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A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Α.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 
 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε µια 

ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται µε σηµαντικές δυσκολίες 

στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισµού ή µαθηµατικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές είναι εγγενείς στο άτοµο και 

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος και είναι δυνατόν 

να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες συχνά 

συνυπάρχουν µε προβλήµατα σε συµπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης 

και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. ∆εν θεωρείται ότι έχει Μαθησιακές ∆υσκολίες ένας 

µαθητής που παρουσιάζει αισθητηριακά προβλήµατα, νοητική υστέρηση, 

συναισθηµατικές διαταραχές, έχει πολιτισµικές διαφορές ή δέχεται ανεπαρκή 

διδασκαλία. 

Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει, είναι αυτή ενός έξυπνου παιδιού, 

το οποίο όµως δεν τα καταφέρνει σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα στο 

σχολείο. Τελευταία, ο όρος «Μαθησιακές ∆υσκολίες», οικειοποιείται µε ευκολία από 

γονείς και εκπαιδευτικούς εφόσον στερείται κάθε παθολογικής ή κοινωνικής 

επιβάρυνσης και επιπλέον εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικής 

βοήθειας (Παντελιάδου, 2000). Συχνά, βέβαια, υπερ-χρησιµοποιείται από τους 

εκπαιδευτικούς για όλα τα παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτική βοήθεια, χωρίς αυτό 

να σηµαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για παιδιά µε ενδογενή µαθησιακά 

προβλήµατα. Όσο όµως µέσω της διαδικασίας «αναγνώρισης» και διάγνωσης των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών φαίνεται να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά οι ανάγκες 

ορισµένων παιδιών διακρίνονται δύο κύριες αρνητικές συνέπειες: (α) τα παιδιά 

«ετικετοποιούνται»  και χαρακτηρίζονται ως παιδιά «µε ειδικές ανάγκες» λόγω της 

αδυναµίας τους στις σχολικές απαιτήσεις, και (β) εντείνεται η σύγχυση σχετικά µε το 

ρόλο της ειδικής αγωγής και τα όρια της κατηγορίας των Μαθησιακών ∆υσκολιών, 

µε αποτέλεσµα οι Μαθησιακές ∆υσκολίες να θεωρούνται η µοναδική συνθήκη που 

οδηγεί σε σχολική αποτυχία· έτσι ο όρος «Μαθησιακές ∆υσκολίες» συχνά συγχέεται 

µε τον όρο «σχολική αποτυχία», ο οποίος είναι ευρύτερος και πολυδιάστατος 

(Παντελιάδου, 2000). 
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Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες συνιστούν τη µεγαλύτερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, διεθνή κι ελληνική, το 

50% των µαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής έχουν 

διάγνωση Μαθησιακών ∆υσκολιών. Μάλιστα, το 80% από αυτές αφορούν δυσκολίες 

στην ανάγνωση (Kavale & Forness, 2000˙ Λαµπροπούλου, 2003˙ Παντελιάδου, 

2004). Από τους 15.850 µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι 8.899 (56.2%) 

είναι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Το 94.3% φοιτά στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση. 

 

Α.2. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: αιτία ή αποτέλεσµα των 
µαθησιακών δυσκολιών; 
 

Οι διαστάσεις της ψυχοκοινωνικής συµπεριφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνονται 

στην ταξινόµηση των χαρακτηριστικών των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

καθώς θεωρούνται µέρος της ταξινόµησης αυτής και όχι δευτερογενή 

χαρακτηριστικά (Watkins, 1996). Όταν αξιολογούνται τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά, η προβλεπτική εγκυρότητα για την ανίχνευση των Μαθησιακών 

∆υσκολιών ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα. Ο προσδιορισµός των επιδράσεων των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών στο συναισθηµατικό και ψυχοκοινωνικό τοµέα µπορεί να 

συµβάλει στη διασαφήνιση της σχέσης αιτιότητας ανάµεσα τους και , κατά συνέπεια, 

στην υιοθέτηση καταλληλότερων στρατηγικών παρέµβασης (Τσοβίλη, 2002). 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόµα έντονη αµφισβήτηση από τους ερευνητές, καθώς 

ακόµη δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν τα συναισθηµατικά προβλήµατα των δυσλεκτικών 

αποτελούν συνέπεια των αναγνωστικών δυσκολιών ή όχι. Τα ερευνητικά δεδοµένα, 

βέβαια, φανερώνουν µια ολοένα και µεγαλύτερη συσχέτιση των ειδικών µαθησιακών 

δυσκολιών µε δευτερογενή προβλήµατα συµπεριφοράς,  συναισθηµατικές διαταραχές 

καθώς και µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Για την ανάπτυξη των προβληµάτων αυτών 

φτάνει να αναλογιστούµε τόσο τις αρνητικές συναισθηµατικές αντιδράσεις των ίδιων 

των παιδιών απέναντι στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην εκµάθηση των 

γνωστικών δεξιοτήτων, όσο και τη στάση των ατόµων του οικογενειακού και 

σχολικού περιβάλλοντος απέναντι στη σχολική αποτυχία (Τσοβίλη, 2002). 

Η ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων από 

το παιδί και οι κοινωνικές προεκτάσεις που µπορεί να έχει µια ενδεχόµενη δυσκολία 
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του παιδιού στο να τα καταφέρει, εξηγούν γιατί οι Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν 

σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις (Νικολόπουλος, 2007). ∆εδοµένου ότι η απόκτηση 

γνώσης αποτελεί ένα βασικό προσόν στη σηµερινή κοινωνία, οι γονείς ανησυχούν για 

τη µελλοντική αποκατάσταση του παιδιού τους και  συχνά αγνοώντας τη φύση και 

την αιτία της µειονεξίας του, έχουν την τάση να πιέζουν το παιδί τους να 

ανταποκριθεί ενώ τείνουν να αποδίδουν την αδυναµία του σε έλλειψη θέλησης, 

τεµπελιά ή ακόµα και µειωµένη νοητική ικανότητα (Thomson & Hartley, 1980). Οι 

συνθήκες στο σχολικό περιβάλλον είναι ακόµη πιο δύσκολες· λόγω της ελλιπούς 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι ίδιοι προβαίνουν σε ακατάλληλους 

χαρακτηρισµούς του µαθητή και αποδίδουν τη σχολική του αποτυχία σε 

λανθασµένους παράγοντες. Το παιδί µε Μαθησιακές δυσκολίες, βιώνει τα γέλια, το 

χλευασµό, τα δηκτικά σχόλια και τις παρατηρήσεις από το κοινωνικό του περιβάλλον 

(γονείς, εκπαιδευτικούς, συµµαθητές). Είναι αναµενόµενο, λοιπόν, από τα παιδιά µε 

µαθησιακά προβλήµατα να αποκρύπτουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ώστε να 

αποφύγουν τη διαφοροποίηση από τους συµµαθητές τους, γεγονός που συµβάλλει µε 

τη σειρά του στην αύξηση των αισθηµάτων άγχους και φόβου αποτυχίας. Ένας 

κίνδυνος που ελλοχεύει στη µη έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών του παιδιού, είναι 

τα παιδιά να αναπτύξουν µηχανισµούς άµυνας όπως η άρνηση, η προβολή, η 

εκλογίκευση και κατά συνέπεια να προκύψει η εµφάνιση ψυχολογικών προβληµάτων 

και προβληµατικής συµπεριφοράς (Kline, 1986, Τσοβίλη σ. 60).    

Σχετικές έρευνες έχουν αναδείξει µειονεξίες στην ψυχοκοινωνική προσαρµογή 

των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες· η Ψυχοκοινωνική Προσαρµογή αφορά  στις 

δεξιότητες και στα ελλείµµατα στον κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα, στη 

σχολική προσαρµογή καθώς επίσης και στις δυσκολίες ενδοπροσωπικής και 

διαπροσωπικής προσαρµογής. Πιο συγκεκριµένα θα γίνει µια ανασκόπηση των 

µειονεξιών των παιδιών στους παρακάτω τοµείς: 

� Κοινωνική επάρκεια: ορίζεται ως η ικανότητα της αλληλεπίδρασης µε τους 

άλλους σε ένα δεδοµένο κοινωνικό πλαίσιο µε τρόπους που είναι κοινωνικά 

αποδεκτοί, λειτουργικοί και µη επιβλαβείς για τους άλλους.  

� Σχολική επάρκεια: είναι ο βαθµός στον οποίο ο µαθητής έχει κατακτήσει και 

χρησιµοποιεί όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 

προσαρµογή του στο σχολικό πλαίσιο.  

� Συναισθηµατική επάρκεια: είναι ο βαθµός στον οποίο το  παιδί είναι ικανό να 

αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήµατα του ίδιου και του 
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περιβάλλοντός του καθώς και να χρησιµοποιεί κατάλληλες στρατηγικές ρύθµισης 

συναισθηµάτων και αντιµετώπισης του στρες.  

� Αυτοαντίληψη: αφορά στην αντίληψη των παιδιών για τις ακαδηµαϊκές τους 

ικανότητες, τη σχολική επίδοση και τη γενική εικόνα του εαυτού τους.    

� Προβλήµατα συµπεριφοράς: αφορά στο βαθµό εµφάνισης αρνητικών 

συµπεριφορών στην τάξη που επηρεάζουν την κοινωνική, συναισθηµατική και 

γενικότερα ψυχολογική προσαρµογή του παιδιού στο περιβάλλον του.  

 

Παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια ανίχνευσης των ελλειµµάτων που 

παρουσιάζουν τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στους τοµείς που 

προαναφέρθηκαν. 

 

Α.2.1. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Κοινωνική Επάρκεια 
 

� Κοινωνική συµπεριφορά 

Τα παιδιά µε Μ.∆. δεν κάνουν σωστή χρήση της γλώσσας και του λεξιλογίου ενώ 

παρουσιάζουν αδυναµία τόσο στην επιλογή θέµατος για συζήτηση (µε ένα 

συνοµήλικο) , στη διατήρησή της όσο και στην κατάληξη σε ένα συµπέρασµα · 

επιπλέον δυσκολεύονται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους καθώς και να κατανοήσουν 

το χιούµορ (δε βλέπουν πίσω από τις λέξεις). Όσον αφορά στις φιλίες µεταξύ των 

παιδιών, αποτελεί κοινή παραδοχή η άποψη ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν τους 

συνοµηλίκους τους µε Μ. ∆. ως διαφορετικούς από τα ίδια, µε αποτέλεσµα να τους 

απορρίπτουν από πιθανούς φίλους. Γενικά, τα παιδιά επιλέγουν φίλους οι οποίοι 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο δυνατοτήτων µε τα ίδια· τα παιδιά µε Μ. ∆. τείνουν να 

επιλέγουν φίλους 1-2 έτη µικρότερους από τα ίδια ή και από περιβάλλοντα εκτός 

σχολείου. 

Τα παιδιά µε Μ. ∆. έχουν λιγότερες επαφές µε τους φίλους τους, περισσότερο 

ασταθείς και λιγότερο αµοιβαίες σχέσεις, περισσότερες διαµάχες µεταξύ τους αλλά 

και περισσότερα προβλήµατα στην επανασύνδεση µετά από διαφωνία. 

 

� Κοινωνικές δεξιότητες 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων και φιλιών 

µεταξύ των ατόµων είναι η ύπαρξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Συµπεριφορές όπως η 



 9 

συνεργασία µε τους άλλους, η προσφορά βοήθειας, ο αυτοέλεγχος και η επικοινωνία 

διευκολύνουν τις σχέσεις αυτές. Όµως, τα παιδιά και οι έφηβοι µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες είναι λιγότερο ευγενικοί και συνεργάσιµοι µε τους άλλους και σπάνια 

ξεκινούν µια κοινωνική αλληλεπίδραση µαζί τους (Milne & Schmidt, 1996˙ Wong, 

1996).  

 

� Πρόσληψη και ερµηνεία κοινωνικών ερεθισµάτων 

Μία από τις κυριότερες αιτίες των ακατάλληλων κοινωνικά συµπεριφορών των 

µαθητών αυτών βασίζεται στη φτωχή τους ικανότητα να ερµηνεύουν ορθά και µε 

συνεπή τρόπο τα ερεθίσµατα και τις νύξεις που εµφανίζονται σε κάθε κοινωνική 

περίσταση (Kavale & Forness, 1996˙ Little, 1993). Ειδικότερα, αδυνατούν να 

κατανοήσουν λεκτικά και µη-λεκτικά µηνύµατα επικοινωνίας όπως την προσωδία της 

φωνής, τη στάση  του σώµατος, τις χειρονοµίες και εκφράσεις του προσώπου καθώς 

και να προβλέψουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατα του συνοµιλητή τους. 

 

� Αντικοινωνική συµπεριφορά 

Τα παιδιά και οι έφηβοι µε Μ. ∆. τείνουν να επιλέγουν λανθασµένο τρόπο 

αντίδρασης σε περιστάσεις κοινωνικής επικοινωνίας, γεγονός το οποίο έχει µελετηθεί 

σε µια σειρά ερευνητικών εργασιών, σύµφωνα µε τις οποίες οι µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες κατέχουν την ίδια γνώση µε τους συνοµηλίκους τους για το 

τι πρέπει να κάνουν σε κάθε κοινωνική περίσταση, αλλά πρακτικά αποτυγχάνουν να 

λειτουργήσουν µε ορθό τρόπο (Tur–Kaspa & Bryan, 1994). Επιπρόσθετα, η δυσκολία 

των εφήβων µε Μαθησιακές ∆υσκολίες να κατανοήσουν τις σχέσεις αιτίου – 

αποτελέσµατος, ιδιαίτερα στις κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, πιθανόν να 

επιτείνει τα προβλήµατα. Η αδυναµία αυτή επηρεάζει τη δυνατότητά τους να 

προβλέψουν την εξέλιξη µιας κοινωνικής περίστασης και να επιλέξουν κατάλληλες 

κοινωνικές συµπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν δυσάρεστες 

καταστάσεις (Sisterhen & Gerber, 1989). Σύµφωνα µε έρευνες, τα παιδιά µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν διαταραχές διαγωγής ή 

αντικοινωνική συµπεριφορά (ανυπακοή, παραβάσεις κανόνων, επιθετική 

συµπεριφορά και απουσία συναισθηµάτων συµπάθειας) σε ποσοστό 40% έως 50% 

(Prior, 1996: 117). Η ύπαρξη διαταραχών διαγωγής στο άτοµο, ενδέχεται να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις και στην ενήλικη ζωή του. 

 



 10 

� Παραβατικότητα 

Έρευνες έχουν αναδείξει ένα µεγάλο αριθµό νέων που παραβαίνουν το νόµο, να 

έχουν ιστορικό αναγνωστικών δυσκολιών (Goldstein, 1997: 4, 12, Τσοβίλη σ. 112). 

Οι έφηβοι οι οποίοι έχουν διαγνωστεί µε Μαθησιακές δυσκολίες, σε µια προσπάθειά 

τους να αποδείξουν την αξία τους στο κοινωνικό σύνολο (Rome, 1971, Τσοβίλη σ. 

112), καταλήγουν να συναναστρέφονται συνοµηλίκους που προβαίνουν σε 

αξιόποινες πράξεις, προκειµένου να νιώσουν αποδεκτοί (Vigilante & Dane, 1991, 

Τσοβίλη σ. 113).  Παράµετροι που πρέπει να εξετάζονται για να διερευνηθεί η 

ύπαρξη αιτιώδους σχέσης µεταξύ Μαθησιακών ∆υσκολιών και παραβατικότητας 

είναι οι µέθοδοι ανατροφής που υιοθετούν οι γονείς, το προηγούµενο εκδήλωσης 

παραβατικής συµπεριφοράς από την πλευρά του παιδιού, η συναναστροφή του 

παιδιού µε συνοµηλίκους µε παραπτωµατική συµπεριφορά, το κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο της οικογένειας και η παραβατικότητα που τυχόν παρουσιάζει κάποιο µέλος 

αυτής (Loeber & Dishion, 1983, Τσοβίλη σ. 114). Επίσης, η στάση των γονέων 

απέναντι στη σχολική αποτυχία, η απόρριψη των παιδιών αυτών από τους 

συνοµηλίκους τους (Shamsie, 1968, Τσοβίλη σ. 115) και η αρνητική εικόνα που 

έχουν τα ίδια για την καταλληλότητα της διαγωγής τους (Boetsch te al., 1996, 

Τσοβίλη σ. 115 ) φαίνεται να επηρεάζουν την τάση για παραβατικότητα που έχουν τα 

παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

 

Α.2.2. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Σχολική Επάρκεια 

 

� Κίνητρα και Στόχοι 

Το προφίλ που παρουσιάζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι 

ιδιαίτερα παθητικό. Αποδίδουν την αποτυχία τους στη χαµηλή τους ικανότητα 

περισσότερο και λιγότερο στην ανεπαρκή τους προσπάθεια (Pearl, 1982). 

Τα παιδιά µε Μ. ∆. παρουσιάζουν µειωµένη πρόθεση για µάθηση και µάλιστα για 

ενεργητική µάθηση, µειωµένο  ενδιαφέρον για ό, τι σχετίζεται µε σχολικά έργα, 

άρνηση ή αντίσταση στην καταβολή προσπάθειας για την ολοκλήρωση ενός έργου, 

ισχυρή πεποίθηση ότι δεν µπορούν να µάθουν ή να καταφέρουν τίποτα (µαθηµένη 

αβοηθησία), εξάρτηση από άλλους και αναζήτηση κοινωνικής ενίσχυσης, προτίµηση 

της εξωτερικής ενίσχυσης έναντι της εσωτερικής που προκύπτει από την 

ικανοποιητική και επιτυχηµένη επίδοση.  
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�  Κίνητρα και Αυτό-αποτελεσµατικότητα 

Τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες συνήθως έχουν χαµηλές πεποιθήσεις αυτό-

αποτελεσµατικότητας. Επειδή τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από προσδοκία 

χαµηλής επίδοσης, συνδέεται συχνά µε παραίτηση από το ακαδηµαϊκό έργο, 

απροθυµία καταβολής περισσότερης προσπάθειας και βαθύτερης επεξεργασίας. 

Θέτουν χαµηλούς στόχους, τους οποίους δεν υποστηρίζουν µε επιµονή και 

προσπάθεια. Ακόµη και αν τους επιτύχουν, γνωρίζουν πολύ καλά πως δεν έχουν 

µεγάλη αξία και δεν αλλάζουν τις πεποιθήσεις «µαθηµένης αβοηθησίας» στις οποίες 

έχουν εµπλακεί (Schunk& Miller, 2002). 

 

� Κίνητρα και Επιτυχία / Αποτυχία 

Τα κίνητρα για µάθηση επηρεάζονται επίσης και από τον τρόπο που οι µαθητές 

ερµηνεύουν τα αποτελέσµατα της µάθησής τους, δηλαδή στο πού αποδίδουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία των προσπαθειών τους. Η επιτυχία ή η αποτυχία µπορεί να 

αποδίδεται σε: α) παράγοντες εσωτερικούς ή εξωτερικούς από τον ίδιο τον µαθητή 

(π.χ. ικανότητα του µαθητή ή εύνοια του δάσκαλου, αντίστοιχα), β) παράγοντες που ο 

ίδιος ο µαθητής µπορεί ή όχι να επηρεάσει µε τη συµπεριφορά του (π.χ. προσπάθεια ή 

τύχη) και γ) παράγοντες που είναι σταθεροί ή µεταβαλλόµενοι (π.χ. ικανότητα ή 

τύχη) (Weiner, 1994). Όταν οι µαθητές αποδίδουν την επιτυχία ή την αποτυχία των 

προσπαθειών τους σε παράγοντες εσωτερικούς, που µπορούν οι ίδιοι να ελέγξουν και 

να τροποποιήσουν (π.χ. ποιότητα και ένταση προσπάθειας, χρήση κατάλληλων 

στρατηγικών), τότε σε µελλοντικά έργα ενεργοποιούν συµπεριφορές που ενισχύουν 

τη µάθηση (Schunk, 1994). Αρκετοί µαθητές τείνουν να αποδίδουν την αποτυχία τους 

στην έλλειψη ικανότητας, παράγοντα τον οποίο θεωρούν επίκτητο και σταθερό, 

γεγονός που τραυµατίζει την εκτίµηση αυτό-αποτελεσµατικότητας και επιδρά 

αρνητικά στη µάθηση (Bandura, 1993). 

 

� Κίνητρα και Αξία της Μάθησης 

Σηµαντικές, επίσης, για τα κίνητρα µάθησης είναι και οι αντιλήψεις που έχουν οι 

µαθητές για την αξία της µάθησης από τη συµµετοχή τους σε µια δραστηριότητα 

(Eccles & Wigfield, 1995), δηλαδή το κατά πόσο κρίνουν ότι η δραστηριότητα είναι 

ευχάριστη, χρήσιµη και σηµαντική για τους ίδιους. Οι µαθητές είναι πιο πρόθυµοι να 

επενδύσουν σε χρόνο και προσπάθεια για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στις 
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οποίες αποδίδουν υψηλή αξία και οι οποίες συνδέονται µε τα ενδιαφέροντά τους. Οι 

αντιλήψεις αυτό-αποτελεσµατικότητας και αξίας της µάθησης συσχετίζονται στενά 

µε τις µελλοντικές ακαδηµαϊκές επιδόσεις και επιλογές σπουδών και σταδιοδροµίας 

των µαθητών (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996). 

 

Α.2.3. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Συναισθηµατική 
επάρκεια 

 

Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες παρουσιάζουν ελλείµµατα στη 

συναισθηµατική τους επάρκεια· έτσι, σε µεγάλο βαθµό δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους µε κατάλληλους τρόπους 

καθώς επίσης και να αναγνωρίσουν τα συναισθήµατα των άλλων (χαµηλή 

ενσυναίσθηση).  

 

� Άγχος 

Τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα σε 

καταστάσεις άγχους, ενώ παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατά περίσταση, 

από τους τυπικούς συνοµηλίκους τους, (Margalit & Shulman, 1986; Margalit & Zak, 

1984). Το υψηλό επίπεδο στρες των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες που τείνει 

να θεωρείται χαρακτηριστικό τους, µπορεί να αποδοθεί στην ελλειµµατική γνωστική 

τους επεξεργασία που τους οδηγεί σε δυσκολίες αναγνώρισης ότι αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα. Οι επιλογές που κάνουν σε σχέση µε το άγχος είναι είτε να µη µιλούν σε 

κανέναν είτε να αρνούνται την ύπαρξη του προβλήµατος που αντιµετωπίζουν. Αυτή η 

άρνηση συνδέεται µε υψηλότερο άγχος ή άλλα συναισθηµατικά προβλήµατα 

(Geisthardt & Munsch, 1996) και µε σωµατικές αντιδράσεις (Huntington & Bender, 

1993). Οι χαµηλές ακαδηµαϊκές τους δεξιότητες, ο προσανατολισµός τους στην 

αποφυγή της χαµηλής επίδοσης, άρα και εµπλοκής µε έργα, σε συνδυασµό µε την 

αδυναµία τους να ξεφύγουν, συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο άγχους. Συγκεκριµένα, 

το επίπεδο  «άγχους εξέτασης» είναι υψηλότερο σε αυτά (Sideridis et al., 2006). Το 

στρες, εάν παραταθεί  για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µπορεί να έχει επιβλαβείς 

συνέπειες τόσο στη γνωστική λειτουργία όσο και στην ψυχική κατάσταση του 

ατόµου. Η αδυναµία του παιδιού να χειριστεί το στρες επιφέρει δυσκολίες στη 

συγκέντρωση, στην προσοχή και στη µνήµη και επηρεάζει αρνητικά τις δυνατότητες 
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οργάνωσης και προγραµµατισµού. Σε συναισθηµατικό επίπεδο, προκαλεί 

υπερευαισθησία, αίσθηµα αναξιότητας και χαµηλή αυτοεκτίµηση, κατάθλιψη ή και 

προβλήµατα συµπεριφοράς (Τσοβίλη, 2002). 

 

� Κατάθλιψη 

Έρευνες καταδεικνύουν  υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες από ότι σε τυπικούς (10%–15%). Οι παράγοντες που 

συµβάλουν στη κατάθλιψη µπορεί να είναι το άγχος (Dykman, 1998) σε σχέση µε τα 

κίνητρα του µαθητή· η αδυναµία τους να ανταποκριθούν στις ακαδηµαϊκές 

απαιτήσεις είναι αξεπέραστη και είναι δυνατόν να οδηγήσει στην εµφάνιση 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι στόχοι 

προσανατολισµένοι στην επιτυχία (mastery goals) και όχι οι στόχοι προσανατολισµού 

στην επίτευξη (performance goals) συνδέονται µε την κατάθλιψη των µαθητών µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες (Sideridis, 2005, 2006). Η έντονα αρνητική συναισθηµατική 

κατάσταση προκαλεί συναισθήµατα ανεπάρκειας και ανικανότητας που 

παρεµποδίζουν την εξέλιξη της κοινωνικότητας· «νιώθουν να υπάρχει διάσταση 

ανάµεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα έπρεπε να είναι» (Cohen, 1986). Ο 

Riddick σε µια έρευνά του έδειξε ότι οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αναφέρουν τους εαυτούς τους ως 

ντροπιασµένους, θλιµµένους, απογοητευµένους και λυπηµένους εξαιτίας των 

δυσκολιών τους.  

Παρόλο που οι περισσότεροι µαθητές µε δυσλεξία δεν είναι κλινικά 

χαρακτηρισµένοι ως καταθλιπτικοί, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αισθανθούν 

έντονα συναισθήµατα λύπης. Σε σχετική έρευνα των Murray & Little (1981) οι 

µαθητές µε δυσλεξία (7 έως 12 ετών) σε σύγκριση µε µη – δυσλεκτικούς µαθητές, 

εµφανίζουν σηµαντικά περισσότερα καταθλιπτικά χαρακτηριστικά όπως  µείωση του 

επιπέδου ενέργειας, ασυνήθιστη αλλαγή βάρους, ενούρηση, αργό ρυθµό σκέψης, 

µειωµένη διαύγεια σκέψης, αϋπνία και καταστροφή ιδιοκτησίας. Επίσης έχουν πιο 

αρνητική εικόνα του εαυτού τους, τείνουν στο να µη θέλουν να απολαύσουν 

οτιδήποτε που µπορεί να τους προκαλέσει ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

(ανηδονία), παρουσιάζουν αυξηµένη υπερκινητικότητα, πιο συχνή συµπεριφορά 

εκδραµάτισης (ανυπακοή, έλλειψη συνεργατικότητας κ.α.) και περισσότερες 

συναισθηµατικές διαταραχές (χρόνια θλίψη, αδυναµία χαλάρωσης κ.α.). Σε µία άλλη 

έρευνα των Branch et al.,  επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι τα συµπτώµατα κατάθλιψης 
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εµφανίζονται πιο υψηλά σε εφήβους µε Μαθησιακές ∆υσκολίες από τους 

υπόλοιπους, αλλά δεν είναι τόσο υψηλά που να συνιστούν κλινική κατάθλιψη 

(Branch, Cohen and Hynd,1995). 

 

 

Α.2.4. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Αυτό-Αντίληψη 

 

     Τα άτοµα µε εγγενή µαθησιακά προβλήµατα βιώνουν αποτυχία στη σχολική τους 

ζωή από την πρώτη της στιγµή και για πολλά χρόνια. Η σχολική αποτυχία 

συσσωρεύεται και διευρύνεται εξαιτίας των πολλών απαιτήσεων του σχολείου. Αυτή 

η καθηµερινή κατάσταση έχει αρνητική επίδραση στις πεποιθήσεις αυτό - αντίληψης 

και αυτό-εκτίµησης. Οι πεποιθήσεις αυτές επηρεάζονται αρνητικά από την κοινωνική 

αποµόνωση των παιδιών αυτών και των σηµαντικών κοινωνικών δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν. Η αυτό-αντίληψη κι αυτό-αποτελεσµατικότητα διαµορφώνονται 

µέσω της σύγκρισης του εαυτού τους µε τα άλλα παιδιά και µέσω της ερµηνείας των 

αντιλήψεων των άλλων γι’ αυτά. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των εφήβων µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες, η χαµηλή αυτό-αντίληψη επηρεάζει τη διαµόρφωση της 

ταυτότητας που αναδύεται αυτή την εποχή και την αίσθηση αξίας του εαυτού τους. 

Το 70% περίπου των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν αρνητική αυτό-

αντίληψη (Kavale & Forness, 1996) και αυτό τους οδηγεί σε πεποιθήσεις µαθηµένης 

αβοηθησίας και χαµηλές πεποιθήσεις κινήτρων (Palladino, Poli, Masi & Marcheschi, 

2000).  Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός ότι όταν ένας µαθητής έχει 

χαµηλή αυτοαντίληψη, έχει χαµηλές προσδοκίες για τον εαυτό του και δεν πιστεύει 

ότι µπορεί να διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις σχολικές του εργασίες. Οι συχνές 

σχολικές αποτυχίες είναι πιθανό να κάνουν τους µαθητές αυτούς να πιστεύουν ότι οι 

σχολικοί στόχοι ξεπερνούν τις ικανότητές τους κι εποµένως να θεωρούν τους εαυτούς 

τους ως λιγότερο ικανά άτοµα (Schunk, 1984).   Πολλοί µαθητές που έχουν βιώσει 

αρνητικά συναισθήµατα, όπως οι επανειληµµένες εµπειρίες χαµηλής επίδοσης (και 

σχολικής αποτυχίας),  η µαταίωση και οι απογοητεύσεις, τους κάνουν  να 

αισθάνονται αβοήθητοι κατά τη µαθησιακή διαδικασία και να µειώνουν το αυτο-

αίσθηµά τους και να µη θέλουν να αρχίσουν κάτι καινούριο γιατί  φοβούνται ότι θα 

αποτύχουν (µαθηµένη αβοηθησία) (Mercer, 1987).  
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To γεγονός ότι χαρακτηρίζονται πολλές φορές ως «απρόσεκτα», «τεµπέλικα» και 

το γεγονός ότι οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι «δεν προσπαθούν αρκετά» ή ότι έχουν 

προβλήµατα συµπεριφοράς, τα οδηγεί να έχουν χαµηλό αυτοσεβασµό κι 

αυτοπεποίθηση. Επιπλέον, ο χαρακτηρισµός και η «ετικετοποίηση» τους, είναι 

πιθανό ότι επιδρούν αρνητικά και άµεσα στην αυτοαντίληψη τους, η οποία 

επηρεάζεται έµµεσα διαµέσου της αυτοεκπληρούµενης προφητείας. Η τοποθέτησή 

τους σε ειδικές τάξεις επίσης, µπορεί να συνεισφέρει στη δηµιουργία συναισθηµάτων 

µειονεξίας 

Είναι λογικό, λοιπόν, ότι τα συναισθήµατα των παιδιών που έχουν Μαθησιακές 

∆υσκολίες επηρεάζονται από τα παραπάνω (Burden,2008). Σε µια έρευνα των 

Butkowsky και Willows βρέθηκε ότι οι φτωχοί αναγνώστες τείνουν να αποδίδουν την 

αποτυχία τους στη δική τους ανικανότητα και την επιτυχία τους σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (πχ.τύχη) (εσωτερική και εξωτερική έδρα ελέγχου). Είναι λογικό, λοιπόν, 

να είναι επιρρεπή στην κριτική και να έχουν αµφιβολίες  για τον εαυτό τους 

(Butkowsky και Willows,1980). Σε πολλές έρευνες δεν βρέθηκαν σηµαντικές 

διαφορές στη γενική αυτό-αντίληψη των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες και των 

τυπικών παιδιών, αλλά όσον αφορά στην ακαδηµαϊκή αυτό-αντίληψη υπήρχαν 

σηµαντικές διαφορές σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Οι ερευνητές, γενικά, 

αναµένουν ότι τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες θα έχουν χαµηλότερη 

ακαδηµαϊκή αυτό-αντίληψη. Αν κάτι τέτοιο δεν φαίνεται από τις έρευνες οφείλεται 

στο γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έχουν µια µη ρεαλιστική αντίληψη του πόσο καλά τα 

πηγαίνουν ( Burden, 2008).  

Με βάση όσων αναφέρθηκαν, καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι η αυτό-

αντίληψη αποτελεί ένα βασικό παράγοντα στη διαδικασία µάθησης, ο οποίος 

επηρεάζει τη µαθησιακή διαδικασία περισσότερο από τις δεξιότητες του µαθητή και 

το επίπεδο δυσκολίας του µαθησιακού υλικού. 

 

 

Α.2.5. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Προβλήµατα 
Συµπεριφοράς 
 

Σε έρευνα των McKinney και Speece (1986) βρέθηκε πως περισσότερο από το 50% 

των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιθετικότητας 



 16 

και προκλητικότητας, το 11% προβλήµατα εσωστρέφειας, ενώ το υπόλοιπο 35% δεν 

αντιµετωπίζει προβλήµατα συµπεριφοράς. 

Τα παιδιά µε Μ. ∆. παρουσιάζουν δυσκολία στο να ξεκινήσουν και να 

διατηρήσουν µια θετική κοινωνική σχέση. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν για εκείνα ότι 

µερικά είναι περισσότερο εσωστρεφή ενώ άλλα παρεµβαίνουν την ώρα του 

µαθήµατος και διασπούν την ισορροπία της τάξης· δεδοµένου ότι δε λαµβάνει 

κοινωνική θέση και αποδοχή µέσω της καλής επίδοσής του στη σχολική εργασία, ο 

µαθητής µε Μ. ∆. τραβά την προσοχή είτε µέσω της απόσυρσης, είτε µέσω της 

επιθετικής και προκλητικής συµπεριφοράς. 

Η µετα-ανάλυση των Swanson & Malone (1992) έδειξε ότι τα παιδιά µε Μ. ∆. 

φαίνεται να αντιµετωπίζουν στην πλειοψηφία τους προβλήµατα σε θέµατα 

ωριµότητας και δοµής της προσωπικότητάς τους. 

 

� Επιθετικότητα 

Τα παιδιά µε Μ. ∆. βρίσκονται τόσο στο ρόλο του θύτη µε έντονα κυριαρχική και 

επιθετική συµπεριφορά απέναντι στο στενό κοινωνικό και σχολικό τους περιβάλλον 

όσο και στο ρόλο του θύµατος βιώνοντας συναισθήµατα άγχους, καταθλιπτικής 

διάθεσης και χαµηλής αυτοεκτίµησης (Olweus, 2001). 

Μια διαχρονική έρευνα της Prior και των συνεργατών της ανέδειξε ότι τα αγόρια 

µε αναγνωστικές δυσκολίες (στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού) σε ποσοστό 76,4% 

παρουσίαζαν  προβλήµατα συµπεριφοράς, εσωτερικευµένα και εξωτερικευµένα, σε 

σχέση µε τα κορίτσια στα οποία το ποσοστό βρισκόταν στο 47,7%. Τα ευρήµατα της 

έρευνας συνοψίζονται στο ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς επιδρούν στη µετέπειτα 

εµφάνιση αναγνωστικών δυσκολιών τονίζοντας τη σηµασία πρώιµης παρέµβασης 

στοχευµένης στη βελτίωση των δεξιοτήτων προσοχής και αυτορρύθµισης, και 

επιπλέον αναδεικνύουν την «ευεργετική» επίδραση της ικανοποιητικής ακαδηµαϊκής 

επίδοσης στη µείωση των προβληµάτων συµπεριφοράς. 

Η επιθετικότητα µπορεί να λάβει τρεις µορφές: 

i. Σωµατική βία, 

ii. Λεκτική βία(κακόβουλο πείραγµα, βρισιές, απειλές) 

 iii. Σχεσιακή βία (αποκοπή από οµάδα, ανακάλεση φιλίας, κακόβουλο 

«κουτσοµπολιό» εις βάρος κάποιου παιδιού). 
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Α.2.6. ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, γίνεται φανερό ότι τα 

παιδιά µε εγγενή µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία, φαίνεται να αντιµετωπίζουν 

συνωδά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που αφορούν στην αυτό-αντίληψή τους, στη 

σχολική τους επάρκεια (κίνητρα για µάθηση), στη συναισθηµατική τους επάρκεια 

(άγχος, κατάθλιψη, ενσυναίσθηση) και στην κοινωνική τους προσαρµογή (κοινωνικές 

δεξιότητες, προβλήµατα συµπεριφοράς). Στην πλειοψηφία των ερευνητικών 

προσπαθειών µέχρι σήµερα γίνεται χρήση των ψυχοµετρικών κλιµάκων για τη 

διερεύνηση της συναισθηµατικής προσαρµογής των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες / δυσλεξία. 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η χρήση της ζωγραφιάς ως µέσο εκµαίευσης 

των συναισθηµάτων των παιδιών (βασισµένο στην υπόθεση προβολής 

συναισθηµάτων στη ζωγραφιά, υπόθεση που διέπει όλες τις προβολικές δοκιµασίες) 

απέναντι στο σχολείο και τη µάθηση επειδή στις κλίµακες αυτό-αναφοράς η 

πιθανότητα να δώσει ο εξεταζόµενος µια «κοινωνικά αποδεκτή/αρεστή» απάντηση 

αντί της αλήθειας είναι πολύ υψηλότερη λόγω της χρήσης ευθέων ερωτήσεων που 

φέρνουν σε «δύσκολη» θέση των αναγνώστη. Αντίθετα, στις προβολικές δοκιµασίες 

ο εξεταζόµενος είναι ελεύθερος να αποδώσει τα πραγµατικά του συναισθήµατα µιας 

και δε γίνεται χρήση ευθέων ερωτήσεων. 

Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να εξετάσει τις παρακάτω υποθέσεις: 

(α) τα παιδιά µε προβλήµατα στη µάθηση, λόγω των χρόνιων δυσκολιών που 

βιώνουν επί πολλά έτη, έγινε η υπόθεση ότι αυτά πιθανότατα θα ζωγράφιζαν πιο 

αρνητικές ζωγραφιές λόγω των τραυµατικών τους εµπειριών στη µάθηση από ότι τα 

παιδιά µε οµαλή σχολική επίδοση 

(β) η δεύτερη υπόθεση αφορούσε στα παιδιά µε οµαλή επίδοση και την 

πιθανότητα πως παρόλη την καλή σχολική τους επίδοση, η εµπειρία της µάθησης 

µπορεί και γι’ αυτά να µην είναι µια τόσο θετική εµπειρία (όσο θα υπέθετε κανείς στη 

βάση της οµαλής / καλής σχολικής τους επίδοσης) κι αυτό λόγω του υποχρεωτικού 

της εκπαίδευσης, του περιεχοµένου των µαθηµάτων, των προσδοκιών των γονέων 

αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος να έχουν καλή σχολική επίδοση. 

Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν µπορούν τα σχέδια των παιδιών να 

χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτική µέθοδος αποκάλυψης των συναισθηµάτων που 
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τρέφουν για τη µάθηση και το σχολείο γενικότερα και εάν υπάρχει ταύτιση 

συναισθηµάτων στις ζωγραφιές και στα ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς. 

 

 
Β. ΠΡΟΒΟΛΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

«Κάθε ενέργεια που πραγµατοποιεί το σώµα µας, εκτός από την οµιλία, ο τρόπος 

που καθόµαστε, οι ασυναίσθητες χειρονοµίες που κάνουµε, το στυλ του χορού ή του 

γραψίµατός µας, η τέχνη µας, η µουσική µας (…) είναι ένας τρόπος να 

επικοινωνήσουµε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά µας και να αλληλεπιδράσουµε µε το 

περιβάλλον µας χωρίς λόγια» (Klepsch, M. & Logie, L. (1982), σ 5) 

Οι πρώτες υποθέσεις που έγιναν από τους ερευνητές σχετικά µε το τι µπορούν να 

αποκαλύψουν τα σχέδια των παιδιών, αφορούν στο ότι, κατά κάποιο τρόπο, το σχέδιο 

του παιδιού είναι ένα αντίγραφο µιας εικόνας που έχει το παιδί στο µυαλό του, ένα 

«παράθυρο» στις σκέψεις και τα συναισθήµατά του (e.g. Schuyten, 1904). Νεότερες 

έρευνες φαίνεται να συµφωνούν µε την παραπάνω υπόθεση· η ζωγραφιά ενός παιδιού 

απεικονίζει συµβολικά κάποιες από τις σκέψεις και τα συναισθήµατα που έχει, εκείνη 

τη στιγµή το παιδί, «καταθέτει» ένα µέρος του εαυτού του πάνω στο χαρτί. Το παιδί,  

ακόµη κι αν του ζητηθεί να ζωγραφίσει απλά «κάτι, κάποιο άτοµο», ασυναίσθητα, 

µεταφέρει τις δικές του σκέψεις και πεποιθήσεις, τις αδυναµίες ή τις δυνατότητες, τα 

στοιχεία του χαρακτήρα του στο χαρτί. Εφόσον, λοιπόν, οι ζωγραφιές αντανακλούν 

το άτοµο που τις κάνει, η «µετάφρασή» τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

για την αξιολόγηση της προσωπικότητας όσον αφορά στην έννοια του εαυτού, στη 

σχέση µε τους γύρω, στα προβλήµατα συµπεριφοράς, στην ψυχοκοινωνική 

προσαρµογή.  

Οι προβολικές δοκιµασίες εν γένει, στην προκειµένη περίπτωση οι ζωγραφιές, 

έχουν τη δυνατότητα να «εκµαιεύσουν» το πρωτόλειο, το ακατέργαστο και µη 

λογοκριµένο συναίσθηµα του ατόµου που τις κάνει. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι το µόνο 

µέσο για να γίνει  η χαρτογράφηση της προσωπικότητας του· ο συνδυασµός τους µε 

ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς αλλά και προσωπική παρατήρηση στο φυσικό 

πλαίσιο αποκαλύπτουν σε όλο το εύρος ακόµα και τις πιο κρυφές πτυχές της 

προσωπικότητας ενός ατόµου. 

Οι προβολικές δοκιµασίες, όµως, υπερέχουν σηµαντικά από τα ερωτηµατολόγια 

αυτό- αναφοράς κι αυτό γιατί, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, «συλλαµβάνουν» το 
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πρωτογενές συναίσθηµα. Το αρνητικό µε τα ερωτηµατολόγια (ψυχοµετρικές 

κλίµακες) είναι ότι προδιαθέτουν και προκαταλαµβάνουν το παιδί στο πια είναι η 

«ορθή» απάντηση, µε λίγα λόγια, τι θα πρέπει να απαντήσει για να φανεί «καλό 

παιδί», αποδεκτός ή και αγαπητός στα µάτια των άλλων. Οι απαντήσεις που καλείται 

να δώσει είναι λίγο πολύ προκαθορισµένες (Πολύ λίγο, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα 

πολύ, Ναι/Όχι) και δεν αφήνουν περιθώρια για ελεύθερη έκφραση και πρωτοτυπία 

στις απαντήσεις. Επίσης, υπάρχει η τάση να συµπληρώνουν τις πιο ακραίες 

απαντήσεις ή ακόµα και να συµπληρώνουν στην τύχη, γεγονός που αφαιρεί από την 

αξιοπιστία και εγκυρότητα της µέτρησης. Η χρήση των προβολικών δοκιµασιών ως 

τεχνική  εκµαίευσης πληροφοριών που αφορούν στις σκέψεις του ατόµου, βασίζεται 

στην υπόθεση ότι το παιδί δίνει «απαντήσεις» (µέσω των γραφικών δεικτών του 

σχεδίου τους) που σε άλλη περίπτωση θα δυσκολευόταν να δώσει, εκφράζει τις 

σκέψεις, τα κίνητρά του, τις ιδέες του µε µεγαλύτερη άνεση και ευκολία, γεγονός που 

δεν µπορεί να επιτευχθεί µε καµία άλλη µέθοδο 

   Παρακάτω επιχειρείται  µια Ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών στη βάση 

τόσο ψυχοδυναµικών αλλά και πιο εξειδικευµένων κριτηρίων που τέθηκαν (βλέπε εν. 

2.1.). Σύµφωνα µε την Ψυχαναλυτική θεώρηση του Freud, το σχέδιο του παιδιού 

αποτελεί συµβολική έκφραση του εσωτερικού του κόσµου· είναι ιδιαίτερα 

επηρεασµένο από τις υποσυνείδητες επιθυµίες και τους φόβους του/της, τους οποίους 

εκφράζει µε συµβολικό ή «µεταµφιεσµένο» τρόπο µέσα στο σχέδιό του. Αυτή τους η 

πράξη, (η «µεταµφίεση» δηλαδή των υποσυνείδητων φόβων και επιθυµιών) 

λειτουργεί ως «ασπίδα ασφαλείας» η οποία αφαιρεί από την ένταση των 

συναισθηµάτων τα οποία σε άλλη περίπτωση θα «ξεχείλιζαν» και πιθανόν να ήταν 

επικίνδυνα για το άτοµο· η σχεδίαση, δηλαδή, λειτουργεί ως «κάθαρση».  

Σε όλες τις τεχνικές σχεδίου (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.) έχουν επιπλέον καθοριστεί 

κριτήρια για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και άλλων συναισθηµατικών 

παραγόντων (emotional indicators). Τα γενικότερα ποιοτικά στοιχεία τα οποία 

αξιολογούνται στο σχέδιο των παιδιών είναι η ποιότητα της γραµµής (έντονη/ισχνή), 

το µέγεθος του σχεδίου, η θέση και η δόµησή του στο χαρτί, η επιλογή χρωµάτων και 

η έντασή τους κ.α. Στον πίνακα 1. αναφέρονται µερικά στοιχεία - ενδείξεις 

συναισθηµατικών χαρακτηριστικών και στοιχείων της προσωπικότητας καθώς και 

πιθανή ερµηνεία τους. 
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Πίνακας 1. Ερµηνευτικές υποθέσεις δοµικών χαρακτηριστικών των παιδικών σχεδίων (Knoff, 
1990) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Ποιότητα γραµµής-σχεδιαστικό στυλ 

Αχνή, ασταθής γραµµή 

 

Αβεβαιότητα, χαµηλή αυτοαντίληψη, 
πιθανή διαταραχή προσωπικότητας 

Άνθρωπος 

Μη ανθρωπόµορφη – τερατόµορφη 
φιγούρα (άκαµπτη) 
 
 
Ελλιπής σχηµατισµός χεριών 
 
Παράλειψη αυτιών ή κόρης µατιού ή 
στόµατος 
 
 
Υπερβολικό µέγεθος ή επιµέλεια της 
παλάµης ή των δακτύλων 
 
Φαρδείς ώµοι 
 
Υπερβολικό µέγεθος ή επιµέλεια 
πελµάτων 

 

Πιθανή διαταραχή προσωπικότητας. 
Αποπροσωποίηση, επιφυλακτικότητα 
απέναντι στους άλλους, αποφυγή ρίσκου 
 
Αίσθηµα ανεπάρκειας 
 
Απροθυµία ή αποφυγή επικοινωνίας µε 
το περιβάλλον, αδυναµία χειρισµού των 
σχέσεων µε τους άλλους 
 
Επιθετικές ή κυριαρχικές τάσεις 
 
 
Ανάγκη για φυσική ή εσωτερική δύναµη 
 
Ανασφάλεια 

 

 
 
Γ.  ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Γ.1. Συµµετέχοντες 
 

Στην πιλοτική αυτή διερεύνηση συµµετείχαν πενήντα εννέα (59) µαθητές Ε’ και 

ΣΤ’ δηµοτικού, 32 αγόρια και 27 κορίτσια, ηλικίας κατά µέσο όρο δέκα ετών και 

οκτώµισι µηνών (10,7). Από αυτούς, κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας, οι τριάντα (30) ήταν µαθητές Ε’ ∆ηµοτικού ( 10 κορίτσια και 20 αγόρια) και 

οι είκοσι εννέα (29) µαθητές ΣΤ’ ∆ηµοτικού (17 κορίτσια και 12 αγόρια). Οι µαθητές 

φοιτούσαν σε αστική περιοχή (Ρέθυµνο Κρήτης) και ήταν µέσου 

κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου στην πλειοψηφία τους (ορισµένα αλλοδαπά παιδιά 

ανήκαν σε κατώτερα οικονοµικά στρώµατα). Στον πίνακα 2. παρουσιάζονται οι 

µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού διαχωρισµένοι ανά φύλο· επίσης, αναγράφεται ο 

µέσος όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ανά τάξη καθώς και η τυπική απόκλιση της 

ηλικίας τους. 
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Πίνακας 2. ∆ιαχωρισµός συµµετεχόντων Ε’ & ΣΤ’ ∆ηµοτικού ανά φύλο 

Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤ’ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
30 παιδιά 

 
(20 αγόρια / 
10 κορίτσια) 

29 παιδιά 
 

(12 αγόρια / 
17 κορίτσια) 

Μ. Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ: 
10,7 (τ.α. 0,7) 

Μ. Ο. ΗΛΙΚΙΑΣ: 
11,9 (τ.α. 0,8) 

 

Γ.2. Μέσα συλλογής πληροφοριών 
Στα πλαίσια της παρούσας πιλοτικής διερεύνησης αξιολογήθηκαν οι 

ακαδηµαϊκές, γνωστικές και συναισθηµατικές δεξιότητες των συµµετεχόντων όπως 

αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Σκοπός της χορήγησης των δοκιµασιών αυτών 

ήταν να διαπιστωθεί η ακαδηµαϊκή επίδοση των παιδιών καθώς και το γνωστικό τους 

επίπεδο σε συνδυασµό µε τη συναισθηµατική τους κατάσταση ώστε να προκύψει µια 

ολοκληρωµένη εικόνα του κάθε συµµετέχοντα. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης 

διεξάγει σε ήρεµο περιβάλλον του σχολείου ενώ καταγραφόταν µε µέσο 

ηχογράφησης (µαγνητόφωνο) ώστε η διόρθωση και η χρονοµέτρηση των αποκρίσεων 

των συµµετεχόντων να είναι ακριβέστερη. Οι δοκιµασίες αξιολόγησης 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

 
Πίνακας 3. ∆οκιµασίες αξιολόγησης ακαδηµαϊκών, γνωστικών και συναισθηµατικών 

ικανοτήτων 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Ανάγνωση Μεµονωµένων Λέξεων (διαβαθµισµένης δυσκολίας)  

Ανάγνωση Ψευδολέξεων 

Ορθογραφία 74 Λέξεων (διαβαθµισµένης δυσκολίας)  

Ορθογραφία Μηνών και Ηµερών 

Τεστ Μαθηµατικών Ικανοτήτων (µαθηµατικές πράξεις) 

WISC III (µαθηµατική σκέψη) 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Τεστ µη-λεκτικής νοηµοσύνης (RAVEN’S STANDARD PROGRESSIVE 

MATRICES) 

∆οκιµασία Φωνολογικής Ενηµερότητας (µονή και διπλή φωνηµική αντιµετάθεση) 

∆οκιµασία Φωνολογικής Επεξεργασίας (αυτοµατοποιηµένος κατονοµασµός) 

∆οκιµασία Μνηµονικών Ικανοτήτων (ανάκληση ψευδολέξεων και ψηφίων) 
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∆οκιµασία Συντακτικών Ικανοτήτων 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αξιολόγηση Αυτό-εκτίµησης  (Ερωτηµατολόγιο Rosenberg’s Self-esteem Scale) 

Αξιολόγηση Αυτό-εικόνας (Ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ) 

Αξιολόγηση Άγχους Κατάστασης & Προδιάθεσης (Ερωτηµατολόγιο STAIC-I & 

STAIC-IΙ αντίστοιχα) 

Αξιολόγηση Συναισθηµάτων προς τη Μάθηση (Ερωτηµατολόγιο Αυτό-αναφοράς) 

Αξιολόγηση Κατάθλιψης (Ερωτηµατολόγιο CDI) 

Χαρακτηρισµός ∆ασκάλου (Ερωτηµατολόγιο Επιθέτων) 

Προβολική δοκιµασία (12 Μύθοι) 

Ζωγραφιές (α. Εγώ στην τάξη, β. Ο δάσκαλός µου, γ. Ο εαυτός µου, δ. Η 

οικογένειά µου κι εγώ, ε. Οι φίλοι µου κι εγώ)  

 

Γ.2.1. ∆οκιµασίες Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών ∆εξιοτήτων  
Για την αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών ικανοτήτων των συµµετεχόντων 

χρησιµοποιήθηκαν σταθµισµένες δοκιµασίες όπως αυτές παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3. Στη συνέχεια περιγράφεται το περιεχόµενο κάθε δοκιµασίας καθώς και τα 

κριτήρια αξιολόγησης. Σκοπός της χορήγησης των δοκιµασιών αυτών ήταν να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η επίδοση του κάθε συµµετέχοντα συγκλίνει ή αποκλίνει από 

την επίδοση παιδιών της ηλικίας του. 

 

Γ.2.1.1. ∆οκιµασία Ανάγνωσης Μεµονωµένων Λέξεων 
Στη δοκιµασία αυτή δόθηκαν στους εξεταζόµενους εκατόν τριάντα δύο (132) 

µεµονωµένες λέξεις διαβαθµισµένης δυσκολίας και εκείνοι κλήθηκαν να τις 

διαβάσουν όσο πιο σωστά και γρήγορα µπορούσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν η 

ταχύτητα και η ακρίβεια.  

Γ.2.1.2. ∆οκιµασία Ανάγνωσης Ψευδολέξεων 
Στη δοκιµασία αυτή οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να διαβάσουν είκοσι τέσσερις 

(24) τετράδες ψευδολέξεων (σύνολο ενενήντα έξι (96) ψευδολέξεις) διαβαθµισµένης 

δυσκολίας τις οποίες λάµβαναν ελεγχόµενα από την εξετάστρια. Οι οδηγίες που 
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έλαβαν τα παιδιά ήταν να διαβάσουν τις ψευδολέξεις όσο πιο σωστά και γρήγορα 

µπορούσαν. 

Γ.2.1.3. ∆οκιµασία Ορθογραφίας 74 λέξεων 
Με σκοπό την αξιολόγηση της ορθογραφικής ικανότητας των συµµετεχόντων, 

τους υπαγορεύτηκαν εβδοµήντα τέσσερις (74) λέξεις διαβαθµισµένης δυσκολίας της 

Νέας Ελληνικής. Τα παιδιά κλήθηκαν να τις καταγράψουν σε µια κόλλα χαρτί, ενώ 

δεν είχαν περιορισµό χρόνου. Κριτήριο αξιολόγησης ήταν η σωστή ορθογραφία των 

λέξεων ενώ τα λάθη τονισµού δεν καταµετρήθηκαν. 

Γ.2.1.4. ∆οκιµασία Ορθογραφίας Μηνών και Ηµερών 
Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να καταγράψουν µε ορθή σειρά τις ηµέρες τις 

εβδοµάδας (ξεκινώντας από τη ∆ευτέρα) καθώς και τους µήνες του χρόνου 

(ξεκινώντας από τον Ιανουάριο). Κριτήρια αξιολόγησης ήταν τόσο η ορθογραφία όσο 

και η σειρά. 

Γ.2.1.5. Τεστ Μαθηµατικών Ικανοτήτων (µαθηµατικές πράξεις) 
Η συγκεκριµένη δοκιµασία περιλάµβανε τριάντα τέσσερις (34) µαθηµατικές 

πράξεις οι οποίες περιλάµβαναν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό, διαίρεση και 

κλάσµατα για την επίλυση των οποίων οι συµµετέχοντες δεν είχαν περιορισµό 

χρόνου. 

Γ.2.1.6. WISC III (µαθηµατική σκέψη) 
Στη δοκιµασία αυτή, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να δώσουν απάντηση σε 

δώδεκα (12) προβλήµατα που απαιτούσαν τη χρήση λογικής µαθηµατικής σκέψης, 

χωρίς να χρησιµοποιήσουν βοηθητικό υλικό (πρόχειρο χαρτί, κοµπιουτεράκι). Από 

αυτά, τα µισά τους υπαγορεύτηκαν από την εξετάστρια ενώ τα υπόλοιπα τα διάβασαν 

µόνοι τους. 

 

Γ.2.2. ∆οκιµασίες Αξιολόγησης Γνωστικών ∆εξιοτήτων  
Για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων των συµµετεχόντων 

χρησιµοποιήθηκαν σταθµισµένες δοκιµασίες όπως αυτές παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί το νοητικό επίπεδο κάθε συµµετέχοντα, το 

επίπεδο της φωνολογικής του ενηµερότητας και φωνηµικής επεξεργασίας, η µνήµη 
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του καθώς και η συντακτική του ικανότητα. Κάθε δοκιµασία που χορηγήθηκε 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Γ.2.2.1. Τεστ µη-λεκτικής νοηµοσύνης (RAVEN’S STANDARD 
PROGRESSIVE MATRICES) 

Το Raven’s test αποτελεί ένα εργαλείο µέτρησης µη-λεκτικής νοηµοσύνης το 

οποίο ελέγχει εκλεκτικά ορισµένα στοιχεία όπως η αναλυτική ικανότητα του 

εξεταζόµενου σε συνδυασµό µε την αίσθηση της όρασης και της συµµετρίας, καθώς 

και την ικανότητα του ατόµου να συσχετίζει σύµβολα και σχήµατα µεταξύ τους. Το 

Raven’s test χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες υπό απόλυτη ησυχία. Συγκεκριµένα, 

τους δόθηκαν πέντε σετ (Α, Β, Γ, ∆, Ε) αποτελούµενα το καθένα από δώδεκα puzzles 

από τα οποία έλειπε ένα κοµµάτι. Το κάθε παιδί κλήθηκε να παρατηρήσει το σχήµα 

προσεκτικά, να διαλέξει το σωστότερο κατά τη γνώµη του συµπληρωµατικό κοµµάτι 

και αργότερα να σηµειώσει την απάντησή του στο απαντητικό φυλλάδιο. Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν µετά τη διόρθωση της κλίµακας έδειξαν ότι σε κανένα 

συµµετέχοντα δεν υπήρξε απόκλιση µεγαλύτερης των δύο µονάδων (από τον 

αναµενόµενο αριθµό σωστών απαντήσεων σύµφωνα µε την ηλικιακή του οµάδα και 

τον αριθµό των σωστών απαντήσεων που απέδωσε ο ίδιος), εποµένως είναι αποδεκτά 

τα αποτελέσµατα της κλίµακας αυτής ως αξιόπιστο δείκτη της γενικής ικανότητας και 

διανοητικής δραστηριότητας του εκάστοτε εξεταζόµενου. 

Γ.2.2.2. ∆οκιµασία Φωνολογικής Ενηµερότητας (µονή και διπλή φωνηµική 
αντιµετάθεση) 

Στη δοκιµασία µονής αντιµετάθεσης ζητήθηκε από τους εξεταζόµενους να 

αντικαταστήσουν ένα φώνηµα µιας λέξης µε ένα έξτρα γράµµα που δινόταν από την 

εξετάστρια (π.χ. µέλι – χ � χέλι).  

Στη δοκιµασία διπλής αντιµετάθεσης δίνονταν στον εκάστοτε εξεταζόµενο δύο 

λέξεις στις οποίες έπρεπε να ανταλλάξει µεταξύ τους τα πρώτα τους γράµµατα (π.χ. 

ζεστό / ψωµί � Ψεστό Ζωµί). Κριτήριο και στις δύο επιµέρους δοκιµασίες ήταν η 

ταχύτητα και η ακρίβεια απόκρισης του εκάστοτε εξεταζόµενου. 

Γ.2.2.3. ∆οκιµασία Φωνολογικής Επεξεργασίας (αυτοµατοποιηµένος 
κατονοµασµός) 

Στη συγκεκριµένη δοκιµασία ο κάθε εξεταζόµενος κλήθηκε να κατονοµάσει µε 

ταχύτητα και ακρίβεια εικόνες, χρώµατα, γράµµατα και αριθµούς.  
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Γ.2.2.4. ∆οκιµασία Μνηµονικών Ικανοτήτων (ανάκληση ψευδολέξεων και 
ψηφίων) 
Α. Ανάκληση Ψευδολέξεων 

Στην παρούσα δοκιµασία ζητήθηκε από τον εκάστοτε συµµετέχοντα να 

επαναλάβει µε την ίδια σειρά που άκουσε από την εξετάστρια οµάδες δύο έως οκτώ 

ψευδολέξεων. Κριτήρια αξιολόγησης τέθηκαν η ταχύτητα και η ακρίβεια απόκρισης.  

Β. Ανάκληση Αριθµητικών Ψηφίων 

Όπως και παραπάνω, ο κάθε εξεταζόµενος κλήθηκε να επαναλάβει οµάδες δύο 

έως εννέα αριθµητικών ψηφίων σε δύο συνθήκες: µε την ίδια σειρά που ακούγονταν 

από την εξετάστρια και µε την αντίστροφη. Κριτήρια ήταν η ταχύτητα και η ακρίβεια 

απόκρισης, όπως και παραπάνω. 

 

Γ.2.2.5. ∆οκιµασία Συντακτικών Ικανοτήτων 
Στην παρούσα δοκιµασία, ο κάθε εξεταζόµενος είχε µπροστά του εικοσιένα (21) 

επιµέρους παραδείγµατα που το καθένα περιλάµβανε λέξεις σε ανακατεµένη σειρά. Ο 

καθένας κλήθηκε να δώσει ως απάντηση δύο διαφορετικές και συντακτικά ορθές 

προτάσεις (είτε κατάφαση είτε ερώτηση) στο κάθε παράδειγµα χρησιµοποιώντας όλες 

τις προτεινόµενες λέξεις (χωρίς να προσθέσει κάποια έξτρα). Ως κριτήρια τέθηκαν η 

συντακτική ορθότητα και η ταχύτητα των αποκρίσεων του κάθε συµµετέχοντα. 

Γ.2.3. ∆οκιµασίες Αξιολόγησης Συναισθηµατικής Κατάστασης 
Για το χαρακτηρισµό της συναισθηµατικής κατάστασης των συµµετεχόντων 

αξιολογήθηκαν οι επιµέρους απαντήσεις τους σε κλίµακες αξιολόγησης (σε µορφή 
ερωτηµατολογίου) καθώς επίσης και οι αποκρίσεις τους στην προβολική δοκιµασία 
«δώδεκα µύθοι»· επιπλέον, αναλύθηκαν οι ζωγραφιές που απέδωσαν. Οι δοκιµασίες 
αξιολόγησης παρουσιάζονται  στον πίνακα 3. 

Στο σηµείο αυτό, είναι αναγκαίο να σηµειωθεί, ότι για τις ανάγκες της παρούσας 
πιλοτικής διερεύνησης, δηλαδή τη διερεύνηση των συναισθηµάτων προς τη µάθηση,  
λήφθηκαν υπ’ όψιν οι αποκρίσεις (σε ερωτήσεις-κλειδιά) των συµµετεχόντων στην 
κλίµακα αξιολόγησης των συναισθηµάτων προς τη µάθηση (ερωτηµατολόγιο αυτό-
αναφοράς) καθώς επίσης αναλύθηκαν σε ψυχοδυναµικό επίπεδο οι ζωγραφιές µε 
τίτλο «Εγώ στην Τάξη». Αυτό έγινε διότι οι συγκεκριµένες δοκιµασίες διερευνούν τα 
συναισθήµατα των παιδιών προς τη µάθηση και το σχολείο γενικότερα, γεγονός που 
συµπίπτει µε τους στόχους της έρευνας. 

Γ.2.3.1. Αξιολόγηση Συναισθηµάτων προς τη Μάθηση (Ερωτηµατολόγιο 
αυτό-αναφοράς) 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό αποτελείται από είκοσι έξι (26) προτάσεις που 

αναφέρονται στη σχέση του παιδιού µε τους συµµαθητές του (π.χ. εάν το κοροϊδεύουν 
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όταν σηκώνεται να πει µάθηµα), στη σχέση µε τους φίλους (π.χ. εάν έχει πολλούς 

φίλους, εάν είναι δηµοφιλής στο σχολείο), στη στάση του δασκάλου προς το παιδί (π.χ. 

εάν κάνει αρνητικά σχόλια για εκείνον, φόρτο εργασιών για το σπίτι), στη στάση των 

γονιών προς το παιδί (π.χ. εάν είναι περήφανοι για το ίδιο, εάν του φωνάζουν), στη 

στάση του παιδιού απέναντι στη µάθηση (π.χ. εάν αντιµετωπίζει δυσκολίες σε κάποιο 

µάθηµα, εάν αδικείται στους βαθµούς). Ζητήθηκε από τους µαθητές να εκτιµήσουν 

το βαθµό στον οποίο τους συνέβαινε η κατάσταση την οποία περιέγραφε η κάθε 

πρόταση (Πολύ συχνά/ Αρκετά συχνά/ Μερικές φορές/ Ποτέ). Οι επιµέρους 

απαντήσεις τους βαθµολογήθηκαν µε βάση την κλίµακα ένα έως τέσσερα (1-4) ενώ 

σε κάποιες ερωτήσεις ίσχυε αντίστροφη βαθµολόγηση (4-1, στις ερωτήσεις Νο 1, 2, 

14, 19, 21, 26), µε ανώτατη πιθανή βαθµολογία το εκατόν τέσσερα (104)· όσο 

µεγαλύτερη ήταν η συνολική βαθµολογία, τόσο πιο θετικά συναισθήµατα έτρεφαν οι 

εξετασθέντες προς τη µάθηση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε 

µορφή πίνακα, οι επιµέρους αποκρίσεις των συµµετεχόντων (σύγκριση µεταξύ 

οµάδας δυσλεκτικών και παιδιών µε οµαλή επίδοση) σε ερωτήσεις-κλειδιά στους 

τοµείς «Συναισθήµατα απέναντι στη µάθηση/σχολείο» (Ερ. Νο 9, 24) και «Αυτό-

αντίληψη για σχολική ικανότητα (Ερ. Νο 11, 18, 20) οι οποίες είναι οι εξής: Ερ. Νο 9. 

Η ιδέα ότι θα πάω σχολείο µου προκαλεί άγχος, Ερ. Νο 24. Θα ήθελα να είχα 

περισσότερη βοήθεια, Ερ. Νο 11. ∆εν είµαι καλός στην ανάγνωση και στην 

ορθογραφία, Ερ. Νο 18. Νιώθω ότι παρ’ όλη την προσπάθεια δεν υπάρχει βελτίωση 

στα µαθήµατα, Ερ. Νο 20. Οι βαθµοί που παίρνω µε αδικούν.  

 

Γ.2.3.2. Ζωγραφιά _ «Εγώ στην τάξη» 
∆όθηκε σε όλους τους µαθητές µία κενή κόλλα Α4 και χρωµατιστές ξυλοµπογιές 

και τους ζητήθηκε «να σχεδιάσουν τον εαυτό τους µέσα στην τάξη». 

Για την ανάλυση των σχεδίων τους χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια ψυχοδυναµικής 

ανάλυσης (στη βάση της ψυχοδυναµικής θεώρησης, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) καθώς 

και πιο εξειδικευµένα κριτήρια / δείκτες συναισθηµατικής καταπόνησης στη βάση 

του ισχυρισµού ότι η ύπαρξη και ο τρόπος σχεδίασης διαφόρων στοιχείων (π.χ. 

πίνακα, έδρας, θρανίων κ.α.) αποτελούν συµβολική απεικόνιση του «άλγους» του 

παιδιού (δηλαδή της µαθησιακής του δυσκολίας). 
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Για την τελική κατάταξη των ζωγραφιών των συµµετεχόντων, υπολογίστηκε το 

άθροισµα των βαθµών συναισθηµατικής καταπόνησης που συγκέντρωσαν από όλους 

τους γραφικούς δείκτες. 

Πιο αναλυτικά οι γραφικοί δείκτες βαθµολογούν: 

1. Τον τρόπο σχεδίασης του πίνακα, εάν είχε έντονο χρώµα το σχέδιο έπαιρνε ένα 

βαθµό, ενώ αν το παιδί είχε κάνει κάποια ακραία επιλογή (η οποία φανερώνει 

άγχος)  έπαιρνε δύο βαθµούς. 

2. Εάν η ζωγραφιά περιείχε ενδείξεις άγχους όπως βέργα, σπόγγος, ρολόι, θα 

βαθµολογούνταν µε ένα βαθµό, ενώ έπαιρνε δύο µονάδες εάν απεικόνιζε πιο 

αγχώδεις εικόνες, όπως µουτζουρωµένο σχολείο, παράθυρα µε κάγκελα κ.α. 

3. Ο τρόπος σχεδίασης του εαυτού του, έδινε στο σχέδιο ένα βαθµό εάν το παιδί 

σχεδίαζε τον εαυτό του µικροσκοπικό ή µε αρνητικό χρώµα (έντονο π.χ. κόκκινο 

ή µαύρο), ενώ έπαιρνε δύο βαθµούς στην περίπτωση που η ανθρώπινη φιγούρα 

δεν ήταν αρτιµελής, ή είχε ζωγραφίσει δόντια, είχε µουτζουρωµένο πρόσωπο κ.α. 

Στο συγκεκριµένο γραφικό δείκτη, εάν ο «εαυτός» ήταν απών, το σχέδιο 

βαθµολογούνταν µε τρεις µονάδες. 

4. Η σχεδίαση του δασκάλου δεν έδινε κανένα βαθµό αν ήταν ο ίδιος ήταν απών, αν 

όµως ήταν παρών και αρνητικά σχεδιασµένος (µικροσκοπικός) έδινε ένα βαθµό 

στο σχέδιο, ενώ αν απεικονιζόταν µη αρτιµελής, δεµένος ή µε έντονα αρνητικά 

χρώµατα (κόκκινο/µαύρο) το σχέδιο βαθµολογούνταν µε δύο µονάδες. 

5. Η σχεδίαση της έδρας δεν έπαιρνε βαθµό αν ήταν απούσα, αν ήταν αρνητικά 

σχεδιασµένη (χρώµα, αγχώδεις γραµµές) ή κενή το σχέδιο έπαιρνε ένα βαθµό· 

στη περίπτωση που η έδρα ήταν και αρνητική και κενή, ο βαθµός ήταν δύο 

µονάδες. 

6. Η απουσία συµµαθητών από το σχέδιο δεν έδινε κανένα βαθµό. Εάν όµως ήταν 

παρόντες και αρνητικά σχεδιασµένοι (χρώµα, αγχώδεις γραµµές, µικροσκοπικοί) 

το σχέδιο έπαιρνε ένα βαθµό, ενώ βαθµολογούνταν µε δύο µονάδες εάν οι 

συµµαθητές απεικονίζονταν δεµένοι, µε λυπηµένο πρόσωπο ή µε έντονα 

αρνητικά χρώµατα (κόκκινο/µαύρο). 

7. Η σχεδίαση των θρανίων απέδιδε µία µονάδα στη συνολική βαθµολογία εάν ήταν 

αρνητικά σχεδιασµένα ή κενά, ενώ βαθµολογούνταν µε δύο µονάδες εάν τα 

θρανία ήταν και αρνητικά απεικονισµένα και κενά. 

Τέλος, η γενική αίσθηση που προκαλούσε η συνολική εικόνα της ζωγραφιάς στον 

παρατηρητή (θετική, µέτρια αρνητική, αρνητική) απέδιδε έως δύο µονάδες στο 
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σύνολο της βαθµολογίας· εάν, όµως, το παιδί είχε ζωγραφίσει τον εαυτό του εκτός 

τάξης και το σχολείο µουτζουρωµένο, βαθµολογούνταν µε τρεις µονάδες. 

 

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

∆.1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ – ΜΙΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί αν όταν ζητήθηκε από τους µαθητές να σχεδιάσουν 

τη συγκεκριµένη ζωγραφιά, οι ίδιοι παρακινήθηκαν από τον τίτλο της «Εγώ στην 

Τάξη», ανακάλεσαν (από το υποσυνείδητό τους) τα συναισθήµατα που τρέφουν για 

τη µάθηση και το σχολείο (θετικά ή αρνητικά)  και παρήγαγαν το συγκεκριµένο 

σχέδιο, ενώ δεν επέλεξαν τυχαία τους συγκεκριµένους  γραφικούς δείκτες (ένταση 

χρωµάτων, µέγεθος µορφών κ.α.). Για να εξεταστεί ο παραπάνω ισχυρισµός και να 

αποκλειστεί η περίπτωση οι ζωγραφικές επιλογές των συµµετεχόντων να ήταν 

ουδέτερες (τυχαία επιλογή) ζητήθηκε από έναν αριθµό ανειδίκευτων εξωτερικών 

κριτών (χωρίς καµία γνώση στην Ψυχολογία και στην Ψυχοδυναµική ανάλυση των 

ζωγραφιών) να αποφανθούν εάν η πρώτη εντύπωση (first impression) που τους 

προκάλεσε η ζωγραφιά τους δηµιούργησε ένα θετικό συναίσθηµα (+), ένα αρνητικό 

συναίσθηµα (-) ή ένα απροσδιόριστο συναίσθηµα (;). Στον πίνακα 4. παρουσιάζονται 

σε ποσοστιαία µορφή οι ζωγραφιές των εξετασθέντων που προκάλεσαν θετική (+), 

αρνητική (-) ή απροσδιόριστη (;) πρώτη εντύπωση στους κριτές µας. 

 
Πίνακας 4. Ποσοστιαία απεικόνιση της πρώτης εντύπωσης (first impression) των κριτών 

ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΤΗΣ Νο 1 ΚΡΙΤΗΣ Νο 2 

Θετική (+) 40% 38% 

Αρνητική (-) 55% 54% 

Απροσδιόριστη(;) 5% 8% 

 

Στη βάση αυτών των ανεξάρτητων κριτών, πράγµατι υπήρξαν θετικές και 

αρνητικές ζωγραφιές, ενώ το ποσοστό των ζωγραφιών που άφησαν στους κριτές ένα 

απροσδιόριστο συναίσθηµα, είναι µη στατιστικά σηµαντικό. Σε αυτό το σηµείο, 

µπορεί να αποκλειστεί η τυχαία επιλογή γραφικών δεικτών στις ζωγραφιές των 

µαθητών που εξετάσθηκαν και να επιχειρηθεί η Ψυχοδυναµική ανάλυση ορισµένων 

χαρακτηριστικών σχεδίων, στην επόµενη ενότητα.  
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Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά σχέδια µαθητών που προκάλεσαν θετική 

(πίνακας 5.) και αρνητική (πίνακας 6.) εντύπωση στους ανεξάρτητους κριτές καθώς 

και ένας σχολιασµός των σχεδίων αυτών από τη συγγράφουσα στη βάση της πρώτης 

εντύπωσης (και τα σχόλια που έκαναν οι κριτές). 

 

Πίνακας 5. Τυχαία παρουσίαση - Σχέδια µε θετική πρώτη εντύπωση 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΝΤΥΠΩΣΗ 

ΑΠΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΚΡΙΤΗ 

(1) 

 

+/+ 

(2) 

 

+/+ 
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(3) 

 

+/+ 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ 

Νο. 1 
Το παρόν σχέδιο ενέχει 
θετική χροιά· τα χρώµατα 
είναι ζωντανά και 
χαρούµενα, ο µαθητής 
µεγάλος σε µέγεθος ενώ 
υπάρχουν θετικές 
λεπτοµέρειες στο φόντο 
(γλάστρα µε λουλούδια). 

Νο. 2 
Ένα επίσης θετικό σχέδιο, 
όπου το παιδί κάθεται στο 
θρανίο του (λεπτοµέρεια 
στα αντικείµενα, 
τοποθετηµένα µε τάξη 
πάνω στο θρανίο) και 
φαίνεται να σκέφτεται τη 
λύση σε κάποιο 
µαθηµατικό πρόβληµα. 

Νο. 3 
Ένα σχέδιο όπου το παιδί 
φαίνεται ήρεµο, 
συµµετέχει ενεργά στο 
µάθηµα (σηκώνει το χέρι 
του), ενώ τα χαρούµενα 
και απαλά χρώµατα 
κυριαρχούν. 
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Πίνακας 6. Τυχαία παρουσίαση - Σχέδια µε αρνητική πρώτη εντύπωση 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΕΝΤΥΠΩΣΗ 

ΑΠΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΚΡΙΤΗ 

(1) 

 

Βαθµοί: 2 

-/- 

(2)  

 

Βαθµοί: 3 

-/- 
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(3)  

 

Βαθµοί: 4 

-/- 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ 

Νο. 1 
Το σχέδιο αυτό, αποπνέει 
µια ελαφρώς αρνητική 
διάθεση·  το παιδί έχει 
τοποθετήσει τον εαυτό του 
καθισµένο στο θρανίο 
(στην άκρη), µικρό όµως 
σε µέγεθος. Από την άλλη 
ο ∆άσκαλος φαίνεται να 
τους φωνάζει «Γιατί 
παίζετε και δε διαβάζετε;» 
(αρνητική εικόνα 
δασκάλου). 

Νο. 2 
Σε αυτό το σχέδιο, ο 
µαθητής είναι 
χρωµατισµένος µε έντονα 
χρώµατα (µωβ) το οποίο 
σαν στοιχείο είναι 
αρνητικό. Επίσης το 
κόκκινο χρώµα που έχει 
διαλέξει για το δάσκαλο 
αποπνέει αρνητισµό και 
αγχώδεις ενδείξεις. 

Νο. 3 
Εδώ το σχέδιο του µαθητή 
απεικονίζει µια ιδιαίτερα 
αρνητική κατάσταση: οι 
συµµαθητές γελάνε 
δηκτικά και την 
αποδοκιµάζουν ενώ η ίδια 
είναι σε δύσκολη 
συναισθηµατική 
κατάσταση (λυπηµένη, 
κλαίει). 

 

 

∆.2.  ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Προτού επιχειρηθεί η Ψυχοδυναµική ανάλυση των σχεδίων των συµµετεχόντων, 

είναι χρήσιµο να γίνει ο διαχωρισµός των µαθητών σε κατηγορίες µε βάση τη 

σχολική  τους επίδοση αλλά και τις γνωστικές τους ικανότητες. Αυτό σχετίζεται µε 

τις βασικές υποθέσεις της έρευνας όπου αναµένεται ότι τα παιδιά µε µαθησιακές 



 33 

διαταραχές έχουν αυξηµένες πιθανότητες να βιώνουν αρνητικά συναισθήµατα 

απέναντι στη µάθηση (λόγω του χρόνιου των διαταραχών) ενώ τα παιδιά µε οµαλή / 

καλή σχολική επίδοση έχουν αυξηµένες πιθανότητες να έχουν θετικές εµπειρίες σε 

σχέση µε τη µάθηση. Όπως έχει τονιστεί και νωρίτερα, οι διαταραχές στη µάθηση 

έχουν σηµαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις στο µαθητή καθώς ο ίδιος βιώνει τη 

µάθηση ως µια αρνητική εµπειρία. 

Ανάλογα µε την επίδοση στις κλίµακες που αξιολογούσαν ακαδηµαϊκές και 

γνωστικές ικανότητες, οι συµµετέχοντες διαχωρίστηκαν ανάλογα στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

Α) Μαθητές µε οµαλή σχολική επίδοση / Χωρίς ακαδηµαϊκές δυσκολίες 

(NORMAL) [είκοσι (20) µαθητές]  

Β) Μαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα / ∆υσλεξία (L.D.) [ επτά (7) µαθητές]  

Γ) Μαθητές µε χαµηλό νοητικό δείκτη (LOW IQ) σε συνδυασµό µε επιµέρους 

ακαδηµαϊκές δυσκολίες [δώδεκα (12) µαθητές]  

∆) Μαθητές µε µεµονωµένες ακαδηµαϊκές ή γνωστικές ελλείψεις [εννέα (9) 

µαθητές]  

Ε) Μαθητές από αλλοδαπή χώρα (∆ΙΓΛΩΣΣΟΙ) [ εννέα (9) µαθητές]  

Στον πίνακα 7. παρουσιάζονται οι επιµέρους κατηγορίες ταξινόµησης των 

συµµετεχόντων (ο κάθε τετραψήφιος αριθµός αντιστοιχεί στον κωδικό κάθε µαθητή 

[ID CODE]). Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας µόνο οι οµάδες των ατόµων µε 

οµαλή ακαδηµαϊκή / γνωστική επίδοση και των µαθητών µε µαθησιακά προβλήµατα / 

δυσλεξία συµπεριλήφθησαν στις αναλύσεις. Αυτό έγινε για να ελεγχθεί η αρχική 

υπόθεση της παρούσας έρευνας, ότι δηλαδή, οι µαθητές µε χρόνιες δυσκολίες 

µάθησης θα ζωγράφιζαν περισσότερο αρνητικές ζωγραφιές από τα παιδιά µε οµαλή 

σχολική επίδοση.  
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Πίνακας 7. Συγκεντρωτικός πίνακας ταξινόµησης συµµετεχόντων ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή 
και γνωστική τους επίδοση 

ΟΜΑΛΗ 
ΕΠΙ∆ΟΣΗ – 
ΚΑΜΙΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ 
∆ΥΣΚΟΛΙΑ 

 
∆ΥΣΛΕΚΤΙΚΟΙ 
 

ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΝΟΗΤΙΚΟΥ 
∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΕ 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

(ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΕΣ/ 
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ) 

∆ΙΓΛΩΣΣΟΙ 

1468 
1471 
1474 
1485 
1486 
1488 
1490 
1492 
1494 
1497 
1502 
1503 
1507 
1508 
1509 
1512 
1515 
1517 
1520 
1522 

1473 
 

1478 
 

1489 
 

1514 
 

1516 
 

1518 
 

1521 

1472 
 

1476 
 

1483 
 

1491 
 

1475 
 

1480 
 

1496 
 

1500 
 

1501 
 

1504 
 

1505 
 

1511 

1467 
 

1470 
 

1477 
 

1479 
 

1498 
 

1499 
 

1506 
 

1523 
 

1525 

1469 
 

1481 
 

1482 
 

1493 
 

1495 
 

1510 
 

1513 
 

1519 
 

1524 

20 7 12 9 9 
 
 

∆.3. ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ – 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ / ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ (NORMAL) ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ / ∆ΥΣΛΕΞΙΑ ( LD) 
 

Η Ψυχοδυναµική ανάλυση των σχεδίων των µαθητών που επιχειρήθηκε 

παρακάτω, έγινε στη βάση της ψυχαναλυτικής θεώρησης του Freud ότι οι γραφικοί 

δείκτες των σχεδίων των παιδιών παρουσιάζουν συγκαλυµµένα και µε συµβολικό 

τρόπο τα συναισθήµατα που τα ίδια τρέφουν (για τη µάθηση και το σχολείο στην 

προκειµένη περίπτωση). Σύµφωνα µε τον παραπάνω ισχυρισµό, τα σχέδια των 
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παιδιών µπορούν να ερµηνευτούν σύµφωνα µε συγκεκριµένα ψυχοδυναµικά κριτήρια 

(πίνακας 1)· µε γνώµονα τα ποιοτικά στοιχεία του σχεδίου (την ποιότητα της γραµµής 

(έντονη/ισχνή), το µέγεθος του σχεδίου, τη θέση και τη δόµησή του στο χαρτί, την 

επιλογή χρωµάτων και την έντασή τους, τις λεπτοµέρειες στις ανθρώπινες φιγούρες 

κ.α.), επιχειρήθηκε η  αποκωδικοποίηση των συναισθηµατικών «µηνυµάτων» της 

ζωγραφιάς. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύθηκαν και τα πιο εξειδικευµένα κριτήρια 

(βαθµοί συναισθηµατικής καταπόνησης) που τέθηκαν για την ανάλυση των σχεδίων 

(ύπαρξη αρνητικού ή κενού πίνακα, έδρας κ.α.) στη βάση των οκτώ γραφικών 

δεικτών που βρέθηκαν ότι διαφοροποιούνται στα σχέδια των µαθητών (βλέπε 

ενότητα Γ.2.3.2.).  

Πιο αναλυτικά, βρέθηκε ότι οι µαθητές µε οµαλή σχολική επίδοση ζωγράφισαν 

αρνητικά τον εαυτό τους (το 30% (δηλαδή 6 στους 20) σχεδίασαν τον εαυτό τους 

µικροσκοπικό ή/και έντονα αρνητικό χρώµα) καθώς επίσης σχεδίασαν τα θρανία µε 

αρνητικό τρόπο (το 30% (δηλαδή 6 στους 20) σχεδίασαν τα θρανία αρνητικά ή/και 

κενά) το οποίο αποτελεί ένδειξη άγχους για το σχεδιαζόµενο. Από την άλλη, οι 

µαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία σχεδίασαν έντονα αρνητικά τον εαυτό 

τους (το 85% (δηλαδή 6 στους 7) σχεδίασαν τον εαυτό τους µικροσκοπικό και έντονα 

αρνητικό π.χ. µουτζουρωµένο πρόσωπο, έντονο χρώµα) καθώς επίσης σχεδίασαν 

αρνητικά και το δάσκαλο (το 43% (δηλαδή 3 στους 7) ζωγράφισαν το δάσκαλο 

µικροσκοπικό, µη αρτιµελή και έντονα χρωµατισµένο) και αυτό φανερώνει ότι τα 

παιδιά έχουν χαµηλή αυτό-αντίληψη και αυτό-αποτελεσµατικότητα. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός πως τα παιδιά µε οµαλή επίδοση δεν απέδωσαν καµία αρνητική 

ένδειξη στον τρόπο που σχεδίασαν τους συµµαθητές τους, ενώ τα παιδιά µε δυσλεξία 

τους σχεδίασαν αρνητικά (το 43% (δηλαδή 3 στους 7) των συµµετεχόντων επέλεξαν 

να συµπεριλάβουν στη ζωγραφιά και τους συµµαθητές τους), µη αρτιµελείς, 

µικροσκοπικούς και έντονα χρωµατισµένους, γεγονός το οποίο φανερώνει τη 

µειονεξία που αισθάνονται απέναντί τους (αίσθηµα κατωτερότητας) και την αδυναµία 

τους να αλληλεπιδράσουν µε το περιβάλλον τους.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά σχέδια και η Ψυχοδυναµική τους 

ανάλυση από τις οµάδες των παιδιών µε οµαλή σχολική / γνωστική επίδοση 

(NORMAL) και των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία  (L.D.). 
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∆.3.1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ 
ΟΜΑΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ / ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά σχέδια συµµετεχόντων µε οµαλή σχολική / 
γνωστική επίδοση και επιχειρείται η ψυχοδυναµική τους ανάλυση στη βάση των 
ψυχοδυναµικών αλλά και των πιο εξειδικευµένων κριτηρίων που τέθηκαν. 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ 1Ο (ID: 1497) 

1 αρνητική ένδειξη: 

 

 

 

ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Το σχέδιο αυτό δηµιουργεί µια θετική πρώτη εντύπωση. Το σχέδιο απεικονίζει µια 

µαθήτρια ικανοποιηµένη µε τον εαυτό της (χαµογελαστό πρόσωπο) η οποία επέλυσε 

σωστά το µαθηµατικό πρόβληµα στον πίνακα. Αυτό δίνει την εικόνα ενός παιδιού 

δραστήριου και ενεργητικού το οποίο δεν αντιµετωπίζει δυσκολίες (στα µαθηµατικά). Η 

συγκεκριµένη µαθήτρια, έχει δώσει έµφαση στο σχεδιασµό του κεφαλιού της (µεγάλο σε 

σχέση µε τον κορµό) και αυτό συχνά παρατηρείται σε παιδιά τα οποία αισθάνονται 

ανεπαρκή πνευµατικά και θα ήθελαν να είναι περισσότερο έξυπνα και ικανά. Επίσης, 

έχει παραλείψει τις κόρες των µατιών της κι αυτό αναφέρεται σε παιδιά µε ελλιπή 

ικανότητα οπτικής επεξεργασίας ή σε άτοµα µε αυξηµένο άγχος και δυσκολίες στην 

επικοινωνία µε το περιβάλλον τους. Σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο, στο σχέδιο 
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παρατηρήθηκε ένα αρνητικό σηµάδι το οποίο ήταν ο αρνητικός  τρόπος που σχεδίασε 

την έδρα κι αυτό έδωσε στο σχέδιο µία µονάδα. 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ 2Ο (ID: 1503) 
2 αρνητικές ενδείξεις: 

 

 

 
ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η πρώτη εντύπωση για το συγκεκριµένο σχέδιο είναι θετική. Το σχέδιο απεικονίζει µια 

πανοραµική εικόνα της τάξης όπου είναι όλοι παρόντες (µαθητές, δασκάλα) ενώ η 

σχεδιαζόµενη έχει σηκωθεί στον πίνακα. Αυτό µας δείχνει ένα δραστήριο παιδί που 

συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα το οποίο φαίνεται χαρούµενο (χαµογελαστό πρόσωπο) 

και ήρεµο. Το µέγεθος της φιγούρας της µαθήτριας είναι κανονικό σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους εικονιζόµενους ενώ δεν έχει δώσει έµφαση σε κάποιο από τα 

χαρακτηριστικά του σώµατός της (άκρα, κεφάλι κ.α.). Σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο, 

στο σχέδιο βρέθηκαν δύο αρνητικά σηµάδια που ενδεχοµένως αποτελούν ενδείξεις 

άγχους· η έδρα είναι κενή (δεν έχει κάποιο αντικείµενο πάνω) και τα θρανία είναι 

χρωµατισµένα µε έντονο χρώµα (αρνητική εικόνα θρανίων). 
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∆.3.2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ∆ΥΣΛΕΞΙΑ 

Στο σηµείο αυτό επιχειρείται η ψυχοδυναµική ανάλυση ενδεικτικών σχεδίων 
συµµετεχόντων µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία, στη βάση των ψυχοδυναµικών 
αλλά και των πιο εξειδικευµένων κριτηρίων που τέθηκαν. 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ 1Ο (ID: 1516) 
5 αρνητικές ενδείξεις: 

 

 
ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Το παρόν σχέδιο είναι έντονα αρνητικό· σε πρώτο πλάνο βλέπουµε ένα µαθητή να 
κοιµάται την ώρα που ο δάσκαλος παραδίδει µάθηµα. Τόσο ο µαθητής όσο και ο 
δάσκαλος δεν είναι αρτιµελείς (λείπουν οι παλάµες και τα πέλµατα) γεγονός που 
σκιαγραφεί το σχεδιαζόµενο ως ένα άτοµο το οποίο αντιµετωπίζει δυσκολίες στη 
συναναστροφή του µε τους άλλους, είναι ανασφαλές, αγχώδες και αισθάνεται αβοήθητο 
(κατά τη µαθησιακή διαδικασία). Η µη ύπαρξη λεπτοµερειών στο πρόσωπό του (µύτη, 
κόρες µατιών, στόµα, αυτιά, µαλλιά) φανερώνουν ανασφάλεια, δυσκολία στην 
επικοινωνία µε το περιβάλλον του και έντονο άγχος σε συνδυασµό µε συναισθήµατα 
θλίψης. Το σχέδιο βαθµολογήθηκε µε πέντε µονάδες/ αρνητικά σηµάδια· µία γιατί ο 
µαθητής παρουσιάζει τον εαυτό του να κοιµάται, ενώ η ανθρώπινη φιγούρα του εαυτού 
του είναι έντονα αρνητική και µη αρτιµελής, γεγονός που προσέδωσε στο σχέδιό του 2 
µονάδες. Όπως βλέπουµε, η φιγούρα του δασκάλου είναι κι  αυτή έντονα αρνητικά 
σχεδιασµένη και µη αρτιµελής, δίνοντας επιπλέον δύο µονάδες στη ζωγραφιά (σύνολο 5 
βαθµοί). 
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ΣΧΕ∆ΙΟ 2Ο (ID: 1478) 
6 αρνητικές ενδείξεις: 

 

 
ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Το σχέδιο απεικονίζει µια χαοτική εικόνα σχολικής τάξης. Τα άψυχα αντικείµενα 
(θρανία, πίνακας) είναι εµφανώς µεγαλύτερα από τις ανθρώπινες φιγούρες και 
χρωµατισµένα µε έντονες αποχρώσεις γεγονός το οποίο φανερώνει άγχος για το 
σχεδιαζόµενο. Τόσο η ίδια, όσο και η δασκάλα της αλλά και οι υπόλοιπες ανθρώπινες 
φιγούρες που βρίσκονται στη ζωγραφιά, δεν είναι αρτιµελείς (δεν έχουν παλάµες, 
πέλµατα, µύτη, κόρες µατιών) κι αυτό αποκαλύπτει ένα παιδί αγχώδες, ανασφαλές, 
αβοήθητο ,µε δυσκολίες στην αλληλεπίδραση και στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης 
µε τους γύρω του. Κάτι που αξίζει να σηµειωθεί στον τρόπο που σχεδίασε τον εαυτό της 
είναι ότι έχει δώσει έµφαση στα χέρια (µεγάλα σε σχέση µε τον κορµό) κι αυτό 
ενδεχοµένως σκιαγραφεί ένα άτοµο το οποίο επιθυµεί να ελέγχει ή να έχει δύναµη 
(εξουσία). Το παρόν σχέδιο βαθµολογήθηκε µε έξι µονάδες/αρνητικά σηµάδια· οι 
γραµµές σχεδίασης είναι αγχώδεις και έντονες (δύο µονάδες) ενώ οι συµµαθητές είναι 
έντονα αρνητικά σχεδιασµένοι (µικροσκοπικοί, χωρίς πρόσωπο, έντονο µαύρο χρώµα) 
δίνοντας στο σχέδιο επιπλέον δύο µονάδες. Τέλος, το  παρόν σχέδιο πήρε επιπλέον δύο 
µονάδες λόγω του έντονου χρώµατος που επέλεξε η µαθήτρια για το σχεδιασµό των 
θρανίων (ένδειξη άγχους). 
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∆.4. ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ – ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Η κριτική που ασκείται στη χρήση των προβολικών δοκιµασιών ως µέσο 

διερεύνησης των συναισθηµάτων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.) είναι ότι ενέχει έντονα το 

υποκειµενικό στοιχείο του κριτή (Freeman, 1980 ; Anastasi, 1976; Swensen, 1968). 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρείται µια ποσοτικοποίηση της πιθανής 

έκφρασης αρνητικών ενδείξεων που υπάρχουν σε κάθε ζωγραφιά ώστε να γίνει 

εφικτή στατιστικά η σύγκριση.  

Για την τελική κατάταξη των ζωγραφιών, υπολογίστηκε το άθροισµα των βαθµών 

συναισθηµατικής καταπόνησης που συγκέντρωσαν από όλους τους γραφικούς 

δείκτες. Όσο µεγαλύτερο ήταν το βαθµολογικό σύνολο, τόσο µεγαλύτερη και η 

συναισθηµατική καταπόνηση του παιδιού απέναντι στη µάθηση· αυτό βασίζεται στη 

συλλογιστική ότι οι αρνητικές ενδείξεις (πίνακας, έδρα κ.α.) αποτελούν απεικονίσεις 

της πηγής του «άλγους» του, δηλαδή της µαθησιακής του δυσκολίας. 

Η κατάταξη των συµµετεχόντων που προέκυψε µε κριτήριο το σύνολο των 

µονάδων συναισθηµατικής καταπόνησης (negative signs) που απέδωσε το σχέδιό 

τους παρουσιάζεται στον πίνακα 9.  

Πίνακας 9. Συγκεντρωτικός πίνακας ταξινόµησης συµµετεχόντων ανάλογα µε το σύνολο των 
βαθµών συναισθηµατικής καταπόνησης 

NORMAL 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 

(negative signs) 

L.D. 

 

1468, 1471, 1485, 1502, 

1509, 1512, 1515, 1522 

Total: 8 

0 
 

Total: 0 

1494, 1497, 1507, 1517 

Total: 4 
1 

1518 

Total: 1 

1474, 1490, 1503, 1520 

Total: 4 
2 

1489, 1514 

Total: 2 

Total: 0 3 
1521 

Total: 1 
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Το ποσοστό των συµµετεχόντων µε οµαλή επίδοση που απέδωσε θετικές 

ζωγραφιές βρέθηκε ότι ήταν 90% (18 στους 20 µαθητές) σε αντιδιαστολή µε τους 

µαθητές µε δυσλεξία οι οποίοι απέδωσαν θετικές ζωγραφιές σε ποσοστό 57% (4 

στους 7 µαθητές). Μόλις ένα ποσοστό την τάξεως του 10% (2 στους 20 µαθητές) από 

την οµάδα συµµετεχόντων µε οµαλή επίδοση απέδωσε αρνητικές ζωγραφιές, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην οµάδα των µαθητών µε δυσλεξία βρέθηκε ότι ήταν 43% (3 

στους 7 µαθητές).  

Για να διαπιστωθεί εάν οι αρνητικές ενδείξεις που απέδωσαν στα σχέδιά τους οι 

δύο οµάδες συµµετεχόντων διέφεραν στατιστικά σηµαντικά, χρησιµοποιήθηκε 

κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στον αριθµό των αρνητικών ενδείξεων t (25)= 2.6, p < .05, µε 

τα παιδιά µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία (Μ.Ο. = 3.6, Τ.Α. = 2) να έχουν 

περισσότερες αρνητικές ενδείξεις από τα παιδιά µε οµαλή σχολική / ακαδηµαϊκή 

επίδοση (Μ.Ο. = 1.5, Τ.Α. = 1.7). 

Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία είχαν µεγαλύτερο ποσοστό 

αρνητικών ενδείξεων στις ζωγραφιές τους από τους µαθητές µε οµαλή επίδοση 

γεγονός που οδηγεί µε ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι οι µαθητές µε κανονική 

σχολική επίδοση σχεδίασαν πιο θετικές ζωγραφιές. 

∆.5. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 

Στην προηγούµενη ενότητα έγινε µια προσπάθεια διερεύνησης ύπαρξης 

στατιστικά σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα στα συναισθήµατα που εκφράστηκαν µέσα 

από τις ζωγραφικές επιλογές των συµµετεχόντων µε διαφορετική σχολική επίδοση ( 

Normal / L.D.). Για να ελεγχθεί εάν πράγµατι τα συναισθήµατα που εκφράστηκαν 

στις ζωγραφιές ήταν σχετικά µε τη µάθηση ή όχι, παρακάτω θα γίνει ανάλυση των 

επιµέρους απαντήσεων των συµµετεχόντων στις ψυχοµετρικές κλίµακες αξιολόγησης 

1488, 1492 

Total: 2 
4 Total: 0 

1486, 1508 

Total: 2 
5 

1516 

Total: 1 

Total: 0 6 
1473, 1478 

Total: 2 
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που τους χορηγήθηκαν έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν όσοι απέδωσαν σχέδια αρνητικά 

φορτισµένα εξέφρασαν παράλληλα και τα αντίστοιχα αρνητικά συναισθήµατα σε 

αυτές τις κλίµακες. 

 

∆.5.1. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ / 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Στους παρακάτω πίνακες [10(α). και 10(β).] παρατίθενται οι επιµέρους 

απαντήσεις των συµµετεχόντων µε οµαλή επίδοση στο ερωτηµατολόγιο αυτό-

αναφοράς. Οι ερωτήσεις - κλειδιά έχουν διαχωριστεί σε δύο (2) θεµατικές ενότητες: 

(α) Συναισθήµατα απέναντι στη Μάθηση / Σχολείο και (β) Αυτό-αντίληψη για 

Σχολική Ικανότητα. Στους πίνακες έχει επισηµανθεί κατά πόσο συχνά (ΠΟΛΥ 

ΣΥΧΝΑ / ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ) συµβαίνει στον εκάστοτε εξεταζόµενο η κατάσταση 

που περιγράφει η κάθε πρόταση. Όπως παρατηρήθηκε, οι µαθητές µε οµαλή επίδοση, 

αισθάνονται άγχος στην ιδέα του σχολείου σε ποσοστό 10% (2 στους 20 µαθητές), 

ενώ παραδέχονται ότι δεν υπάρχει βελτίωση στους βαθµούς του σχολείου παρ’ όλη 

την προσπάθεια τους σε ποσοστό 10% επί του συνόλου (2 στους 20)·µόλις ένα 5% (1 

στους 20 µαθητές) από αυτούς δηλώνει ότι αισθάνεται ότι αδικείται από τους 

βαθµούς που παίρνει. Λόγω του µεγάλου αριθµού των συµµετεχόντων (20 άτοµα) οι 

απαντήσεις τους παρουσιάζονται σε δύο πίνακες [10(α). και 10(β).]. 

 
Πίνακας 10 (α). Αποκρίσεις µαθητών µε οµαλή γνωστική / ακαδηµαϊκή επίδοση 

ID  1468 1471 1485 1502 1509 1512 1515 1522 14941497

                   

Αριθµός αρνητικών 
ενδείξεων στις 
ζωγραφιές 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ/ΣΧΟΛΕΙΟ 

                 

Ε 9:   Η ιδέα ότι πάω 
σχολείο µου προκαλεί 
άγχος 

ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ

         ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

  

Ε24: Θα ήθελα να είχα 
περισσότερη βοήθεια 
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ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

               

Ε11: ∆εν είµαι καλός 
στην ανάγνωση / 
ορθογραφία 

          ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ 

  

Ε18: Νιώθω ότι παρ’ 
όλη την προσπάθεια, 
δεν υπάρχει βελτίωση 
στα µαθήµατα 

          

Ε20: Νιώθω ότι οι 
βαθµοί που παίρνω µε 
αδικούν 

   ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ

      

 
 

Πίνακας 10 (β). Αποκρίσεις µαθητών µε οµαλή γνωστική / ακαδηµαϊκή επίδοση 
ID  1507 1517 1474 1490 1503 1520 1488 14921508 1486 

                   

Αριθµός αρνητικών 
ενδείξεων στις 
ζωγραφιές 

1 1 2 2 2 2 4 4 5 5 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ/ΣΧΟΛΕΙΟ 

                 

Ε 9:   Η ιδέα ότι πάω 
σχολείο µου προκαλεί 
άγχος 

               

Ε24: Θα ήθελα να είχα 
περισσότερη βοήθεια 

              

ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

                 

Ε11: ∆εν είµαι καλός 
στην ανάγνωση / 
ορθογραφία 

  ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ

        

Ε18: Νιώθω ότι παρ’ 
όλη την προσπάθεια, 
δεν υπάρχει βελτίωση 
στα µαθήµατα 
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Ε20: Νιώθω ότι οι 
βαθµοί που παίρνω µε 
αδικούν 
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∆.5.2. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ /∆ΥΣΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Παρακάτω (πίνακας 11.) παρατίθενται οι επιµέρους απαντήσεις των 

συµµετεχόντων µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία στο ερωτηµατολόγιο αυτό-

αναφοράς. Από τις αποκρίσεις τους διαφάνηκε ότι οι µαθητές αυτοί σε ποσοστό 86% 

(6 στους 7) αισθάνονται άγχος στην ιδέα ότι πάνε σχολείο ενώ παραδέχτηκαν ότι θα 

ήθελαν να είχαν περισσότερη βοήθεια σε ποσοστό 57% (4 στους 7). Νιώθουν ότι δεν 

τα καταφέρνουν και τόσο καλά στην ανάγνωση και στην ορθογραφία σε ποσοστό 

57% (4 στους 7) ενώ αισθάνονται ότι η προσπάθεια που καταβάλουν είναι ανεπαρκής 

και δε συντελεί στην ακαδηµαϊκή τους βελτίωση σε ποσοστό 18,5% (2 στους 7)· 

επίσης το 28,5% (2 στους 7) από αυτούς νιώθουν ότι οι βαθµοί που παίρνουν τους 

αδικούν. περήφανοι για τον εαυτό τους, αλλά ούτε και οι γονείς τους αισθάνονται 

περήφανοι για τα ίδια.  

 
 

Πίνακας 11. Αποκρίσεις µαθητών µε δυσκολίες µάθησης / δυσλεξία 
ID  1518 1489 1514 1521 1516 1473 1478 

                

Αριθµός αρνητικών ενδείξεων 
στις ζωγραφιές 

1 2 2 3 5 6 6 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ/ΣΧΟΛΕΙΟ 

              

Ε9:   Η ιδέα ότι πάω σχολείο 
µου προκαλεί άγχος 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ  

 ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

 ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

Ε24: Θα ήθελα να είχα 
περισσότερη βοήθεια 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

  ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

 

ΑΥΤΟ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

              

Ε11: ∆εν είµαι καλός στην 
ανάγνωση / ορθογραφία 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 

ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

 ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

  ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ  

 

Ε18: Νιώθω ότι παρ’ όλη την 
προσπάθεια, δεν υπάρχει 
βελτίωση στα µαθήµατα 

   ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ 

 ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ 
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Ε20: Νιώθω ότι οι βαθµοί που 
παίρνω µε αδικούν 

   ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ 

 ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ 

 

 
Για να διαπιστωθεί αν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στα συναισθήµατα 

που εξέφρασαν οι δύο οµάδες συµµετεχόντων στο ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφοράς, 
εφαρµόστηκε στατιστική ανάλυση στις απαντήσεις τους. Χρησιµοποιήθηκε κριτήριο 
t για ανεξάρτητα δείγµατα, τα αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές στον αριθµό των αρνητικών απαντήσεων t(25) = 6.7, p<.05, µε τους 
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία (Μ.Ο. =2.6, Τ.Α. = 1.2) να έχουν 
περισσότερες αρνητικές απαντήσεις από τους µαθητές µε οµαλή ακαδηµαϊκή / 
γνωστική επίδοση (Μ.Ο. = 0.2, Τ.Α. = 0.5). 

 
 

∆.5.3 ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Από την ανάλυση των επιµέρους αποκρίσεων των συµµετεχόντων διαφάνηκε µία 
ταύτιση συναισθηµάτων όπως αυτά εκφράστηκαν και στις ζωγραφιές. Πιο αναλυτικά, 
οι συµµετέχοντες που ανήκαν στην οµάδα µε την οµαλή επίδοση, απέδωσαν 
αρνητικές ζωγραφιές σε ποσοστό 10% όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω· οι ίδιοι, 
δεν εξέφρασαν αρνητικά συναισθήµατα απέναντι στη µάθηση και το σχολείο παρά σε 
πολύ µικρό ποσοστό επί του συνόλου. Από την άλλη, οι µαθητές µε δυσλεξία 
απέδωσαν αρνητικές ζωγραφιές σε ποσοστό 43%· οι αποκρίσεις τους στο 
ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφοράς έδειξαν ότι οι ίδιοι τρέφουν αρνητικά συναισθήµατα 
απέναντι στη µάθηση και το σχολείο. 

 
 
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η παρούσα έρευνα αποτελεί µια πρώτη διερευνητική προσπάθεια εκτίµησης της 

δυνατότητας χρήσης της ζωγραφιάς «Εγώ στην τάξη» ως µέσου εκµαίευσης των 

συναισθηµάτων των µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε µαθησιακά προβλήµατα 

(δυσλεξία) απέναντι στη µαθησιακή διαδικασία. Βασικός στόχος της εργασίας αυτής 

ήταν να διερευνήσει: (α) εάν οι ζωγραφιές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

εναλλακτικό µέσο αποκάλυψης των συναισθηµάτων που τρέφουν τα παιδιά απέναντι 

στη µάθηση και (β) εάν οι γραφικοί δείκτες που παρουσιάζονται στα σχέδια των 

µαθητών διαφοροποιούν τις απαντήσεις των παιδιών στις ψυχοµετρικές κλίµακες.  

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, οι εγγενείς δυσκολίες στη µάθηση 

(δυσλεξία) έχουν επιπτώσεις και στον ψυχοκοινωνικό τοµέα των παιδιών. Τα ίδια, 

έχουν ελλείψεις στην κοινωνική επάρκεια (κοινωνικές δεξιότητες, αντικοινωνική 

συµπεριφορά, παραβατικότητα), στη σχολική επάρκεια (κίνητρα, στόχοι, αυτό-

αποτελεσµατικότητα, αξία της µάθησης), στη συναισθηµατική επάρκεια (άγχος, 

κατάθλιψη), έχουν αρνητική αυτό-αντίληψη και προβλήµατα συµπεριφοράς 
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(επιθετικότητα). Στις µέχρι τώρα έρευνες, ως επί τω πλείστον, χρησιµοποιήθηκαν 

ψυχοµετρικά εργαλεία για τη διερεύνηση των συναισθηµάτων των ατόµων µε 

µαθησιακά προβλήµατα. Στην παρούσα έρευνα γίνεται µια προσπάθεια εκτίµησης της 

χρήσης των προβολικών δοκιµασιών (ζωγραφιάς «Εγώ στην τάξη») ως εναλλακτικού 

µέσου εκµαίευσης των συναισθηµάτων των παιδιών απέναντι στη µάθηση και το 

σχολείο. 

Όσον αφορά στον πρώτο στόχο της παρούσας διερευνητικής προσπάθειας, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ζωγραφιές που δηµιούργησαν οι συµµετέχοντες 

αποκαλύπτουν τα συναισθήµατα (θετικά ή αρνητικά) που οι σχεδιαζόµενοι τρέφουν 

για τη µάθηση και δεν επιλέγουν τυχαία τους γραφικούς δείκτες που χρησιµοποιούν. 

Αυτό φάνηκε, σε πρώτο επίπεδο, όταν οι εξωτερικοί κριτές (χωρίς ειδικές γνώσεις 

στην Ψυχολογία) που κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα σχέδια των συµµετεχόντων στη 

βάση της πρώτης εντύπωσης που τους δηµιούργησε το σχέδιο, αποφάνθηκαν (µε 

µεγάλο βαθµό συµφωνίας) ότι άλλα σχέδια τους δηµιούργησαν θετική (+) και άλλα 

αρνητική (-) εντύπωση, ενώ πολύ λίγα σχέδια τους δηµιούργησαν ένα απροσδιόριστο 

συναίσθηµα (;). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως οι ανεξάρτητοι κριτές έκριναν ως 

αρνητικά όλα τα σχέδια των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία.  

Επιπλέον, επιχειρήθηκε µια ψυχοδυναµική ανάλυση χαρακτηριστικών σχεδίων 

παιδιών από την οµάδα συµµετεχόντων µε οµαλή ακαδηµαϊκή / γνωστική επίδοση 

και την οµάδα παιδιών µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία στη βάση της 

ψυχαναλυτικής προσέγγισης αλλά και πιο εξειδικευµένων κριτηρίων που τέθηκαν 

(βλέπε πίνακα 1 & ενότητα Γ.2.3.2.). Η ανάλυση των σχεδίων των µαθητών µε 

µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία αποκάλυψε ότι οι µαθητές αυτοί βιώνουν αρνητικά 

συναισθήµατα απέναντι στη µάθηση, άγχος (επιλογή έντονων χρωµάτων και έντονων 

γραµµών), αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη συναναστροφή και επικοινωνία µε το 

περιβάλλον τους (παράλειψη ανθρώπινων χαρακτηριστικών π.χ. κόρες µατιών κ.α., 

βλέπε πίνακα 1), αισθάνονται ανασφαλείς (επιµέλεια σηµείων του σώµατός τους π.χ. 

χέρια) και αβοήθητοι. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι τα παιδιά µε δυσλεξία είχαν την τάση 

να ζωγραφίζουν µε έντονες γραµµές και έντονα χρώµατα γεγονός το οποίο 

πιθανότατα εκφράζει άγχος, ενώ είχαν την τάση να παραλείπουν ανθρώπινες 

λεπτοµέρειες (µύτη, αυτιά, κόρες µατιών κ.α. γεγονός το οποίο αποκαλύπτει 

ανασφάλεια, αδυναµία και αίσθηµα ανικανότητας για το σχεδιαζόµενο). 

Παρ’ όλα αυτά, η κριτική που ασκείται στη χρήση των προβολικών δοκιµασιών 

είναι ότι η ανάλυσή τους προκύπτει από την υποκειµενική κρίση του εξεταστή· για να 
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προσπελαστεί το εν λόγω αδύναµο σηµείο επιχειρήθηκε µια ποσοτική προσέγγιση 

στην ανάλυση των σχεδίων των συµµετεχόντων. Η ποσοτική ανάλυση των σχεδίων 

αφορά στην καταγραφή και ανάλυση των αρνητικών ενδείξεων (negative signs) που 

ενδέχεται να παρουσιάζονται σε αυτά, εξετάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο το κάθε 

παιδί ζωγράφισε τον εαυτό του, το δάσκαλό του, τους συµµαθητές του, τον πίνακα, 

την έδρα και τα θρανία. Για την κατάταξη των δύο οµάδων συµµετεχόντων 

υπολογίστηκε το σύνολο των αρνητικών σηµείων / βαθµών καταπόνησης που 

απέδωσαν στα σχέδιά τους και συγκρίθηκαν τα δεδοµένα (βλέπε πίνακα 9). Τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν έδειξαν ότι τα σχέδια των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες / δυσλεξία  περιείχαν περισσότερες αρνητικές ενδείξεις από τα σχέδια της 

άλλης οµάδας (υψηλότερος µέσος όρος αρνητικών ενδείξεων), επιβεβαιώνοντας την 

αρχική υπόθεση ότι τα παιδιά µε δυσλεξία βιώνουν τη µάθηση ως µία αρνητική 

εµπειρία.  

Στο σηµείο αυτό, µπορεί να καταλήξει κανείς µε ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι 

µέσω της ψυχοδυναµικής ανάλυσης και της ποσοτικής προσέγγισης των σχεδίων των 

παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία, είναι δυνατό να αποκαλυφθούν τα 

συναισθήµατα που τρέφουν απέναντι στη µάθηση τα οποία είναι περισσότερο 

αρνητικά σε σύγκριση µε τα συναισθήµατα που τρέφουν τα παιδιά µε οµαλή επίδοση. 

Αναφορικά µε το δεύτερο στόχο της εργασίας, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

βαθµολογίες των συµµετεχόντων διαφοροποιούνται (ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής 

διαφοράς στην έκφραση συναισθηµάτων, ενότητα ∆.5.) στην ψυχοµετρική κλίµακα 

που τους χορηγήθηκε (ερωτηµατολόγιο αυτό-αναφοράς). Στο ερωτηµατολόγιο αυτό-

αναφοράς, παρατηρήθηκε έκφραση περισσότερο αρνητικών συναισθηµάτων από την 

οµάδα συµµετεχόντων µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία (ενότητα ∆.5.2.). Πιο 

συγκεκριµένα, οι µαθητές αυτοί, όσον αφορά στη σχολική τους επάρκεια, η ιδέα της 

φοίτησης στο σχολείο τους προκαλεί έντονο άγχος, παραδέχονται ότι αντιµετωπίζουν 

δυσκολίες στα µαθήµατα (ανάγνωση και ορθογραφία) ενώ θα ήθελαν να έχουν 

περισσότερη βοήθεια στην προετοιµασία των µαθηµάτων της επόµενης µέρας. 

Μικρότερο ποσοστό αποκάλυψε ότι δεν βλέπει βελτίωση στην επίδοσή του παρ’ όλη 

την προσπάθεια καθώς επίσης αισθάνεται αδικηµένο από τους βαθµούς του σχολείου. 

Στην οµάδα των συµµετεχόντων µε οµαλή επίδοση, δε διαφάνηκαν µέσω των 

επιµέρους απαντήσεών τους ιδιαίτερα αρνητικά συναισθήµατα απέναντι στο σχολείο 

και τη µάθηση. Παρ’ όλα αυτά, µειοψηφία των µαθητών εξέφρασε αρνητικά 

συναισθήµατα απέναντι στη µαθησιακή διαδικασία το οποίο προκαλεί 
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προβληµατισµό στο ότι οι µαθητές αυτοί, παρ’ όλη την οµαλή τους επίδοση ενδέχεται 

να βιώνουν αρνητικά συναισθήµατα (λόγω της πίεσης του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος και τις αυξηµένες απαιτήσεις κ.α.). 

Τα παραπάνω δεδοµένα οδηγούν µε ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι τα αρνητικά 

συναισθήµατα που τρέφουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία για τη 

µάθηση, τα οποία διαφάνηκαν µέσω της ποσοτικής προσέγγισης των σχεδίων των 

συµµετεχόντων καθώς και µέσω της ψυχοδυναµικής τους ανάλυσης, επιβεβαιώθηκαν 

και από τις αποκρίσεις των συµµετεχόντων στις ψυχοµετρικές κλίµακες οι οποίες 

αξιολογούσαν τα συναισθήµατα που οι ίδιοι τρέφουν για τη µάθηση (οι µαθητές µε 

δυσλεξία φαίνεται ότι βιώνουν περισσότερο αρνητικά συναισθήµατα απέναντι στη 

µαθησιακή διαδικασία). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι φανερό πως η ζωγραφιά 

µπορεί να αποτελέσει µια εναλλακτική πηγή εκµαίευσης των συναισθηµάτων των 

µαθητών µε µαθησιακά προβλήµατα / δυσλεξία καθώς είναι ικανό µέσο αποκάλυψης 

συναισθηµάτων τα οποία δεν µπορούν να περιγραφούν µε άλλο τρόπο. 

Προκειµένου όµως να µπορέσει να υποστηριχθεί η διαγνωστική χρήση της 

σχεδίασης του µαθητή µέσα στην τάξη, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα που θα 

µελετήσει διεξοδικότερα τους γραφικούς δείκτες που αποκαλύπτονται µέσα από το 

σχέδιο του παιδιού και την πιθανή ερµηνεία τους. Πολλοί ερευνητές επισηµαίνουν ότι 

η σχεδίαση δεν µπορεί να αποτελέσει από µόνη της ένα επαρκές µέσο αξιολόγησης 

και για το λόγο αυτό συνιστούν να συνοδεύεται από συµπληρωµατικές µετρήσεις 

(Thomas & Jolley, 1998).  Μόνο σε συνδυασµό µε σταθµισµένες ψυχοµετρικές 

κλίµακες, προσωπικές συνεντεύξεις αλλά και παρατήρηση σε φυσικό πλαίσιο θα 

µπορεί κανείς να έχει µια ολοκληρωµένη και ασφαλή εικόνα για τα συναισθήµατα 

που βιώνει το παιδί απέναντι στη µάθηση και το σχολείο. 

Πιθανές αδυναµίες της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας αποτελούν ο σχετικά 

µικρός αριθµός συµµετεχόντων γεγονός το οποίο δηµιουργεί επιφυλάξεις στη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων σε όλο το µαθητικό πληθυσµό.  

Τέλος, θα ήταν χρήσιµο, µελλοντικά, να χρησιµοποιηθεί το σχέδιο ως µέσο 

αποκάλυψης των συναισθηµάτων που τρέφουν τα παιδιά µε οµαλή ακαδηµαϊκή / 

γνωστική επίδοση απέναντι στη µάθηση (δεν έχει µελετηθεί εκτενώς στη 

βιβλιογραφία µέχρι τώρα) δεδοµένου ότι η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί τα παιδιά να 

είναι «σκληρά εργαζόµενοι» (σχολείο, φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες 

κ.α.) και να αποκόπτονται νωρίς και χωρίς τη θέλησή τους από το παιχνίδι και την 

ανεµελιά. 
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Οι τεχνικές σχεδίου χρησιµοποιούνται ευρύτατα από τους ειδικούς για την 

αξιολόγηση της προσωπικότητας παιδιών και εφήβων. Μέχρι το 1940, 

χρησιµοποιούνταν για τη µέτρηση της δηµιουργικής και νοητικής σκέψης και 

ωριµότητας. Το σχέδιο ανθρώπου (Draw-A-Man Test) της Goodenough, για 

παράδειγµα, το οποίο έχει σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό και αποτελεί µέρος 

του   Georgas τεστ, αξιολογεί το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού βάσει ενός 

ηλικιακά σταθµισµένου συστήµατος βαθµολόγησης (Goodenough, 1926, 1931. 

Harris, 1963).  

Από το 1940 και µετά, το επιστηµονικό ενδιαφέρον στράφηκε στη χρήση της 

ζωγραφιάς ως µέσο αποκάλυψης των συναισθηµάτων των παιδιών. Αυτό ήταν η αρχή 

η οποία πυροδότησε την γενικότερη χρήση προβολικών δοκιµασιών, όπως το 

Rorschach ink-blot test (τεστ κηλίδων µελάνης Rorschach), στην κλινική Ψυχολογία 

και Ψυχιατρική. Άλλα συστήµατα αξιολόγησης σχεδίων είναι το σχέδιο Σπιτιού- 

∆έντρου- Ανθρώπου (House-Tree-Person Test) του N. Buck (1948), το σχέδιο 

Ανθρώπου (Human-Figure-Drawings) της K. Machover (1949), το Σχέδιο 

Οικογένειας «εν δράσει» (Kinetic-Family-Drawing) του  W. Hulse (1951, 1952) και 

το Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-A-Person Test) του J. Naglieri (1987) µε πιο πρόσφατες 

σταθµίσεις µε σχέδια Άνδρα, Γυναίκας και Εαυτού. H Elisabeth Koppitz (1968) 

ανέλυσε τα Σχέδια Ανθρώπου (HDFs) παιδιών 5-12 ετών και προσδιόρισε τα  

αναµενόµενα και µη χαρακτηριστικά για τις διάφορες ηλικίες. 

Σε µια έρευνα των Brannigan, Margolis & Moran (1979), οι ερευνητές βρήκαν ότι 

στη χρήση της µεθόδου της  ζωγραφιάς, δεν υπάρχει προκατάληψη απέναντι σε 

συγκεκριµένες οµάδες παιδιών (π.χ. παρορµητικά) συγκρίνοντας τις ζωγραφιές τους 

µε αυτές πιο ήρεµων και σκεπτικών παιδιών. Αυτό τους οδήγησε στο συµπέρασµα ότι 

οι ζωγραφιές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο διερεύνησης χωρίς κοινωνικές ή 

άλλες προκαταλήψεις σε όλο το εύρος του πληθυσµού.  

Συνοψίζοντας τις παραπάνω προσεγγίσεις όσον αφορά στη χρήση των 

προβολικών δοκιµασιών, βρίσκουµε κοινά σηµεία ανάµεσα στις αρχικές υποθέσεις 

του Goodenough, 1926 ; Harris, 1963, ότι οι ζωγραφιές αποκαλύπτουν άµεσα τις 

αντιλήψεις και το νοητικό επίπεδο των παιδιών, και την υπόθεση των κλινικών ότι οι 

ζωγραφιές αποκαλύπτουν τα συναισθήµατα των παιδιών. Όπως το έθεσε ο Freeman 
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(1972), το κοινό τους σηµείο είναι ότι εξάγουν τα συµπεράσµατά τους λαµβάνοντας 

υπ’ όψιν µόνο το τελικό σχέδιο του παιδιού κι όχι τη διαδικασία σκέψης που το 

οδήγησε στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα. 

Η κριτική που ασκείται στη χρήση των προβολικών δοκιµασιών ως ερµηνευτικά 

µέσα αξιολόγησης των συναισθηµάτων, είναι ότι βασίζονται κυρίως στη διαίσθηση 

και στην υποκειµενική εντύπωση του κριτή παρά σε αντικειµενικά επιστηµονικά 

δεδοµένα (βλέπε Freeman, 1980 ; Anastasi, 1976; Swensen, 1968) καθώς και στην 

αδυναµία ελέγχου παραγόντων που επηρεάζουν την ίδια τη σχεδιαστική διαδικασία 

(Freeman, 1980 ; Thomas & Silk, 1997).  
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