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Περίληψη: Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την υπόθεση ότι το παιδικό 
σχέδιο µπορεί να εκµαιεύσει τα συναισθήµατα των µαθητών αναφορικά µε τη 
µάθηση και το σχολείο. Αυτό γίνεται αναλύοντας τις ζωγραφιές µαθητών τόσο µε 
οµαλή σχολική επίδοση όσο και µε διαταραχές της µάθησης, στη βάση της υπόθεσης 
ότι τα παιδιά µε διαταραχές της µάθησης εµφανίζουν περισσότερα αρνητικά 
συναισθήµατα ως προς το σχολείο και τη µάθηση γενικότερα. Στόχος της παρούσας 
εργασίας λοιπόν είναι να ερευνήσει το γεγονός ότι αν ισχύει ότι τα παιδιά µε 
διαταραχές στη µάθηση λόγω των δυσκολιών τους βιώνουν τη µάθηση ως µια 
αρνητική εµπειρία, αυτό θα αποτυπωθεί στο χαρτί. Έτσι, εκτός από τις ζωγραφιές, 
εξετάστηκαν και οι αποκρίσεις των µαθητών σε δύο Κλίµακες Αυτοαναφοράς για τη 
Μάθηση. Το δείγµα αποτέλεσαν 51 µαθητές ενός δηµοτικού σχολείου της επαρχίας 
της Γ΄, ∆΄ και Ε΄ τάξης. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δοκιµασίες 
για την ακαδηµαϊκή και γνωστική επίδοση των µαθητών κάποια ψυχοµετρικά 
εργαλεία αλλά και κάποιες προβολικές δοκιµασίες µε απώτερο στόχο να 
αξιολογηθούν τα συναισθήµατα των µαθητών αναφορικά µε τη µάθηση. Από την 
ψυχοδυναµική και ποσοτική ανάλυση των ζωγραφιών φάνηκε ότι τα παιδιά µε 
διαταραχές στη µάθηση έχουν την τάση να κάνουν ζωγραφιές µε πιο πολλά αρνητικά 
στοιχεία. Επίσης, ορισµένα από τα παιδιά µε οµαλή σχολική επίδοση εµφάνισαν 
αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές τους και η εργασία εστίασε στις αποκρίσεις τους 
στα Ερωτηµατολόγια Αυτοαναφοράς για τη Μάθηση, στα οποία όµως µερικά έδωσαν 
αρνητικές απαντήσεις, γεγονός το οποίο µπορεί να οφείλεται στο ότι µπορεί µεν να 
θεωρούν ότι έχουν υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα, αλλά η ενδεχόµενη πίεση του 
δασκάλου ή των γονέων να τους προκαλεί αρνητικά συναισθήµατα ως προς το 
σχολείο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ∆ιαταραχές στη Μ, Ψυχολογικές επιπτώσεις, ∆υσλεξία, 
Συναισθηµατικά Προβλήµατα  
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1. ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ   

ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

    Αρκετές δεκαετίες τώρα, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών έχει επικεντρωθεί στον 

αντίκτυπο που έχουν οι διαταραχές µάθησης (µαθησιακές δυσκολίες) στη 

συναισθηµατική κατάσταση και τη συµπεριφορά των µαθητών. Ο όρος διαταραχές 

µάθησης, από µόνος του υποδηλώνει κάποια ελλείµµατα στις δεξιότητες ενός µαθητή 

κι ως εκ τούτου είναι φορτισµένος µε αρνητική χροιά, εποµένως θα περιµένει κανείς 

ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζουν διάφορα προβλήµατα που 

αφορούν τόσο στη συµπεριφορά τους και την αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους, 

όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό και την αντίληψή τους γι’ αυτόν. 

   Στις σύγχρονες δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες τα παιδιά καλούνται να αφήσουν από 

νωρίς την ξένοιαστη ζωή και το παιχνίδι για να φοιτήσουν στο σχολείο. Το σχολείο 

αποτελεί µια συµβατική υποχρέωση και ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης είναι η 

εκµάθηση δεξιοτήτων (ακαδηµαϊκών ή µη), που θα είναι χρήσιµες στα παιδιά στη 

µετέπειτα ζωή τους. Οι περισσότεροι θεωρούν την ικανοποιητική επίδοση στο 

σχολείο ως κάτι το αυτονόητο αλλά παρά το γεγονός αυτό δεν είναι λίγα τα παιδιά 

εκείνα που εµφανίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν τις 

προσφερόµενες γνώσεις και δεξιότητες. Αρκετά είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν 

µαθησιακές δυσκολίες. 

   Ο όρος «µαθησιακές δυσκολίες» είναι ένας κλινικός όρος που χρησιµοποιείται για 

να περιγράψει µια ανοµοιογενή οµάδα διαταραχών οι οποίες αφορούν στη δυσκολία 

απόκτησης κι επιτυχής χρήσης ικανοτήτων ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής ή 

µαθηµατικών ικανοτήτων (Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996 στο Νικολόπουλος, 

2007, σελ. 204). Η δυσλεξία είναι µια από εκείνες τις διαταραχές και περιγράφεται ως 

µια ειδική γλωσσική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση µεµονωµένων λέξεων, δηλαδή µη επαρκείς ικανότητες 

φωνολογικής επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες συνήθως είναι απρόβλεπτες σε σχέση 

µε την ηλικία ή τις άλλες γνωστικές ικανότητες του ατόµου και δεν είναι αποτέλεσµα 

µιας εξελικτικής διαταραχής ή αισθητηριακής µειονεξίας. Είναι ένας εξειδικευµένος 

κλινικός όρος που αναφέρεται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά όπως υψηλός 

δείκτης νοηµοσύνης, επιλεκτική δυσκολία στην αποκωδικοποίηση µεµονωµένων  

λέξεων, την αυτοµατοποιηµένη ανάκληση αυτών κατά τη διάρκεια 

αποκωδικοποίησης ενός κειµένου κλπ (Orton Dyslexia Society, 1994 στο 
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Νικολόπουλος, 2006, σελ. 69).  

 

1.1 Έννοια του εαυτού 

 

   Τα προβλήµατα που βιώνουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες µπορεί κάποιες 

φορές να οδηγήσουν σε τραυµατικές εµπειρίες και να έχουν επιπτώσεις στη 

συναισθηµατική τους κατάσταση. ∆εδοµένου ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα δίνουν 

µεγάλη βαρύτητα στην απόκτηση των µαθησιακών δεξιοτήτων (όπως η ανάγνωση 

και γραφή) και δεδοµένου ότι µια ενδεχόµενη δυσκολία του παιδιού στην απόκτησή 

τους µπορεί να έχει κοινωνικές προεκτάσεις (γέλια, χλευασµοί, δηκτικά σχόλια, 

παρατηρήσεις κ.α.), εξηγεί γιατί η δυσχέρειες σε αυτές τις δεξιότητες έχουν 

σηµαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί. Οι αντιδράσεις του κοινωνικού 

περίγυρου σε συνδυασµό µε το αίσθηµα ανεπάρκειας που βιώνει το παιδί µε 

δυσκολίες µάθησης έχει φανεί ότι ασκούν αρνητική επίδραση στην ψυχοσύνθεσή του, 

ειδικά αν τα σχόλια και η ψυχολογική πίεση αρχίζουν από µικρή ηλικία και είναι 

σχεδόν καθηµερινά (Morgan & Klein, 2001 στο Νικολόπουλος, 2007, σελ. 205). 

   Καθώς τα παιδιά δεν έχουν διαµορφώσει ακόµα συγκεκριµένη άποψη για τον εαυτό 

τους, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες τους, τα βιώµατα αυτής της ηλικίας παίζουν 

κρίσιµο ρόλο στην αντίληψη που θα αναπτύξουν για τον εαυτό τους. Άλλωστε, η 

έννοια του εαυτού, εκτός από το γεγονός ότι σχηµατίζεται από µια διαδικασία 

εσωτερικής αυτό-αξιολόγησης, ενέχει και µια κοινωνική διάσταση στη βάση του ότι 

η έννοια του εαυτού συγκροτείται µέσα από την αλληλεπίδραση µε τους άλλους. 

Έτσι, η έννοια του εαυτού και ο κοινωνικός περίγυρος είναι αλληλένδετοι (Mead, 

1934 στο Νικολόπουλος, 2007, σελ.206). Όσο περισσότερες θετικές αξιολογήσεις 

λαµβάνει ένα παιδί, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να σχηµατίσει θετική αντίληψη κι 

εκτίµηση για τον εαυτό του (Dermitzaki & Efklides, 2000 στο Νικολόπουλος, 2007, 

206).  Τα παιδιά που έχουν µια θετική αίσθηση αυτό-αξίας τείνουν να είναι πιο 

χαρούµενα από τα άλλα (Swann, 1996 στο Elbaum & Vaughn, 2003, σελ. 229) και να 

αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη επιτυχία εµπειρίες αποτυχίας κι άλλες αρνητικές 

καταστάσεις (Carlock, 1999 στο Elbaum & Vaughn, 2003, σελ. 229). Όταν το άτοµο 

αναπτύσσει χαµηλή αυτό-αντίληψη, οι πεποιθήσεις για τον εαυτό του µπορεί να είναι 

πολύ δύσκολο να αλλάξουν, ακόµα κι όταν το άτοµο βιώνει µια επιτυχία (Achenback 

& Zigler, 1963 στο Elbaum & Vaughn, 2003, σελ. 229). 
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1.2 Ψυχολογική πίεση και στρες 

 

   Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες  βιώνουν τη µαταίωση και συνεχώς 

καταβάλλουν προσπάθειες προκειµένου να επιτύχουν ικανοποιητική επίδοση. Αυτό 

αποτελεί σηµαντική πηγή ψυχολογικής πίεσης. Το αίσθηµα αυτό αποδίδεται στην 

αδυναµία του ατόµου να ανταποκριθεί σε καθήκοντα της καθηµερινότητας, είτε γιατί 

για να εκπληρωθούν χρειάζεται χρόνος, είτε επειδή ενδέχεται να τα χαρακτηρίζει µια 

ασάφεια. Σε άλλες περιπτώσεις, η πίεση οφείλεται στη µη διαθεσιµότητα από την 

πλευρά του ατόµου των µέσων που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των 

καθηκόντων (Thomson, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 70). 

   Μερικές από τις αιτίες του στρες που δηµιουργείται στα δυσλεκτικά παιδιά είναι: η 

πίεση που δέχονται από γονείς και εκπαιδευτικούς να επιτείνουν τις προσπάθειές τους 

ώστε να µάθουν να διαβάζουν και να γράφουν σωστά, οι αντιδράσεις των γονέων οι 

οποίοι όταν δεν καταφέρνουν να βοηθήσουν το παιδί τους να ξεπεράσει τις δυσκολίες 

του καταλήγουν να επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλο κι έτσι το παιδί νιώθει 

ένοχο (Fawcett, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 70), οι αδυναµίες που διαπιστώνονται 

στα παιδιά για την ικανότητά τους να εκτιµήσουν τις αντιδράσεις, στάσεις και 

συναισθήµατα των άλλων µέσα από µη λεκτικές µορφές συµπεριφοράς 

δυσχεραίνοντας έτσι την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδρασή τους µε τους 

άλλους (Holder & Kirkpatrick, 1991 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 71). Το στρες, αν 

παραταθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενδέχεται να έχει επιβλαβείς συνέπειες στο 

παιδί. Αναφορικά µε το συναισθηµατικό τοµέα, το στρες προκαλεί υπερευαισθησία, 

αίσθηµα αναξιότητας και χαµηλή αυτό-εκτίµηση, κατάθλιψη ή εχθρική διάθεση 

(Fontana, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 72). Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά 

εργάζονται στα όρια των δυνατοτήτων τους, αφού οι δεξιότητές τους στην ανάγνωση 

και στη γραφή παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο και οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος 

δεν περιορίζονται. Έτσι οδηγούνται σε εξάντληση και νευρικότητα και συγχρόνως 

διακατέχονται από αισθήµατα ανικανότητας κι έντονης ανησυχίας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα συχνά να παρουσιάζουν απροθυµία για τη σχολική φοίτηση και 

µειωµένα κίνητρα για µάθηση κι ενδέχεται να αναπτύξουν σχολική φοβία (Chinn & 

Crossman, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 73). 

   Ένας από τους κυριότερους φόβους των δυσλεκτικών παιδιών αφορά στο 

ενδεχόµενο αποτυχίας, ο οποίος εντείνεται από το άγχος των παιδιών να 

ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των γονιών τους, ακόµα κι όταν οι γονείς είναι 



 7

υποστηρικτικοί και δείχνουν κατανόηση (Miles, 1996 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 75). 

Επιπλέον, τα δυσλεκτικά παιδιά έχει βρεθεί ότι βιώνουν την ακαδηµαϊκή επίδοση ως 

µια κατάσταση ιδιαίτερα απειλητική, η οποία προκαλεί συναισθήµατα αβοηθησίας 

και φόβου αποτυχίας. Τα παιδιά και οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν τάση για άγχος πανικού (Cohen, 1986 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 79).  

 

1.3 Συναισθηµατικές διαταραχές και αυτοεκτίµηση 

 

   Η επανειλληµένη σχολική αποτυχία δηµιουργεί στα παιδιά το αίσθηµα ότι είναι 

αξεπέραστη η αδυναµία τους να ανταποκριθούν στις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις 

(Huntington & Bender, 1993 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 82) . Έτσι, όπως φάνηκε και 

από µια έρευνα των Hall και Haws, οι οποίοι µελέτησαν το επίπεδο καταθλιπτικής 

συµπτωµατολογίας σε παιδιά µε και σε παιδιά χωρίς µαθησιακές δυσκολίες 

βασιζόµενοι στις αυτό-αναφορές των παιδιών στην κλίµακα Children’s Depression 

Inventory και στις βαθµολογίες των δασκάλων σε µια κλίµακα βαθµολόγησης που 

σχεδιάστηκε µε βάση τα στοιχεία της κατάθλιψης, ο αριθµός καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων ήταν µεγαλύτερος στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες (Hall & 

Haws,1989 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 83). Η κατάθλιψη συνδέεται στενά µε τη 

µαθηµένη αβοηθησία (Bosworth & Murray, 1983 στο Τσοβιλη, 2003, σελ. 88), 

δηλαδή µε την κατάσταση παθητικότητας και παραίτησης από την προσπάθεια στην 

οποία περιέρχεται το άτοµο, επειδή εκτιµά πως δεν µπορεί να ελέγξει µε τις 

αντιδράσεις του τα δυσάρεστα γεγονότα που συµβαίνουν στη ζωή του, µε 

αποτέλεσµα να θεωρεί την αποτυχία ως την πιθανότερη έκβαση των προσπαθειών 

του (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999, στο Τσοβιλη, 2003, σελ.89). Τις περισσότερες 

φορές, οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες τείνουν να αποδίδουν την επιτυχία τους 

σε εξωτερικούς παράγοντες και την αποτυχία τους σε έλλειψη ικανότητας, ενώ οι 

µαθητές µε µέση σχολική επίδοση αποδίδουν την επιτυχία τους στην ικανότητα και 

την προσπάθειά τους και την αποτυχία τους στην περιορισµένη προσπάθεια (Goor et 

al., 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 89). 

   Ο Cohen (1986), θεωρεί ότι οι επιπτώσεις που έχουν οι µαθησιακές δυσκολίες και η 

σηµασία που τους αποδίδεται διαµορφώνουν τόσο τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα 

και τις αδυναµίες, όσο και τις στρατηγικές των παιδιών, ενώ τονίζει ότι η απελπισία 

που ακολουθεί τη συνεχή µαταίωση και τις εµπειρίες αποτυχίας, επηρεάζει µε 

αρνητικό τρόπο την αναπαράσταση του εαυτού και την αυτό-εκτίµηση µε 
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αποτέλεσµα να δηµιουργεί ψυχικό τραύµα. Τα παιδιά και οι έφηβοι υιοθετούν 

στρατηγικές χειρισµού της αδυναµίας τους, οι οποίες ποικίλλουν (κι εξαρτώνται σε 

ένα βαθµό από την αντιµετώπιση του περιβάλλοντος), ως απάντηση στις αρνητικές 

επιπτώσεις των µαθησιακών δυσκολιών (Cohen, 1986 στο Τσοβίλη, 2003, σελ. 92). 

   Oι µαθησιακές δυσκολίες έχουν αρκετές φορές συνδεθεί µε χαµηλή αυτοεκτίµηση 

(Kloomok & Cosden, 1994 στο Νικολόπουλος, 2007, σελ.206). Οι εµπειρίες του 

παιδιού στο σχολείο, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην αυτό-

αντίληψη του παιδιού. Η σύγκριση του µαθητή είτε από τη δασκάλα είτε από τον ίδιο 

µε τους συµµαθητές του τον κάνει να αναπτύσσει ολοένα και περισσότερο αρνητικά 

συναισθήµατα για τον εαυτό του. Η αρνητική αυτοεκτίµηση µε τη σειρά της 

επηρεάζει την κοινωνική αυτό-αντίληψη του ατόµου κι ως εκ τούτου τα παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες είναι πιο επιρρεπή να εµφανίσουν συναισθηµατικά και 

κοινωνικά προβλήµατα καθώς επίσης και µακροχρόνια ανηδονία (Bednar et al, 1989, 

στο Elbaum & Vaughn, σελ. 231). Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά µε χαµηλή αυτό-

εκτίµηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να εµφανίσουν κατάθλιψη (Leahy, 1985, 

στο Elbaum & Vaughn, σελ. 231), ενώ αν τα παιδιά δεν καταφέρουν να αξιοποιήσουν 

τις ικανότητές τους και να αναπληρώσουν τις αδυναµίες τους, είναι πού πιθανό να 

παρουσιάσουν χαµηλή αυτό-εκτίµηση (Miles & Varma, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, 

σελ.117). 

 

1.4 Ο ρόλος της οικογένειας και του κοινωνικού περίγυρου 

 

   Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι στην εµφάνιση των ψυχο-κοινωνικών 

επιπτώσεων στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες µεγάλο ρόλο παίζει και η 

οικογένεια. Συχνά, οι γονείς, αποδίδουν την αδυναµία του παιδιού σε έλλειψη 

διάθεσης από µέρους του να διαβάσει, σε τεµπελιά ή σε µειωµένη νοητική ικανότητα 

και το πιέζουν να µάθει, αγνοώντας τη φύση και την αιτιολογία των ειδικών 

µαθησιακών δυσκολιών (Thomson & Harley, 1980, στο Τσοβίλη, 2003, σελ.60). 

   Κρίσιµος παράγοντας που παίζει  ρόλο στην πιθανότητα εµφάνισης 

ψυχοκοινωνικών προβληµάτων στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι η 

αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού, καθώς αυτή επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την αντίληψη 

του παιδιού για τον εαυτό του και τον τρόπο που αξιολογεί την αυτό-

αποτελεσµατικότητά του, τα κίνητρα και τις προσδοκίες του για επιτυχία. Η αρνητική 

αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού λοιπόν, δηµιουργεί στο παιδί αισθήµατα µαταίωσης 
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και απογοήτευσης, αισθήµατα που αναστέλλουν τη θετική έκβαση των προσπαθειών 

του για ικανοποιητική σχολική απόδοση. Αρκετοί γονείς αισθάνονται απογοήτευση, 

ενώ πολλές µητέρες εµφανίζουν αρνητικές αντιδράσεις στη σχολική συµπεριφορά και 

στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους, καθώς επίσης, έχουν χαµηλότερες 

προσδοκίες για τη µελλοντική απόδοση του παιδιού τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

οι µητέρες να απογοητεύονται και να παραιτούνται, και αυτές οι αντιδράσεις 

εκφράζονται συχνά κατά την καθηµερινή αλληλεπίδρασή τους µε τα παιδιά, 

ενισχύοντας έτσι τη διαµόρφωση της αρνητικής εικόνας του παιδιού για τον εαυτό 

του και δηµιουργώντας του µια αρνητική στάση προς το σχολείο (Chapman & 

Boersman, 1979, στο Τσοβίλη, 2003, σελ.66). Είναι γεγονός ότι το άγχος µπορεί να 

καταβάλει τους γονείς και να τους οδηγήσει στην εκδήλωση ορισµένων 

συµπεριφορών που θα επηρεάζουν αρνητικά τη συναισθηµατική και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτό, οι γονείς των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες 

έχουν ανάγκη στήριξης για να ανταπεξέλθουν σε όλα εκείνα τα προβλήµατα που 

προκύπτουν , γιατί µπορεί οι αντιδράσεις τους απέναντι στη δυσλεξία να 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της µαθησιακής δυσκολίας, την ηλικία 

του παιδιού κατά τον εντοπισµό της και ανάλογα µε τις αντιδράσεις των ίδιων των 

παιδιών και την πρόοδο που σηµειώνουν µε την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, όµως η εξουθένωση από την πλευρά των γονιών εξακολουθεί να υπάρχει 

(Riddick, 1996 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.69). 

   Οι εκπαιδευτικοί επίσης, προβαίνουν αρκετές φορές σε ακατάλληλους 

χαρακτηρισµούς του δυσλεκτικού παιδιού, καθώς αποτυγχάνουν να αξιολογούν 

σωστά την ειδική µαθησιακή υστέρησή του. Μέσα σε ένα κλίµα τέτοιων 

αντιδράσεων, είναι πολύ πιθανό το παιδί να νιώσει ανακούφιση όταν διαγνωστεί σε 

αυτό η ύπαρξη κάποιας ειδικής µαθησιακής διαταραχής όπως η δυσλεξία, αφού η 

δυσλεξία ενέχει την ύπαρξη κάποιας  πνευµατικής αδυναµίας. Εντούτοις, τα 

αισθήµατα του άγχους και του φόβου αποτυχίας αυξάνονται, καθώς πολλά 

δυσλεκτικά παιδιά προσπαθούν επανειλληµένα να αποκρύψουν τις δυσκολίες τους 

προκειµένου να αποφευχθεί η διαφοροποίησή τους από τους συνοµηλίκους τους 

(Fawcett, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.60). Σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα, όπου 

δεν  αντιµετωπιστούν έγκαιρα οι αναγνωστικές δυσκολίες του παιδιού, υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα τα παιδιά αυτά να καταφύγουν σε µηχανισµούς άµυνας, όπως 

είναι η εκλογίκευση, η άρνηση του προβλήµατος, και η προβολή (Kline, 1996 στο 

Τσοβίλη, 2003, σελ.60), µηχανισµοί οι οποίοι συνδέονται µε την εµφάνιση 
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ψυχολογικών προβληµάτων και προβληµατικής συµπεριφοράς.  

   Η κρισιµότητα της έγκαιρης αναγνώρισης των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών για 

την οµαλή συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τονίστηκε από µια 

έρευνα στο πανεπιστήµιο της Ουαλίας. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν την 

ακαταλληλότητα των χειρισµών και τις αρνητικές αντιδράσεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού των γενικών σχολείων απέναντι στα δυσλεκτικά παιδιά και την 

απογοήτευση των τελευταίων εξαιτίας της ετικετοποίησής τους ως «µη 

φυσιολογικών» ή ως «καθυστερηµένων». Κατά τη διάρκεια της έρευνας τα παιδιά 

φοιτούσαν σε ειδικό σχολείο και κατά την προηγούµενη φοίτησή τους σε γενικό 

σχολείο είχαν δεχτεί άνιση µεταχείριση και αντιδράσεις επιθετικότητας ή ταπείνωσης 

από την πλευρά των δασκάλων τους. Κατά την περίοδο της έρευνας, έκαναν 

σκασιαρχείο, εµφάνιζαν προβλήµατα συµπεριφοράς, ψυχοσωµατικά προβλήµατα, 

ευαισθησία στην κριτική, έλλειψη αυτοπεποίθησης, αποξένωση από τους 

συνοµηλίκους τους και δυσκολίες στην επικοινωνία µε τα µέλη της οικογένειάς τους 

(Pumfrey & Reason, 1991 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.63 ). 

 

1.5 Εξωτερικευµένα προβλήµατα και κοινωνικές δεξιότητες 

 

   Η κοινωνική ικανότητα σχετίζεται µε την αυτοαντίληψη του ατόµου κι ως εκ 

τούτου επηρεάζει τη συµπεριφορά και τη συναισθηµατική κατάστασή του. Ως 

κοινωνική ικανότητα εννοείται η «ικανότητα του παιδιού να δηµιουργεί και να 

διατηρεί ικανοποιητικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους του αλλά και µε τους 

ενηλίκους» (Goor et al., 1995). Οι περισσότερες από τις έρευνες που µελετούν την 

αυτοαντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, δείχνουν ότι αυτά 

παρουσιάζουν προβλήµατα στις δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης και 

δυσκολεύονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την κρίση 

των άλλων και την αποδοχή από τους συνοµηλίκους (Bryan et al., 1983).  

   Έρευνες µαρτυρούν ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανότερο να 

εµφανίσουν διαταραχές διαγωγής ή αντικοινωνική συµπεριφορά, όπως ανυπακοή, 

παραβάσεις κανόνων, επιθετική συµπεριφορά και απουσία συναισθηµάτων 

συµπάθειας. Επίσης, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά µε διαταραχές διαγωγής έχουν 

συχνά χαµηλή σχολική επίδοση. Συγκεκριµένα, οι διαταραχές της διαγωγής 

δηµιουργούνται εξαιτίας της µαταίωσης, της αποθάρρυνσης και της χαµηλής αυτό-

εκτίµησης τις οποίες συνεπάγεται η σχολική αποτυχία και το παιδί αντιδρά 
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υιοθετώντας αρνητικές µορφές συµπεριφοράς, οι οποίες αντιτίθενται µε εκείνες που 

επιδιώκονται στο σχολείο (Eisert, 1992). Σε αρκετές περιπτώσεις οι αναγνωστικές 

δυσκολίες ακολουθούν την εκδήλωση προβληµάτων συµπεριφοράς και η σχέση 

ανάµεσα στις  αναγνωστικές δυσκολίες και την αντικοινωνική συµπεριφορά είναι 

αµφίδροµη. Και οι αναγνωστικές δυσκολίες και η αντικοινωνική συµπεριφορά 

ανάγονται σε µια τρίτη κατηγορία παραγόντων, όπως η ποιότητα των οικογενειακών 

σχέσεων κ.α. (Hinshaw, 1992 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.106) και ως εκ τούτου, είναι 

αναγκαία η περαιτέρω έρευνα. 

   Σε µια έρευνά τους, οι Willcutt και Pennington (2000), διαπίστωσαν ότι τα παιδιά 

µε αναγνωστικές δυσκολίες παρουσιάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό συµπτώµατα 

ελλειµµατικής προσοχής, παρορµητικότητας και υπερκινητικότητας σε σχέση µε τα 

παιδιά χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι στα κορίτσια 

οι αναγνωστικές δυσκολίες συσχετίζονται µε τη ∆ΕΠΥ (∆ιαταραχή Ελλειµµατικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητα) µόνο ως προς την εµφάνιση ελλειµµατικής 

προσοχής, ενώ στα αγόρια η συσχέτιση αναφέρεται και στις άλλες κατηγορίες 

συµπτωµάτων της ∆ΕΠΥ (Willcutt & Pennington, 2000 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.98). 

Παρόλαυτά, η µελέτη της συσχέτισης της δυσλεξίας µε τη ∆ΕΠΥ είναι δύσκολη, 

καθώς υπάρχει ετερογένεια των µορφών της ∆ΕΠΥ και προβλήµατα στον ορισµό των 

αναγνωστικών δυσκολιών. Για να διευκρινιστεί η σχέση αυτή πρέπει να διερευνηθεί 

η εµφάνιση των επιµέρους τύπων ∆ΕΠΥ σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα δυσλεκτικών 

παιδιών, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση της ∆ΕΠΥ και της 

δυσλεξίας µε άλλους παράγοντες όπως είναι η γνωστική ικανότητα, το φύλλο και το 

κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο , οι οποίοι ακόµα κι αν δεν προκαλούν την εµφάνιση 

και των δύο αυτών προβληµάτων, επηρεάζουν έµµεσα τη συσχέτισή τους (Τσοβίλη, 

2003). 

   Η επιθετικότητα αποτελεί  ψυχοκοινωνική επίπτωση των παιδιών µε µαθησιακές 

διαταραχές , η οποία αποδίδεται στην ανάγκη των παιδιών να αποσπάσουν την 

προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων, ακόµη και µε αρνητικό τρόπο ( Thomson & 

Harley, 1980). Στην απέναντι όχθη, η συναισθηµατική απόσυρση και η παθητικότητα 

ορισµένων παιδιών µε ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες κάνουν φανερή την 

απογοήτευσή τους από τις αρνητικές εµπειρίες που βιώνουν στο χώρο του σχολείου, 

την έλλειψη αυτοπεποίθησής τους και τη διαµόρφωση µιας αρνητικής εικόνας του 

εαυτού τους (Κορντιέ, 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.61). 

   Τα ερευνητικά δεδοµένα οδηγούν µεταξύ άλλων, στον εντοπισµό δυο βασικών 
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µορφών αντιδράσεων από την πλευρά των δυσλεκτικών παιδιών: συναισθηµατική 

απόσυρση και παραίτηση, ή, σε άλλες περιπτώσεις, τάση για εκδραµάτιση η οποία 

συνδέεται µε διαταραχές διαγωγής και παραπτωµατικότητα (Rutter, 1974 στο 

Τσοβίλη, 2003, σελ.61) και σχετίζεται µε τη χαµηλά ανοχή στη µαταίωση και µε το 

µειωµένο έλεγχο των παρορµήσεων που παρουσιάζουν τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες (Goor et al., 1995 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.61). Σε µία έρευνά τους, οι 

Hardweck και Marshall  συνέκριναν την κοινωνική και συναισθηµατική λειτουργία 

τριών οµάδων µαθητών ( µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, µαθητές µε σοβαρές 

συναισθηµατικές διαταραχές και µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και σοβαρές 

συναισθηµατικές διαταραχές µαζί) και διαπίστωσαν ότι το 20% από τα παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες παρουσίαζε τόσο σοβαρά συναισθηµατικά προβλήµατα, ώστε 

θα µπορούσε να έχει λάβει τη διάγνωση της σοβαρής συναισθηµατικής διαταραχής 

(Hardweck & Marshall, 1998 στο Τσοβίλη, 2003, σελ.61). 

      Σε µια άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους Hunter και Lewis (1973) φάνηκε ότι 

υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε 18 δυσλεκτικά και 20 µη 

δυσλεκτικά παιδιά ως προς την ύπαρξη προβληµάτων προσαρµογής. Τα ίδια παιδιά 

είχαν συµµετάσχει σε µια προηγούµενη µελέτη τους, και, στην παρούσα έρευνα, δύο 

χρόνια µετά, υπήρχαν αξιοσηµείωτες διαφορές ως προς την συναισθηµατική 

κατάσταση και κοινωνική προσαρµογή των µαθητών. Ειδικότερα, τα παιδιά µε 

δυσλεξία, παρόλο που είχαν δεχτεί ειδική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των δύο 

προηγούµενων ετών, παρουσίασαν σε µεγαλύτερο βαθµό υπερευαισθησία, 

ισχυρογνωµοσύνη, αδυναµία συγκέντρωσης και ευαλωτότητα στην πίεση, καθώς 

επίσης, ήταν πιο ευέξαπτα, ανυπάκουα, ενοχλούσαν περισσότερο τους συµµαθητές 

τους κι επιζητούσαν την προσοχή τους. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν 

διαπιστώθηκε σηµαντική βελτίωση του επιπέδου ανάγνωσης (στα δυσλεκτικά παιδιά 

που είχαν δεχτεί ειδική εκπαίδευση), θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει τα ευρήµατα 

αυτά ως µια ένδειξη της αρνητικής επιδράσεις που οι επιπτώσεις της δυσλεξίας στον 

κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα έχουν στην αποκατάσταση των αναγνωστικών 

δυσκολιών. Εντούτοις, είναι πολύ πιθανό να ενεπλάκησαν και άλλοι παράγοντες, 

όπως η καταλληλότητα των διδακτικών µεθόδων και των εκπαιδευτικών συνθηκών 

στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης ή η εγκυρότητα των κριτηρίων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των παιδιών (Hunter & 

Lewis, 1973). 

   Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθεισαν γίνεται φανερό από τις περισσότερες έρευνες 
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ότι οι µαθησιακές δυσκολίες έχουν µεγάλο αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση του 

παιδιού, επηρεάζοντας τόσο την αντίληψή του για την αποτελεσµατικότητά του και 

τις ικανότητές του, όσο και τις σχέσεις του µε τους άλλους. Σε αυτά, σηµαντικό ρόλο 

παίζει η αλληλεπίδραση µε την οικογένεια, το δάσκαλο και τους φίλους. 

 

                                        2. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ 

 

   Στην πλειοψηφία τους οι προαναφερθείσες έρευνες χρησιµοποίησαν ποικίλες 

ψυχοµετρικές µεθόδους (κλίµακες, ερωτηµατολόγια, τεστ νοηµοσύνης) για να 

προβούν στα αποτελέσµατα στα οποία κατέληξαν. Αρκεί όµως αυτό για µια έγκυρη, 

αξιόπιστη και ολοκληρωµένη εικόνα των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες και τις 

δευτερογενείς επιπτώσεις (συναισθηµατικά και ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα) που 

έχουν οι µαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά αυτά; 

   Για την αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί 

και η χρήση εναλλακτικών µεθόδων, όπως είναι αυτή των προβολικών δοκιµασιών. 

Τα προβολικά τεστ είναι ψυχολογικές δοκιµασίες που αποτελούνται από αόριστα 

ασαφή ερεθίσµατα, τα οποία το άτοµο καλείται να περιγράψει και να ερµηνεύσει. 

Στην παρούσα έρευνα έγινε χρήση προβολικών δοκιµασιών και συγκεκριµένα 

ζωγραφιών, όπου οι µαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν (βλέπε Παράρτηµα: 

«Προβολικές ∆οκιµασίες και η χρήση τους στην Κλινική Πρακτική»). 

   Μια ψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί µια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική 

διαδικασία και, προκειµένου να διερευνηθούν µε αντικειµενικό τρόπο η φύση της 

δυσκολίας, τα αίτιά της και η επιπτώσεις που αυτή µπορεί να έχει στο άτοµο, ο 

διενεργών την αξιολόγηση πρέπει να ερµηνεύσει και να συνθέσει µια σειρά από 

πληροφορίες και δεδοµένα που προκύπτουν από όσο το δυνατόν αξιόπιστες πηγές. Οι 

άνθρωποι για να καταφέρουν να διατηρήσουν µια ψυχική ισορροπία, χρησιµοποιούν 

ποικίλους µηχανισµούς άµυνας, οι οποίοι παραποιούν τις αντικειµενικές παραµέτρους 

των όσων συµβαίνουν. Για να καταλήξει λοιπόν κανείς σε αξιόπιστα αποτελέσµατα 

πρέπει να εφαρµόσει µια σειρά από διαφορετικά εργαλεία τα οποία, εκτός από την 

παρατήρηση, τη λειτουργική ανάλυση συµπεριφοράς, τις ψυχοµετρικές κλίµακες και 

δοκιµασίες, πρέπει να περιλαµβάνουν και προβολικές δοκιµασίες. Οι προβολικές 

δοκιµασίες είναι εκείνα τα εναλλακτικά εργαλεία που µπορούν να µειώσουν σε 

µεγάλο βαθµό τις αρνητικές επιδράσεις των µηχανισµών άµυνας ενός ατόµου, ώστε 

να µπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση στα «πρωτόλεια συναισθήµατα του 



 14

εξεταζόµενου». (Νικολόπουλος, 2008, κεφ. 3, σελ.88) 

   Οι προβολικές τεχνικές στηρίζονται στην ψυχαναλυτική θέση, δηλαδή αποτελούν 

µια προσπάθεια ανάδειξης των ενδότερων συναισθηµάτων και ανησυχιών των 

ατόµων. Φανερώνουν πώς µέσα από ασυνείδητους παράγοντες διαµορφώνεται η 

συµπεριφορά, τα συναισθήµατα και οι σχέσεις των παιδιών και των εφήβων. Οι 

προβολικές τεχνικές αξιολογούν την προσωπικότητα µέσω µιας ολιστικής 

προσέγγισης που επιτρέπει τη δυναµική αλληλεπίδραση των διάφορων 

χαρακτηριστικών (Νικολόπουλος, 2008 κεφ. 2, σελ. 36).  

   Η παρούσα έρευνα παραθέτει επιπλέον στοιχεία για τη συναισθηµατική κατάσταση 

των µαθητών, καθώς µέσα από τη χρήση των προβολικών δοκιµασιών που 

χρησιµοποιήθηκαν (και συγκεκριµένα πέντε είδη ζωγραφιών που ζητήθηκε να 

ζωγραφίσουν τα παιδιά) αναδύονται τα ενδότερα συναισθήµατα των παιδιών που 

αρκετά από αυτά δεν γνώριζαν ότι υπάρχουν.  

   Η χρήση των ζωγραφιών στηρίζεται στην υπόθεση ότι όταν σε ένα παιδί ζητηθεί να 

ζωγραφίσει κάτι, εκείνο ασυνείδητα θα αποτυπώσει στο χαρτί όλα εκείνα τα 

συναισθήµατα που κρύβει ή δεν γνωρίζει ότι τρέφει. Έτσι, ένας µαθητής που βιώνει 

τη µάθηση ως µια επίπονη εµπειρία εξαιτίας δυσκολιών που µπορεί να παρουσιάζει, 

είναι πιθανότερο να ζωγραφίσει µια ζωγραφιά µε αρνητικές ενδείξεις που 

αντανακλούν τα συναισθήµατά του. 

   ∆εδοµένου ότι µέσα από τα ερωτηµατολόγια ο ερωτηθείς µπορεί να 

«προστατεύσει» τον εαυτό του και να δώσει παραπλανητικές απαντήσεις (δηλαδή 

απαντήσεις που είτε δεν ισχύουν ή που θέλει να ακούσει ο ερευνητής), οι ζωγραφιές 

δίνουν περισσότερο φως στην αξιολόγηση, καθώς µπορούν να φανερώσουν 

συναισθήµατα και σκέψεις του «καλλιτέχνη». Μέσα από τις ζωγραφιές τα παιδιά 

ασυνείδητα εκφράζουν κάποια από τα συναισθήµατά τους που είτε δεν θέλουν 

συνειδητά να δείξουν, είτε δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν. 

   Η παρούσα έρευνα λοιπόν εξετάζει την εξής υπόθεση: εάν συνιστά πραγµατικότητα 

το γεγονός ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες βιώνουν τη µάθηση ως µια 

αρνητική εµπειρία, όταν τους ζητηθεί να ζωγραφίσουν µια ζωγραφιά µε τίτλο σχετικό 

µε τις αρνητικές αυτές εµπειρίες στη µάθηση, τότε τα παιδιά αυτά ασυναίσθητα θα 

ανακαλέσουν αυτές τις εµπειρίες και θα τις αποτυπώσουν στο χαρτί, οι ζωγραφιές 

τους δηλαδή θα είναι πιο αρνητικές σε σχέση µε τα παιδιά που έχουν µια οµαλή 

επίδοση στο σχολείο και λαµβάνουν πιο θετικά σχόλια. Βασικό ερώτηµα που 

καλείται να ερευνήσει η παρούσα εργασία λοιπόν είναι το εξής: εµφανίζουν οι 
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ζωγραφιές των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες περισσότερες αρνητικές ενδείξεις 

στις ζωγραφιές που το θέµα τους αφορά το σχολείο, ως απόρροια της διαταραχής 

τους; Κατόπιν της ανάλυσης των ζωγραφιών των παιδιών µε οµαλή επίδοση και των 

παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, θα γίνει η µια παρουσίαση των αποκρίσεων των 

παιδιών στα ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς που αφορά στα συναισθήµατα των 

παιδιών ως προς τη µάθηση και το σχολείο, µε στόχο να υπάρχει µια πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα. 

 

                                                 3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Συµµετέχοντες 

 

   Η έρευνα διεξήχθη σε ένα δηµοτικό σχολείο µιας ηµιαστικής περιοχής του νοµού 

Χανίων. Οι συµµετέχοντες ήταν 51 µαθητές από τις τάξεις Γ΄, ∆΄ και Ε΄ ∆ηµοτικού. 

Συγκεκριµένα, στην Γ΄ τάξη ανήκαν οι 18 µαθητές µε µέσο όρο ηλικίας 8,7 χρονών, 

στη ∆΄ τάξη ανήκαν οι  17 µαθητές µε µέσο όρο ηλικίας 9,8 χρονών, και στην Ε΄ τάξη 

16 µαθητές µε µέσο όρο ηλικίας 10,7 χρονών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι συµµετέχοντες. 

Πίνακας 1: Συµµετέχοντες 

 

 

 

3.2 Μετρήσεις-Εργαλεία 

 

  Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε µια πληθώρα δοκιµασιών (κάποιες από τις οποίες έγιναν 

οµαδικά µέσα στην τάξη και άλλες ατοµικά), οι οποίες αξιολογούσαν την 

Ακαδηµαϊκή επίδοση, τις Γνωστικές ικανότητες και τη Συναισθηµατική κατάσταση 

τους (βλ. Πίνακα 2). 

 

Τάξη Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Μ.Ο. Ηλικίας 

Γ 7 11 18 8,7 

∆ 9 8 17 9,8 

Ε 6 10 16 10,7 
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Πίνακας 2: Τοµείς Αξιολόγησης και ∆οκιµασίες 

 

Αξιολόγηση 

Ακαδηµαϊκής Επίδοσης 

Αξιολόγηση Γνωστικών 

Ικανοτήτων 

Αξιολόγηση 

Συναισθηµατικής 

Κατάστασης 

1. Ανάγνωση λέξεων 1. Τεστ µη λεκτικής 

νοηµοσύνης (RAVEN) 

 

1. Προβολικές ∆οκιµασίες 

(ζωγραφιές) 

 

2. Ανάγνωση 

ψευδολέξεων 

2. ∆οκιµασία φωνολογικής 

ενηµερότητας (µονή-διπλή 

φωνηµική αντιµετάθεση) 

 

2. Ερωτηµατολόγιο αυτο-

εικόνας ΠΑΤΕΜ 

 

3. Ορθογραφία 75 λέξεων 

και Μηνών/Ηµερών 

3. ∆οκιµασία φωνολογικής 

επεξεργασίας 

(αυτοµατοποιηµένος 

κατονοµασµός) 

 

3. Ερωτηµατολόγιο 

συναισθηµάτων προς τη 

µάθηση 

4. Τεστ Μαθηµατικών 

πράξεων 

4. ∆οκιµασία συντακτικής 

ενηµερότητας  

 

 

5. Κλίµακα Weschler’s 

Intelligence Scale III for 

Children (WISC III) 

5. ∆οκιµασία µνηµονικών 

ικανοτήτων (ανάκληση 

ψηφίων-ψευδολέξεων) 

 

 

 

 

   Από αυτές τις δοκιµασίες, η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε στις ζωγραφιές των 

συµµετεχόντων µε τίτλο «Εγώ στην Τάξη µου», καθώς επίσης και στα 

ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς για τη µάθηση: ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων 

προς τη Μάθηση και το ερωτηµατολόγιο Αυτο-εικόνας ΠΑΤΕΜ. 

 

3.2.1 Αξιολόγηση Ακαδηµαϊκής Επίδοσης 

 

   Για την αξιολόγηση των Ακαδηµαϊκών ∆εξιοτήτων των µαθητών, όπως δείχνει και 
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ο Πίνακας 2, χρησιµοποιήθηκαν οι εξής δοκιµασίες: 

 

3.2.1.1 Ανάγνωση λέξεων 

   

   Στη δοκιµασία ανάγνωσης µεµονωµένων λέξεων, ο εξεταζόµενος καλείται να 

διαβάσει ορισµένες λέξεις οι οποίες είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας, δηλαδή ξεκινά 

να διαβάζει λέξεις που αρχικά είναι εύκολες, ενώ σταδιακά αυξάνεται η δυσκολία 

τους. Εξετάζεται η ταχύτητα, η ακρίβεια και η προσωδία. Η ταχύτητα αφορά το 

χρόνο (σε δευτερόλεπτα) που έκανε το παιδί να διαβάσει όλες τις λέξεις. Η ακρίβεια 

αφορά τα λάθη που έκανε το παιδί ( λεκτικής υποκατάστασης, αποκωδικοποίησης, 

τονισµού και διπλά). Η προσωδία αφορά το αν ήταν µονότονη η ανάγνωση του 

παιδιού ή αν σταµατούσε πριν διαβάσει κάποια λέξη. 

 

3.2.1.2 Ανάγνωση ψευδολέξεων   

 

   Στη δοκιµασία ανάγνωσης ψευδολέξεων, ο εξεταζόµενος καλείται να διαβάσει 

κάποιες ψεύτικες λέξεις, δηλαδή λέξεις που δεν υπάρχουν και δεν έχουν κάποιο 

νόηµα. Εξετάζονται και πάλι η ταχύτητα, η ακρίβεια και η προσωδία της ανάγνωσης. 

 

3.2.1.3 Ορθογραφία 75 λέξεων και Μηνών/Ηµερών 

 

   Σε αυτή τη δοκιµασία, ο εξεταζόµενος καλείται να καταγράψει 75 λέξεις τις οποίες 

υπαγορεύει η εξετάστρια. Πρόκειται για 6 οµάδες λέξεων που η καθεµία 

περιλαµβάνει περίπου 12 λέξεις διαβαθµισµένης δυσκολίας. ∆εδοµένου ότι η 

εξετάστρια δίνει οδηγίες για τον τρόπο που θέλει να είναι καταγεγραµµένες οι λέξεις 

(6 λέξεις σε κάθε σειρά, κόµµα ανάµεσα στις λέξεις, η µια λέξη κάτω από την άλλη, 

κενό κάθε φορά που αλλάζει η οµάδα), εκτός από τον αριθµό των λανθασµένων 

ορθογραφικά λέξεων, ελέγχεται και η τήρηση των οδηγιών. 

Στη δοκιµασία ορθογραφίας µηνών και ηµερών, ο εξεταζόµενος καλείται να 

καταγράψει τους µήνες του χρόνου και της ηµέρες της εβδοµάδας στη σειρά, χωρίς 

υπαγόρευση. Ελέγχονται τα ορθογραφικά λάθη και η τήρηση της σειράς. Η 

δοκιµασία έγινε οµαδικά µέσα στην τάξη. 
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3.2.1.4 Τεστ Μαθηµατικών πράξεων 

 

   Στο τεστ µαθηµατικών ικανοτήτων ο εξεταζόµενος καλείται να λύσει 34 

αριθµητικές πράξεις, στις οποίες περιλαµβάνονται ακέραιοι, δεκαδικοί αριθµοί και 

κλάσµατα σε πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασµού και διαίρεσης. 

Ελέγχεται ο αριθµός των πράξεων που έλυσε σωστά το παιδί. Η δοκιµασία έγινε 

οµαδικά µέσα στην τάξη. 

 

3.2.1.5 Κλίµακα Weschler’s Intelligence Scale III for Children (WISC III)  

 

   Το WISC III είναι µία κλίµακα νοηµοσύνης για παιδιά. Αποτελείται από 13 

επιµέρους κλίµακες, στην παρούσα εξέταση όµως χορηγήθηκε µόνο η κλίµακα, η 

αριθµητική, που µετρά τη µαθηµατική σκέψη. 

 

3.2.2 Αξιολόγηση Γνωστικών Ικανοτήτων 

 

   Για την αξιολόγηση των Γνωστικών Ικανοτήτων των µαθητών, όπως δείχνει και ο 

Πίνακας 2, χρησιµοποιήθηκαν οι εξής δοκιµασίες: 

 

3.2.2.1 Τεστ µη λεκτικής νοηµοσύνης (RAVEN) 

 

   Το RAVEN είναι ένα τεστ µη λεκτικής νοηµοσύνης που περιλαµβάνει 5 σετ των 12 

προβληµάτων σε µορφή puzzle. Από κάθε εικόνα λείπει ένα κοµµάτι και ο 

εξεταζόµενος καλείται να διαλέξει τη σωστή απάντηση ανάµεσα σε 6 ή 8 πιθανές 

επιλογές. Η δοκιµασία έγινε οµαδικά µέσα στην τάξη. 

3.2.2.2 ∆οκιµασία φωνολογικής ενηµερότητας (µονή-διπλή φωνηµική αντιµετάθεση) 

 

    Η δοκιµασία µονής και διπλής φωνηµικής αντιµετάθεσης αφορά την αξιολόγηση 

της φωνολογικής ενηµερότητας του εξεταζόµενου.  

Η διαδικασία της µονής φωνηµικής αντιµετάθεσης έχει ως εξής: ο εξεταστής δίνει 

στον εξεταζόµενο µία λέξη κι ένα γράµµα κι ο εξεταζόµενος καλείται να αλλάξει το 

πρώτο γράµµα της λέξης µε αυτό που του έχει δοθεί κι έτσι να δηµιουργήσει µια νέα 

λέξη (πχ. Νίκος  -κ-  → Κίκος). 
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Η δοκιµασία της διπλής φωνηµικής αντιµετάθεσης έχει ως εξής: ο εξεταστής δίνει 

στον εξεταζόµενο δυο λέξεις κι εκείνος καλείται να αλλάξει µεταξύ τους τα πρώτα 

τους γράµµατα κι έτσι να δηµιουργήσει δυο νέες (πχ. πανί-καράβι → κανί-παράβι). 

 

3.2.2.3 ∆οκιµασία φωνολογικής επεξεργασίας (αυτοµατοποιηµένος κατονοµασµός) 

 

    Η δοκιµασία αυτοµατοποιηµένου κατονοµασµού αφορά την αξιολόγηση της 

φωνολογικής επεξεργασίας και περιλαµβάνει 4 επιµέρους δοκιµασίες: α) χρώµατα 

(κατονοµασµός χρωµατιστών τετραγώνων), β) αντικείµενα (κατονοµασµός 

αντικειµένων), γ) ψηφία (κατονοµασµός ενός συνόλου αριθµών), δ) γράµµατα 

(κατονοµασµός ενός συνόλου γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου). 

 

3.2.2.4 ∆οκιµασία συντακτικής ενηµερότητας  

 

   Η δοκιµασία Συντακτικής Ενηµερότητας έχει ως εξής: ο εξεταζόµενος αρχικά 

καλείται να διαβάσει ορισµένες λέξεις που του δίνονται και είναι σε µπερδεµένη 

σειρά. Έπειτα πρέπει να δηµιουργήσει 2 ξεχωριστές προτάσεις (είτε καταφατικές είτε 

ερωτηµατικές) που να έχουν κάποιο νόηµα. 

 

3.2.2.5 ∆οκιµασία µνηµονικών ικανοτήτων (ανάκληση ψηφίων-ψευδολέξεων)  

 

   Στη δοκιµασία ανάκλησης ψηφίων εξεταζόµενος καλείται σε πρώτη φάση να 

επαναλάβει κάποιους αριθµούς σύµφωνα µε τη σειρά που τους υπαγορεύει ο 

εξεταστής (forward repetition) και σε δεύτερη φάση να επαναλάβει κάποιους 

αριθµούς µε αντίστροφη σειρά από αυτήν που του υπαγορεύει ο εξεταστής (reverse 

repetition). Στη δοκιµασία ανάκλησης ψευδολέξεων ο εξεταζόµενος καλείται να 

επαναλάβει ορισµένες ψευδολέξεις (ψεύτικες λέξεις χωρίς νόηµα) µε τη σειρά που τις 

υπαγορεύει ο εξεταστής. 

 

3.2.3 Αξιολόγηση Συναισθηµατικής Κατάστασης 

 

Για την αξιολόγηση της Συναισθηµατικής Κατάστασης των µαθητών, όπως δείχνει 

και ο Πίνακας 2, χρησιµοποιήθηκαν οι εξής δοκιµασίες: 
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3.2.3.1 Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων προς τη Μάθηση 

 

   Το ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων προς τη Μάθηση είναι ένα ερωτηµατολόγιο 

που αξιολογεί τα συναισθήµατα των παιδιών ως προς τη µάθηση. Αποτελείται από 26 

προτάσεις στις οποίες ο ερωτηθείς καλείται να απαντήσει επιλέγοντας µία από τις 

εξής τέσσερις απαντήσεις: πού συχνά, αρκετά συχνά, µερικές φορές, ποτέ. Οι 

ερωτήσεις εξετάζουν τα συναισθήµατα του µαθητή ως προς τους συµµαθητές του και 

τους φίλους του (πχ. αν είναι δηµοφιλής), ως προς το σχολείο (πχ. αν δυσκολεύεται 

στα µαθήµατα, αν θα επιθυµούσε να έχει περισσότερη βοήθεια), ως προς το δάσκαλο 

και τη στάση του δασκάλου σε αυτόν (πχ. αν κάνει αρνητικά σχόλια ο δάσκαλος για 

το µαθητή), ως προς τους γονείς του σε σχέση µε το σχολείο (πχ. αν του φωνάζουν 

για την επίδοσή του, αν είναι περήφανοι γι’ αυτόν), καθώς επίσης τα συναισθήµατα 

του παιδιού ως προς τον ίδιο του τον εαυτό. Η υψηλότερη βαθµολογία που µπορεί να 

σηµειώσει ένα παιδί είναι 104 και, όσο πιο υψηλή είναι, τόσο πιο θετικά 

συναισθήµατα έχει ο µαθητής ως προς τη µάθηση και το σχολείο γενικότερα.  

 

3.2.3.2 Ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ 

 

   Το ΠΑΤΕΜ αποτελεί µια κλίµακα µέτρησης της αυτό-εικόνας του ερωτηθέντος, 

δηλαδή της αυτοαντίληψης και της αυτο-εκτίµησης του. Περιλαµβάνει έξι επιµέρους 

κλίµακες κι όσο µεγαλύτερο είναι το σκορ κάποιου, τόσο καλύτερη η αυτό-εικόνα 

του ατόµου, δηλαδή τόσο καλύτερη αντίληψη κι εκτίµηση έχει για τον εαυτό του. Οι 

κλίµακες αφορούν την αντίληψη του παιδιού για : α) τη Γενική Σχολική του 

Ικανότητα, β) τις Σχέσεις του µε τους συνοµήλικους, γ) την Αθλητική του Ικανότητα, 

δ) τη Φυσική του Εµφάνιση, ε) τη ∆ιαγωγή και τη συµπεριφορά του, στ) την 

Αυτοεκτίµησή του. Το ανώτερο σκορ που µπορεί να έχει κανείς είναι 4. 

 

3.2.3.3 Προβολικές ∆οκιµασίες (Ζωγραφιές) 

 

   Οι ζωγραφιές που κλήθηκαν να ζωγραφίσουν τα παιδιά ήταν οι εξής: α) Ο εαυτός 

µου, β) Εγώ και η οικογένειά µου, γ) Η δασκάλα µου, δ) Οι φίλοι µου κι ε) Εγώ στην 

τάξη µου. ∆εν υπήρχε χρονικός περιορισµός για τη διαδικασία και τα παιδιά ήταν 

ελεύθερα να ζωγραφίσουν µε όσα χρώµατα ήθελαν. 
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   Αναφορικά µε τις ζωγραφιές, αυτές που θα µελετηθούν εδώ, είναι εκείνες µε τίτλο 

«Εγώ στην Τάξη µου». Οι οδηγίες για την εν λόγω ζωγραφιά ήταν οι εξής: 

«Φαντάσου τον εαυτό σου µέσα στην τάξη σου και ζωγράφισε το. Μπορείς να 

ζωγραφίσεις τη δασκάλα σου µέσα σε αυτήν, τα θρανία, τον πίνακα, τους φίλους σου, 

ό,τι εσύ επιλέξεις. Έχεις όσο χρόνο χρειαστείς και µπορείς να χρησιµοποιήσεις όλα 

τα χρώµατα που είναι εδώ µπροστά σου». 

   Η ανάλυση των ζωγραφιών έγινε µε τη χρήση των παραδοσιακών κριτηρίων που 

χρησιµοποιούνται στην ψυχοδυναµική ανάλυση, όπως το µέγεθος των φιγούρων, το 

χρώµα, η ένταση των γραµµών κ.α.. Εκτός από την ψυχοδυναµική ανάλυση των 

ζωγραφιών, έγινε και µια ποσοτική καταµέτρηση των αρνητικών ενδείξεων των 

ζωγραφικών επιλογών των συµµετεχόντων (βλέπε Πίνακα 3), µε σκοπό να 

αντιµετωπιστεί το αδύναµο σηµείο της ψυχοδυναµικής ανάλυσης των ζωγραφιών που 

αφορά στο υποκειµενικό στοιχείο. Έτσι, έγινε χρήση πιο εξειδικευµένων κριτηρίων 

που είναι προσαρµοσµένα στην θεµατική της προς αξιολόγησης ζωγραφιάς («Εγώ 

στην Τάξη µου»). Τα κριτήρια αυτά αφορούν τον τρόπο που είναι ζωγραφισµένος ο 

πίνακας, η έδρα, τα θρανία, τον τρόπο που ο µαθητής/η µαθήτρια έχει ζωγραφίσει τον 

εαυτό του/της, το δάσκαλο/τη δασκάλα και τους συµµαθητές (για µια πιο λεπτοµερή 

αναφορά βλέπε Παράρτηµα 1: «Προβολικές ∆οκιµασίες και η χρήση τους στη 

Κλινική Πρακτική).  

 

Πίνακας 3: Κριτήρια Αρνητικών Ενδείξεων Ζωγραφιών: Ποσοτική Ανάλυση 

Ζωγραφιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ           

1 = - (χρώµα/άγχος)  

2 = Ακραία επιλογή 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ     

1 = Ρολόι / Σπόγγος / Βέργα 

2 = Μουτζουρωµένο Σχολείο/ Παράθυρα µε κάγκελα/ Χαοτική 

Ζωγραφιά   

      Έντονες αγχώδεις γραµµές – άλλες ακραίες επιλογές 

ΕΑΥΤΟΣ   

1 = Αρνητικό Χρώµα/ µικροσκοπικός/όταν ‘φεύγει’ / τοξάκι 

2 = Αρνητικός & µη αρτιµελής/ ∆ΟΝΤΙΑ / Μουτζουρωµένο 

Πρόσωπο  

3 = απών 



 22

∆ΑΣΚΑΛΟΣ    

0 = απών     

1 = Παρών Αρνητικός/ µικροσκοπικός                            

2 = Αρνητικός & Μη αρτιµελής/∆εµένος/ Μαύρο-Κόκκινο 

πρόσωπο 

Ε∆ΡΑ   

0 = Απούσα  

1 = Αρνητική ή Κενή   

2 = Αρνητική & Κενή έδρα/ 

ΣΥΜΜΑΘΗΤ.  

1 = Παρόντες Αρνητικοί,  Χρώµα, Μικροσκοπικοί  

2 = Αρνητ. Χρώµα & Sad face & Μη αρτιµέλεια /∆εµένος/  

       Μαύρο-Κόκκινο πρόσωπο/Φιγούρα            

0 = απών 

ΘΡΑΝΙΑ         

1 = Αρνητικά/Κενά, κλπ.   

2 = Αρνητ & Κενά Θρανία 

ΑΛΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ       

1  ,   2   

3 όταν είναι εκτός τάξης µε µουτζουρωµένο το σχολείο 

 

 

3.3 ∆ιαδικασία εξέτασης συµµετεχόντων 

 

   Αρχικά, χορηγήθηκαν οµαδικά (µέσα στην τάξη) οι εξής δοκιµασίες: δοκιµασία 

Ορθογραφίας 75 λέξεων, δοκιµασία Ορθογραφίας Μηνών και Ηµερών, τεστ 

Μαθηµατικών Ικανοτήτων, κλίµακα Raven Standard Progressive Matrices. Κατόπιν, 

τα παιδιά υποβλήθηκαν σε ατοµικό επίπεδο, το καθένα ξεχωριστά σε µια αίθουσα του 

σχολείου ειδικά για το σκοπό αυτό, στις εξής δοκιµασίες: δοκιµασία Ανάγνωσης 

Λέξεων, δοκιµασία Ανάγνωσης Ψευδολέξεων, κλίµακα Weschler’s Intelligence Scale 

III for Children, δοκιµασία Ανάκλησης Ψηφίων, δοκιµασία Ανάκλησης 

Ψευδολέξεων, δοκιµασία Μονής-∆ιπλής Φωνηµικής Αντιµετάθεσης, δοκιµασία 

Αυτοµατοποιηµένου Κατονοµασµού, δοκιµασίες Συντακτικής Ενηµερότητας, πέντε 

ζωγραφιές. Τέλος, µετά το πέρας των ατοµικών δοκιµασιών, χορηγήθηκαν οµαδικά 

στις τάξεις τα ερωτηµατολόγια: ΠΑΤΕΜ και Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως 

προς τη Μάθηση. 
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                                         4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Ζωγραφικές επιλογές συµµετεχόντων – Μια τυχαία επιλογή; 

 

   Η υπόθεση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η έρευνα ήταν να διερευνηθεί αν το 

παιδικό σχέδιο µπορεί να εκµαιεύσει τα συναισθήµατα των παιδιών για τη µάθηση 

και συγκεκριµένα να διερευνηθεί το πώς οι µαθητές στην προσπάθειά τους να 

ζωγραφίσουν µια ζωγραφιά µε τίτλο «Εγώ στην Τάξη µου» θα ανακαλούσαν τα 

συναισθήµατά τους για τη µάθηση. Σε αυτή την ενότητα γίνεται µια προσπάθεια να 

δειχθεί ότι τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να ζωγραφίσουν τη ζωγραφιά, 

ανακάλεσαν (από το υποσυνείδητό τους) τα συναισθήµατά τους για τη µάθηση, µε 

αποτέλεσµα κάποιες από τις ζωγραφιές να είναι θετικές, κάποιες αρνητικές και 

κάποιες ουδετέρου περιεχοµένου. Προσπαθώντας να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ότι 

οι ζωγραφικές επιλογές των συµµετεχόντων ήταν τυχαίες και να επιβεβαιωθεί το 

γεγονός ότι η ζωγραφικές επιλογές τους αποτελούν επιλογές έκφρασης των 

συναισθηµάτων τους, ζητήθηκε από ένα µη ειδικευµένο άτοµο (χωρίς καµία γνώση 

στην ψυχολογία και την ψυχοδυναµική ανάλυση ζωγραφιών) να αξιολογήσει τις 

ζωγραφιές των παιδιών, χαρακτηρίζοντας τις ως «θετικές», «αρνητικές» ή 

«ουδέτερες». 

   Ο ανεξάρτητος κριτής χαρακτήρισε το 47% των ζωγραφιών ως αρνητικές, το 31% 

των ζωγραφιών ως θετικές και το 22% ως απροσδιόριστου περιεχοµένου (βλέπε 

Πίνακα 4). Τα κριτήρια που ανέφερε ο ανεξάρτητος κριτής ότι χρησιµοποίησε 

αφορούσαν το χρώµα και την έκφραση των προσώπων. Αν δηλαδή σε µια ζωγραφιά 

τα χρώµατα ήταν ζωντανά και χαρούµενα, ο ανεξάρτητος κριτής θεωρούσε τη 

ζωγραφιά θετική. Αν, από την άλλη, τα χρώµατα ήταν έντονα σκούρα, ακόµη κι όταν 

τα πρόσωπα είχαν θετική έκφραση, ο ανεξάρτητος κριτής έκρινε τη ζωγραφιά ως 

αρνητική. 

 

       Πίνακας 4: Αξιολόγηση ζωγραφιών από τον ανεξάρτητο κριτή 

 

Χαρακτηρισµός ζωγραφιών Ποσοστό τοις εκατό 
Αρνητικές 47% 
Θετικές 31% 
Ουδέτερες  22% 
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   Στο υπόλοιπο της παρούσας ενότητας παρατίθενται µερικά παραδείγµατα θετικών, 

αρνητικών και ουδέτερων κατά τον ανεξάρτητο κριτή ζωγραφιές. 

   Ξεκινώντας µε τις ζωγραφιές που αποπνέουν θετικά συναισθήµατα, στην πρώτη 

(ζωγραφιά ID_1570) ο ανεξάρτητος κριτής ανέφερε ότι «η µαθήτρια ζωγράφισε τον 

εαυτό της µε χαρούµενα χρώµατα, µε ένα χαµόγελο, µπροστά από τον πίνακα». Η 

δεύτερη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1572), χαρακτηρίστηκε θετική, αφού «το κορίτσι 

εµφανίζεται να είναι χαµογελαστό καθισµένο στο θρανίο». 

  Προχωρώντας στις ζωγραφιές που αποπνέουν αρνητικά συναισθήµατα, ο 

ανεξάρτητος κριτής χαρακτήρισε αρνητική τη ζωγραφιά ID_1547, καθώς «οι µαθητές 

κάθονται όλοι σε µια σειρά και τα πρόσωπά τους δεν είναι εύκολα διακριτά, µάλλον 

βγάζουν µια έκφραση αρνητικής διάθεσης. Στη δεύτερη αρνητική ζωγραφιά 

(ζωγραφιά ID_1534), ο ανεξάρτητος κριτής ανέφερε ότι είναι αρνητικά φορτισµένη 

επειδή «ο µαθητής (ο εαυτός δηλαδή) απουσιάζει». 

 

4.2 ∆ιαχωρισµός και Χαρακτηρισµός  Συµµετεχόντων ανάλογα µε την 

Ακαδηµαϊκή  Γνωστική επίδοση 

 

   Πριν ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών, σ’αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο 

διαχωρισµός και χαρακτηρισµός των συµµετεχόντων ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή 

επίδοση και γνωστική αξιολόγηση τους. Η ακαδηµαϊκή/σχολική και γνωστική 

επάρκεια ελέγχθηκε ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση των ζωγραφικών επιλογών και 

των αποκρίσεων στις Κλίµακες Αυτοαναφοράς για τη Μάθηση των δύο οµάδων που 

η συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια έθεσε ως στόχο στις προγραµµατικές τις 

υποθέσεις (οµαλή ακαδηµαϊκή/γνωστική επίδοση και µαθητές µε διαταραχές στη 

µάθηση). 

   Για την αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής και γνωστικής επίδοσης, οι συµµετέχοντες 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε µια σειρά από δοκιµασίες (βλέπε «Μεθοδολογία» ενοτ. 

Μετρήσεις/Εργαλεία). Παρακάτω υπάρχει ο Πίνακας 5 µε τα εν λόγω αποτελέσµατα. 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5 παρατηρεί κανείς πως από τις δοκιµασίες φάνηκε ότι από 

τα 51 παιδιά, τα 16 είχαν κανονική ακαδηµαϊκή και γνωστική επίδοση (καµία 

δυσκολία), τα 10 παρουσίαζαν εξατοµικευµένες δυσκολίες (στις ακαδηµαϊκές και 

γνωστικές ικανότητες), ένα παιδί είχε χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης αλλά δεν εµφάνιζε 

κάποια δυσκολία, 12 παιδιά είχαν χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης µε διαταραχές στη 

µάθηση, 4 παιδιά ήταν από αλλοδαπή χώρα,  ενώ 8 παιδιά εµφάνιζαν να έχουν 
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διαταραχές στη µάθηση (συγκεκριµένα, δυσλεξία).  

      Όπως προαναφέρθηκε, για τη διερεύνηση του βασικού ερωτήµατος της παρούσας 

έρευνας, αν οι ζωγραφιές µπορούν να εκµαιεύσουν τα συναίσθηµα των παιδιών, θα 

γίνει µια σύγκριση ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη οµάδα των παιδιών, δηλαδή 

των µαθητών που φάνηκαν να έχουν οµαλή επίδοση και των µαθητών που φάνηκε να 

έχουν δυσλεξία.  

 

                  Πίνακας 5: Κατηγοριοποίηση Συµµετεχόντων ανάλογα µε την 

                                     Ακαδηµαϊκή-Γνωστική επίδοση 

 

Παιδιά µε 

Οµαλή 

Ακαδηµαϊκή 

– Γνωστική 

Επίδοση 

Παιδιά µε 

µαθησιακές 

διαταραχές 

(δυσλεξία) 

Παιδιά µε 

Χαµηλό 

IQ χωρίς 

άλλες 

∆υσκολίες 

Παιδιά µε 

Χαµηλό 

IQ και 

διαταραχές 

στη 

µάθηση 

Παιδιά µε 

Εξατοµικευµένες 

∆υσκολίες  

Παιδιά 

από 

αλλοδαπή 

χώρα/ 

∆ίγλωσσα 

παιδιά 

1527 1533 1566 1528 1526 1534 

1537 1538  1531 1529 1547 

1539 1542  1546 1530 1548 

1540 1544  1549 1532 1575 

1541 1550  1552 1535  

1543 1551  1556 1536  

1545 1568  1559 1560  

1553 1569  1565 1567  

1554   1571 1570  

1555   1573 1572  

1557   1574   

1558   1576   

1561      

1562      

1563      

1564      

Συν:  16         8       1        12         10       4  
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4.3 Ψυχοδυναµική Ανάλυση Ζωγραφιών – Ενδεικτική Παρουσίαση ζωγραφιών 

µαθητών µε Οµαλή Σχολική/Γνωστική Επίδοση και µαθητών µε ∆ιαταραχές στη 

Μάθηση 

 

   Σε αντίθεση µε την αξιολόγηση των ζωγραφιών από τον ανεξάρτητο κριτή, η 

παρούσα αξιολόγηση βασίστηκε σε ορισµένα κριτήρια που χρησιµοποιούνται 

συνήθως στην ψυχοδυναµική ανάλυση του παιδικού σχεδίου, καθώς επίσης και σε 

µια σειρά από κριτήρια προσαρµοσµένα για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων των 

παιδιών ως προς τη µάθηση (πχ. τρόπος που σχεδιάστηκαν ο πίνακας, τα θρανία, οι 

έδρες κλπ.) (βλέπε Παράρτηµα 1: «Προβολικές ∆οκιµασίες: η χρήση τους στην 

κλινική πρακτική»). Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισµένες 

από τις ζωγραφιές των µαθητών µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση, καθώς 

επίσης και των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση. 

 

4.3.1 Ενδεικτική Παρουσίαση ζωγραφιών µαθητών µε Οµαλή 

Σχολική/Γνωστική Επίδοση 

 

   Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν σ’ αυτό το σηµείο τρεις θετικές ζωγραφιές των 

µαθητών µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση. 

 

Ζωγραφια_ID1558 
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   Στην πρώτη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1558), ο εαυτός είναι θετικά ζωγραφισµένος, 

καθώς το κορίτσι κάθεται χαµογελαστό στο θρανίο. Η εν λόγω µαθήτρια ζωγράφισε 

και τη δασκάλα της µε θετικό τρόπο όµως κι εκείνη. Η ζωγραφιά περιέχει χαρούµενα, 

φωτεινά χρώµατα και ο τρόπος που είναι ζωγραφισµένη, δεν είναι δύσκολο να κάνει 

κάποιον να υποθέσει ότι ανήκει σε µια µαθήτρια η οποία τρέφει θετικά συναισθήµατα 

για το σχολείο και τη µάθηση γενικότερα. 

 

Ζωγραφια_ID1553 

 

 

 

   Στη δεύτερη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1553), ο εαυτός εµφανίζεται να είναι 

χαµογελαστός. Στη ζωγραφιά δεν υπάρχει κάποια ένδειξη άγχους όπως 

παραδείγµατος χάριν ο πίνακας, βιβλία ή σπόγγος. Ωστόσο τα θρανία είναι 

ζωγραφισµένα µε µαύρο χρώµα αλλά αυτό δεν αποτελεί παράγοντα που να εµποδίζει 

τη ζωγραφιά να αποπνέει θετικά συναισθήµατα στο σύνολό της. 
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Ζωγραφια_ID1562 

 

Στην τρίτη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1562), η εν λόγω µαθήτρια ζωγράφισε τον εαυτό 

της µε χαρούµενα χρώµατα, να είναι χαµογελαστή. Ο πίνακας µπορεί να έχει µεγάλο 

µέγεθος, δεν είναι όµως µουτζουρωµένος, κάτι που ενδεχοµένως να αποτελούσε 

ένδειξη άγχους. Αντίθετα, απεικονίζεται σε αυτόν µια µαθηµατική πράξη, γεγονός 

που πιθανώς να εκφράζει την αρέσκεια της εν λόγω µαθήτριας για τα µαθηµατικά.  

  Υπήρξαν όµως και ζωγραφιές των µαθητών µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση 

σχεδιασµένες µε πιο αρνητικό τρόπο. Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιαστούν δυο από 

αυτές. 

 

Ζωγραφια_ID1564 
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  Η πρώτη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1564) παρουσιάζει τον εαυτό να είναι 

µικροσκοπικός, αρνητικά ζωγραφισµένος µε έντονο µαύρο και µε µη αρτιµελή 

πρόσωπο. Το γεγονός ότι ο εαυτός είναι µικροσκοπικός πιθανώς δείχνει τη χαµηλή 

αυτοπεποίθηση του µαθητή. Κοιτάζοντας προσεκτικά, παρατηρεί κανείς ότι η µύτη 

του προσώπου απουσιάζει, κάτι που µάλλον φανερώνει αδυναµία, αίσθηση χαµηλής 

αυτοεκτίµησης. Στη ζωγραφιά ο πίνακας και η έδρα απουσιάζουν, ενώ τα θρανία 

εµφανίζονται µε έντονο καφέ και κενά. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία του ήλιου, 

ο οποίος αντικατοπτρίζει τη γονεική αγάπη και υποστήριξη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

η ζωγραφιά καταλαµβάνει ολόκληρη τη σελίδα, γεγονός που µπορεί να σηµαίνει την 

ανάγκη του µαθητή να είναι πιο "δυνατός" και να έχει περισσότερη προσοχή. 

 

Ζωγραφια_ID1545 

 

 

   Στη δεύτερη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1545) ο εαυτός παρουσιάζεται µη αρτιµελής 

(χωρίς σώµα), µε έντονα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, το κεφάλι είναι µεγάλο, και,  

συνήθως, τα άτοµα που ζωγραφίζουν το κεφάλι του εαυτού τους µεγάλο φανερώνουν 

την επιθυµία τους να ήταν περισσότερο έξυπνα και ικανά να είχαν περισσότερες 

επιτυχίες, να κατάφερναν περισσότερα πράγµατα. Όταν στην απεικόνιση του εαυτού 

απουσιάζει το σώµα, τα αρνητικά αισθήµατα είναι εµφανή: η παράλειψη των χεριών 

ενδέχεται να δείχνει ανασφάλεια και δυσκολία αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον και 

παράλληλα µάλλον φανερώνει έλλειψη δύναµης και ικανοτήτων, ενώ η έλλειψη των 

ποδιών δείχνει αίσθηση ότι το άτοµο δεν τυγχάνει υποστήριξης. Ο πίνακας είναι 

µεγάλος και µουτζουρωµένος, ενώ τα θρανία είναι αρνητικά ζωγραφισµένα και κενά, 
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στοιχεία που φανερώνουν άγχος. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι η έκφραση του 

προσώπου είναι χαρούµενη, κάτι που φανερώνει ένα ευχάριστο άτοµο. 

   Οι περισσότερες από τις ζωγραφιές των παιδιών µε κανονική σχολική/γνωστική 

επίδοση απέπνεαν θετικά συναισθήµατα. Παρόλο που σε µερικές υπήρχαν ενδείξεις 

άγχους, εντούτοις στο σύνολό τους αντανακλούσαν τα θετικά συναισθήµατα των 

µαθητών. 

 

4.3.2. Ενδεικτική Παρουσίαση ζωγραφιών µαθητών µε ∆ιαταραχές στη Μάθηση 

 

  Όσον αφορά στις  ζωγραφιές των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση, αυτές 

φάνηκαν να έχουν αρκετές αρνητικές ενδείξεις. Τα αρνητικά στοιχεία στις ζωγραφιές 

των µαθητών µε διαταραχές µάθησης αφορούν σε µεγάλο ποσοστό τον τρόπο που 

είναι ζωγραφισµένος ο εαυτός και τα θρανία. Ειδικότερα, ο εαυτός σε ορισµένες 

ζωγραφιές ήταν αρνητικά ζωγραφισµένος µε έντονο χρώµα και/ή µικροσκοπικός  

και/ή µη αρτιµελής. Τα θρανία σε όλες σχεδόν ήταν κενά και/ή ζωγραφισµένα µε 

έντονο χρώµα. Χαρακτηριστικό ήταν ότι σε δύο από τις οχτώ ζωγραφιές των παιδιών 

µε διαταραχές στη µάθηση ο δάσκαλος ήταν παρών, έντονα αρνητικά 

ζωγραφισµένος. Η παρουσία του δασκάλου στη ζωγραφιά αποτελεί ένδειξη άγχους, 

πόσο µάλιστα όταν ο τρόπος που σχεδιάζεται είναι αρνητικός όπως και φάνηκε από 

τις εν λόγω ζωγραφιές (πχ. ζωγραφιά ID_1550, ζωγραφιά ID_1569). Αξίζει να 

παρουσιαστούν ενδεικτικά τρεις από τις πιο χαρακτηριστικές ζωγραφιές των παιδιών. 

 

Ζωγραφια_ID1568 
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   Στην πρώτη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1568) εύκολα διακρίνει κανείς ότι όλα τα 

αντικείµενα (θρανία, έδρα, πίνακας) είναι απλά ζωγραφισµένα, µόνο µε µαύρες 

γραµµές και είναι κενά, στοιχεία ένδειξης άγχους. Ο εαυτός είναι σχεδιασµένος µόνο 

µε µαύρο χρώµα και µάλιστα το πρόσωπο εµφανίζεται µη αρτιµελή. Συγκεκριµένα, 

τα µάτια του ατόµου είναι ζωγραφισµένα µεγάλα κι έντονα, κενά χωρίς κόρη: αυτός ο 

τρόπος σχεδίασης των µατιών ζωγραφίζεται συνήθως από µαθητές µε προβλήµατα 

στην οπτική επεξεργασία. Ο εν λόγω µαθητής, αντιµετώπιζε όντως κάποιο πρόβληµα 

µε την όρασή του και φορούσε γυαλάκια.  Το σώµα του ατόµου εµφανίζεται µεγάλο 

σε σχέση µε το κεφάλι του, στοιχείο που πιθανόν φανερώνει επιθυµία του ατόµου να 

θέλει να ελέγξει τους γύρω του και να είναι πιο δυνατό. 

 

Ζωγραφια_ID1569 

 

   Στη δεύτερη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1569), ο εαυτός είναι σχεδιασµένος σαν µια 

µουτζούρα µε έντονο µωβ χρώµα. Το σώµα και το πρόσωπο εµφανίζονται µη 

αρτιµελή, γεγονός που ενδέχεται να φανερώνει αρκετά αρνητικά συναισθήµατα: 

δυσκολία στην αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε τους άλλους (στόµα), επιθυµία για 

περισσότερη δύναµη (µεγάλα χέρια), επιθυµία για περισσότερο έλεγχο και κύρος 

(µεγάλο σώµα). Σε αυτή τη ζωγραφιά είναι παρών και ο δάσκαλος, του οποίου ο 

τρόπος σχεδίασης είναι ο ίδιος µε τον τρόπο που είναι ζωγραφισµένος ο εαυτός. 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία του δασκάλου αποτελεί ένδειξη άγχους, πόσο 
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µάλλον το να έχει σχεδιαστεί εκείνος µε τέτοιο τρόπο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

απόσταση ανάµεσα στα δύο πρόσωπα είναι µεγάλη, γεγονός που πιθανόν δείχνει την 

έντονη επιθυµία του µαθητή να είναι µακριά από το δάσκαλό του, ένδειξη 

αντιπάθειας. Τα θρανία είναι ζωγραφισµένα µε έντονο µωβ χρώµα και κενά, όπως 

επίσης και η έδρα, χαρακτηριστικό των παιδιών που έχουν άγχος για το σχολείο και 

τη µάθηση γενικότερα. 

 

Ζωγραφια_ID1538 

 

 

   Στην τρίτη ζωγραφιά (ζωγραφιά ID_1538) κυριαρχεί το µαύρο χρώµα. Εντύπωση 

προκαλεί ο τρόπος που το παιδί ζωγράφισε τον εαυτό του: µαύρος, µικροσκοπικός, 

µη αρτιµελή πρόσωπο χωρίς στόµα (ένδειξη δυσκολίας στην επικοινωνία µε τους 

άλλους). Συνήθως, παιδιά ντροπαλά και συνεσταλµένα ζωγραφίζουν µικρό τον εαυτό 

τους. Επιπλέον αρνητικά συναισθήµατα που φανερώνει ο τρόπος που είναι 

σχεδιασµένος ο εαυτός είναι: αίσθηµα χαµηλής αυτοεκτίµησης και αυτοαξίας (το 

άτοµο αισθάνεται µη σηµαντικό), αίσθηµα αδυναµίας γενικότερα (η µύτη 

παραλείπεται). Ο µαθητής παρουσιάζεται να κρατάει ένα µαρκαδόρο (ή µολύβι) στα 

χέρια του και να προσπαθεί να λύσει µια αριθµητική πράξη που είναι γραµµένη στον 

πίνακα. Ο πίνακας είναι µεγάλος και καταλαµβάνει αρκετά µεγάλο µέρος της 

σελίδας. Γενικά, ο πίνακας αποτελεί απεικόνιση της πηγής άγχους των παιδιών, πόσο 

µάλλον όταν είναι ζωγραφισµένος έτσι. 
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4.4 Ψυχοδυναµική Ανάλυση Ζωγραφιών: Μια Ποσοτική Προσέγγιση 

 

   Η ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών έχει δεχθεί έντονη κριτική για την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία της, καθώς ενέχει έντονο το υποκειµενικό στοιχείο. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το εν λόγω αδύναµο σηµείο, έγινε µια προσπάθεια 

εκτίµησης των ζωγραφιών ποσοτικοποιώντας τις αρνητικές ενδείξεις σε αυτές ώστε 

να γίνει εφικτή η σύγκριση ανάµεσα στις ζωγραφιές των µαθητών µε κανονική 

σχολική/γνωστική επίδοση και των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση. 

   Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη αφορούν τις αρνητικές ενδείξεις που ενδέχεται 

να έχει µια ζωγραφιά. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν συγκεκριµένα τις ζωγραφιές µε 

τίτλο «Εγώ στην Τάξη µου» και αναφέρονται στα συγκεκριµένα εκείνα 

χαρακτηριστικά που µπορεί να έχει µια ζωγραφιά τα οποία φορτίζουν αρνητικά την 

εικόνα (βλέπε Παράρτηµα 1: «Προβολικές ∆οκιµασίες και η χρήση τους στη Κλινική 

Πρακτική ). Ανάλογα µε τις ζωγραφικές επιλογές κάθε παιδιού, οι αρνητικές 

ενδείξεις κάθε ζωγραφιάς βαθµολογούνται µε συγκεκριµένους βαθµούς. Όσο 

υψηλότερη βαθµολογία σηµειωθεί σε µια ζωγραφιά, τόσο πιο αρνητικά φορτισµένη 

αυτή είναι. Σε αυτήν την ενότητα λοιπόν, εξετάζονται οι αρνητικές ενδείξεις που 

εµφανίζονται στις ζωγραφιές των µαθητών µε κανονική/καλή σχολική επίδοση και 

των µαθητών µε διαταραχές µάθησης (δυσλεξία).  

  Το ποσοστό των θετικών ζωγραφιών των παιδιών µε κανονική σχολική/γνωστική 

επίδοση ήταν 81,25% (δηλαδή 13 από τις 16 ζωγραφιές) και των µαθητών µε 

διαταραχές στη µάθηση ήταν 50% (δηλαδή 4 από τις 8 ζωγραφιές). Στο παράρτηµα 2 

υπάρχει αναλυτικός πίνακας ο οποίος περιέχει την αναλυτική βαθµολόγηση των 

ζωγραφιών µε βάση την ποσοτική ανάλυση. Ο µέσος όρος των αρνητικών ενδείξεων 

για τα παιδιά µε κανονική σχολική επίδοση είναι 3,5 και για τα παιδιά µε δυσλεξία 

είναι 5, γεγονός που φανερώνει ότι τα παιδιά µε διαταραχές στη µάθηση έχουν την 

τάση να κάνουν ζωγραφιές µε πιο πολλά αρνητικά στοιχεία. Κάνοντας χρήση του 

κριτηρίου Τ για ανεξάρτητα δείγµατα φάνηκε ότι η διαφορά των αρνητικών 

ενδείξεων των ζωγραφιών στα παιδιά µε οµαλή σχολική επίδοση και τα παιδιά µε 

δυσλεξία δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  Ειδικότερα, οι αρνητικές ενδείξεις των 

µαθητών µε κανονική/καλή σχολική επίδοση (Μ= 3,5 , SD= 2,06) και των µαθητών 

µε διαταραχές µάθησης (Μ= 5, SD= 1,51) δεν εµφανίζουν στατιστική σηµαντική 

διαφορά t(22)=1,74 , ns. Ο  Πίνακας 6 παρατίθεται εδώ για καλύτερη κατανόηση, ο 

οποίος περιέχει την ταξινόµηση των ζωγραφιών των παιδιών µε οµαλή/καλή σχολική 
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επίδοση (NORMAL) και των παιδιών µε διαταραχές της µάθησης (LD) µε βάση το 

συνολικό αριθµό των αρνητικών ενδείξεων. 

 

Πίνακας 6: Σύνολο Αρνητικών Ενδείξεων Σε Κάθε Ζωγραφιά 

 

            NORMAL Αριθµός Αρνητικών 
Ενδείξεων 

               LD 

1555                  8  
1540                  7 1551 
1545                  6 1550  1568  1569 
1554                  5 1533 
1539  1557  1563                  4 1538 
1541  1543  1564                  3 1542  1544 
1527  1537  1553  1562                  2  
1558  1561                  1  
 

   Το γεγονός πως ένας µεγάλος αριθµός των παιδιών µε οµαλή/καλή σχολική 

επίδοση είχαν µεγάλο αριθµό αρνητικών ενδείξεων στις ζωγραφιές τους, τότε αυτή 

είναι ίσως η αιτία που η διαφορά ανάµεσα στον αριθµό των αρνητικών ενδείξεων στις 

ζωγραφιές δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Αυτό που πρέπει να ελεγχθεί είναι αν οι 

µαθητές µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση που ζωγράφισαν αρνητικές 

ζωγραφιές, ανταποκρίθηκαν το ίδιο και στα ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς για τη 

µάθηση. Αν αυτό ισχύει, τότε η βασική µας υπόθεση (ότι δηλαδή τα παιδιά 

ανακαλούν τα συναισθήµατά τους για τη µάθηση στις ζωγραφιές τους), µπορεί να 

επαληθευτεί. 

 

4.5 Οι αποκρίσεις των συµµετεχόντων στις Κλίµακες Αυτοαναφοράς για τη 

Μάθηση 

 

  Τα ερωτηµατολόγια αυτό-αναφοράς αφορούν στα συναισθήµατα των παιδιών για το 

σχολείο και τη µάθηση γενικότερα. Οι αποκρίσεις των παιδιών στα ερωτηµατολόγια 

αυτά εξετάζονται σε αυτήν την ενότητα µε σκοπό να διερευνηθεί αν όσοι µαθητές 

εξέφρασαν αρνητικά συναισθήµατα στις ζωγραφιές, εξέφρασαν και παράλληλα και 

τα αντίστοιχα συναισθήµατα και σε αυτά. Οι κλίµακες αυτό-αναφοράς που θα 

εξεταστούν είναι το «Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τη Μάθηση» και το 

«ΠΑΤΕΜ» (βλέπε Παράρτηµα 3, Παράρτηµα 4). 
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4.5.1 Το Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τη Μάθηση  

 

   Τα αποτελέσµατα από τις απαντήσεις των παιδιών που ανήκαν στην κατηγορία των 

µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση σε γενικές γραµµές δείχνουν ότι όλα σηµείωσαν 

χαµηλές βαθµολογίες στο Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων ως προς τη Μάθηση, 

εκτός από ένα που σηµείωσε υψηλή βαθµολογία. Τα αποτελέσµατα από τις 

απαντήσεις των παιδιών µε οµαλή σχολική επίδοση δείχνουν ότι έξι από τα 16 παιδιά 

σηµείωσαν χαµηλές βαθµολογίες. Ο µέσος όρος των παιδιών µε διαταραχές στη 

µάθηση ήταν 78,7 βαθµοί, ενώ των παιδιών µε οµαλή/καλή σχολική επίδοση ήταν 

88,3 βαθµοί. Οι συνολικές αρνητικές απαντήσεις φαίνονται στον Πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7: Σύνολο Αρνητικών Απαντήσεων Μαθητών µε Οµαλή Σχολική 

Επίδοση και Μαθητών µε ∆ιαταραχές στη Μάθηση 

 

Μαθητές µε Οµαλή 

Σχολική Επίδοση 

        

ID 1527 1537 1539 1540 1541 1543 1545 1553 

Σύνολο Αρνητικών 

Απαντήσεων 

   4    2    4    6    12    0    6    1 

Μαθητές µε Οµαλή 

Σχολική Επίδοση 

        

ID 1554 1555 1557 1558 1561 1562 1563 1564 

Σύνολο Αρνητικών 

Απαντήσεων 

   5    1    10    2    3    2    2    6 

Μαθητές µε 

∆ιαταραχές στη 

Μάθηση 

        

ID 1533 1538 1542 1544 1550 1551 1568 1569 

Σύνολο Αρνητικών 

Απαντήσεων 

8 16 10 5 4 9 6 2 

 

   Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον 

αριθµό των αρνητικών απαντήσεων t(22)= 2,12 , p<.05, µε τους µαθητές µε 

διαταραχές της µάθησης (Μ= 7,5 , SD= 4,3) να έχουν περισσότερες αρνητικές 

απαντήσεις στο Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων προς τη Μάθηση από τους µαθητές 

µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση (M= 4,12 , SD= 3,30). 
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4.5.1.1 Οι αποκρίσεις των παιδιών µε υψηλό ποσοστό αρνητικών ενδείξεων στις 

ζωγραφιές  

 

   Οι µαθητές µε οµαλή/καλή σχολική επίδοση που είχαν υψηλό ποσοστό αρνητικών 

ενδείξεων στις ζωγραφιές τους ήταν τρεις, οι µαθητές µε διαταραχές στη µάθηση που 

είχαν υψηλό ποσοστό αρνητικών ενδείξεων στις ζωγραφιές τους ήταν τέσσερις 

(βλέπε Πίνακα 6 πιο πάνω). Εστιάζοντας περισσότερο στις απαντήσεις που έδωσαν 

αναφορικά µε τη µάθηση, αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 8, 9. 

 

Πίνακας 8: Απαντήσεις Μαθητών µε ∆ιαταραχές στη Μάθηση (∆υσλεξία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 1550 1551 1568 1569 

     

Συν. Αρνητικών Ενδείξεων Ζωγραφιών 6 7 6 6 
     
ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: ΣΧΟΛΕΙΟ/ΜΑΘΗΣΗ     
Ερ.9 σχολείο=άγχος   αρκετά 

συχνά 
αρκετά 
συχνά 

Ερ.16 όχι ευχαριστηµένος µε την επίδοσή µου πολύ 
συχνά 

   

Ερ.20 οι βαθµοί µε αδικούν   αρκετά 
συχνά 

 

Ερ.13 σχόλια δασκάλου-όχι καλά πολύ 
συχνά 

   

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ     

Ερ.10 δυσκολεύοµαι να κάνω τα µαθήµατά µου     

Ερ.11 δεν είµαι καλός ανάγνωση/ορθογραφία  αρκετά 
συχνά 
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Πίνακας 9: Απαντήσεις Μαθητών µε Οµαλή Σχολική/Γνωστική Επίδοση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Οι µαθητές µε οµαλή/καλή σχολική επίδοση στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο 

έδωσαν αρνητικές απαντήσεις αναφορικά µε την «Κοινωνική ∆υσαρέσκεια», δηλαδή 

απάντησαν αρνητικά σε ερωτήσεις όπως «οι συµµαθητές µου µε κοροϊδεύουν όταν 

λέω µάθηµα», «οι συµµαθητές µου λένε άσχηµα λόγια για µένα», «θα ήθελα να είχα 

περισσότερους φίλους». Αναφορικά µε τη µάθηση ένας από αυτούς σηµείωσε ότι «το 

σχολείο του προκαλεί άγχος». Οι µαθητές µε διαταραχές στη µάθηση έδωσαν 

αρνητικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν στη µάθηση: «το σχολείο µου 

προκαλεί άγχος»-αρκετά συχνά, «δεν είµαι ευχαριστηµένος µε την επίδοσή µου»-

πολύ συχνά, «οι βαθµοί που παίρνω µε αδικούν»-αρκετά συχνά κ.α.. 

 

4.5.2 Το Ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ 

 

   Το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ (όπως περιγράφηκε στην ενότητα «Μεθοδολογία») 

περιλαµβάνει έξι κλίµακες. ∆εδοµένου ότι στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα 

συναισθήµατα των παιδιών αναφορικά µε τη µάθηση, η κλίµακα που εξετάζεται από 

το ερωτηµατολόγιο είναι αυτή που αφορά στην «Γενική Σχολική Ικανότητα» των 

συµµετεχόντων. 

   Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι ο µέσος όρος των µαθητών µε οµαλή 

σχολική/γνωστική επίδοση ήταν 3,4 , ενώ των παιδιών µε διαταραχές στη µάθηση 

ήταν 3,2. 

ID 1540 1545 1555 

    

Συν. Αρνητικών Ενδείξεων Ζωγραφιών 7 6 8 

    

ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: ΣΧΟΛΕΙΟ/ΜΑΘΗΣΗ    

Ερ.9 σχολείο=άγχος  Αρκετά 

συχνά 

 

Ερ.16 όχι ευχαριστηµένος µε την επίδοσή µου    

Ερ.20 οι βαθµοί µε αδικούν    

Ερ.13 σχόλια δασκάλου-όχι καλά    

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ    

Ερ.10 δυσκολεύοµαι να κάνω τα µαθήµατά µου    

Ερ.11 δεν είµαι καλός ανάγνωση/ορθογραφία    
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   Το σύνολο των αρνητικών απαντήσεων των µαθητών µε οµαλή σχολική/γνωστική 

επίδοση (Μ= 0,62 , SD= 1,08) σε σχέση µε το σύνολο των αρνητικών απαντήσεων 

των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση (Μ=1,2 , SD= 1,55) δεν φάνηκε να 

εµφανίζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές t(10,5)=0,816 , ns. , ωστόσο ο µέσος όρος 

επηρεάζεται από τις επιµέρους τιµές . Έτσι, κοιτάζοντας τις απαντήσεις αξίζει να 

τονιστούν τα εξής: α) στην ερώτηση  «Μερικά παιδιά αργούν πολύ να τελειώσουν τη 

σχολική τους εργασία», το 37,5%  των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση (δηλαδή 

3 στους 8 µαθητές) απάντησαν θετικά (ότι δηλαδή τους ταιριάζει αυτή η κατάσταση), 

σε σχέση µε το 18,7% των µαθητών µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση (δηλαδή 3 

στους 16 µαθητές), β) στην ερώτηση «Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλά στα 

µαθήµατά τους», το 37,5% των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση (δηλαδή 3 στους 

8 µαθητές) απάντησαν αρνητικά (ότι δηλαδή δεν τους ταιριάζει αυτή η κατάσταση), 

σε σχέση µε το 12,5% των µαθητών µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση (δηλαδή 2 

στους 16 µαθητές) που έδωσαν την ίδια απάντηση και, γ) στην ερώτηση «Μερικά 

παιδιά δυσκολεύονται να βρουν τις σωστές απαντήσεις στο σχολείο», το 37,5% των 

µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση (δηλαδή 3 στους 8 µαθητές) απάντησαν θετικά 

(ότι δηλαδή τους ταιριάζει αυτή η κατάσταση), σε σχέση µε το 18,7% των µαθητών 

µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση (δηλαδή 3 στους 16 µαθητές). 

 

4.5.2.1 Οι αποκρίσεις των παιδιών µε υψηλό ποσοστό αρνητικών ενδείξεων στις 

ζωγραφιές  

 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές µε οµαλή/καλή σχολική επίδοση και οι 

µαθητές µε διαταραχές στη µάθηση, οι οποίοι είχαν υψηλό ποσοστό αρνητικών 

ενδείξεων στις ζωγραφιές τους, παρουσιάζονται στους Πίνακες 10 και 11. 

 

Πίνακας 10: Αποκρίσεις Μαθητών µε διαταραχές στη Μάθηση – ΠΑΤΕΜ 
 
ID 1550 1551 1568 1569 
Ερ.1 «Μερικά 
παιδιά πιστεύουν ότι 
είναι πολύ καλά στη 
σχολική τους 
εργασία» 
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Ερ.7 «Μερικά 
παιδιά πιστεύουν ότι 
είναι τόσο καλά στα 
µαθήµατα του 
σχολείου όσο και τα 
άλλα παιδιά της 
ηλικίας τους» 

 

    

Ερ.13 «Μερικά 
παιδιά αργούν πολύ 
να τελειώσουν τη 
σχολική τους 
εργασία» 

 

  
µάλλον 
µου 
ταιριάζει 

  

Ερ.19 «Μερικά 
παιδιά τα 
καταφέρνουν πολύ 
καλά στα µαθήµατά 
τους» 

 

    
  
µάλλον 
µου 
ταιριάζει 

  

Ερ.25 «Μερικά 
παιδιά 
δυσκολεύονται να 
βρουν τις σωστές 
απαντήσεις στο 
σχολείο» 

 

  
   
µάλλον 
µου 
ταιριάζει 

  

 
Σύνολο Αρνητικών 
Απαντήσεων 

0 3 0 0 

 
Πίνακας 11: Αποκρίσεις Μαθητών µε Οµαλή/Καλή Σχολική Επίδοση 
 
ID 1540 1545 1555 

Ερ.1 «Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι πολύ καλά 
στη σχολική τους εργασία» 
 

 
µάλλον 
δεν µου 
ταιριάζει 

  

Ερ.7 «Μερικά παιδιά 
πιστεύουν ότι είναι τόσο καλά 
στα µαθήµατα του σχολείου 
όσο και τα άλλα παιδιά της 
ηλικίας τους» 

 

 
   
απόλυτα 
δεν µου 
ταιριάζει 

  

Ερ.13 «Μερικά παιδιά αργούν 
πολύ να τελειώσουν τη 
σχολική τους εργασία» 

 

   
µάλλον 
δεν µου 
ταιριάζει 

  

Ερ.19 «Μερικά παιδιά τα 
καταφέρνουν πολύ καλά στα 
µαθήµατά τους» 

 

 
µάλλον 
δεν µου 
ταιριάζει 

  

Ερ.25 «Μερικά παιδιά 
δυσκολεύονται να βρουν τις 
σωστές απαντήσεις στο 
σχολείο» 

   

 
Σύνολο Αρνητικών 
Απαντήσεων 

4 0 0 
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   Από τους µαθητές µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση οι οποίοι είχαν υψηλό 

ποσοστό αρνητικών ενδείξεων στις ζωγραφιές τους µόνο ένας µαθητής απάντησε 

αρνητικά στη συγκεκριµένη κλίµακα. Συγκεκριµένα, στις ερωτήσεις «Μερικά παιδιά 

πιστεύουν ότι είναι πολύ καλά στη σχολική τους εργασία», «Μερικά παιδιά 

πιστεύουν ότι είναι τόσο καλά στα µαθήµατα του σχολείου όσο και τα άλλα παιδιά 

της ηλικίας τους» και «Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλά στα µαθήµατά 

τους», απάντησε «µάλλον δεν µου ταιριάζει» και στην ερώτηση «Μερικά παιδιά 

αργούν πολύ να τελειώσουν τη σχολική τους εργασία» απάντησε «µάλλον µου 

ταιριάζει. Από τους µαθητές µε διαταραχές στη µάθηση µόνο ένας αναφέρει στις 

ερωτήσεις «Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι πολύ καλά στη σχολική τους 

εργασία», «Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν πολύ καλά στα µαθήµατά τους», «Μερικά 

παιδιά δυσκολεύονται να βρούν τις σωστές απαντήσεις στο σχολείο», ότι «µάλλον 

µου ταιριάζει». Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι οι ερωτήσεις αυτές του ΠΑΤΕΜ 

αφορούν στις προσωπικές πεποιθήσεις του κάθε µαθητή και στη δική του αντίληψη 

για τον εαυτό του αναφορικά µε τη µάθηση.  
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                                              ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

   Η παρούσα µελέτη αποτέλεσε µια πιλοτική προσπάθεια διερεύνησης του 

ερωτήµατος αν το παιδικό σχέδιο µπορεί να εκµαιεύσει τα συναισθήµατα των 

παιδιών αναφορικά µε τη µάθηση και το σχολείο. Αυτό έγινε αξιολογώντας τις 

ζωγραφιές των συµµετεχόντων, συγκρίνοντας τις ζωγραφιές των µαθητών µε οµαλή 

σχολική/ακαδηµαϊκή επίδοση και γνωστική αξιολόγηση µε τις ζωγραφιές των 

µαθητών µε διαταραχές της µάθησης (και συγκεκριµένα δυσλεξία) στη βάση της 

υπόθεσης ότι οι µαθητές µε διαταραχές της µάθησης τρέφουν περισσότερα αρνητικά 

συναισθήµατα ως προς τη µάθηση, κι ως εκ τούτου θα εµφάνιζαν περισσότερα 

αρνητικά στοιχεία στις ζωγραφιές τους. Επιπλέον, για µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα, 

εξετάστηκαν και οι αποκρίσεις των µαθητών στις Κλίµακες Αυτοαναφοράς  

(Ερωτηµατολόγιο Συναισθηµάτων προς τη Μάθηση και το Σχολείο, ΠΑΤΕΜ). 

   Στο πρώτο κοµµάτι της εργασίας έγινε εκτενής αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία 

για το τι έχουν δείξει οι µέχρι τώρα έρευνες αναφορικά µε τις ψυχοκοινωνικές 

επιπτώσεις που εµφανίζουν οι µαθητές µε διαταραχές της µάθησης. Από τα δεδοµένα 

έγινε σαφές ότι τα εν λόγω παιδιά παρουσιάζουν χαµηλή αυτό-εκτίµηση και αυτό-

αποτελεσµατικότητα (κάτι που επηρεάζει τη συµπεριφορά και τη συναισθηµατική 

τους κατάσταση), µειωµένες κοινωνικές δεξιότητες (διαταραχή διαγωγής, 

επιθετικότητα και συχνά κοινωνική αποµόνωση και αποξένωση από τους 

συνοµηλίκους τους), µειωµένα κίνητρα και προσδοκίες για επιτυχία, µεγάλο βαθµό 

πίεσης και άγχους (στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τόσο 

του σχολείου όσο και των γονέων). 

   Τα δεδοµένα από τη διεθνή βιβλιογραφία προήλθαν από έρευνες στις οποίες ως επί 

τω πλείστον χρησιµοποιήθηκαν ψυχοµετρικά εργαλεία για τη διερεύνηση των 

συναισθηµάτων των παιδιών. Στην κλινική πρακτική όµως χρησιµοποιούνται κι 

εναλλακτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων των παιδιών. Αυτά τα 

εναλλακτικά εργαλεία αφορούν στις προβολικές δοκιµασίες. 

   Επειδή δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και δεν έχουν διεξαχθεί αρκετές 

έρευνες που να εξετάζουν αν το παιδικό σχέδιο µπορεί να αποτελέσει έγκυρο, 

αξιόπιστο εναλλακτικό εργαλείο για τη διερεύνηση των συναισθηµάτων των παιδιών 

ως προς τη µάθηση και το σχολείο, η παρούσα έρευνα επιχείρησε να δώσει 

περισσότερο φως στα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα συνηγορώντας στην υπόθεση ότι στο 

παιδικό σχέδιο µπορεί να αποτυπωθεί το πρωτόλειο συναίσθηµα των µαθητών. 
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   Η χρήση προβολικών µεθόδων έχει δεχθεί κατά καιρούς κριτική για το 

υποκειµενικό στοιχείο της αξιολόγησης το οποίο ενέχει (βλέπε ενότ. «Η Παρούσα 

Έρευνα» και Παράρτηµα 1). Η παρούσα µελέτη όµως προσπάθησε να αποτρέψει το 

εν λόγω αδύναµο σηµείο, κι έτσι, εκτός από την ψυχοδυναµική ανάλυση των 

ζωγραφιών, έγινε και µια ποσοτική ανάλυσή τους. Η ποσοτική ανάλυση αφορά στην 

ποσοτικοποίηση των αρνητικών ενδείξεων που ενδέχεται να εµφανίζονται σε µια 

ζωγραφιά και µε αυτή την ανάλυση εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το κάθε παιδί 

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

έδρα και τα θρανία. 

   Από την ποσοτική καταµέτρηση των ζωγραφιών φάνηκε ότι το ποσοστό των 

θετικών ζωγραφιών των παιδιών µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση ήταν 

81,25% (δηλαδή 13 από τις 16 ζωγραφιές) και των µαθητών µε διαταραχές στη 

µάθηση ήταν 50% (δηλαδή 4 στις 8 ζωγραφιές). Η στατιστική ανάλυση που έγινε µε 

την χρήση του κριτηρίου Τ για ανεξάρτητα δείγµατα δεν έδειξε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στο σύνολο των αρνητικών ενδείξεων ανάµεσα στις ζωγραφιές 

των παιδιών µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση και των παιδιών µε διαταραχές 

στη µάθηση. Ωστόσο, ο µέσος όρος των αρνητικών ενδείξεων για τα παιδιά µε 

κανονική σχολική επίδοση είναι 3,5 και για τα παιδιά µε δυσλεξία είναι 5, γεγονός 

που φανερώνει ότι τα παιδιά µε διαταραχές στη µάθηση έχουν την τάση να κάνουν 

ζωγραφιές µε πιο πολλά αρνητικά στοιχεία. Αφού η διαφορά δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική, δηµιουργήθηκε το ερώτηµα αν ακόµη και για τα παιδιά µε οµαλή 

σχολική/γνωστική επίδοση η µάθηση αποτελεί µια αρνητική εµπειρία ως απόρροια 

των υποχρεώσεων που πρέπει να ανταπεξέλθουν, ως απόρροια της πρόωρης 

εγκατάλειψης του παιχνιδιού και της ξεγνοιασιάς που αφήνουν πίσω για να πάνε στο 

σχολείο και να γεµίσουν τη ζωή τους µε ευθύνες. 

   Από την ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών φάνηκε ότι παρόλο που σε 

µερικές από τις ζωγραφιές των παιδιών µε κανονική σχολική/γνωστική επίδοση  

υπήρχαν ενδείξεις άγχους, εντούτοις στο σύνολό τους αντανακλούσαν τα θετικά 

συναισθήµατα των µαθητών. Αναφορικά µε τις ζωγραφιές των µαθητών µε 

διαταραχές στη µάθηση, αυτές εµφάνιζαν αρκετές αρνητικές ενδείξεις µε τα παιδιά να 

έχουν ζωγραφίσει αρνητικά τον εαυτό τους (µε έντονο χρώµα και/ή µικροσκοπικό  

και/ή µη αρτιµελή), καθώς επίσης και τα θρανία (ήταν κενά και/ή ζωγραφισµένα µε 

έντονο χρώµα). Σε δύο από τις οχτώ ζωγραφιές των παιδιών µε διαταραχές στη 

µάθηση µάλιστα, ο δάσκαλος ήταν παρών, έντονα αρνητικά ζωγραφισµένος. 
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   Το γεγονός ότι υπήρχαν αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές των παιδιών µε οµαλή 

επίδοση µπορεί να αιτιολογηθεί από την άποψη ότι η σχολική πραγµατικότητα ενέχει 

υπερβολικές απαιτήσεις και η µη στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

αρνητικές ενδείξεις των ζωγραφιών των µαθητών µε οµαλή σχολική/γνωστική 

επίδοση και των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση µπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι µερικά από τα παιδιά µε οµαλή σχολική επίδοση µπορεί να έτρεφαν 

αρνητικά συναισθήµατα ως προς τη µάθηση ή το σχολείο παρά το γεγονός ότι είχαν 

καλή σχολική επίδοση.  

      Τα αποτελέσµατα από τις αποκρίσεις των συµµετεχόντων στο Ερωτηµατολόγιο 

Συναισθηµάτων ως προς τη Μάθηση έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον 

αριθµό των αρνητικών απαντήσεων µε τους µαθητές µε διαταραχές της µάθησης να 

έχουν περισσότερες αρνητικές απαντήσεις από τους µαθητές µε οµαλή 

σχολική/γνωστική επίδοση. Οι αποκρίσεις των µαθητών µε οµαλή σχολική επίδοση οι 

οποίοι είχαν υψηλό ποσοστό αρνητικών ενδείξεων, εξετάστηκαν πιο προσεκτικά για 

να δειχθεί αν οι αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές τους φαίνονται και στις 

απαντήσεις τους στην εν λόγω κλίµακα. Τα παιδιά αυτά απάντησαν αρνητικά στις 

ερωτήσεις που αφορούσαν την «κοινωνική δυσαρέσκεια και µάλιστα ένα από αυτά 

(τρία στο σύνολο) ανέφερε ότι «δεν προλαβαίνει να κάνει τις εργασίες του 

δασκάλου», ενώ ένα άλλο ότι «το σχολείο του προκαλέι άγχος» κι ότι «θα ήθελε να 

έχει περισσότερη βοήθεια. Οι µαθητές µε διαταραχές στη µάθηση έδωσαν αρνητικές 

απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν στη µάθηση: «το σχολείο µου προκαλεί 

άγχος»-αρκετά συχνά, «δεν είµαι ευχαριστηµένος µε την επίδοσή µου»-πολύ συχνά, 

«οι βαθµοί που παίρνω µε αδικούν»-αρκετά συχνά κ.α. Στο Ερωτηµατολόγιο 

ΠΑΤΕΜ, φάνηκαν διαφορές στις επιµέρους απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά, αν και 

το σύνολο των αρνητικών απαντήσεων ανάµεσα στις δύο οµάδες δεν εµφάνιζε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά. Ο µέσος όρος των αρνητικών απαντήσεων των 

µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση ήταν 1,2 ενώ ο µέσος όρος των αρνητικών 

απαντήσεων των µαθητών µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση ήταν 0,62. Από τους 

µαθητές µε οµαλή σχολική/γνωστική επίδοση οι οποίοι είχαν υψηλό ποσοστό 

αρνητικών ενδείξεων στις ζωγραφιές τους µόνο ένας µαθητής απάντησε αρνητικά στη 

συγκεκριµένη κλίµακα, καθώς επίσης και από τους µαθητές µε διαταραχές στη 

µάθηση. Όµως, ερωτήσεις αυτές του ΠΑΤΕΜ αφορούν στις προσωπικές πεποιθήσεις 

του κάθε µαθητή και στη δική του αντίληψη για τον εαυτό του αναφορικά µε τη 

µάθηση. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι τα παιδιά µε διαταραχές στη µάθηση (που είχαν 
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υψηλό ποσοστό αρνητικών ενδείξεων στις ζωγραφιές τους) δεν έδωσαν αρκετές 

αρνητικές απαντήσεις εδώ µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι θέλησαν να 

«προστατεύσουν» τον εαυτό τους. Από την άλλη, το γεγονός ότι τα παιδιά µε οµαλή 

σχολική/γνωστική επίδοση δεν έδωσαν αρκετές αρνητικές απαντήσεις εδώ µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι µπορεί µεν να θεωρούν ότι έχουν υψηλή 

αυτοαποτελεσµατικότητα, αλλά η ενδεχόµενη πίεση του δασκάλου ή των γονέων να 

τους προκαλεί αρνητικά συναισθήµατα ως προς το σχολείο. 

    Μπορεί στην ποσοτική ανάλυση των ζωγραφιών να µην υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες, όταν όµως υπάρχουν ποιοτικές 

διαφορές στις ζωγραφιές των δυο οµάδων και στις επιµέρους απαντήσεις τους στα 

ερωτηµατολόγια που εξετάζουν τα συναισθήµατα των παιδιών ως προς τη µάθηση 

και το σχολείο, πώς να διαφωνήσει κανείς µε την υπόθεση ότι τα παιδιά µε 

διαταραχές της µάθησης βιώνουν τη µάθηση ως µια αρνητική εµπειρία; 

   Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά ως προς την υπόθεση ότι το παιδικό σχέδιο 

µπορεί να αποτελέσει έγκυρο κι αξιόπιστο εναλλακτικό εργαλείο διερεύνησης των 

συναισθηµάτων των µαθητών για τη µάθηση και το σχολείο γενικότερα, εντούτοις 

απαιτείται επιπλέον έρευνα µε µεγαλύτερο ποσοστό συµµετεχόντων. Μόνο έτσι θα 

µπορέσουµε να καταλήξουµε σε πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 

διαγνωστική εγκυρότητα του παιδικού σχεδίου. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν 

περισσότερες έρευνες αναφορικά µε τα συναισθήµατα των παιδιών ως προς το 

σχολείο και τη διαδικασία της µάθησης οι οποίες να επικεντρώνονται και στα παιδιά 

µε κανονική/οµαλή σχολική επίδοση για να διερευνηθεί αν η σχολική 

πραγµατικότητα δεν είναι τόσο θετική όσο θέλουµε να πιστεύουµε εµείς ως ενήλικες 

(πχ ως γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινωνία εν γένει) κι αν αυτό που βιώνουν τελικά τα 

παιδιά στο σχολείο δεν είναι µια τόσο θετική εµπειρία. 
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            1)  Προβολικές ∆οκιµασίες: Η χρήση τους στην Κλινική Πρακτική 
 
   Είναι γνωστό ότι η τέχνη είναι µια έκφραση συναισθηµάτων και ιδεών, καθώς επίσης και 

µια προσπάθεια απόδοσης µιας εικόνας. Ενώ ειδικευµένοι ζωγράφοι και καλλιτέχνες 

προσπαθούν συνειδητά να ζωγραφίσουν έναν πίνακα µε στόχο να µεταφέρουν κάποια 

µηνύµατα και συναισθήµατα, πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι ο καθένας, εκπαιδευµένος ή 

όχι, µπορεί υποσυνείδητα να εκφράσει κάτι από τη συναισθηµατική κατάσταση που βιώνει 

όταν του ζητείται να ζωγραφίσει µια εικόνα. Μια ζωγραφιά αιχµαλωτίζει στο χαρτί µερικά 

από τα συναισθήµατα και τις σκέψεις του υποκειµένου. Οι περισσότερες πληροφορίες 

αποκαλύπτονται από το περιεχόµενο, το οποίο σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από τον τρόπο 

που το υποκείµενο, συνειδητά ή ασυνείδητα, αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τις σχέσεις 

του µε τους άλλους. Για τον εξειδικευµένο παρατηρητή, ο καλλιτέχνης «µιλάει» εύστοχα για 

τον εαυτό του µέσα από τη γλώσσα της εικόνας, ακριβώς όπως ένας συγγραφέας «µιλάει» 

µέσα από τις λέξεις κι ένας συνθέτης µέσα από τη µουσική. Σε κάθε περίπτωση, το 

αποτέλεσµα αντανακλά µια προσωπικότητα και, αφού η ζωγραφιά αντανακλά ένα άτοµο, η 

ιδέα να χρησιµοποιηθεί ως αξιολόγηση πτυχών της προσωπικότητας, ως αξιολόγηση του 

εαυτού σε σχέση µε τους άλλους και της συµπεριφοράς ενός ατόµου, είναι κάθε άλλο παρά 

κακή, ειδικά αν πρόκειται για παιδιά, καθώς αυτά δεν µπορούν να εκφράσουν αυτά που 

νιώθουν µέσα από το λόγο (προφορικό ή γραπτό). Το πρόβληµα µε τα τα ψυχοµετρικά 

εργαλεία, όπως τα ερωτηµατολόγια και τις αυτό-αναφορές, είναι ότι οι απαντήσεις µπορεί να 

είναι προφανείς για το παιδί, µε αποτέλεσµα να µπορεί να ελέγξει συνειδητά τις απαντήσεις 

του. (Klepsch & Logie, 1982) 

   Η µελέτη του παιδικού σχεδίου ξεκίνησε τα τέλη του 19ου αιώνα. Περίπου από το 1885 

µέχρι το 1920 υπήρχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον να καθιερωθεί µια ταξινόµηση στο παιδικό 

σχέδιο. Αξιόλογες προσπάθειες έγιναν σε διάφορες χώρες να συλλεχθούν αυθόρµητες 

ζωγραφιές, να περιγράφουν και να καταγράφουν. Αρκετοί πρόσφατοι ερευνητές κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι κατά ένα τρόπο η ζωγραφιά ενός παιδιού είναι το αντίγραφο µιας 

εικόνας του µυαλού του παιδιού και για αυτό θεωρείται ότι το παιδικό σχέδιο παρέχει ένα 

"παράθυρο" στις σκέψεις και τα συναισθήµατα των παιδιών. (Glyn & Silk, 1990) 

   Η χρήση του παιδικού σχεδίου ξεκίνησε µε την Gooodenough το 1926, η οποία 

χρησιµοποιούσε το σχέδιο για να αξιολογήσει τις νοητικές ικανότητες των παιδιών (Flanagan 

and Motta, 2007). Βασιζοµένη στην υπόθεση ότι ορισµένες πτυχές του σχεδιασµού 

σχετίζονται µε τη νοητική ηλικία και εποµένως µπορούν να συµβάλλουν στην αξιολόγηση 

της νοηµοσύνης, δηµιούργησε το τεστ «Ζωγράφισε-Έναν-Άνθρωπο» (Draw-A-Person). 
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Όµως,  παρατήρησε ότι εκτός από τη νοηµοσύνη το τεστ «Ζωγράφισε-Έναν-Άνθρωπο»  

αποκαλύπτει και κάποια στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού, και συγκεκριµένα ότι µια 

ανθρώπινη µµορφή σχεδιασµένη από ένα παιδί, παρέχει πληροφόρηση για το ίδιο, αλλά και 

για την εικόνα που έχει για τους άλλους. Η Machover το 1947 , έδωσε τη δική της ανάλυση 

για το τεστ «Ζωγράφισε-Έναν-Άνθρωπο» θεωρεί ότι όταν σε κάποιον ζητηθεί να σχεδιάσει 

µια ανθρώπινη φιγούρα, προβάλλει στο χαρτί τις προσωπικές του ανησυχίες του και αυτές οι 

ανησυχίες µπορούν να αναδυθούν από την ερµηνεία της ζωγραφιάς (Flanagan and Motta, 

2007). Το υποκείµενο καλείται να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο σε ένα λευκό χαρτί µε ένα 

µολύβι και µια γόµα. Καθώς το υποκείµενο ζωγραφίζει, ο ειδικός πρέπει να παρατηρεί και να 

απαντά στις όποιες ερωτήσεις του υποκειµένου. Όταν η ζωγραφιά τελειώσει, δίνεται στο 

υποκείµενο ένα άλλο λευκό χαρτί και αυτή τη φορά του ζητείται να ζωγραφίσει ένα πρόσωπο 

του αντίθετου φύλου. Η ανάλυση της Machover βασίζεται στην υπόθεση ότι το παιδί στις 

ζωγραφιές του προβάλλει τη δική του αυτό-εικόνα. Η Machover θεωρούσε τις ζωγραφιές ως 

εκφράσεις των µόνιµων και σταθερών πτυχών της προσωπικότητας των παιδιών, παρά ως 

εκφράσεις των προσωπικών τους συναισθηµατικών καταστάσεων. Η επιλογή του φύλου 

στην πρώτη ζωγραφιά φανερώνει τη βασική ταύτιση του υποκειµένου αναφορικά µε τους 

ρόλους των δύο φύλων. Ο ειδικός προσπαθεί µε την ερµηνεία της ζωγραφιάς να συνθέσει µια 

προσωπικότητα του υποκειµένου µέσα από τα ποικίλλα χαρακτηριστικά της ζωγραφιάς. Ο 

Buck το 1948 δηµιούργησε το τεστ «Σπίτι-∆έντρο-Άνθρωπος», όπου το παιδί καλείται να 

ζωγραφίσει ένα σπίτι, ένα δέντρο κι έναν άνθρωπο, στη βάση της υπόθεσης ότι κάθε 

αντικείµενο λειτουργεί ως σύµβολο για µια συναισθηµατικά σηµαντική πτυχή της ζωής του 

παιδιού ή της εµπειρίας του. Το σπίτι συµβολίζει το σώµα του παιδιού, το δέντρο αντανακλά 

τα πιο ενδότερα και ασυνείδητα αισθήµατα του παιδιού για τον εαυτό του, ενώ ο άνθρωπος 

αντιπροσωπεύει την άποψη του παιδιού για τον εαυτό του και τη σχέση του µε τους  άλλους 

(Flanagan and Motta, 2007)..  

   Από το 1940  κι έπειτα, παρατηρήθηκε µεγάλο ενδιαφέρον για το παιδικό σχέδιο, αφού 

θεωρείτο  ότι τα παιδιά προβάλουν τα συναισθήµατα και τα κίνητρα τους µέσα από τις 

ζωγραφιές τους. Αυτή η χρήση του παιδικού σχεδίου ως εργαλείο αξιολόγησης της 

προσωπικότητας και ψυχολογικής προσαρµογής αποτέλεσε µέρος µιας ευρύτερης χρήσης 

προβολικών µεθόδων στην κλινική  ψυχολογία και ψυχιατρική. Αρκετοί άλλου ερευνητές 

δηµιούργησαν τεστ παιδικών σχεδίων (όπως ο Kaufman (1970), και οι Knoff και Prout 

(1985), ενώ αρκετοί συγγραφείς έχουν αναπτύξει µεθόδους µε τις οποίες ερµηνεύονται οι 

πληροφορίες από τις ζωγραφιές των παιδιών. Αυτές οι µέθοδοι, καθώς και η χρήση 

άλλων προβολικών τεχνικών έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως για ατοµικούς διαγνωστικούς 



 49

σκοπούς σε κλινικές ή σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι παιδικές 

ζωγραφιές έχουν χρησιµοποιηθεί για διάφορους σκοπούς αξιολόγησης, 

συµπεριλαµβανοµένης της πνευµατικής ανάπτυξης, µαθησιακών δυσκολιών, 

προσωπικότητας και συναισθηµατικής προσαρµογής (Glyn & Silk, 1990). 

   Κοιτώντας πίσω σε εκείνα τα χρόνια µπορεί κανείς να διακρίνει τρεις παραδόσεις πάνω 

στην έρευνα για την ανάλυση των παιδικών ζωγραφιών. Αρχικά, υπήρχαν οι αναλύσεις των 

ζωγραφιών ως προβολές των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, ερµηνευµένες κατά 

κύριο λόγω µε την ψυχαναλυτική προσέγγιση και τις παραλλαγές της. Κατόπιν, η δεύτερη 

παράδοση, εντοπισµένη σε µεγάλο βαθµό στη δουλειά της Elisabeth Koppitz (1984) 

περιλαµβάνει µια προσπάθεια να σχεδιασµού κι επικύρωσης επιστηµονικά µιας ταξινόµησης 

των "συναισθηµατικών δεικτών" που υπάρχουν στις ζωγραφιές των παιδιών. Η τρίτη 

παράδοση αφορά την αναζήτηση τρόπων µε τους οποίους τα φυσιολογικά παιδιά 

απεικονίζουν προσωπικά ή συναισθηµατικά σηµαντικά θέµατα, παρά µια αξιολόγηση της 

προσωπικότητας ή κλινικής διάγνωσης (Glyn & Silk, 1990).  

   Κατά ένα τρόπο αυτή η σύντοµη αναφορά στην ιστορία της ανάλυσης του παιδικού 

σχεδίου, εξηγεί τους λόγους που θα ήθελε κανείς να µελετήσει τις ζωγραφιές των παιδιών. 

Υπάρχουν αισθητικοί λόγοι (καθώς οι ζωγραφιές είναι συχνά χαριτωµένες κι ελκυστικές), 

εκπαιδευτικοί λόγοι, καθώς η εξέλιξη της γραφικής τέχνης φανερώνει αρκετά για τις 

ικανότητες της οπτικής αντίληψης και τις ικανότητες έκφρασης, κλινικοί λόγοι καθώς οι 

ζωγραφιές µπορεί να είναι χρήσιµες για την αξιολόγηση της προσωπικότητας ή για την 

διάγνωση υπάρχουσας ψυχολογικής διαταραχής (Glyn & Silk, 1990). 

   Η κυρίαρχη θεωρία που ερµηνεύει του παιδικό σχεδιο είναι η ψυχαναλυτική θεωρία 

(ψυχοδυναµική). Οι απαρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας ανάγονται στον Freud, αλλά 

επακολούθησαν κατά καιρούς διάφορες αναθεωρήσεις κα παραλλαγές της. Επίκεντρο της 

θεωρίας είναι η έννοια του ασυνείδητου ως κίνητρο για (ερωτική ή σεξουαλική) ικανοποίηση 

κι επιθετικότητα/καταστροφή επιθυµίες και παρορµήσεις που είναι συχνά απειλητικές ή µη 

αποδεκτές και για αυτό παραµένουν µακριά από τη συνειδητή επίγνωση. Αν και δεν είναι 

προσβάσιµες από συνειδητό, τέτοιες επιθυµίες επηρεάζουν τη συµπεριφορά και 

εκδηλώνονται µε άλλες µορφές ή "µεταµφιέζονται". Όσον αφορά το σχέδιο, οι θεωρίες του 

Freud τονίζουν ότι η ζωγραφιά ενός παιδιού επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις 

ασυνείδητες ευχές και φόβους παρόλο που η έκφραση αυτών (επιθυµιών και φόβων) γίνεται 

µε συµβολική µορφή ή "µορφή µεταµφίεσης". Για να γίνουν αυτά περισσότερο κατανοητά, 

παρατίθεται το επόµενο παράδειγµα: Ο Hawwet ανέφερε την υπόθεση ενός έφηβου 

κοριτσιού το οποίο υπήρξε βαριά καταδυναστευµένο από τους συνεχείς έντονους καβγάδες 
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στο σπίτι. Το κορίτσι, στη ζωγραφιά "Σπίτι-∆έντρο-Πρόσωπο" σχηµάτισε το σπίτι 

προσθέτοντας ένα τεράστιο παχύ καπνό έξω από την χυµένο έξω από τη καµινάδα. Από αυτή 

την άποψη, η ζωγραφιά αντανακλούσε τα συναισθήµατα του κοριτσιού για το σπίτι της ως 

ένα µέρος βιαιότητας και αναταραχής. Η υπόθεση τέτοιων προβολών των συναισθηµάτων 

(στο χαρτί) εξηγεί την αιτία της παγκόσµιας χρήσης του παιδικού σχεδίου ως εργαλείο 

αξιολόγησης των συναισθηµάτων. 

   Σε γενικές γραµµές η ολοκληρωµένη ερµηνεία µιας ζωγραφιάς µπορεί να 

επιτευχθεί κοιτώντας την και απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: «είναι η ζωγραφιά 

θετική ή αρνητική;», «Είναι χαρούµενη ή λυπηµένη;», «Είναι φιλική ή εχθρική;», 

«Είναι ήρεµη και ευχάριστη ή γεµάτη υπερένταση;», «Είναι δυνατή ή αδύναµη;». 

Υπάρχουν κάποια σηµάδια που είναι κρίσιµης σηµασίας κι βγάζουν στην επιφάνεια 

σηµαντικές πληροφορίες για τον ψυχικό κόσµο του παιδιού. Οι ζωγραφιές χωρίζονται 

σε κινητικές, δηλαδή το παιδί καλείται να ζωγραφίσει τον εαυτό του και άλλους να 

κάνουν κάτι, κι ακίνητες, όπου το παιδί καλείται να ζωγραφίσει την οικογένειά του ή 

κάποιους άλλους χωρίς να κάνουν κάτι και χωρίς ο εξεταστής να του υποδείξει πώς 

να τους ζωγραφίσει. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση των 

ζωγραφιών µε τίτλο «Εγώ στην Τάξη µου» , ζωγραφιά που ανήκει στην κατηγορία 

των ακίνητων ζωγραφιών. Οι οδηγίες για την εν λόγω ζωγραφιά ήταν οι εξής: 

«Φαντάσου τον εαυτό σου µέσα στην τάξη σου και ζωγράφισε το. Μπορείς να 

ζωγραφίσεις τη δασκάλα σου µέσα σε αυτήν, τα θρανία, τον πίνακα, τους φίλους σου, 

ό,τι εσύ επιλέξεις. Έχεις όσο χρόνο χρειαστείς και µπορείς να χρησιµοποιήσεις όλα 

τα χρώµατα που είναι εδώ µπροστά σου». ∆εδοµένου ότι οι ακίνητες ζωγραφιές είναι 

λιγότερο σαφής, τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν ότι θέλουν. Ως εκ τούτου 

είναι αρκετά δύσκολο για τον ειδικό να βγάλει συµπεράσµατα από αυτές.  

   Συγκεκριµένα σηµάδια σε µια ζωγραφιά, δίνουν αρκετά στοιχεία στην προσπάθεια 

να καταφέρει να την ερµηνεύσει ο ειδικός. Ορισµένα από αυτά είναι τα εξής: 

   1) Μέγεθος: πολύ µεγάλες ή πολύ µικρές ζωγραφιές. 

α) Μεγάλες ζωγραφιές, οι οποίες καταλαµβάνουν ολόκληρη τη σελίδα, είναι συνήθως 

ζωγραφισµένες από επιθετικά παιδιά µε µειωµένο εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, τα 

παιδιά αυτά πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια της σελίδας και αφήνουν πολλά από τα 

µέρη του σώµατος της φιγούρας απ’ έξω. Περιστασιακά, ντροπαλά παιδιά µε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση τείνουν να ζωγραφίζουν µεγάλες φιγούρες εκφράζοντας έτσι την 

επιθυµία τους να είναι πιο δυνατά και άξια προσοχής των άλλων. 

β) Μικρές ζωγραφιές (δύο µε τρεις ίντσες στο ύψος) ζωγραφίζονται συνήθως από 
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ντροπαλά, µε χαµηλή αυτοεκτίµηση παιδιά, τα οποία είναι αποµακρυσµένα από τους 

άλλους (το µικρό µέγεθος εκφράζει την ανασφάλειά τους). Αυτά τα παιδιά νιώθουν 

ασήµαντα. Περιστασιακά, παιδιά που είναι φανερά επιθετικά και µε φτωχή 

αυτοεικόνα, ζωγραφίζουν µικρές φιγούρες. Παρόλο που εµφανίζονται επιθετικά και 

γεµάτα αυτοπεποίθηση στον παρατηρητή, κατά βάθος είναι ανασφαλή και αγχώδη. 

   2) Εµφάσεις και Υπερβολές: µέρη του σώµατος που απασχολούν ένα παιδί είναι 

συχνά ζωγραφισµένα µε έντονη έµφαση ή χωρίς έµφαση. Η έντονη έµφαση γίνεται 

φανερή από τη µεγέθυνση µελών του σώµατος (πχ κάποια µέρη του σώµατος είναι 

ζωγραφισµένα µε πολλές λεπτοµέρειες ή µε έντονο χρώµα). Η µη έµφαση φαίνεται 

συνήθως από το γεγονός ότι µέρη του σώµατος ζωγραφίζονται µικρότερα σε σχέση 

µε άλλα, ή χωρίς λεπτοµέρειες, ή µε αχνές γραµµές. 

α) Κεφάλι: τόσο τα µεγάλα όσο και τα µικρά κεφάλια, ζωγραφίζονται συνήθως από 

άτοµα που νιώθουν πνευµατικά ανεπαρκή. Συχνά, το µεγάλο κεφάλι εκφράζει την 

επιθυµία κάποιου να ήταν εξυπνότερος ή πιο ικανός να πετύχει κάτι. 

β) Στόµα: είτε ζωγραφισµένο έντονα ή όχι, το στόµα συνιστά µια ανησυχία για το εν 

λόγω µέρος του σώµατος. Καθώς το στόµα αποτελεί πρωταρχικό µέσο επικοινωνίας, 

παιδιά µε γλωσσικές διαταραχές και διαταραχές τις οµιλίας τείνουν να ζωγραφίζουν 

το στόµα µεγενθυµένο ή µε έντονες γραµµές. Επίσης, ανεξάρτητα παιδιά µπορεί να 

δώσουν έµφαση στο στόµα. 

γ) Μάτια: κενά µάτια χωρίς κόρη ζωγραφίζονται συνήθως από παιδιά µε µαθησιακά 

προβλήµατα οπτικής επεξεργασίας. 

δ) Χέρια: µεγάλα ή µακριά χέρια συνήθως είναι ζωγραφισµένα από παιδιά που 

θέλουν να έχουν τον έλεγχο ή θέλουν δύναµη. Μικρά ή αχνά ζωγραφισµένα χέρια, 

συχνά ζωγραφίζονται από παιδιά που φοβούνται τη δύναµη, που βλέπουν τους 

εαυτούς τους αδύναµους ή µη αποτελεσµατικούς. Πολλές φορές αγόρια στην εφηβεία 

θα ζωγραφίσουν µυώδη χέρια και συχνά µυώδη φιγούρες λόγω της ανησυχίας τους 

για τα γυµνασµένα σώµατα, κάτι που είναι κοινό σ’ αυτές τις ηλικίες. 

ε) Πόδια: µακριά πόδια ζωγραφίζονται συνήθως από παιδιά που επιζητούν την 

ασφάλεια. 

στ) Μύτη: παιδιά µε άσθµα συνήθως ζωγραφίζουν µεγάλες µύτες ή έντονα 

ζωγραφισµένες λόγω της αδυναµίας τους. 

ζ) Αυτιά: µεγενθυµένα αυτιά µπορεί να ζωγραφίζονται από παιδιά µε προβλήµατα 

ακοής. Επίσης, ορισµένα καχύποπτα παιδιά που πιστεύουν ότι οι άλλοι µιλούν γι’ 

αυτά, ζωγραφίζουν τα αυτιά µεγάλα. 
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   3) Παραλείψεις: Παιδιά που ανησυχούν συνήθως για ένα µέρος του σώµατός τους, 

τείνουν να το παραλείπουν. 

α) Παλάµη: παράλειψη της παλάµης µπορεί να σηµαίνει ανασφάλεια και αδυναµία 

του ατόµου να αντιµετωπίσει το περιβάλλον του. 

β) Χέρια: συνήθως τα χέρια παραλείπονται όταν το άτοµο νιώθει ανεπαρκές και µη 

αποτελεσµατικό. Καθώς τα χέρια είναι ένδειξη δύναµης, το γεγονός ότι 

παραλείπονται µπορεί να φανερώνει µια αίσθηση έλλειψής της.  

γ) Πόδια: τα πόδια παρέχουν µια στήριξη σε όλο το σώµα, έτσι, το γεγονός ότι αυτά 

παραλείπονται, µπορεί να σηµαίνει ότι το παιδί βιώνει µια έλλειψη υποστήριξης κι 

ότι νιώθει αδύναµο να κινηθεί. 

δ) Μύτη: η µύτη αντιµετωπίζεται ως σύµβολο δύναµης κι όταν παραλείπεται 

συνήθως φανερώνει αδυναµία. 

ε) Στόµα: η παράλειψή του µπορεί να σηµαίνει τη δυσκολία επικοινωνίας µε τους 

άλλους. 

   4) ∆όντια: τα δόντια πολλές φορές αντικατοπτρίζουν την έντονη µη φυσιολογική 

επιθετικότητα.  

   5) Γεννητικά Όργανα: Όταν ζωγραφίζονται τα γεννητικά όργανα , συνήθως αυτό 

αποτελεί ένδειξη επιθετικότητας. Μάλιστα, τα γεννητικά όργανα συχνά 

παρατηρούνται να είναι ζωγραφισµένα από παιδιά 4-6 χρονών των οποίων οι γονείς 

κυκλοφορούν στο σπίτι γυµνοί για να αναπτύξουν τα παιδιά µια υγιή συµπεριφορά 

απέναντι στο σώµα τους. Παρόλαυτά, η Koppitz (1968), η οποία παρατήρησε πολλές 

φορές στις ζωγραφιές διαταραγµένων παιδιών ζωγραφισµένα γεννητικά όργανα, 

συνδέει τα γεννητικά όργανα µε σοβαρό άγχος για το σώµα και µειωµένο έλεγχο 

παρορµήσεων. 

   6) Σχήµα Στόµατος: χαµογελαστό ή λυπηµένο πρόσωπο µπορεί να φανερώνει 

χαρούµενο ή στεναχωρηµένο άτοµο. 

   7) Ασυνήθιστος τρόπος σχεδιασµού ανθρώπων 

α) Καουµπόι: συχνά ζωγραφίζονται από παιδιά που θέλουν να είναι «σκληρά» και να 

έχουν δύναµη. 

β) Κλόουν: συχνά ζωγραφίζονται από παιδιά µε µειωµένη αυτοεκτίµηση  

γ) Τέρατα και Μάγισσες: συχνά ζωγραφίζονται από παιδιά µε πολύ χαµηλή 

αυτοεκτίµηση . 

   8) Ήλιος: όταν περιλαµβάνεται σε µια παιδική ζωγραφιά, συνήθως αντιπροσωπεύει 

την γονική αγάπη και υποστήριξη. Ο ήλιος είναι πηγή ζεστασιάς όπως και η αγάπη 
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των γονιών. Κάποιες φορές, σύννεφα µπορεί να κρύβουν τον ήλιο. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις υπάρχει µια πιθανότητα το παιδί να µην εκλαµβάνει γονική αγάπη. 

   Επιπλέον, υπάρχουν αρκετά σηµάδια που µπορούν να ερµηνευτούν ως αρνητικά 

χαρακτηριστικά: 

   Παράλειψη φιγούρων: Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ποιος έµεινε έξω από τη 

ζωγραφιά του παιδιού. Παράλειψη του εαυτού υποδηλώνει µειωµένη αυτό-αντίληψη, 

αισθήµατα εγκατάλειψης και µη σηµαντικότητας. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τη 

ζωγραφιά «Εγώ στην Τάξη µου», είναι σηµαντικό να δούµε αν είναι παρών ο 

δάσκαλος, κάτι που υποδηλώνει αρνητική στάση προς το σχολείο ή τον ίδιο το 

δάσκαλο. 

   Παράθεση επιπλέον φιγούρων: Επιπλέον φιγούρες µπορεί να φανερώνουν άτοµα 

που τα παιδιά θα ήθελαν να έχουν φίλους ή άτοµα που είναι πολύ σηµαντικά γι’ αυτά. 

   Τοποθέτηση φιγούρων στο χαρτί: Η απόσταση των αντικειµένων ή των φιγούρων 

είναι σηµαντική µεταβλητή στην αξιολόγηση της ζωγραφιάς. Τα παιδιά µπορεί να 

τοποθετούνται δίπλα στο δάσκαλο ή αποµακρυσµένα από αυτόν. Πολλές φορές τα 

παιδιά ζωγραφίζουν τους εαυτούς τους δίπλα σε κάποιο πρόσωπο πιθανόν θέλοντας 

να είξουν ότι επιζητούν περισσότερη προσοχή από αυτό. Αντίστοιχα, ζωγραφίζουν 

τους εαυτούς τους µακριά από το δάσκαλο, όταν εύχονται να ήταν µακριά από αυτόν. 

   Μέγεθος φιγούρων: Το µέγεθος όσων περιλαµβάνονται στην εικόνα είναι 

σηµαντικό. Αν ένα παιδί θεωρεί ένα συµµαθητή του σηµαντικό, τότε υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα να το ζωγραφίσει µεγαλύτερο από ότι τον ίδιο του τον εαυτό. Τα παιδιά 

που θεωρούν τους εαυτούς τους ασήµαντους, τείνουν να ζωγραφίζουν τους εαυτούς 

τους µικρότερους σε σχέση µε τους άλλους. 

   Όµοια αντιµετώπιση φιγούρων: Ένα παιδί µπορεί να ζωγραφίσει τον εαυτό του να 

µοιάζει µε κάποιον που θαυµάζει ή που του αρέσει. Μπορεί να ζωγραφίζει τον εαυτό 

του να κοιτάζει προς την ίδια κατεύθυνση ή να φοράει τα ίδια ρούχα µε το αγαπηµένο 

πρόσωπο. 

   Αντίθετη αντιµετώπιση φιγούρων: Το παιδί µπορεί να έχει ζωγραφίσει των εαυτό 

του λιγότερο χαρούµενο ή µε αρνητική έκφραση του προσώπου, σε σχέση µε τους 

άλλους στη ζωγραφιά. 

   Υπογράµµιση ή µαρκάρισµα: Η υπογράµµιση συνήθως αντικατοπτρίζει µια ασφαλή 

βάση για τα παιδιά που δεν είναι σίγουρα για τους γύρω τους. 

   Αποµάκρυνση ατόµων µε γραµµές ή κουτιά: Μη επιθυµητά πρόσωπα εµφανίζονται 

συχνά αποµακρυσµένα από τους άλλους, διαχωρισµένα µε γραµµές ή τοποθετηµένα 
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µέσα σε κουτιά. Αναφορικά µε την τάξη, το παιδί θεωρεί τον εαυτό του ως 

αποµονωµένο όταν ζωγραφίζει τον εαυτό του µέσα σε έναν κύκλο ή ένα κουτί 

(Klepsch & Logie, 1982). 

  Αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ασκήσει κριτική στις µεθόδους των προβολικών 

δοκιµασιών. Όπως και µε άλλες προβολικές µεθόδους (όπως είναι το τεστ κηλίδων 

του Rorschach), η ερµηνευτική χρήση των ζωγραφιών για την αξιολόγηση της 

προσωπικότητας συχνά βασίζεται, περισσότερο σε ενστικτώδεις και υποκειµενικές 

εντυπώσεις παρά σε επιστηµονική ανάλυση. Είναι συχνό τα παιδιά να αναπτύσσουν 

ενδιαφέρον για ένα συγκεκριµένο θέµα στις ζωγραφιές τους και να κάνουν ζωγραφιές 

επαναλαµβάνοντας το ίδιο θέµα ξανά και ξανά. Ένα εξάχρονο αγόρι επανειλληµένα 

ζωγράφιζε σκηνές από ένα πεδίο µάχης, οι οποίες απεικόνιζαν στρατιώτες σε 

διάφορες καταστάσεις επίθεσης. Αυτό δεν ήταν απαραίτητα έκφραση προσωπικών 

εµπειριών ή συναισθηµάτων βίας, και αυτές οι εικόνες µπορεί απλά να είχαν 

αποτυπωθεί στο µυαλό του από τα κόµικς και την τηλεόραση. Οι ζωγραφιές των 

παιδιών αποτελούν µέρος της καθηµερινής ζωής και γι’ αυτό ενέχουν περίπλοκα 

εννοιολογικά σχήµατα, τόσο που οι ειδικό πολλές φορές δεν µπορούν να 

συµφωνήσουν στο τι ακριβώς µια ζωγραφιά αποτυπώνει. Είναι συχνή η 

αναπαράσταση µια κατάστασης ή εµπειρίας του παιδιού, ωστόσο δεν θα πρέπει να 

αποκλειστεί το γεγονός να αποτελούν αυτές οι ζωγραφιές αόριστα ορνιθοσκαλίσµατα 

(Glyn & Silk, 1990). 

   Στην παρούσα εργασία προκειµένου να αντιµετωπιστεί το αδύναµο σηµείο της 

ψυχοδυναµικής ανάλυσης (που αφορά στο υποκειµενικό στοιχείο), έγινε µια 

προσπάθεια εκτίµησης των ζωγραφιών ποσοτικοποιώντας τις αρνητικές ενδείξεις σε 

αυτές ώστε να γίνει εφικτή η σύγκριση ανάµεσα στις ζωγραφιές των µαθητών µε 

κανονική σχολική/γνωστική επίδοση και των µαθητών µε διαταραχές στη µάθηση. Τα 

κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη αφορούν τις αρνητικές ενδείξεις που ενδέχεται να έχει 

µια ζωγραφιά. Τα εν λόγω κριτήρια αφορούν συγκεκριµένα τις ζωγραφιές µε τίτλο 

«Εγώ στην Τάξη µου» και αναφέρονται στα συγκεκριµένα εκείνα χαρακτηριστικά 

που µπορεί να έχει µια ζωγραφιά τα οποία φορτίζουν αρνητικά την εικόνα. Για την 

ανάλυση των ζωγραφιών, λοιπόν, χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα κριτήρια 

προσαρµοσµένα για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων των παιδιών ως προς τη 

µάθηση (για µια πλήρη παρουσίαση των κριτηρίων βλέπε Παράρτηµα 1: 

«Προβολικές ∆οκιµασίες και η χρήση τους στη Κλινική Πρακτική). Το πρώτο 

κριτήριο αφορά τον πίνακα: αν ο πίνακας έχει έντονο χρώµα (βαθµός 1) και/ή ο 



 55

µαθητής έχει κάνει ακραία επιλογή (βαθµοί 2). Το δεύτερο κριτήριο αφορά τις 

ενδείξεις άγχους: αν υπάρχει στη ζωγραφιά ρολόι, σπόγγος ή βέργα (βαθµός 1), β. αν 

το σχολείο είναι µουτζουρωµένο, τα παράθυρα µε κάγκελα ή είναι µια χαοτική 

ζωγραφιά (βαθµοί 2) και, γ. αν υπάρχουν έντονες αγχώδεις γραµµές ή άλλες ακραίες 

επιλογές (βαθµοί 2). Το τρίτο κριτήριο αφορά τον τρόπο που ο µαθητής/ η µαθήτρια 

έχει ζωγραφίσει τον εαυτό του/της: α. αν έχει αρνητικό χρώµα ή είναι µικροσκοπικός 

(βαθµός 1), β. αν είναι αρνητικά ζωγραφισµένος, µη αρτιµελής και/ή έχει πρόσωπο 

µουτζουρωµένο (βαθµοί 2), γ. αν απουσιάζει τελείως από τη ζωγραφιά (βαθµοί 3). Το 

τέταρτο κριτήριο αφορά το δάσκαλο: α. αν αυτός είναι απών (βαθµοί µηδέν) (κάτι 

που δεν αποτελεί αρνητική ένδειξη), β. αν είναι παρών, αρνητικά ζωγραφισµένος 

(βαθµός 1), γ. αν είναι αρνητικά ζωγραφισµένος, µη αρτιµελής, µε µαύρο ή κόκκινο 

πρόσωπο (βαθµοί 2). Το επόµενο κριτήριο έχει να κάνει µε το πώς είναι σχεδιασµένη 

η έδρα: α. αν απουσιάζει (κάτι που δεν αποτελεί αρνητική ένδειξη, βαθµοί µηδέν), β. 

αν είναι αρνητικά ζωγραφισµένη και/ή είναι κενή (βαθµός 1 και αν είναι έντονα 

ζωγραφισµένη και/ή κενή, βαθµοί 2. Το έκτο κριτήριο έχει να κάνει µε τον τρόπο που 

είναι ζωγραφισµένοι οι συµµαθητές: α. αν είναι απόντες (κάτι που δεν αποτελεί 

αρνητική ένδειξη, βαθµοί µηδέν), β. αν είναι αρνητικά ζωγραφισµένοι µε έντονο 

χρώµα και/ή µικροσκοπικοί (βαθµός 1), γ. αν είναι ζωγραφισµένοι µε αρνητικό 

έντονο χρώµα ή έχουν λυπηµένα πρόσωπα και/ή είναι µη αρτιµελείς (βαθµοί 2). Το 

έβδοµο κριτήριο αφορά τα θρανία: αν είναι ζωγραφισµένα αρνητικά (βαθµός 1) και/ή 

αν είναι κενά και/ή εµφανίζονται µε έντονο χρώµα (βαθµοί 2). Τέλος, εξετάζονται οι 

όποιες άλλες αρνητικές ενδείξεις (βαθµοί 1 ή 2 ανάλογα) όπως για παράδειγµα πόρτα 

έντονη καφέ µε σίδερα, κόκκινα κ.α. ή αν ο µαθητής ζωγράφισε τον εαυτό του έξω 

από την τάξη και/ή το σχολείο µουτζουρωµένο (βαθµοί 3) (βλέπε Πίνακα 3 ενοτ. 

Μεθοδολογία). 

   Η βιβλιογραφία πάνω στο παιδικό σχέδιο θέτει πολλά ερωτήµατα αλλά επίσης και πολλές 

απαντήσεις. Το παιδικό σχέδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διερευνηθούν υποθέσεις και 

για να προσφέρει µια σφαιρική εντύπωση για τη λειτουργικότητα του aτόµου (Kahill, 1984 

στο Flanagan & Motta, 2007, σελ. 266). Ως εκ τούτου, το παιδικό σχέδιο είναι περισσότερο 

κατάλληλο να χρησιµοποιείται για να καθορίσει αν ενδείκνυται επιπλέον αξιολόγηση. Όταν 

το παιδικό σχέδιο χρησιµοποιείται ως µέρος µιας συνολικής αξιολόγησης η οποία 

περιλαµβάνει ορισµένα στάδια, η ακρίβεια (από τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις 

ζωγραφιές) βελτιώνεται. Γι’ αυτό, το παιδικό σχέδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µια 

τεχνική που παράγει δεδοµένα τα οποία είτε κατευθύνουν προς µια επιπλέον αξιολόγηση, 
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είτε ενσωµατώνονται µε άλλα δεδοµένα (Matto et all., 2005 στο Flanagan & Motta, 2007, 

σελ. 266). Οι ζωγραφιές λειτουργούν ως εργαλείο σε µια αξιολόγηση για να ξεκινήσει µια 

συζήτηση µε το παιδί, «να σπάσει ο πάγος», ως εργαλείο για τα παιδιά µε νοητικά 

προβλήµατα. Η διαικασία είναι ευχάριστη για τα παιδιά, καθώς ακόµη και αυτά που 

αντιµετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες εν χρειάζεται να διαβάζουν κάτι για να βγάλουν εις 

πέρας τη δοκιµασία (όπως πχ τα ερωτηµατολόγια). Τα παιδιά χαίρονται µε αυτή τη 

διαδικασία και δεν νιώθουν να απειλούνται (Flanagan & Motta, 2007). 
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2) Αρνητικές Ενδείξεις Ζωγραφιών – Βαθµολόγηση  
 
Α)Μαθητές µε οµαλή ακαδηµαϊκή/σχολική επίδοση  
 

ID �  1527 1537 1539 1540 1541 1543 1545 1553 1554 
ΠΙΝΑΚΑΣ          1= - 
(χρώµα/άγχος)    2= 
Ακραία επιλογή 
 

   2 2 
ΑΓΧ 

 2   

          

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ    
1= Ρολόι / Σπόγγος / Βέργα 
 2 = Μουτζουρωµένο 
Σχολείο/Παράθυρα µε 
κάγκελα/Χαοτική Ζωγρ   
      Έντονες αγχώδεις 
γραµµές – άλλες ακραίες 
επιλογές                     

  1 
ΑΓΧ ΓΡΑΜ 

  2 
ΕΝΤ 
ΑΓΧ 
ΓΡΑΜ 

   

          

ΕΑΥΤΟΣ  1= Αρν. 
Xρώµα/µικροσκοπικός/όταν 
‘φεύγει’ / τοξάκι 
          2=Αρνητικός &  µη 
αρτιµ./∆ΟΝΤΙΑ 
/Μουτζουρ. Πρόσωπο 3 = 
απών 

 1 1 3 1  2  3 

          
∆ΑΣΚΑΛΟΣ   0 = απών    
1= Παρών Αρνητικός/ 
µικροσκοπικός 
                            2= Αρν &  
Μη αρτιµ/∆εµένος/ Μαύρο-
Κόκκ πρόσωπο 

         

          
Ε∆ΡΑ  0= Απούσα 1= 
Αρνητική ή Κενή  2 = 
Αρνητική & Κενή έδρα/  

1 
KENH 

        

          
ΣΥΜΜΑΘΗΤ. 
1=Παρόντες Αρνητικοί,  
Χρώµα, Μικροσκοπικοί  
 2 = Αρνητ. Χρώµα &  Sad 
face & Μη αρτιµέλεια 
/∆εµένος/  
       Μαύρο-Κόκκινο 
πρόσωπο/Φιγούρα           0 
= απών 

         

          

ΘΡΑΝΙΑ        1= 
Αρνητικά/Κενά, κλπ.  2= 
Αρνητ & Κενά Θρανία 

1 
KENA 

1 2 
ΕΝΤΟΝΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΑΡΕΚΛΕΣ 

2 
ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΟ 

ΜΑΥΡΟ 

 1 2 2 
ΕΝΤΟΝΑ 
ΜΑΥΡΑ 

2 

 ΑΛΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ      1  ,   2   
3 όταν είναι εκτός τάξης 
µε µουτζουρωµένο το 

σχολείο 
 

         

          

 
ΣΥΝΟΛΟ  � 

2 2 4 7 3 3 
ΠΡΩΤ 

6 
DESER 

2 ?? 5 
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ID �  1555 1557 1558 1561 1562 1563 1564 

ΠΙΝΑΚΑΣ          1= - 
(χρώµα/άγχος)    2= 
Ακραία επιλογή 
 

1 
ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΓΡΑΜΜ 

    1  

        

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ    
1= Ρολόι / Σπόγγος / Βέργα 
 2 = Μουτζουρωµένο 
Σχολείο/Παράθυρα µε 
κάγκελα/Χαοτική Ζωγρ   
      Έντονες αγχώδεις 
γραµµές – άλλες ακραίες 
επιλογές                     

 1 
ΑΓΧ 

   
ΣΠΟΓΓΟΣ 
ΕΝΤΟΝΟ 

  

        

ΕΑΥΤΟΣ  1= Αρν. 
Xρώµα/µικροσκοπικός/όταν 
‘φεύγει’ / τοξάκι 
          2=Αρνητικός &  µη 
αρτιµ./∆ΟΝΤΙΑ 
/Μουτζουρ. Πρόσωπο 3 = 
απών 

3  1 1  
ΠΡΟΣΩ? 

 

1? 
ΚΟΚΚ/ΠΟΡΤ 

1 1 
ΜΙΚΡ 

        
∆ΑΣΚΑΛΟΣ   0 = απών    
1= Παρών Αρνητικός/ 
µικροσκοπικός 
                            2= Αρν &  
Μη αρτιµ/∆εµένος/ Μαύρο-
Κόκκ πρόσωπο 

       

        
Ε∆ΡΑ  0= Απούσα 1= 
Αρνητική ή Κενή  2 = 
Αρνητική & Κενή έδρα/  

2 
ΕΝΤΟΝΟ 
ΚΑΦΕ 

2      

        
ΣΥΜΜΑΘΗΤ. 
1=Παρόντες Αρνητικοί,  
Χρώµα, Μικροσκοπικοί  
 2 = Αρνητ. Χρώµα &  Sad 
face & Μη αρτιµέλεια 
/∆εµένος/  
       Μαύρο-Κόκκινο 
πρόσωπο/Φιγούρα           0 
= απών 

       

        
ΘΡΑΝΙΑ        1= 
Αρνητικά/Κενά, κλπ.  2= 
Αρνητ & Κενά Θρανία 

2 1    2 2 

 ΑΛΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ      1  ,   2   
3 όταν είναι εκτός τάξης 
µε µουτζουρωµένο το 

σχολείο 
 

       

        

 
ΣΥΝΟΛΟ  � 

8 4 1 1 2 4 3 



 59

Β) Μαθητές µε ∆ιαταραχές στη Μάθηση 
 
 
 

ID �  1533 1538 1542 1544 1550 1551 1568 1569 
ΠΙΝΑΚΑΣ          1= - 
(χρώµα/άγχος)    2= 
Ακραία επιλογή 
 

1 1 
ΜΑΥΡΟ 

  2 
ΜΠΛΕ 
ΕΝΤΟΝΟ 

2 
ΕΝΤ 
ΜΠΛΕ 

  
 

         

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ    
1= Ρολόι / Σπόγγος / Βέργα 
 2 = Μουτζουρωµένο 
Σχολείο/Παράθυρα µε 
κάγκελα/Χαοτική Ζωγρ   
      Έντονες αγχώδεις 
γραµµές – άλλες ακραίες 
επιλογές                     

        

         

ΕΑΥΤΟΣ  1= Αρν. 
Xρώµα/µικροσκοπικός/όταν 
‘φεύγει’ / τοξάκι 
          2=Αρνητικός &  µη 
αρτιµ./∆ΟΝΤΙΑ 
/Μουτζουρ. Πρόσωπο 3 = 
απών 

2 2 
ΜΑΥΡΟΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚ 

1  1 
ΚΟΚΚΙ?? 

2 
ΕΝΤ 
ΜΩΒ 

2 
ΕΝΤΟΝΑ 
ΜΑΤΙΑ 
ΜΗ 

ΑΡΤΙΜ 

2 

         
∆ΑΣΚΑΛΟΣ   0 = απών    
1= Παρών Αρνητικός/ 
µικροσκοπικός 
                            2= Αρν &  
Μη αρτιµ/∆εµένος/ Μαύρο-
Κόκκ πρόσωπο 

    1 ??   2 

         
Ε∆ΡΑ  0= Απούσα 1= 
Αρνητική ή Κενή  2 = 
Αρνητική & Κενή έδρα/  

      2  

         
ΣΥΜΜΑΘΗΤ. 
1=Παρόντες Αρνητικοί,  
Χρώµα, Μικροσκοπικοί  
 2 = Αρνητ. Χρώµα &  Sad 
face & Μη αρτιµέλεια 
/∆εµένος/  
       Μαύρο-Κόκκινο 
πρόσωπο/Φιγούρα           0 
= απών 

   2 1??    

         
ΘΡΑΝΙΑ        1= 
Αρνητικά/Κενά, κλπ.  2= 
Αρνητ & Κενά Θρανία 

2 1 
ΜΑΥΡΟ 

2 1 1 2 
ΕΝΤ 
ΜΩΒ 

2 2 

 ΑΛΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ      1  ,   2   
3 όταν είναι εκτός τάξης 
µε µουτζουρωµένο το 

σχολείο 
 

     ΠΟΡΤΑ 
ΕΝΤ 
ΚΑΦΕ 

  

 
 4 

ΠΡΩΤ 
3      

 
ΣΥΝΟΛΟ  � 

5   3?? 
ΕΓΩ? 

6 ?? 7 
*** 

6 
DESERT 

6 
DESERT 
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                       3) Ζωγραφιές συµµετεχόντων   
 
Ζωγραφια_ID1550 

 
 
 
 
 
 
Ζωγραφια_ID1569 
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Ζωγραφια_ID1547 

 
 
Ζωγραφια_ID1534 
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Ζωγραφια_ID1570 

 
 
Ζωγραφια_ID1572 

 
 


