
θεώρηση του κόσµου. Έντονο 
φαντασιακό στοιχείο. Περιέργεια. 
∆ηµιουργικότητα. Επικέντρωση σε 
ένα χαρακτηριστικό τη φορά. 
Λειτουργία διαισθητική, όχι λογική. 
 

 
 
7-12 ετών 

Οπτικός ρεαλισµός 
Μείωση της υποκειµενικότητας. Σχεδίαση ότι 
είναι αντικειµενικά ορατού. Όχι τεχνική X-ray 
(διαπερατότητες). Οι ανθρώπινες φιγούρες 
είναι πιο ρεαλιστικές και τηρούνται οι 
αναλογίες. Τα χρώµατα είναι πιο συνηθισµένα. 
∆ιαχωρισµός δεξιάς από αριστερής µεριάς στη 
σχεδιασµένη φιγούρα  

 
Συγκεκριµένοι λογισµοί. 
Λογική σκέψη. Αντίληψη 
διατήρησης: τα αντικείµενα 
µπορούν να παραµένουν τα ίδια 
ακόµα και αν η εµφάνισή τους έχει 
αλλάξει.  

 
12 + 

Με την παράλληλη ανάπτυξη των κρίσιµων 
ικανοτήτων, τα περισσότερα παιδιά χάνουν το 
ενδιαφέρον τους στη ζωγραφική. Τη διατηρούν 
όσα έχουν ταλέντο ή παρωθούνται από το 
περιβάλλον τους. 

Περίοδος τυπικών λογισµών. 
Κριτική αντιµετώπιση των 
πράξεων. Ικανότητα υποθετικής 
σκέψης. Σκέψη για ιδέες, όχι µόνο 
για συγκεκριµένες παραµέτρους 
µίας κατάστασης. 
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Στάδια παιδικού σχεδίου 

 

 Τα αναπτυξιακά στάδια της παιδικής καλλιτεχνικής έκφρασης 

αποτελούν τη βάση για µία σφαιρική κατανόηση του παιδικού ψυχισµού. 

Γνωρίζοντας τι είναι αναµενόµενο για κάθε συγκεκριµένο ηλικιακό στάδιο, 

συµβάλλει στην εκτίµηση του µη συνηθισµένου και απρόβλεπτου στα παιδικά 

σχέδια. Η κατανόηση του παιδικού σχεδίου µέσω µίας αναπτυξιακής οπτικής, 

παρέχει σηµαντικές πληροφορίες αξιολόγησης και δηµιουργεί µία αφετηρία 

αποτελεσµατικών παρεµβάσεων. Η γνώση και η αναγνώριση αναπτυξιακών 

χαρακτηριστικών στα παιδικά σχέδια, µπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην 

διάγνωση καθυστερήσεων στην ανάπτυξη, µαθησιακών προβληµάτων και 

νοητικής καθυστέρησης. Για παράδειγµα, ένας έφηβος µε νοητική 

καθυστέρηση είναι πολύ πιθανό να συνεχίζει να ζωγραφίζει µουτζούρες και 

παιδιά µε αναπτυξιακές δυσκολίες µπορεί να χρησιµοποιούν περιορισµένη 

θεµατολογία, να δηµιουργούν στερεοτυπικές εικόνες, ή να περιορίζονται στον 

πειραµατισµό τους µε τα υλικά. Ο διαχωρισµός, όµως, αυτός αποτελεί µόνο 

µία παράµετρο αξιολόγησης και ερµηνείας. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν 

µπορεί να µας παράσχει πληροφορίες για την παλινδρόµηση που 

παρατηρείται σε προηγούµενα στάδια καλλιτεχνικής δραστηριότητας 

(Lowenfeld & Brittain, 1982’ Gardner, 1980). Επίσης, αρκετές φορές, οι 

θεραπευτές έχουν έρθει αντιµέτωποι µε µοναδικές ικανότητες παιδιών, που 

απέχουν από κάθε αναπτυξιακό διαχωρισµό, όπως αυτές που έχουν 

παρατηρηθεί σε σχέδια µικρών αυτιστικών παιδιών (Selfe, 1977). 

 Όσον αφορά στην αναπτυξιακή πορεία του παιδικού σχεδίου, αυτό που 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ότι αυτή δεν ακολουθεί µία αυστηρά 

κατακόρυφη διεργασία. Πολλοί παράγοντες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

σε αυτήν, όπως η συναισθηµατική, η γνωστική, η κοινωνική και η φυσιολογική 

ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά που βιώνουν µεγάλο συναισθηµατικό στρες 

εξαιτίας τραύµατος, απώλειας, ή κρίσης στη ζωή τους, συχνά παρουσιάζουν 

διακυµάνσεις στην σχεδιαστική τους ικανότητα. Η καλλιτεχνική έκφραση είναι 

αντιπροσωπευτική ενός γενικότερου πλαισίου ανάπτυξης. Τα αναπτυξιακά 

στοιχεία της τέχνης των παιδιών, δεν προσδιορίζονται και προσδιορίζουν 

µόνο την γνωστική πρόοδο. Τα παιδικά σχέδια αποτελούν είδωλα του ίδιου 



 
 

 
 

23

23

του παιδιού και των αναδυόµενων διαπροσωπικών του σχέσεων. Τον τρόπο, 

δηλαδή, που τα παιδιά βλέπουν, αντιλαµβάνονται και αντιδρούν στον κόσµο 

γύρω τους. Τα παιδικά σχέδια αποτελούν, επίσης, ένα µοναδικό πλαίσιο 

εκτίµησης της γενικότερης ανάπτυξης των παιδιών σε πολλούς τοµείς, και, για 

τον λόγο αυτό, παρέχουν στους θεραπευτές ένα µοναδικό τρόπο κατανόησης 

του ψυχισµού του παιδιού από πολλές αναπτυξιακές οπτικές. 

 Ο παρακάτω διαχωρισµός ακολουθεί τα κριτήρια της Cathy Malchiodi 

(Malchiodi, 1998).  

 
Στάδιο 1ο : Μουτζούρωµα 
 Αυτό το πρώτο στάδιο είναι εµφανές στις ηλικίες από 18 µηνών έως 3 

ετών και χαρακτηρίζει µία περίοδο όπου τα πρώτα σηµάδια του παιδιού 

γίνονται στο χαρτί ή σε τοίχους, βιβλία ή διάφορες άλλες επιφάνειες. Αυτό το 

στάδιο συνδέεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, µε το τελευταίο υποστάδιο της 

αισθητηριοκινητικής περιόδου του Piaget (1959). Σε αυτή την περίοδο της 

ζωής του το παιδί λειτουργεί περισσότερο κιναισθητικά, αρχίζει να βελτιώνει 

το συγχρονισµό όρασης και κίνησης, αρχίζει να σκαρφαλώνει, να περπατάει 

και να τρέχει. Υπάρχει µία σταδιακή ανάπτυξη της στόχο-κατευθυνόµενης 

κίνησης, της σκόπιµης συµπεριφοράς, και το παιδί συχνά αρέσκεται να 

µιµείται την οµιλία και τις πράξεις ανθρώπων γύρω του. Προς το τέλος αυτού 

του σταδίου (3 ετών) αρχίζει η συµβολική σκέψη και το παιδί κατατάσσει ό,τι 

βλέπει στο περιβάλλον του βάσει χρώµατος, µορφής και µεγέθους. Η 

ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας έχει, επίσης, σηµαντικό ρόλο σε αυτή την 

εξέλιξη. 

 Η πρώτες µουτζούρες του παιδιού είναι αυθόρµητες, υπό την έννοια ότι 

κανείς δεν διδάσκει τα πολύ µικρά παιδιά πώς να µουτζουρώνουν. Στην αρχή 

υπάρχει µικρός συντονισµός των κινήσεων για τη σχεδίαση της µουτζούρας. 

Τα αποτελέσµατα είναι συνήθως τυχαία, και η σχεδιαστική γραµµή αυτών των 

πρώιµων σχεδίων παρουσιάζει µεγάλες διαφοροποιήσεις. 

Το µουτζούρωµα και οι πρώιµες σχεδιαστικές δραστηριότητες έχουν 

σχετισθεί µε τις κιναισθητικές εµπειρίες και πρακτικές συντονισµού οπτικής και 

κινητικής δραστηριότητας. Μέχρι ένα ορισµένο σηµείο αυτό είναι αλήθεια, αν 

και παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα παιδιά γνωρίζουν ότι 

αφήνουν τα ίχνη τους και απολαµβάνουν την εµπειρία να βάζουν το µολύβι 
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πάνω στο χαρτί. Έχει παρατηρηθεί ότι αν κάποιος αντικαταστήσει το 

µαρκαδόρο του παιδιού µε έναν που δεν αφήνει ίχνος, το παιδί θα σταµατήσει 

να σχεδιάζει (Winner, 1982). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το µουτζούρωµα 

σε µία κόλα χαρτί επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ ενηλίκου και παιδιού. Η µη 

γλωσσική επικοινωνία είναι απαραίτητη στο παιδί για να εκφράσει όλο τον 

εσωτερικό του κόσµο και να µπορέσει να µεταδώσει την ένταση των 

συναισθηµάτων του. Πρόκειται για µία αρχέγονη αλλά γεµάτη σηµασία πράξη. 

Είναι ένας συµβολικός «οµφάλιος λώρος», ο οποίος επιτρέπει στο παιδί να 

νιώθει δεµένο τόσο µε την οικογένειά του, όσο και µε την αναζήτηση της 

βαθµιαίας αυτονοµίας του. Το ίχνος που αφήνει το παιδί πάνω στο χαρτί 

αποτελεί έκφραση της γνώσης του ότι υπάρχει και την έντονη επιθυµία του να 

το πει σε όλους. 

 

 
 
Στάδιο 2ο : Βασικές Φόρµες   
 Από την ηλικία των 3 έως των 4 ετών, αυτό που συνεχίζουµε να 

συναντάµε στο παιδικό σχέδιο είναι µουτζούρες, αλλά τώρα τα παιδιά τείνουν 

να ονοµάζουν και να επινοούν ιστορίες για αυτές. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
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φάσης, τα παιδιά επιδεικνύουν ένα εγωκεντρισµό και κάποια δείγµατα 

υποκειµενικής αντίληψης για την αιτία και το αποτέλεσµα των γεγονότων. Η 

γλωσσική ανάπτυξη και η συµβολική σκέψη βοηθούν στην κατάταξη των 

πραγµάτων µορφολογικά, χρωµατικά και βάσει µεγέθους. 

Οι µουτζούρες και άλλες καλλιτεχνικές εκφράσεις, που γίνονται κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, έχουν στοιχεία και από τον κόσµο που 

περιβάλλει το παιδί. Οι διηγήσεις σχετικές µε τα σχέδια γίνονται πιο 

σηµαντικές σε αυτήν την ηλικία. Το παιδί ζητάει δυναµικά να µιλήσει για τα 

σχέδιά του, ακόµα και αν φαντάζουν ακατανόητα. Παρ’ όλα αυτά, αν γίνει 

προσεκτική εξέταση του σχεδίου, µπορεί να ταυτοποιηθεί κάποια οµοιότητα 

µε αυτά που διηγείται σχολαστικά το παιδί στην ιστορία του.                         

Θεραπευτικά, αυτό το στάδιο  είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί καθώς το 

παιδί µιλάει για τη µουτζούρα του, ενδέχεται να πει κάτι σηµαντικό για τη ζωή 

του. Ενδέχεται, βέβαια, να παρουσιαστούν δυσκολίες εξαιτίας του 

περιορισµένου λεξιλογίου του παιδιού  και της ικανότητάς του να µείνει 

συγκεντρωµένο σε µία δραστηριότητα για πολύ χρόνο. Επίσης, οι διηγήσεις 

µπορεί να αλλάξουν ξαφνικά περιεχόµενο, καθώς και η ονοµασία των 

µουτζούρων, και αυτό είναι φυσιολογικό για παιδιά σε αυτή την ηλικία.  

 Έχουν αναγνωριστεί δύο τύποι συµπεριφοράς των παιδιών αναφορικά 

µε τις ονοµασίες των µουτζούρων τους, οι οποίοι αποτελούν ένα ακόµα 

παράγοντα στην προσπάθεια κατανόησης και επικοινωνίας µε τα παιδιά µέσω 

των σχεδίων. Μερικά παιδιά ασχολούνται περισσότερο µε τη µορφή του 

σχεδίου (patterners), όπως το χρώµα, το µέγεθος και το σχήµα, 

απολαµβάνουν τον πειραµατισµό και συχνά δεν δείχνουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Garder, 1980). Άλλα παιδιά 

δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εκδραµάτιση (dramatists), και δείχνουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην δράση, στην περιπέτεια και στις δραµατικές 

ιστορίες.  Αυτά τα παιδιά αρέσκονται να προσποιούνται διαµέσω των ιστοριών 

τους, και να συναναστρέφονται µε συνοµηλίκους και ενήλικες. Αν και στους 

δύο αυτούς τύπους συµπεριφοράς αρέσει να ζωγραφίζουν, τα παιδιά που 

ασχολούνται µε τη µορφή του σχεδίου, τείνουν να κάνουν περισσότερα σχόλια 

για τις εικόνες τους. Αντίθετα, τα παιδιά που εκδραµατίζουν  βρίσκουν το ίδιο 

συναρπαστικό να µιλάνε για την εικόνα όσο και να την ζωγραφίζουν, καθώς 

και να δηµιουργούν πραγµατικές ή φανταστικές ιστορίες σε όποιον τα 
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παρακολουθεί. Αυτές οι δύο µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης είναι πολύ 

σηµαντικές για τους θεραπευτές που ερµηνεύουν τα σχέδια. 

Χρησιµοποιώντας το παιχνίδι ως θεραπευτικό µέσο, µπορεί να διαπιστώσουν 

ότι µερικά παιδιά είναι πιο ικανά να εκφραστούν ακολουθώντας στόχο-

κατευθυνόµενους τρόπους. Από την άλλη, άλλα παιδιά µπορεί να βρουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να κατασκευάσουν κάτι, από το να µιλάνε για 

αυτό εκτεταµένα. Αυτός ο διαχωρισµός δεν έχει στόχο να ετικετοποιήσει τις 

συµπεριφορές των παιδιών, αλλά να καταδείξει τις προτιµήσεις τους όσον 

αφορά στην καλλιτεχνική δραστηριότητα.   

 

Στάδιο 3ο : Ανθρώπινες Μορφές και Αρχή Σχηµάτων 

 Αυτό το στάδιο ανήκει στην προ – λογική περίοδο (4 έως 7 ετών), και 

συγκεκριµένα στο τελευταίο µέρος το οποίο περιλαµβάνει αυξηµένη 

συµβολική σκέψη, ικανότητα κατάταξης και αναγνώρισης σχέσεων µεταξύ των 

αντικειµένων, και στην ικανότητα κατανόησης των αριθµών (Piaget, 1959). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σηµαντική είναι η αντίληψη χωρικών 

σχέσεων. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες αντιλαµβάνονται τον περιβάλλοντα 

χώρο ως προέκταση του εαυτού τους και του σώµατός τους. Η αντίληψη αυτή 

µπορεί µερικές φορές να είναι τόσο ισχυρά συνδεδεµένη µε την αίσθηση του 

εαυτού, ώστε οι σκέψεις και τα συναισθήµατα να συγχέονται µε ανθρώπους ή 

αντικείµενα. 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πιο σηµαντική εξέλιξη σε αυτό το στάδιο 

είναι η ανάδυση στοιχειωδών ανθρωπίνων µορφών, οι οποίες συχνά 

ονοµάζονται και γυρίνοι, λόγω της οµοιότητάς τους µε τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του βατράχου ( Lowenfeld & Brittain, 1987). Αυτές οι ανθρώπινες 

φιγούρες είναι πρωτόγονες και, αν και υπάρχουν κάποιες γραφικές διαφορές, 

συχνά παρουσιάζονται οι ίδιες αν και µπορεί να αναπαραστούν διαφορετικούς 

ανθρώπους π.χ. µαµά, µπαµπά, αδερφή. Αυτά τα ανθρώπινα σχέδια, κατά 

γενικό κανόνα, εµφανίζονται µεταξύ 4 έως 6 ετών, αν και σε µερικά παιδιά 

µπορεί να εµφανιστούν και νωρίτερα. Ενδέχεται να υπάρξουν µερικές 

περίοδοι δυσκολίας και τα παιδιά να παλινδροµούν στο σχεδιασµό 

µουτζούρων, προτού αποπειραθούν να κάνουν ένα δεύτερο ανθρώπινο 

σχέδιο. 
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 Οι φιγούρες γυρίνων αποτελούνται από ένα υποτυπώδες κεφάλι (έναν 

κύκλο), συχνά δύο πόδια (δύο γραµµές εφαπτόµενες µε τον κύκλο) και πιο 

σπάνια από χέρια (δύο γραµµές εφαπτόµενες µε τα πλάγια του κύκλου). Το 

κεφάλι, µερικές φορές αποτελείται από χαρακτηριστικά του προσώπου (µάτια, 

µύτη και στόµα) και από ένα οµφαλό (κατάδειξη ανασφάλειας και αίσθησης 

σιγουριάς παλινδροµώντας σε ένα αρχικό στάδιο). Υπάρχει η άποψη ότι ο 

κύκλος που αναπαριστά το κεφάλι, αναπαριστά επίσης και τον κορµό 

(Arnheim, 1974). O Arnheim (1974), υποστηρίζει ότι τα παιδιά, στην 

προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν την πιο απλή µορφή που µπορούν να 

αναγνωρίσουν ως άνθρωπο, λόγω της περιορισµένης γραφικής τους 

ικανότητας, µειώνουν τις µορφές στο πιο απλό γεωµετρικό σχήµα, τον κύκλο. 

Αν τα παιδιά ερωτηθούν, µπορεί να πουν ότι η µορφή δεν έχει σώµα γιατί δεν 

µπορούν να ζωγραφίσουν ένα ή µπορεί να δείξουν που ακριβώς βρίσκεται το 

σώµα στη φιγούρα (Cox, 1989). 

      Σε αυτή την περίοδο υπάρχει µία υποκειµενική χρήση του χρώµατος, 

αν και µερικά παιδιά µπορεί να έχουν ήδη αρχίσει να συσχετίζουν το χρώµα 

µε ό,τι αντιλαµβάνονται από το περιβάλλον τους, π.χ. τα φύλλα είναι πράσινα. 

Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία βρίσκουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον να 

σχεδιάζουν µία φιγούρα ή ένα αντικείµενο, από το να το χρωµατίζουν. Επειδή 

η επιλογή του χρώµατος είναι υποκειµενική, είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν 

η επιλογή ενός ασυνήθιστου χρώµατος, δηλώνει κάποιον πειραµατισµό µε τα 

υλικά ή µία ασυνείδητη συγκινησιακή έκφραση. Επειδή, όµως, σε αυτή την 

περίοδο δεν υπάρχουν φυσικοί κανόνες και τα σχέδια είναι ελεύθερα, χωρίς 

να περιορίζονται, θα µπορούσαν να καταδεικνύουν µία άµεση σχέση µε το 

ασυνείδητο. Ο σχηµατισµός ενός υποκειµενικού κόσµου, για το παιδί δεν 

µπορεί να είναι τυχαίος. Σίγουρα αυτός ο κόσµος έχει σχηµατιστεί από όσα 

µέχρι τώρα το παιδί έχει βιώσει, και η έκφραση αυτού του βιώµατος µπορεί να 

οδηγήσει στην έκφραση απωθηµένων συγκρούσεων, τραυµατικών γεγονότων 

ή συναισθηµάτων που έχουν καθορίσει την ανάπτυξη και δεν µπορούν να 

εκφραστούν παρά µόνο µέσω συµβολισµών. 

 Ο Lowenfeld ονοµάζει αυτή την περίοδο προσχηµατικό στάδιο της 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας και δίνει έµφαση στην ανακάλυψη των σχέσεων 

που υπάρχουν µεταξύ των σχεδίων, της σκέψης και της πραγµατικότητας 

(Lowenfeld, & Brittain,1987). Το περιεχόµενο αυτής της περιόδου είναι κυρίως 
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ασυνείδητο, χωρίς συνειδητές προσεγγίσεις στη σύνθεση και στον σχεδιασµό, 

και τα παιδιά µπορεί να τοποθετήσουν αντικείµενα σε ολόκληρη την επιφάνεια 

της σελίδας, χωρίς να περιορίζονται από φυσικούς νόµους και σχήµατα. Μία 

φιγούρα µπορεί να βρεθεί να αιωρείται ελεύθερα επάνω στο χαρτί ή να 

περνάει µέσα από τοίχους (x-ray τεχνική). Αν και τις περισσότερες φορές αυτά 

τα σχέδια δεν φαίνονται να έχουν λογική, το ίδιο το παιδί µπορεί να έχει την 

δική του λογική (Winner, 1982), η οποία χαρακτηρίζει το σχέδιό του. Είναι 

σηµαντικό, λοιπόν, να δίδεται η δυνατότητα στα µικρά παιδιά να συζητούν για 

τις µορφές των σχεδίων τους, γιατί µπορεί να εξηγήσουν στοιχεία που δεν 

είναι εµφανή στα µάτια των ενηλίκων. 

 

 
 

 Σταδιακά, τα παιδιά γίνονται πιο ικανά να σχεδιάζουν φιγούρες που 

είναι πιο διαφοροποιηµένες µεταξύ τους. Ο σχεδιασµός ενός κύκλου που να 

υποδηλώνει το κεφάλι και τον κορµό ταυτόχρονα, µπορεί να γίνουν δύο 

κύκλοι ή ένας κύκλος και κάποια άλλη φόρµα που να αναπαριστά τον κορµό. 

Προς το τέλος αυτής της περιόδου, τα περισσότερα παιδιά εµπλουτίζουν τα 

σχέδιά τους µε περισσότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά, όπως δάχτυλα, 

δόντια, φρύδια, µαλλιά και αυτιά. Μορφές σε διαφορετικά σχήµατα και µεγέθη 

κάνουν την εµφάνισή τους και υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην 

απεικόνιση του µπαµπά, της αδερφής και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος 
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κόσµου του παιδιού. Εµφανίζονται, επίσης, υποτυπώδεις µορφές ζώων, οι 

οποίες µπορεί να µοιάζουν µε τους γυρίνους, αλλά να έχουν περισσότερα 

πόδια. Τα παιδιά δηµιουργούν, επίσης, µέσω ευθείων γραµµών, σχήµατα για 

το σπίτι, καθώς και τις πρώτες αναγνωρίσιµες εικόνες κοινών αντικειµένων 

από το περιβάλλον, όπως τον ήλιο, τα λουλούδια και τα δέντρα. Στα επόµενα 

χρόνια, τα παιδιά δηµιουργούν πιο ρεαλιστικά σχέδια και εγκαταλείπουν την 

απλότητα για πιο σύνθετα χαρακτηριστικά, στην καλλιτεχνική τους έκφραση. 

 

Στάδιο 4ο : Ανάπτυξη Οπτικών Σχηµάτων 

  Μέσα από την ανάπτυξη των γνωστικών σχηµάτων καθρεφτίζονται οι 

γνωστικές ικανότητες του παιδιού στην κατανόηση φαινοµένων όπως η 

διατήρηση της ύλης και του βάρους, η οµαδοποίηση αντικειµένων και η 

οργάνωση της σκέψης (Piaget, 1959). H περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 

εξασθένιση του εγωκεντρισµού, καθώς και από την ανάπτυξη της ικανότητας 

αναπαράστασης των σχέσεων µεταξύ των αντικειµένων, και όχι µόνο σε 

σχέση µε τον εαυτό. Από την ηλικία των 6 έως 9 χρόνων, τα παιδιά 

αναπτύσσουν γρήγορα την σχεδιαστική τους ικανότητα. Η πιο σηµαντική 

ανάπτυξη αυτής της περιόδου είναι τα οπτικά σύµβολα ή πραγµατικά σχήµατα 

ανθρώπινων µορφών, ζώων, σπιτιών, δέντρων και άλλων αντικειµένων του 

περιβάλλοντος (Lowenfeld & Brittain, 1982). Πολλά από αυτά τα σύµβολα 

έχουν κάποια εθιµοτυπική επανάληψη. Ένας άνθρωπος µπορεί να 

παρουσιάζεται σταθερά µε στρογγυλό κεφάλι, µαλλιά, χέρια και πόδια. Ένα 

δέντρο µπορεί να αναπαρίσταται µε καφέ κορµό και πράσινο φύλλωµα. Ο 

ήλιος να είναι κίτρινος και να βρίσκεται στην άκρη της σελίδας και ένα σπίτι µε 

τριγωνική σκεπή και καµινάδα. ∆ιαφαίνεται η ανακάλυψη των σχέσεων µεταξύ 

χρώµατος και αντικειµένων, αν και το χρώµα πολλές φορές χρησιµοποιείται 

άκαµπτα, π.χ. το χρώµα το φύλλων πρέπει να είναι το ίδιο πράσινα.  

 Τα σχήµατα των «γυρίνων» του προηγούµενου σταδίου έχουν 

αντικατασταθεί πλήρως από ανθρώπινες µορφές µε κεφάλι και κορµό, καθώς 

και επιπλέον λεπτοµέρειες, και η φιγούρα είναι τοποθετηµένη στη γη ή στο 

κάτω µέρος της κόλας. Επιπλέον, παράλληλα µε τη σχεδίαση εδάφους µε 

καφέ χρώµα, µπορεί να υπάρχει και ουρανός, συχνά µπλε. Αν και τα παιδιά 

σχεδιάζουν τη γη και τον ουρανό, δεν φαίνεται ότι σκοπεύουν να 

αναπαραστήσουν τον κόσµο µε έναν πραγµατικά τρισδιάστατο τρόπο. 
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 Στην ηλικία των 6 ετών, ένα παιδί δεν έχει συνήθως την ικανότητα 

απεικόνισης του βάθους. Για παράδειγµα, όταν ζωγραφίζει ένα τραπέζι, 

µπορεί να χρησιµοποιήσει µία µόνο διάσταση και τα αντικείµενα να µην 

εφάπτονται ακριβώς πάνω σε αυτό, αλλά να αιωρούνται λίγο πάνω από αυτό. 

Στην ηλικία των 7 µε 9 ετών, το τραπέζι σχεδιάζεται κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά 

τα αντικείµενα να εφάπτονται µε αυτό. Μπορεί να προσπαθήσουν να 

απεικονίσουν τις τρεις διαστάσεις, συµπεριλαµβάνοντας και τα τέσσερα πόδια 

του τραπεζιού εκτείνοντάς τα έξω από την επιφάνεια του τραπεζιού 

(Lowenfeld & Brittain, 1982).   

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σχεδιαστικής δραστηριότητας αυτής της 

περιόδου είναι οι εικόνες Χ-ray. Ονοµάζονται έτσι λόγω της διαφάνειας και της 

διαπερατότητας που τις χαρακτηρίζει. Ο Winner (1982) αναφέρει δύο είδη X-

ray ζωγραφικής. Το ένα αναφέρεται σε σχέδια τα οποία δείχνουν το εσωτερικό 

περιεχόµενο ενός αντικειµένου, όπως το τι βρίσκεται στο στοµάχι ενός ζώου. 

Ο άλλος τύπος απεικονίζει διαπερατότητα, όπως ότι ένας άνθρωπος είναι 

πίσω από ένα τραπέζι.      

                                    
Υπερβολές στο µέγεθος είναι ένα ακόµα στοιχείο αυτής της περιόδου. 

Η χρήση διαφοροποιήσεων στο µέγεθος έχει κυρίως στόχο να δείξει έµφαση. 

Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να απεικονίσει τον εαυτό του µεγαλύτερο 

από το σπίτι, θέλοντας να τονίσει αυτό το στοιχείο. Επίσης, λεπτοµέρειες που 

δεν έχουν ενδιαφέρον για το παιδί µπορεί να παραληφθούν. Για παράδειγµα, 
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εάν ένα παιδί ζωγραφίζει έναν άνθρωπο που πετάει µία µπάλα, µπορεί να 

παραλείψει ένα σηµείο του σώµατος που δεν έχει σηµασία, π.χ. τα αυτιά. 

 Αυτές οι υπερβολές, τα υπέρ-τονισµένα στοιχεία, ή οι παραλήψεις στα 

σχέδια, είναι σηµαντικά στην προσπάθεια ερµηνείας τους και στην εύρεση 

ασυνήθιστων χαρακτηριστικών. Σε αυτό το συγκεκριµένο στάδιο, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να βγει το συµπέρασµα, εάν αυτές οι µεγεθύνσεις, οι 

δραµατικές εµφάσεις, ή προφανείς παραλήψεις λεπτοµερειών είναι 

ασυνήθιστες και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.  Σε πολλές περιπτώσεις, 

αποτελούν χαρακτηριστικά µίας οµαλής ανάπτυξης. Υπάρχουν, όµως, 

περιπτώσεις στις οποίες η υπερβολή ενός στοιχείου γίνεται γιατί το παιδί θέλει 

να τονίσει αυτό το στοιχείο σε αυτόν που το παρατηρεί, και παράλληλα να 

είναι αποτέλεσµα κάποιας τραυµατικής εµπειρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

συνήθως, ένα επιπλέον στοιχείο εκτίµησης είναι η χρήση επανάληψης. Ένα 

παιδί που βιώνει τραύµα, θα ζωγραφίσει πολλές φορές το ίδιο θέµα, είτε στο 

ίδιο σχέδιο, είτε θα παρουσιαστεί πολλές φορές σε άλλα, ως προσπάθεια 

εκτόνωσης του άγχους και λύσης των εσωτερικών συγκρούσεων. 

 Τέλος, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπάρχει µία αυξανόµενη 

ικανότητα στη δηµιουργία χρονικών συσχετίσεων, σχέδια που υπονοούν ότι 

µία σειρά γεγονότων θα συµβεί ή έχει ήδη συµβεί. 

 

Στάδιο 5ο : Ρεαλισµός   
 Σε αυτήν την περίοδο (9 έως 12 ετών), το παιδί αποµακρύνεται από 

την εγωκεντρική σκέψη. Αρχίζει να λαµβάνει υπόψη του τις σκέψεις, τις 

απόψεις και τα συναισθήµατα των άλλων (εναισθησία). Η κατανόηση των 

διαπροσωπικών σχέσεων, της αιτίας και του αποτελέσµατος, και της 

αλληλεξάρτησης, θέτουν τις βάσεις για την εργασία µέσα σε οµάδες. Τα 

παιδιά, σε αυτή την ηλικία, έχουν µεγάλη αντίληψη του κόσµου που τα 

περιβάλλει, και πρώιµα στοιχεία έκφρασης (σχηµατικές αναπαραστάσεις) δεν 

ικανοποιούν πια τις ανάγκες αναπαράστασης των αντιλήψεων τους στα 

σχέδιά τους. 

 Γενικότερα, στην ηλικία 9 µε 10 ετών το ενδιαφέρον των παιδιών 

στρέφεται στην απεικόνιση αυτών που αντιλαµβάνονται ως ρεαλιστικά 

στοιχεία. Κυριαρχεί η τάση αποµάκρυνσης από τις σχηµατικές 

αναπαραστάσεις και αυξανόµενη δυσκολία σε αυτό που αναπαρίσταται 
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διαµέσω της γραµµής του σχήµατος και της λεπτοµέρειας. Αυτό εµπεριέχει και 

τις πρώτες προσπάθειες προοπτικού σχεδίου. Υπάρχει µεγαλύτερη ακρίβεια 

απεικόνιση του φυσικού του χρώµατος και η ανθρώπινη φιγούρα είναι πιο 

λεπτοµερής και διαφοροποιηµένη στα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου. 

Τα σχέδια που γίνονται σε αυτό το στάδιο είναι λιγότερο αυθόρµητα 

από αυτά των προηγούµενων σταδίων. Τα παιδιά είναι τώρα πιο λογικά στις 

καλλιτεχνικές τους εκφράσεις, στην προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν 

ένα φωτογραφικό αποτέλεσµα. Η οπτική του κόσµου γίνεται από µία 

κυριολεκτική πλευρά, και τα παιδιά πιστεύουν ότι όσο πιο συγκεκριµένη είναι 

η αναπαράσταση ενός αντικειµένου, ανθρώπου, ή περιβάλλοντος τόσο 

καλύτερη είναι η καλλιτεχνική έκφραση. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται, επίσης, τα 

λάθη που έγιναν σε προηγούµενα στάδια και προσπαθούν να τα διορθώσουν 

προσεγγίζοντας την απεικόνιση της τρίτης διάστασης.  

Σηµαντικό στοιχείο στην ερµηνεία των σχεδίων αυτής της περιόδου, 

είναι ότι τα παιδιά ασχολούνται πολύ µε την τελειότητα των σχεδίων που 

φτιάχνουν, µε τρόπους πολύ διαφορετικούς από ότι σε µικρότερες ηλικίες. Για 

παράδειγµα, υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον στη σύνθεση και µεγαλύτερο στον 

τρόπο που τα αντικείµενα φαίνονται, από ότι η σωστή τοποθέτησή τους πάνω 

στο χαρτί. Μπορεί, επίσης, να υπάρξουν παραλήψεις στοιχείων τα οποία 

πιστεύουν ότι δεν µπορούν να απεικονίσουν σωστά, όπως το σχεδιασµό των 

χεριών πίσω από το σώµα εξαιτίας της δυσκολίας απεικόνισης αυτών µε 

ικανοποιητικά ρεαλιστικό τρόπο. 

 Σε αυτήν την περίοδο, πολλά παιδιά αποθαρρύνονται και µπορεί να µη 

ζωγραφίσουν ξανά, εκτός και αν ενθαρρυνθούν από τους οικείους τους, και 

για το λόγο αυτό, σχέδια που γίνονται από ενήλικες µοιάζουν µε παιδικά 

σχέδια ηλικίας 10 µε 11 ετών. Ενώ η ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων, όπως η 

γλωσσική, συνεχίζονται, οι σχεδιαστικές ικανότητες µπορεί να διακοπούν 

(Lindstrom, 1957). Τα παιδιά απογοητεύονται από αυτά που έχουν 

κατορθώσει και είναι υπερβολικά αγχωµένα να ευχαριστήσουν τους άλλους 

µέσω της τέχνης τους, που τείνουν να εγκαταλείπουν την αυθεντική 

δηµιουργία και προσωπική έκφραση. Η περαιτέρω ανάπτυξη των οπτικών 

ικανοτήτων, η ικανότητα αυθεντικών σκέψεων και συσχέτισης του εαυτού 

µέσω προσωπικών συναισθηµάτων µπορεί να ανακοπούν σε αυτό το σηµείο. 

Η Gardner αναφέρει ότι αυτό συµβαίνει διότι το παιδί έχει τώρα στη διάθεσή 
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του πολλούς άλλους τρόπους να εκφραστεί, κυρίως τη γλωσσική ικανότητα, η 

οποία του δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε συνοµηλίκους, οι οποίοι έχουν 

µεγάλη σηµαντικότητα σε αυτήν την ηλικία (Gardner, 1980). Η σχεδιαστική 

δραστηριότητα αναστέλλεται σε αυτήν την ηλικία είτε λόγω έλλειψης έκθεσης ή 

ενθάρρυνσης, ή λόγω αρνητικής επανατροφοδότησης ή αυτοκριτικής. 
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Στάδιο 6ο : Εφηβεία 
 Πολλοί έφηβοι έχουν σταµατήσει την ενασχόλησή τους µε το σχέδιο 

ήδη από την ηλικία των 10 µε 11 ετών. Για τον λόγο αυτό, είναι φυσιολογικό 

τα σχέδιά τους να είναι ανάλογα αυτής της περιόδου. Οι θεραπευτές µπορεί, 

επίσης, να έρθουν αντιµέτωποι µε κάποια φυσιολογική αντίσταση εάν 

ζητήσουν από τους έφηβους κάποιο σχέδιο. Τα παιδιά ηλικίας 13 µε 14 ετών, 

που έχουν συνεχίσει να ασχολούνται µε την τέχνη, είναι σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν την προοπτική σχεδίαση, να συµπεριλάβουν περισσότερες 

λεπτοµέρειες στα έργα τους, να χρησιµοποιούν πιο προσεκτικά το χρώµα και 

να δηµιουργούν αφηρηµένες εικόνες. Ενώ τα µικρότερα παιδιά 

επικεντρώνονται στο να φτιάχνουν εικόνες ανθρώπων, ζώων και 

περιβάλλοντων, οι έφηβοι µπορεί να χρησιµοποιήσουν αυτά τα στοιχεία όχι  

µόνο ως συστατικά µέρη των συνθέσεών τους, αλλά, επίσης, σκοπίµως για να 

συµβολίσουν και να αναδείξουν ιδέες σχετικές µε την προσωπική τους 

κοσµοθεωρία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
 

Ο ρόλος της συζήτησης  στην ερµηνεία των σχεδίων 
 
 Είναι σύνηθες τα παιδιά να µιλάνε καθώς σχεδιάζουν. Αυτά τα σχόλια 

πρέπει να σηµειώνονται, καθώς µπορεί να αποτελέσουν ένα επιπλέον 

βοήθηµα στην κατανόηση στοιχείων τα οποία δεν απεικονίζονται πάνω στο 

χαρτί. Για παράδειγµα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µπορεί να 

ζωγραφίσουν µία γενική ιδέα, όπως µία γάτα, αλλά καθώς η φιγούρα 

σχηµατίζεται, µπορεί να δοθούν άλλες ονοµασίες για το σχέδιο, όπως 

αυτοκίνητο ή πλοίο. Την επόµενη µέρα, µπορεί το ίδιο σχέδιο να το 

ονοµάσουν σπίτι. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας δεν έχουν κατακτήσει ακόµη τη γλωσσική έκφραση. Όσο τα παιδιά 

µεγαλώνουν, η ασυνέπεια µεταξύ οµιλίας και σχεδίου ελαττώνεται και στα 

παιδιά σχολικής ηλικίας αναµένεται περισσότερη συνέπεια µεταξύ ζωγραφιάς 

και ονοµασίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει αυτά τα σχόλια των παιδιών 

για τα σχέδιά τους να παραβλέπονται, καθώς µπορεί να ενέχουν περαιτέρω 

στοιχεία από την µη ικανοποιητική γλωσσική έκφραση. 

 Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται στο να εξηγούν τι είναι αυτό που 

ζωγραφίζουν, αλλά µε ένα γενικό τρόπο. Κλειστές ερωτήσεις του τύπου «Τί 

είναι αυτό;», συνήθως υποχρεώνουν τα παιδιά σε µία απάντηση συχνά µη 

σχετική µε το σχέδιο. Οι ανοιχτές ερωτήσεις του τύπου «Πες µου κάτι για αυτό 

που ζωγράφισες» ή απλά η συγκέντρωση της προσοχής σε αυτά που το παιδί 

µονολογεί, βοηθούν στην καλύτερη ερµηνεία των σχεδίων και τη λήψη 

περισσότερων πληροφοριών. Κάθε σχόλιο του παιδιού µπορεί να αποτελεί 

στοιχείο συµπεριφοράς, σκέψης ή συναισθήµατος. Ο Luquet (1913) αναφέρει 

πως τα παιδιά µπορεί τυχαία να δηµιουργήσουν µία κηλίδα από µελάνι και να 

την ονοµάσουν οτιδήποτε, σαν να είχαν πρόθεση να το φτιάξουν. 

 Στα µικρά παιδιά η υπεροχή του προφορικού λόγου έναντι των 

σχεδίων, είναι µόνο φαινοµενική. Στην ηλικία, κατά την οποία το παιδί µπορεί 

να σχεδιάσει µία αναγνωρίσιµη φιγούρα, η γλωσσική ικανότητα έχει 

θεµελιωθεί και πολλές λέξεις έχουν προστεθεί στο λεξιλόγιό του, καθώς οι 

προτάσεις γίνονται µακρύτερες και πιο σωστές συντακτικά. Αυτή η διαφορά, 

όµως, µεταξύ λεξιλογίου και σχεδίου, µπορεί να δηµιουργήσει µία λανθασµένη 
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εντύπωση. Καλύτερα από τον προφορικό λόγο, τα σχέδια µπορούν να 

εκφράσουν ένα δυσδιάκριτο συναίσθηµα και ένα ασυνείδητο περιεχόµενο, το 

οποίο είναι πέραν των δυνατοτήτων του λόγου. Ο γραπτός ή προφορικός 

λόγος µπορεί να υποβοηθήσει στην ερµηνεία του σχεδίου, αλλά δεν µπορεί 

να το αντικαταστήσει. Το παιδί πρέπει να ενθαρρύνεται να µιλάει κατά τη 

διάρκεια της σχεδιαστικής δραστηριότητας και ο θεραπευτής να αποφεύγει τις 

υποδείξεις, να ακούει και να σηµειώνει. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας µπορεί να 

βοηθήσουν στην ερµηνεία, παρέχοντας συσχετίσεις και περιεχόµενο. Το 

σχέδιο αποτελεί µία προσωπική έκφραση και το ίδιο και το νόηµά του. 

 

Συµβολισµοί 
 

 Τα σύµβολα αποτελούν τον πιο γενικευµένο και πιο συγκινησιακό µέσο 

επικοινωνίας. Ένα αντικείµενο µπορεί να υποδηλώνει µία αφηρηµένη ενότητα, 

µέσω µίας διάχυτης συνειδητής συµφωνίας. Μπορεί να αναδύεται µέσα από 

ένα σύνολο αρχετύπων στα όνειρα ή σε µία γραφική αναπαράσταση µε τη 

µορφή των µάνταλα (σανσκριτικοί κύκλοι). Μπορεί, ακόµη, να αποτελεί ένα 

είδος µεταβίβασης, η οποία γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ του εσωτερικού 

κόσµου και της εξωτερικής πραγµατικότητας, όπως για παράδειγµα το 

παιχνίδι που παίρνει µαζί του το παιδί για να κοιµηθεί (Winnicott, 1971). Όλες 

αυτές οι µορφές συµβολισµού απαντώνται στην παιδική τέχνη. 

 Όπως το έκδηλο περιεχόµενο ενός ονείρου, ερµηνεύεται όταν 

συσχετιστεί µε τους προσωπικούς συνειρµούς εκείνου που το ονειρεύτηκε, 

κατά τον ίδιο τρόπο, τα σύµβολα στο σχέδιο, είτε έχουν γίνει συνειδητά είτε 

ασυνείδητα, αποκτούν νόηµα µόνο αν ειδωθούν µέσα στο πλαίσιο της 

προσωπικής ιστορίας εκείνου που τα σχεδίασε. Το περιεχόµενο ενός σχεδίου 

δίνει πληροφορίες για το άτοµο, όπως το άτοµο δίνει πληροφορίες για το 

σχέδιο. Συγκεκριµένα αντικείµενα του σχεδίου αποκτούν βαρύτητα όταν 

ειδωθούν ως µέρη µίας ολότητας και αυτό, µε τη σειρά του, αποκτά βαρύτητα 

όταν ειδωθεί µόνο ως ένα στοιχείο µίας ευρύτερης διαγνωστικής εκτίµησης.  

 Στα σχέδια, όπως και στα όνειρα, η επανάληψη ενός θέµατος και των 

συµβολισµών του, αποτελεί ένα αξιοσηµείωτο φαινόµενο. Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, µπορεί να ενέχει την έκφραση ενός σηµαντικού, τραυµατικού ή 
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εντυπωσιακού γεγονότος, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει το φράγµα της 

απώθησης. Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν ακόµη λόγο, πέραν της 

δυνατότητας σύγκρισης παλαιότερων σχεδίων, γιατί πρέπει να σηµειώνεται 

µία αριθµητική συνέχεια των σχεδίων, όποτε είναι εφικτό, τα σχέδια παίρνουν 

την µορφή µόνιµων ντοκουµέντων τα οποία µπορούν  να καταδείξουν, µε µία 

µατιά, τις αλλαγές που έχουν γίνει µέσα σε µία χρονική περίοδο. 

 Ο Jung (1968) τονίζει τη διαφορά µεταξύ ενός σηµαδιού και ενός 

συµβόλου. Το σηµάδι είναι ανθρώπινη κατασκευή, δεν έχει νόηµα από µόνο 

του, και εκφράζει µία απλή συµφωνία µεταξύ αυτού που αναπαριστά και του 

σκοπού που εξυπηρετεί. Το σύµβολο έχει µία τελείως διαφορετική υπόσταση. 

Αποτελεί φυσική αυθόρµητη έκφραση της οποίας το νόηµα είναι κρυµµένο 

κάτω από την προφανή µορφή του. Σε αντίθεση µε το σηµάδι, αναπαριστά 

περισσότερα από ότι προφανώς δηλώνει. Πηγές συµβολισµών αποτελούν τα 

όνειρα και η ασυνείδητες σκέψεις, τα συναισθήµατα και οι πράξεις, τα οποία 

αποτελούν στοιχεία ερµηνείας µέσω του προσώπου που ονειρεύεται, ενεργεί 

ή ζωγραφίζει. 

 
Σχέδιο µε σύµβολα 
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Η χρήση του χώρου 

  

 Εξυπηρετώντας τους σκοπούς της αναλυτικής διαδικασίας, ο χώρος 

στον οποίο ένας άνθρωπος ή ένα δέντρο σχεδιάζονται πάνω στην κόλα, 

µπορεί να χωριστεί από µία κάθετη νοητή γραµµή σε δύο µέρη (επάνω και 

κάτω) και από µία οριζόντια, σε δεξί και αριστερό µέρος. Γενικά, 

υποστηρίζεται η άποψη ότι µικρές φιγούρες σχεδιασµένες κοντά ή στις 

κατώτερες γωνίες του χαρτιού, εκφράζουν συναισθήµατα ανεπάρκειας, 

ανασφάλειας, ακόµη και κατάθλιψης, ενώ εκείνες που βρίσκονται στο επάνω 

µέρος υποδηλώνουν θετικισµό, πιθανό ναρκισσισµό και φαντασία. Η 

τοποθέτηση στο δεξιό ή αριστερό τµήµα της νοητής διαµέσου, λαµβάνει ένα 

εύρος ερµηνειών. Αυτό που πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί είναι εάν το δεξιό ή 

αριστερό µέρος είναι από την οπτική του θεατή ή από την οπτική του 

προσώπου που το σχέδιο αναπαριστά. Σύµφωνα µε τον Buck (1966), η 

τοποθέτηση της φιγούρας µακριά από τον κάθετο άξονα, προς τα αριστερά, 

παρατηρείται σε παιδιά παρορµητικά που πιθανόν να αναζητούν 

συναισθηµατική ικανοποίηση. Οι φιγούρες που βρίσκονται αποµακρυσµένες 

στο δεξιό µέρος, συνήθως καθρεφτίζουν παιδιά που πιθανόν να αναζητούν 

διανοητική ικανοποίηση. Η  Machover (1949) θεωρεί ότι η αριστερή 

τοποθέτηση υποδηλώνει προσωπικότητα επικεντρωµένη στον εαυτό, 

πιθανώς ναρκισσιστική, σε αντίθεση µε την προσωπικότητα που είναι 

επικεντρωµένη στο περιβάλλον και στην οποία η τοποθέτηση της φιγούρας 

είναι στα δεξιό µέρος της κόλας. Παιδιά µε καλή προσαρµογή τείνουν να 

σχεδιάζουν µία καλά κεντραρισµένη φιγούρα, κανονικού µεγέθους. 

 Στην εργασία της πάνω στα σχέδια των δέντρων, η Bolander (1977), 

επιπρόσθετα της ερµηνείας των σχεδίων ανθρώπινων µορφών, προσδίδει 

σεξουαλικό περιεχόµενο στο αριστερό και δεξιό µέρος της κόλας. Θεωρεί το 

αριστερό µέρος αναπαράσταση της θηλυκής αρχής και το δεξιό της 

αρσενικής. Το δέντρο που γέρνει προς τη µία ή την άλλη πλευρά εκφράζει την 

µητριαρχική ή πατριαρχική κυριαρχία, αντίστοιχα. Επίσης, ερµηνεύει το πάνω 

µέρος της κόλας περιοχή που αναπαριστά το παρελθόν, το παρόν 

αναπαρίσταται στο κέντρο, και το παρελθόν στο κάτω µέρος. 
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              Σύµφωνα µε την Bolander, η επιλογή του παιδιού να τοποθετήσει το 

σχέδιο στις διάφορες περιοχές της κόλας εξαρτάται, εκτός από τα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά του και από το ηλικιακό του επίπεδο, από την ιδιαίτερη 

συγκινησιακή και συναισθηµατική κατάσταση που βιώνει το παιδί τη στιγµή 

της σχεδίασης. Ένα σχέδιο τοποθετηµένο πάνω και αριστερά της κόλας, 

µπορεί να υποδηλώνει ταυτόχρονα την τάση του παιδιού να δένεται µε τις 

αναµνήσεις και παράλληλα στοιχείο ντροπαλότητας ή αναστολής, το οποίο 

µπορεί να συνδέεται µε αρνητικές εµπειρίες, όπως νοσηλεία σε νοσοκοµείο, 

αρρώστια, εγκατάλειψη, ή πιο απλά, υπερβολικές απαιτήσεις των γονέων ή 

των παιδαγωγών. Το παιδί εκφράζει µε αυτόν τον τρόπο την επιθυµία του να 

ξεφύγει από τις ευθύνες του παρόντος επιστρέφοντας νοερά στο παρελθόν. 

              Το παιδί που έχει την τάση να καλύπτει την αριστερή πλευρά της 

κόλας, εκφράζεται µε αυθορµητισµό, επιδιώκει την συµµετοχή και είναι δεµένο 

µε τη µητέρα. Αντίθετα, το παιδί που σχεδιάζει στην δεξιά µεριά εκφράζει 

αυτοκυριαρχία, έντονη θέληση να µεγαλώσει και είναι δεµένο περισσότερο µε 

τον πατέρα. Όσον  αφορά στην κάθετη υποδιαίρεση της κόλας, τα µικρότερα 

παιδιά τείνουν να χρησιµοποιούν κυρίως το κάτω µέρος της, όπου 

αισθάνονται µεγαλύτερη προστασία, τουλάχιστον µέχρι την ηλικία των 3 ετών, 

για να περάσουν αργότερα στο κεντρικό µέρος, το οποίο καλύπτεται από όλα 

σχεδόν τα παιδιά µετά την ηλικία των 7 ετών περίπου. 

Το παιδί συνήθως ξεκινάει τη σχεδίασή του από το κέντρο της κόλας, 

εκφράζοντας µε αυτόν τον τρόπο τον φυσικό εγωκεντρισµό του. Με αυτόν τον 

τρόπο τονίζει την επιθυµία, τη χαρά, την ευτυχία του που βρίσκεται στο 

επίκεντρο των ενδιαφερόντων των σηµαντικών του άλλων. Το ξεκίνηµα της 

σχεδίασης από τα άκρα της κόλας µπορεί να φανερώνει κάποια αναστολή ή 

αίσθηµα αποξένωσης. Μπορεί, επίσης, να υποδεικνύει παρεµπόδιση στην 

τάση του παιδιού να εξερευνά το περιβάλλον του ή να καταλαµβάνει τη θέση 

που του ανήκει, µία τροχοπέδη στη συναισθηµατική εκδήλωση.  

 Τέλος, επιπρόσθετα µε τις ανωτέρω θεωρήσεις, σχεδίαση που ξεκινάει 

επιµενόµενα από την δεξιά πλευρά φανερώνει µία ανάγκη του παιδιού να 

παραµείνει προσκολληµένο σε µία ασφαλή περίοδο του παρελθόντος, µία 

παλινδρόµηση, ακόµη και στο στάδιο της µήτρας. Αντίθετα, σχέδια που 

ξεκινούν από την δεξιά πλευρά, εκφράζουν επιθυµία του παιδιού να 

µεγαλώσει, να πλησιάσει τους άλλους και να µοιραστεί συναισθήµατα.                     
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               ∆ιάταξη της µορφής πάνω στην κόλα 

Ποιότητα της γραµµής σχεδίασης 

 
 Όταν ένα παιδί σχεδιάζει στέλνει ένα πλήθος µηνυµάτων τα οποία 

χρήζουν παρατήρησης, ώστε να επιτευχθεί µία σωστή αξιολόγηση κατά την 

ερµηνεία τους. Πέραν του έκδηλου περιεχοµένου και του συµβολισµού, 

συναισθηµατικές καταστάσεις βρίσκουν έκφραση στην χρήση του χώρου, στο 

κράτηµα του µολυβιού, στην κάλυψη της κόλας, στο σηµείο εκκίνησης, στην 

ποιότητα της γραµµής που το παιδί αφήνει πάνω στο χαρτί, στην πίεση που 

ασκεί στην κόλα, στην ισορροπία, στην σύµπτυξη, στον τρόπο και την 

ιδιαίτερη µορφή  που προσλαµβάνει η σχεδίαση. 

 Μία φιγούρα σχεδιασµένη µε αχνές, τρεµουλιαστές, διακεκοµµένες 
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γραµµές, συνήθως υποδεικνύει παιδί µε συναισθηµατικές ανασφάλειες ή 

κατάθλιψη. Αντιθέτως, οι έντονες, συνεχείς, ελεύθερα σχεδιασµένες γραµµές 

εκφράζουν αυτοπεποίθηση και αίσθηµα ασφάλειας. Στην πρώτη περίπτωση, 

το παιδί σχεδιάζει διστακτικά, και φαίνεται σαν να σκέφτεται και να συνεχίζει 

το σχέδιο. Εκφράζει αναποφασιστικότητα, φόβο να σχεδιάσει, ακόµα και φόβο 

για αποδοκιµασία και επίπληξη που µπορεί να συνδέεται µε µία πολύ 

αυστηρή διαπαιδαγώγηση που δίνει υπερβολική σηµασία στην καθαριότητα. 

Στην δεύτερη περίπτωση, το παιδί συνεχίζει το σχέδιο ελεύθερα, σαν να το 

βλέπει µπροστά του και το χέρι του απλά να υπακούει την νόησή του (DiLeo,   

1983). Σε αυτή την περίπτωση, το παιδί νιώθει ελεύθερο να εξερευνήσει, και 

κατά συνέπεια να σχεδιάσει. 

 Η γραµµή µπορεί, επίσης, να είναι οµαλή, δηλαδή σίγουρη και στρωτή, 

ή ακανόνιστη, δηλαδή αβέβαιη και διακεκοµµένη. Η οµαλή γραµµή 

αναπαριστά την εικόνα ενός παιδιού το οποίο είναι σίγουρο για τα 

συναισθήµατά του και αντιµετωπίζει µε ενθουσιασµό την πραγµατικότητα. ∆εν 

παρουσιάζει δυσκολίες να ενταχθεί σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το 

οικογενειακό, όπως για παράδειγµα του παιδικού σταθµού, και επικοινωνεί µε 

τρόπο αυθόρµητο και άµεσο. Η ακανόνιστη γραµµή αντιπροσωπεύει, 

συνήθως, ένα παιδί το οποίο φοβάται να αποµακρυνθεί από το οικογενειακό 

περιβάλλον. Το παιδί αυτό, πιθανόν, να παρουσιάσει δυσκολίες 

προσαρµογής στις νέες καταστάσεις και στις κοινωνικές σχέσεις (Erikson, 

1950). 

Τα χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής γραµµής αποτελούν έναν οδηγό 

ερµηνείας των µηνυµάτων του παιδιού. Η σωµατική επαφή και η τρυφερότητα 

µπορεί να βοηθήσουν ένα φοβισµένο παιδί να νιώσει ασφάλεια και να το 

κάνουν να εξωτερικεύσει και να ξεπεράσει το άγχος του. Η σιγουριά θα 

αποτελέσει εγγύηση για τη συναισθηµατική σταθερότητα, η οποία είναι 

µεγάλης σηµασίας για µία οµαλή ανάπτυξη. Ένα αγχογόνο περιβάλλον θα 

δηµιουργήσει ασυνείδητα στο παιδί διάφορους φόβους ή θα εντείνει τους ήδη 

υπάρχοντες. Το παιδί γίνεται δέκτης του άγχους και ενισχύεται το αίσθηµα 

εξάρτησης, σε βαθµό που δεν µπορεί να δείξει εµπιστοσύνη προς τον έξω 

κόσµο. Η κοµµένη, ακανόνιστη γραµµή φανερώνει αυτόν το κίνδυνο και 

συνοδεύεται από ένα µήνυµα φόβου και µία επιθυµία σωµατικής επαφής µε 

τους γονείς. 



 
 

 
 

42

42

Μορφή 

 

 Οι πρώτες απόπειρες σχεδιαστικής αναπαράστασης προβάλλονται, 

συνήθως, µέσω ενός κύκλου (Arnheim, 1974). Στον κύκλο το παιδί προβάλλει 

την πρώτη γνώριµη εικόνα, αυτή του ανθρωπίνου προσώπου. Αργότερα θα 

προσθέσει µάτια, µύτη, και ούτω καθεξής, και ο κύκλος θα αποκτήσει 

ευδιάκριτη µορφή και συµβολική σηµασία. Αυτό το απλό γεωµετρικό σχήµα 

εκφράζει προσαρµογή και την ικανότητα του παιδιού να συνυπάρχει αρµονικά 

µε τους άλλους. Το παιδί που σχεδιάζει γράφοντας κύκλους εκδηλώνει την 

ανοιχτή και ενθουσιώδη φύση του, καθώς και επιθυµία για επικοινωνία. Η 

κυκλική κίνηση της γραµµής είναι αρµονική, µε δυνατότητα επέκτασης, χωρίς 

εντάσεις, απόρροια µίας ήρεµης κινητικότητας. Συµβολικά θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ο κύκλος αναπαριστά τον κόσµο και την αίσθηση ασφάλειας του 

παιδιού. Στοιχεία που βρίσκονται µέσα σε αυτόν είναι προφυλαγµένα και 

προστατευµένα, ενώ όσα βρίσκονται έξω από τα όριά του αποτελούν στοιχεία 

αποβολής, απώθησης, άρνησης ή µερικές φορές τιµωρίας. 

 Σχέδια που χαρακτηρίζονται από πολλές γωνίες εκφράζουν ένταση, 

αντίσταση και έλλειψη σταθερού δεσµού µε αγαπηµένους άλλους (Winnicott, 

1971). Αποτελούν στοιχεία τραύµατος, αλλά και σηµάδια µίας έντασης που 

αιτιολογείται από πολλούς παράγοντες. Πρόκειται για δυσκολίες που 

εµφανίζονται κυρίως σε εσωστρεφή παιδιά και ενίοτε είναι φυσιολογικές. 

Σηµαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι η ικανότητα διάκρισης της ανάγκης 

έκφρασης µίας δυσφορίας, ενός φόβου, µίας εντύπωσης που δύσκολα µπορεί 

να εκδηλωθεί µε άλλο τρόπο. Το σχέδιο που αποτελείται από γωνίες µπορεί 

να δηλώνει ανησυχία, αλλά και µία έντονη εσωτερική διαµάχη για την 

απόκτηση αυτονοµίας. Σηµαντικό είναι η κατανόηση µέσω του τρόπου 

σχεδίασης ανάγκης στήριξης, επιβεβαίωσης και αποδοχής. 

 Σχέδια που χαρακτηρίζονται από διάσπαρτες κουκκιδόµορφες γραµµές 

εκφράζουν µία κατάσταση ιδιαίτερα φορτισµένη συναισθηµατικά (Koppitz, 

1968). Συµβολικά οι κουκκίδες αναπαριστούν πολλά «χτυπηµατάκια» στην 

«πόρτα της επικοινωνίας» που οφείλονται σε φόβο. Το µήνυµα που στέλνει το 

παιδί είναι του φόβου της εγκατάλειψης από το αγαπηµένο αντικείµενο, 

συνήθως την µητέρα. Το υπερευαίσθητο παιδί δεν εµπιστεύεται τις ικανότητες 
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του και βιώνει αισθήµατα ενοχής, για το λόγο αυτό νιώθει συχνά µαταιωµένο. 

Ο χειρισµός της υπερευαισθησίας µέσω της επιβεβαίωσης, βοηθάει το παιδί 

να νιώσει αυτοεκτίµηση και εφησυχασµό. 

 Η µορφή κουβαριού φανερώνει, συνήθως, κάποιο τραύµα και τον φόβο 

του παιδιού να έρθει σε επαφή µε τον έξω κόσµο. Σύµφωνα µε τον Freüd, 

κάθε άγχος έχει τις ρίζες του στο τραύµα της γέννησης. Συµβολικά το παιδί 

κουλουριάζεται µέσα στη µήτρα για να προστατευθεί από κάθε τι απειλητικό 

(Rank, 1952). Το τραύµα της γέννησης και του τοκετού δεν είναι οι µόνες 

τραυµατικές εµπειρίες του νεογέννητου. Μετά τον τοκετό το βρέφος υφίσταται 

µεγάλες αλλαγές και κατακλύζεται από πληθώρα εξωτερικών ερεθισµάτων. Αν 

όλα αυτά δεν εξισορροπηθούν από την αίσθηση ικανοποίησης, το αρχικό 

τραύµα µπορεί να διατηρηθεί και να αφήσει ένα σοβαρό σηµάδι. Σχέδια 

τέτοιου ύφους φανερώνουν µία ενδεχόµενη προδιάθεση εσωστρέφειας, όσον 

αφορά στα πρώτα χρόνια της ζωής, που οφείλεται στον πόνο από αυτό το 

πρώτο τραύµα, και παράλληλα µηνύµατα βοήθειας για να κατορθώσει το 

παιδί να ξεµπλέξει το µπερδεµένο κουβάρι της εµπειρίας. Η επίγνωση της 

δυσφορίας που αισθάνεται το παιδί αποτελεί το πρώτο βήµα ώστε να 

αποφευχθεί η εµφάνιση εσφαλµένων αµυντικών συµπεριφορών. 

 

 
Προσανατολισµός στο χώρο 

  

 Τα µικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν µάθει ακόµη τους κανόνες της 

«σωστού» χωρικού προσανατολισµού µπορεί να σχεδιάσουν µία ανθρώπινη 

φιγούρα ανεστραµµένη ή στον πλάγιο άξονα. Παιδιά ηλικίας 4 µε 5 ετών 

µπορεί να ξεκινήσουν την σχεδίαση από τα πόδια της φιγούρας και να 

προχωρήσουν σταδιακά στο κεφάλι ή να σχεδιάσουν την φιγούρα 

αιωρούµενη στο χώρο. Αυτά τα παιδιά τείνουν να είναι κοινωνικά και 

δραστήρια, χωρίς κάποια συµπεριφορά που να καταδεικνύει συναισθηµατική 

ή κοινωνική δυσπροσαρµογή. Η αντιστροφή της φιγούρας είναι εξαιρετικά 

σπάνια ακόµη και σε πολύ µικρά παιδιά. Μία πιθανή εξήγηση, πέραν της 

αυθεντικότητας που ένα παιδί πιθανόν να έχει, µπορεί να είναι η εναντίωση σε 

ένα ισχυρό και δεσποτικό υπερεγώ και δυσκολίες που πηγάζουν από το στενό 



 
 

 
 

44

44

περιβάλλον του παιδιού. Το συγκεκριµένο στοιχείο µπορεί να αποδειχτεί 

µείζονος σηµασίας σε µία εντατική διαγνωστική διαδικασία (DiLeo, 1983).   

 

Σκίαση 
  

 Η σκίαση αποτελεί έναν ακόµα ενδεικτικό παράγοντα, η οποία συχνά 

καλύπτει την φιγούρα που βρίσκεται από κάτω ή συγκεκριµένα µέρη αυτής. 

Αυτό το στοιχείο ερµηνεύεται ως ένδειξη άγχους. Απαντάται, συνήθως, σε 

σχέδια ατόµων των οποίων η εκδήλωση του άγχους αποτελεί σταθερό 

στοιχείο της συµπεριφοράς. Τα παιδιά σκιάζοντας εκδηλώνουν την ένταση και 

το άγχος τους και, παράλληλα, δίνουν έµφαση στο σηµείο που αποτελεί την 

αγχογόνο πηγή, σκιάζοντάς το (Machover, 1949).  Η σκίαση ενός σηµείου 

µπορεί από µόνη της να λάβει συµβολικό περιεχόµενο, καθώς µε την πράξη 

αυτή το ασυνείδητο αγχογόνο στοιχείο εκτονώνεται, ενώ παράλληλα 

αποκρύπτεται µε τη σκίαση, έτσι ώστε να έρθει σε συµφωνία µε τους 

περιορισµούς της πραγµατικότητας. 

 

Συνένωση 

  

 Ο σχεδιασµός µίας ανθρώπινης φιγούρας, κατά τρόπο τέτοιο όπου τα 

µέλη του σώµατος να βρίσκονται διασκορπισµένα στη σελίδα, αποτελεί ένα 

εξαιρετικά σπάνιο φαινόµενο. Αυτό το στοιχείο αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα 

όταν απαντάται σε σχέδια παιδιών µετά την προσχολική ηλικία (Machover, 

1949). Ο σχεδιασµός ενός ανθρώπου αποτελεί µία ολότητα, ένα 

αναπόσπαστο όλο, από την νηπιακή ηλικία, ακόµη και αν δεν µπορεί να 

αναπαρασταθεί ολοκληρωµένα (Arnheim, 1974). Ακόµη και στα πρώτα σχέδια 

των παιδιών, µε µορφή «γυρίνου», όπου τα χέρια και τα πόδια φαίνονται σαν 

να βγαίνουν από το κεφάλι, αναπαριστούν έναν ολόκληρο άνθρωπο, τα µέλη 

του οποίου, αν και όχι ακριβώς σχεδιασµένα, είναι αυτά, που σύµφωνα µε το 

ηλικιακό του στάδιο, το παιδί θεωρεί απαραίτητα για την αναπαράσταση ενός 

ανθρώπου. Σχέδια παιδιών άνω των 5 ετών, όπου τα µέλη µίας ανθρώπινης 

φιγούρας είναι ασύνδετα, διαµελισµένα ή διασκορπισµένα, υποδεικνύουν 

διαταραχές της συµπεριφοράς (DiLeo, 1973). Η αποτυχία στη σύµπτυξη των 
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µελών όπου απαρτίζουν τη φιγούρα είναι τόσο σπάνια, όπου από µόνο του 

αυτό το γεγονός υποδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή ως ένδειξη ενός σοβαρά 

διαµελισµένου ψυχισµού. Ως προβολικό διαγνωστικό µέσο διαταραχής της 

συµπεριφοράς, η σηµαντικότητά του έγκειται στην ηλικία του ατόµου που το 

σχεδίασε. Μετά την ηλικία των 4 ετών, αυξάνει η σηµαντικότητά του 

παράλληλα µε την πάροδο της ηλικίας. Επιπλέον, η σταδιακή συνένωση των 

µελών της φιγούρας τείνει να συµβαδίζει µε κλινική βελτίωση. 

 

Συµµετρία και ισορροπία 

 

 Τα παιδιά σχεδιάζοντας µπορεί να προσπαθήσουν να επιτύχουν 

συµµετρία και ισορροπία. Σε σχέδια όπου το αποτέλεσµα είναι πολύ 

στυλιζαρισµένο, όπως για παράδειγµα η σχεδίαση δύο φιγούρων αντίθετου 

φύλου, αριστερά και δεξιά του χαρτιού, σχεδόν πανοµοιότυπων, δίνουν την 

εντύπωση µίας έντονης ακινησίας (Koppitz, 1968). Η σηµαντικότητα που 

µπορεί να έχει η συµµετρία και ισορροπία σε σχέδια τα οποία, για 

παράδειγµα, έχουν ως πρωτεύον θέµα τους ρόλους των δύο φύλων, είναι η 

προσπάθεια επίτευξης ενός αισθητικού αποτελέσµατος, είτε αυθόρµητα είτε 

διαφοροποιηµένα από τις υπερεγωτικές υποδείξεις.  Σχέδια πολύ 

στερεοτυπικά, συνήθως, απαντώνται σε εφήβους που βιώνουν απόσυρση και 

σε ενήλικες, ως άµυνα σε ένα απειλητικό και κατακλυσµικό περιβάλλον. Η 

συστηµατική και έντονη ενασχόληση µε τη συµµετρία και την ισορροπία 

αποτελεί στοιχείο της Art Brut, η οποία χαρακτηρίζει άτοµα ψυχωσικά, ως 

αντιστάθµιση του κατακερµατισµένου ψυχισµού και του εσωτερικού χάους 

που βιώνουν.  

 
Σχεδιαστικό ύφος 

 

 Ως ύφος µπορεί να οριστεί ένας τρόπος έκφρασης ο οποίος συνάδει µε 

το χαρακτήρα ενός προσώπου ή µίας συγκεκριµένης περιόδου. Στην παιδική 

τέχνη, ατοµικοί τρόποι αναπαράστασης µπορεί να επιµείνουν για 

παρατεταµένες περιόδους, επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο την διάκριση 

της απεικόνισης ίδιας θεµατολογίας από διαφορετικά παιδιά. Το ύφος της  
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σχεδίασης είναι σε κάποιο βαθµό εξαρτώµενο των τεχνικών ικανοτήτων, 

εφόσον αυτό δεν παρατηρείται πριν την σχολική περίοδο. Το ύφος µπορεί να 

είναι συγκρατηµένο ή διαχυτικό, ιµπρεσσιονιστικό ή εξπρεσιονιστικό, 

ρεαλιστικό ή φαντασιακό. Η µελέτη σχεδίων που έγιναν µέσα σε διάστηµα 

χρόνου, µπορεί να αποκαλύψει ένα µοναδικό ύφος έκφρασης για κάθε παιδί. 

 Ένα ανασφαλές βρέφος, µεταξύ της ηλικίας των 18 µε 24 µηνών, 

ξεκινάει να σχεδιάζει διστακτικά, πιάνει το µολύβι συγκρατηµένα µε τις άκρες 

των δακτύλων του. Σταδιακά, το παιδί τολµάει να πιάσει το µολύβι και να 

σχηµατίσει µερικά αχνά σηµάδια στην γωνία του χαρτιού. Μεγαλώνοντας, το 

ανασφαλές παιδί θα ζωγραφίσει την ανθρώπινη φιγούρα µε µικρές, 

κυµατιστές, διακεκοµµένες γραµµές, δηµιουργώντας µία έκκεντρη µικρή 

φιγούρα στην γωνία της κόλας. Αντίθετα, ένα βρέφος που αισθάνεται 

ασφαλές, σχεδιάζει έντονες γραµµές, οι οποίες έχουν γίνει µε πίεση, κατά όλο 

το µήκος και πλάτος του διαθέσιµου χώρου. Αυτό το παιδί, αργότερα, στην 

απεικόνιση της ανθρώπινης µορφής, τυχόν συγκεκαλυµµένο άγχος, θα 

εκφραστεί ελεύθερα στο µέγεθος της φιγούρας και στην πίεση των γραµµών, 

οι οποίες, όµως, θα είναι συνεχείς, καθώς η φιγούρα θα είναι τοποθετηµένη 

στο κέντρο της κόλας, και όχι κρυµµένη σε κάποια γωνία της κόλας (DiLeo, 

1983). 

 

Σχήµατα 
 

 Τα σχήµατα δηµιουργούνται από την τελειοποίηση των µορφών και 

από µία πιο αναπτυγµένη έννοια της αισθητικής. Στα σχέδια παιδιών ηλικίας 3 

µε 4 ετών, όπου η αυτοκριτική δεν αποτελεί ακόµη εµπόδιο στη σχεδιαστική 

αµεσότητα, το παιδί συνειδητοποιεί ότι όσο περισσότερο το σχέδιό του 

προσοµοιάζει µε την πραγµατικότητα που επιθυµεί να αναπαραστήσει, τόσο 

περισσότερο ερµηνεύεται ορθά και εκτιµάται από τους γύρω του. Κατά αυτόν 

τον τρόπο, η ανθρώπινη φιγούρα θα γεµίσει λεπτοµέρειες που αποδίδουν το 

σχήµα του σώµατος όπως το επεξεργάζεται το παιδί και το τοποθετεί στο 

χαρτί. Το σχέδιο του σπιτιού θα αποκαλύψει σηµάδια ζωής, µε πλούτο 

λεπτοµερειών ή, αντίθετα, µία αίσθηση εγκατάλειψης, όταν η όψη του θα είναι 

υπερβολικά γυµνή και αστόλιστη. Το σχέδιο του δέντρου θα προσλάβει πολύ 
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διαφορετικές µορφές και διαστάσεις και δίπλα του µπορεί να εµφανιστούν νέα 

στοιχεία, όπως ο ήλιος, πουλιά, σύννεφα, λουλούδια, χώµα. Τα παιδικά 

σχέδια εµπλουτίζονται, ακόµη, µε σχήµατα αυτοκινήτων, αεροπλάνων, 

πλοίων, µε τα οποία δηµιουργούνται πολύπλοκες σκηνές οικογενειακής και 

κοινωνικής ζωής. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά µερικά σχήµατα που 

απαντώνται συχνά σε παιδικά σχέδια. 

 Σχήµατα αυτοκινήτων απαντώνται κυρίως σε σχέδια αγοριών, µε τον 

πατέρα τους ή τα ίδια στη θέση του οδηγού και συµβολίζουν την ταχύτητα και 

την ισχύ. Η συνεχής απεικόνιση αυτοκινήτων αποτελεί πιθανή ένδειξη 

αναµέτρησης των δυνάµεών και επιθυµίας για ανεξαρτησία. 

 Η βάρκα ή το πλοίο υποδηλώνουν ανάγκη για απόδραση, καθώς και 

ανάγκη για προστασία. Πέραν του έκδηλου περιεχοµένου, το σχέδιο του 

πλοίου αποτελεί µία συµβολική αναπαράσταση της γέννησης. Το πλοίο 

συµβολικά αναπαριστά τη µήτρα και το νερό συνδέεται µε την ενδοµήτρια ζωή 

και γέννηση (Rank, 1952). H Bender (1943), αναφέρει ότι παιδιά που έχουν 

βιώσει σοβαρά τραύµατα, σχεδιάζουν πλοία ως µητρικά σύµβολα, όπου µέσα 

σε αυτά αναζητούν να νιώσουν ασφάλεια και ευχαρίστηση. Ο ήλιος 

εµφανίζεται συχνά στο ρεπερτόριο αυτών των σχεδίων και συµβολίζει την 

πατρική φιγούρα. 

 Το σπίτι, όπως αναφέρεται από τον Freüd S. (1958) στον συµβολισµό 

των ονείρων, αποτελεί γυναικείο σύµβολο, όπου τα δωµάτιά του 

αναπαριστούν την µήτρα, ενώ οι πόρτες του την γενετήσια σχισµή. Πέραν, 

των σεξουαλικών συµβολισµών, η συσχέτιση του σπιτιού µε τη µήτρα και την 

αίσθηση ασφάλειας που αυτή παρείχε, είναι καλά τεκµηριωµένη. Το ίδιο 

σχήµα αντιπροσωπεύει, επίσης, την ζωή του παιδιού µέσα στην οικογένεια ή 

την αναζήτηση ενός ασφαλούς µέρους. 

 Το τανκ επιλέγεται ως έκφραση ισχύος, κυρίως από τα αγόρια, 

προκειµένου, πίσω από αυτό, το παιδί να καλύψει µία εσωτερική αδυναµία. 

Μπορεί να εκφράζει επιθετικότητα, µπορεί, όµως, να είναι ένδειξη άγχους και 

φόβου προς τους ενήλικους. Μπορεί να χρησιµοποιείται συµβολικά ως όπλο 

άµυνας.  

 Ο Freüd, στην «Ερµηνεία των ονείρων», αναφέρει το συµβολικό 

περιεχόµενο των ζώων ως αναπαραστάσεις των γεννητικών οργάνων. Τέτοια 

φαλλικά σύµβολα αποτελούν το ψάρι, το σαλιγκάρι, η γάτα, το ποντίκι (λόγω 
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του τριχώµατος της ηβικής χώρας), µε κύριο σύµβολο του αντρικού µορίου, το 

φίδι. Μικρά ζώα και ενοχλητικά ζωύφια είναι αντιπροσωπευτικά των µικρών 

παιδιών και µπορεί, για παράδειγµα, να συµβολίζουν ανεπιθύµητα αδέρφια 

(Freüd, 1958). 

 Τα σχήµατα αυτά, που συχνά απαντώνται στα παιδικά σχέδια, 

αποτελούν συµβολισµούς, οι οποίοι πηγάζουν από το περιεχόµενο του 

ασυνειδήτου και αποκαλύπτουν ενστικτώδεις ορµές οι οποίες αναζητούν 

έκφραση. Οι ορµές αυτές αφορούν συναισθήµατα αγάπης και µίσους, 

δηµιουργίας και καταστροφής, τα οποία, εξαιτίας της συσχέτισής τους µε 

ατοµικές και κοινωνικές υπερεγωτικές νόρµες, απωθούνται και ο µόνος 

τρόπος να εκφραστούν στο επίπεδο του συνειδητού είναι µέσω µίας µορφής 

εννοούµενης ή µεταµορφωµένης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο      ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

 
 
 Η ερµηνεία των συναισθηµάτων µέσω της τέχνης ξεκίνησε στις αρχές 

του 20ου αιώνα, παράλληλα µε την αύξηση του ενδιαφέροντος της 

επιστηµονικής κοινότητας για τη χρήση των σχεδίων ασθενών ατόµων ως 

διαγνωστικά µέσα ψυχοπαθολογίας και κατανόησης των ψυχικών 

καταστάσεων. Παρόλο το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον στη χρήση της 

καλλιτεχνικής έκφρασης, ως µέσου κατανόησης των συναισθηµάτων, η 

χρησιµοποίηση των σχεδίων, ως διαγνωστικών µέσων συναισθηµατικής ή 

ψυχικής ασθένειας, έχει λάβει σοβαρές κριτικές, καθώς πολλοί επιστήµονες 

θεωρούν ότι η ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση δεν είναι σωστό να 

χρησιµοποιείται για τέτοιο σκοπό (Golomb, 1990). Πέραν αυτών των 

αντιρρήσεων, συνεχίζει να ερευνάται η διαγνωστική αξία της παιδικής 

καλλιτεχνικής έκφρασης. Πιο συγκεκριµένα, µεγάλη έµφαση έχει δοθεί στην 

κατανόηση του περιεχοµένου σχεδίων που έχουν δηµιουργηθεί από παιδιά 

τραυµατισµένα και κακοποιηµένα φυσικά, σεξουαλικά και συναισθηµατικά ή , 

που έχουν πέσει θύµατα κάποιας µορφής βίας ή έχουν βιώσει σοβαρές 

κρίσεις. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν βιώσει σοβαρό 

τραύµα είναι πολύ διστακτικά και δεν µπορούν να µιλήσουν για τα 

συναισθήµατά τους. 

 Τα προβολικά σχεδιαστικά τεστ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βασίζονται 

στην ψυχοδυναµική υπόθεση της συµβολικής απεικόνισης αγχογόνου 

περιεχόµενου. Κατά τη σχεδίαση µίας εικόνας, το παιδί φαίνεται να προβάλει 

µία επιθυµία ή µία απόπειρα να κατακτήσει το αντικείµενο. Μέσω του σχεδίου 

γίνεται µία απόπειρα να αποκτήσει το αντικείµενο αγάπης ή τουλάχιστον να 

έχει µία απεικόνιση αυτού στο χαρτί. Αυτό µπορεί να εξηγήσει το γεγονός που 

συχνά παρατηρείται στα παιδικά σχέδια, παιδιά που έχουν µεγαλώσει στην 

πόλη να ζωγραφίζουν σπίτια στην εξοχή, αντί για τα κτίρια που πραγµατικά 

ζουν. Αυτό εξηγεί, επίσης, το γεγονός, γιατί παιδιά που ζουν και µεγαλώνουν 

σε οικοτροφεία, και ελπίζουν ότι θα µείνουν προσωρινά, τείνουν ζωγραφίζουν  

µε λαχτάρα σπίτια, σύµβολα θαλπωρής και στοργής, τα οποία έχουν στερηθεί 

και τα οποία µόνο η οικογενειακή ζωή µπορεί να τους προσφέρει. 
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Ζωγραφίζοντας προς ικανοποίησή τους, τα παιδιά απεικονίζουν ανθρώπους, 

σπίτια, δέντρα, χλόη, τον ήλιο. Αυτά τα θέµατα απαντώνται σε σχέδια παιδιών 

από διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες και αποδεικνύουν τον οικουµενικό 

χαρακτήρα των βασικών νοητικών ικανοτήτων και συναισθηµάτων. 

 Η θεραπεία µέσω της τέχνης (art therapy) ερευνά την πεποίθηση ότι οι 

καλλιτεχνικές εκφράσεις των παιδιών εµπεριέχουν συναισθήµατα και µεγάλη 

θεραπευτική αξία. Οι θεµελιώδεις αρχές της, όπως αυτές ορίζονται από την 

Αµερικάνικη Ένωση Καλλιτεχνικής Θεραπείας (American Art Therapy 

Association, 1996), αφορούν στην επικοινωνία, στον έλεγχο, και στην επίλυση 

συναισθηµατικών συγκρούσεων µέσω της τέχνης. Οι αρχές αυτές είναι 

αλληλένδετες µε την ψυχοδυναµική θεωρεία, η οποία δίνει έµφαση στην 

σχέση µεταξύ άλυτων ψυχοσυναισθηµατικών συγκρούσεων και την 

συναισθηµατική προσαρµογή. Εµπειρίες όπως η κάθαρση (η έκφραση 

καταπιεσµένων συναισθηµάτων) αποτελούν σηµαντικό τµήµα της διαδικασίας 

της θεραπείας µέσω της τέχνης, καθώς η ζωγραφική, και άλλες µορφές 

καλλιτεχνικής έκφρασης, µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να επιλύσουν 

συναισθηµατικά προβλήµατα και εντάσεις µέσω της σχεδίασης µίας εικόνας.  

 Η Kramer (1993), επισηµαίνει τις δυνατότητες της καλλιτεχνικής 

διαδικασίας, όσον αφορά στα συναισθήµατα. Στην δουλειά της µε παιδιά 

πρόσφυγες της ναζιστικής Γερµανίας, αναφέρει: 
«…πρώτα παρατήρησα τις διαφορετικές απαντήσεις στο στρες όπως αυτές 

καταδεικνύονταν µέσα από την τέχνη των παιδιών, αντιδράσεις µε τις οποίες θα 

εξοικειωνόµουν σταδιακά. Παρατήρησα την παλινδρόµηση και την επανάληψη, η οποία 

υποδείκνυε άλυτες συγκρούσεις. Στην αρχή παρατήρησα ταύτιση µε τον επιτιθέµενο στα 

παιδιά που είχαν ταυτιστεί µε τον Χίτλερ και οποίος απέδειξε την δύναµή του µέσω του 

τραύµατος που είχε δηµιουργήσει σε αυτά τα παιδιά. Είδα την απόσυρση µέσω µίας 

παγωµένης ακαµψίας, και, τελικά, την ικανότητα για µία δηµιουργική έκφραση, η οποία 

είχε επιβιώσει των δυσκολιών…»  (Kramer, 1993, σελ. 56). 

 

 Για να είναι, όµως, δυνατή η ερµηνεία της συναισθηµατικής 

κατάστασης των παιδιών, όπως αυτή γίνεται εµφανής µέσα από τα σχέδιά 

τους, πρέπει να γίνει σεβαστή η πολυπλοκότητα της έκφρασής τους. Εφόσον, 

τα προβλήµατα συναισθηµατικού περιεχοµένου δεν είναι απλά και διαφέρουν 

στον τρόπο που βιώνονται από το κάθε παιδί, δεν είναι εύκολη και η ερµηνεία 

τους, µέσω του σχεδίου, µε σκοπό την αποκάλυψη συναισθηµατικών 
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δυσκολιών. Τα συναισθήµατα των παιδιών είναι συχνά περίπλοκα και 

αποτελούν στοιχεία σύγχυσης, τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τους 

ενήλικους που τα παρατηρούν. Το µεγαλύτερο, ίσως, πρόβληµα στην 

κατανόηση του συναισθηµατικού περιεχοµένου των σχεδίων, είναι η προβολή 

ιδίων συναισθηµάτων αυτού που τα ερµηνεύει. Σχέδια παιδιών, κυρίως αυτών 

που έχουν βιώσει συναισθηµατική κρίση, συχνά προκαλούν ισχυρά 

συναισθήµατα σε αυτόν που τα παρατηρεί και δυσκολίες στο να µην προβάλει 

δικά του συναισθήµατα χαράς, άγχους, φόβου ή, λύπης, µέσα από τις 

γραµµές, τις φόρµες και το περιεχόµενο των σχεδίων. Οι αναλυτές πρέπει να 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το αν και κατά πόσο επηρεάζονται οι ίδιοι από 

τα παιδιά, και εάν η ερµηνεία τους είναι αντιπροσωπευτική αυτών που το 

παιδί έχει βιώσει ή µεταβιβάζει. 

 Κατά την πρώιµη παιδική ηλικία, είναι δύσκολη η αναγνώριση 

συναισθηµατικής µεταβίβασης στα παιδικά σχέδια, εξαιτίας του ότι η 

συναισθηµατική έκφραση αποτελεί για τα παιδιά µία αφηρηµένη, ακόµη, ιδέα. 

Τα πολύ µικρά παιδιά έχουν περιορισµένο ρεπερτόριο οπτικής αντίληψης, και 

για το λόγο αυτό τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να απεικονίσουν 

ολοκληρωµένα την συναισθηµατική τους κατάσταση µέσα από το σχέδιο. Τα 

παιδιά που βρίσκονται στο σχηµατικό στάδιο, είναι σε θέση να απεικονίσουν 

πιο αναγνωρίσιµα καθρεφτίσµατα των συναισθηµάτων τους. Σύµφωνα µε την 

Golomb (1990), τα παιδιά, µέχρι την ηλικία των 10 χρόνων, σχεδιάζουν 

αναπαραστάσεις προσώπων για να εκφράσουν συναίσθηµα, 

χρησιµοποιώντας κυµατιστές γραµµές, φρύδια, ακόµη και δάκρυα για να 

εκφράσουν τη θλίψη τους, όταν τους ζητάται να εκφράσουν συγκεκριµένα 

συναισθήµατα. Μετά την ηλικία των 10 ετών, η απεικόνιση σώµατος και 

στοιχείων αυτού, όπως οι ώµοι σε διαφορετικές θέσεις, µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για να εκφράσουν συναισθηµατική κατάσταση. 

 Για την κατανόηση του συµβολικού περιεχοµένου της παιδικής 

αυθόρµητης τέχνης, είναι σηµαντικό να παρατηρηθούν δοµικά στοιχεία, όπως 

οι γραµµές, το σχήµα, το χρώµα, το µέγεθος και η γενικότερη οργάνωση 

αυτών στην κόλα. Τα µικρότερα παιδιά έχουν µικρότερο κινητικό έλεγχο, 

γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα της γραµµής, το σχήµα και την 

οργάνωση των σχεδίων τους. Αυτό, πάντως, που έχει µεγάλη σηµασία, είναι η 

προσεκτική ερµηνεία των δοµικών στοιχείων των σχεδίων. Η ποιότητα µίας 
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γραµµής, η οποία για έναν ενήλικο µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική άγχους 

και ψυχικών συγκρούσεων, µπορεί απλά να οφείλεται σε έλλειψη ικανότητας 

ελέγχου και συντονισµού των κινήσεων ή εξοικείωσης µε τα υλικά της 

σχεδίασης. 

 

Το χρώµα 
 
 Πολλές µελέτες και συζητήσεις έχουν γίνει για τη σηµασία που έχει η 

χρήση του χρώµατος στα σχέδια, ιδιαίτερα όσον αφορά στη συναισθηµατική 

έκφραση. Το κόκκινο χρώµα φαίνεται να είναι το χρώµα µε τη µεγαλύτερη 

συναισθηµατική έκφραση, συνδεδεµένο µε την έκφραση επιθετικότητας, 

θυµού ή µίσους, έκφραση ενός φλέγοντος προβλήµατος, ανάβλυση 

συναισθηµάτων ή κινδύνου, καθώς και πάθους, στοργής, και εκφραστικότητας  

(Furth, 1988). Το κόκκινο φαίνεται, επίσης, να είναι το χρώµα που κυριαρχεί ή 

επιλέγεται τόσο από τα µεγαλύτερα, όσο και από τα µικρότερα παιδιά. Το 

κίτρινο έχει συσχετιστεί µε την ενέργεια, το φως, και τα θετικά συναισθήµατα, 

ενώ το µπλε µε συναισθήµατα γαλήνης ή κατάθλιψης, καθώς και µε έννοιες 

που σχετίζονται µε τον ουρανό και το νερό. Η υπερβολική χρήση του µαύρου, 

φαίνεται να συνδέεται µε αρνητικούς συµβολισµούς. Μπορεί να συµβολίζει το 

άγνωστο, εάν χρησιµοποιείται ως σκίαση, και γενικότερα θεωρείται ότι 

προβάλει αρνητικές σκέψεις, απειλή ή φόβο (Furth, 1988). 

 Αποτελέσµατα έρευνας στην παιδική ζωγραφική, έδειξαν ότι τα 

µικρότερα παιδιά προτιµούν θερµά χρώµατα, όπως το κόκκινο και το 

πορτοκαλί, ενώ παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να προτιµούν χρώµατα τα 

ψυχρά χρώµατα µπλε και πράσινο (Alschuler & Hattwick, 1947). Αυτή η 

διαφορά στην χρωµατική προτίµηση συσχετίστηκε µε τη φυσική 

παρορµητικότητα των µικρότερων παιδιών και µε την ανάπτυξη αίσθησης 

ελέγχου των µεγαλύτερων. Επίσης, ενισχύθηκε η σχέση µεταξύ της χρήσης 

του χρώµατος και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, συγκεκριµένα, 

η τάση άσκησης ελέγχου και εξωτερίκευσης των συγκρούσεων. Βάσει αυτών: 

 Το µπλε χρώµα συµβολίζει την ηρεµία, την γαλήνη, την έλλειψη 

ανταγωνισµού. Αν επικρατεί, υποδηλώνει έντονο αυτοέλεγχο ή 

εκφράζει παλινδρόµηση και κίνδυνο ενούρησης. Η απόλυτη απουσία 
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µπλε χρώµατος υποδηλώνει την καθήλωση της λιβιδινικής ενέργειας 

στο στοµατικό στάδιο. 

 Το πράσινο συµβολίζει την ησυχία, την ικανοποίηση, την ισορροπία, 

την ηρεµία. Αν επικρατεί, υποδηλώνει κίνδυνο οκνηρίας και 

ανυπακοής, κυρίως αν συνοδεύεται από άλλα σηµάδια επιθετικότητας. 

 Το κόκκινο εκφράζει δραστηριότητα, ζωντάνια, ενέργεια, ζωτικότητα, 

συγκίνηση, διέγερση, πάθος, θάρρος. Αν επικρατεί, δηλώνει 

εχθρότητα, επιθετικότητα, βία, πληθωρικότητα, ευερεθιστότητα και 

πιθανές εκρήξεις οργής. 

 Το κίτρινο είναι αντιπροσωπευτικό της προσαρµογής, της ενέργειας, 

του δυναµισµού. Αν επικρατεί, µπορεί να φανερώνει µία δύσκολη 

σχέση µε τον πατέρα ή άλλες αιτίες έντασης στο εσωτερικό της 

οικογένειας. 

 Το µοβ εκφράζει θλίψη, ανησυχία, ζήλια, κυριαρχία στα πάθη, 

θρησκευτικό αίσθηµα, ιδεαλισµό, σεµνότητα. Αν επικρατεί, µπορεί να 

υποδηλώνει υπερβολική υπερεγωτική παρότρυνση του παιδιού να 

µεγαλώσει ή να αναλάβει ευθύνες και προκαλεί στο παιδί φόβο 

αποτυχίας και ικανοποίησης του υπερεγωτικού προτύπου. 

 Το καφέ είναι δηλωτικό της σοβαρότητας, της λύπης, της έλλειψης 

ανεκτικότητας στις διαφωνίες και στις αντιθέσεις, της σύνεσης. Αν 

επικρατεί, το παιδί µπορεί να έχει επωµιστεί υπερβολικές ευθύνες και 

κάποια στοιχεία επιθετικότητας να µετατραπούν σε σαδιστική 

συµπεριφορά ή σε υπερβολικό αυτοέλεγχο µε αποτέλεσµα την 

απώλεια του φυσικού αυθορµητισµού του παιδιού και εδραίωσης µη 

ευέλικτης προσαρµοστικής συµπεριφοράς. 

 Το µαύρο µπορεί να υποδηλώνει πλούσιο εσωτερικό κόσµο, καθώς και 

φόβο, άγχος, επιφυλακτικότητα, πένθος, σεµνότητα, µελαγχολία, πόνο. 

Αν επικρατεί, εκφράζει υπεραισθησία και είναι πιθανή η εµφάνιση 

συναισθηµατικής αστάθειας. 

Ένα ακόµη στοιχείο που πρέπει να εκτιµηθεί, είναι ο ρεαλισµός των 

χρωµάτων του σχεδίου. Αν η χρήση των χρωµάτων είναι ασυνήθιστη ή 

ανορθόδοξη, µπορεί να είναι ένα µήνυµα του παιδιού που χρήζει ερµηνείας. 

Για παράδειγµα, στο σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας, ένας λαιµός 

χρωµατισµένος έντονα κόκκινος µπορεί να δηλώνει κάποιο τραύµα που να 
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σχετίζεται µε το σηµείο, φυσικά ή συµβολικά, κάποια αρρώστια, ένα οργανικό 

ή ψυχοσωµατικό πρόβληµα που συνδέεται µε το λαιµό, την κατάποση ή την 

αναπνοή. 

 

Προβολικά σχεδιαστικά τεστ και συσχέτιση µε 
συναισθηµατικότητα και προσωπικότητα 

 

 Στην πρωτοποριακή µελέτη της, η Machover (1949) παρουσίασε µία 

µέθοδο ερµηνείας των σχεδίων της ανθρώπινης φιγούρας. Βασιζόµενη στην 

υπόθεση ότι τα σχέδια αποτελούν προβολές της εικόνας του σώµατος, η 

συγγραφέας αναγνώρισε πολλούς συγκεκριµένους δείκτες. Μέσα από το 

πρίσµα της ψυχαναλυτικής θεωρίας, η εκτίµηση του σχεδίου εξαρτάται από 

τον τρόπο µε τον οποίο µέλη του σώµατος τονίζονται ή παραλείπονται. Η 

Machover τόνισε, επίσης, τη σηµασία που έχουν τα δοµικά και φορµαλιστικά 

στοιχεία του σχεδίου, παράλληλα µε το περιεχόµενο. Σε πολλές περιπτώσεις, 

όµως, η σηµασία που αποδίδεται σε συγκεκριµένους δείκτες δεν έχει τύχει 

πειραµατικής ταυτοποίησης (Swenson, 1968). Η χρήση των προβολικών τεστ 

δεν ικανοποιεί τα πρότυπα των τεστ, εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Παρόλα 

αυτά, τα προβολικά τεστ συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ως εκφράσεις της 

προσωπικότητας, της αντίληψης, της σκέψης, του συναισθήµατος, της αυτό-

εικόνας και των συγκρούσεων  (Winnicott, 1971).   

 
Σχεδιάζοντας έναν άνθρωπο  

 

Σχεδιάζοντας τον άνθρωπο, το παιδί κάνει ασυνείδητη αναπαράσταση 

του εαυτού του, και κατά συνέπεια, της αντίληψής του για το σώµα του και τις 

επιθυµίες του. Συνήθως, είµαστε σε θέση να διαπιστώσουµε κάποιες 

οµοιότητες ανάµεσα στην απεικόνιση του ανθρώπου και στα χαρακτηριστικά 

του παιδιού που τον σχεδίασε. Αν η ανθρώπινη φιγούρα είναι τοποθετηµένη 

κατάλληλα στο χώρο, µε σωστές αναλογίες, αποτελεί ένδειξη οµαλής 

ανάπτυξης και προσαρµογής. Αντιθέτως, αν το παιδί σχεδιάσει ένα µικρό 

άνθρωπο, στο πάνω µέρος της κόλας, µε αχνές και τρεµουλιαστές γραµµές, 

µπορεί να αποτελεί ένδειξη ανασφάλειας και υποτίµησης του εαυτού. Η 

απουσία ορισµένων οργάνων ή µελών του ανθρωπίνου σώµατος, τα πολλά 
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σβησίµατα, οι διακεκοµµένες γραµµές και η ανορθόδοξη τοποθέτηση των 

άκρων αποτελούν σηµάδια ανασφάλειας (Machover, 1949). Τα ανασφαλή 
παιδιά, θα αναζητήσουν, επίσης, πρότυπα για αντιγραφή, αντί να 

προσπαθήσουν να επινοήσουν δικές τους φιγούρες.  

 Το τεστ της ανθρώπινης φιγούρας µας δίνει µία πρώτη εντύπωση και 

εικόνα της ψυχοσωµατικής ανάπτυξης και του επιπέδου σχεδιαστικής εξέλιξης 

του παιδιού. Παραβάλλεται πίνακας οποίος παρουσιάζει µία, κατά 

προσέγγιση, εκτίµηση των σταδίων του σχεδιασµού της ανθρώπινης 

φιγούρας και τις διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στα δύο φύλα 

(Machover, 1949).   

 Το σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας θα πρέπει να αναλυθεί σύµφωνα 

µε ένα σχήµα που επιτρέπει να διαπιστωθούν βασικές δοµές της 

προσωπικότητας, της συναισθηµατικής κατάστασης και της κατανόησης της 

συµπεριφοράς του. Στοιχεία, όπως η διάσταση της φιγούρας, είναι 

συνδεδεµένα µε την αντίληψη που έχει το παιδί για τον εαυτό του, το σώµα 

του και την αυτό-εικόνα του µέσα στο περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό, µικρή 

φιγούρα υποδηλώνει χαµηλή αυτοεκτίµηση, αποτελεί σηµάδι ντροπαλότητας  

και φόβου σύγκρισης µε τους άλλους και το περιβάλλον γενικότερα. Αντίθετα, 

µεγάλη διάσταση της φιγούρας εκφράζει σιγουριά, εµπιστοσύνη στον εαυτό, 

σε µερικές περιπτώσεις αδιακρισία και αµυντική αναπλήρωση µίας άσχηµης 

αυτοεικόνας.  

Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, 3-4 ετών, τα αγόρια τείνουν να 

σχεδιάζουν µεγάλες φιγούρες, ως έκφραση της ανάγκης τους να αποδείξουν  

πρόωρα, την σωµατική τους υπεροχή. Τα κορίτσια παρουσιάζουν µία 

προοδευτική αύξηση, µε αποτέλεσµα να σχεδιάζουν µεγαλύτερες φιγούρες 

κατά την εφηβική ηλικία, όταν γίνεται έντονη η ασυνείδητη ανάγκη τους να 

είναι αρεστά. Η αύξηση των διαστάσεων της ανθρώπινης φιγούρας στα 

κορίτσια είναι σταθερή, ενώ στα αγόρια παρουσιάζει δύο κρίσιµα χρονικά 

σηµεία γύρω στην ηλικία των 5-6 ετών και στην εφηβεία. Μία πιθανή εξήγηση 

αφορά στα δύο βασικά σηµεία της συγκινησιακής – συναισθηµατικής και 

σεξουαλικής εξέλιξης, άµεσα σχετιζόµενα µε την αναζήτηση ταυτότητας. Το 

πρώτο συνοδεύει την εξέλιξη της αυτοκυριαρχίας στην τήρηση των 

επιβεβληµένων υπερεγωτικών κανόνων. Το δεύτερο κρίσιµο σηµείο για τα 

αγόρια εµφανίζεται στην εφηβεία και οφείλεται στο φόβο της ανάπτυξης, της  
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ΣΤΑ∆ΙΑ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΙΓΟΥΡΑΣ (Machover, 1949)   

 

 Κορίτσι Αγόρι 

 
3 ετών 

 
Άνθρωπος – γυρίνος 

 
Άνθρωπος – γυρίνος 

 
 
4 ετών 

 
Κεφάλι 
Μάτια 
Κορµός  

 
Κεφάλι 
Μάτια 

Σωστά προσανατολισµένο σχέδιο 
 
 
5 ετών 

 
Στόµα 
Μύτη 

Βραχίονες ενωµένοι µε το σώµα 
Πόδια 

Χρωµατισµένα ρούχα 

 
Μύτη 

Μακρύς κορµός 
Βραχίονες ενωµένοι µε το σώµα 
Σκέλη ενωµένα µε το σώµα 

Πόδια 
Χρωµατισµένα ρούχα 

 
 
 
6 ετών 

 
Μαλλιά 

Μακρύς κορµός 
Βραχίονες σχεδιασµένοι µε δύο 

γραµµές 
Σκέλη σχεδιασµένα µε δύο γραµµές 

Παντελόνι ή φούστα 
Παπούτσια  

 
Ρεαλιστικά χρώµατα στο πρόσωπο 

Στόµα 
Περιγράµµατα µε µολύβι 
Βραχίονες µε δύο γραµµές 

Σκέλη σχεδιασµένα µε δύο γραµµές 
Παντελόνι  

 
7 ετών 

 
Ρεαλιστικά χρώµατα στο πρόσωπο 

Περίγραµµα µε µολύβι 
∆άχτυλα  

 
∆άχτυλα 
Παπούτσια  

 
 
8 ετών 

 
Εξελιγµένα µάτια 

Σχεδιασµένος κορµός 
Λαιµός 

Βραχίονες µε αναλογίες 
Σκέλη µε αναλογίες 

Σωστή θέση των βραχιόνων 
Ευλύγιστα σκέλη 

Μανίκια και µπούστο στο ίδιο χρώµα 

 
Βραχίονες µε αναλογίες 
Σκέλη µε αναλογίες  

 
 
9 ετών 

 
Εξελιγµένο στόµα 

Σχεδιασµένος λαιµός 
Αναγνωρίσιµο φύλο 

Ζώνη  

 
Εξελιγµένο στόµα 
Εξελιγµένη µύτη 

Σχεδιασµένος κορµός 
Αναγνωρίσιµο φύλο 

Σωστή θέση των βραχιόνων  
 
10 ετών 

 
Όµοιο πλάτος µατιών 

Ώµοι 
Κεφάλι µε αναλογίες 
Παλάµη του χεριού 
Πέντε δάχτυλα 

Αναγνωρίσιµη ηλικία  

 
Εξελιγµένα µάτια 
Παλάµη του χεριού 
Ευλύγιστα σκέλη 

Φυσική στάση ποδιών 
Μανίκια και µπούστο στο ίδιο χρώµα 

Αναγνωρίσιµη ηλικία 
 
 
11 ετών 

 
Εξελιγµένη µύτη 

Κόµµωση 
Φυσική στάση των ποδιών 

 
Μαλλιά 
Λαιµός 
Ώµοι 
Ζώνη  

 
 
12 ετών 

 
Όµοιο ύψος µατιών 

Τρεις λεπτοµέρειες στα µάτια 
Κόρη του µατιού 

Φρύδια 
Κόκκινο στόµα 

 
Όµοιο πλάτος µατιών 
Κόρη του µατιού 

Κόµµωση 
Κεφάλι µε αναλογίες 

Εξατοµικευµένη φιγούρα 
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αποµάκρυνσης από τη µητέρα και της απάρνησης των προνοµίων που 

παρείχε η παιδική ηλικία. Στη φάση αυτή µπορεί να παρατηρηθεί 

παλινδρόµηση, η οποία εκδηλώνεται µε τη µείωση των διαστάσεων της 

φιγούρας. 

 Οι αναλογίες αφορούν στη σχέση ανάµεσα στο κεφάλι, στον κορµό και 

στα άκρα, καθώς και στη σχέση των διαφόρων λεπτοµερειών µεταξύ τους. 

∆εν υπάρχει ακριβής κανόνας καθορισµού της σωστής αναλογίας, η οποία 

αποκτάται µε την εξέλιξη της σχεδιαστικής ωρίµανσης και της ανάπτυξης του 

παιδιού. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε κάποιες συγκεκριµένες δυσαναλογίες 

(Machover, 1949). Όσον αφορά στο χρώµα και την ένταση των γραµµών, 

έχουν αναφερθεί νωρίτερα.  

                                                       
 

Το κεφάλι αναπαριστά τα συναισθήµατα που έχει αντλήσει το παιδί 

από το µητρικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί και σύµβολο της αντίληψης που έχει 

για τον εαυτό του. Πρόκειται για το σηµείο πρώτης ικανοποίησης της 

λιβιδινικής ενέργειας µέσω του στόµατος ή το σηµείο που σχετίζεται µε πόνο 

από σχετικό µε αυτό πρόβληµα. Αν είναι µεγάλο, φανερώνει εγωκεντρισµό, ο 

οποίος είναι φυσιολογικός έως την ηλικία των 6 ετών. Σε µετέπειτα ηλικίες 

µετατρέπεται σε προβληµατική συµπεριφορά. Αποτελεί συµβολισµό 

διαχυτικότητας. Αν είναι µικρό, υποδηλώνει εσωστρεφή συµπεριφορά, 

κλείσιµο του παιδιού στον εαυτό του και, κατά συνέπεια, δυσκολία στις 

σχέσεις µε τους άλλους. Πιθανόν να εκφράζει και ντροπαλότητα. 

 Τα χαρακτηριστικά του προσώπου συγκεντρώνουν όλα σχεδόν τα 

όργανα επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο. Απεικόνιση προσώπου χωρίς 

χαρακτηριστικά, µπορεί να υποδηλώνει, µέσω του µηχανισµού άρνησης, 

δυσκολία στην εκδήλωση των συναισθηµάτων του. Τα µάτια συµβολίζουν τη 

δύναµη και τη ζωτικότητα που διοχετεύει το παιδί στις σχέσεις του µε τους 
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άλλους, καθώς και την πνευµατική περιέργεια. Αν είναι µικρά, αποτελούν 

ένδειξη εσωστρέφειας, φόβου επικοινωνίας, δυσπιστία, κυρίως µε τους 

ενηλίκους. Αν είναι κλειστά, υποδηλώνουν ναρκισσισµό ή φιλαρέσκεια, 

εφόσον το παιδί δεν ενδιαφέρεται να δει το περιβάλλον του και αρκείται στην 

εσωτερική εικόνα του εαυτού. Αν είναι µεγάλα, µπορεί να δηλώνουν 

επιθετικότητα που στρέφεται προς τον έξω κόσµο. Η έλλειψη µατιών, σηµαίνει 

άρνηση αντιµετώπισης της πραγµατικότητας, και πιθανόν να συνοδεύεται µε 

στοιχεία αυτισµού. 

 Το στόµα αποτελεί µέσο διατροφής, φυσιολογικής και συναισθηµατικής. 

Το παιδί λαµβάνει την τροφή από την οποία αντλεί σωµατική δύναµη. Πιθανή 

παράλειψη του στόµατος µπορεί να υποδηλώνει συναισθηµατικές ελλείψεις, 

που σχετίζονται µε το στοµατικό στάδιο. Μπορεί, επίσης, να συµβολίζει 

διατροφικά προβλήµατα που έχει αντιµετωπίσει το παιδί ή και η έλλειψη 

δηµιουργίας δεσµού µε τους αγαπηµένους άλλους. Αν είναι έντονα 

χρωµατισµένο, µπορεί να υποδηλώνει επιθετικότητα. Κλειστό ή ελάχιστα 

τονισµένο µε µία λεπτή γραµµή, αποτελεί σηµάδι, µετά την ηλικία των 7 ετών, 

έντασης και απογοήτευσης. Συµβολικά το παιδί µε αυτόν τον τρόπο αποκλείει 

αυτούς που δεν ικανοποίησαν τις πρωταρχικές του ανάγκες. Τα δόντια 

αποτελούν σύµβολο οργής και εκφράζουν την ανάγκη συναισθηµατικής 

εκτόνωσης. Η µύτη αποτελεί φαλλικό σύµβολο και απαντάται συχνότερα στα 

σχέδια των αγοριών. Είναι σύµβολο της πραγµατοποιηµένης ή επικείµενης 

εισόδου στην εφηβεία. Παραµόρφωση ή τονισµός µπορεί να συσχετιστεί µε 

φόβο ευνουχισµού (παλινδρόµηση στο φαλλικό στάδιο) ή επιθυµία 

εκδήλωσης σεξουαλικότητας, και απαντάται συνήθως στα σχέδια παιδιών 

εφηβικής ηλικίας. 

 Τα αυτιά µπορεί να εκφράζουν την ανάγκη του παιδιού να ακούσει και 

να µάθει, να ικανοποιήσει την περιέργειά του, ή να δηλώνουν κάποιοι 

πρόβληµα ακοής. ∆ηλώνουν, κυρίως, ενδιαφέρον του παιδιού για την 

εξωτερική πραγµατικότητα. Τα µαλλιά, ιδιαίτερα εάν είναι µακριά, δηλώνουν 

ζωτικότητα, δύναµη και σεξουαλική ορµή. Στα κορίτσια σχετίζονται µε την 

επιθυµία να αρέσουν και να γοητεύσουν τους γύρω τους. Ο λαιµός αποτελεί 

το σύνδεσµο του κεφαλιού (λογική) µε τον κορµό (ένστικτο). Αν είναι µακρύς, 

µπορεί να αποτελεί ένδειξη φυσιολογικής ανάπτυξης, πραγµατικής ή 

επιθυµητής, ή ανάγκη αυτοπροβολής. Αν είναι κοντός και ιδιαίτερα λεπτός, 
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µπορεί να εκφράζει άγχος ή και κάποια δυσκολία στην αναπνοή. Αν είναι 

βαµµένος κόκκινος, µπορεί να υποδηλώνει ντροπαλότητα καλυµµένη από 

επιθετικές αντιδράσεις, ανασφάλεια ή ένδειξη κάποιας ιατρικής επέµβασης ή 

προβλήµατος υγείας στην περιοχή. Αν απουσιάζει, υποδηλώνει 

υπερευαισθησία, η οποία ενδέχεται να µετατραπεί σε συναισθηµατική 

αστάθεια. 

 Τα σκέλη αποτελούν σύµβολο σιγουριάς και το παιδί σχεδιάζοντάς τα 

τονίζει την ικανότητα αντοχής του, το δυναµισµό και τη σταθερότητά του. Αν 

είναι µακριά, µπορεί να εκφράζουν την ανάγκη του παιδιού να µεγαλώσει και 

να αναπτυχθεί. Τα κοντά σκέλη, συνήθως, είναι αντιπροσωπευτικά φόβου και 

άρνησης του παιδιού να µεγαλώσει και την ανάγκη προστατευµένου 

περιβάλλοντος. Αν είναι έντονα ασύµµετρα, µπορεί να υποδηλώνουν µία 

πραγµατική σωµατική ατέλεια ή µία κινητική δυσκολία. Αν σχεδιαστούν 

σταυρωµένα, µπορεί να εκφράζουν αναστολή ή σεξουαλική σύγκρουση. Τα 

πόδια συµβολίζουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια, αλλά συνδέονται και 

αυτά µε τη σεξουαλικότητα. Αν είναι µεγάλα και καλά τοποθετηµένα, µπορεί 

να δηλώνουν σιγουριά και σταθερότητα, ευστάθεια, αποτελεσµατικότητα. Αν 

είναι µικρά, σε αφύσικη θέση ή απουσιάζουν, εκφράζουν φόβο και άµυνα. 
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 Οι βραχίονες και τα χέρια εκφράζουν βασικά στοιχεία της επικοινωνίας, 

καθώς επιτρέπουν την επαφή και µε την άµεση σχέση µε τον έξω κόσµο 

(DiLeo, 1983). Αν είναι γαµψά και κόκκινα, συνήθως είναι αντιπροσωπευτικά 

της επιθετικότητας και αισθήµατος απειλής. Αν υψώνονται προς τον ουρανό 

µπορεί αποτελούν σηµάδι αναζήτησης βοήθειας, προστασίας, επιθυµίας για 

φροντίδα. Η απουσία βραχίονα µπορεί να συνδέεται µε προβλήµατα που 

αφορούν τη σεξουαλικότητα ή µε καταπιεσµένη εχθρότητα προς κάποιο µέλος 

της οικογένειας. Μπορεί να συνοδεύεται, επίσης, από αισθήµατα ενοχής, που 

µπορεί να στρέψουν αυτήν την επιθετικότητα προς τον ίδιο τον εαυτό.        

              
 

 Ο κορµός συµβολίζει την παρόρµηση και την υλικότητα. Λεπτός 

κορµός είναι συνήθως αντιπροσωπευτικός παιδιών ικανοποιηµένων από την 

εικόνα τους. Όταν µία γραµµή ή µία ζώνη χωρίζει τον κορµό στα δύο, 

συµβολίζουν άλυτες συγκρούσεις µεταξύ σεξουαλικών επιθυµιών και ενοχών. 

Αν στο σώµα σχεδιαστεί το στήθος, φαίνεται να υποδηλώνει ισχυρό δεσµό µε 

τη µητέρα και πιθανή καθήλωση στο φαλλικό στάδιο.  

 Η παρουσία κουµπιών υποδηλώνει, συνήθως, ισχυρό δεσµό µε το 

οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως µε τη µητέρα. Συµβολίζει ένα είδος οµφαλού 

και κάποιας αποµάκρυνσης από τη µητέρα, την οποία το παιδί βιώνει 

αρνητικά. Τα σεξουαλικά όργανα σχεδιάζονται σπάνια µε εµφανή και 

συγκεκριµένο τρόπο και όταν αυτό συµβαίνει µπορεί να υποδηλώνει 

πρόβληµα που σχετίζεται µε την περιοχή αυτή ή και να αποτελεί σηµάδι 

σεξουαλικής κακοποίησης. 
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Το σχέδιο του δέντρου  
  

Το δέντρο αποτελεί ένα αποτελεσµατικό βοήθηµα κατανόησης του 

ασυνείδητου περιεχοµένου του παιδικού ψυχισµού. Ψυχαναλυτικά το δέντρο 

συµβολίζει τον Εαυτό, δηλαδή την ενέργεια εκείνη που κατακλύζει ολόκληρο 

το άτοµο και αποκαλύπτει την πραγµατική του υπόσταση. Τα τρία βασικά 

στοιχεία ερµηνείας του δέντρου είναι ο κορµός, οι ρίζες και το φύλλωµα. 

Οι ρίζες συµβολίζουν το συναισθηµατικό κόσµο, αποτελούν βασικό 

µέρος του, χωρίς το οποίο το δέντρο θα ακουµπούσε στο έδαφος, αλλά θα 

του έλειπε η αναγκαία λέµφος για να ζήσει. Κατ’ αναλογία, οι ρίζες 

αναπαριστούν τη ζωή του Εγώ, το οποίο προστατευµένο και θρεµµένο από τη 

µητρική αγάπη, δυναµώνει και αναπτύσσεται µε σταθερότητα και ασφάλεια. 

Οι ρίζες ανάγουν στον κόσµο των συναισθηµάτων, στο δεσµό που 

δηµιουργείται ανάµεσα στη µητέρα (ρίζες) και το παιδί (κορµός). Αυτός ο 

κόσµος των συναισθηµάτων θα παραµείνει σταθερός στη µνήµη του ατόµου 

και ακριβώς από αυτή τη σκοτεινή και αφανή περιοχή του εδάφους το Εγώ θα 

αντλήσει όλη τη δύναµη που χρειάζεται για να αντιµετωπίσει τη ζωή. 

Ο κορµός συµβολίζει το Εγώ και εκφράζει την αντίληψη που έχει το 

παιδί για τον εαυτό του και την ασφάλεια που νιώθει. Ένας λεπτός κορµός 

υποδηλώνει περιορισµένη αντοχή στις δυσκολίες και την ανάγκη του παιδιού 

για βοήθεια και προστασία. Το παιδί αισθάνεται εύθραυστο, ψυχικά ή 

σωµατικά. Ο χοντρός και καλά σχεδιασµένος κορµός αποτελεί έκφραση µίας 

συγκροτηµένης προσωπικότητας, η οποία βασίζεται στην αίσθηση 

εµπιστοσύνης και εκτίµησης που έχει το παιδί για τον εαυτό του. Η 

σταθερότητα ενός έντονα σχεδιασµένου κορµού αποτελεί, επίσης, ένδειξη 

σωµατικής δύναµης, που επιτρέπει στο παιδί να αντιµετωπίζει 

αποτελεσµατικότερα τις δυσκολίες που του παρουσιάζονται. 

Το φύλλωµα είναι το αποτέλεσµα της αλληλουχίας µεταξύ ρίζας και 

κορµού. Συµβολίζει την προβολή του παιδιού προς τον έξω κόσµο. Τα κλαδιά 

διευρύνονται και επεκτείνονται πέρα από το χώρο που καλύπτει το Εγώ 

(κορµός). Υποδηλώνουν κατά πόσο το παιδί µπορεί να επικοινωνήσει και να 

προσαρµοστεί. Το φύλλωµα συµβολίζει την ικανότητα του παιδιού να 

αναπροσαρµόζει τον εγωκεντρισµό του, όπως αυτός απεικονίζεται µέσω του 
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κορµού, προκειµένου να λάβει ικανοποίηση από κάτι διαφορετικό από τον 

εαυτό του (κλαδιά). 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ (Buck, 1966) 

 

 

 
 

Τραύµα 
 

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξηµένο ενδιαφέρον των 

επαγγελµατιών ψυχικής υγείας για τις τραυµατικές εµπειρίες των παιδιών, 
εξαιτίας της κατανόησης του αντίκτυπου που µπορεί να έχει η οικογενειακή, 

φυσική και σεξουαλική κακοποίηση, τα καταστροφικά γεγονότα, και γενικότερα 

κάθε µορφή βίας ή κακοποίησης, στον ευαίσθητο παιδικό ψυχισµό. Τα 

τραυµατισµένα παιδιά βιώνουν ένα ευρύ φάσµα συναισθηµατικού και ψυχικού 

πόνου, συµπεριλαµβανοµένων άγχους, φόβου, µοναξιάς, κατάθλιψης, 

 
Άγχος  
Μικρές διαστάσεις, ανησυχία για συµµετρία, 
φρούτα χωρίς κλαδιά, αχνή ή/ και 
διακεκοµµένη γραµµή, σβησίµατα, παρουσία 
φωλιάς  
 
Αυτονοµία  
Κορµός – ρίζες –φύλλωµα αναλογικά µεταξύ 
τους, σίγουρη γραµµή 
 
Αυστηρότητα και αυτοέλεγχος  
Λεπτός και ευθύγραµµος κορµός, λίγο 
καλυµµένη κόλα, συγκρατηµένα και 
στυλιζαρισµένα περιγράµµατα, αβέβαιη 
γραµµή, αχνές ή ανύπαρκτες ρίζες 
 
Εγωκεντρισµός 
Κορµός που κυριαρχεί σε σχέση µε το 
φύλλωµα, κορµός γεµάτος χρώµα, έντονη και 
γεµάτη ενέργεια πίεση του µολυβιού 
 
Εξωστρέφεια και ενθουσιασµός 
Μεγάλο δέντρο, σίγουρη γραµµή, απλωµένα 
κλαδιά αριστερά και δεξιά, ρίζες που 
απεικονίζονται εµφανώς, έντονα και ζωντανά 
χρώµατα 
 
Εσωστρέφεια 
Μακρύς και λεπτός κορµός, φύλλωµα χωρίς 
κλαδιά, φύλλωµα που µοιάζει µε χωριστά 
συννεφάκια, µπλεγµένα κλαδιά, σβησίµατα, 
απουσία ριζών 

 
Μελαγχολία  
Φύλλα πεσµένα ή που πέφτουν, έλατο, κορµός 
µε κάθετες ραβδώσεις, απαλά χρώµατα 
 
Ναρκισσισµός 
Μεγάλος κορµός, διευρυµένες και καλά 
σχεδιασµένες ρίζες, λιγοστό και µαζεµένο 
φύλλωµα 
 
Παλινδρόµηση 
∆έντρο σχεδιασµένο κάτω και αριστερά στην 
κόλα, φωλιά µε ζωάκια, ρίζες είτε πολύ 
απλωµένες είτε ανύπαρκτες 
 
Προσαρµοστικότητα 
Απλωµένο και µε αέρινο περίγραµµα φύλλωµα, 
αναλογικός κορµός, σίγουρη γραµµή, ζωντανά 
χρώµατα, φρούτα στα κλαδιά, οριζόντια γραµµή 
που αναπαριστά το έδαφος 
 
Πρώιµη σεξουαλικότητα 
Παρακλάδια κατά µήκος του κορµού, λουλούδια 
στο έδαφος, επιλογή του κόκκινου, του κίτρινου 
και του µοβ 
 
Τραύµατα 
Οριζόντιες γραµµές που διασχίζουν τον κορµό, 
οριζόντιες γραµµές στις πλευρές του κορµού σαν 
ορίζοντας, κυριαρχία του µαύρου 
 
Φαντασία 
Φύλλωµα που κυριαρχεί σε σχέση µε τον κορµό, 
τοποθέτηση του δέντρου στο πάνω µέρος της 
κόλας, πληθώρα λεπτοµερειών 
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αίσθηση του αβοήθητου, απόγνωσης και ευπάθειας. Η απώλεια αποτελεί ένα 

ακόµη στοιχείο τραυµατισµού και µπορεί να συνδέεται µε τη στέρηση κάποιου 

γονέα ή σηµαντικού άλλου, εξαιτίας διαζυγίου, φυλάκισης, φυσικής ή ψυχικής 

ασθένειας, θανάτου. Τα παιδιά µπορεί ακόµη να θεωρήσουν ως απώλεια την 

ανεργία ενός γονέα, καθώς και στη µετακόµιση σε ένα νέο περιβάλλον, και να 

αντιδράσουν τραυµατικά. Οι πολλαπλές απώλειες είναι σύνηθες φαινόµενο σε 

κάθε τραυµατική κατάσταση και µπορεί να έχουν διάφορους τρόπους 

επίδρασης στον παιδικό ψυχισµό.  

 Σύµφωνα µε το DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), 

τα συµπτώµατα διαταραχής µετά από τραυµατικό στρες συµπεριλαµβάνουν 

απώλεια της ικανότητας ενασχόλησης µε προηγούµενες ευχάριστες 

δραστηριότητες, περιορισµένο συναισθηµατικός εύρος, αίσθηση σµίκρυνσης 

του µέλλοντος, σωµατικά ενοχλήµατα, φόβο επανάληψης του τραυµατικού 

γεγονότος, και πιθανό «ψυχικό µούδιασµα». Η αυξηµένη εγρήγορση, το 

άγχος, η απόσυρση, επαναλαµβανόµενοι εφιάλτες, καθώς και µείωση της 

γνωστικής ικανότητας απαντώνται, επίσης συχνά στο µετατραυµατικό στρες 

(Green, 1983). Εποµένως, παιδιά που έχουν εκτεθεί σε οικογενειακή βία ή 

φυσική κακοποίηση, µπορούν να παρουσιάσουν διαταραχή µετά από 

τραυµατικό στρες. 

 Τα παιδιά χρησιµοποιούν το παιχνίδι για να εκφράσουν τραύµα και 

συνωδά συναισθήµατα θλίψης, πένθους και απώλειας. Το σχέδιο, εκτός από 

ένα καθρέφτισµα της κρίσης ή του πόνου, αποτελεί, επίσης, ένα µέσο 

έκφρασης επιθυµιών µίας άλλης πραγµατικότητας και διαφυγής από φόβους 

και εµπειρίες πολύ δύσκολες να εκφραστούν µε άλλο τρόπο. Όσον αφορά σε 

παιδιά τα οποία έχουν τραυµατιστεί από οικογενειακή βία, κακοποίηση, ή 

άλλη µορφή κρίσης, τα σχέδια µπορεί να αναπληρώσουν φαντασιώσεις για 

µία πραγµατικότητα διαφορετική. Τέτοιου είδους σχέδια συχνά περιλαµβάνουν 

χαρούµενες σκηνές και πολύχρωµα σπίτια, µε κήπους και παιχνίδια, 

δηµιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο την ειδυλλιακή ζωή που θα ήθελαν να 

έχουν ζήσει. 

 Το παιχνίδι, και ειδικότερα το σχέδιο, αποτελεί το κύριο µέσο έκφρασης 

των τραυµατισµένων παιδιών, εφόσον τους παρέχει έναν πρώτο, µη λεκτικό, 

τρόπο επικοινωνίας, µέχρι να µπορέσουν να διαχειριστούν τον πόνο τους και 

να τον εκφράσουν και λεκτικά (Malchiodi, 1998). ∆εν εκφράζουν, όµως, όλα τα 
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παιδιά µε τον ίδιο τρόπο το τραύµα τους. Αν και, υπάρχουν πολλά κοινά 

στοιχεία στη δοµή και το περιεχόµενο εικόνων που σχεδιάζονται ως απάντηση 

στο τραύµα ή στην κρίση, κάθε παιδί έχει έναν προσωπικό τρόπο έκφρασης. 

Για παράδειγµα, τραυµατικά γεγονότα µπορεί να εκφραστούν µέσω πλήρως 

σχεδιασµένων εικόνων ή µέσω διασκορπισµένων στοιχείων. Μερικά παιδιά 

θα εκφράσουν τον πόνο τους µε µεγάλη λεπτοµέρεια, ενώ άλλα προτιµούν να 

δίνουν όσο λιγότερα στοιχεία γίνεται. Παιδιά που έχουν υποστεί χρόνιο 

τραύµα µπορεί να είναι λιγότερο ικανά να εκφραστούν ελεύθερα, ενώ, 

αντίθετα, αυτά που έχουν βιώσει ένα οξύ τραυµατικό γεγονός (ένα 

µεµονωµένο περιστατικό) µπορεί να είναι πιο ικανά να εκφραστούν µέσω του 

σχεδίου (Malchiodi, 2001). Χρόνια τραυµατισµένα παιδιά µπορεί να νιώθουν 

λιγότερο ασφαλή µε κάθε µέσο έκφρασης και να χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο στο να αποκτήσουν την αίσθηση ασφάλειας και θεραπευτικής 

συµµαχίας µε το θεραπευτή και τη θεραπευτική διαδικασία.  

 

                          
 

 Η καλλιτεχνική έκφραση µπορεί να αποτελέσει το µέσο συνένωσης 

τµηµάτων της προσωπικότητας, τα οποία έχουν προσωρινά απωθηθεί λόγω 

της τραυµατικής εµπειρίας. Το τραύµα αποτελεί ένα όριο, το οποίο διαχωρίζει 

την περίοδο που το παιδί ένιωθε ασφάλεια από την περίοδο του άγχους, του 

φόβου, και των άλλων συναισθηµάτων που σχετίζονται µε αυτό. Αυτό που 

είναι αξιοσηµείωτο, είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά, παρόλα τα 

τραυµατικά γεγονότα που έχουν βιώσει, συνεχίζουν να αντλούν ικανοποίηση 

από τη σχεδιαστική δραστηριότητα. Ίσως, γιατί η καλλιτεχνική έκφραση και 

δηµιουργία αποτελεί από µόνη της µία φυσική εµπειρία ολοκλήρωσης ή 

πορείας προς αυτή (Arnheim, 1974), καθώς επιτρέπει την ανάδυση 



 
 

 
 

66

66

ασυνείδητων συγκρούσεων, χωρίς να θίγει τα όρια του πραγµατικού και να 

απειλεί µε την έκφρασή του έναν ήδη ταλαιπωρηµένο παιδικό ψυχισµό. Αυτό 

µπορεί να αποτελεί και το πιο σηµαντικό στοιχείο κατανόησης των σχεδίων 

τραυµατισµένων παιδιών, καθώς και της θεραπευτικής διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο      ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

 
 Πέραν του έκδηλου περιεχοµένου έκφρασης, υπάρχουν στοιχεία του 

τρόπου και περιεχοµένου των σχεδίων, τα οποία αποτελούν συµβολισµούς 

των συναισθηµάτων και συµπεριφορών του παιδιού. Αυτά τα στοιχεία µπορεί 

να εκφραστούν ασυνείδητα από αυτό µέσω της σχεδίασης των µελών της 

οικογένειάς του. Τα παιδιά επηρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από τις 

διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσουν µε τους γονείς, τα αδέρφια, τους 

συγγενείς, τους φίλους, τους παιδαγωγούς, και αντικατοπτρίζουν αυτές τις 

σχέσεις, όπως και άλλες που έχουν ήδη αναφερθεί, µέσα από τη σχεδιαστική 

τους δραστηριότητα. Οι εικόνες που σχηµατίζουν τα παιδιά για την οικογένειά 

τους, το σχολείο και τη γενικότερη κοινότητα στην οποία ζουν, µπορεί να 

θεωρηθούν τόσο εκφράσεις αυτό-εικόνας, όσο και αυτών που τα παιδιά 

βλέπουν, αισθάνονται, βιώνουν και σκέφτονται για τους ανθρώπους του 

περιβάλλοντός τους. Τέτοιου είδους σχέδια αποτελούν αυτά των παιδιών για 

τα µέλη της οικογένειάς τους, καθώς και τα σχέδια του σπιτιού, δίνοντας 

πληροφορίες για τα διαπροσωπικά δυναµικά και τις αντιλήψεις των παιδιών 

για το σπίτι τους, το περιβάλλον τους, και την κοινότητα.  

 

Σχέδια της οικογένειας  
 
 Τα παιδικά σχέδια των µελών της οικογένειας θεωρείται ότι παρέχουν 

πληροφορίες για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις µέσω του περιεχοµένου τους, 

της τοποθέτησης και του µεγέθους των φιγούρων, καθώς και της ίδιας της 

δραστηριότητας δηµιουργίας τους (Oster & Montgomery, 1996). Ως µέρος 

µίας γενικότερης θεραπευτικής διαδικασίας, τα σχέδια της οικογένειας 

θεωρούνται βοηθήµατα κατανόησης όχι µόνο της αντίληψης που έχουν τα 

παιδιά για τον εαυτό τους, αλλά και του τρόπου που αντιλαµβάνονται τον 

εαυτό τους σε σχέση µε τους ανθρώπους που κατέχουν σηµαντικό ρόλο στη 

ζωή τους, καθώς, επίσης, του τρόπου που βιώνουν το σύστηµα, την ιεραρχία 

και τα όρια µέσα στην οικογένειά τους.  
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 Η χρήση των σχεδίων της οικογένειας, ως µέσα εκτίµησης, ξεκίνησε 

στη δεκαετία του 1930, ως προβολική διαδικασία. Οι πρώτοι που θεώρησαν 

ότι τα σχέδια της οικογένειας µπορεί να σχετίζονται µε την προσωπικότητα 

του παιδιού ήταν οι Appel (1931) και Wolff (1942). Αργότερα, ο Hulse (1952), 

συγκέντρωσε και µελέτησε πολλά παιδικά σχέδια της οικογένειας, 

συγκρίνοντάς τα µεταξύ τους, αυτά παιδιών που θεωρούνταν ότι είχαν µία 

φυσιολογική ψυχοσωµατική ανάπτυξη, µε εκείνα παιδιών που θεωρούνταν 

συναισθηµατικά διαταραγµένα. Η µελέτη του επικεντρώθηκε σε µία ολιστική 

κατανόηση των σχεδίων της οικογένειας, και όχι σε µεµονωµένα στοιχεία 

τους. Παρατήρησε ότι τα παιδιά, διαµέσω αυτών των σχεδίων, προβάλουν 

βαθιά εσωτερικευµένα συναισθήµατα για τους γονείς τους και τα αδέρφια 

τους, και παράλληλα ενδοοικογενειακά δυναµικά και καταστάσεις.  

 Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί µεγάλη έµφαση σε συγκεκριµένα 

στοιχεία και συµβολισµούς, όπως αυτά απαντώνται στα σχέδια της 

οικογένειας. Πέραν του σχεδίου των µελών της οικογένειας, µία άλλη ευρέως 

χρησιµοποιούµενη σχεδιαστική δραστηριότητα είναι η Κινητική Σχεδίαση της 

Οικογένειας (Kinetic Family Drawing, KFD) (Burns & Kaufman, 1972), στη 

διάρκεια της οποίας ζητάται από το παιδί να ζωγραφίσει µία εικόνα κάθε 

µέλους της οικογένειάς του, συµπεριλαµβανοµένου του ιδίου, σε κάποια 

µορφή δράσης. Το σηµείο της δραστηριότητας των µελών τονίζεται, ώστε το 

παιδί να ενθαρρυνθεί στο να σχεδιάσει εικόνες οι οποίες να εµπεριέχουν 

κάποια µορφή δια-δραστικότητας µεταξύ τους. Όπως και στις υπόλοιπες 

προβολικές διαδικασίες, πιστεύεται ότι, µέσω του σχεδίου, το παιδί µπορεί να 

εκφράσει ευκολότερα ιδέες, συναισθήµατα και αντιλήψεις για τα µέλη της 

οικογένειάς του. Επιπλέον, η συγκεκριµένη δραστηριότητα θεωρείται ότι 

αποτελεί ένα οπτικό αρχείο ανάπτυξης του εαυτού µέσα στο σύστηµα της 

οικογένειας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει αρχείο συλλογής των σχεδίων του παιδιού 

και σύγκριση µεταξύ τους στο πέρας του χρόνου. 

 Τα σχέδια της οικογένειας εµπεριέχουν πολλές ανθρώπινες φιγούρες 

και το σηµείο όπου εστιάζεται η ερµηνεία είναι στον τρόπο αναπαράστασης 

των µελών της οικογένειας και η µεταξύ τους συσχέτιση, καθώς και στα 

εµφανή όρια, τα οποία σχεδιάζονται µεταξύ των φιγούρων. Η χρήση γραµµών 

µε σκοπό να αποµονωθεί κάποιο µέλος της οικογένειας από τα υπόλοιπα, 

τοποθετώντας το σε ένα πλαίσιο, εκφράζει έλλειψη επικοινωνίας και 
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συναισθήµατα αποµόνωσης. Τα συναισθήµατα της αποµόνωσης µπορεί να 

εκφραστούν µέσω της απεικόνισης απόστασης µεταξύ των µελών, καθώς και 

µέσω της ανάγκης ψυχολογικού χώρου, στην περίπτωση που το παιδί 

διαχωρίζει τον εαυτό του από τους γονείς του. Η σχεδίαση πλαισίου έχει ένα 

προφανές συµβολικό περιεχόµενο. Οι φιγούρες που τοποθετούνται µέσα σε 

αυτή είναι είτε αντικείµενα προστασίας, είτε αντικείµενα που πρέπει να 

κρατηθούν σε απόσταση από το παιδί. Για την εξακρίβωση ποιας από τις δύο 

υποθέσεις θέλει να εκφράσει το παιδί, ο θεραπευτής οφείλει να συζητήσει µαζί 

του για το περιεχόµενο του σχεδίου, ώστε να µπορέσει να λάβει περισσότερες 

πληροφορίες και πιο ασφαλή συµπεράσµατα.  

 
Για παράδειγµα, η απεικόνιση της µητέρας να µαγειρεύει ή να σερβίρει 

φαγητό, συµβολίζει τη ζεστασιά και την αγάπη (DiLeo, 1983). Ο γονέας που 

υπερισχύει, κυρίως συναισθηµατικά, απεικονίζεται, συνήθως, µε µεγαλύτερες 

διαστάσεις, ανεξαρτήτως, από το φυσικό του µέγεθος. Η απεικόνιση του 

πατέρα να παρακολουθεί τηλεόραση, να τρώει µόνος του, ή να κρύβει το 

πρόσωπό του πίσω από την εφηµερίδα, υποδηλώνει απόσυρση από τις 

οικογενειακές δραστηριότητες και ανησυχίες. Αυτές, οι απεικονίσεις, βέβαια, 

ενέχουν τα στερεότυπα του ρόλου των δύο φύλων, και είναι απαραίτητη η 

διασαφήνιση της υπεροχής του συµβολισµού. Η τοποθέτηση κάποιου 



 
 

 
 

70

70

αντικειµένου κοντά ή µακριά από ένα γονέα ή αδερφό, υποδεικνύει προτίµηση 

ή αρνητικό συναίσθηµα. Η αντίσταση στη σχεδίαση της οικογένειας έχει 

παρατηρηθεί σε παιδιά των οποίων η οικογενειακή ζωή χαρακτηρίζεται από 

αναστάτωση και βία, και τα οποία έχουν αποκτήσει µία έντονα αρνητική 

εικόνα της οικογένειας. Η παράληψη του εαυτού από το σχέδιο της 

οικογένειας, απαντάται, κυρίως, σε σχέδια παιδιών µε πολύ χαµηλή 

αυτοεκτίµηση. Η παράληψη αυτή µπορεί να είναι εσκεµµένη ή ασυνείδητα να 

έχει ξεχαστεί να σχεδιαστεί. Η άρνηση σχεδίασης της οικογένειας 

παρατηρείται, συνήθως, σε παιδιά διαλυµένων οικογενειών . Ακόµη, όµως, και 

σε αυτά τα τραυµατισµένα παιδιά, η απόλυτη άρνηση είναι εξαιρετικά σπάνια. 

Συνήθως, τα παιδιά αυτά, σχεδιάζουν την οικογένειά τους 

συµπεριλαµβάνοντας όλα τα αδέρφια τους και τους εαυτούς τους, αλλά 

παραλείποντας τους γονείς τους. 

Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα σχέδια των παιδιών, τα σχέδια της 

οικογένειας δεν αποτελούν αυθόρµητη έκφραση. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται 

από το όταν στα παιδιά δίνεται η ελευθερία να σχεδιάσουν ό,τι αυτά 

επιθυµούν, δεν τείνουν να ζωγραφίζουν την οικογένειά τους (Malchiodi,1998). 

Εξαίρεση αποτελούν τα παιδιά των 4 µε 6 ετών τα οποία βρίσκονται στο 

στάδιο της σχεδιαστικής ανάπτυξης όπου οι ανθρώπινες φιγούρες αποτελούν 

σηµαντικό µέρος των σχεδίων, και τα παιδιά αρέσκονται να ζωγραφίζουν τους 

εαυτούς τους, τους γονείς τους, τα αδέρφια τους, και γενικότερα άλλους 

ανθρώπους που κατέχουν σηµαντική θέση στη ζωή τους. Τα παιδιά που 

βρίσκονται στη σχολική ηλικία (6 ετών και µεγαλύτερα) δεν φαίνεται να έχουν 

την τάση της ελεύθερης σχεδίασης της οικογένειας, και, συνήθως, όταν ο 

θεραπευτής θέλει να δει κάποιο τέτοιο σχέδιο, θα πρέπει να το ζητήσει. 

  Όταν ζητηθεί απλά η σχεδίαση της οικογένειας, τα παιδιά που είναι 

καλά προσαρµοσµένα και έχουν µία «φυσιολογική»  οικογενειακή ζωή, 

τείνουν να ζωγραφίσουν εικόνες δηµιουργικές, εντυπώνοντας πλήθος 

λεπτοµερειών και χαρακτηριστικών των γονέων, αδερφών και των ίδιων. Σε 

αντίθεση, παιδιά που βιώνουν έντονο άγχος ή είναι επικεντρωµένα σε 

ενδοοικογενειακά προβλήµατα, µπορεί να βρουν τη διαδικασία δύσκολη ή 

ακόµη και εξαιρετικά αγχογόνο. Μπορεί να είναι διστακτικά για λόγους 

ανασφάλειας, ή εξαιτίας αρνητικών συναισθηµάτων που σχετίζονται µε την 

οικογένεια, ή ακόµα εξαιτίας του φόβου των επιπτώσεων που θα έχει η 
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αποκάλυψη ενός οικογενειακού µυστικού. Άλλα παιδιά δηλώνουν άρνηση στη 

σχεδίαση ατόµων της οικογένειάς τους, εξαιτίας σύγκρουσης ή αµηχανίας για 

την παρούσα ενδοοικογενειακή κατάσταση. Για παράδειγµα, παιδιά που 

έχουν βιώσει καταστάσεις διαζυγίου ή  θανάτου, µπορεί να νιώθουν 

αβεβαιότητα για τον ποιον πρέπει να συµπεριλάβουν στο σχέδιο της 

οικογένειάς τους. Αυτό, όπως ήδη έχει αναφερθεί, µπορεί να τα οδηγήσει στο 

να αρνηθούν ή να αγνοήσουν να σχεδιάσουν αυτό που τους ζητήθηκε. 

Ζητώντας από αυτά τα παιδιά να απεικονίσουν την οικογένειά τους µπορεί να 

αποτελέσει αντικείµενο απειλής για τα ίδια, ιδιαίτερα αν ζητηθεί στα πρώτα 

στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας, όταν δεν έχει ακόµη εδραιωθεί η 

εµπιστοσύνη µεταξύ θεραπευτή και παιδιού. 

Εναλλακτικά, µε τη σχεδίαση της οικογένειας, κινητική ή απλή 

απεικόνιση των µελών της, µπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να σχεδιάσουν 

τον εαυτό τους µε ένα µέλος της οικογένειάς τους που αυτά θα επιλέξουν, 

στην προσπάθεια αποφόρτισης του άγχους που µπορεί να συνοδεύει την 

απεικόνιση ολόκληρης της οικογένειας. Η δραστηριότητα αυτή, δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής στο παιδί ποιο πρόσωπο θα απεικονίσει. ∆ίνει τη 

δυνατότητα να επικεντρωθεί στον πρόσωπο εκείνο που κατέχει τη θέση του 

σηµαντικού άλλου στη ζωή του και να αναγνωριστεί το µέλος της οικογένειας 

που δρα υποστηρικτικά, τόσο από το θεραπευτή, όσο και από το ίδιο το παιδί. 

Παρέχει, επίσης, ένα µέσο έκφρασης συναισθηµάτων που αφορούν στην 

ανησυχία ή στο άγχος του αποχωρισµού από ένα σηµαντικό πρόσωπο στη 

ζωή του. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος βοηθάει στην κατανόηση του τρόπου 

µε τον οποίο το παιδί αντιµετωπίζει τις κοινωνικές σχέσεις, και κυρίως την 

πρωταρχική σχέση µεταξύ µητέρας και παιδιού, είναι η ζήτηση σχεδίασης 

«µητέρας και παιδιού» (Gillespie, 1994). Το ανωτέρω, αποτελεί ένα 

προβολικό τρόπο αναπαράστασης, πολύ χρήσιµο στην κατανόηση ζητηµάτων 

της πρώιµης ανάπτυξης, από τη οπτική της θεωρίας των σχέσεων µε το 

αντικείµενο.    

Εν κατακλείδι, τα σχέδια των µελών της οικογένειας, αποτελούν ένα 

πολύτιµο µέσο κατανόησης των παιδικών κοινωνικών αξιών και της οπτικής 

του κόσµου τους. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς, τα αδέρφια, τους συγγενείς 

τους µέσα από το δικό τους πρίσµα. Σχεδιάζοντας άτοµα που κατέχουν 

σηµαντικό ρόλο στη ζωή τους, δίνεται η δυνατότητα µεταβίβασης των 
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προσωπικών τους αντιλήψεων, πεποιθήσεων και στάσεων, η οποία δεν 

γίνεται εύκολα µέσω άλλου τύπου σχεδίων. Μέσω σωστής ερµηνείας, τα 

σχέδια της οικογένειας µπορεί να αποβούν ιδιαίτερης σηµασίας στην 

κατανόηση των παιδικών συναισθηµάτων αναφορικά µε την οικογενειακή ζωή 

τους, και ιδιαίτερα σε θέµατα που σχετίζονται µε την κοινωνική στήριξη. 

Παρέχουν, επίσης, τη δυνατότητα αποκάλυψης αλλαγών σχετικών µε τις 

αντιλήψεις των παιδιών για το ρόλο που κατέχουν µέσα στην οικογένεια. στο 

πέρας του χρόνου, καθώς και βελτιώσεις στις ενδοοικογενειακές σχέσεις ή 

στα µοντέλα επικοινωνίας, ως αποτέλεσµα της θεραπευτικής παρέµβασης. 

Μέσα από την τήρηση αρχείου των σχεδίων, µπορούν να επισηµανθούν κάθε 

είδους αλλαγές των αντιλήψεων των παιδιών, σχετικές µε τις πρωταρχικές 

τους σχέσεις µε τους γονείς, ή σηµαντικούς άλλους. 

 

 
Το σχέδιο του σπιτιού και διαπροσωπικές συσχετίσεις  

 

Τα παιδικά σχέδια του σπιτιού τείνουν να ερµηνεύονται µέσω µίας 

ενδοπροσωπικής σκοπιάς, και όχι από µία διαπροσωπική, δίνοντας έµφαση 

στην προβολή της ατοµικής προσωπικότητας. Πολλά έχουν γραφτεί για την 

ψυχολογική σηµασία των σχεδίων του σπιτιού, συµπεριλαµβανοµένων 

χαρακτηριστικών που έχουν σχετιστεί µε γνωρίσµατα της προσωπικότητας ή 

ψυχικών διαταραχών (Buck, 1948). Μεγάλη έµφαση έχει, επίσης, δοθεί σε 

συγκεκριµένα στοιχεία του σχεδίου, όπως την απεικόνιση ή µη πόρτας, 

παράθυρων και καµινάδων, µε ή χωρίς καπνό, και πολλές συσχετίσεις έχουν 

γίνει µεταξύ αυτών των χαρακτηριστικών και προβληµάτων της 

προσωπικότητας, της νοηµοσύνης, νευρολογικών προβληµάτων, καθώς και 

ψυχικών διαταραχών. Στην προσπάθεια κατανόησης και ερµηνείας των 

αντιλήψεων που έχουν τα παιδιά για το σπίτι τους και την οικογενειακή ζωή, 

λαµβάνονται υπόψη αυτά τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των σχεδίων του 

σπιτιού, και πιο συγκεκριµένα, η ύπαρξη καµινάδας, καπνού της καµινάδας, 

και σπιτιών που απεικονίζονται αιωρούµενα. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν 

επισηµανθεί εκτενώς στην προβολική σχεδιαστική βιβλιογραφία και έχουν 
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συσχετιστεί τόσο µε την αυτοαντίληψη, όσο και µε διαπροσωπικά θέµατα 

(Buck, 1948΄ Jolles, 1971). 

Η ύπαρξη καµινάδων στα σχέδια του σπιτιού, φαίνεται να εγείρει τα 

περισσότερα ερωτήµατα και να επικεντρώνει την προσοχή των θεραπευτών, 

καθώς έχει συσχετιστεί µε αντικρουόµενες ερµηνείες. Οι καµινάδες έχουν 

συσχετιστεί µε τη συµβολική απεικόνιση της οικογενειακής θαλπωρής, καθώς 

και µε αυτή του φαλλικού συµβόλου (Jolles, 1971). Ο καπνός που βγαίνει από 

την καµινάδα έχει συσχετιστεί µε θυµό ή εσωτερική ένταση, είτε προσωπική ή 

διαπροσωπική, µεταξύ των µελών της οικογένειας (Oster & Montgomery, 

1996). Μία άλλη ερµηνεία του καπνού, είναι αυτή της πιο έντονης 

αναπαράστασης της οικογενειακής ζεστασιάς και θερµών σχέσεων µεταξύ 

των µελών της. Αυτό που θα βοηθήσει στην ερµηνεία του συµβόλου, είναι το 

ίδιο το παιδί, µέσω της συζήτησης και της προσεκτικής παρακολούθησης 

αυτού κατά τη σχεδιαστική δραστηριότητα (ύφος, πίεση γραµµών, 

επαναλήψεις, χρώµα). Η απεικόνιση της καµινάδας παρουσιάζεται στα σχέδια 

παιδιών ηλικίας 7 ετών, όπου τα σχήµατα κατέχουν σηµαντική θέση στην 

καλλιτεχνική εξέλιξη, και η απεικόνιση, ή µη αυτής, φαίνεται να κατέχει ένα 

σηµαντικό συµβολικό µήνυµα. 

 
Οι πόρτες του σπιτιού είναι, συνήθως, δηλωτικές του τρόπου 

επικοινωνίας του παιδιού µε το περιβάλλον. Κλειστές πόρτες, χωρίς χερούλια 

σχετίζονται µε ανασφάλεια και δυσκολίες στις σχέσεις. Η ερµηνεία του σπιτιού 

ως µητρικού συµβόλου, βοηθάει στην κατανόηση της ανάγκης ενός τέτοιου 

παιδιού, να νιώσει ασφάλεια µένοντας κρυµµένο µέσα στο σπίτι – µήτρα. 

Απεικόνιση κλειδαριών σχετίζεται µε συναισθήµατα ενοχής, συνήθως 
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σχετιζόµενων µε τη σεξουαλικότητα, φόβο για επαφή, φόβο του παιδιού να το 

βλέπουν και να το κρίνουν. ∆ύο πόρτες, σε δύο πλευρές του ίδιου σπιτιού, 

παραπέµπουν σε κάποια σύγκρουση ανάµεσα στους γονείς, η οποία µπορεί 

να είναι πραγµατική ή βιούµενο άγχος αποχωρισµού του παιδιού. 

Τα παράθυρα του σπιτιού αναπαριστούν τη δυνατότητα του παιδιού να 

δει το εξωτερικό περιβάλλον, από το εσωτερικό του σπιτιού, και παράλληλα, 

να είναι το ίδιο ορατό από τον έξω κόσµο. Πρόκειται για µία ένδειξη του 

τρόπου επικοινωνίας του παιδιού, σε συνάρτηση µε τους περιορισµούς, τους 

κανόνες συµπεριφοράς και της απαγορεύσεις που επιβάλλει η οικογένεια. 

Ένα σπίτι χωρίς παράθυρα δίνει, συνήθως, µία αίσθηση, σε αυτόν που το 

ερµηνεύει, απαγόρευσης να εισχωρήσει σε λεπτοµέρειες της οικογενειακής 

ζωής. 

Ως σπίτια που αιωρούνται, χαρακτηρίζονται τα σχέδια σπιτιών, τα 

οποία δεν βρίσκονται πάνω σε µία γραµµή βάσης, υποδηλωτικής της γης, ή 

δεν βρίσκονται στην κάτω άκρη του χαρτιού, η οποία συµβολίζει τη βαρύτητα. 

Αποτελεί σύνηθες φαινόµενο, τα πολύ µικρά παιδιά να ζωγραφίζουν σπίτια 

χωρίς να ενδιαφέρονται για τις χωρικές σχέσεις. Στα σχέδιά τους απαντώνται, 

συχνά, απεικονίσεις σπιτιών χωρίς βάση ή αναποδογυρισµένα. Στην ηλικία, 

όµως, των 7 ετών, όπου τα σχήµατα κατέχουν σηµαντική θέση στην 

απεικόνιση, τα παιδιά σχεδιάζουν γραµµές ή χρησιµοποιούν την άκρη του 

χαρτιού ως βάση του σπιτιού, συµβολίζοντας, έκδηλα και άδηλα, τα θεµέλια 

αυτού. Παιδιά που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, έχουν ζήσει σε 

ανάδοχες οικογένειες, ή είναι άστεγα, τείνουν να σχεδιάζουν σπίτια που 

αιωρούνται ή που περικυκλώνονται από πλήθος γραµµών, σαν να βάλλονται 

από θύελλα (Malchiodi, 1998). Τα σπίτια που αιωρούνται µπορεί, σε πολλές 

περιπτώσεις, να είναι δηλωτικά κάποιας αναπτυξιακής καθυστέρησης ή 

κάποιας άλλης επιρροής, η οποία δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη. Η 

ερµηνεία, και σε αυτήν την περίπτωση, θα καθοριστεί από τους ελεύθερους 

συνειρµούς του παιδιού και την ενδελεχή παρατήρησή του κατά την ώρα της 

σχεδίασης. 

Αν και, τα δοµικά στοιχεία των σχεδίων των σπιτιών, όπως οι 

καµινάδες, τα παράθυρα, οι πόρτες, και άλλες λεπτοµέρειες, είναι πολύ 

σηµαντικά, οι ιστορίες που δηµιουργούν τα παιδιά για αυτά τα σχέδια είναι 

πολύ πιο αποκαλυπτικές, όσον αφορά στην οικογενειακή ζωή εντός του 
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σπιτιού, από ότι τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτών. Τα σχέδια των 

σπιτιών αποτελούν, εξίσου µε τις ενδοπροσωπικές, αναπαραστάσεις του 

περιβάλλοντος, και δίνουν στον αναλυτή το έναυσµα έναρξης µίας συζήτησης 

µε το παιδί, τόσο για τα δοµικά στοιχεία της απεικόνισης, όσο και για το τι 

συµβαίνει µέσα και έξω από το σπίτι. Υπό αυτό το πρίσµα, τα σχέδια του 

σπιτιού αποτελούν έναν συγκινησιακό µέσο κατανόησης των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Τα σπίτια ενσωµατώνουν τις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε την 

οικογενειακή ζωή και άλλες σηµαντικές συσχετίσεις τους για το περιβάλλον 

τους. Μπορούν, επίσης, να αποκαλύψουν πληροφορίες, διαφοροποιηµένες 

από αυτές των σχεδίων της οικογένειας, για το ποιος ζει µαζί µε την 

οικογένεια. Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να µη συµπεριλάβει στο σχέδιο 

της οικογένειας έναν στενό οικογενειακό φίλο ή τον άνθρωπο µε τον οποίο 

συζεί η χωρισµένη µητέρα τους, αλλά όταν ερωτηθεί για το ποιος ζει µέσα στο 

σπίτι που σχεδίασε, µπορεί να δώσει αυτήν την πληροφορία. Επιπροσθέτως, 

τα παιδιά είναι, συνήθως, πιο πρόθυµα να ζωγραφίσουν σπίτια, θεωρώντας 

τα πιο εύκολα στη σχεδίαση από τις ανθρώπινες φιγούρες, και γενικότερα 

νιώθουν µεγαλύτερη άνεση να µιλάνε για αυτά. 

Συµπερασµατικά, τα διαπροσωπικά στοιχεία παρέχουν ακόµη ένα 

µέσο κατανόησης του παιδικού ψυχισµού, όπως αυτός προβάλλεται διαµέσω 

των σχεδίων. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία των σχεδίων της οικογένειας, του 

σπιτιού και της ζωής µέσα στο σπίτι παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για 

τον τρόπο που βλέπουν τα παιδιά αυτούς που κατέχουν το ρόλο του 

σηµαντικού άλλου στη ζωή τους. Αυτά τα σχέδια αποτελούν αντανακλάσεις 

των αντιλήψεων των παιδιών για τις σχέσεις, όχι µόνο µε τους γονείς τους, τα 

αδέρφια τους, το ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας και των φίλων, αλλά και 

τον τρόπο λειτουργίας αυτών των σχέσεων µέσα στην ευρύτερη κοινότητα. 

Συµβολίζουν, όχι µόνο τις αντιλήψεις και εµπειρίες που έχουν τα παιδιά για 

τους άλλους, αλλά και τις επιρροές που δέχονται από τους άλλους. Τα σχέδια 

δε δηµιουργούνται αποµονωµένα από τον µικρόκοσµο του παιδιού. Οι γονείς, 

οι σηµαντικοί άλλοι, η κοινότητα και η κοινωνία επηρεάζουν το περιεχόµενο 

της παιδικής έκφρασης, και αυτά τα διαπροσωπικά στοιχεία συχνά 

συµπεριλαµβάνονται στα σχέδιά τους. Βάσει αυτού, τα παιδικά σχέδια 

αποτελούν µοναδικές ατοµικές διηγήσεις της θέσης που κατέχει το παιδί µέσα 

στον κόσµο, προβάλλοντας όχι µόνο στοιχεία της προσωπικότητας, αλλά και 
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προσωπικές παρατηρήσεις, αξίες, κρίσεις και αντιλήψεις για τους άλλους και 

τις σχέσεις µε την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα και  γενικότερα την 

κοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο      ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

 
 Ό όρος «σωµατικός» ορίζεται ως ο σχετικός µε τη φυσιολογία του 

σώµατος. Οι σωµατικές αναπαραστάσεις των παιδιών, µέσω των σχεδίων 

τους, µπορεί να εµπεριέχουν χαρακτηριστικά έκφρασης ή απεικόνισης 

φυσικών ελλειµµάτων ή αναπηρίας, καθώς και οξείες ή χρόνιες ασθένειες. Σε 

αυτήν την περίπτωση, τα σχέδια µπορεί να αντανακλούν εµπειρίες του 

παιδιού σχετικές µε απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή καταστάσεις, όπως 

καρκίνο, καρδιακά προβλήµατα, προβλήµατα νεφρικής ανεπάρκειας, 

χειρουργικές ή άλλες επεµβατικές ιατρικές θεραπείες, ή ακόµη, και σοβαρούς 

τραυµατισµούς εξαιτίας ατυχήµατος ή κακοποίησης. Ο Lowenfeld (1947), ήταν 

από τους πρώτους που επισήµαναν την παρουσία σωµατικών ελλειµµάτων 

στα παιδικά σχέδια της ανθρώπινης φιγούρας. Παρατήρησε ότι οι 

επανειληµµένες µεγεθύνσεις ή παραµορφώσεις του ίδιου σηµείου ή περιοχής 

της φιγούρας, από παιδιά µε σωµατικά προβλήµατα, συχνά 

χρησιµοποιούνταν για να δοθεί έµφαση σε µία εσωτερική δυσλειτουργία του 

οργανισµού ή ένα έλλειµµα. Για παράδειγµα, ένα παιδί µε ηµιπληγία, µπορεί 

να την αναπαριστούσε συµβολικά µε ένα κοντύτερο άκρο στο σχέδιο της 

ανθρώπινης φιγούρας. Ακόµη, ένα παιδί µε σπασµένο ώµο, µπορεί να δώσει 

έµφαση στο σχέδιο, είτε µεγεθύνοντας το αντίστοιχο σηµείο, είτε τονίζοντάς το 

µε χρώµα. Αν και τα παιδιά µπορεί να δώσουν έµφαση σε ένα συγκεκριµένο 

στοιχείο στα σχέδια της ανθρώπινης φιγούρας, σε απάντηση σε µία σωµατική 

κατάσταση, είναι, επίσης, σηµαντικό για τον θεραπευτή να γνωρίζει ότι αυτή ή 

υπερβολή µπορεί να οφείλεται σε αναπτυξιακά ή συναισθηµατικά 

προβλήµατα, και να είναι σε θέση να τα ξεχωρίσει. 

 Ο Uhlin (1979), όπως και ο Lowenfeld, παρατήρησε ότι παιδιά µε 

σωµατικές ασθένειες τείνουν να απεικονίζουν στοιχεία, σχετικά µε την 

κατάστασή τους, στα σχέδιά τους. Θεώρησε ότι οι απεικονίσεις αυτές 

αποτελούσαν απαντήσεις τόσο στα σωµατικά τους ελλείµµατα, όσο και στα 

ελλείµµατα καθεαυτά. Τα παιδιά, δηλαδή, αντιδρούν µε διάφορους τρόπους 

στα σωµατικά τους προβλήµατα ή καταστάσεις, και αυτές οι αντιδράσεις 

αναπαριστούν την ίδια τους τη φύση µέσα από τα σχέδια. Μέσα από την 
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εργασία του µε παιδιά µε νευρολογικά προβλήµατα, παρατήρησε 

χαρακτηριστικά των σχεδίων τους, τα οποία θεώρησε δηλωτικά των 

σωµατικών τους καταστάσεων, ιδιαίτερα εκείνα που όρισε ως προβολές 

«εικόνας-σώµατος». Όπως και ο Lowenfeld, µελέτησε πλήθος παιδικών 

σχεδίων, µε νευρολογικά ή και άλλα σωµατικά προβλήµατα, τα οποία µέσω 

της υπερβολής ή των παραλήψεων εξέφραζαν, παράλληλα,  συνειδητά και 

ασυνείδητα, συναισθήµατα σχετικά µε τα µέλη του σώµατός τους που 

έπασχαν. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις σωµατικών προβληµάτων, ο 

θεραπευτής γνωρίζει εκ των προτέρων τη σωµατική κατάσταση του παιδιού, 

και είναι πιο εύκολο να κάνει τις ανάλογες συσχετίσεις µέσα από τα σχέδιά 

του. Τα σχέδια θεωρούνται τα µέσα που παρέχουν πληροφορίες για τις 

αντιλήψεις των παιδιών για τον πόνο ή άλλων συµπτωµάτων, τα οποία είναι 

δύσκολο να εκφραστούν λεκτικά. Παραδείγµατα αυτών, αποτελούν οι 

αντιδράσεις των παιδιών σε ιατρικές επεµβάσεις, χειρουργεία, ή 

φαρµακοθεραπεία, καθώς και πεποιθήσεις για την υγεία και την ανάρρωση 

(Malchiodi, 2001).  

H Suzan Bach (1966), µελέτησε τις καλλιτεχνικές εκφράσεις παιδιών µε 

σοβαρή ασθένεια, προσπαθώντας να αποµονώσει τις σωµατικές 

πληροφορίες αυτών. Η Bach, ψυχαναλύτρια στο επάγγελµα, εστίασε το 

ενδιαφέρον της στα αυθόρµητα σχέδια των παιδιών και µελέτησε τη 

ζωγραφική τους ως µέσο που παρείχε πληροφορίες για την κατανόηση 

συναισθηµατικών συγκρούσεων. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα σχέδια 

δίνουν µία πολυδιάστατη δυνατότητα κατανόησης του παιδιού, 

συµπεριλαµβανοµένων σωµατικών καταστάσεων, εκτός από τη νοητική και 

ψυχολογική κατάσταση. Ακόµη, ότι τα ελεύθερα σχέδια προβάλλουν 

συγκεκριµένες σωµατικές ασθένειες µέσα από την ιδιαίτερη χρήση του 

χρώµατος, των σχηµάτων και των µοτίβων. Αποτελούν στοιχεία 

αναπαράστασης παρόντων οξέων καταστάσεων, καθώς και παρελθόντων 

τραυµατικών γεγονότων. Συχνά, πέραν του πρόδηλου συµβολισµού των 

συµπτωµάτων, µπορεί να υποδηλώνουν τη µελλοντική πορεία της ασθένειας, 

η οποία µπορεί στο συγκεκριµένο χρόνο να είναι ασυµπτωµατική και να µη 

είναι δυνατή η διάγνωσή της (Bach, 1975). 



 
 

 
 

79

79

Αργότερα, ο Furth (1988), τόνισε ότι οι οργανικές παθήσεις µπορεί να 

εκφραστούν άδηλα, µέσω των ελεύθερων παιδικών σχεδίων, βδοµάδες ή και 

µήνες πριν γίνει η διάγνωσή τους. Όπως και η Bach, o Furth σηµειώνει ότι τα 

σχέδια µπορεί να ενέχουν περιεχόµενο πρόβλεψης κάποιας ασθένειας, 

ανάρρωσης, και, γενικότερα, πρόγνωσης. Μέσα από την εργασία του µε, 

όπως ο ίδιος ονοµάζει, «πρόχειρα σχέδια», επισηµαίνει ότι πολλά στοιχεία της 

παιδικής εµπειρίας µπορεί να είναι παρόντα στην καλλιτεχνική έκφραση, και 

είναι σηµαντική η επικέντρωση της προσοχής, όχι µόνο στις ενδοπροσωπικές 

και διαπροσωπικές πληροφορίες που δίνονται µέσα από τα σχέδια, όσο και 

στην πιθανότητα εµφάνισης, σε αυτά, σωµατικών καταστάσεων. 

Τα παιδιά φαίνεται να χρησιµοποιούν τα σχέδια ως ασυνείδητη 

έκφραση κάποιας σωµατικής τους κατάστασης. Συχνά, µάλιστα, εντυπώνουν 

σε αυτά ιατρικές διαδικασίες, όπως χειρουργικές επεµβάσεις, ακτινοθεραπεία, 

φαρµακοθεραπεία. Επίσης, πολλά σχέδια αποτελούν παιδικές εκφράσεις 

φόβου, άγχους, ανησυχίας, ή άλλων συναισθηµάτων, σχετικές µε επικείµενες 

ιατρικές θεραπείες ή επίπονες παρεµβάσεις. Μερικά παιδιά έχουν την τάση 

µίας άµεσης συσχέτισης των σωµατικών τους καταστάσεων, µε αντικείµενα 

αντιπροσωπευτικά της ασθένειας που βιώνουν. Αυτά τα παιδιά, τα οποία 

συµπεριλαµβάνουν στοιχεία σχετιζόµενα µε επικείµενες χειρουργικές ή άλλες 

επεµβάσεις, µπορεί να αναζητούν δυναµικά ένα τρόπο έκφρασης των φόβων 

τους, των αποριών τους ή της σύγχυσης που νιώθουν, για τις αλλαγές που 

έχουν συµβεί στο σώµα τους. Η αλλοίωση σωµατικών περιοχών αποτελεί ένα 

σοβαρό θέµα για τα παιδιά, και κυρίως για αυτά που βρίσκονται στην εφηβική 

ηλικία, και η εξωτερική τους εικόνα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο αναφορικά µε 

την αναζήτηση σεξουαλικού συντρόφου. Σηµαντικό στοιχείο, είναι, επίσης, για 

µικρά παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο του πρώιµου ναρκισσισµού, και 

µία τέτοια σωµατική αλλοίωση είναι πιθανό να δηµιουργήσει ασυνείδητους 

τραυµατισµούς  και καθηλώσεις. 

    

Χρώµα και σωµατικές καταστάσεις  
 

Φαίνεται να υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ του χρώµατος που 

επιλέγουν τα παιδιά που νοσούν στα σχέδιά τους, και των σωµατικών τους 
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καταστάσεων. H Perkins (1977), σε µία πιλοτική έρευνα που διεξήγαγε, 

συνέκρινε σχέδια παιδιών, ηλικίας από 3 έως 12 ετών, τα οποία είχαν 

διαγνωστεί µε κάποια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, µε αυτά υγιών παιδιών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστήριξαν την ιδέα ότι τα παιδιά µε σοβαρή 

ασθένεια, εκφράζουν σωµατικές, καθώς και προγνωστικές καταστάσεις, 

κυρίως µέσα από τη χρήση του χρώµατος στα σχέδιά τους. Η µελέτη των 

σχεδίων αυτών, αποκάλυψε ότι τα σχέδια παιδιών µε απειλητικές για τη ζωή 

ασθένειες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν παιδιά µε καρκίνο και άσχηµη 

πρόγνωση, περιείχαν επιλογές χρωµάτων, συµβολισµούς και σύνθεση, 

ενδεικτικές της επίγνωσής του επερχόµενου θανάτου τους. Σε αυτήν τη 

συγκεκριµένη έρευνα, το χρώµα µαύρο χρησιµοποιήθηκε σε σταθερή βάση 

από τα παιδιά µε σοβαρή ασθένεια. Η Perkins παρατήρησε ότι: «…οι 

χρωµατισµένες µαύρες περιοχές, σε διάφορες απεικονίσεις, ήταν γενικά 

σχετικές µε την έκφραση αρνητικού συναισθήµατος. Το µαύρο 

χρησιµοποιήθηκε για να αναπαραστήσει, µεταξύ των άλλων, ένα απρόσωπο 

εφιαλτικό πλάσµα, µία σπηλιά, µία µέγγενη, µία σκιά που απλωνόταν, και ένα 

σκοτεινό σπίτι…» (1977. σελ. 9). 

Το κόκκινο χρώµα χρησιµοποιήθηκε τόσο από την οµάδα ελέγχου 

(υγιή παιδιά), όσο και από τα παιδιά που νοσούσαν, αλλά τα άρρωστα παιδιά 

το χρησιµοποίησαν πιο εκτεταµένα, και ο συµβολισµός του σχετιζόταν κυρίως 

µε το αίµα. Πολλοί άλλοι ερευνητές έχουν αναφέρει τη συσχέτιση του κόκκινου 

χρώµατος ως ενδεικτικού σωµατικών καταστάσεων ή ως κυρίαρχο στην 

καλλιτεχνική έκφραση παιδιών που νοσούν σωµατικά. Για παράδειγµα, η 

Bach διαπίστωσε ότι το κόκκινο µπορεί να σχετίζεται µε εγκαύµατα, πόνο, ή 

όγκους, και παρατήρησε ασυνήθιστες χρήσεις του κόκκινου χρώµατος από 

παιδιά που έπασχαν από λευχαιµία ή άλλες αιµατολογικές ασθένειες. Η 

Levinson (1986), στη δουλειά της µε παιδιά που είχαν υποστεί σοβαρά 

εγκαύµατα, παρατήρησε ότι το κόκκινο και το µαύρο χρησιµοποιούνταν 

ενδεικτικά του πόνου και του τραύµατος. Μέσα από την κλινική της εµπειρία 

µε παιδιά νοσηλευόµενα για εγκαύµατα, αναφέρει ότι εάν σε αυτά τα παιδιά 

δινόταν η δυνατότητα να ζωγραφίσουν µία κούκλα, τη ζωγράφιζαν µε κόκκινο 

ή µαύρο στις περιοχές του σώµατος, στις οποίες είχαν τα ίδια υποστεί 

εγκαύµατα. Το κόκκινο χρώµα, επίσης, φαίνεται να κατέχει σηµαντικό ρόλο και 

στα σχέδια παιδιών που πάσχουν από λευχαιµία. Τα σχέδια πολλών 
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λευχαιµικών παιδιών φαίνεται να εµπεριέχουν µία πολύ συµβολική χρήση των 

κόκκινων σηµαδιών και κουκίδων, καθώς και συχνές αυθόρµητες απεικονίσεις 

οπωροφόρων δέντρων, τα οποία συχνά χάνουν τους καρπούς τους (Perkins, 

1977). 

Η Bach (1990), πέραν του συγκεκριµένου συµβολικού περιεχοµένου 

του χρώµατος των παιδικών σχεδίων, τόνισε τη σηµασία της «έντασης» που 

έχει η χρήση του χρώµατος. Ο όρος ένταση αναφέρεται στο κορεσµό του 

χρώµατος και τη σχετική του φωτεινότητα. Για παράδειγµα, το ροζ χρώµα 

είναι λιγότερο έντονο από ένα φωτεινό κόκκινο. Αναφορικά µε τα παιδικά 

σχέδια, αν και η χρήση του πράσινου χρώµατος έχει συσχετιστεί, στη διεθνή 

βιβλιογραφία, µε έννοιες όπως η ανάπτυξη και η ανάρρωση, η χρήση ενός 

σκούρου πράσινου ή ενός φωτεινού, µπορεί να είναι πιο σηµαντικό στοιχείο 

ερµηνείας, στην περίπτωση απεικόνισης καταστάσεων υγείας ή σχετικής 

πρόγνωσης. Μία κυρίαρχη χρήση του σκούρου πράσινου, σύµφωνα µε τη 

Bach (1990), είναι ενδεικτικός παράγοντας υγείας ή ανάρρωσης, ενώ, 

αντίθετα, ένα φωτεινό πράσινο υποδεικνύει φυσική αποδυνάµωση, ή, σε 

µερικές περιπτώσεις, σταδιακή ανάρρωση µετά από µία ιατρική επέµβαση. 

Συµπερασµατικά, κάθε χρώµα µπορεί να λάβει διάφορες ερµηνείες ανάλογα 

µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται από το παιδί που σχεδιάζει ή ζωγραφίζει. 

 

Παιδικές αντιλήψεις για την ασθένεια 
 

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα 

παιδιά εκφράζουν προσωπικές αντιλήψεις για τον τρόπο που αντιλαµβάνονται 

την ασθένεια, µέσα από τα σχέδιά τους. Σε µία έρευνα που έγινε από την 

Banks (1990) µελετήθηκαν οι αντιλήψεις παιδιών 3 έως 15 ετών, σχετικά µε 

την ασθένεια και την υγεία. Πιο συγκεκριµένα, µελετήθηκαν οι απόψεις τους 

για τον τρόπο που πιστεύουν ότι µεταδίδεται ένα κρύωµα, τι είναι τα µικρόβια, 

και πως λειτουργούν τα φάρµακα. ∆ηµιουργήθηκαν 3 οµάδες µε βάση την 

ηλικία (3 µε 5 ετών, 7 µε 8 ετών, και 9 µε 12 ετών), για το σκοπό της έρευνας. 

Οι αναπτυξιακές επιρροές ήταν εµφανείς σε κάθε ηλικιακό επίπεδο. Τα παιδιά 

που ανήκαν στην µικρότερη ηλικιακά οµάδα, ζωγράφισαν µουτζούρες ή 

υποτυπώδεις φιγούρες, εικόνες αναµενόµενες για το ηλικιακό τους επίπεδο. 



 
 

 
 

82

82

Πολλά από τα µεγαλύτερα παιδιά αυτής της οµάδας (5 ετών) ζωγράφισαν 

µορφές, οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως τέρατα, δηλαδή, 

πρόσωπα ανθρωπόµορφα ή ζωόµορφα, ή σχήµατα τα οποία δεν είχαν 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως κέρατα, καρφιά, ή µεγάλα, τονισµένα 

δόντια. Ο σχεδιασµός τεράτων ήταν, επίσης, συχνός στις ηλικίες 7 µε 8 ετών, 

αλλά πιο συχνά, αυτή η ηλικιακή οµάδα έκανε σχέδια παρόµοια µε κύτταρα,  

δηλώνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, την κατάκτηση γνώσεων βιολογίας και 

αντιλήψεων για θέµατα υγείας. Η ηλικιακή οµάδα των 9 µε 12 ετών, στην 

πλειοψηφία της, έκανε σχέδια µικροβίων, τα οποία απαρτίζονταν από κύτταρα 

διάφορης µορφολογίας. Τα σχέδια, παράλληλα µε τις λεκτικές συνεντεύξεις 

των παιδιών, παρείχαν ενδείξεις ότι οι παιδικές αντιλήψεις για την ασθένεια 

ξεκινάνε σταδιακά, σε µικρές ηλικίες, από αυτές που αποδίδονται σε 

εξωτερικά αίτια (τέρατα) και σταδιακά, παράλληλα µε την ανάπτυξη, φτάνουν 

σε αυτές που αποδίδονται σε εσωτερικά αίτια (κύτταρα εντός του σώµατος).  

Η έρευνα αυτή επισηµαίνει τη σηµαντικότητα της χρήσης σχεδίων σε 

παιδιά που νοσούν σωµατικά. Εφόσον, τα σχέδια εκφράζουν τις παιδικές 

αντιλήψεις για το πώς δηµιουργείται µία ασθένεια, µπορούν, επίσης, να 

αντανακλούν τα συναισθήµατα για την αιτία που αρρώστησαν. Πολλά παιδιά 

νιώθουν ένοχα για την ασθένειά τους, θεωρώντας την ως ένα είδος τιµωρίας 

για κάποια κακή τους πράξη. Αυτό, κυρίως, απαντάται στα µικρά παιδιά, τα 

οποία συµβολίζουν την ασθένεια µε κάποια τερατόµορφη φιγούρα, µπορεί, 

όµως, να γίνει εµφανής και στα σχέδια µεγαλύτερων παιδιών, υποδηλώνοντας 

κάποια παλινδρόµηση σε πρώιµο στάδιο, όπου ένιωθαν ασφάλεια. 

Τα σχέδια µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµα, όχι µόνο ως αρχείο των 

συναισθηµάτων και αντιλήψεων για την ασθένεια και τις ιατρικές πράξεις, 

αλλά και ως µέσο παρέµβασης, ώστε να µπορέσει το παιδί να δηµιουργήσει 

µία εικόνα για το µέλλον, και να επαναπροσδιορίσει τις αντιλήψεις του για την 

ασθένεια και τη θεραπεία. Για παράδειγµα, αν παρουσιαστεί ανάγκη 

χειρουργικής επέµβασης, το παιδί πρέπει να βοηθηθεί στο να εκφράσει 

απορίες και συναισθήµατα για την ιατρική διαδικασία µέσω του σχεδίου. Είναι 

σηµαντικό για τον ψυχισµό του παιδιού, να µπορέσουν να ερµηνευτούν αυτά 

τα σχέδια και να βρεθούν τρόποι αναπροσαρµογής νοητικών σχηµάτων και 

συναισθηµάτων που προκαλούν φόβο και πόνο, όσον αφορά στις ιατρικές 
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επεµβάσεις (Χατήρα, 2000) . Το σχέδιο µπορεί να βοηθήσει στην έκφραση 

του συναισθηµατικού ή φυσικού πόνου και στην κατανόηση ανησυχιών, 

φόβων, αποριών που έχει το παιδί.  

Σηµαντικό είναι, επίσης, τα παιδιά που έχουν υποστεί ψυχικό τραύµα, 

χωρίς φανερά σωµατικά προβλήµατα, να ερωτούνται για το που πιστεύουν ότι 

το συγκεκριµένο τραυµατικό συναίσθηµα εντοπίζεται µέσα στο σώµα τους 

(Malchiodi, 2001). Αυτή η πληροφορία µπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιµη στην 

κατανόηση ανάπτυξης πιθανού ψυχοσωµατικού προβλήµατος. Μέσα από το 

σχέδιο της ανθρώπινης φιγούρας µπορούν τα παιδιά να απεικονίσουν το 

σηµείο όπου εντοπίζεται ο ψυχικός τους πόνος και τον τρόπο που αυτά τον 

βιώνουν, παραδείγµατος χάρη ως πόνο, κάψιµο ή αίσθηµα ναυτίας. Αυτή η 

έµφαση στο σωµατικό εντοπισµό εµπειριών τραύµατος ή απώλειας αποτελεί 

παράλληλη διαγνωστική και παρεµβατική χρήση των σχεδίων. Στις 

περιπτώσεις παιδιών που έχουν µία ήδη διαγνωσµένη ασθένεια, η απεικόνιση 

των συναισθηµάτων τους στο χαρτί φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην 

κατανόηση του τρόπου που κάθε παιδί αντιλαµβάνεται και βιώνει ατοµικά την 

κατάστασή του. 

Μερικές φορές, τα παιδιά που νοσούν από κάποια σωµατική ασθένεια 

µπορεί να παρουσιάσουν καταθλιπτικά συµπτώµατα ή νευρικότητα (Χατήρα, 

2000). Μερικά µπορεί να είναι εξαντληµένα από χειρουργικές επεµβάσεις, 

θεραπείες και από το γεγονός ότι βρίσκονται µακριά από το σπίτι τους για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μερικά είναι απλά τροµαγµένα από το 

νοσοκοµειακό περιβάλλον και την ασθένειά τους, ή ενοχικά για την 

αναστάτωση που έχουν δηµιουργήσει στην οικογένειά τους εξαιτίας της 

κατάστασής τους. Οι φόβοι, η σύγχυση, η θλίψη, και άλλα συναφή 

συναισθήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν απόσυρση, και δυσκολία στην 

επικοινωνία. Παρ’ όλα αυτά, πολλά παιδιά, παρά την κατάστασή τους, 

δείχνουν  να απορροφώνται από την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το σχέδιο 

µπορεί να αποτελεί µία από τις λίγες δραστηριότητες που µπορούν να κάνουν 

αυτά τα παιδιά, και παράλληλα να τα ανακουφίσει και να αποτελέσει ένα είδος 

απόδρασης από τις συνεχείς ιατρικές παρεµβάσεις. 
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Εκφράσεις πνευµατικότητας και θανάτου 
 

Οι εκφράσεις πνευµατικότητας, όπως αυτές εµφανίζονται µέσα στα 

παιδικά σχέδια, έχουν λάβει µικρή προσοχή, σε αντίθεση µε άλλα θέµατα. Ο 

Freüd, του οποίου η δουλειά επηρέασε την πορεία της ψυχολογίας και 

ψυχιατρικής, για το µεγαλύτερο µέρος του προηγούµενου αιώνα, δεν ήταν 

υπέρµαχος των θεµάτων που άπτονταν της πνευµατικότητας. Αντίθετα, ο 

Jung, πίστευε ότι οι πνευµατικές εµπειρίες εµφανίζονταν κατά την ενήλική 

ζωή, αλλά όχι κατά την παιδική ηλικία. Ο Robert Coles (1990), ο οποίος, µέσω 

συνεντεύξεων και σχεδίων, ερεύνησε σε βάθος τις πνευµατικές αντιλήψεις των 

παιδιών και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τη ζωή τους, έστρεψε το 

ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν και 

το ερώτηµα, για το αν τα παιδιά µπορούν να έχουν αντίληψη της έννοιας της 

πνευµατικότητας, όπως οι ενήλικες, παραµένει, µέσα από τη δουλειά του 

παρουσιάζονται ενδείξεις ότι τα παιδιά απασχολούνται µε ζητήµατα 

πνευµατικότητας, και κυρίως µε ιδέες σχετικά µε το Θεό, τον παράδεισο, το 

διάβολο, τους αγγέλους, καθώς και µε τον κόσµο των φαντασµάτων και του 

υπερφυσικού. 

Η Kübler-Ross (1983), αναφέρει ότι παιδιά ηλικίας 3 µε 4 ετών, 

µπορούν να κάνουν συζητήσεις για τον επικείµενο θάνατό τους, έχουν 

επίγνωση ότι πεθαίνουν, και συχνά χρησιµοποιούν συµβολικά µέσα, όπως το 

σχέδιο, για να µεταβιβάσουν αυτά τα συναισθήµατα. Η θεραπευτική της 

δουλειά µε παιδιά ετοιµοθάνατα, συνέφερε σε µεγάλο βαθµό στην κατανόηση 

των παιδικών αντιλήψεων για θέµατα πνευµατικότητας, τα οποία, µπορεί 

µέσα από τα σχέδια, να λάβουν διάφορες συµβολικές µορφές, όπως 

θρησκευτικά σύµβολα, ζωγραφιές πνευµάτων, φαντασµάτων, ή 

αναπαραστάσεις ατόµων που δε βρίσκονται πια στη ζωή. Είναι σηµαντικό να 

ενισχυθεί η ανάγκη µερικών παιδιών να εκφράσουν τις ιδέες τους για τον Θεό, 

τη θρησκεία και το θάνατο, καθώς και ερωτήµατα που έχουν σχετικά µε την 

ύπαρξή τους. Αν και υπάρχει η άποψη ότι τα παιδιά δεν είναι ικανά να 

σκεφτούν για πνευµατικά ζητήµατα, µέχρι την περίοδο των τυπικών λογισµών 

(12 ετών περίπου) και την δηµιουργία της αφηρηµένης σκέψης (Piaget, 1959),  

όταν αναφερόµαστε σε παιδιά που αντιµετωπίζουν επικείµενο θάνατο, η 
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κρίση αυτή του θανάτου µπορεί να δώσει έναυσµα για ερωτήµατα σχετικά µε 

τον Θεό, τη θρησκεία και τη µεταθανάτια ζωή.  

Τα παιδιά που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο µίας πολύ σοβαρής 

ασθένειας, χρειάζονται βοήθεια στο να καταλάβουν τι τους συµβαίνει όχι µόνο 

σε οργανικό επίπεδο (χειρουργικές επεµβάσεις, αλλαγές στο σώµα, 

παρενέργειες φαρµάκων), αλλά και σε ένα βαθύτερο, υπαρξιακό επίπεδο. 

Συχνά έχουν απορίες σχετικές µε πνευµατικά ζητήµατα, όπως τον Θεό, τον 

παράδεισο, ή τους αγγέλους, και µπορεί να παρουσιάσουν µέσα από τα 

σχέδια ιδέες και σκέψεις για το τι θα τους συµβεί όταν φύγουν από τη ζωή. Το 

ίδιο ισχύει και για τα παιδιά που έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπηµένου 

προσώπου, και αυτά τα παιδιά µπορεί να χρησιµοποιήσουν παρόµοιες 

µορφές έκφρασης. 

Υπάρχει µία γενικότερη προβληµατική σχετικά µε τη σε βάθος 

κατανόηση που έχουν τα παιδιά για την έννοια του θανάτου. Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, υπάρχει η αντίληψη ότι τα παιδιά, που βρίσκονται σε µικρή 

ηλικία, δεν µπορούν να κατανοήσουν σε βάθος την έννοια του θανάτου µέχρι 

να φτάσουν στην περίοδο των τυπικών λογισµών, νωρίς στην εφηβεία 

(Piaget, 1959). Πριν από αυτό το στάδιο, πιστεύεται ότι τα παιδιά διανύουν 

συγκεκριµένα στάδια, όσον αφορά στην κατανόηση της έννοιας του θανάτου. 

Για παράδειγµα, παιδιά ηλικίας 3 µε 5 ετών, τα οποία βρίσκονται στο προ-

λογικό στάδιο, δεν θεωρούν το θάνατο ως κάτι το τερµατικό, αλλά ως µία 

αναστρέψιµη κατάσταση, ως µία µορφή αποχωρισµού. Τα µεγαλύτερα παιδιά, 

ηλικίας 5 µε 9 ετών, αντιµετωπίζουν το θάνατο ως µία κατάσταση αιτίας και 

αποτελέσµατος. Η αντίληψή τους µπορεί να σχετίζεται µε ενοχικά 

συναισθήµατα και ως απόρροια κάποιας άσχηµης πράξης τους. Στην ηλικία 9 

µε 10 ετών, τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι ο θάνατος είναι µία µη 

αναστρέψιµη κατάσταση και αναπόφευκτος στη ζωή των ανθρώπων, καθώς 

και ότι µπορεί να συµβεί, ως επακόλουθο µίας ασθένειας ή άλλων 

καταστάσεων, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία του 

οργανισµού (Wass, 1984). 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η άποψη ότι ακόµη και τα πολύ µικρά 

παιδιά είναι σε θέση να συλλάβουν και να κατανοήσουν την έννοια του 

θανάτου. Η Kübler-Ross (1983), παρατήρησε ότι τα παιδιά έχουν µία 

ασυνείδητη γνώση του θανάτου, την οποία εκφράζουν, κυρίως συµβολικά, 
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µέσα από τα όνειρα και την καλλιτεχνική έκφραση. Στο βιβλίο της, µε τίτλο 

«On children and death», αναφέρει: 
«…εάν οι άνθρωποι αµφιβάλλουν ότι τα παιδιά µπορεί να έχουν επίγνωση µίας 

τερµατικής ασθένειας, θα πρέπει να δουν τα ποιήµατα και τα σχέδια αυτών των παιδιών, 

συχνά κατά την πορεία της ασθένειάς τους, αλλά µερικές φορές πολύ πριν γίνει η 

διάγνωση…Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή είναι µία ασυνείδητη επίγνωση, και όχι µία 

συνειδητή, νοητική γνώση. Αυτή, προέρχεται από ένα «εσωτερικό, πνευµατικό, ενστικτώδες 

τεταρτηµόριο» και σταδιακά προετοιµάζει το παιδί να αντιµετωπίσει την επικείµενη µετάβαση, 

ακόµη και εάν οι ενήλικες αρνούνται ή αποφεύγουν αυτήν την πραγµατικότητα» (σελ. 34). 
 

Η άποψη της Kübler-Ross, επισηµαίνει ότι η θεραπευτική διαδικασία, 

που αφορά στα παιδιά που πάσχουν από κάποια απειλητική για τη ζωή 

ασθένεια ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο αυτής, πρέπει να γίνει κατανοητή 

από µία διαφορετική οπτική. Η εµπειρία ενός πένθους εξαιτίας κάποιας 

απώλειας ενός αγαπηµένου άλλου ή η διαδικασία αντιµετώπισης του ιδίου 

θανάτου, είναι καταστάσεις που απαιτούν την κατανόηση της καλλιτεχνικής 

έκφρασης αυτών των παιδιών πέραν των δεδοµένων που θέτουν οι 

συναισθηµατικές και αναπτυξιακές προσεγγίσεις. Τα παιδιά αυτά έρχονται 

αντιµέτωπα µε µία εσωτερική πάλη και ερωτήµατα σχετιζόµενα µε το γιατί 

πρέπει να φύγουν από τη ζωή, και όλη αυτή η αγωνία, η άρνηση, ο θυµός, η 

θλίψη, καθώς και η αποδοχή του επερχόµενου θανάτου, µπορούν να 

προβληθούν µέσω των σχεδίων.  

Συγκεκριµένες µορφές, χρώµατα και περιεχόµενο των σχεδίων, µπορεί 

να είναι ενδεικτικά της κατάστασης που βιώνει ένα παιδί που αντιµετωπίζει 

σοβαρή ασθένεια ή και επερχόµενο θάνατο. Η Bach (1990), αναφέρει 

συγκεκριµένους συµβολισµούς, ο οποίοι µπορούν να αναγνωριστούν  στα 

σχέδια παιδιών που βρίσκονται κοντά στο θάνατο. Παρατήρησε ότι υπάρχει 

µία συγκεκριµένη ενασχόληση αυτών των παιδιών µε το άνω αριστερό µέρος 

της κόλας, και συνήθως υπήρχε ένα µονοπάτι ή δρόµος που οδηγούσε σε 

εκείνη την περιοχή. Σύµφωνα µε τη Bach, αυτή η περιοχή του χαρτιού 

αναπαριστά την δύση του ηλίου, και για αυτά τα παιδιά µπορεί να αναπαριστά 

το τέλος της ζωής τους. H Bach, θεώρησε ότι το άνω αριστερό τεταρτηµόριο 

της κόλας, είχε µεγάλη σηµαντικότητα ως προς τη συσχέτισή του µε ζητήµατα 

πνευµατικότητας και απεικονίσεις θανάτου. Η Perkins (1977),  επισήµανε, 

επίσης, την εµφάνιση απεικόνισης του ήλιου στο πάνω αριστερό της κόλας, 
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σε µεγαλύτερη συχνότητα στα σχέδια παιδιών που ήταν σοβαρά άρρωστα ή 

βρίσκονταν στο τελικό στάδιο, από ότι στα σχέδια υγιών παιδιών. Άλλα 

στοιχεία των σχεδίων που έχουν ερµηνευτεί ως σύµβολα θανάτου είναι η 

παρουσία ενός παράθυρου στη σοφίτα ή στη στέγη στα σχέδια του σπιτιού 

(Bach, 1966’ Perkins, 1977), το οποίο η Bach ονοµάζει «παράθυρο της 

ψυχής». Η Perkins (1977) αναφέρεται στην παρουσία φιδιών στα σχέδια, τα 

οποία µπορεί να είναι συµβολικά της αλλαγής και της µεταµόρφωσης, αλλά 

και της σοβαρής απειλής της ζωής. 

Όπως και µε το περιεχόµενο κάθε άλλου σχεδίου, είναι σηµαντικό να 

δοθεί στο παιδί η δυνατότητα να µιλήσει, να περιγράψει ή να πει κάποια 

ιστορία, σχετική µε αυτά που ζωγράφισε. Αν και οι απεικονίσεις παιδιών που 

βρίσκονται κοντά στο θάνατο ενέχουν µία ιδιαίτερη συναισθηµατική φόρτιση, 

σχετιζόµενη µε τις εµπειρίες τους, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα 

περιβάλλον ασφάλειας, το οποίο θα επιτρέψει στο παιδί να εκφραστεί και να 

ζωγραφίσει εικόνες, οι οποίες πολλές φορές συνοδεύονται από έντονα 

συναισθήµατα θλίψης. Τα σχέδια αυτών των παιδιών προκαλούν πολύ 

ισχυρές µεταβιβάσεις και είναι δύσκολη η µη ταύτιση του θεραπευτή µε την 

κατάσταση που βιώνει το παιδί που αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο του θανάτου. 

Αυτά τα σχέδια απεικονίζουν την πάλη αυτών των παιδιών µε την ασθένεια 

και αντανακλούν όλο τον πόνο, τη θλίψη, την έκπτωση της υγείας, και τον 

ενδεχόµενο θάνατο, συναισθήµατα που είναι δύσκολα αντιµετωπίσιµα, αλλά 

πολύ σηµαντικά στοιχεία της θεραπευτικής διαδικασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 

Το σχέδιο εκφράζει µε ουσιαστικό τρόπο τα συναισθήµατα και το 

συγκινησιακό κόσµο του παιδιού. Ακόµη και µία µικρή γραµµή, µία κηλίδα, µία 

µουτζούρα, ένα λουλούδι χωρίς φύλλα, µπορεί να µας διηγηθεί πολλά  για τον 

κόσµο του. Μέσω της ανάλυσης των σχεδίων τους, δίνεται η δυνατότητα 

κατανόησης όλων αυτών που θέλουν να εκφράσουν τα παιδιά, αλλά δεν 

µπορούν, για τους γονείς τους, την οικογένειά τους, την ανάπτυξή τους, την 

επικοινωνία τους µε τον έξω κόσµο, και για το πώς αντιλαµβάνονται την ίδια 

τους την ύπαρξη. Τα παιδιά κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί κυρίως 

σχεδιάζοντας. Για αυτά, ο ήλιος µπορεί να είναι ο µπαµπάς, το σπίτι µπορεί 

να είναι η µαµά, το δέντρο το Εγώ. Ακόµη και η χρήση του χρώµατος έχει 

µεγάλη σηµασία, γιατί δίνει τη δυνατότητα της ερµηνείας της ζωτικότητας και 

της συναισθηµατικότητας του παιδιού. 

 Τα παιδιά, όταν αφήνονται ελεύθερα να σχεδιάσουν, τείνουν να 

αποκλείουν τις τηλεοπτικές φιγούρες, προτιµώντας τα δέντρα, το σπίτι, τον 

ήλιο, τα λουλούδια και τα ζώα. Με αυτή τους την επιλογή εφιστούν µε 

επιτακτικό τρόπο την προσοχή των ενηλίκων στην ανάγκη τους να βιώσουν 

τα χρόνια της ανάπτυξής τους σε ένα κλίµα στενών και ουσιαστικών επαφών. 

Το παιδί αναζητά την παρουσία των αγαπηµένων άλλων στη ζωή του σε αυτά 

τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την 

εξέλιξη της προσωπικότητάς του και θα το χαρακτηρίσουν ως ενήλικο. Ένα 

σχέδιο του µπορεί να δώσει πληροφορίες, τις οποίες το ίδιο το παιδί δεν 

µπορεί ή δεν αντιλαµβάνεται συνειδητά. Ένας ήλιος χωρίς ακτίνες, ένα σπίτι 

µε ή χωρίς παράθυρα, καµινάδα µε ή χωρίς καπνό, µαύρα σύννεφα από τα 

οποία πέφτει µαύρη βροχή, δέντρα χωρίς ρίζες ή χωρίς φύλλα, µονοπάτια 

που οδηγούν σε κάποια άλλη ζωή, έντονα κόκκινα ζωγραφισµένα πρόσωπα. 

Όλα αυτά, και πολλά άλλα ακόµη, µας λένε όσα δεν µπορούν να ειπωθούν. 

Πέρα από τους γενικούς κανόνες και οδηγίες που σχετίζονται µε την ανάλυση 

των σχεδίων, τη θεωρητική, δηλαδή, βάση και εκπαίδευση, αυτό που θα 

καθορίσει την επικοινωνία µε τον παιδικό κόσµο είναι η αγάπη που θα 

δείξουµε, η κατανόηση, η ευαισθησία, η αίσθηση ασφάλειας που θα 

δηµιουργήσουµε, η υποµονή και η προσοχή σε αυτά που το παιδί λέει. Η 
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θεραπευτική διαδικασία µπορεί να απαλύνει τραύµατα, να αντισταθµίσει 

ελλείµµατα, να βοηθήσει ώστε να δοθεί η ευκαιρία µίας φυσιολογικής πορείας, 

µε τη χρήση τόσο απλών µέσων, όπως µερικά χαρτιά και µαρκαδόροι.  
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