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1)ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

1.1)Το παιδικό σχέδιο 

 

• Τί είναι το παδικό σχέδιο; 
    Τα παιδικά σχέδια έχουν µια άµεση γοητεία, είναι απλά και ελκυστικά, γεµάτα ζωή και 

χαρακτήρα. Σε µια όµως πιο προσεκτική εξέταση, τα σχέδια αυτά συχνά παρουσιάζουν 

περίεργα ή ακόµα και ενοχλητικά στοιχεία. Στο παρελθόν, οι ψυχολόγοι επικαλούνταν 

άκριτα την ανωριµότητα των γνωστικών λειτουργιών ή των συναισθηµατικών καταστάσεων 

των παιδιών. Επειδή όµως τέτειες ερµηνείες στην πραγµατικότητα δεν εξηγούσαν τίποτα και 

δεν οδηγούσαν σε αυστηρά προσδιορισµένες και επαληθεύσιµες προτάσεις, η έρευνα στο 

παιδικό σχέδιο παρουσίαζε για πολλά χρόνια περιορισµένη πρόοδο. «Πειραµατικές όµως 

έρευνες στις οποίες τα παιδιά επιδίδονται σε προσεκτικά δοµηµένα σχεδιαστικά έργα, καθώς 

και η αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η σχεδιαστική διαδικασία στον καθορισµό της 

τελικής µορφής του ολοκληρωµένου σχεδίου, αναζωογόνησαν τη µελέτη του παιδικού 

σχεδίου»(Thomas&Silk, 1997). 

    Ο ορισµός του παιδικού σχεδίου είναι ένα εκπληκτικά δύσκολο θέµα, που σπάνια τίθεται 

µε σαφήνεια από ψυχολόγους οι οποίοι µελετούν τα σχέδια των παιδιών. Το πρόβληµα του 

ορισµού του σχεδίου ταυτίζεται µε τον ορισµό της εικόνας. Αναπόφευκτα, ωστόσο, όλες οι 

θεωρίες του παιδικού σχεδίου διατυπώνουν υποθέσεις για τη φύση των εικόνων και είναι 

σηµαντικό να διευκρινιστούν αυτές οι υποθέσεις. Πάντως, αν και οι εικόνες αποτελούν ένα 

συνηθισµένο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής, δεν είναι καθόλου εύκολο να δοθεί ένας 

ικανοποιητικός ορισµός της εικόνας. 

    «Η πιο απλή προσέγγιση ορίζει την εικόνα ως µια σειρά σηµαδιών σε µια οριζόντια 

επιφάνεια. Ο τρόπος µε τον οποίο τα σηµάδια αυτά αναπαριστούν κάτι άλλο δηµιουργεί τα 

προβλήµατα ορισµού και ερµηνείας του όρου. Ένα σοβαρό ζήτηµα που ωθεί σε διάσταση της 

θεωρίες των εικόνων είναι η σχέση µεταξύ της αντίληψης της εικόνας και της φυσικής 

αντίληψης του πραγµατικού κόσµου»(Thomas&Silk, 1997). 

    «Σύµφωνα µε τη θέση ότι οι εικόνες είναι σύµβολα, δηµιουργείται µια θεωρία κατά την 

οποία οι εικόνες αποτελούν ένα συµβολικό και αυθαίρετο κώδικα. Ο Goodman, 

υποστηρικτής της θεωρίας αυτής, πιστεύει ότι τα σηµάδια που που αποτελούν µια εικόνα 

διαβάζονται όπως τα σύµβολα στη γλώσσα. ∆εν είναι καθόλου απαραίτητο, να υπάρχει 

κάποια φυσική οµοιότητα ανάµεσα σε ένα γραφικό σύµβολο και στο θέµα που απεικονίζεται. 

Η κύρια όµως αντίρρηση σε αυτήν τη θεωρία είναι η απόδειξη ότι δε χρειάζεται κάποια 
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ιδιαίτερη εκπαίδευση για να µπορούν οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν τα θέµατα των 

εικόνων»(Thomas&Silk, 1997).  

     «Άλλοι θεωρητικοί έχουν υποστηρίξει ότι η φυσιολογική, αυθόρµητη αναγνώριση των 

εικόνων δεν προϋποθέτει µια καλά εξασκηµένη ικανότητα ερµηνείας, αλλά βασίζεται στη 

φυσική οµοιότητα που υπάρχει ανάµεσα στη εικόνα και στο θέµα της. Συνεπώς, η αντίληψη 

των εικόνων εξαρτάται από αυτό που θεωρούµε ότι περιλαµβάνει η οπτική αντίληψη του 

παραγµατικού κόσµου. Η Hagen (1980), ταξινοµεί τις αντιληπτικές θεωρίες. Αρχικά, οι 

οικολογικές θεωρίες της σχολής Gibson, υποστηρίζουν ότι η αντίληψη επιτυγχάνεται µέσα 

από την ανακάληψη των σηµαντικών δοµών που υπάρχουν ήδη στον εξωτερικό ορατό 

κόσµο. Οι δοµικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η αντίληψη πηγάζει από τις δοµηµένες 

σύµφωνα µε την προηγούµενη εµπειρία µας αντιληπτικές έννοιες διφορούµενων οπτικών 

ερεθισµάτων στο µάτι. Τέλος, οι θεωρίες Gestalt υποστηρίζουν ότι η αντίληψη εξαρτάται από 

τη δόµηση των οπτικών ερεθισµάτων σύµφωνα µε τους νόµους της Gestalt για την 

αντιληπτική οργάνωση»(Thomas&Silk, 1997). 

    Κάθεµια από αυτές τις αντιληπτικές θεωρίες σχετίζεται µε µια ιδιαίτερη θεωρία αντίληψης 

των εικόνων. Η κάθε θεωρητική προσέγγιση παρέχει µια χρήσιµη ερµηνεία κάποιων 

χαρακτηριστικών των εικόνων, αλλά αποτυγχάνει να ερµηνεύσει το ίδιο καλά κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά. Μια µεικτή θεωρία όπως αυτή της Hagen, θα µπορούσε να προσφέρει ένα 

συµβιβασµό.  

    Τελικά, το παιδικό σχέδιο είναι ένα συνηθισµένο φαινόµενο της καθηµερινής ζωής και 

εισάγει τέτοιες νοηµατικές πολυπλοκότητες, ώστε οι ειδικοί δεν µπορούν να συµφωνήσουν 

στο τί ακριβώς είναι ένα σχέδιο. Συνήθως αναπαριστά κάτι αλλά δε πρέπει να αγνοήσουµε το 

ενδεχόµενο µη αναπαραστασιακών σχηµατικών παραστάσεων. 

    Όµως γιατί τα παιδιά ζωγραφίζουν τελικά; Το σχέδιο είναι σχετικά µια µοναχική 

δραστηριότητα, γι’αυτό το λόγο τα παιδιά ίσως σχεδιάζουν κυρίως λόγω της ικανοποίησης 

που αντλούν από την ίδια δραστηριότητα. Είναι λογικό πάντως να υποθέσουµε ότι 

διαφορετικά παιδιά σε διαφορετικούς χρόνους έχουν διαφορετικούς λόγους για να 

σχεδιάσουν. «Σίγουρα τα παιδιά φαίνεται ότι θεωρούν το σχέδιο µια µορφή παιχνιδιού στο 

οποίο επιδίδονται µε προθυµία και απορροφώνται από αυτό ακριβώς στο µοναχικό τους 

παιχνίδι µε αντικείµενα και υλικά. Ίσως τα µεγαλύτερα παιδιά αντλούν ευχαρίστηση από τη 

δηµιουργία αναγνωρίσιµων εικόνων πάνω σε θέµατα που τους ενδιαφέρουν. Για µερικά η 

ευχαρίστηση από το σχέδιο µπορεί να είναι η δηµιουργία ενός συµβολικού κόσµου στον 

οποίο µπορούν να ασκήσουν τον έλεγχο που τους λείπει στην πραγµατική τους ζωή. Το 

σχέδιο λοιπόν µπορεί να εξυπηρετεί έναν εκφραστικό σκοπό και η έκφραση της 

συναισθηµατικής εµπειρίας είναι και βαθιά ικανοποιητική και απαραίτητη για τη 

συναισθηµατική υγεία»(Thomas&Silk, 1997). 
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• Η εξέλιξη του παιδικού σχεδίου 
    Το παιδικό ιχνογράφηµα αποτελεί µια εκφραστική διαγωγή µε καθαρά δικό της ύφος, που 

δεν είναι εύκολο να το αναπαραγάγει αυθεντικά ο ενήλικος. Αυθόρµητη και παγκόσµια, 

υπακούει σε ορισµένους δικούς της νόµους και διαγράφει µια δική της εξέλιξη, περνώντας 

από ορισµένα χαρακτηριστικά στάδια. 

    «Ένα παιδί ξεκινάει να ζωγραφίζει όταν είναι περίπου 18 µηνών. Η δραστηριότητα αυτή 

είναι αυθόρµητη, καθώς ακόµη κι αν ποτέ κανείς δεν του δώσει χαρτί και χρώµατα, το παιδί 

θα προσπαθήσει να δηµιουργήσει σχήµατα πάνω στο χώµα ή ακόµη και σε µια σκονισµένη 

επιφάνεια. Αυτή η ικανότητα και η προθυµία να παράγει κανείς σχήµατα φαίνεται να είναι 

εγγενής»(Dubowski, 1984). 

    Σε γενικές γραµµές τα παιδικά σχέδια µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερα στάδια. Η 

εξέλιξη του παιδικού σχεδίου αρχίζει από την ηλικία των 18 µηνών µε ό,τι θα µπορούσαµε να 

αποκαλέσουµε άµορφο σχέδιο. Στο πρώτο αυτό στάδιο, η παιδική έκφραστικότητα 

εκδηλώνεται µε το ανακάτεµα, στο πλαστικό επίπεδο, και µε το µουτζούρωµα στο γραφικό. 

Είναι το καθαυτού στάδιο του «ορνιθοσκαλίσµατος». «Το µουτζούρωµα δεν αποτελεί 

άσκοπες και ασυντόνιστες κινήσεις, αλλά δείχνει επίγνωση των σχηµατικών παραστάσεων 

και αυξανόµενο συντονισµό µατιού-χεριού»(Thomas&Silk, 1997). «Το µουτζούρωµα είναι 

µια παλινδροµική κίνηση και στη συνέχεια περιστροφική»(Meredieu, 1981). Ερευνητές όπως 

ο Luquet και ο Piaget, θεωρούσαν τα πρώτα µουντζουρώµατα απλό παιχνίδι και άσκηση. «Η 

Kellog (1969) αναγνώρισε 20 διαφορετικά είδη µουντζουρώµατος, των οποίων οι διάφοροι 

συνδυασµοί εξελίσσονται προοδευτικά σε πιο πολύπλοκα σχήµατα όπως τα διαγράµµατα, 

τους συνδυασµούς και τα σύνολα»(Κουλάκογλου, 1997).  

    Το µουντζούρωµα που στην αρχή γίνεται µόνο για την ηδονή της κίνησης, είναι πάνω 

απ’όλα κινησιακή δραστηριότητα. Μόνο αργότερα, όταν το παιδί παρατηρεί ότι η κίνηση 

παράγει κάποιο ίχνος, θα ξαναρχίσει, αυτή τη φορά για την ικανοποίηση που του δίνει το 

αποτέλεσµα. «Η αποφασιστική στιγµή είναι όταν το παιδί ανακαλύψει την αιτιακή σχέση 

ανάµεσα στην κίνηση του µουντζουρώµατος και τη διατήρηση του ίχνους. Πρόκειται για την 

απαρχή της θεληµατικής γραφικής»(Meredieu, 1981). Ο Luquet (1913,1927) χαρακτήρισε το 

στάδιο αυτό ως στάδιο του «τυχαίου ρεαλισµού». Στο στάδιο αυτό δηλαδή το παιδί είναι 

περίπου 2 µε 2,5 ετών και αρχίζει να ερµηνεύει τα µουντζουρώµατα ως εικόνες. Το στάδιο 

αυτό σηµειώνει το τέλος της λεγόµενης περιόδου του µουτζουρώµατος. Τελικά, η µελέτη 

αυτών των πρώτων εκδηλώσεων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για όποιον θέλει να 

κατανοήσει την παιδική τέχνη, γιατί αυτές καθορίζουν όλη τη µελλοντική δραστηριότητα του 

παιδιού και αποτελούν την αυθεντική «προϊστορία» του σχεδίου. 
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    «Είναι φανερό ότι από την ηλικία των 2,5 ετών περίπου τα παιδιά βλέπουν τα σχέδια τους 

ως αναπαραστάσεις κάποιων αντικειµένων. Μερικές φορές δηλώνουν τις προθέσεις τους πριν 

αρχίσουν να σχεδιάζουν και εξηγούν το νόηµα της εικόνας πριν την ολοκληρώσουν. Στο 

δεύτερο αυτό στάδιο τα µουντζουρώµατα αναγνωρίζονται πιο εύκολα από τους άλλους και 

περισσότερα σχήµατα επαναλαµβάνονται στο ίδιο φύλλο χαρτιού»(Thomas&Silk, 1997). 

Σύµφωνα µε την Kellogg (1969), αδιαφοροποίητα και ακανόνιστα σχήµατα αναγνωρίζονται 

σταδιακά ως κύκλοι, τετράγωνα, τρίγωνα και σταυροί. Γύρω στο 3ο έτος εµφανίζεται η 

πρώτη απλή αναπαράσταση του ανθρωπάκου, που έχει χαρακτηριστικά µεγάλο κεφάλι. Αυτό 

συµβαίνει γιατί τα παιδιά που έχουν φτάσει στην ηλικία των 3,5 ετών έχουν αρχίσει να 

κάνουν αναπαραστατικά σχέδια, δεν κατορθώνουν όµως πάντα να συντονίσουν τα µέρη ενός 

σχεδίου. Μετά την ηλικία των 3,5 ετών περίπου, τα παιδιά αρχίζουν να δηµιουργούν σχέσεις 

ανάµεσα στις λεπτοµέρειες του σχεδίου. Σύµφωνα µε τον Luquet, αυτό το στάδιο στα 3 µε 4 

έτη, κατά το οποίο το παιδί αρχίζει µια φάση εκµάθησης που χαρακτηρίζεται από αποτυχίες 

και επιµέρους επιτυχίες, µπορεί να ονοµαστεί «αποτυχηµένος ρεαλισµός». 

   «Στην εξέλιξη του το σχέδιο του παιδιού συνδέεται στενά και µε την παράλληλη εξέλιξη 

της γλώσσας και της γραφής. Σε γενικές γραµµές, καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν, τα σχέδιά 

τους γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικά. Ωστόσο τα σχέδια των παιδιών ηλικίας 5-8 ετών 

µερικές φορές περιλαµβάνουν στοιχεία που το παιδί ξέρει ότι υπάρχουν, ακόµα και όταν 

κανονικά δεν τα βλέπει. Σαν αποτέλεσµα προκύπτουν σχέδια που ονοµάζονται «διαφάνειες» 

ή «ακτινογραφίες», τα οποία χαρακτηρίζουν το τρίτο στάδιο, που και ο Luquet ονόµασε 

«διανοητικός ρεαλισµός» »(Thomas&Silk, 1997). Στο στάδιο αυτό δηλαδή το παιδί σχεδιάζει 

το αντικείµενο όχι όπως το βλέπει, αλλά όπως το ξέρει. «Μετά το σχέδιο του ανθρωπάκου το 

παιδί περνά από το ίχνος, στο σηµείο, που προϋποθέτει ταυτόχρονα το διαχωρισµό και την 

προσέγγιση ενός σηµαίνοντος κι ενός σηµαινόµενου»(Meredieu, 1981). Γενικά πάντως, στο 

στάδιο αυτό τα σχέδια των παιδιών γίνονται όλο πιο ρεαλιστικά όσο αφορά στις διαστάσεις 

και τις λεποµέρειες. Βαθµιαία εµφανίζονται µέσα στο σχέδιο το ένα έπειτα από το άλλο, όλα 

τα γνωστά θέµατα, τα σπίτια, οι δρόµοι, τα αυτοκίνητα, τα δένδρα, τα λουλούδια, τα πουλιά, 

τα βουνά, η θάλασσα... «Στο σχέδιο του παιδιού δηλαδή, ενυπάρχει ένα ολόκληρο σύστηµα 

λεξιλογίου και ποικίλα γραφικά σηµεία. Εκείνο µάλιστα που έχει σηµασιά να παρατηρήσει 

κανείς δεν είναι µόνο το θέµα του σχεδίου, αλλά η χρήση της συµβολικής γλώσσας και των 

µορφικών αναλογιών οι οποίες είναι εκφραστικά φορτισµένες. Κατά τη διάρκεια της 

εξελικτικής πορείας του παιδιού, είναι πιθανό κάποιες µορφές να χάσουν την εκφραστική 

τους αξία, αλλά δεν εξαφανίζονται από το σχέδιο του παιδιού»(Kindler, 1970). 

    «Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, συχνά προσπαθούν να δώσουν βάθος στα σχέδια τους, 

όχι µόνο σε µεµονωµένα αντικείµενα, αλλά και στη σχέση µεταξύ των αντικειµένων. Σ’αυτή 

την ηλικία τα παιδιά αρχίζουν να ζωγραφίζουν από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία, ενώ οι 

αναλογίες και οι σχέσεις αποδίδονται κατάλληλα. O Luquet ονόµασε αυτό το τέταρτο και 
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τελευταίο στάδιο της σχεδιατικής ανάπτυξης «οπτικό ρεαλισµό». Τα παιδικά σχέδια στο 

στάδιο αυτό φαίνεται να εξελίσσονται, καθώς, όσο τα παιδιά µεγαλώνουν, απεικονίζουν όλο 

και πιο ρεαλιστικά την ορατή πραγµατικότητα. Τα αυθόρµητα σχέδια µεγαλύτερων παιδιών, 

9-10 ετών, γίνονται προοδευτικά όλο και πιο τυποποιηµένα στη µορφή. Τα παιδιά που 

βρίσκονται σ’αυτό το στάδιο συχνά δείχνουν ανικανοποίητα από τα σχέδια τους και δεν 

επιδιώκουν να απασχολούνται µε τη δραστηριότητα αυτή, κυρίως εξαιτίας, όπως 

υποστηρίζεται, της ανικανότητάς τους να πετύχουν τα αποτελέσµατα που 

θέλουν»(Thomas&Silk, 1997).  

    Παρ’όλο που κάθε παιδί εξελίσσεται µε το δικό του τρόπο, και η εκφραστική του 

ικανότητα ανταποκρίνεται στην ατοµικότητά του , υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

της εξέλιξης του παιδιού στη ζωγραφική, που κατά κανόνα ισχύουν για κάθε παιδί. Σίγουρα 

όµως, η ζωγραφική εξέλιξη δεν είναι ευθύγραµµη, δεν προχωρεί σύµφωνα µε καθορισµένα 

στερεότυπα και ακίνητα πρότυπα, αλλά συχνά µε τρόπο άστατο, µεταβαλλόµενο και ποικίλο.  

    Ένα αµφιλεγόµενο ερώτηµα για την εξελικτική πορεία του παιδικού σχεδίου είναι το αν τα 

εξελικτικά του στάδια είναι παγκόσµια. Γενικά, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές οµοιότητες 

στη σχεδιαστική ανάπτυξη παιδιών διαφορετικών πολιτισµών, τουλάχιστον ως την ηλικία 

των 7 ετών. Η Kellogg(1970), για παράδειγµα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ένα παγκόσµιο 

πρότυπο ανάπτυξης στα παιδικά σχέδια και στην τέχνη. Άλλοι όπως ο Alland (1983), 

υποστήριξαν ότι τέτοιοι ισχυρισµοί είναι υπερβολικοί, και ο Deregowski (1980) διατύπωσε 

την άποψη ότι τα σχέδια των παιδιών που µεγαλώνουν µακριά από τις επιρροές της ∆ύσης 

είναι πιθανό να αναπτύσσονται µε τελείως δαιφορετικούς τρόπους. Ο Alland (1983) 

διατύπωσε την άποψη ότι τα παιδιά διαφορετικών πολιτισµών µπορεί να διαφέρουν όχι µόνο 

στις λεπτοµέρειες του τρόπου σχεδίασης, αλλά και στις βασικές στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν για την κατασκευή των σχεδίων τους.  

    Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε τί πιστεύουν τα ίδια τα παιδιά για την 

διαδικασία της ζωγραφικής και για τα στάδια της εξέλιξης. ∆υστυχώς δεν έχουν γίνει πολλές 

έρευνες για τις απόψεις και τις σκέψεις των παιδιών για το σχέδιο. Σε µια έρευνα πάντως, η 

Pillar (1998), διατυπώνει την άποψη ότι τα παιδιά θεωρούν τη ζωγραφική σαν ένα 

αντικείµενο στο οποίο σχετίζονται η πράξη και η σκέψη. Τα παιδιά µικρής ηλικίας (2-3),  

θεωρούν το σχέδιο ως µια µη συµβολική κινητική δραστηριότητα. Τα παιδιά δηλαδή σε αυτή 

τη φάση, ζωγραφίζουν χωρίς να µεταφέρουν ένα αντικείµενο σε θέµα. ∆εν εξηγούν τις ιδέες 

τους για τη φύση και δεν καταλαβαίνουν τα «λάθη» τους στη ζωγραφιά τους. Πιστεύουν ότι 

οι γραµµές ή οι µουντζούρες που έχουν κάνει, είναι απλές γραµµές και δεν απεικονίζουν 

κάτι. Κατανοούν ότι αυτό δεν είναι ζωγραφική και ότι δεν έχουν την ικανότητα ακόµα να 

ζωγραφίσουν «σωστά». Παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (4...) θεωρούν τη ζωγραφική ως µια 

συµβολική δραστηριότητα. Πιστεύουν δηλαδή ότι η φύση της ζωγραφιάς είναι συµβολική 

και ότι µια ζωγραφιά γίνεται µε το να παρατηρούν αντικείµενα, να παρακολουθούν άλλους 
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ανθρώπους να σχεδιάζουν, να αντιγράφουν στρατηγικές, να θυµούνται προηγούµενες 

ζωγραφιές ή απλά να σκέφτονται. Τα παιδιά σε αυτή τη φάση κατανοούν τα «λάθη» στις 

ζωγραφιές τους. Τέλος, υπάρχει και η χρυσή εποχή του σχεδίου, κατά την οποία τα παιδιά 

(5...), θεωρούν τη ζωγραφική ως ένα σύµβολο, ως µια αναπαράσταση ενός αντικειµένου. Τα 

παιδιά σε αυτή τη φάση ζωγραφίζουν, κατανοώντας όµως τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται.  

    Σύµφωνα λοιπόν µε την Pillar (1998), αν το παιδί δεν µας µιλήσει για τη σηµασία της 

ζωγραφιάς του, δεν θα την καταλάβουµε. Μπορεί να δούµε ένα σπίτι, ένα δέντρο, έναν ήλιο, 

χωρίς όµως να γνωρίζουµε τι ακριβώς αυτό το σπίτι σηµαίνει για το παιδί. Πάντως, τα παιδιά 

έχουν αντιλήψεις για το σχέδιο, οι οποίες αλλάζουν καθώς το παιδί γνωρίζει καλύτερα τη 

«γλώσσα» της ζωγραφικής.    
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1.2) Ιστορική αναδροµή 

 
   «Το ενδιαφέρον για το παιδικό σχέδιο πρωτοεκδηλώθηκε στα τέλη του περασµένου αιώνα. 

Οι σχετικές µελέτες, που είχαν συνδεθεί αρχικά µε τις πρώτες εργασίες πειραµατικής 

ψυχολογίας, γρήγορα διαφοροποιήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν από εντελώς διαφορετικούς 

κλάδους, όπως η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η κοινωνιολογία, η αισθητική»(Meredieu, 

1981). 

    «Αρχικά, µεταξύ 1880-1900, ανακαλύπτεται η ιδιαιτερότητα του παιδιού. Πιο 

συγκεκριµένα, το 1885 ο Ebenzer Cooke ανοίγει την έρευνα γύρω από το συγκεκριµένο θέµα 

µε το άρθρο του «Art teaching and child nature». Το 1887, ο Cοrrado Ricci δηµοσιεύει το 

πρώτο σχετικό βιβλίο, µια σειρά από παράλληλες εργασίες»(Μπέλλα, 1975). «Στην συνέχεια, 

η επίδραση των παιδαγωγικών ιδεών του Ρουσσώ οδηγεί στην επισήµανση διαφόρων 

σταδίων στη γραφική ανάπτυξη του παιδιού. ∆ηµιουργείται δηλαδή η βάση για την 

ταξινόµηση των παιδικών σχεδίων σε εξελικτικά στάδια»(Meredieu, 1981). Τρείς ερευνητές 

συνέβαλαν σηµαντικά στον προσδιορισµό τέτοιων αλληλουχιών στο παιδικό σχέδιο. Ο 

Kerschensteiner (1905) µελέτησε χιλιάδες σχέδια παιδιών σχολικής ηλικίας και κατέληξε σε 

τρείς γενικές κατηγορίες, που ανταποκρίνονται στις εξής εξελικτικές φάσεις: σχηµατικά 

σχέδια, σχέδια που αποδίδουν την οπτική εµφάνιση των αντικειµένων και σχέδια που 

στοχεύουν σε αναπαραστάσεις του τρισδιάστατου χώρου. Ο Rouma (1913) µελέτησε επίσης 

σχέδια παιδιών σχολικής ηλικίας για αρκετό χρονικό διάστηµα και διέκρινε δέκα στάδια στην 

εξέλιξη των σχεδίων ανθρώπινης φιγούρας. Τέλος, ο Luquet (1913) πρότεινε την παραπάνω 

ταξινόµηση, σε πέντε στάδια ανάπτυξης, µια ενιαία θεωρία που άσκησε και µεγάλη επιρροή 

στη µετέπειτα θεωρία του Piaget. 

    Αργότερα, η Goodenough (1926) δηµοσιεύει το βιβλίο της για τη µέτρηση της νοηµοσύνης 

µε το σχέδιο. Η έκδοση αυτή εµπλουτίστηκε αργότερα από τον Harris (1963), µε αποτέλεσµα 

να καθιερωθεί µια µακριά παράδοση στη χρήση των σχεδίων για την αξιολόγηση της 

ανάπτυξης της νοηµοσύνης. Ακόµα, ο Piaget (1966) και το έργο του είχαν και συνεχίζουν να 

έχουν µεγάλη σηµασία στην ανάλυση του παιδικού σχεδίου, καθώς δόθηκε στο σχέδιο µια 

θέση ανάµεσα στο συµβολικό παιχνίδι και στις νοερές εικόνες.  

    «Από το 1940 και µετά άρχισε να εκδηλώνεται ένα νέο ενδιαφέρον για το παιδικό σχέδιο, 

βασισµένο στην υπόθεση ότι τα παιδιά προβάλλουν τα συναισθήµατά και τα κίνητρά τους 

στις ζωγραφιές τους. Η χρήση αυτή του σχεδίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και 

της ψυχολογικής προσαρµογής αποτέλεσε µέρος µιας ευρύτερης χρήσης των προβολικών 

µεθόδων στην κλινική ψυχολογία και την ψυχιατρική»(Thomas&Silk, 1997).  

    Από το τέλος του 19ου αιώνα ορισµένοι εκπαιδευτικοί άρχισαν να πιστεύουν ότι η 

καλλιτεχνική έκφραση µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εκπαίδευση 
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των παιδιών. Υποστηρικτές αυτής της νεοφερµένης παράδοσης υπήρξαν ο Lowenfeld (1947), 

ο Arnheim (1956) και ο Strauss (1978), οι οποίοι ουσιαστικά εισήγαγαν τη καινούρια αρχή 

ότι η ενθάρρυνση της αυθόρµητης αυτοέκφρασης στην τέχνη προάγει τη γνωστική ανάπτυξη 

και την προσωπική ωρίµανση. 

    «Όλες αυτές οι θεωρίες που έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα µοιάζουν µεταξύ τους λόγω του 

ότι απέτυχαν να εξετάσουν επαρκώς τη διαδικασία κατασκευής ενός σχεδίου, καθώς και τη 

δοµή του τελειωµένου δηµιουργήµατος. Μια καλύτερη κατανόηση των διαδικαστικών 

παραγόντων θα ήταν πιθανό να επιτρέψει µια περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη ερµηνεία 

των σχεδίων ως έκφρασης της προσωπικότητας και των συναισθηµατικών καταστάσεων. Ο 

Freeman (1980), είναι ένας επιστήµονας στον οποίο οφείλεται µια πιο εκτενής και συναφής 

ανάλυση των διαδικασιών παραγωγής ενός σχεδίου»(Thomas&Silk, 1997). 

    Αυτή η σύντοµη ιστορική αναδροµή µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε µερικούς λόγους-

κίνητρα- για τους οποίους κάποιος θα ήθελα να µελετήσει τα σχέδια των παιδιών. Υπάρχουν 

αισθητικοί λόγοι, δίοτι τα σχέδια είναι συχνά γοητευτικά και µας καθηλώνουν. Υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί λόγοι, διότι η ανάπτυξη της σχεδιαστικής τέχνης µπορεί να καλλιεργήσει 

σηµαντικές δεξιότητες οπτικής αντίληψης, καθώς και ευεργετικές εκφραστικές δεξιότητες. 

Υπάρχουν κλινικοί λόγοι, διότι τα σχέδια µπορεί να είναι χρήσιµα στην αξιολόγηση της 

προσωπικότητας ή στη διάγνωση ψυχολογικών διαταραχών. Επιπλέον µπορεί να υπάρχει µια 

κλινική θεραπευτική αξία στην ανάπτυξη των µέσων της συναισθηµατικής έκφρασης κατά τη 

θεραπεία µέσω της τέχνης. Τέλος, η ανάλυση των διαδικασιών κατασκευής ενός σχεδίου 

µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην εξελικτική και γνωστική ψυχολογία.  

    Έχουν συγκεντρωθεί παρατηρήσεις και δεδοµένα για το παιδικό σχέδιο από ποικίλα 

πληθισµιακά δείγµατα. Στο δείγµα που θα σταθούµε εµείς περισσότερο στην παρούσα 

εργασία είναι τα καθυστερηµένα διανοητικά και µε σωµατοψυχικές βλάβες και υπολείψεις 

παιδιά (τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες). 
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1.3) Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

 
    «Η ανοµοιογένεια και η ποικιλία στη φύση είναι φαινόµενο καθολικό, νόµος οντολογικός. 

Και µια απλή ακόµα παρατήρηση πείθει πως µεταξύ των όντων, ακόµα και του ίδιου είδους, 

παρά τις οµοιότητες και τα κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν πλείστες αποκλίσεις και 

παραλλαγές. Οι παραλλαγές που παρατηρούνται µεταξύ των µελών του ίδιου είδους 

ονοµάζονται ατοµικές διαφορές. Παρά το γεγονός ότι οι ατοµικές διαφορές αποτελούν 

φυσικό νόµο, σε ορισµένα άτοµα οι αποκλίσεις είναι τόσο σηµαντικές, ώστε παρεµποδίζεται 

η οµαλή εξέλιξη και προσαρµογή. Τα άτοµα µε τέτοιου είδους αποκλίσεις έχουν κατά 

καιρούς ονοµαστεί προβληµατικά, απροσάρµοστα, υπολειπόµενα, ειδικά, διαφορετικά, 

αποκλίνοντα. Ανάλογα µε το είδος και το βαθµό της αποκλίσεως καθορίζονται και οι 

κατηγορίες των αποκλινόντων ατόµων. Το κύριο χαρακτηριστικό των αποκλινόντων ατόµων 

είναι ότι δεν µπορούν να επωφεληθούν επαρκώς από το σύνηθες σχολικό πρόγραµµα. 

Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη να δηµιουργηθούν ειδικά σχολικά προγράµµατα και µέθοδοι 

διδασκαλίας για αποκλίνοντα παιδιά, ώστε η σχολική εργασία να ανταποκρίνεται στο ρυθµό 

µαθήσεως και τις ιδιαίτερες ανάγκες του «ανάπηρου» παιδιού»(Παρασκευόπουλος, 1977). 

    «Τα ειδικά σχολεία παραµένουν σχολεία «κλειστά». Αδυνατούν να βρουν διεξόδους και να 

σπάσουν το φράγµα των προκαταλήψεων. ∆εν παρουσιάζουν σύνθεση ποικίλη, αντίστοιχη µε 

εκείνη της κοινωνικής πραγµατικότητας. Επιλέγουν το µαθητικό πληθυσµό τους µε βάση 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα τόσο τον αποκλεισµό των µαθητών και των 

οικογενειών τους, όσο και τον αποκλεισµό των ίδιων των ειδικών σχολείων. Η κοινωνία 

αντιµετωπίζει τα ειδικά σχολεία µέσα από τις προκαταλήψεις που πηγάζουν από το ρόλο που 

ιστορικά είχαν τα ιδρύµατα διαφόρων τύπων, µέσα, δηλαδή, από την αντίληψη ότι παρέχουν 

διαφορετική µορφή εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται πολύ περισσότερο στον οίκτο και την 

προστασία που χρειάζονται οι µαθητές τους και λιγότερο στους γενικούς στόχους που έχει η 

εκπαίδευση»(Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).  

    Τα παιδιά που αποτελούν το δείγµα της παρούσας εργασίας, βρίσκονται σε ειδικό σχολείο 

και παρουσιάζουν τις παρακάτω «ειδικές ανάγκες». 

    Η νοητική καθυστέρηση του παιδιού θεωρείται σήµερα ως το αποτέλεσµα µιας 

διαδικασίας όπου υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, βιολιγικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί, 

όλοι αλληλοεξαρτώµενοι αλλά ανεπαρκείς από µόνοι τους να δικαιολογήσουν την 

κατάσταση του παιδιού. «Η πλειοψηφία των ανθρώπων µε νοητική καθυστέρηση ανήκουν 

στην οµάδα της ελαφράς καθυστέρησης, όπως όλα τα παιδιά του δείγµατός µας. Η ελαφριά 

καθυστέρηση παρατηρείται κυρίως ανάµεσα σε πληθυσµούς που ανήκουν στα χαµηλότερα 

κοινωνικο-οικονοµικά επίπεδα και η αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης είναι συνήθως 

άγνωστη. Αντίθετα στην περίπτωση σοβαρής νοητικής καθυστέρησης, συχνά υπάρχουν 
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εµφανείς οργανικές διαταραχές και τις περισσότερες φορές η αιτία µπρεί να 

προσδιοριστεί»(Τσιάντης, 1988). «∆εν πρέπει πάντως, σε καµία περίπτωση να περιορίζουµε 

το νοητικό καθυστερηµένο παιδί στην πιθανή εγκεφαλική του βλάβη. Η νοητική 

καθυστέρηση δεν πρέπει να περιορίζεται στην ποσοτική έννοια του δείκτη νοηµοσύνης. Το 

παιδί που µειονεκτεί έχει την προσωπικότητά του, το ασυνείδητό του, τα κίνητρά του, τις 

επιθυµίες και τις στερήσεις του. Όπως κάθε παιδί δε µοιάζει µε κανένα άλλο παιδί, έτσι και 

ένα καθυστερηµένο παιδί δε µοιάζει µε κανένα άλλο καθυστερηµένο παιδί. ∆εν πρέπει η 

κατάστασή του να θεωρείται παγιωµένη, αλλά επιδεκτική εξέλιξης, ανάλογα προς τις 

κοινωνικοπολιτιστικές και συναισθηµατικές συνθήκες υπό τις οποίες ζεί και τις παιδαγωγικές 

και εκπαιδευτικές λύσεις που προσαρµόζουµε στις δυνατότητές του. Όποια κι αν είναι η 

σοβαρότητα της ανεπάρκειάς του (ελαφρά, µέτρια, βαριά, βαρύτατη), το διανοητικά ανάπηρο 

παιδί είναι, όπως κάθε άλλο παιδί, ένα όν σε εξέλιξη, που µπορεί να χειροτερέψει, αλλά και 

να εµφανίσει, ορισµένες φορές µια απρόσµενη βελτίωση»(Galland, 1997).  

    Τα περισσότερα παιδιά του δείγµατος (τα 5 από τα 7) παρουσιάζουν γλωσσικές 

διαταραχές. «Οι διαταραχές αυτές, αφορούν τις διαταραχές της οµιλίας και του λόγου και 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων, από την ελαφρά δυσκολία άρθρωσης, µέχρι τη 

σοβαρή γλωσσική δυσλειτουργία. Ένα από τα 5 αυτά παιδιά, παρουσιάζει γλωσσική 

διαταραχή, οφειλόµενη σε βαρηκοϊα. Το παιδί αυτό αφού στερήθηκε τα φυσιολογικά 

ακουστικά ερεθίσµατα κατά τα κρίσιµα χρόνια της εξέλιξης του, παρουσίασε καθυστέρηση 

στην εξέλιξη της οµιλίας και του λόγου. Ένα βαρήκοο παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει αυθόρµητα τις ανέπαφες ακουστικοφωνητικές και οπτικοκινητικές διόδους, 

ώστε να ανπτύξει φυσιολογικά την οµιλία. Για πολλά βαρήκοα παιδιά, η εξέλιξη του λόγου 

παίρνει τη µορφή ενός κώδικα νοηµατικής επικοινωνίας. Γενικά πάντως οι γνωστικές 

λειτουργίες των βαρύκοων παιδιών βελτιώνονται µε την ηλικία και µε τα κατάλληλα 

ερεθίσµατα, αν και το χάσµα ανάµεσα στις λεκτικές και µη λεκτικές τους ικανότητες 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον τρόπο που λειτουργούν»(Τσιάντης, 1988).  Επίσης δύο από 

τα 5 παιδιά, παρουσιάζουν µια πιο συγκεκριµένη γλωσσική διαταραχή, τη δυσαρθρία.  «Η 

δυσαρθρία είναι αποτέλεσµα µιας παράλυσης, µιας αδυναµίας ή ενός ασυντονισµού του µυ 

της γλώσσας και οφείλεται σε νευρολογικά αίτια. Ο ορισµός της δυσαρθρίας περιέχει κάθε 

σύµπτωµα διαταραχής της αναπνοής, της φωνητικότητας, της ηχηρότητας, της άρθρωσης και 

της προσωδίας»(Love&Webb, 2001). 

     «Επίσης, οι κινητικές βλάβες συνιστούν από µόνες τους µια σηµαντική αναπηρία και 

επιβαρύνουν την ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού. Έτσι έχουµε την ψυχοκινητική 

καθυστέρηση (που παρουσιάζουν 4 παιδιά από τα 7). Τα κινητικά προβλήµατα ευθύνονται 

για τις συνεχείς αποτυχίες και διαταράσσουν, λίγο ή πολύ, τον τρόπο που το παιδί 

συλλαµβάνει τον κόσµο. Περιορίζουν σηµαντικά την εξερεύνησή του, περιπλέκουν την 

προσαρµογή του παιδιού στον κοινωνικό περίγυρο και εµποδίζουν τη νοητική του ανάπτυξη. 
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Το παιδί δυσκολεύεται εξαιρετικά στην κατάκτηση και αυτοµατοποίηση των κινήσεων και 

χειρονοµιών που δίνουν σε κάθε πράξη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Ένα παιδί µε 

ψυχοκινητική καθυστέρηση έχει ανάγκη από βοήθεια και εκπαίδευση και βρίσκεται πάντα σε 

µια σχέση εξάρτησης µε τον ενήλικο. Ο τελικός στόχος της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών, 

που δε θα πραγµατοποιηθεί ποτέ εντελώς, είναι η απόκτηση της αυτονοµίας, η προσαρµογή 

και η αφοµοίωση τους στο περιβάλλον»(Galland, 1997). 

    «Η ηµιπληγία (που παρουσιάζει 1 παιδί από τα 7) είναι µια κινητική βλάβη που συνήθως 

δηµιουργείται τη στιγµή της γέννησης, αλλά για πολλούς µήνες το παιδί δίνει την εντύπωση 

ότι είναι εντελώς φυσιολογικό. Όµως γύρω στους 6-8 µήνες, διαπιστώνεται ότι ένα από τα 

χέρια του παραµένει κλειστό σε γροθιά, µε τον αντίχειρα προς τα µέσα. Το παιδί δεν ανοίγει 

αυτό το χέρι για να πιάσει το αντικείµενο που του παρουσιάζουν. Μοιάζει να µην έχει 

συνείδηση του µέλους του που έχει πάθει βλάβη, το οποίο κινεί πολύ λίγο. Περπατάει αργά 

και, κατά την κίνηση του βαδίσµατος, πετάει το πόδι του προς τα έξω. Η πλευρά του 

σώµατος που έχει τη βλάβη θα ατροφήσει σιγά σιγά. Το ηµιπληγικό παιδί δεν έχει 

απαραίτητα νοητική καθυστέρηση. Ορισµένα παιδιά έχουν ένα νοητικό επίπεδο στα 

κατώτατα όρια του φυσιολογικού, µε την προϋπόθεση της συλλογής εµπειριών που δεν 

επηρεάζονται από τις κινητικές δυσκολίες»(Galland, 1997).  

    «Η παραπληγία (που επίσης παρουσιάζει 1 παιδί από τα 7), έχει να κάνει µε κινητικές 

δυσκολίες που αφορούν και τα δύο κάτω άκρα. Μόλις το παιδί περπατήσει (αν τα καταφέρει), 

το βάδισµά του είναι «πηδηχτό». Το σταύρωµα των ποδιών και η στάση του ψαλιδιού 

εµποδίζουν την οµαλή διαδοχή των κινήσεων της βάδισης. ∆ιαφορετικά το παιδί αυτό µπορεί 

να περπατάει µε υποστήριξη-αταξικό. Τα άτοµα αυτά χρειάζονται συνεχή ορθοπεδική 

παρακολούθηση»(Galland, 1997). 

    Επίσης 3 από τα παδιά του δείγµατος παρουσιάζουν διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής-

υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ). «Η ∆ΕΠ-Υ είναι µια αναπτυξιακή διαταραχή, οργανικής 

αιτιολογίας, η οποία ασκεί αρντική επίδραση σε πολλούς τοµείς της λειτουργικότητας του 

παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίµονες δυσκολίες τόσο στο παιδί όσο και στο 

οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον»(Κακούρος&Μανιαδάκη, 2004). «Τα 

παιδιά µε τη διαταραχή αυτή παρουσιάζουν συµπτώµατα απροσεξίας, παρορµητικότητα και 

υπερκινητικότητα, σε βαθµό δυσανάλογο µε την ηλικία τους µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν 

περιορισµένες ικανότητες για συγκέντρωση της προσοχής τους, αναστολή των παρορµήσεων 

τους και ρύθµιση της συµπεριφοράς τους σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες»(Barkley, 1990).  

    Ένα µόνο από τα παιδιά του δείγµατος παρουσιάζει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή µη 

προσδιοριζόµενη αλλιώς. «Η διαταραχή αυτή αναφέρεται στα παιδιά εκείνα που 

παρουσιάζουν σοβαρά ελλείµµατα στην ανάπτυξή τους αλλά δεν πληρούν εξολοκλήρου τα 

κριτήρια για αυτισµό ή για µια άλλη αναπτυξιακή διαταραχή. Στην διαταραχή αυτή, τα 

συµπτώµατα του αυτισµού εµφανίζονται µετά την ηλικία των 3 ετών ή είναι εµφανής η 
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αυτιστική συµπτωµατολογία από νωρίτερα, χωρίς όµως να καλύπτει όλους τους τοµείς που 

είναι απαραίτητοι για να τεθεί η διάγνωση του αυτισµού»(Κακούρος&Μανιαδάκη, 2004).  

    Όλα τα παιδιά του δείγµατος παρουσιάζουν διαταραχές επικοινωνίας και µάθησης. «Οι 

διαταραχές επικοινωνίας αναφέρονται στη δυσκολία παραγωγής ήχων της οµιλίας 

(φωνολογική διαταραχή) ή σε δυσκολίες στη φυσιολογική ροή της οµιλίας. Μπορεί επίσης να 

αναφέρονται σε δυσκολίες στη χρήση του προφορικού λόγου ή σε δυσκολίες στην 

κατανόηση του προφορικού λόγου. Οι διαταραχές µάθησης  επηρεάζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο τα άτοµα προσλαµβάνουν ή εκφράζουν τις πληροφορίες. Είναι µια κρυµµένη 

αναπηρία, που µπορεί να µην ανιχνευτεί από πολύ νωρίς»(Κακούρος&Μανιαδάκη, 2004). 

«Οι δυσκολίες µάθησης, είναι ένας γενικός χαρακτηρισµός που υποδηλώνει όχι µόνο την 

περίπτωση βραδείας ανάπτυξης, αλλά και µια ανικανότητα στις γλωσσικές, µαθηµατικές και 

πρακτικές δραστηριότητες»(Moseley, 1985).  

    Θα πρέπει επίσης να αναφέρουµε ότι όλα τα παιδιά του δείγµατός µας, παρουσιάζουν 

συναισθηµατικές διαταραχές. Παρουσιάζουν δηλαδή συναισθηµατικές δυσκολίες, 

διαταραχές της συναισθηµατικής διάθεσης. «Η συναισθηµατική διάθεση είναι ο καθολικός 

και σταθερός συναισθηµατικός τόνος που βιώνεται εσωτερικά και που σε ακραίες 

περιπτώσεις µπορεί να επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό όλες κυριολεκτικά τις πλευρές 

συµπεριφοράς ενός ατόµου, καθώς και την αντίληψή του για τον κόσµο που έχει το άτοµο 

αυτό»(Μάνου, 1997). Τα 5 από τα 7 παιδιά αναφέραµε ότι είναι άτοµα µε νοητική 

καθυστέρηση και σίγουρα είναι πιο επιρρεπείς στα συναισθηµατικά προβλήµατα από ό,τι οι 

µη καθυστερηµένοι συνοµήλικοί τους. «Αυτό συµβαίνει επειδή τα άτοµα αυτά έχουν 

µειωµένη ικανότητα να κατανοήσουν τις υπερβολικές απαιτήσεις της κοινωνίας, 

αποδοκιµάζονται µονίµως και αποκλείονται από συνηθισµένες δραστηριότητες. Επίσης τα 

άτοµα αυτά έχουν ανεπαρκής γνωστική ικανότητα να λύσουν συναισθηµατικές συγκρούσεις 

και παρουσιάζουν έλλειψη κρίσης, πράγµα που τα οδηγεί σε µεγαλύτερη ευπιστία, έτσι ώστε 

να οδηγούνται σε προβληµατικές καταστάσεις»(Τσιάντης, 1988). 

    «Τέλος, οι διαταραχές της συµπεριφοράς, συνυπάρχουν πάντα. Ορισµένα παιδιά είναι 

πολύ διαταραγµένα και θεωρείται ότι έχουν µια «νεύρωση του χαρακτήρα». Είναι ασταθή, 

ανίκανα να συγκεντρώσουν την προσοχή τους και έχουν, ορισµένες φορές, πραγµατικές 

νευρικές κρίσεις. Σ’αυτή την έντονη αστάθεια, έρχονται συχνά να προστεθούν κρίσεις θυµού 

και επιθετικότητας»(Galland, 1997).   

  Είναι σηµαντικό τελικά να αναφέρουµε ότι ο όρος «ειδικό παιδί», αναφέρεται στις ειδικές 

ανάγκες του και συµπεριλαµβάνει τις δυσκολίες µάθησης, τις συγκινησιακές και κοινωνικές 

διαταραχές, καθώς και τις εξαιρετικές ικανότητες. Ένα παιδί λοιπόν µπορεί να παρουσιάζει 

τη δική του διαταραχή και να έχει τη δική του διάγνωση, αλλά όλα τα παιδιά του δείγµατός 

µας µοιράζονται κάποια προβλήµατα, απλά άλλα σε µικρότερο και άλλα σε µεγαλύτερο 

βαθµό. 
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    Τα παιδιά λοπόν της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν τα παραπάνω ειδικά προβλήµατα. 

Τα παιδιά αυτά συµµετέχουν στην έρευνα σχεδιάζοντας κάτι που αυτά θέλουν. Σίγουρα για 

ένα παιδί µε κάποια ειδική ανάγκη είναι πολύ πιο δύσκολο να εκφραστεί µέσω της τέχνης και 

να ζωγραφίσει αυτό που θέλει, γιατί µπορεί να µην έχει την ικανότητα ή την δεξιότητα. Κατά 

πόσο όµως τελικά µια ζωγραφία ενός παιδιού µε ειδικά προβλήµατα µπορεί να 

αντιπροσωπεύει κάτι από τον εσωτερικό του κάσµο και να αποτελεί µια ένδειξη της 

διαταραχής του;    

    Πάντως πρέπει να ανφέρουµε και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ταλέντο στη ζωγραφική. Υπάρχουν πολλά 

ταλαντούχα (φυσιολογικά) παιδιά που προχωρούν µέσα από τα στάδια της σχεδιαστικής 

ανάπτυξης πιο γρήγορα από τα φυσιολογικά παιδιά, αν και η πορεία της ανάπτυξης τους είναι 

ουσιαστικά παρόµοια. Υπάρχουν ωστόσο, πολύ λίγα παιδιά που επίσης δείχνουν υπέροχη 

καλλιτεχνία στα σχέδια τους, αλλλά που µπορεί να έχουν επιτύχει αυτό το επίπεδο δεξιότητας 

διαµέσου µιας άλλης οδού. Αυτό που κάνει αυτά τα σχέδια ακόµα πιο ασυνήθιστα είναι το 

γεγονός ότι τα παιδιά που τα δηµιουργούν έχουν συνήθως διαγνωστεί ως αυτιστικά ή νοητικά 

υστερηµένα. 

    «Αναζητώντας ερµηνείες για τις σχεδιαστικές ικανότητες των αυτιστικών καλλιτεχνών, οι 

περισσότεροι ερευνητές άµεσα ή έµµεσα τους συνέκριναν µε άλλα αυτιστικά παιδιά ή µε 

φυσιολογικά παιδιά. Βέβαια, τέτοιες συγκρίσεις είναι δύσκολο να γίνουν µε ασφάλεια, 

εξαιτίας του πολύ µικρού αριθµού των εξαιρετικών αυτιστικών καλλιτεχνών που έχουν 

βρεθεί και µελετηθεί. Συγκρίσεις µε άλλα αυτιστικά παιδιά αποκάλυψαν λίγες σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στους αυτιστικούς καλλιτέχνες και στα άλλα αυτιστικά παιδιά. Φαίνεται 

ότι µόνο ξεκάθαρο χαρακτηριστικό που διακρίνει τους αυτιστικούς καλλιτέχνες από τα άλλα 

αυτιστικά παιδιά είναι η ίδια η εξαιρετική σχεδιαστική τους ικανότητα. Οι αυτιστικοί 

καλλιτέχνες µοιράζονται µε τα άλλα αυτιστικά παιδιά την έλλειψη γλωσσικής ανάπτυξης, την 

κοινωνική αποµόνωση και έναν ψυχαναγκασµό για κανονικότητα και οµοιότητα. Σε σχέση 

µε τα σχέδια των φυσιολογικών παιδιών, η δουλεία των αυτιστικών καλλιτεχνών είναι 

εντυπωσιακά διαφορετική από διάφορες απόψεις. Πρώτον, η γραφική δεξιότητα των 

αυτιστικών καλλιτεχνών όχι µόνο είναι ανώτερη από το γενικό επίπεδο νοητικής λειτουργίας 

τους, αλλά επίσης σχετικά ανώτερη από τα σχέδια που δηµιουργούν τα φυσιολογικά παιδιά 

σε µια συγκρίσιµη χρονολογική ηλικία. ∆εύτερον, κανένα από τα αυτιστικά παιδιά που έχουν 

µελετηθεί, δε φαίνεται να θέλουν να χρησιµοποιήσουν χρώµα, πράγµα που ίσως κάνει ακόµα 

πιο ρεαλιστικές οπτικά τις εικόνες τους. Επίσης, οι αυτιστικοί καλλιτέχνες φαίνεται να 

προτιµούν διαφορετικά σχεδιαστικά θέµατα από τα φυσιολογικά παιδιά. Σαν προτιµώµενο 

σχεδιαστικό θέµα οι αυτιστικοί καλλιτέχνες φαίνεται να έχουν αυτό που µπορεί καλύτερα να 

περιγραφεί ως ψυχαναγκαστικό ενδιαφέρον»(Thomas&Silk, 1997). 
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      Ας σταθούµε όµως στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων µε ειδικά προβλήµατα 

δεν παρουσιάζει τέτοια ταλέντα και υπέροχες καλλιτεχνικές δεξιότητες. Η ζωγραφική λοιπόν 

γι’αυτούς τους ανθρώπους ίσως αποτελεί µια δηµιουργική δραστηριότητα που τους βοηθάει 

να εκφραστούν ή και να θεραπευτούν, και σίγουρα δεν αποτελεί ένα διαγωνισµό ταλέντων 

ζωγραφικής. «Γενικά, η αναπηρία προσθέτει ένα επιπλέον κοµµάτι για τα παιδιά και τους 

έφηβους να ασχοληθούν µε κάτι δηµιουργικό, καθώς µεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Οι 

«ανάπηροι» άνθρωποι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ασχοληθούν µε µια ελεύθερη και 

δηµιουργική δραστηριότητα από ότι οι «φυσιολιγικοί» συνοµήλικοί τους. Η προτεραιότητα 

λοιπόν για όλα τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι το να έχουν και αυτά µια ζωή µε 

πλούσιες εµπειρίες, ακόµα και µέσα από τη δρασρηριότητα της ζωγραφικής»(Strulley, 1993). 
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2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

 
     Η συγκεκριµένη εργασία αρχικά αναλύει το παιδικό σχέδιο, τις θεωρίες γύρω από αυτό 

και τα εξελικτικά του στάδια. Αναφέρεται στη δυσκολία ανεύρεσης ενός συγκεκριµένου 

ορισµού για το τί είναι εικόνες καθώς και στην γενικότερη κατανόηση της παιδικής 

ζωγραφίας. Στην συνέχεια υπάρχει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, η οποία είναι χρήσιµη 

καθώς µέσα από αυτήν διευκρινίζονται τα κίνητρα που µπορούν να γεννήσουν σε κάποιον το 

ενδιαφέρον για το παιδικό σχέδιο. Γίνεται επίσης κάποια αναφορά στα παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, καθώς το δείγµα της παρούσας εργασίας 

αποτελείται από παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Κατόπιν, στην εργασία αυτή υπάρχει µια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τη χρήση του σχεδίου ως µέσο παρατήρησης και 

αναγνώρισης των προβληµάτων των παιδιών, δηλαδή ως διαγνωστικό µέσο την νοηµοσύνης 

και της προσωπικότητάς τους, ως µέσο έκφρασης, επικοινωνίας και εκποµπής µηνυµάτων και 

τέλος ως µέσο θεραπείας. 

    Το επόµενο κοµµάτι της εργασίας είναι το ερευνητικό και αναφέρεται στο σχέδιο σε παιδιά 

µε ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα µας περιλαµβάνει εφτά παιδιά του 1ου 

ειδικού σχολείου Μυσσιρίων τα οποία, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, σχεδίασαν 

ελεύθερα (ελεύθερο σχέδιο). Έχοντας τα ιστορικά των παιδιών αυτών και τις διαγνώσεις τους 

και αναλύοντας τις ζωγραφιές τους, η έρευνα αυτή εξετάζει αν υπάρχει κάποια συσχέτιση 

µεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας δηλαδή είναι οι διαγνώσεις των 

παιδιών, τα δεδοµένα µας (ο ανεξάρτητος παράγοντας) και ο δεύτερος παράγοντας είναι οι 

αναλύσεις των ζωγραφιών των παιδιών αυτών (ο εξαρτηµένος παράγοντας).  

    Το εξεταζόµενο λοιπόν ζήτηµα είναι το αν µπορούµε µέσα από το σχέδιο να διακρίνουµε 

τα προβλήµατα και τις διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά του δείγµατος. Μια εικόνα 

µπορεί τελικά να είναι τόσο ενδεικτική; Το ερώτηµα είναι αν θα µπορέσει η συγκεκριµένη 

έρευνα να αποδείξει ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάµεσα στα προβλήµατα των παιδιών και 

τις ζωγραφιές τους, αυτά δηλαδή που προσπαθούν να απεικονίσουν. Εκτός από τα µηνύµατα 

που µπορεί να θέλουν τα παιδιά να µεταδώσουν µέσα από το σχέδιο, µπορούν οι ζωγραφιές 

τους να µας ενηµερώσουν και να µας δώσουν πληροφορίες για την ψυχολογική, σωµατική 

και νοητική τους κατάσταση;  
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3) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

3.1) Το σχέδιο ως διαγνωστικό µέσο 

 
    Το παιδικό σχέδιο ως διαγνωστικό µέσο, συνήθως διαχωρίζεται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες βασίζονται στα διάφορα τεστ που επιτρέπουν διαγνώσεις µε 

βάση τη γραφική. Έτσι λοιπόν έχουµε τα τεστ νοηµοσύνης και τα τεστ προσωπικότητας. 

• Τεστ νοηµοσύνης: 
    «Τα τεστ νοηµοσύνης έχουν χρησιµοποιηθεί ευρύτατα για να καθοριστεί ο βαθµός 

πνευµατικής ωρίµανσης, και για να εντοπιστούν σηµάδια καθυστέρησης και νοητικής 

ανεπάρκειας»(Meredieu, 1981). 

    «Πολλά από τα τεστ της κατηγορίας αυτής έχουν σαν σκοπό λοιπόν, τη µέτρηση του 

διανοητικού επιπέδου, γι’αυτό και και µερικοί τα ονοµάζουν και «εξελικτικές κλίµακες». Τα 

υπόλοιπα µετρούν άλλες διάφορες ικανότητες. Σε όλα όµως τα τεστ, το ιχνογραφηκό θέµα, 

που δίνει βάση για την εκτίµηση των µεταβλητών, µπορεί να είναι ποικίλο: η αναπαράσταση 

του ανθρώπου, διάφορα γεωµετρικά σχήµατα, µια οποιαδήποτε άλλη θεµατική σύνθεση. Η 

εκτίµηση των στοιχείων τους είναι ποσοτική»(Μπέλλα, 1975). 

    «Παράδειγµα των τεστ νοηµοσύνης αποτελεί το «τεστ του ανθρωπάκου» της Goodenough, 

το οποίο είναι ένα απλό και εύκολο τεστ και αφορά παιδιά από 3 εώς 13 ετών. Όπως και στα 

υπόλοιπα τεστ του είδους του, το πηλίκο του διανοητικού επιπέδου βγαίνει από τη διαίρεση 

της πνευµατικής ηλικίας µε τη χρονολογική. Μια και το τεστ δεν επηρεάζεται από τη 

µάθηση, είναι δυνατόν να επαναλαµβάνεται το πέρασµά του αρκετά συχνά, πράγµα που 

επιτρέπει την περιοδική παρακολούθηση της διανοητικής αναπτύξεως των παιδιών. Άλλα 

παρόµοια τεστ είναι το τεστ του Fay, το τεστ του Prudhommeau, το τέστ του Veder καθώς 

και εκείνο της Buysse-Decroly»(Μπέλλα, 1975). 

    Σε µια έρευνα του Williams και άλλων (2004), προσπαθούν οι ερευνητές να συγκρίνουν το 

«τεστ του ανθρωπάκου» της Goodenough, µε µια νέα µέθοδο το τεστ «Thomas» για να 

αποδείξουν ότι και αυτή η νέα µέθοδος µπορεί να είναι το ίδιο έγκυρη και το ίδιο 

αποτελεσµατική µε τη µέθοδο της Goodenough. Η νέα µέθοδος «Thomas» στηρίζεται στην 

εξιστόρηση µιας ιστορίας και µετά τα παιδιά πρέπει να ζωγραφίσουν µια ατµοµηχανή µε 

πρόσωπο, τον ήρωα δηλαδή της ιστορίας. Το δείγµα της έρευνας περιείχε 95 παιδιά (3-11 

ετών) και 13 παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αυτή η νέα µέθοδος, 

εκτός από το ότι είναι πιο γρήγορη και πιο απλή από το «τεστ του ανθρωπάκου», είναι το ίδιο 

ευαίσθητη, έγκυρη και συγκεκριµένη µε τo τεστ αυτό. Επίσης, οι ερευνητές µε το τεστ αυτό 

κατάφεραν να εντοπίσουν αποτελεσµατικά τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 
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    Από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, οι ερευνητές άρχισαν να ψάχνουν τις 

αναπτυξιακές αλλαγές που συµβαίνουν στις παιδικές ζωγραφιές και να ενδιαφέρονται για τη 

χρήση της ζωγραφικής σαν µια βάση για να συγκριθεί η νοητική ανάπτυξη του κάθε παιδιού. 

Έγινε µια έρευνα των Cox και Cotgreave (1996) µε δείγµα 54 παιδιά προκειµένου να 

εντοπιστούν οι νοητικές διαφορές τους. Το δείγµα το αποτελούσαν 18 παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες, ηλικίας 9-10, 18 «φυσιολογικά» παιδιά της ίδιας ηλικίας και 18 µικρότερα 5-6 

χρονών, «φυσιολογικά» παιδιά. Οι ζωγραφιές τους αναλύθηκαν µε το σύστηµα Koppitz. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στα «σκορ» ανάµεσα στα 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και στα εξάχρονα παιδιά. Αντίθετα, τα «σκορ» των 

φυσιολογικών παιδιών ηλικίας 9-10, ήταν πολύ υψηλά σε σχέση µε τις άλλες δύο οµάδες του 

δείγµατος. Εποµένως, τα παιδιά µε τις µαθησιακές δυσκολίες σχεδίασαν παρόµοια µε τα 

παιδιά που είχαν ίδια νοητική ηλικία µε αυτά και όχι χρονολογική. Το συµπέρασµα της 

συγκεκριµένης έρευνας είναι ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να παρουσιάζουν 

ένα χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης του σχεδίου αλλά δε σηµαίνει κιόλας ότι το σχέδιο τους 

παρουσιάζει και παρεκκλίνουσα συµπεριφορά των παιδιών (ως προς τη ζωγραφιά τους).  

    Κάποια άλλη έρευνα των Catte και  Cox (1999) δείχνει παρόµοια αποτελέσµατα. Το 

δείγµα στην έρευνα αυτή το αποτελούσαν 44 παιδιά (µε µέσο όρο ηλικίας 9,5 χρονών) που 

παρουσίαζαν συναισθηµατικές και συµπεριφορικές δυσκολίες, περιλαµβάνοντας τη 

διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής-υπερκινητικότητα, 44 φυσιολογικά και καλά 

προσαρµοσµένα παιδιά της ίδιας ηλικίας και 44 παιδιά φυσιολογικά και καλά 

προσαρµοσµένα αλλά µικρότερης ηλικίας (µε µέσο όρο 8,5 χρονών). Τα παιδιά 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα µε το πόσες συναισθηµατικές ενδείξεις υπήρχαν στις 

ζωγραφιές τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν και πάλι σηµαντικές οµοιότητες στα «σκορ» 

ανάµεσα στα παιδιά µε τις συµπεριφορικές-συναισθηµατικές δυσκολίες και στα παιδιά 

µικρότερης ηλικίας. Πάλι τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 9,5 ετών, είχαν πολύ υψηλά «σκορ» 

σε σχέση µε τις άλλες δύο οµάδες του δείγµατος.    

    «Σε στενό σύνδεσµο µε τις γνωστικές ικανότητες βρίσκεται και η εξέλιξη της αντιληπτικής 

ικανότητας του παιδιού και η αλήθεια είναι ότι το ιχνογράφηµα µας επιτρέπει να 

παρακολουθήσουµε την πορεία της. Έτσι υπάρχουν πολλά ειδικά τέστ που δίνουν σπουδαία 

θέση σ’αυτή την αντιληπτική πλευρά του ιχνογραφήµατος. Επίσης, από τα δεδοµένα του 

παιδικού σχεδίου άλλοι αναζήτησαν να εξακριβώσουν τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη 

ζωγραφική έκφραση και στο λόγο, τη χειροτεχνική δεξιότητα, την ικανότητα για 

αυτοσυγκέντρωση ή την ικανότητα του παιδιού για κατανόηση των καλλιτεχνικών έργων. 

Τέλος, το παιδικό σχέδιο χρησιµοποιήθηκε και µέσα σε ευρύτερα τεστ που έχουν σκοπό να 

προσδιορίσουν την επινοητική και δηµιουργική ικανότητα του υποκειµένου»(Μπέλλα, 1975). 

    «Τα περισσότερα από τα διαγνωστικά αυτά µέσα επιπέδου και ικανοτήτων, µε βάση το 

παιδικό σχέδιο, έχουν µια αξία που σήµερα τους αναγνωρίζεται ακόµα. Μάλιστα επειδή είναι 
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απλά κατά την κατασκευή και το πέρασµα, µπορούµε να πούµε ότι είναι από εκείνα που 

χρησιµοποιούνται πιο συχνά. Εξάλλου η ανεξαρτησία τους από το γλωσσικό παράγοντα, 

επιτρέπει στην έρευνα να προβεί σε άνετες συγκρίσεις ανάµεσα σε παιδιά από διάφορες 

εθνότητες, όπως και σε παιδιά κανονικά και µε ψυχοσωµατικές βλάβες και υπολείψεις. Ένα 

όµως από τα κύρια γνωρίσµατά τους είναι ότι αποκλείουν κάθε συναισθηµατική κατάσταση 

του υποκειµένου. Παραβλέπoυν δηλαδή το γεγονός ότι η συναισθηµατικότητα επεµβαίνει σε 

κάθε µορφή συµπεριφοράς και ότι, συνεπώς, µπορεί να τροποποιήσει τη νοητική επίδοση ή 

την επίδοση από την άσκηση άλλων αναλυτικών ικανοτήτων του παιδιού, από αυτές που 

έχουν σαν σκοπό να διερευνήσουν. Παραβλέπουν επίσης ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η 

επίδοση του παιδιού και εξαιτίας ορισµένων µυοκινητικών υπολείψεων του, πράγµα που 

µπορεί να µην έχει καµία σχέση µε το επίπεδο της νοηµοσύνης του»(Μπέλλα, 1975). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι το παιδικό σχέδιο είναι µια εκδήλωση που περικλείνει και άλλα 

στοιχεία, εκτός από τα νοητικά, και ότι, εποµένως, ο περιορισµός µας σ’αυτά θυσιάζει ίσως 

το πιο εκφραστικό µέρος του. 
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• Tεστ προσωπικότητας: 
    «Ενώ αρχικά, το παιδικό σχέδιο χρησιµοποιήθηκε στα τέστ µέτρησης του ∆είκτη 

Νοηµοσύνης των παιδιών, έγινε σύντοµα φανερό ότι αποτελεί έκφραση ολόκληρης της 

προσωπικότητας. Το παιδικό σχέδιο είναι ένας δείκτης µιας ψυχικής πραγµατικότητας που 

δεν είναι άµεσα προσιτή. Το σχέδιο γίνεται αντικείµενο ερµηνείας, γιατί αυτό που αποκτά 

σηµασία δεν είναι πια η ίδια η γραφική αλλά το τί δηλώνει, το νόηµα στο οποίο παραπέµπει. 

Το σχέδιο επιτρέπει λοιπόν την πρόσβαση στην προσωπικότητα του δηµιουργού του, επειδή 

ακριβώς αποτελεί ένα προνοµιακό τόπο προβολής, µιας προβολής µε τη διπλή σηµασία του 

όρου (ψυχολογικής και ψυχαναλυτικής). Πάντως, διάφορες πλευρές του θέµατος πρέπει να 

εξετάζονται. Μπορεί κανείς να µελετήσει διαδοχικά τον τρόπο που το παιδί χρησιµοποιεί 

γραµµές και µορφές, τον τρόπο της χωρικής κατανοµής, την εκλογή του χρώµατος, µια και 

όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν εκφραστική αξία και φανερώνουν το καθένα µε τον τρόπο 

του τη συγκινησιακή κατάσταση του παιδιού»( Meredieu, 1981).  

    «Η αρχή λοιπόν, ότι το σχέδιο εκφράζει τη συνολική παρουσιά του παιδιού, την 

προσωπικότητά του, έδωσε βάση για να επινοηθούν τα τέστ προσωπικότητας. Το σχέδιο 

δηλαδή χρησιµοποιήθηκε µε διάφορους τρόπους ως ερευνητικό µέσο της κοινωνικής και 

συναισθηµατικής ωριµότητας του παιδιού και της ικανότητας του για προσαρµογή. Η χρήση 

του από την πλευρά αυτή έγινε κυρίως µέσα στα πλαίσια της κλινικής ψυχολογίας, όπως 

έγινε άλλωστε στον ίδιο χώρο και µε το παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, την επινόηση ή τη 

συµπλήρωση ιστοριών, καθώς και µε άλλες εκφραστικές δραστηριότητες του 

παιδιού»(Μπέλλα, 1975). 

    «Τα τέστ αυτής της κατηγορίας, που είναι εξαιρετικά πολυάριθµα και αρκετά ανόµοια 

µεταξύ τους, ενδιαφέρονται κυρίως για την εκφραστική και µορφολογική άποψη του 

ιχνογραφήµατος, δηλαδή για την ποιοτική του πλευρά και όχι για την ποσοτική. Τα τέστ αυτά 

έχουν ως βασική υπόθεση υποδοµής ότι στα ειδολογικά στοιχεία του σχεδίου προβάλλεται η 

ιδιοσυστασία και ο χαρακτήρας του ατόµου. Πέρα όµως από τη περιοχή τη «κανονικής 

ψυχολογίας», το παιδικό σχέδιο χρησιµοποιήθηκε και στο χώρο της παθολογικής 

ψυχολογίας. Η έκφραση δια µέσου του σχεδίου θεωρήθηκε προνοµιακή σ’αυτόν τον τοµέα, 

στις περιπτώσεις εκείνες που ο λόγος του παιδιού είχε υποστεί κάποιες διαταραχές, αλλά και 

όταν η εµπειρία του ήταν πολυσύνθετη και δεν αρκούσε το περιορισµένο παιδικό λεξιλόγιο 

για να την επενδύσει ή ακόµη όταν επρόκειτο να µεταδώσει το παιδί πληροφορίες από τη 

συναισθηµατική και ενεργητική πλευρά της συµπεριφοράς του»(Μπέλλα, 1975). 

    «Τα τέστ της προσωπικότητας χωρίζονται σε τρία είδη. Υπάρχει το ελεύθερο σχέδιο, τα 

ηµιελεύθερα τεστ και τα καθαυτού προβολικά τεστ.  

 



 22

• Το ελεύθερο σχέδιο αποτελεί µια δραστηριότητα που προσελκύει ιδιαίτερα το παιδί και 

αποτελεί ένα θαυµάσιο εκφραστικό µέσο. Ελεύθερο είναι το σχέδιο που κάνει αυθόρµητα 

το παιδί, δηλαδή χωρίς να υπακούει σε καµία εξωτερική εντολή, αλλά µόνο στις 

παρωθήσεις του. Το ελεύθερο σχέδιο έχει υιοθετηθεί εδώ και καιρό ως µέσο για τη 

διερεύνηση του χαρακτήρα. Στο ελεύθερο σχέδιο δεν έχουµε δικαίωµα να µιλάµε για 

προβολή αλλά για έκφραση του υποκειµένου. Από την άποψη της ερµηνείας ο ερευνητής 

πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τον παράγοντα της εκλογής (του θέµατος, των χρωµάτων, των 

αντικειµένων..). Η εξέταση της ζωγραφιάς γίνεται µε δύο τρόπους. Αρχικά, εξετάζεται 

καθολικά η ζωγραφιά, η γενική µορφή της και η δοµή της. Στην συνέχεια, η ζωγραφιά 

εξετάζεται αναλυτικά και αναφέρεται στα διάφορα δεδοµένα της, στο θέµα, τα χρώµατα, 

την ποιότητα των ιχνών, τις µουντζούρες, τη σύνθεση. 

•  Τα ηµιελεύθερα τεστ είναι αυτά που δίνουν στο παιδί συγκεκριµένα θέµατα να ζωγραφίσει 

προκειµένου να επιτύχει ο ερευνητής την τροχιοδρόµηση των συνειρµών του. Εδώ έχουµε 

θεµατοποιηµένα σχέδια που και αυτά έχουν εξελιχθεί σε διαγνωστικά µέσα, µε σκοπό την 

έρευνα της προσωπικότητας και των συναισθηµατικών της απόψεων. Τα µισοελεύθερα 

αυτά τεστ επιδιώκουν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα που παρέχει µια όσο να’ναι 

αυθόρµητη έκφραση του υποκειµένου, µε µια σχετική συστηµατοποίηση των ερεθισµών 

και κυρίως του τρόπου ερµηνείας, που στην περιοχή του ελεύθερου σχεδίου είναι 

ακατόρθωτη. Ένα από τα πιο γνωστά τεστ της σειράς αυτής είναι το τεστ της ελεγχόµενης 

προβολής του John Raven. Γενικά, το προτέρηµα των τεστ αυτών είναι ότι 

προσανατολίζουν τους συνειρµούς του υποκειµένου, στρέφοντας τους άµεσα προς τη 

βιωµατική εµπειρία του. Υπάρχει λοιπόν ένα πλατύ πεδίο στα τεστ αυτά για την ανάπτυξη 

της πρωτοβουλίας από το µέρος του παιδιού και για την άσκηση της αυθορµησίας του.  

• Τα καθαυτού προβολικά τεστ αποτελούν την πιο καλλιεργηµένη µορφή διαγνωστικών 

µέσων µε βάση το σχέδιο και µια από τις πιο πρωτότυπες τεχνικές της σύγχρονης 

ψυχολογίας. Πρόκειται για θεµατοποιηµένα ιχνογραφικά τεστ, που χαρακτηρίζονται και για 

την ποκιλία και για την σχετική κλιµάκωσή τους από πιο απλά ως πιο σύνθετα. Βασικό 

γνώρισµα που ξεχωρίζει τα τεστ αυτά από τα προηγούµενα, είναι ότι η ερµηνεία τους τείνει 

να γίνει µε έναν τρόπο αρκετά σταθµισµένο. Η ερµηνεία τους στηρίζεται είτε στην 

αντικειµενική απαρίθµηση σηµείων και γνωρισµάτων µέσα στο σχέδιο, είτε στην κλινική 

εκτίµηση, είτε τέλος στη σύνθεση και των δύο. Η ερµηνεία επίσης στηρίζεται και στη 

συνειρµική αξία που έχουν τα σχόλια του παιδιού. Έτσι ο κλινικός, ακούει τη διήγηση του 

παιδιού, για να µπορέσει να επισηµάνει τις ενδεχώµενες δυσκολίες της συµπεριφοράς του. 

Βασική αρχή των τεστ της σειράς αυτής, αποτελεί το γεγονός ότι το αντικείµενο που πρέπει 

να σχεδιάσει το άτοµο έχει εξαιρετικά µεγάλη εκφραστική και συµβολική αξία. Έτσι στην 

κατηγορία αυτή έχουµε τα εξής τεστ. Το τεστ της ανθρώπινης φιγούρας της Machover 
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(H.F.D.), το τεστ του δένδρου του Koch, το τεστ του σπιτιού-δένδρου-ανθρώπου του Buck 

(H.P.T.), το τεστ του σπιτιού του Kerr και άλλων, καθώς και το τεστ της 

οικογένειας»(Μπέλλα, 1975). 

        «Γενικά η προβολική αξία του σχεδίου παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο, µια και αναγνωρίζεται 

ότι το σχέδιο αποτελεί καθρέφτη και ανατανάκλαση ολόκληρης της προσωπικότητας.   

Γενικά υπάρχουν δύο πόλοι του ψυχισµού, ο αισθητηριακός και ο ορθολογικός. Ο 

αισθητηριακός είναι αυτός ο τύπος που δένεται µε το συγκεκριµένο, µε τη δυναµική της 

ζωής. Βλέπει τον κόσµο σε κίνηση, µια κίνηση που δεν ανάγεται σε µια απλή µετατόπιση των 

αντικειµένων στο χώρο, αλλά που µε το στοιχειώδη δυναµισµό της κυριαρχεί πάνω στο 

αντικείµενο και συχνά επιβάλλεται σε βάρος της µορφής. Βλέπει τον κόσµο µε τη µορφή 

«εικόνων», πάντα ζωντανών και µακριά από κάθε αφαίρεση. Από την άλλη υπάρχει ο 

ορθολογικός τύπος, που αντλεί ικανοποίηση από το αφηρηµένο, το ακίνητο, το σταθερό και 

το στερεό. ∆ιακρίνει και ξεχωρίζει, γι’αυτό και τα αντικείµενα µε τα ξεκάθαρα περιγράµµατα 

κατέχουν προνοµιούχα θέση στο όραµά του για τον κόσµο. Έτσι φτάνει στην ακρίβεια της 

γραφής»( Meredieu, 1981).    

    «Η αντίθεση αισθητηριακός-ορθολογικός, που δεν πρέπει βέβαια να χρησιµοποιείται 

δογµατικά, σηµατοδοτεί πριν από όλα δύο πόλους του ψυυχισµού που ανάµεσά τους 

κυµαίνονται οι παιδικές γραφικές παραγωγές»( Meredieu, 1981). 

    Τελικά, το παιδικό σχέδιο αποτελεί σίγουρα ένα αξιόλογο διαγνωστικό µέσο, που µπορεί 

µάλιστα να εφαρµοστεί σε υποκείµενα από διάφορες εθνότητες, σε οµαλά και ανώµαλα, σε 

αρτιµελή και ανάπηρα, σε µικρά και µεγάλα. Ωστόσο ποιά είναι η γενικότερη αξία των 

ενδείξεων του, ποιά είναι η γενικότερη διαγνωστική αξία του ιχνογραφήµατος; Αν το 

κρίνουµε µέσα στο µεθοδολογικό βάθος που ανήκει, µπορούµε να πούµε ότι υπερέχει από 

πολλές προβολικές τεχνικές, όχι µόνο για την αµεσότητα, τη σταθερότητα και την 

εκφραστική αξία των ενδείξεων, αλλά και για το λόγο ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι η 

µοναδική τεχνική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ευκολία και αποτελεσµατικότητα µέσα 

στα πλαίσια της κλινικής ψυχολογίας. Και στο σχέδιο όµως όπως και στα υπόλοιπα 

προβολικά τεστ, παραµένει αµετακίνητο το πρόβληµα της ερµηνείας. ∆ε στηρίζεται δηλαδή 

σε κριτήρια από εµπειρικές και κλινικές παρατηρήσεις. Συνεπώς η ποιότητα της ερµηνείας 

εξακολουθεί να είναι σε µεγάλο βαθµό καρπός της εµπειρίας και της προσωπικής 

εξασκήσεως του ψυχολόγου. Εξαρτάται δηλαδή από την προσωπικότητα, τις ικανότητες και 

το αίσθηµα ευθύνης του και όχι από την εφαρµογή µιας σταθµισµένης µεθόδου. Σίγουρα, τα 

πράγµατα είναι ακόµα πιο ρευστά στην περιοχή του ελεύθερου σχεδίου των παιδιών, δηλαδή 

στο έργο που είναι το πιο πλούσιο και το πιο ενδεικτικό. 

    Πάντως το ιχνογράφηµα, σαν εκφραστικό σύνολο, αντανακλά µια προβολή των 

παρωθήσεων και συναισθηµατικών καταστάσεων του υποκειµένου. Η προβολή αυτή 
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αποτελεί ένα πραγµατικά εκφραστικό φαινόµενο, µε το οποίο το άτοµο διερµηνεύει τον 

τρόπο που κατανοεί τον εαυτό του και τις επαφές του προς τον κόσµο.  

    Σε µια έρευνα των Carroll και Ryan-Wenger (1999) διαφαίνεται αυτή η δύναµη της 

ζωγραφιάς, του σχεδίου να χρησιµοποιηθεί ως διαγνωστικό µέσο της προσωπικότητας. Η 

έρευνα αυτή είχε ως στόχο να αναγνωρίσει τους φόβους 90 παιδιών σχολικής ηλικίας(8-12 

ετών) και να καθορίσει τη σχέση ανάµεσα στο φόβο και στο άγχος. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό ήταν ένα ερωτηµατολόγιο άγχους, συνέντευξη µε κάθε 

παιδί και µια ζωγραφιά µιας ανθρώπινης φιγούρας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 

έδειξαν ότι τα σχέδια των παιδιών αντανακλούσαν τους φόβους που είχε εκδηλώσει κάθε 

παιδί στην συνέντευξη του και στα ερωτηµατολόγια. Ακόµα πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι πολλά παιδιά κατάφεραν να απεικονίσουν στις ζωγραφιές τους, φόβους που δεν 

µπόρεσαν να εκφράσουν µε τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

    «Η ζωγραφιά µιας ανθρώπινης φιγούρας είναι µια συνηθισµένη προβολική τεχνική, που 

χρησιµοποιείται συνήθως για να εκτιµηθούν έµµεσα τα συναισθήµατα των παιδιών, όπως το 

άγχος και η κατάθλιψη. Το πρόσωπο που ένα παιδί ξέρει καλύτερα είναι ο εαυτός του. Η 

εικόνα του ανθρώπου λοιπόν, γίνεται ένα πορτρέτο του εσωτερικού εαυτού του παιδιού και 

της συµπεριφοράς του. Επίσης, στο σχέδιο αυτό απεικονίζονται οι διαπροσωπικές σχέσεις 

ενός παιδιού»(Koppitz, 1968).  

    Σε µια άλλη έρευνα της Hartman (1993), τονίζεται ότι το παιδικό σχέδιο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να βρεί ενδείξεις για την εικόνα του σώµατος που έχει το παιδί, για την 

αυτο-αντίληψη του παιδιού, για τις αντιλήψεις του, για τις αγωνίες του σχετικά µε τη 

σεξουαλικότητα και τις σωµατικές λειτουργίες, καθώς και για τα γεγονότα της ζωής του, ή 

ακόµα και ενδείξεις κάποιας ψυχοπαθολογίας. Οι εικόνες έχουν τη δύναµη να εξηγήσουν το 

αίσθηµα του άγχους που µπορεί να έχει βιώσει ένα παιδί, καθώς θυµάται ένα στρεσσογόνο 

γεγονός. Η Hartman ως παράδειγµα της παραπάνω αντίληψης, περιγράφει παιδιά που έχουν 

τραυµατιστεί ως µάρτυρες στη βία και χρησιµοποιεί το ελεύθερο σχέδιο για να εκφράσουν τα 

παιδιά αυτά, την επιρροή του τραύµατος. Μέσα από το σχέδιο λοιπόν αποκαλύπτονται 

συναισθήµατα άγχους, ανασφάλειας και αποµόνωσης. Τελικά, το σχέδιο είναι σίγουρα 

µοναδικό για τη συλλογή τραυµατικών γεγονότων. 

    Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε ότι η εγκυρότητα των προβολοκών τεστ σχεδίασης 

εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο η ερµηνεία των σχεδίων δίνει το ίδιο αποτέλεσµα µε 

άλλες ανεξάρτητες αξιολογήσεις της προσωπικότητας ή της συναισθηµατικής κατάστασης 

του υποκειµένου. Η αξιοπιστία των προβολικών τεστ είναι επίσης προβληµατική εφόσον, για 

να συµφωνήσουν στις ερµηνείες της προσωπικότητας δυο εξεταστές, θα πρέπει να 

συµφωνήσουν όχι µόνο στην αντικειµενική βαθµολόγηση των στοιχείων του σχεδίου, αλλά 

επίσης και στην ανάλυση και ερµηνεία της σηµασίας αυτών των λεπτοµερειών.  
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    «Σίγουρα πάντως, η σηµασία του σχεδίου σαν διαγνωστικό εργαλείο είναι µεγάλη. Το 

σχέδιο για τα παιδιά είναι µια αυθόρµητη δραστηριότητα, ένα παιχνίδι, µια διαφυγή και 

ταυτόχρονα η ανακάλυψη της ελευθερίας που επιτρέπει την εξέφραση επιθυµιών και φόβων. 

Το σχέδιο είναι µια κοινωνική πράξη που ενισχύει την έκφραση του εαυτού, την ελευθερία, 

την φαντασία, την καινοτοµία και το παιχνίδι. Το σχέδιο µπορεί να ενηµερώσει για την 

νοητική ταυτότητα του παιδιού, για την προσωπικότητά του καθώς και την ταυτότητά του 

µέσα σε µια κοινωνική οµάδα»(Hawkins, 2002). 
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3.2) Το σχέδιο ως µέσο εκποµπής µηνυµάτων και 

επικοινωνίας 
 

    Τα παιδιά αποθέτουν σηµάδια, σήµατα, µηνύµατα. Κάθε µέρα καινούργια. Πάντα, 

αδιάκοπα, ξανά και ξανά. Με την οµιλία, µε το σώµα, µε τη σχηµατική διαµόρφωση, µε την 

εικόνα...Το θέµα είναι αν µπορούµε να αναγνωρίζουµε έστω και µερικά από αυτά τα σήµατα 

και να κατανοούµε έστω και λίγο τα «ιερογλυφικά» των παιδικών εκφραστικών µορφών, 

πέρα από τη γλώσσα και πέρα από τη λογική σκέψη.  

    «Ένα παιδικό σχέδιο είναι κάτι που κινεί την προσοχή, που αιχµαλωτίζει τον καθένα. Ένα 

σχέδιο κρύβει εικόνες που πίσω τους µπορεί να µαντέψει κάποιος την ύπαρξη µιας 

ανακοίνωσης, ενός µηνύµατος. Μηνύµατα που ανοίγουν τον δρόµο τους από τα βάθη του 

ασυνείδητου. ∆ηλώσεις για τις οποίες δε βρίσκει το παιδί προς το παρόν λόγια, αλλά είναι 

άφωνες κραυγές βοήθειας, που µέχρι σήµερα πιθανόν να µην έχουν ακουστεί. Εκ πρώτης 

όψεως, το παιδικό σχεδιο δεν είναι και κανένα «ιδιαίτερο έργο». Κάθε εικόνα ωστόσο, 

ύστερα από µια προσεκτική προσέγγιση, περιέχει µια ιστορία, ένα φόντο, που µας κάνει να 

καταλάβουµε καλύτερα γιατί αυτό το φύλλο του χαρτιού ζωγραφίστηκε ακριβώς τώρα και 

πήρε ακριβώς αυτή τη µορφή»(Fleck-Bangert, 1996). 

    Ένα παιδί µέσα από το σχέδιο µπορεί να ξαναζωντανέψει ένα βίωµα του που 

δυσκολευόταν να το επεξεργαστεί. Μπορεί να το σκηνοθετήσει στα πλαίσια µιας εικόνας και, 

ασυνείδητα, να συµβιβαστεί µε τον πόνο ή την θλίψη που του δηµιουργούσε το βίωµα αυτό. 

Η διαδικασία της ζωγραφικής είναι κάτι που χαλαρώνει τα παιδιά, τα αποφορτίζει, τα 

ελευθερώνει και τους προσφέρει διέξοδο για τις παρορµήσεις τους. Μια αυθόρµητη εικόνα 

µπορεί να φέρνει στο προσκήνιο αντίθέσεις, φόβους, συγκρούσεις, έγνοιες και ανάγκες ενός 

παιδιού. «Μια εικόνα µπορεί να αντανακλά τις αναστολές του παιδιού, τις διαταραχές της 

νοηµοσύνης και της συµπεριφοράς του. Ακόµα, µια εικόµα µπορεί να εµφανίζεται σαν ένας 

προνοµιακός χώρος προβολής φανατασιώσεων και αισθήσεων»(Meredieu, 1981). 

«∆ιπλοκλειδωµένες πληροφορίες µέσα στην παιδική ψυχή αρχίζουν να ανοίγουν τον δρόµο 

τους προς την επιφάνεια, να παίρνουν µορφή (στην παιδική ζωγραφιά) µυστηριώδη, συχνά 

παράξενη, αλλόκοτη. Το σχέδιο αποτελεί µια ικανότητα έκφρασης του παιδιού και σ’αυτό 

µπορούµε να βρούµε περιεχόµενα, εκφρασµένα στις εικόνες, στα οποία δεν θα ήταν δυνατόν 

προηγουµένως να αποκτήσουµε πρόσβαση»(Fleck-Bangert, 1996). Τελικά, το παιδικό σχέδιο 

αποτελεί οπωσδήποτε ένα µήνυµα, που σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να είναι και πιο 

αυθεντικό από τα λόγια του παιδιού.  

    Σύµφωνα µε τον Driessnack (2005), η ζωγραφική διευκολύνει τις ικανότητες ενός παιδιού 

να µιλήσει, ιδιαίτερα για τα γεγονότα εκείνα που µπορεί διαφορετικά να ήταν δύσκολο να 
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περιγράψει. Το σχέδιο δίνει µορφή, σηµασία και έννοια στις ανεξήγητες και τροµακτικές, 

στις οικείες και µη καταστάσεις που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στο σπίτι, στο σχολείο, στο 

δρόµο, στο παιχνίδι, στα βιβλία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Το σχέδιο είναι µια 

µέθοδος που διευκολύνει ακόµα και την επικοινωνία ανάµεσα στα παιδιά. Επίσης, τα βοηθάει 

να οργανώσουν τις αφηγήσεις τους και τους προσφέρει µια ευκαιρία να «µοιραστούν τη 

φωνή τους». Είναι µια φυσική δραστηριότητα που βοηθάει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να 

εκφράσουν τον κόσµο τους, είτε αν αυτός είναι ήρεµος, χαρούµενος και ειρηνικός, είτε αν 

είναι χαοτικός, γεµάτος φόβο και λύπη.  

    Μια ζωγραφιά λοπόν δε µπορεί να λειτουργήσει µόνο ως διαγνωστικό µέσο για τη νοητική 

και συναισθηµατική προσωπικότητα του παιδιού, αλλά µπορεί να αποτελεί και ένα µέσο 

έκφρασης άγχους, φόβου, επιθετικότητας, ζήλιας, συγκρούσεων αλλά και ένα µέσο έκφρασης 

µιας κρυφής ελπίδας, µιας επιθυµίας, µιας ενδόµυχης σκέψης ή και ενός ονείρου. Το σχέδιο 

λοιπόν µπορεί να είναι ενδεικτικό κάποιας διαταραχής είτε νοητικής, είτε ψυχολογικής, είτε 

ψυχοκινητικής, αλλά µπορεί να είναι και ένας «χάρτης» που οδηγεί τον ψυχολόγο, στον 

ψυχικό κόσµο του παιδιού, στα συναισθήµατά του και στα βιώµατά του. 

    «Τα παιδιά τόσο στη συµπεριφορά τους όσο και στις ζωγραφιές του, παριστάνουν πάντα 

αυτό που τους συγκινεί, έχοντας µέσα τους την-µη συνειδητή, αλλά σίγουρη-ελπίδα ότι θα τα 

καταλάβουν και στη συνέχεια θα τα δεχτούν. Και ότι, τελικά θα λάβουν ανακούφιση και 

υποστήριξη σε δύσκολες φάσεις της ζωής τους. Η ελεύθερη διαµόρφωση του «προσωπικού 

θέµατος» µπορεί να χρησιµεύει ως «οδοδείκτης» για να βρούµε το δρόµο. Η ενεργητική 

εικαστική πράξη έχει εδώ, όπως φαίνεται µια θεραπευτική επίδραση. Παιδιά, που η 

«αλλόκοτη» συµπεριφορά και οι ζωγραφιές τους βρίσκουν αρκετά έγκαιρα κατανόηση, ως 

έκφραση της τωρινής τους κατάστασης, δηλαδή ως απόπειρα επεξεργασίας γεγονότων της 

µέχρι τώρα ζωής τους, τα οποία δεν έχουν ακόµα υπερνικηθεί-τα παιδιά αυτά έχουν την 

ευκαιρία να φέρουν στο προσκήνιο τα προβλήµατά και τις δυσκολίες τους και έτσι να 

επεξεργαστούν και να ξεπεράσουν ό,τι είναι «παγωµένο», µπλοκαρισµένο µέσα τους. Μια 

έγκαιρη κατανόηση προσφέρει τη δυνατότητα να έχουµε ουσιαστικά λιγότερα παιδιά που να 

έχουν ανάγκη θεραπείας ή παιδιά µε διαταραγµένη συµπεριφορά. Έτσι αυτή η 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά τους, αντί να µας ενοχλεί, αντίθετα θα µας ενδιαφέρει ως 

κρυπτογραφηµένη πληροφόρηση. Και µόνο αυτή η αλλαγή στην τοποθέτηση και στάση των 

ενηλίκων θα µπορούσε να επιδράσει, ώστε µια δυσάρεστη-παρεκκλίνουσα συµπεριφορά να 

µην εξελίσσεται και να µην εκδηλώνεται τόσο συχνά σε αλλόκοτη συµπεριφορά ή σε 

διαταραχή της συµπεριφοράς. Εάν οι ενήλικοι µπορούσαν που και που να συµµερίζονται 

καλύτερα τις µορφές έκφρασης των παιδιών και τις εκδηλώσεις της ζωής τους, τότε θα ήταν 

σε θέση να τις αντιµετωπίζουν λιγότερα δραµατικά. Και ασφαλώς οι αποφάσεις τους για 

τέτοια παιδιά θα µπορούσαν να τείνουν συχνότερα στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς 

τους και την πλήρη τους ένταξη στην κοινωνία, και σπανιότερα στην «εκτός ορίων» 
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τοποθέτηση τους, την αποµάκρυνσή τους δηλαδή από τα φυσιολογικά όρια του 

οικογενειακού ή κοινωνικού τους περίγυρου και τον περιορισµό τους. Αυτό θα ήταν ένα 

ουσιαστικό βήµα προς την κατεύθυνση της πρόληψης»(Fleck-Bangert, 1996). 

    Το θέµα είναι, τα βιώµατα που αντικατοπτρίζονται µέσα σε αλλόκοτες συµπεριφορές και 

σε ζωγραφιές των παιδιών, να τα θεωρούµε ως µηνύµατα (βιωµάτων, προβληµάτων), να τα 

εκτιµούµε, να τα µεταφράζουµε κατά το δυνατόν σε µια γλώσσα πιο κατανοητή για µας τους 

ενήλικους και, µε βάση αυτή την κατανόηση , να αναλαµβάνουµε µε προσοχή κάποια επαφή 

µε το παιδί. 

    Η έκφραση µέσα από tην τέχνη είναι ένας κατάλληλος τρόπος επικοινωνίας για τα παιδιά. 

Το σχέδιο συχνά αναφέρεται ως τη παγκόσµια γλώσσα της παιδικής ηλικίας, που µπορεί να 

βοηθήσει τα παιδιά να εκφράσουν τις εµπειρίες τους. Μπορούν να εκφραστούν µέσω αυτού, 

φυσικά και αυθόρµητα, αφού το σχέδιο δεν αποτελεί µια απειλητική δραστηριότητα. Μια 

έρευνα των Rollins και άλλων (2005) έγινε σε δύο κέντρα, για τα παιδιά που πάσχουν από 

την ασθένεια του καρκίνου, προκειµένου να εξεταστούν τα άγχη των παιδιών, οι τρόποι που 

αντιµετωπίζονται καθώς και να εξεταστεί η χρήση του σχεδίου και ο τρόπος επικοινωνίας 

µέσα από αυτό. Το σχέδιο ενός παιδιού µπορεί να είναι ένα παράθυρο, όχι µόνο για τα 

συναισθήµατά του, την αρρώστιά του αλλά επίσης και για την προσωπικότητά του, την 

προσαρµοστικότητά του και την ωριµότητά του. Στην συγκεκριµένη έρευνα µε δείγµα 22 

παιδιά, έγινε συνέντευξη στους γονείς, στα παιδιά, το προσωπικό, ακολουθήθηκε 

παρατήρηση και διάφορα προβολικά τεστ, όπου τα παιδιά ζητήθηκαν να ζωγραφίσουν κάτι 

συγκεκριµένο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά δέχονται την εµπειρία του 

καρκίνου µε τον ίδιο τρόπο. Είναι συναρπαστικό το πώς σε ένα φύλλο χαρτί εξέφρασαν τις 

φοβίες τους, τα άγχη τους και τις πιο τροµακτικές τους σκέψεις. Συνεπώς, τα παιδιά πρέπει 

να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους, προκειµένου όχι µόνο να 

ληφθούν χρήσιµες πληροφορίες αλλά και να επωφεληθούν και τα ίδια, εξωτερικεύοντας τα 

συναισθήµατά τους, τις σκέψεις τους και τις αγωνίες τους, Σίγουρα, η ζωγραφική δίνει αυτή 

την ευκαιρία έκφρασης.  

     Σε µια έρευνα του Rae (1999), η ζωγραφιά ορίζεται σαν ένα αποτύπωµα της 

συναισθηµατικής και ψυχολογικής ζωής ενός παιδιού. Παιδιά που βρίσκονται σε νοσοκοµείο 

ή παιδιά που είναι σωµατικά άρρωστα, µπορεί στις ζωγραφιές τους να σχεδιάσουν 

ανθρωπάκια που έχουν κάποιες βλάβες ή κάποιες διαταραχές στην εικόνα του σώµατός τους. 

Αυτό είναι αποτέλεσµα της αρρώστιας του παιδιού ή και της εµπειρίας του στο νοσοκοµείο. 

Οι ζωγραφιές των παιδιών αυτών απεικονίζουν τις αλλαγές στο συναισθηµατικό τους επίπεδο 

από την αρχή εώς το τέλος της αρρώστιας και της παραµονής τους στο νοσοκοµείο. Αν και ο 

πόνος είναι µια υποκειµενική εµπειρία για κάθε παιδί, µπορεί καλά να απεικονιστεί στις 

ζωγραφιές. 
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    Σύµφωνα µε την Milner (1998), η ζωγραφική είναι µια διαδικασία που συµβαίνει µυστικά, 

χωρίς επίγνωση. Μια εικόνα µπορεί να περιλαµβάνει συναισθήµατα ή διαθέσεις και να 

αντιπροσωπεύει καταστάσεις του νου. Μια εικόνα δεν καταγράφει εξωτερικά αλλά 

εσωτερικά γεγονότα. Μπορεί να εκφράζει µ’έναν έµµεσο ή συµβολικό τρόπο κρυµµένες 

παρορµήσεις, όπως κάποιες οργισµένες επιθετικές παρορµήσεις. Μια εικόνα µπορεί να 

υποδηλώνει τη δυσκολία να αποδεχτεί κανείς ορισµένες πλευρές του εαυτού του ως δικές 

του. Μια εικόνα µπορεί επίσης να γίνει κρυψώνας όλων των σκοτεινών ανυπότακτων 

συναισθηµάτων του εαυτού µας. Μια εικόνα µπορεί να αποτελεί ένα τρόπο διαφυγής από 

απογοητεύσεις και πικρίες, από αβάσταχτες ενοχές και τύψεις. Η ζωγραφική είναι µια τέχνη 

που ασχολείται µε τις αισθήσεις που µεταβιβάζονται από το χώρο. Έτσι, πρέπει επίσης να 

ασχολείται µε το πρόβληµα της ύπαρξης του ατόµου ως ξεχωριστού σώµατος σ’έναν κόσµο 

από άλλα σώµατα, τα οποία καταλαµβάνουν µικρά κοµµατάκια από το χώρο. Στην 

πραγµατικότητα, πρέπει να ασχολείται στο βάθος µε τις ιδέές της απόστασης και του 

αποχωρισµού, της κατοχής και της απώλειας. Στον εσωτερικό κόσµο ενός ατόµου υπάρχουν 

αγαπηµένοι άνθρωποι, ίσως κλειδωµένοι και κρυµµένοι πολύ µακριά από την επίγνωσή του, 

οι οποίοι έχουν πληγωθεί ή ακόµοι έχουν γίνει «άψυχοι σκελετοί» από τις θυµωµένες 

επιθυµίες του. Έτσι, µια ακόµα από τις λειτουργίες της ζωγραφικής είναι σίγουρα η 

αποκατάσταση και η αναδηµιουργία στον εξωτερικό κόσµο αυτού που είχε κανείς αγαπήσει 

και είχε πληγώσει εσωτερικά ή καταστρέψει. 

    Σύµφωνα πάλι µε την Milner (1998), η ζωγραφική είναι µια διαδικασία κατά την οποία 

βρίσκονται σε επαφή οι ιδέες και η πράξη, το να σκέφτεσαι και το να προκαλείς κάτι µε την 

κίνηση του σώµατος σου, µια εσωτερική εικόνα και η καταγραφή µιας κίνησης που 

απεικόνίζεται µε µια γραµµή, στην πραγµατικότητα, εξωτερικά πάνω στο χαρτί. Όταν λοιπόν 

τα σχέδια έχουν τέτοια µορφή µπορούν να θεωρηθούν ένα είδος ονείρου σε κατάσταση 

εγρήγορσης. Γιατί η µελέτη των ονείρων κατά τη διάρκεια του ύπνου δείχνει τον πλούτο των 

εννοιών που µπορεί να συγκεντρωθεί σε µερικές οπτικές εικόνες. Αλλά δεν είναι ασφαλώς 

σαν τα συνηθισµένα όνειρα που κάνουµε όταν είµαστε ξύπνιοι, τα οποία αποκαλούµε 

ονειροπόληση. Τα πιο πολλά από αυτά είναι κάτι περισσότερο από φαντασιώσεις που 

αφορούν την εκπλήρωση επιθυµιών γι’αυτά που ελπίζει κανείς να συµβούν. Μοιάζουν να 

είναι, αρκετά από αυτά τουλάχιστον, στοχασµοί και σκέψεις για την ίδια τη ζωή και τα 

προβλήµατα που επιφυλάσσει.  

    Κάποιες εικόνες όµως µπορεί να µένουν τυφλές, κωφές και άλαλες. Αυτό δε συµβαίνει 

απαραίτητα επειδή δεν έχει αναλυθεί εκ βαθέως το σχέδιο ή επειδή δεν έχει παρατηρηθεί 

καλά. Μπορεί ένα σχέδιο να έχει γίνει για πολλούς άλλους λόγους και να είναι αποκλεισµένο 

από κάθε ιδιωτική και προσωπική µορφή έκφρασης. Μια παιδική ζωγραφιά µπορεί να µην 

δίνει κανένα µήνυµα για το παιδί, τις σκέψεις του, τους προβληµατισµους του και τις ιδέες 

του. «Ένα παιδί, που είναι ευαίσθητο στις εξωτερικές επιρροές, µπορεί να έχει σχεδιάσει 
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«δανεισµένες» εικόνες. Μπορεί η ζωγραφιά του να µην αποτελεί µια αυθόρµητη έκφραση, 

αλλά να έχουν χρησιµοποιηθεί στερεότυπα, µίµηση και αντιγραφή»(Meredieu, 1981). 

Μπορεί µια ζωγραφιά λοιπόν, να παρουσιάζει απλά µοτίβα που επαναλαµβάνουν 

στερεότυπα.  

    «∆εν απαραίτητο εποµένως κάθε ζωγραφιά να περιέχει ένα βαθύτερο νόηµα, δεν πρέπει 

κάθε σύµβολο να το αποκρυπτογραφούµε, κάθε µυστικό της εικόνας να το κοιτάζουµε 

διεισδυτικά, να το ερµηνεύουµε ή να το αξιολογούµε. Τα παιδιά ζωγραφίζουν επειδή τα 

ευχαριστεί η συγκεκριµένη κίνηση, τα διασκεδάζουν τα «ορατά σηµεία που αφήνουν πίσω 

τους», τα σηµεία του πολύχρωµου κόσµου της φαντασίας τους-ή επιτέλους, ζωγραφίζουν 

επειδή κάποια στιγµή δεν έχουν να κάνουν κάτι πιο ενδιαφέρον, ή επειδή δίπλα τους 

ζωγραφίζει κι ο φίλος τους εκείνη τη στιγµή»(Fleck-Bangert, 1996). ∆εν πρέπει να 

ταυτίζουµε πάντα τους σκοπούς, τις παρορµήσεις και τους λόγους που ζωγραφίζει ένα παιδί 

µε αυτούς ενός ενήλικα. «Μόνο όταν µια ζωγραφιά κινεί ιδιαίτερα την προσοχή µας, ή όταν 

ένα παιδί δείχνει, για ένα µακρύτερο χρονικό διάστηµα στη ζωγραφική του ή γενικά στις 

εκδηλώσεις του, µια ανησυχητική συµπεριφορά, µόνο τότε πρέπει να προσεγγίζουµε 

προσεκτικά τα περιεχόµενα και τις καταθέσεις-µαρτυρίες της εικόνας. Κατά τα άλλα, είναι 

απλώς σηµαντικό να εξασφαλίσουµε στα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερο χώρο, 

να µην τα πιέζουµε µε άχρηστες ερωτήσεις, να προασπίζουµε τον εσωτερικό τους κόσµο, να 

είµαστε «ανοιχτοί» για πληροφορίες στο µη λεκτικό πεδίο και να φερόµαστε µε σεβασµό και 

εκτίµηση ακόµα κι όταν δεν βγάζουν τα µυστικά τους «στον αέρα»(Fleck-Bangert, 1996).  

    Τέλος είναι επίσης σηµαντικό να σέβεται κανείς την ανικανότητα ενός παιδιού, για 

οποιοδήποτε λόγο, να εκφραστεί µέσω της ζωγραφικής. Σ’αυτό το παιδί µπορεί να 

παρουσιαστούν εµπόδια στην ψυχική του δηµιουργικότητα, στην ικανότητα δηλαδή για τη 

δηµιουργία συµβόλων για τα συναισθήµατα του. Όταν λοιπόν ένα παιδί αδυνατεί να 

ζωγραφίσει, πρέπει να βρίσκονται άλλες εναλλακτικές µεθόδοι ή κάποια άλλη µορφή τέχνης, 

στην οποία το παιδί να µπορέσει να διοχετεύσει την ενέργειά του, να εκφράσει τα 

συναισθήµατά του και να µη νιώθει ανήµπορο και ανίκανο.     
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3.3)Το σχέδιο ως µέσο θεραπείας 

 
    «Η ιστορία της θεραπείας µέσω των εικαστικών χάνεται στα βάθη των απροσπέλαστων 

σπηλαίων από την εποχή των Παγετώνων, ανιχνεύεται στις αγκαλιές των ειδωλίων της 

γονιµότητας, καθρεφτίζεται στα ασκληπιεία δωµάτια του ονείρου και της κάθαρσης, µέχρι το 

σύνορο του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και λίγο πριν το κατώφλι του 19ου αιώνα, τον Φρόιντ, 

µε την αποκαλυπτική ερµηνεία των ονείρων. Τα όνειρα άλλωστε, εκφράζονται καλύτερα µε 

εικόνες. Ο ζωγράφος Adrian Hill γύρω στο 1945 οργάνωσε εργαστήρια ζωγραφικής 

επινοώνας τον όρο art therapy»(Κιλίµη, 2004). 

    «Παράλληλα, η αναγνώριση της τέχνης των παιδιών-αδικηµένη πριν τη δεκαετία του ΄20, 

όταν τη θεωρούσαν αδέξια και ανώριµη εκδοχή της τέχνης των ενηλίκων-απότελεσε 

«προίκα» στα χέρια ψυχολόγων και άλλων επαγγελµατιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, µια 

και το παιδί µέσα από την εικόνα µας λέει πώς βλέπει τον κόσµο, πώς αισθάνεται και πώς 

σκέφτεται. Η έκφραση του συναισθήµατος πάντα θα είναι ανάγκη σε οποιαδήποτε µορφή 

της. Οι άνθρωποι δύσκολα θα πάψουν να χορεύουν, να παίζουν ρόλους, να κάνουν 

γκριµάτσες, να ζωγραφίζουν έστω και µουντζουρώνοντας αυθόρµητα»(Κιλίµη, 2004). 

     «Αν προσπαθήσεις να γράψεις για τη θεραπεία µέσω των εικαστικών, έρχεσαι 

αντιµέτωπος µε κάτι παράδοξο. Η µεγαλύτερη θεραπευτική της δύναµη βρίσκεται πέρα από 

τις λέξεις. Ο καλύτερος τρόπος να την καταλάβεις είναι ίσως να τη βιώσεις. Η θεραπεία µέσω 

των εικαστικών προσφέρει ένα τρόπο εξερεύνησης και έκφρασης περιοχών του εαυτού µας 

που βρίσκονται πέρα από εκεί που φτάνουν οι λέξεις, και µπορεί να φτιάξει µια γέφυρα 

ανάµεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσµο και να οδηγήσει σε µια µεγαλύτερη 

ολοκλήρωση µεταξύ τους. ∆εδοµένου ότι η θεραπεία µέσω των εικαστικών αφορά την 

ανάπτυξη της ψυχής και τη βαθιά και µακροπρόθεσµη αλλαγή, οι θεραπευτές δεν τη 

καταλαβαίνουν τη στιγµή που συµβαίνει, αλλά αρχίζουν κάτι να καταλαβαίνουν πολύ 

αργότερα»(Hall, 1995). 

    «Σύµφωνα µε τη ψυχαναλυτική προσέγγιση, η διαδικασία της θεραπείας µέσω των 

εικαστικών βασίζεται στην αναγνώριση του ότι οι πιο θεµελιώδεις σκέψεις και τα 

συναισθήµατα του ανθρώπου, που προέρχονται από το ασυνείδητο, βρίσκουν την έκφρασή 

τους περισσότερο στις εικόνες παρά στις λέξεις. Όταν η τέχνη χρησιµοποιείται στη θεραπεία 

µε αυτό τον τρόπο, γίνεται µέσο µη λεκτικής επικοινωνίας, ένας τρόπος δήλωσης 

συγκεχυµένων και δύσκολα κατανοητών συναισθηµάτων σε µια προσπάθεια να αποκτήσουν 

σαφήνεια και τάξη. Η καλλιτεχνική δηλαδή δραστηριότητα προσφέρει ένα περισσότερο 

συγκεκριµένο, παρά λεκτικό, µέσο δια του οποίου το άτοµο επιτυγχάνει την έκφραση της 

συνείδησης και του ασυνείδητου και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πολύτιµο µέσο 

θεραπευτικής αλλαγής»(Dalley&etc, 1995). 
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    «Η θεραπεία µέσω της τέχνης λοιπόν, όπως διεξάγεται συνήθως, βασίζεται στην υπόθεση 

ότι η έκφραση συναισθήµατος στην τέχνη έχει θεραπευτικά οφέλη. Στην θεραπεία µέσω της 

τέχνης ο ασθενής ενθαρρύνεται να κάνει σχέδια µε την παρουσία του θεραπευτή, ο οποίος θα 

ενθαρρύνει ή θα οδηγήσει το παιδί στην καλλιτεχνική του δουλειά. Μερικές φορές το παιδί 

καλείται να σχεδιάσει οτιδήποτε το ευχαριστεί και άλλες φορές ο θεραπευτής µπορεί να δίνει 

συγκεκριµένες εντολές. Χωρίς εξαίρεση, οι θεραπευτές βεβαιώνουν ότι η θεραπεία µέσω της 

τέχνης είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις ασθενών. Η υποβόσκουσα λογική για τις 

περισσότερες µορφές θεραπείας µέσω της τέχνης είναι ότι η έκφραση συναισθηµάτων και 

ιδεών στα σχέδια έχει θεραπευτικό αποτέλεσµα, αν και µπορούµε λογικά να υποθέσουµε ότι 

τα σχέδια που γίνονται κατά τη θεραπεία µέσω της τέχνης επηρεάζονται από τα ερεθίσµατα 

του θεραπευτή, καθώς και του παιδιού. Η θεραπεία µέσω της τέχνης µπορεί να πάρει πολλές 

µορφές. Η λογική, οι σκοποί και η διεξαγωγή οποιασδήποτε µορφής θεραπείας µέσω της 

τέχνης φυσιολογικά καθορίζονται από τη µορφή της ψυχοδυναµικής θεωρίας µε την οποία 

συνδέονται. Υπάρχουν ωστόσο, τέσσερις σκοποί που είναι κοινοί σε πολλές µορφές 

θεραπείας µέσω της τέχνης. Αυτοί οι σκοποί είναι η κάθαρση, η ενόραση/ολοκλήρωση, η 

επικοινωνία και η κυριαρχία»( Thomas&Silk, 1997).  

    «Κάθαρση είναι η ιδέα στη φροϋδική ψαχαναλυτική θεωρία ότι η αντιµετώπιση και η 

έκφραση των απωθηµένων και καταπιεσµένων συναισθηµάτων είναι θεραπευτική. Η 

ενόραση και η ολοκλήρωση συχνά υποστηρίζεται ότι αποτελούν µια σηµαντική συνέπεια της 

απασχόλησης µε την τέχνη. Η θεραπεία µέσω της τέχνης είναι ένας τρόπος για να δηλώσουµε 

ανάµεικτα, ελάχιστα κατανοηµένα συναισθήµατα, σε µια προσπάθεια να τα φωτίσουµε και 

να τα τακτοποιήσουµε. Για τα παιδιά, που µπορεί συχνά να µη διαθέτουν λεκτικές ταµπέλες 

για πολλά από τα συναισθήµατά τους, η έκφραση µέσω εικόνων µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη. «Η ανακούφηση, η ευχαρίστηση και η αίσθηση της ολοκλήρωσης που αντλεί ένας 

άνθρωπος από µια αισθητική εµπειρία έχουν θεραπευτική αξία»(Κιλίµη, 2004). Η 

επικοινωνία στη θεραπεία µέσω τέχνης σηµαίνει επικοινωνία ανάµεσα στο παιδί και στο 

θεραπευτή. Η εικονογραφική επικοινωνία υποστηρίζεται ότι µπορεί να έχει ιδιαίτερα 

πλεονεκτήµατα σε καταστάσεις στις οποίες το παιδί είναι ανίκανο ή απρόθυµο να µιλήσει για 

τις εµπειρίς και τα συναισθήµατά του. Τα παιδιά που διστάζουν γενικά να µιλήσουν ίσως 

βρίσκουν πιο εύκολο να εξωτερικεύσουν τις εµπειρίες τους στα σχέδια. Τέλος, η κυριαρχία 

αναφέρεται στην υπόθεση ότι αναδηµιουργώντας δύσκολες καταστάσεις στα σχέδια τα 

παιδιά µπορούν να κερδίσουν κάποια εµπειρία κυριαρχίας πάνω στα προβλήµατά τους. Έτσι, 

στην αναδηµιουργία καταστάσεων το παιδί αποκτά επίσης κάποιο έλεγχο πάνω στα δικά του 

συναισθήµατα και αντιδράσεις»( Thomas&Silk, 1997). 

    «Όσο αφορά την επικοινωνία, ο θεραπευόµενος µπορεί στην αρχή της θεραπείας να µην 

συνειδητοποιεί ότι έχει κάποια συναισθήµατα απέναντι στο θεραπευτή ή να µην έχει 

καθόλου. Σιγά σιγά όµως εµπλέκονται τα συναισθήµατα. Μια παρόµοια διαδικασία 
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συµβαίνει και µε τις εικόνες. Η απλή, σχηµατική εικόνα αναφέρεται σε κάποια κατάσταση ή 

διηγείται µια ιστορία στο θεραπευτή. ∆είχνει κάποιο συναίσθηµα, αλλά δεν το ενσαρκώνει. 

Καθώς ο θεραπευόµενος αρχίζει να νιώθει πιο άνετα µε τον θεραπευτή, αρχίζει και θεραπεία 

να ζωντανεύει. Οι εικόνες αποκτούν ζωή και νόηµα µέσα στο πλαίσιο της σχέσης. Όταν ο 

ασθενής νιώσει αρκετά ασφαλής µε το θεραπευτή, όταν δείξει αρκετή εµπιστοσύνη στο 

περιβάλλον, θα τολµήσει να αφήσει την εικόνα να οδηγήσει. Όταν ο ασθενής ανοίγεται στη 

δύναµη της δηµιουργίας της εικόνας, οι εικόνες αρχίζουν να γίνονται συναισθηµατικές. Έτσι 

γίνονται ένα ισχυρό µέσο επαφής και δέσµευσης µε ασυνείδητες δυνάµεις. Σκοπός λοιπόν 

του θεραπευτή µέσω των εικαστικών είναι να διαµορφώσει µε τον ασθενή µια σχέση όπου θα 

αναπτυχθεί εµπιστοσύνη και θα δηµιουργήθούν συναισθήµατα. Τότε είναι που αλλάζουν οι 

εικόνες και αναδύεται ζωή  µέσα από αυτές. Καταπιεσµένα αισθήµατα, που φαίνονται πολύ 

δύσκολο και οδυνηρό να αντιµετωπιστούν, γίνονται προσιτά και ελέγξιµα καθώς βρίσκονται 

«εκεί έξω» στην εικόνα, µέσα στο πλαίσιο του πίνακα»(Hall, 1995).     

    «Μέσα από τη δηµιουργική διδασκαλία και µε τη καθοδήγηση του θεραπευτή µέσω των 

εικαστικών, ο θυµός, ο φόβος και η αγαλλίαση θα πάρουν µια µορφή, θα αναδυθούν από το 

εσωτερικό µας σκοτάδι και θα γίνουν ορατά και συνειδητά. Όταν ο φόβος γίνει δράκος είναι 

λιγότερο άγνωστος, γίνεται πιο οικείος, αντιµετωπίζεται. Η ύπαρξη της θεραπείας µέσω των 

εικαστικών υπενθυµίζει το γεγονός ότι η τέχνη δεν είναι κατασκευή, τεχνούργηµα ή επιδέξια 

σχέση µ’έναν εξωτερικό χώρο και κόσµο, αλλά είναι αληθινά µια «άναρθρη 

κραυγή»»(Κιλίµη, 2004).  

    «Η τέχνη λοιπόν προσφέρει ένα πολύ κατάλληλο µέσο και για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 

ή για τα καταθλιπτικά παιδιά, καθώς τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα 

συναισθήµτά τους. Η τέχνη προσφέρει απελευθέρωση, χαρά, παιχνίδι, κάθαρση, πασάλειµµα 

µε τα υλικά. Αυτό είναι συχνά πολύ σηµαντικό για τα παιδιά των οποίων η συναισθηµατική 

ανάπτυξη είτε σταµάτησε απότοµα, είτε καθυστέρησε και γίνεται ολοφάνερη η θεραπευτική 

αξία της τέχνης»(Dalley&etc, 1995).  

    Σε µια έρευνα του LeRoy (1980), υπάρχει ένα παράδειγµα του σχεδίου ως θεραπευτικό 

µέσο. Ένα τετράχρονο αγοράκι παρουσιάζει αγχώδη διαταραχή µε έντονες φοβίες στο 

σχολείο, προβλήµατα συµπεριφοράς, υπερινητικότητα, συναισθηµατική προσκόλληση και 

οιδηπόδειο σύµπλεγµα, καθώς παρουσιάζει συναισθηµατική προσκόλληση στη µητέρα του. 

Η θεραπευτική διαδικασία που ακολούθησε για 8 µήνες είχε ως σκοπό τη µείωση του άγχους 

και της επιθετικότητάς του µέσα από τις ζωγραφιές. Αρχικά, στην πρώτη φάση της 

θεραπείας, το παιχνίδι του παιδιού, ήταν πολύ επιθετικό και στις ζωγραφιές του φαινόταν η 

προσκόλληση στη µητέρα του. Στη δεύτερη φάση της θεραπείας, το παιδί συνεχίζει να είναι 

επιθετικό, αλλά λιγότερο στον προφορικό του λόγο. Αρχίζει να µιλάει πιο ελεύθερα για τις 

ζωγραφιές του και χρησιµοποιεί φαλλικά σύµβολα σ’αυτές. Στη φάση αυτή, το παιδί 

εκφράζει επίσης την ιδέα ότι αυτό και ο θεραπευτής ταυτίζονται στις ζωγραφιές του. Το παιδί 
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στη φάση αυτή αρχίζει και αναγνωρίζει ταυτότητες και εκφράζει φόβο αλλά και θαυµασµό 

τόσο για τον πατέρα του, όσο και για τον θεραπευτή. Τέλος στη φάση αυτή, το παιδί αρχίζει 

και συνδέει τις εικόνες του µε ιστορίες. Ανάµεσα στη δεύτερη και την τρίτη φάση της 

θεραπείας, το παιδί παρουσιάζει µια «περίοδο µετάβασης», κατά την οποία αρνείται να παίξει 

και να ζωγραφίσει. Μπαίνοντας στη τρίτη φάση της θεραπείας, το παιδί έχει ήδη αρχίσει να 

ελέγχει περισσότερο την επιθετικότητά του και την προσκόλλησή του και η στάση προς τον 

πατέρα του αλλάζει. Στην τρίτη φάση λοιπόν, αφού συζητιέται η λήξη της θεραπείας, το παιδί 

προτείνει στον θεραπευτή να ζωγραφίσουν κάτι ο ένας για τον άλλον. Τα ανθρωπάκια που 

σχεδιάζει το παιδί  στην ζωγραφιά του (ο θεραπευτής και το παιδί), χαµογελούν και 

στενοχωριούνται ταυτόχρονα. Το παιδί µέσα από αυτή την τελευταία ζωγραφιά του 

φανερώνει τη πικρία του για το αντίο αλλά συγχρόνως και τη δύναµη που έχουν και οι δύο να 

περάσουν τη σχεδιασµένη γέφυρα, να φανούν δηλαδή δυνατοί και να αντιµετωπίσουν τις 

δυσκολίες. Τα µεγάλα σχεδιασµένα παπούτσια που έχει το ένα ανθρωπάκι δηλώνουν πιθανόν 

την εµπιστοσύνη που νιώθει. 

    Τελικά, η αρχική υψηλή επιθετικότητα που απεικονιζόταν στις ζωγραφιές του παιδιού 

άλλαξε και οι ζωγραφιές του έγιναν πιο ήρεµες, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της 

προσπάθειας να ελεγχθεί η επιθετικότητα. Στο τέλος, στον αποχωρισµό, το παιδί φαίνεται να 

έχει αποκτήσει εµπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση και να νιώθει κάποιο φόβο για το µέλλον. Η 

χρησιµότητα λοιπόν του σχεδίου ως εργαλείο στη θεραπεία είναι µεγάλη, καθώς η ζωγραφιά 

δεν είναι µια αντικατάσταση αλλά ένας προσδιορισµός της εξωτερίκευσης σκέψεων και 

συναισθηµάτων.     
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4)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 
    Η µεθοδολογία µιας έρευνας περιλαµβάνει τρία επιµέρους τµήµατα. Αρχικά, αναφέρεται 

το δείγµα (οι συµµετέχοντες) της έρευνας. Γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών των ατόµων. Αναφέρεται ο συνολικός αριθµός της οµάδας, 

το φύλο των ατόµων, η ηλικία τους, το κοινωνικο-οικονοµικό τους επίπεδο, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, η οικογενειακή τους κατάσταση κλπ. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα µέσα-τα 

εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων. Τέλος, στο 

τελευταίο τµήµα της µεθοδολογίας παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθήθηκαν σε κάθε 

στάδιο εκτέλεσης της συγκεκριµένης έρευνας. ∆ίνονται πληροφορίες για τις οδηγίες που 

ακολούθησαν οι συµµετέχοντες στην έρευνα και για το πώς επιλέχθηκαν τα άτοµα αυτά.  
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4.1) Το δείγµα της έρευνας 

 
    Το δείγµα της έρευνας µας αποτελείται από 7 παιδιά του 1ου ειδικού σχολείου Μυσσιρίων. 

Θα αναφερθούµε στο κάθε παιδί και στα στοιχεία του ξεχωριστά. 
1η περίπτωση: 

    Η Κική ∆. γεννήθηκε στις 13-04-1989, στην Αθήνα. Οι γόνεις της χώρισαν κάποια χρόνια 

µετά τη γέννηση της. Μέχρι να χωρίσουν, επικρατούσε µια πολύ τεταµένη ατµόσφαιρα στο 

σπίτι και η Κική µεγάλωσε µε φοβίες, ενοχές και ανασφάλειες. Ο πατέρας της αφού χώρισε 

µε την µητέρα της, δε συνεργάστηκε καθόλου και αδιαφόρησε για το παιδί του. Η Κική 

σήµερς ζεί µε την µητέρα της στην Κρήτη και εξαρτάται πλήρως από αυτήν. Ζεί µαζί µε τη 

γιαγιά και τον παππού της και στερείται ένα οργανωµένο οικογενειακό πλαίσιο. ∆εν υπάρχει 

οικογενειακός προγραµµατισµός και η ψυχολογική της κατάσταση επηρεάζεται από το πόσο 

συχνά βλέπει τη µητέρα της.  

    Η διάγνωση της Κικής είναι «γλωσσική διαταραχή, οφειλόµενη σε βαρηκοϊα». Η αιτία της 

βαρηκοϊας της είναι µια µηνιγγίτιδα που είχε πάθει. Τα συνοδά προβλήµατα της Κικής έχουν 

να κάνουν µε την προφορική της επικοινωνία, µε µαθησιακές δυσκολίες και µε 

συναισθήµατα ανασφάλειας. Η Κική έχει σοβαρή λεκτική και φωνολογική καθυστέρηση και 

βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα ελαφριάς νοητικής υστέρησης. Παρουσιάζει έντονες 

δυσκολίες στην άρθρωση του προφορικού της λόγου και η έκφρασή της δεν είναι σαφής και 

κατανοητή. Το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά στην αυτο-εικόνα της και γι’αυτό αποφεύγει να 

µιλάει και επικοινωνεί κυρίως µε µη λεκτικούς τρόπους. Η Κική έχει λοιπόν διαταραγµένο 

αυτοσυναίσθηµα, αλλά δηµιουργεί συναισθηµατικούς δεσµούς. Είναι ένα παιδί ευχάριστο, 

κοινωνικό και επιθυµεί να προσφέρει βοήθεια στους άλλους. Είναι δεκτική σε συστάσεις και 

αναζητά το θαυµασµό της µητέρας της. Είναι ευπροσάρµοστη, αλλά ταυτόχρονα έχει πολλές 

φοβίες και ανασφάλειες.  

    Η Κική είναι ένα παιδί που χρειάζεται λογοπεδική παρέµβαση για διορθωτική αγωγή 

σφαλµάτων και για καλλιέργεια της ακουστικής ικανότητας. Χρειάζεται επίσης ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης και της έκφρασης συναισθηµάτων, προκειµένου να µάθει να συνεργάζεται σε 

οµαδικό επίπεδο. (Ζωγραφιά 1) 
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2η Περίπτωση: 

    Η ∆ήµητρα Φ. γεννήθηκε στις 9-11-1992. Ο πατέρας της απεβίωσε το 1996 από καρκίνο, 

στα 36 του χρόνια. Η µητέρα της είναι 36 χρονών και επαγγέλεται καθαρίστρια. Η µητέρα 

της είναι πολύ αντιδραστική και καθόλου δεκτική για το ειδικό σχολείο. Είναι φορτισµένη µε 

αισθήµατα ενοχής και αναξιότητας για το µητρικό της ρόλο. Υπάρχει µια κακή δυαδική 

σχέση µεταξύ της ∆ήµητρας και της µητέρας της και η ∆ήµητρα συχνά δείχνει άρνηση στις 

υποδέιξεις της µητέρας της. Ο µεγάλος αδερφός της, ο Μανώλης, που είναι 17 χρονών είναι 

ιδιωτικός υπάλληλος. Η ∆ήµητρα τον φοβάται και έτσι αυτή χτυπά τον µικρότερο αδερφό 

τους για να ξεσπάσει. Ο µικρός αδερφός, που είναι 14 χρονών πάει στο σχολέιο. Η ∆ήµητρα 

δεν έχει σχέσεις στοργής µαζί του. Γενικά, φαίνεται να µην παρουσιάζει κάποια 

συναισθηµατική προσκόλληση σε οικογενειακό µέλος. 

    Η διάγνωση της ∆ήµητρας είναι «ελαφριά νοητική υστέρηση, προβλήµατα συµπεριφοράς 

και ψυχοκινητική καθυστέρηση». Έχει πολλές απότοµες εναλλαγές στη διάθεση της, 

υστερικές εκρήξεις γέλιου και κλάµατος, πεισµατικές αντιδράσεις καθώς και πολλές 

ανασφάλειες και φοβίες.  Παρουσιάζει επίσης νυχτερινή ενούρηση. 

    Η ∆ήµητρα είναι ένα παιδί που έχει κατανοητό και επικοινωνιακό λόγο. Είναι όµως 

αρκετά απόµακρο παιδί, έχει έντονο αρνητισµό και δεν συνεργάζεται αρµονικά. Ανησυχεί 

ιδιαίτερα για την αυτο-εικόνα της, νοµίζει πώς την κοροϊδεύουν και αµφιβάλλει για την αξία 

του εαυτού της. Είναι ένα παιδί που αναζητά την αγάπη, τη φροντίδα και την προσοχή.  

    Η ∆ήµητρα χρειάζεται κάποια οριοθέτηση της συµπεριφοράς της, της αντιδραστικότητάς 

της, του αρνητισµού της καθώς και κάποια ενίσχυση στην αντοχή της µαταίωσης. Χρειάζεται 

ακόµα ενθάρρυνση για να µάθει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και να αντιµετωπίζει τα 

διάφορα προβλήµατα που της προκύπτουν.(Ζωγραφιά 2)   
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3η Περίπτωση: 

    O Στέλιος Β. Γεννήθηκε στις 10-10-1997. Είναι ένα παιδί που ζεί σ’ένα έντονα 

υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Η µητέρα του ασχολείται µε τα οικιακά και έτσι ο 

Στέλιος περνάει πολύ χρόνο µαζί της. Υπάρχει µια συναισθηµατική προσκόλληση στη 

µητέρα. Αντίθετα, ο πατέρας του εργάζεται και λείπει πολλές ώρες από το σπίτι. Αφιερώνει 

λίγο χρόνο στο Στέλιο και αυτό φαίνεται πώς επηρεάζει ιδιαίτερα τον τελευταίο.  

    Η διάγνωση του Στέλιου είναι «∆ιάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή µη προσδιοριζόµενη 

αλλιώς». Παρουσιάζει επίσης διαταραχή στην επικοινωνία του και φαίνεται πώς επικοινωνεί 

επιλεκτικά µε τους ανθρώπους. Επίσης ο Στέλιος παρουσιάζει στοιχεία υπερκινητικότητας 

και δεν έχει καθόλου την αίσθηση του κινδύνου.  

    Η νοηµοσύνη του Στέλιου κυµαίνεται σε φυσιολογικά πλαίσια. Είναι ένα παιδί που 

κατανοεί τον προφορικό λόγο, έχει επικοινωνιακές επιδεξιότητες και είναι συνεργάσιµο και 

εργατικό. Ακόµα, ο Στέλιος ξέρει να προσαρµόζεται εύκολα στις καταστάσεις και να είναι 

δεκτικό σε συστάσεις. Είναι ένα αγαπητό και επιδέξιο παιδί. Ξέρει να αυτοσυντηρείται και 

φαίνεται πώς είναι αρκετά λειτουργικός. Είναι σηµαντικό ότι ο Στέλιος αναγνωρίζει τα µέρη 

του σώµατος του. 

    Ο Στέλιος είναι ένα παιδί που πρέπει να συνεχίσει τη λογοθεραπεία προκειµένου να 

ανπτύξει όσο το δυνατό περισσότερι τις γλωσσικές του ικανότητες. Χρειάζεται επίσης 

ενίσχυση της βλεµµατικής του επαφής και περισσότερη σωµατογνωσία. Ένα σηµαντικό 

πρόβληµα του Στέλιου είναι ότι πολλές φορές µονολογεί. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές 

στο µονόλογό του αναφέρεται σε συζητήσεις που γίνονται ανάµεσα στους γονείς του. 

Εποµένως, είναι φανερό πώς το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει ιδιαίτερα τον Στέλιο και 

θα πρέπει στη θεραπεία του να χρησιµοποιείται ιδιαίτερα η συστηµική προσέγγιση. 

(Ζωγραφιά 3) 
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4η Περίπτωση:  

    Ο Μιχάλης Π. γεννήθηκε στις 23-09-1996. Είναι ένα παιδί µε σοβαρά πρόβληµατα υγείας 

και από τότε που γεννήθηκε οι γονείς του τον πηγαίνουν συνέχεια στα νοσοκοµεία. Ο 

πατέρας του Μιχάλη, είναι 36 χρόνων και επαγγέλεται αγρότης. Έχει ψυχολογικά 

προβλήµατα, διαταραχή στην ψυχική του υγεία. Η µητέρα του είναι 33 ετών και ασχολείται 

µε τα οικιακά. Ο Μιχάλης παρουσιάζει συναισθηµατική προσκόλληση στη µητέρα του. Ο 

Μιχάλης έχει επίσης µια αδερφή 13 ετών, που πηγαίνει στο σχολείο. Οι γονείς του έχουν 

πολλές εντάσεις µεταξύ τους αλλά έχουν πολύ καλές σχέσεις µε τα παιδιά τους. Πρέπει 

επίσης να αναφέρουµε το γεγονός ότι οι γονείς του Μιχάλη αντιµετωπίζουν παθητικά το 

πρόβληµά του.  

    Η διάγνωση του Μιχάλη είναι «Σπαστική ηµιπληγία µε ψυχοκινητική καθυστέρηση και 

γλωσσική διαταραχή». Ο Μιχάλης έχει κινητικά προβλήµατα, καθώς και ειδικές δυσκολίες 

στη µάθηση. Παρουσιάζει επίσης κάποιες εµµονές µε ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα. Έχει πολύ 

χαµηλή αυτοεκτίµηση, πολλές φοβίες και ανασφάλειες καθώς έχουν συµβεί πολλά 

στρεσσογόνα γεγονότα στη ζωή του.  

    Παρ’όλα αυτά ο Μιχάλης είναι ένα παιδί γλυκό, συνεργάσιµο, πρόθυµο και δεκτικό σε 

συστάσεις. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι είναι κοινωνικός και επικοινωνιακός, µε 

αποτέλεσµα να έχει αρµονικές σχέσεις µε τους γύρω του.  

    Ο Μιχάλης χρειάζεται παρέµβαση σε επίπεδο πρόληψης της ψυχικής υγείας. Θα πρέπει να 

περιοριστούν οι στερεοτυπικού τύπου εµµονές και οι ψυχαναγκασµοί που διασπούν τη 

προσοχή του. Επίσης ο Μιχάλης χρειάζεται βελτίωση για την εικόνα του σώµατός και της 

ανθρώπινης φιγούρας. Απαιτείται ακόµα βελτίωση στη λεπτή του κινητικότητα, καθώς και 

στον προσανατολισµό του στο χώρο και στο χρόνο. (Ζωγραφιά 4)   
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5η Περίπτωση: 

    Η Μαρία Κ. γεννήθηκε στις 21-07-1987. Η οικογένειά της αποτελεί ένα πολύ καλό 

υποστηρικτό δίκτυο γι’αυτήν. Ο πατέρας της είναι 47 χρονών και επαγγέλεται αγρότης. Η 

µητέρα της είναι 40 ετών και ασχολείται µε τα οικιακά. Επίσης είναι µια γυναίκα ιδιάτερα 

θρησκόληπτη. Η αδερφή της Μαρίας είναι 21 ετών και είναι φοιτήτρια. Οι οικογενειακές 

σχέσεις είναι ικανοποιητικές και τα µέλη της οικογένειας συµβιώνουν αρµονικά. Υπάρχει 

αλληλοϋποστήριξη και κατανόηση. Η Μαρία µε την αδελφή της έχει πολύ καλές σχέσεις. 

Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η αδελφή της  συνεργάζεται και βοηθάει τη Μαρία, την 

υποστηρίζει και καταλαβαίνει το πρόβληµά της.  

    Η σχέση όµως της Μαρίας µε τη µητέρα της είναι πολύ ιδιαίτερη και θα πρέπει να 

αναλυθεί, καθώς επηρεάζει τη Μαρία σε µεγάλο βαθµό. Η µητέρα της έχει υιοθετήσει µια 

υπερπροστατευτική στάση απένατι της και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εξάρτηση της 

Μαρίας από αυτήν. Η Μαρία δε µπορεί να ξεχωρίσει το «εγώ» της από τη µητέρα της. 

Φαίνεται όµως πώς η Μαρία έχει αµφιθυµικά συναισθήµατα για τη µητέρα της, καθώς η 

βοήθεια που χρειάζεται από αυτήν, η οποία είναι απαραίτητη λόγω της κατάστασής της, 

έρχεται σε αντίθεση µε την ανάγκη της Μαρίας για ανεξαρτησία.  

    Η διάγνωση της Μαρίας είναι «ψυχοκινητική καθυστέρηση-παραπληγία» και οφείλεται σε 

νευρολογικά αίτια. Σχετικά µε το ιατρικό ιστορικό της, αναφέρεται περιγεννητική ασφυξία 

που οδήγησε σε ατροφία του κινητικού νεύρου, σε κινητική αναπηρία των άνω και κάτω 

άκρων. Η Μαρία βαδίζει µε υποστήριξη-αταξικό- και παρουσιάζει διαταραχή της αδράς και 

λεπτής κινητικότητας. Η Μαρία παρουσιάζει επίσης ελαφριά νοητική υστέρηση και 

διαταραχή του λόγου. Έχει ανωριµότητα στο λόγο της και η αντιληπτικότητά της, καθώς και 

οι γνωστικές της λειτουργίες είναι υπολειπόµενες σε σχέση µε τη χρονική της ηλικία. 

Παρουσιάζει επίσης δυσαρθρία µε νευρολογικά πάλι αίτια. Το θέµα είναι ότι η Μαρία 

κατέχει την αντίληψη για τη σωστή χρήση του γραψίµατος, της ζωγραφιάς...αλλά η 

νευροµυϊκή της ανεπάρκεια την εµποδίζει. Η Μαρία έχει τέλεια ικανότητα ακρόασης αλλά 

παρουσιάζει ιδιόµορφη έκφραση.  

    Είναι ένα παιδί ευχάριστο, επικοινωνιακό και συνεργάσιµο. Ξέρει να συνυπάρχει αρµονικά 

και έχει πολύ καλή δεκτική ικανότητα. Έχει µια πολύ καλή φιλία µε µια κοπέλα. Έχει ένα 

πολύ καλό επίπεδο συναισθηµατικής ισορροπία και σχηµατίζει υγιείς συναισθηµατικούς 

δεσµούς. Έχει όρεξη για δραστηριότητες και ξέρει να τηρεί κανόνες. Είναι πολύ σηµαντικό 

το γεγονός ότι παρ’όλο που η Μαρία δεν µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, προσπαθεί να 

συµµετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία εξυπηρέτησης, όπως, την ενδυµασία, το φαγητό...έχει 

επίσης µέγαλο ενδιαφέρον και έννοια για την αισθητική της εικόνα.   

    Συγχρόνως όµως η Μαρία έχει πολλούς φόβους και ανασφάλειες. ∆εν αφήνει πολλά 

περιθώρια προσέγγισης και κάνει κριτική σε ότι την ενοχλεί και σε ότι θεωρεί «κακό». 

Παρουσιάζει έλλειψη πρωτοβουλίας και έχει πολύ χαµηλή αυτο-εκτίµηση.  
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    Η Μαρία είναι ένα παιδί που χρειάζεται λογοπεδική παρέµβαση για την ενδυνάµωση των 

µυών της οµιλίας και για ορθή εκφορά των λέξεων. Χρειάζεται συνεχής άσκηση στη 

βελτίωση του προφορικού λόγου, µε συστηµατική στοµατοκινητική εξάσκηση. Απαιτείται 

επίσης συνέχεια της φυσιοθεραπείας για να ενδυναµωθούν τα άκρα της. Η Μαρία χρειάζεται 

ακόµα θεραπευτική δουλειά σε οµαδικό επίπεδο και παρέµβαση σε επίπεδο κοινωνικής 

συµπεριφοράς για να ζητά βοήθεια και από τρίτα πρόσωπα. Τέλος η Μαρία χρειάζεται 

ενίσχυση της αυτο-εκτίµησης, προκειµένου να αποκτήσει περισσότερη ανεξαρτησία και να 

απεξαρτηθεί από τη µητέρα της. (Ζωγραφιά 5). 
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6η Περίπτωση:  

    Ο Στέφανος Ν. γεννήθηκε στις 30-08-1994. Ζεί σε µια αγαπηµένη και δεµένη οικογένεια, 

χωρίς όµως να υπάρχουν σαφή και σταθερά όρια. Η µητέρα του είναι 38 χρονών και 

ασχολείται µε τα οικιακά. Έχει νοητική υστέρηση και σοβαρά προβλήµατα λόγου. Θέλει 

πραγµατικά να ασχοληθεί µε τον Στέφανο και να τον βοηθήσει αλλά δε µπορεί εξαιτίας του 

προβλήµατός της. Ο Στέφανος παρουσιάζει µια αντιδραστική και επιθετική συµπεριφορά 

απέναντι της. Ο πατέρας του Στέφανου είναι 35 χρονών, αλλοδαπός και ασχολείται µε 

προσωρινές δουλειές. Ο Στέφανος παρουσιάζει συναισθηµατική προσκόλληση στον πατέρα 

του, ίσως επειδεί αποτελεί ένα υγιές πρότυπο γι’αυτόν. Ο Στέφανος έχει δύο αδέρφια, µια 

αδερφή, 12 χρονών που είναι µαθήτρια και έναν αδερφό, που είναι 4 χρονών και παρουσιάζει 

προβλήµατα λόγου. Με την αδερφή του ο Στέφανος έχει µια ανταγωνιστική σχέση και έχει 

πολλές συγκρούσεις µαζί της. Είναι σηµαντικό επίσης το γεγονός ότι επειδή ο Στέφανος 

συχνά δε µπορεί να επικοινωνήσει και να συννενοηθεί µε την µητέρα του, απευθύνεται στον 

πατέρα του και στην γιαγιά του.  

    Η διάγνωση του Στέφανου είναι «εκφραστική αφασία και δυσαρθρία». Ο Στέφανος έχει 

προβλήµατα λόγου και οµιλίας, ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, δηλαδή γλωσσική διαταραχή 

σε φωνολογικό, λεξιλογικό, συντακτικό και µορφολογικό επίπεδο. Το πρόβληµα του 

Στέφανου φαίνεται να οφείλεται σε κληρονοµική προδιάθεση και η εξελικτική καθυστέρηση 

του λόγου έχει επιβαρυνθεί εξαιτίας περιβαλλοντικών παραγόντων. Σχετικά µε το ιατρικό 

ιστορικό, αναφέρεται µια µόλυνση από ηπατίτιδα-Α στη βρεφική του ηλικία.  

    Η νοηµοσύνη του Στέφανου κυµαίνεται στα κατώτερα φυσιολογικά πλαίσια. Είναι ένα 

παιδί που έχει την ικανότητα συγκέντρωσης και έχει επίγνωση του προβλήµατός του. 

Αδυνατεί όµως να προσαρµοστεί και να ισορροπήσει πάντα ανάµεσα στα συναισθήµατά του 

και τους κοινωνικούς κανόνες. Ενώ ξέρει να συνεργάζεται και να λειτουργεί ως µέλος µιας 

οµάδας, συνεργάζεται µόνο άτοµα που θέλει και αυτός επιλέγει. Παρουσιάζει συχνά 

πεισµατική συµπεριφορά και γίνεται επιθετικός αν τον προσβάλλουν. Επίσης, παρουσιάζει 

κάποια δυσλειτουργία στο συµπεριφορικό χειρισµό συναισθηµάτων ήττας και στην αποδοχή 

της δεύτερης θέσης. Έχει κάποιες συγκινησιακές µεταπτώσεις και κάποιες εκρήξεις θυµού. 

Έχει χαµηλή αυτο-εκτίµηση και θέλει συνεχώς επιβράβευση. Είναι πάντως ένα πολύ τρυφερό 

παιδί που δηµιουργεί εξαρτήσεις. 

    Ο Στέφανος είναι ένα παιδί που χρειάζεται εντατική και συστηµατική λογοπεδική 

παρακολούθηση, προκειµένου να αναπτυχθούν κατά το µέγιστο δυνατό οι γνωστικές και 

κοινωνικές δεξιότητες του.Επίσης, είναι απαραίτητο να του δίνονται σωστά γλωσσικά 

ερεθίσµατα. Είναι ένα παιδί που κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες και την κατάλληλη 

θεραπεία, έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης. (Ζωγραφιά 6) 
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7η Περίπτωση: 

     Ο Κωνσταντίνος Β. γεννήθηκε στις 31-08-1991. Ζεί σε µια οικογένεια µε ευχάριστη 

ατµόσφαιρα και µ’ένα κλίµα διάθεσης και συνεργασίας. Οι γονείς του έχουν καλές σχέσεις 

τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τα παιδιά τους. Ο πατέρας του είναι 44 χρονών και επαγγέλεται 

αστυνοµικός. Είναι ένας δυναµικός πατέρας και ο Κωνσταντίνος παρουσιάζει 

συναισθηµατική προσκόλληση σ’αυτόν. Η µητέρα του είναι 40 χρονών και ασχολείται µε τα 

οικιακά. Έχει µια καλή σχέση µε το παιδί της, αλλά είναι ιδιαίτερα προστατευτική και 

ανασφαλής. Η αδερφή του Κωνσταντίνου είναι 18 χρονών, µαθήτρια και έχει συχνές 

συγκρούσεις µε τον αδερφό της εξαιτίας της απουσίας ορίων.  

    Η διάγνωση του Κωνσταντίνου είναι «Ψυχοκινητική και γλωσσική καθυστέρηση, ελαφριά 

νοητική υστέρηση και υπερκινητικότητα». Ο Κωνσταντίνος παρουσιάσε καθυστέρηση κατά 

την ψυχοκινητική και γλωσσική του ανάπτυξη και γι’αυτό παρουσιάζει και γλωσσική 

διαταραχή. Οι κινήσεις του δηλώνουν ανωριµότητα, αλλά έχει ικανότητα συγκέντρωσης 

καθώς και καλή κατανόηση του προφορικού λόγου. Συχνά όµως παρουσιάζει διάσπαση 

προσοχής και συγκέντρωσης και γίνεται ιδιαίτερα παρορµητικός. Η υπερκινητικότητα του, η 

διάσπαση προσοχής και ο αυθορµητισµός του, τον κάνουν συχνά να ξεφεύγει από τα όρια. 

Είναι ένα παιδί που δεν έχει συναισθηµατική σταθερότητα, ούτε κοινωνική ωριµότητα. Είναι 

όµως κοινωνικός, δεκτικός, υπάκουος και συνεργάσιµος. Επίσης προσαρµόζεται άµεσα στους 

κοινωνικούς κανόνες και µπορεί να παρουσιάζει αυτοέλεγχο και αυτοπεποίθηση. Έχει κάνει 

ήδη µεγάλη πρόοδο καθώς δε χρησιµοποιεί πια τηλεγραφικό λόγο, όπως συνήθιζε και δεν 

έχει πια κυκλοθυµικές τάσεις. Ακόµα, ο Κωνσταντίνος µπορεί να αυτοσυντηρείται και έχει 

πολύ καλή αδρή κινητικότητα.  

    Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια στον έλεγχο της έκφρασης 

συναισθηµάτων και στον περιορισµό της υπερκινητικότητας. Χρειάζεται επίσης λογοπεδική 

παρέµβαση, για πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωµένη έκφραση. Είναι ένα παιδί που χρειάζεται 

ένα συστηµατικό πρόγραµµα ειδικής διαπαιδαγώγησης. Πρέπει ακόµα να οριοθετηθεί η 

κοινωνική του συµπεριφορά στο πλαίσιο οµαδικών κανόνων κοινωνικής προσαρµογής. 

Τέλος, θα πρέπει να αναπτυχθεί η συναισθηµατική νοηµοσύνη του Κωνσταντίνου για να 

επιτύχει τη συναισθηµατική σταθερότητα. (Ζωγραφιά 7) 
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4.2) Τα εργαλεία της έρευνας 

 
           «Η µελέτη περίπτωσης κατατάσσεται στις διερευνητικές µεθόδους που δίνουν έµφαση 

στην ανακάλυψη και ανάλυση των στοιχείων, που απαρτίζουν το άτοµο που µελετούµε και 

χαρακτηρίζεται σαν µέθοδος από ευελιξία. Ως βασικό χαρακτηριστικό και κύριο 

πλεονέκτηµά της µελέτης περίπτωσης είναι η συµπεριφορά του ερευνητή, που αναζητά και 

δεν ελέγχει, δεν περιορίζεται µόνο στις υπάρχουσες υποθέσεις, αλλά οδηγείται από την 

συµπεριφορά του υποκειµένου για να διαµορφώσει νέες υποθέσεις. Πολύ σηµαντικό 

χαρακτηριστικό αυτής της µεθόδου είναι επίσης και η σε βάθος µελέτη του υποκειµένου. Τα 

υποκείµενα που επιλέγονται δεν είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσµού, αλλά 

αποµονώνονται για παρατήρηση και τα συµπεράσµατα που εξάγονται δεν γενικεύονται σε 

ολόκληρο τον πληθυσµό, αλλά σε περιορισµένο αριθµό  ατόµων που έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά µε τα άτοµα της µελέτης»(Ρήγα, 2005).  

     Στην έρευνα αυτή λοιπόν χρησιµοποιήθηκαν τρια µέσα για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδοµένων.       

    «Αρχικά, ακολουθήθηκε η άµεση σε βάθος παρατήρηση. Πιο συγκεκριµένα η 

παρατήρηση είναι η προσωπική επαφή του ίδιου του ερευνητή µε καταστάσεις που 

λαµβάνουν χώρα στο χώρο της έρευνας, καθώς και η µέτρηση και η καταγραφή των 

πληροφοριών που σχετίζονται µε το πρόβληµα που αντιµετωπίζει το παιδί µε ειδικές ανάγκες. 

Το στοιχείο που κυρίως εξακριβώνεται  µε την άµεση παρατήρηση είναι η πραγµατικότητα 

όλων όσων διαδραµατίζονται εκείνη την στιγµή. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της µεθόδου 

αυτής είναι ότι επιτρέπει την άµεση καταγραφή της αυθόρµητης συµπεριφοράς του ατόµου 

και συχνά ο ερευνητής ίσως να µπορεί να προβλέπει την συµπεριφορά του παιδιού πιο 

αποτελεσµατικά µε την άµεση παρατήρηση από ότι µε κάποια άλλη µέθοδο»(Ρήγα, 2001). 

Με τη µέθοδο αυτή επιλέχτηκε το δείγµα της έρευνας. 

    Στην συνέχεια, χρησιµοποιήθηκε κάποιο εκπαιδευτικό υλικό του σχολείου. Μετά από 

υπεύθυνη δήλωση και έγκριση της διευθύντριας και του προσωπικού του σχολείου, δόθηκε 

το ελεύθερο να παρθούν πληροφορίες για τους συµµετέχοντες του δείγµατος από τους 

ατοµικούς φακέλους των παιδιών. Σε κάθε φάκελο βρίσκονται τα δηµογραφικά στοιχεία του 

παιδιού, η οικογενειακή του κατάσταση, το οικονοµικο-κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας, 

το ιατρικό ιστορικό του παιδιού καθώς και η διάγνωσή του και οι πιθανοί τρόποι θεραπείας 

του. Οι φάκελοι αυτοί είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι για δύο λόγους. Πρώτον, όλες οι 

πληροφορίες έχουν παρθεί από το προσωπικό του σχολείου είτε µε ερωτηµατολόγια, είτε µε 

συνεντεύξεις, είτε µε παρατήρηση των γονέων και των παιδιών. Ακόµη, τα ιστορικά των 

παιδιών σχετικά µε τη διαταραχή τους έχουν δοθεί από γιατρούς που τα έχουν εξετάσει κατά 

τη διάρκεια της ζωής τους και τα χαρτιά αυτά φέρνουν το γνήσιο της υπογραφής τους. 
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    Οι 7 ζωγραφιές των παιδιών αποτελούν το τρίτο εργαλείο για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδοµένων. Τα παιδιά ζωγράφισαν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, σε συγκεριµένο χώρο, 

χωρίς να το γνωρίζουν την έρευνα και το σκοπό της. Το θέµα της ζωγραφιάς τους ήταν το 

«Ελεύθερο σχέδιο». Με τις ζωγραφιές αυτές και τις αναλύσεις τους η έρευνα προσπαθεί να 

µετρήσει το κατά πόσο οι εικόνες απεικονίζουν τα προβλήµατα και την ψυχοπαθολογία των 

παιδιών.  
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4.3) Η διαδικασία της έρευνας 

 
    Το 1ο ειδικό σχολείο Μυσσιρίων είναι αυτό που βοήθησε για να εκτελεστεί αυτή η 

έρευνα. Η διαδικασία της έρευνας διήρκησε 3 µήνες. Αρχικά, υπήρξε η γνωριµία µε τα παιδιά 

του σχολείου και η µέθοδος της απλής παρατήρησης. Παρατηρήθηκαν τα παιδιά, καθώς 

έπαιζαν, καθώς εκτελούσαν δραστηριότητες, καθώς µιλούσαν και διάβαζαν και κατά την 

επικοινωνία τους µε άλλα µέλη της σχολικής οικογένειας. Έτσι επιλέχτηκε το δείγµα της 

έρευνας. Ο τρόπος επιλογής δεν ήταν τυχαίος, αλλά τα παιδιά επιλέχτηκαν σύµφωνα µε την 

ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν. Τα παιδιά που δεν κατείχαν αυτή τη 

δεξιότητα αποκλείστηκαν αµέσως από την έρευνα.  

      Κανένα από τα παιδιά δεν ήξερε ότι συµµετέχει σε έρευνα και η παρατήρηση γινόταν µε 

βάση τις αυθόρµητες συµπεριφορές των παιδιών. Υπήρξε βέβαια η συγκατάθεση των γονέων, 

του προσωπικού και της διευθύντριας αφού πρώτα ενηµερώθηκαν για την έρευνα και το 

σκοπό της.  

    Στην συνέχεια, έγινε ανάγνωση και καταγραφή των προσωπικών δεδοµένων των παιδιών 

από τους ατοµικούς φακέλους τους, πάλι µε την συγκατάθεση των γονέων και του 

προσωπικού του σχολείου και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του ερευνητή για 

το απόρρητο των στοιχείων αυτών και της χρήσης τους µόνο στα πλάισια της έρευνας.  

    Το τελικό στάδιο της έρευνας ήταν η συλλογή ζωγραφιών από τους συµµετέχοντες. Χωρίς 

να το γνωρίζουν, τους δόθηκε η οδηγία από τον ερευνητή να τους ακολουθήσει σε µια άδεια 

τάξη. Εκεί, δεν υπήρχαν ερεθίσµατα που µπορεί να αποπροσανατολίσουν τα παιδιά και 

υπήρχε απόλυτη ησυχία. Κατόπιν, αφού είχε τοποθετηθεί µπροστά τους ένα λευκό φύλλο 

χαρτί και µαρκαδόροι όλων των χρωµάτων τους δόθηκε η οδηγία να ζωγραφίσουν ότι 

επιθυµούσαν, ότι ένιωθαν. Το θέµα ήταν «Ελεύθερο σχέδιο». ∆εν υπήρξε κάποια διαφωνία ή 

κάποια άρνηση από τα παιδιά να συµµετέχουν σ’αυτήν την διαδικασία γιατί πιθανόν το είδαν 

σαν ένα ευχάριστο διάλειµµα. Έτσι δε χρειάστηκε να τους δοθεί κάποιο αντίτιµο για να 

συµµετάσχουν. Μετά από αυτό το στάδιο, ο ερευνητής προχωράει στην ανάλυση των 

ζωγραφιών και στα αποτελέσµατα.  
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5)ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
    Αφού περιγράψαµε τη µεθοδολογία της έρευνας (το δείγµα, τα εργαλεία και τη διαδικασία 

που ακολουθήθηκε) και αφού παραθέσαµε τις οχτώ ζωγραφιές των παιδιών, πριν 

προχωρήσουµε στην ανάλυσή τους θα πρέπει να επεξηγήσουµε τις τεχνικές µέτρησης και τις 

τεχνικές µε τις οποίες θα αναλυθούν τα σχέδια των παιδιών. 

    «Να σχεδιάζεις και να ζωγραφίζεις είναι µια πολύ προσωπική υπόθεση. Κάθε εικόνα 

αντικατοπτρίζει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δηµιουργού της. Η ερµηνεία ενός 

σχεδίου έχει πάντα να κάνει µε την άποψη του παρατηρητή και επηρεάζεται από κοµµάτια 

του δικού του προσωπικού βιωµατικού κόσµου»(Fleck-Bangert, 1996). 

    Πώς µπορούµε λοιπόν να προσεγγίσουµε τις αλήθειες που είναι κρυµµένες στις ζωγραφιές 

των παιδιών; 

   «Αρχικά, µπορούµε να σχηµατίσουµε µια εντύπωση, κατά κάποιον τρόπο απ’έξω και να 

διαφωτίσουµε τα κύρια σηµεία, τα περίεργα ασυνήθιστα στοιχεία, τα σύµβολα, τις µορφές, τα 

χρώµατα και την ένταση των περιεχοµένων της εικόνας, καθώς και την κατανοµή τους 

σ’αυτήν»(Fleck-Bangert, 1996). Αυτή η διαδικασία όµως µπορεί απλά να χρησιµεύσει ως 

βοηθητικό µέσο για µια προσέγγιση στην εικόνα και για να τεθούν παραπέρα ερωτήµατα και 

προβληµατισµοί.  

    «Για να χαράξουµε ένα δρόµο που να εµβαθύνει στην εικόνα και να την κατανοεί, 

χρειάζεται υποµονή, συµπάθεια και ζωηρό ενδιαφέρον. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

συνθήκες ζωής του παιδιού, το πλέγµα των σχέσεων στην οικογένεια, στην οµάδα των 

παιδιών, στην τάξη του σχολείου. Ακόµα και η παρατήρηση της συµπεριφοράς του παιδιού, 

καθώς και η προσεκτική ακρόαση των όσων λέει κατά τη ζωγραφική διαδικασία, µπορούν να 

δώσουν πλούσια συµπεράσµατα»(Fleck-Bangert, 1996). 

    Είναι σηµαντικό πάντως για την κατανόηση µιας ζωγραφιάς να «βλέπει» κανείς το επίπεδο 

ανάπτυξης του παιδιού στη συγκεκριµένη στιγµή, να αποδέχεται την ατοµικότητα του, να 

προβληµατίζεται σχετικά µε την ιδιαιτερότητα του δρόµου που πορεύεται, να ενδιαφέρεται 

για τα περιστατικά του παρελθόντος του, αλλά και για τις σηµερινές σχέσεις της ζωής του.  
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5.1)Μορφή παιδικού σχεδίου 

 
    «Τελικά κατά την ενασχόληση µε τις ζωγραφιές των παιδιών, αρχικά εξετάζεται το σύνολο 

της εικόνας, η γενική µορφή και δοµή της και στην συνέχεια, εξετάζεται το σχέδιο από µια 

πιο αναλυτική σκοπιά, που αναφέρεται στα διάφορα δεδοµένα του. Ο ερευνητής δηλαδή, 

στρέφοντας από την αρχή την προσοχή του στη γενική µορφή, θα µπορέσει να ξεχωρίσει 

αρκετά εύκολα τα σχέδια που φαίνονται ισορροπηµένα και κανονικά, από τα σχέδια που 

προδίδουν ανωµαλίες και δυσκολίες στη συµπεριφορά. Αλλά και σε λιγότερο σοβαρές 

καταστάσεις θα µπορέσει να προσδιορίσει την ατµόσφαιρα που αναδύεται και κυριαρχεί 

επάνω από όλα τα επιµέρους στοιχεία»(Μπέλλα, 1975).  

    ∆εδοµένου ότι το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελείται από παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 

η ανάλυσή θα σταθεί περισσότερο σε πιο συγκεκριµένες παρατηρήσεις, προκειµένου να 

προσδιοριστούν οι ατοµικές περιπτώσεις.  

• Το επίπεδο των γραµµών: 

    «Αρχικά το επίπεδο των γραµµών σε ένα σχέδιο έχει µεγάλη σηµασία. Η µορφή του, η 

ποιότητά του, η κατεύθυνσή του, η πλοκή του και οι παραµορφώσεις του. Στο ελεύθερο 

σχέδιο οι γραµµές εξετάζονται καθαυτές, σαν ίχνη που άφησε η ελεύθερη κινητική αντίδραση 

του ατόµου. Οι καµπύλες και οι ευθείες γραµµές που ζωγραφίζει ένα παιδί, είναι σηµαντικές, 

καθώς από την γραµµή µπορούµε να διακρίνουµε την ευρύτητα και τη δύναµη. Από τις 

γραµµές δηλαδή φαίνεται το αν το παιδί εξωτερικεύει τις τάσεις του (γραµµές µε 

πληθωρικότητα και αυτές που καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος του χαρτιού) ή αν κλείνεται 

στον εαυτό του (περιορισµένες γραµµές σε µκρό µέρος του χαρτιού). Αν έχει τάση για βία ή 

για απελευθέρωση (δυνατές γραµµές ή γραµµές που σύρονται µε δυσανάλογη 

ενεργητικότητα) ή αν είναι δειλό, µε καταπιεσµένα ένστικτα (αδύνατες γραµµές ή ελαφριές 

γραµµές). Επίσης οι γραµµές που εντοπίζονται σε ένα µόνο τµήµα του σχεδίου, π.χ. όταν ένα 

πρόσωπο ή αντικείµενο είναι σχεδιασµένο µεγαλύτερο από τα υπόλοιπα, φανερώνουν ότι 

αυτό υπερεκτιµάται, ενώ µια ξεχωριστή έλξη το οδηγεί προς αυτό»(Μπέλλα, 1975). 

    «Τα υποκείµενα, που µε την κατίσχυση των λογικών τους ικανοτήτων µπορούν και 

ελέγχουν τη συναισθηµατική τους ζωή, ζωγραφίζουν µε γραµµές καθαρές και οµαλές. Η ίσια 

και στερεά γραµµή, µε την ίδια πίεση σε όλα τα σηµεία της, δείχνει εσωτερική ισορροπία και 

συνεχή και σταθερή προσπάθεια του ατόµου. Αντίθετα, οι καµπύλες δείχνουν δειλία, 

ευαισθησία, ήπιο τρόπο συµπεριφοράς, αποδοχή των εξωτερικών συνθηκών και 

προσωπικότητα που επηρεάζεται εύκολα. ∆είχνουν επίσης τάση για αναζήτηση της 

επικοινωνίας και συγχρόνως επινοητικότητα. Οι πολύ κλειστές, οι αυγοειδείς  και οι 

καµπύλες γραµµές χαρακτηρίζουν βασικά τα γυναικεία σχέδια»(Μπέλλα, 1975). 
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    «Η επικράτηση καθέτων γραµµών προδίδει άτοµα εγωκεντρικά, επιθετικά και βέβαια για 

τον εαυτό τους, σταµµένα προς τον εξωτερικό κόσµο, ενώ οι οριζόντιες, που είναι γενικά πιο 

σπάνιες, χαρακτηρίζουν τους σχιζοειδείς. Μια επιτυχηµένη αναλογία από γραµµές καµπύλες 

και κάθετες, αποτελεί δείγµα χαρακτηρικής ισορροπίας και ικανότητας του ατόµου να 

ελέγχει τις παρωθήσεις του»(Μπέλλα, 1975). 

    «Μερικά παιδιά ιχνογραφούν χρησιµοποιώντας τελειές, πράγµα που θυµίζει τον 

πουαντιλισµό. Αυτό αποκαλύπτει τη δειλία τους, αλλά και την επιµέλεια και την τάξη. 

Ακόµα, οι πατηµένες και έντονες γραµµές φανερώνουν ζωτικότητα και δηµιουργίκότητα. 

Γραµµές, κοµµένες και δυνατές, σε σηµείο που κάποτε να σχίζουν και το χαρτί δείχνουν 

παραφορά και επιθετικότητα . Αντίθετα, γραµµές σκόρπιες και ανάλαφρες, υποδηλώνουν ένα 

χαρακτήρα αδύνατο µε εύθραστη ζωτικότητα. Οι γρήγορες, σκόρπιες και ακανόνιστες, µας 

αποκαλύπτουν υποκείµενα ταραγµένα και νευρικά. Τέλος, οι κατσαρές γραµµές δείχνουν ότι 

επικρατούν οι ενστικτώδεις παρωθήσεις µέσα στη συµπεριφορά, αλλά συγχρόνως και µέτριες 

ικανότητες»(Μπέλλα, 1975). 

• Η κατανοµή των στοιχείων στο χώρο: 

    «Στην συνέχεια, η κατανοµή των στοιχείων στο χώρο, η χρησιµοποίηση του γραφικού 

χώρου αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο το υποκείµενο εκλαµβάνει την έννοια του χώρου 

και της διάρκειας. Η επιλογή του σχήµατος και η έκταση της επιφάνειας που καλύπτεται 

δείχνουν το βαθµό αυτοκυριαρχίας του υποκειµένου, τις αναστολές και τα προβλήµατά του. 

Φανερόνονται δηλαδή στοιχεία του παιδιού, όπως ασταθής χαρακτήρας και παρορµητικός 

(όταν έχουν σχεδιαστεί σχήµατα που καλύπτουν όλη την επιφάνεια µε νευρικές γραµµές), 

φοβισµένος χαρακτήρας και παιδί κλεισµένο στον εαυτό του (όταν υπάρχουν µικροσκοπικά 

σχήµατα στο κέντρο της σελίδας) ή χαρακτήρας µε καταναγκαστικές παρορµήσεις (όταν 

υπάρχει εµµονή και συστηµατική επανάληψη του ίδιου µοτίβου σε όλο το φύλλο του 

χαρτιού). Η διάταξη του σχεδίου σε ένα ή σε πολλά επίπεδα, επιτρέπει την εκτίµηση της 

συνοχής ή το βαθµό αποσχίσεως της προσωπικότας»(Meredieu, 1981).  

     Εξίσου σηµαντική είναι και η τοποθέτηση των προσώπων και των αντικειµένων σε σχέση 

µε το ζωγραφικό χώρο, στοιχείο το οποίο φανερώνει το πώς αντιλαµβάνονται τα παιδιά το 

χώρο που καταλαµβάνουν γύρω τους στην πραγµατικότητα, πώς τον εκτιµούν και πως 

αποδέχονται τον εαυτό τους µέσα σε αυτόν. 

     «Γενικά, η κατανοµή των στοιχείων στο χώρο συνδέεται µε τη συναισθηµατική 

κατάσταση του παιδιού, καθώς δεν ενδιαφέρεται να σεβαστεί τις αναλογίες των υποκειµένων 

και των αντικειµένων και τους δίνει το δικό του συναισθηµατικό µέγεθος»(Meredieu, 1981).  

    «Σύµφωνα µε τον Max Pulver (στο βιβλίο του «Ο συµβολισµός της γραφής»), κάθε εικόνα 

µπορεί να διαιρεθεί σε ορισµένες ζώνες, που η κάθεµια έχει ξεχωριστή ψυχολογική και 

προβολική σηµασία. Κάθε κίνηση προς τα αριστερά του φύλλου, συµβολίζει την επιστροφή 
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πρός την εσωτερική ζωή, προς το παρελθόν και την παιδικότητα, προς το µητρικό πόλο, την 

ευσυγκινησία, την αισθητικότητα, τη δεκτικότητα, την αγάπη και την προσκόλληση στα 

γήϊνα. Αντίθετα, το δεξιό µέρος αντιπροσωπεύει τον πατρικό πόλο, τη φορά προς το µέλλον, 

τη δραστηριότητα, την τάση για κατάκτηση και κυριαρχία, την κοινωνική διάχυση. 

Εσωστρέφεια από τη µία και εξωστρέφεια από την άλλη»(Μπέλλα, 1975).  

    «Υπάρχουν επίσης τρείς ζώνες, σύµφωνα µε τον Pulver, η κατώτερη, η µεσαία και η 

ανώτερη. Η κατώτερη ζώνη καλύπτει τις υποσυνείδητες ως τις πιο ασυνείδητες ορµές, 

δηλαδή ό,τι αναφέρεται σε υλικές απολαύσεις, το ερωτικό στοιχείο και τα συλλογικά 

σύµβολα. Η µεσαία ζώνη καλύπτει τα συγκεκριµένα και καθηµερινά ενδιαφέροντα, τη 

σφαίρα επιρροής του Εγώ µε τις εµπειρίες του. Τέλος, η ανώτερη ζώνη καλύπτει την 

πµευµατική, ιδανική και υπερατοµική ζώνη, τη σφαίρα των επαφών του ατόµου µε τον 

κόσµο»(Μπέλλα, 1975).  

    «Ακόµα, οι λευκές ζώνες, εκεί που δεν έχει σχεδιαστεί κάτι, συµβολίζουν την καταπίεση 

και το απαγορευµένο που µπορεί να νιώθει το άτοµο και η τοποθέτηση στα περιθώρια του 

φύλλου υποδηλώνει την επιφυλακτικότητα και την αποµάκρυνση που νιώθει από τους 

άλλους. Το παιδί σε αυτήν τη περίπτωση είναι δυνατό να συναντάει δυσκολίες κατά την 

προσαρµογή του, κυρίως µέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, και να εχει ένα χαρακτήρα 

καταθλιπτικό και συνεσταλµένο, που αποφεύγει να εκφραστεί. Σύµφωνα µε την R. Stora, στα 

παιδιά αυτά υπάρχει φυλαγµένη βαθιά µέσα τους, η επιθυµία να διακριθούν, να ξεχωρίσουν, 

µε ταυτόχρονη ανάγκη να δεχτούν υποδείξεις και υποστήριξη από τους άλλους. Οι 

τροµοκρατηµένοι καταφεύγουν εντελώς στα περιθώρια του χαρτιού. Αντίθετα, ένα σχέδιο 

στη µέση της κόλλας φανερώνει ένα υποκείµενο οµαλό µε αδιατάρακτο συναίσθηµα 

ασφάλειας»(Μπέλλα, 1975). 

    «Επίσης, αν το σχέδιο είναι µεγάλο σε διαστάσεις, το πρώτο πράγµα που δείχνει είναι η 

εξωστροφική διάθεση και η τάση του παιδιού για κυριαρχία. Αυτό το άνοιγµα των γραµµών 

χωρίς φροντίδα, η κατάληψη του λευκού χώρου µε ευκολία, αποκαλύπτουν µια οργανική 

ευεξία κι ένα συναίσθηµα υπεροψίας που συνυπάρχουν µε τη συναίσθηση ότι η µέριµνα και 

η προσοχή των γονέων είναι αµέριστα στραµµένες επάνω του. Στα παιδιά αυτά 

διαπιστώνεται επίσης και κάποια ενόχληση, όταν πρόκειται να ενεργήσουν ελεύθερα µέσα 

στο περιβάλλον τους»(Μπέλλα, 1975). 

    «Υπάρχουν φορές που το σχέδιο ξεπερναέι τα πλαίσια του χαρτιού. Περιορίζεται δηλαδή 

στην αναπαράσταση µόνο ενός µέρους από το αντικείµενο, για το οποίο πρόκειται. Το 

γεγονός αυτό θεωρείται ως ένδειξη µιας ευκολίας κατά τη δηµιουργία κοινωνικών επαφών. 

Επίσης, όταν τα πλαίσια του χαρτιού δεν αρκούν στο παιδί, τούτο αποτελεί γεγονός που το 

ερµηνεύουν πολλοί ως έλλειψη ανασχετικών µηχανισµών και εξέγερση κατά της αυθεντίας 

και των νόµων»(Μπέλλα, 1975). 
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    «Τέλος, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα του Grunwald, παρουσιάζονται και κάποιες άλλες 

προβολικές ζώνες, που µπορούν να εφαρµοστούν σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού. Το 

σχεδιάγραµµα αυτο χωρίζει το φύλλο σε τέσσερα κοµµάτια, σαν να το έχει χωρίσει ένας 

σταυρός. Το πάνω αριστερά κµµάτι αποτελεί τη ζώνη της παθητικότητας, το χώρο του θεατή 

της ζώης. Το πάνω δεξιά κοµµάτι αποτελεί τη ζώνη της ενεργητικής αντιµετωπίσεως της 

ζωής. Το κάτω αριστερά κοµµάτι αφορά την έναρξη και την οπισθοδρόµηση, την 

προσκόλληση σ’ένα πρωτόγονο στάδιο καθώς και µια ξεπερασµένη κατάσταση. Τέλος, το 

κάτω δεξιά κοµµάτι περιλαµβάνει τις παρορµήσεις και τα ένστικα, τη γη και τις 

συγκρούσεις»(Μπέλλα, 1975). 

• Η προσθήκη, αφαίρεση και επανάληψη στοιχείων: 
     «Η προσθήκη, αφαίρεση και επανάληψη στοιχείων στο χαρτί είναι επίσης πολύ 

σηµαντική. Ο ρυθµός του σχεδίου, δηλαδή πιθανές στερεοτυπίες και ρυθµικές επαναλήψεις, 

τα σβησίµατα ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος διαγραφής ή ακόµα και µια ανθρώπινη φιγούρα 

χωρίς χέρια µπορούν να δείξουν µια ψυχαναγκαστική συµπεριφορά, µειωµένη φαντασία, 

συγκρούσεις που αντιµετωπίζει το παιδί ή και απειλές που προσπαθεί να 

εξαφανίσει»(Meredieu, 1981). 

• Επιλογή και χρήση χρωµάτων: 

    «Ως προς την ερµηνεία των χρωµάτων, αυτή µπορεί να ασχοληθεί µε το πώς, πού και σε 

ποιά ένταση κατανέµεται το χρώµα πάνω στο φύλλο του χαρτιού. Ο Φουρτ, όµως 

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ακριβείς κανόνες για την ερµηνεία του χρώµατος»(Fleck-

Bangert, 1996). 

    «Το χρώµα όµως παίζει ειδικό ρόλο που πολλές φορές υποτιµάται και δε λαµβάνεται 

υπόψη στη µελέτη του σχεδίου. Η επιλογή του χρώµατος αντανακλά την ψυχολογική 

κατάσταση των παιδιών. Η εκλογή των χρωµάτων συνδέεται µε συγκηνισιακές αντιδράσεις, 

γεγονός που επεξηγεί και τη δηµιουργία της λαϊκής παραδόσεως σχετικά µε την αλληγορική 

ή τη συµβολική αξία τους. Αποτελεί επίσης διαπίστωση για την ψυχολογία ότι η 

χρησιµοποίηση της ποικιλίας των χρωµάτων αναλογεί στην ποικιλία των ατοµικών ψυχικών 

διαφοροποιήσεων και αντιδράσεων. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι ο προσδιορισµός της 

προβολικής αξίας που έχουν τα χρώµατα, δε στηρίζεται στην παράταξή τους αλλά στον 

τρόπο που συνδυάζονται. Ο συνδυασµός του γαλάζιου, του κόκκινου και του πράσινου είναι 

αυτός που πολύ προτιµιέται, αντιπροσωπεύει µάλιστα την καλύτερη µείξη της πιο κανονικής 

προσωπικότητας. Το πράσινο, κίτρινο και καφέ φανερώνουν ζωτικότητα. Το γαλάζιο, µαύρο 

και γκρίζο, αποτελούν το σύνδροµο της µείωσης των εντάσεων»(Μπέλλα, 1975).  

    «Η ακτινοβολία, η ένταση και η πυκνότητα των χρωµάτων µπορούν να πληροφορήσουν 

σχετικά µε το αν το παιδί ενεργεί κάτω από χαλάρωση ή από ένταση. Οι ανοιχτοί τόνοι 

δείχνουν γενικά την εξωστρέφεια, ενώ οι σκοτεινοί την ενδοστρέφεια του χαρακτήρα. Επίσης 
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η ηλικία επηρεάζει την επιλογή του χρώµατος, καθώς τα µικρά παιδιά τείνουν να επιλέγουν 

ζωηρά και ζεστά χρώµατα, ενώ τα µεγαλύτερα ψυχρά χρώµατα. Τέλος, η υπαρξιακή αξία 

ενός χρώµατος µπορεί να γίνει κατανοητή µόνο εαν ενταχθεί στο πλαίσιο αναφοράς σχέδιο-

δηµιουργός-περίγυρος, ποιό χρώµα δηλαδή µπορεί να αρέσει στο παιδί, τί θέλει να 

συµβολίσει µε αυτό και κατά πόσο επηρεάζεται από το περιβάλλον του»(Μπέλλα, 1975).  
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5.2) Το περιεχόµενο του παιδικού σχεδίου 

 

• Η ανθρώπινη φιγούρα και ο συµβολισµός των διαφόρων µέρων του σώµατος 
    «Το περιεχόµενο του παιδικού σχεδίου και η ερµηνεία του είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και 

µπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του παιδιού και να 

αποτελέσουν γνώµονα για τους συναισθηµατικούς δείκτες του παιδιού. Η Machover είναι 

αυτή που άσκησε µεγάλη επιρροή για τα σχέδια της ανθρώπινης φιγούρας. Οι αναλύσεις της 

βασίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι το παιδί προβάλλει την αυτοεικόνα του στα σχέδια του 

της ανθρώπινης φιγούρας. Η Machover θεώρησε τα σχέδια εκφράσεις των πιο µόνιµων και 

διαρκών στοιχείων της προσωπικότητας του παιδιού παρά εκφράσεις των προσωρινών 

συναισθηµατικών καταστάσεων. Επίσης το µέγεθος του σχεδίου της ανθρώπινης φιγούρας 

είναι πολύ σηµαντικό, καθώς εκφράζει άµεσα την αυτοεκτίµηση του παιδιού. Φιγούρες 

µεγαλύτερες από το µέσο όρο µπορεί να αποτελούν ένδειξη στοιχείων της προσωπικότητας, 

όπως η επιθετικότητα ή η µεγαλοπρέπεια. Μικροσκοπικά σχέδια και φιγούρες µε µικρό ύψος 

µπορεί να δείχνουν ανεπάρκεια, κατωτερότητα, χαµηλή αυτοεκτίµηση, άγχος ή 

κατάθλιψη»(Thomas&Silk, 1997). 

    «Επίσης τα παιδιά σχεδιάζουν µε υπερβολικό τρόπο τα πρόσωπα που αγαπούν και 

θαυµάζουν. Οι παράγοντες που διαφοροποιούν το ύψος της κάθε φιγούρας ακολουθούν την 

εξής οµαδοποίηση προκειµένου να ερµηνευτούν: εκτίµηση του εαυτού, σωµατική εικόνα, το 

ιδανικό του «εγώ», ναρκισσισµός και αγωνία. Ακόµα όταν κάποια υπαρκτά πρόσωπα της 

οικογένειας δε παρίστανται στο σχέδιο του παιδιού, συµπεραίνουµε ότι το παιδί θέλει 

συνειδητά ή ασυνείδητα να τα εξαφανίσει. Όταν το ίδιο παιδί απουσιάζει από το σχέδιο, 

καταλαβαίνουµε ότι δε νιώθει άνετα µέσα στην οικογένειά του, συνεπώς αυτοαναιρείται και 

ταυτίζεται µε το πρόσωπο που εκφράζει περισσότερο τις δικές του επιθυµίες. Είναι 

σηµαντικό ότι όταν ένα πρόσωπο είναι σχεδιασµένο µικρό, τελευταίο στη σειρά, µακριά από 

την οµάδα, σε στατική στάση και µε ελάχιστες λεπτοµέρειες, αυτό σηµαίνει πώς το πρόσωπο 

αυτό υποτιµάται στο σχέδιο. Το ύψος των γονιών δείχνει το εύρος και τη συναισθηµατική 

απήχηση που συνδέεται µε τη σύγκρουση. Τέλος η ύπαρξη ενός πελώριου πατέρα ανάµεσα 

στο παιδί και τη µητέρα ή µιας µελώριας µητέρας ανάµεσα στο παιδί και τον πατέρα, είναι 

ενδείξεις προβληµατικού»(Meredieu, 1981).  

    «Εκτός από το µέγεθος της φιγούρας και η διασόσµησή της µπορεί να δείξει την εκτίµηση 

που έχει το παιδί για την φιγούρα αυτή. Γενικότερα, οι ενέργειες και οι ρόλοι που 

αποδίδονται στις φιγούρες, η θέση που κατέχουν µεταξύ τους και µέσα σε όλη την σύνθεση, 

οι διαστάσεις τους, αλλά και η ενδυµασία τους, η σωµατική τους στάση και αρτιµέλεια, τα 

αντικείµενα που κρατούν είναι ενδεικτικά για τα συναισθήµατα που τρέφει το παιδί προς τη 

συγκεκριµένη φιγούρα»(Μπέλλα, 1975).  
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    Πέρα όµως από την ερµηνεία της ανθρώπινης φιγουράς ανάλογα µε τον τρόπο που 

σχεδιάζεται από το παιδί και αυτό που αποκαλύπτει, θα πρέπει η ανθρώπινη αυτή φιγούρα να 

εξετάζεται και πιο λεπτοµερειακά, σύµφωνα µε τα διάφορα µέρη του σώµατος.«Ο 

συµβολισµός των διαφόρων µερών του σώµατος είναι πολύ σηµαντικός και σύµφωνα µε την 

Machover, το κεφάλι είναι το κέντρο της προσωπικότητας και αντιπροσωπεύει τη διανοητική 

δύναµη του παιδιού και τον έλεγχο των παρορµήσεών του. Μέσω αυτού, επικοινωνούµε και 

αντιλαµβανόµαστε τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Η έκφραση του 

προσώπου µπορεί να είναι αρκετά αποκαλυπτική»(Μπέλλα, 1975). 

    «Το πρόσωπο γενικά δείχνει τα συναισθήµατα του παιδιού, την ανησυχία του, την 

επιθετικότητα του ή την γλυκύτητά του. Τονισµένα περιγράµµατα προσώπου εµφανίζονται 

στα ανήσυχα παιδιά, ενώ τα ντροπαλά παιδιά ζωγρφίζουν µε πιο άτονες λεπτοµέρειες και 

σπάνια σε προφίλ. Το προφίλ µπορεί να υποδεικνύει µια τάση φυγής, καθώς εκφράζει το 

φόβο να κοιτάξεις κατά πρόσωπο ή να βρεθείς αντιµέτωπος µε καταστάσεις»(Μπέλλα, 1975). 

     «Εκεί που κυρίως συγκεντρώνεται η έκφραση είναι τα µάτια και το στόµα. Τα µάτια 

εκφράζουν τον εσωτερικό κόσµο του παιδιού και το µέγεθός τους εκφράζει είτε την 

εξωστρέφεια του παιδιού (αν είναι µεγάλα), είτε την εσωστρέφεια του (αν είναι σαν τελείες). 

Το µέγεθός αντανακλά τον βαθµό της επιθυµίας ενός παιδιού να δεί. Το στόµα και τα δόντια 

µπορεί να έχουν σηµασία επιθετική (χοντρό στόµα µε δόντια ή χοντρό στόµα κλειστό ή 

σφιγµένα χείλη), ερωτική (στόµα µε την ύπαρξη γλώσσας) ή σχετική µε την τροφή (χοντρό 

στόµα). Όταν το στόµα παραλείπεται µπορεί να υπάρχει ενοχή συνδεόµενη µε τη διατροφή ή 

ακόµα και δυσκολία στην επικοινωνία. Τα µεγάλα αυτιά είναι επίσης εδεικτικά καθώς 

εκφράζουν συχνά την επιθυµία του παιδιού α µάθει, να ακούσει και να είναι ενήµερο. Τέλος 

τα µαλλιά φανερώνουν µυϊκή δύναµη και για τα κορίτσια αποτελούν σεξουαλικό 

σύµβολο»(Meredieu, 1981).  

    «Ο τρόπος που σχεδιάζεται ο κορµός, το σώµα της φιγούρας είναι επίσης ενδεικτικά Για 

τις σκέψεις και τα συναισθήµατα των παιδιών. Ο λαιµός που συνδέει το κεφάλι µε το σώµα, 

συνδέει και τη σκέψη µε τα ένστικτα. Το κορµί είναι η περιοχή των ενστίκτων και σε πολύ 

µικρά παιδιά έχει ωοειδή µορφή. Από το σχήµα του κορµού µπορεί να εκδηλωθεί η 

θηληκότητα που µπορεί να νιώθει το παιδί ή η ανδρική δύναµη. Τα άκρα συµβολίζουν την 

επικοινωνία και σε σχέση µε το σύνολο του σχεδίου µπορούν να υποδείξουν το βαθµό 

ένταξης του παιδιού στο περιβάλλον του. Τα µπράτσα συµβολίζουν την κοινωνικότητα και 

την επαφή µε τον κόσµο που µας περιβάλλει. Τα ανοικτά µπράτσα εποµένως δείχνουν 

διάθεση για επικοινωνία και κοινωνικότητα, ενώ τα κολληµένα στο σώµα µπράτσα 

αναδεικνύουν επιφυλακτικότητα και άρνηση. Τα χέρια είναι επίσης πολύ εκφραστικά και η 

θέση τους µπορεί να συσχετιστεί µε την παρώθηση του ατόµου για δράση και πρωτοβουλία. 

∆είχνουν το βαθµό εξερεύνησης και κοινωνικότητας του παιδιού. Κολληµένα πάνω στ κορµί 

χέρια, φανερώνουν ότι δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να κινηθεί το παιδί. Τα ανοιγµένα 
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χέρια, αντίθετα είναι ένα τυπικό γνώρισµα µε το οποίο το παιδί θέλει να δείξει ότι το 

πρόσωπο που ζωγράφισε κινείται. Οι γάµπες εκφράζουν την ασφάλεια και τη δύναµη 

αυτοαποδοχής και τέλος τα πόδια αποκαλύπτουν την επαφή µε το περιβάλλον, την ασφάλεια 

ή το φόβο»(Meredieu, 1981). 

    Σύµφωνα µε την Koppitz (1968), τα σχέδια της ανθρώπινης φιγούρας αντανακλούν κυρίως 

το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού και τις διαπροσωπικές του σχέσεις, δηλαδή τις στάσεις του 

απέναντι στον εαυτό του και στην εικόνα του σώµατός του, καθώς και απέναντι στους 

σηµαντικούς αλλούς της ζωής του. 

• Άλλα αντικείµενα στο σχέδιο και η ερµηνεία τους: 
    Υπάρχουν όµως κι άλλα σηµαντικά στοιχεία σε µια ζωγραφιά που η ερµηνευτική τους αξία 

είναι πολύ µεγάλη. Ενα από αυτά τα στοιχεία είναι η αναπαράσταση του ήλιου, όπου έχει 

µεγάλη σµβολική και εκφραστική σηµασία. «Η ύπαρξη ήλιου µέσα στο σχέδιο ταυτίζεται µε 

τη συναισθηµατική θέρµη του υποκειµένου, µε τη ζωτικότητα, τη δύναµη και τη φορά για 

δράση. Σε όσες περιπτώσεις ο ήλιος απουσιάζει, ενώ όλη η άλλη θεµατική σύνθεση απαιτεί 

την παρουσία του, υποθέτουν ότι επικρατούν οι αντίθετες συγκινησιακές καταστάσεις και 

παρωθητικές καταστάσεις. Στις περιπτώσεις που ο ήλιος αποδίδεται ανθρωποµορφικά (µε 

µάτια, µύτη και στόµα) θα πρέπει να παρατηρείται η έκφραση του προσώπου του και η 

ακτινιβολία των χρωµάτων του»(Μπέλλα, 1975).  

    «Ο ουρανός µε τον ήλιο και ανάλογα το µέγεθος είναι ένα στοιχείο που παραπέµπει στη 

σχέση  µε τον πατέρα και την αντίληψη για την άσκηση εξουσίας. Ο µεγάλος ήλιος στα 

αριστερά φανερώνει ασφάλεια και σιγουριά που το παιδί ένιωθε στο παρελθόν, σε αντίθεση 

µε τον µεγάλο ήλιο στα δεξιά που δηλώνει την ασφάλεια και σιγουριά που θα ήθελε να έχει 

το παιδί στο παρελθόν. Ο µεγάλος ήλιος στο κέντρο φανερώνει τη ασφάλεια και σιγουριά 

που αναζητάει το παιδί στο παρόν»(Stahel, 1987).  

    Υπάρχουν όµως κιάλλα στοιχεία πέρα από τον ήλιο που έχουν αποµονωθεί για τη µεγάλη 

συµβολική τους αξία. Κάποια από αυτά είναι το σπίτι, ο φράχτης γύρω από αυτό, τα διάφορα 

µέσα συγκοινωνίας, το δέντρο, τα φρούτα, τα ζώα, οι εκκλησίες... 

    «Το δέντρο είναι ένα µοτίβο που χαρακτηρίζεται για τη µεγάλη εκφραστική αξία του και 

παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία. Η γραµµή του εδάφους και οι ρίζες αντιπροσωπεύουν τη 

ζώνη του ασυνείδητου, ο κορµός την ενδιάµεση ζώνη του συγκεκριµένου, δηλαδή το µέρος 

το πιο σταθερό και το πιο ενεργητικό της προσωπικότητας και η στεφάνη του πράσινου 

εκπροσωπεί τη ζώνη του συνειδητού. Η εξωτερική γραµµή της στεφάνης αποτελεί την 

παρυφή της επαφής του ατόµου µε το εξωτερικό περιβάλλον και τον κόσµο. Τέλος, το τοπίο, 

µέσα στο οποίο δεσπόζει το δέντρο, αντιπροσωπεύει τον εξωτερικό κόσµο και τις 

αντικειµενικές συνθήκες, µέσα στις οποίες ζεί και ενεργεί το υποκείµενο. Γενικά, κάθε 

γραµµή και κάθε µέρος του δέντρου, το είδος της στεφάνης και των κλαδιών, µας δίνουν 
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ενδείξεις για ορισµένο σύµπτωµα ή σύνδροµο από διάφορα ψυχικά τραύµατα και 

συγκρούσεις»(Μπέλλα, 1975). 

    «Η µορφή του σπιτιού γενικά διαφέρει πάρα πολύ από παιδί σε παιδί, ωστόσο όµως 

κρατάει πάντοτε ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά. Γενικά, το σπίτι χαρακτηρίζει ότι το παιδί 

έχει ανάγκη από καταφύγιο και ορισµένη σιγουριά. Σε κάποιο σπίτι µπορεί να επικρατεί η 

ακρίβεια και η αυστηρότητα, και οι πολλές λεπτοµέρειες να είναι χωρίς ενότητα µεταξύ τους. 

Κάποιο άλλο σπίτι µπορεί να παρουσιάζει µια πιο χαρούµενη µορφή, µε ζωή στα 

παραθυράκια του, µε κουρτινάκια και γλάστρες. Σε κάποιο σπίτι µπορεί να µην υπάρχει 

περίγυρος κόσµος, ενώ η φιγούρα ενός άλλου σπιτιού µπορεί να βρίσκεται σ’ένα κόσµο 

ζωντανεµένο, µε ήλιο, πουλιά, δέντρα και λουλούδια να το διακοσµούν. Επίσης, το τζάκι που 

µπορεί να βρίσκεται µέσα στο σπίτι ή ο καπνός που βγαίνει από την καµινάδα είναι µια 

ένδειξη οικογενειακής θαλπωρής και συνοχής. Φανερώνει ότι µέσα στο σπίτι υπάρχει ζωή, 

αλλά και µέριµνα για τα κοινά προβλήµάτα των µελών του. Αντίθετα, ο φράχτης γύρω από το 

σπίτι δείχνει κάποιο εµπόδιο στη ζωή του παιδιού, που αποτελεί γι’αυτό πηγή 

στενοχώριας»(Μπέλλα, 1975). 

    «Τέλος τα µέσα συγκοινωνίας , συχνά ιδίως στα σχέδια των αγοριών, φανερώνουν µια 

διάθεση για κίνηση και επιθυµία για ταξίδια και περιπέτειες»(Μπέλλα, 1975). 

    Είναι απαραίτητο τελικά για να αναλύσουµε ένα σχέδιο και να το ερµηνεύσουµε να 

συνθέσουµε στο τέλος σε ένα όλο τα επί µέρους στοιχεία (τα µηνύµατα που θέλουν να 

στείλουν τα παιδιά, το θέµα και το περιεχόµενο του σχεδίου τα δεδοµένα από τα διάφορα 

χρώµατα, τις ενδείξεις από τις γραµµές, τις ανθρώπινες φιγούρες και τις εκφράσεις τους κλπ.) 

και να τα φέρουµε σε στενή αναφορά και οργανικό συσχετισµό µεταξύ τους. Μόνο µια 

τέτοια συσχέτιση των επιµερισµένων ενδείξεων µπορεί να επιτρέψει στον ερευνητή να 

εισδύσει στη βαθύτερη διαγνωστική σηµασία του. Πάντα όµως πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και οι παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν ένα παιδικό σχέδιο, όπως η επιρροή από 

το φύλο του παιδιού, η επιρροή από το περιβάλλον του κι από τα ερεθίσµατα που δέχεται την 

στιγµή της δραστηριότητας, καθώς και η επιρροή από τα γεγονότα και τις καταστάσεις της 

εποχής, που προσανατολίζουν τη δραστηριότητα του παιδιού και τις διαθέσεις των 

προσώπων του περιβάλλοντός του. 
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6) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
1η Περίπτωση: 

    Το σχέδιο της Κικής θα µπορούσαµε να πούµε ότι χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πάνω µέρος 

του φύλλου η Κική έχει ζωγραφίσει ένα σπίτι, δέντρα, λουλούδια και έναν χαµογελαστό ήλιο. 

Η πάνω αυτή ζώνη καθρεφτίζει τον κόσµο της πνευµατικότητας και κάθετι δύσκολο να το 

προσεγγίσει κανείς. Εποµένως, η θαλπωρή και η ζεστασιά του σπιτιού ίσως είναι κάτι που 

λείπει από την Κική, κάτι που δε µπορεί να προσσεγγίσει και κάτι που επιθυµεί πολύ. Στην 

κάτω ζώνη του φύλλου, η Κική έχει ζωγραφίσει τα πρόσωπα της οικογένειας της, τα 

αγαπηµένα της πρόσωπα και τα έχει κατονοµάσει. Η ίδια βρίσκεται στο κέντρο και αυτό ίσως 

µας δείχνει ότι αναζητά τη προσοχή από τους γύρω της και ότι θέλει να είναι στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος. Στην ζώνη αυτή επικρατεί η ανάγκη της ικανοποίησης των αρχέγονων 

ενστίκτων και καλύπτει όλες τις υποσυνείδητες και ασυνείδητες ορµές της Κικής. Τέλος, η 

λευκή ζώνη που έχει αφήσει η Κική στη µέση του φύλλου, ίσως συµβολίζει την όποια 

καταπίεση µπορεί να νιώθει και το απαγορευµένο.  

    Ο ρυθµός του σχεδίου παρουσιάζει κάποιες στερεοτυπίες και ρυθµικές επαναλήψεις (ίδια 

ανθρωπάκια, ίδια, δέντρα, λουλούδια..). Αυτό ίσως φανερώνει κάποια ψυχαναγκαστική 

συµπεριφορά της Κικής, έλλειψη φαντασίας και έλλειψη αυθορµητισµού. 

    Ο τύπος γραµµών που χρησιµοποιεί η Κική είναι ελαφριές, και αυτό δείχνει τη λεπτότητα 

των αισθηµάτων της, τη πνευµατικότητα της, αλλά και την αδυναµιά αυτοεπιβεβαίωσης. Τα 

χρώµατα που χρησιµοποιεί είναι ένας συνδυασµός, καθώς υπάρχουν τόσο τα ζωηρά 

(κόκκινο, καφέ, κίτρινο), όσο και τα ψυχρά (πράσινο, µαύρο, µπλέ) και ίσως να αντανακλούν 

τη ψυχολογική κατάσταση της Κικής. Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι τα πρόσωπα τα 

έχει ζωγραφίσει µε µαύρο χρώµα. Ένα χρώµα που φανερώνει είτε την ύπαρξη παρωθηµένων 

ψυχικών καταστάσεων, είτε την αδυναµία των αµυντικών µηχανισµών της Κικής και τη 

συναισθηµατική της ανωριµότητα. Επίσης είναι σηµαντικό το ότι το µαύρο είναι το χρώµα 

των νευρωτικών, των εφηβικών διαταραχών και των καταθλιπτικών ατόµων.  

    Πάντως το ότι σχεδιάσει υπαρκτά πρόσωπα της οικόγένειας της στο σχέδιο, σηµαίνει ότι 

συνειδητά ή ασυνείδητα θέλει να τα εµφανίσει. Είναι πολύ σηµαντική η τοποθέτηση των 

ατόµων. Το πρώτο πρώτο αριστερά, που είναι η µητέρα της είναι το πρόσωπο µε το οποίο 

κυρίως ταυτίζεται η Κική. Επίσης, ένα κανονικό παιδί, που διαβλέπει αµέριστη τη φροντίδα 

και των δύο γονέων τοποθετεί τον εαυτό του ανάµεσα τους. Η Κική όµως, βρίσκεται στη 

µέση και δίπλα της δεν έχει τους γονείς της, αλλά την γιαγιά και τον παππού της. Αυτό 

σίγουρα είναι κάτι περίεργο και κινεί το ενδιαφέρον για να ανατρέξουµε στο ιστορικό της. 
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Εκεί θα διαπιστώσουµε ότι η Κική ζεί µε τη γιαγιά και τον παππού της, καθώς και µε τη 

µητέρα της, που όµως λείπει πολλές ώρες από το σπίτι. Αν και οι γονείς της είναι χωρισµένοι 

και ο πατέρας δε συνεργάζεται πολύ µε την οικογένεια και αδιαφορεί για το πρόβληµα της 

Κικής, η ίδια τον έχει σχεδιάσει στη ζωγραφιά της. Αυτό ίσως δείχνει το πώς η Κική θα 

ήθελε να είναι η οικογένεια της. Επίσης, επειδή η νοηµοσύνη της βρίσκεται σχεδόν σε 

φυσιολογικά επίπεδα και έχει κάποια επίγνωση των προβληµάτων της, ίσως δε θέλει να τα 

απεικονίσει στη ζωγραφία της. Πάντως το γεγονός ότι έχει ζωγραφίσει και τον εαυτό της στη 

ζωγραφιά πιθανότατα να δείχνει ότι η Κική αισθάνεται άνετα µέσα στο χώρο που µεγαλώνει 

και να ταυτίζεται µε το πρόσωπο που εκφράζει περισσότερο τις δικές της επιθυµίες.  

     Όλα τα ανθρωπάκια βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο ύψος και φαίνεται να ακουµπούν τα 

πόδια τους στο έδαφος. Τα ανθρωπάκια όµως δεν είναι ολοκληρωµένα και έχουν σχεδιαστεί 

µε την πιο απλή µορφή. Είναι όµοια µεταξύ τους στατικά και ουδέτερα από την άποψη του 

φύλου, εφόσον δεν ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι άντρες από τις γυναίκες. Η διακόσµηση τους 

είναι πολύ φτωχή, όπως και η επιλογή των χρωµάτων τους. Τα πρόσωπά τους δείχνουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά, εκτός από τα αυτιά. Τα µάτια τους που είναι σαν τελείες, ίσως 

προσπαθούν να δηλώσουν την εξωτερίκευση κάποιου φόβου ή την αποκάλυψη δειλίας. Τα 

µαλλιά των ατόµων που είναι είτε σαν µικρές ακτίνες γύρω από το κεφάλι για τα αγόρια, είτε 

πολύ απλά και λίγα για τα κορίτσια, παραπέµπουν σε σχέδια παιδιών πολύ µικρότερης 

ηλικίας. Τα λεπτά κορµιά των ατόµων ίσως δείχνουν κάποιο φόβο της Κικής για το µέλλον, 

για το ότι θα µεγαλώσει. Επίσης, τα ανθρωπάκια δεν έχουν άνω ή κάτω άκρα και αυτό 

υποδηλώνει την έλλειψη επικοινωνίας και τον χαµηλό βαθµό ένταξης της Κικής στο 

περιβάλλον της.  

    Το σπίτι που έχει σχεδιάσει είναι µεγάλο και επιβλητικό µε κυρίαρχο το κόκκινο χρώµα 

που µπορεί να φανερώνει ζωηρές και γρήγορες συγκινήσεις. Φαίνεται να έχει µια ζωντάνια, 

µε πολλά παράθυρα µε κουρτινάκια. Η φιγούρα του σπιτιού τοποθετείται µέσα σ’ένα κόσµο 

ζωντανεµένο, µε ήλιο και λουλούδια και δέντρα να το διακοσµούν.   

   Τέλος, ο ήλιος που έχει σχεδιαστεί αριστερά µπορεί να απεικονίζει την ασφάλεια και τη 

σιγουριά που ένιωθε η Κική στο παρελθόν, ίσως πριν χωρίσουν οι γονείς της. Είναι 

σχεδιασµένος στη ζώνη της παθητικότητας και του θεατή της ζωής. Επίσης ο ήλιος έχει 

ανθρωπόµορφικά στοιχεία και τα µάτια του είναι όπως τα µάτια που έχουν τα ανθρωπάκια. 

Ακόµα, τα σύννεφα πάνω από το σπίτι ίσως δηλώνουν ανασφάλεια, φόβο και έλλειψη 

σιγουριάς στο παρόν. 

    Γενικά, το σχέδιο της Κικής παραπέµπει σε ένα σχέδιο παιδιού µικρότερης ηλικίας και 

αυτό ίσως φανερώνει την ψυχοπαθολογία της. Είναι µια χαρούµενη σε γενικές γραµµές 

ζωγραφιά, αλλά µε µια πιο αναλυτική παρατήρηση, φανερώνει κάποια προβληµατικά 

στοιχεία που ίσως η Κική θέλει να τα αποκρύψει. 
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2η Περίπτωση:  

    Το σχέδιο της ∆ήµητρας είναι κυρίως τοποθέτηµενο στο κάτω µέρος του φύλλου, αν και 

στο πάνω µέρος έχει σχεδιάσει ουρανό και ήλιο. Αυτή η τοποθέτηση φανερώνει κάποια 

ανάγκη της ∆ήµητρας για ικανοποίηση των αρχέγονων ενστίκτων. Η ανώτερη ζώνη πάλι 

καλύπτει την πνευµατική, ιδανική και υπερατοµική ζωή, τη σφαίρα των επαφών του ατόµου 

µε τον κόσµο. Ο τύπος των γραµµών που χρησιµοποιεί η ∆ήµητρα είναι δυνατές και µπορεί 

να δείχνουν τη τάση για βία ή απελευθέρωση και δυνατές ορµές. Τα χρώµατα που 

χρησιµοποιεί είναι ένας συνδυασµός, καθώς υπάρχουν τόσο ζωηρά-θερµά, όσο και ψυχρά και 

µπορεί να αντανακλούν τη ψυχολογική της κατάσταση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

η ∆ήµητρα έχει βάλει παντού περίγραµµα, στον ουρανό, στον ήλιο, στο σπίτι και στο δέντρο. 

Η εξωτερική γραµµή της στεφάνης του δέντρου ερµηνεύει και αποτελεί την παρυφή της 

επαφής του ατόµου µε το εξωτερικό περιβάλλον και τον κόσµο. Ακόµα περισσότερο 

ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε όλα τα περιγράµµατα έχει χρησιµοποιήσει το ίδιο χρώµα-

το µώβ. Το µώβ είναι ένα χρώµα ψυχρό που λίγο το προτιµούν τα κανονικά παιδιά. 

Φανερώνει γενικά συναισθηµατικές διαταραχές και συνδυάζεται συχνά µε τη θλίψη και το 

πένθος. Αυτό κινεί την περιέργεια για να αντρέξουµε στο ιστορικό της ∆ήµητρας, το οποίο 

πληροφορεί για τον θάνατο του πατέρα της από καρκίνο το 1996.  

    Η λευκή ζώνη που έχει αφήσει η ∆ήµητρα υποδηλώνει την καταπίεση που µπορεί να 

νιώθει και το απαγορευµένο. Γενικότερα, η ζωγραφιά της είναι σχεδιασµένη στα περιθώρια 

του φύλλου και αυτό δείχνει την επιφυλακτικότητα και την αποµάκρυνση που µπορεί να 

νιώθει η ∆ήµητρα από τους άλλους. 

    Η µορφή του σπιτιού δίνει πολλές λεπτοµέρειες. Είναι ένα σπίτι µε αυστηρή µορφή, χωρίς 

πολλές λεπτοµέρειες. Τα παράθυρά του είναι χωρίς ζωή. Χωρίς κουρτινάκια και γλάστρες. Η 

πόρτα του φαίνεται να είναι καλά κλειστή και αυτό φέρνει σκέψεις για τα µέλη της 

οικογένειας που µπορεί να µην είναι πολύ κοινωνικά. Έξω από τη φιγούρα του σπιτιού όµως 

υπάρχει ένας κόσµος πιο ζωντανός. Ο ήλιος λάµπει στον γαλάζιο ουρανό και τα λουλούδια 

µε το δέντρο συµπληρώνουν το γενικότερο διάκοσµο. Ίσως η ∆ήµητρα αναζητά έξω από το 

σπίτι της κάποια χαρά και ζωντάνια, ίσως το σπίτι της είναι πολύ µουντό και αντικοινωνικό 

γι’αυτήν.  

    Ο ήλιος είναι σχεδιασµένος στα αριστερά και αυτό ίσως δείχνει κάποια ασφάλεια και 

σιγουριά που είχε η ∆ήµητρα στο παρελθόν. Η τοποθέτηση σ’αυτό το µέρος φανερώνει 

επίσης και τη ζώνη της παθητικότητας, το χώρο του θεατή της ζωής. Οι σκοτεινοί τόνοι των 

ηλιαχτίδων και η ακτινοβολία τους ίσως δείχνουν κάποια ενδοστρέφεια του χαρακτήρα της 

∆ήµητρας ή κάποια θλίψη. Επίσης φαίνεται πώς η ∆ήµητρα έχει αποδόσει ανθρωποµορφικά 

τον ήλιο, µε µύτη, στόµα και µάτια. Γι’αυτό και θα πρέπει να ανλυθεί η έκφρασει του 

προσώπου του. Τα µάτια που είναι πολύ µεγάλα µε µια τελεία στη µέση, δείχνουν µάλλον 

ένα τρόπο να εξωτερικεύσει το παιδί κάπιο φόβο του. Το χαµόγελο στο στόµα του κλείνει 
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στο τέλος από δύο γραµµές, πράγµα που µπορεί να αφορά τη συγκρατηµένη επιθετικότητα 

της ∆ήµητρας.     

    Στο σχέδιο της ∆ήµητρας δεν υπάρχουν κάποια υπαρκτά πρόσωπα της οικογένειάς της και 

αυτό σηµαίνει ότι συνειδητά ή ασυνείδητα θέλει να τα εξαφανίσει. Όµως, και η ίδια η 

∆ήµητρα απουσιάζει από το σχέδιο και αυτό πιθανότατα να σηµαίνει ότι δεν αισθάνεται 

άνετα µέσα στην οικογένεια της , συνεπώς αυτοαναιρείται και ταυτίζεται µε το πρόσωπο που 

εκφράζει περισσότερο τις δικές του επιθυµίες.  

    Γενικά, η ζωγραφιά της ∆ήµητρας όσο χαρούµενη και υγιής µπορεί να φαίνεται µε µια 

πρώτη µατιά, κρύβει πολλά στοιχεία γι’αυτήν και για τον τρόπο που νιώθει. Είναι σηµαντικό 

το γεγονός ότι η ∆ήµητρα στο χώρο της ενεργητικής ζώνης και της αντιµετώπισης της ζωής 

(αριστερά πάνω), δεν έχει σχεδιάσει τίποτα.    
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3η Περίπτωση: 

    Το σχέδιο του Στέλιου είναι τοποθετηµένο σχεδόν σε όλη τη σελίδα. Έχει καλύψει την 

κάτω και την πάνω ζώνη του φύλου, καθώς και ένα κοµµάτι από τη µεσαία ζώνη.  Οι 

γρααµές που έχει χρησιµοποιήσει ο Στέλιος είναι γραµµές µε πληθωρικότητα και 

καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος του χαρτιού. Αυτό φανερώνει µεγάλη εκδηλωτικότητα του 

παιδιού και εύκολη εξωτερίκευση των τάσεων. Αν ανατρέξει κάποιος στο ιστορικό του θα 

διαπιστώσει ότι ο Στέλιος είναι ένα παιδί µε επικοινωνιακές δεξιότητες και αυτό µπορεί να 

του επιτρέπει να εκδηλώνεται. Το γεγονός όµως ότι ο Στέλιος µονολογεί πολλές φορές, ίσως 

µας φανερώνει ένα τρόπο που εξωτερικεύει τις τάσεις του. Είσης οι γραµµές του είναι που 

είναι πατηµένες και έντονες φανερώνουν ζωτικότητα και δηµιουργικότητα.  

    Το κάτω µέρος του φύλου, που δείχνει τις υποσυνείδητες και ασυνείδητες ορµές, έχει 

καλυφθεί µε νευρικές γραµµές και µουντζούρες από το Στέλιο. Γενικά οι µουντζούρες 

αποτελούν σύµπτωµα µεγάλης ψυχοκινητικότητας, ασυνέπειας και απουσίας αναστολών. Οι 

νευρικές γραµµές δείχνουν ένα ασταθή χαρακτήρα και παρορµητικότητα. Το χρώµα που έχει 

καλυψεί αυτό το µέρος είναι το ανοιχτό πράσινο που φανερώνει κοινωνικότητα και 

ευαισθησία, καθώς και εξωστροφική τάση. 

    Στη µεσαία ζώνη έχει ζωγραφιστεί ένα δέντρο µόνο του. Το δέντρο είναι σχεδιασµένο 

στην αριστερή πλευρά του φύλου, κάτι που συµβολίζει την επιστροφή προς την εσωτερική 

ζωή, προς το παρελθόν και την παιδικότητα, προς το µητρικό πόλο, την δεκτικότητα, την 

αγάπη, την ευσυγκινησία και τη µητρότητα. Αν ανατρέξει κανείς πάλι στο ιστορικό του 

Στέλιου, διαπιστώνει ότι έχει συναισθηµατική προσκόλληση στη µητέρα του. Επίσης το 

σκούρο πράσινο που έχει ζωγραφίσει το δέντρο, έρχεται σε αντίθεση µε το ανοιχτό πράσινο 

που έχει στην κάτω ζώνη. Υπάρχει αντίθεση, καθώς το σκούρο πράσινο εκφράζει µια 

εσωστροφική τάση.  

    Η αναπαράσταση του ήλιου είναι επίσης πολύ σηµαντική και η συµβολική σηµασία της 

είναι πολύ µεγάλη στη ζωγραφιά του Στέλιου. Ο ήλιος ταυτίζεται µε τη συναισθηµατική 

θέρµη του Στέλιου, µε τη ζωτικότητα του, τη δύναµη και τη φορά για δράση. Είναι 

σχεδιασµένος στη ζώνη της ενεργητικής αντιµετώπισης της ζωής (πάνω δεξιά). Η ζώνη αυτή 

φανερώνει δραστηριότητα και πρόοδο αλλά και κάποια µορφή επιθετικότητας και 

αναταραχής.  Επίσης ο µεγάλος αυτός ήλιος σύµφωνα µε το µέγεθός του και τη τοποθέτηση 

του (στα δεξιά), παραπέµπει στη σχέση που µπορεί να έχει ο Στέλιος µε τον πατέρα του. Πιο 

συγκεκριµένα, φαίνεται πώς ο Στέλιος αναζητά ασφάλεια και σιγουριά. Θα ήθελε µάλλον να 

επιτυχθεί κάτι τέτοιο στο µέλλον και η σχέση του µε τον πατέρα του να γίνει πιο σταθερή. 

    Τα µεγάλα µπλέ σύννεφα που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος τη πάνω ζώνης του φύλλου, 

φανερώνουν την πνευµατική, ιδανική υπερατοµική ζωή του Στέλιου καθώς και τη σφαίρα 

των επαφών του µε τον κόσµο. Τα σύννεφα δηλώνουν κάποιο αρνητισµό του Στέλιου 
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απέναντι στους άλλους ή κάποια θλίψη του ή ακόµα και κάποιο άγχος. Το χρώµα που έχει 

στα σύννεφα το µπλέ, δηλώνει κάποι επικράτηση των λογικών δυνάµεων του Στέλιου.  

    Τέλος, ο Στέλιος δεν έχει σχεδιάσει υπαρκτά πρόσωπα της οικογένειας του στο σχέδιο, 

προφανώς επειδή θέλει συνειδητά ή ασυνείδητα να τα εξαφανίσει. Επίσης και το ίδιο το παιδί 

απουσιάζει από το σχέδιο και αυτό ίσως επειδή δεν αισθάνεται πολύ άνετα µέσα στην 

οικογένεια του και αυτοαναιρείται. 

    Γενικά, η ζωγραφιά του Στέλιου δεν µας δίνει πολλά στοιχεία και πολύ τροφή για σχόλια. 

Έτσι, δε γίνεται να εξαχθούν περισσότερα συµπεράσµατα από αυτά, γιατί µπορεί να 

οδηγήσουν σε άτοπα αποτελέσµατα.        
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4η Περίπτωση:           

    Το σχέδιο του Μιχάλη είναι τοποθετηµένο κυρίως στην δεξιά πλευρά του φύλλου. Η 

πλευρά αυτή αντιπροσωπεύει κυρίως τον πατρικό πόλο, τη φορά προς το µέλλον, τη 

δραστηριότητα, την τάση για κατάκτηση και κυριαρχία και τη κοινωνική διάχυση. Υπάρχει 

λοιπόν µια τάση εξωστρέφειας. Επίσης, οι γραµµές που χρησιµοποιεί ο Μιχάλης είναι 

δυνατές και έντονες και φανερώνουν µια τάση για βία και απελευθέρωση, καθώς και δυνατές 

ορµές. Ακόµα, τα σχήµατά του καλύπτουν µεγάλες επιφάνειες µε νευρικές γραµµές, 

φανερώνοντας τον ασταθή του χαρακτήρα και την παρορµητικότητα του. Οι γρήγορες, 

σκόρπιες και ακανόνιστες γραµµές του αποκαλύπτουν ένα υποκείµενο ταραγµένο και 

νευρικό.  

    Αυτό που δηµιουργεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη ζωγραφιά του Μιχάλη είναι το σπίτι. Το 

σπίτι που έχει σχεδιάσει είναι µεγαλύτερο από τα υπόλοιπα σχέδια και είναι τόσο ψηλό που 

φτάνει σχεδόν τον ουρανό. Αυτό δείχνει ενδεχοµένως µια υπερεκτίµηση γι’αυτό και φαίνεται 

πώς µια ξεχωριστή έλξη το οδηγεί προς το σπίτι του. Όµως το σπίτι αυτό δε φαίνεται πολύ 

ζωντανό. Αντίθετα η µορφή του είναι αυστηρή και χωρίς πολλές λεπτοµέρειες. Τα παράθυρα 

είναι πολύ µικρά και χωρίς κουρτινάκια ή άλλα διακοσµητικά στοιχεία. Η πόρτα είναι πολύ 

µικρή σε σύγκριση µε το υπόλοιπο σπίτι και αυτό ίσως φανέρωνει µια δυσκολία να βρεί το 

παιδί διεξόδους και µια προσκόλληση στο σπίτι του. Ισως φανερώνει επίσης και µια 

αντικοινωνικότητα των µελών της οικογένειας. Το κόκκινο χρώµα του σπιτιού πιθανόν να 

φανερώνει τις ζωηρές και γρήγορες συγκινήσεις που βιώνει ο Μιχάλης, την ευαισθησία του 

στην υποβολή, καθώς και κάποιο θυµό και µια νευρωτική συµπεριφορά. Ακόµα, το ένα από 

τα δύο παράθυρα στο σπίτι έχει ως διακοσµητικό στοιχείο ένα σταυρό. Αυτό µπορεί να 

φανερώνει µια ανάγκη του Μιχάλη να ζητήσει από κάπου βοήθεια, να στηριχτεί κάπου. Ο 

σταυρός όµως αυτός µπορεί και να υποδηλώνει και τον τρόπο που αντιµετωπίζει το σπίτι-τα 

µέλη της οικογένειας του Μιχάλη-το πρόβληµά του. Έτσι, η οικογένεια του µπορεί να 

αντιµετωπίζει την όλη κατάσταση παθητικά και να προσµένει κάποια βοήθεια από τα θεία ή 

από κάποια ανώτερη δύναµη.   

    Η φιγούρα του σπιτιού δεν είναι τοποθετηµένη σ’έναν ζωντανεµένο κόσµο. ∆εν υπάρχουν 

λουλούδια ή κάποιος ήλιος που λάµπει ή άλλα στοιχεία που να το διακοσµούν. Υπάρχουν 

µόνο δύο πελώρια και µουντά δέντρα που φανερώνουν κάποια µορφή βιαιότητας. Tο µέρος 

που είναι τοποθετηµένο το ένα δέντρο (στα δεξιά), φανερώνει κάποιο πείσµα ή κάποια 

εµµονή που βιώνει ο Μιχάλης. Ανατρέχοντας στο ιστορικό του, διαπιστώνεται ότι ο Μιχάλης 

αντιµετωπίζει κάποιες εµµονές ψυχαναγκστικού χαρακτήρα. Το δεύτερο δέντρο που είναι 

τοποθετηµένο στο κέντρο και λίγο προς τα αριστερά, υποδηλώνει κάποια προσκόλληση 

σ’ένα πρωτόγονο στάδιο, µια οπισθοδρόµηση. 

    Ο ήλιος στη ζωγραφιά του Μιχάλη είναι πολύ µικρός και δύσκολα διακριτός. Η 

τοποθέτηση του ήλιου στα αριστερά µπορεί και να δηλώνει κάποια ασφάλεια και σιγουριά 
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που ένιωθε ο Μιχάλης στο παρελθόν, ιδιαίτερα στη σχέση µε τον πατέρα του. Αυτό το 

συµπέρασµα όµως ενδεχοµένως να είναι άτοπο, επειδή το µέγεθος του ήλιου είναι πολύ 

µικρό.  

    Ο ουρανός είναι πάλι καλυµµένος µε δυνατές και νευρικές γραµµές και αυτό φανερώνει 

ξανά ότι ο Μιχάλης έχει έναν ασταθή χαρακτήρα και ότι είναι παρορµητικός καθώς και ότι οι 

ορµές του είναι δυνατές.  

    Ακόµα η µουντζούρα που υπάρχει δίπλα στον ήλιο µπορεί να αποτελέι σύµπτωµα µεγάλης 

ψυχοκινητικότητας, ασυνέπειας και απουσίας αναστολών. Το συµπέρασµα όµως αυτό µπορεί 

να είναι και πάλι άτοπο καθώς παρουσιάζεται µόνο µια µουντζούρα στο σχέδιο του Μιχάλη. 

Αν ανατρέξει όµως κάποιος στο ιστορικό του, θα διαπιστώσει ότι είναι ένα παιδί που 

αντιµετωπίζει µεγάλη ψυχοκινητική καθυστέρηση λόγω της σπαστικής ηµιπλιγίας του.  

    Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο Μιχάλης έχει αποφύγει να σχεδιάσει υπαρκτά 

πρόσωπα της οικογένειας του στη ζωγραφιά του, κι’αυτό ίσως σηµαίνει ότι συνειδητά ή 

ασυνείδητα θέλει να τα εξαφανίσει. Το ίδιο το παιδί απουσιάζει επίσης από το σχέδιο και 

αυτό επειδή µπορεί να µην αισθάνεται πολύ άνετα το παιδί µέσα στην οικογένεια του και να 

αυτοαναιρείται. 

     Γενικά, η ζωγραφιά του Μιχάλη είναι κάπως µουντή και µονότονη, αλλά συγχρόνως πολύ 

έντονη. ∆ηµιουργεί συναισθήµατα βιαιότητας, παρορµητικότητας και αστάθειας. Είναι από 

τις λίγες ζωγραφιές που ο ήλιος είναι τόσο µικρός και αυτό ίσως φανερώνει ένα παιδί 

καθόλου ήρεµο και µε ψυχικά τραύµατα.   
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5η Περίπτωση: 

    Η ζωγραφιά της Μαρίας είναι σχεδιασµένη κυρίως στο κάτω µέρος του φύλου, στη ζώνη 

δηλαδή που καλύπτει τις υποσυνείδητες και ασυνείδητες ορµές. Αυτό ίσως δηλώνει κάποια 

ανάγκη ικανοποίησης αρχέγονων ενστίκτων. Οι γραµµές που χρησιµοποιεί η Μαρία είναι 

αδύνατες, ελαφριές αλλά σύρονται µε δυσανάλογη ενεργητικότητα. Το επίπεδο αυτό των 

γραµµών, φανερώνει κάποια δειλία, γλυκήτητα, λεπτότητα αισθηµάτων και πνευµατικότητα. 

Φανερώνει επίσης καταπίεση ενστίκτων, αδύνατες ορµές αλλά και αδυναµία 

αυτοεπιβεβαίωσης. Τέλος, υπδηλώνονται βίαιες ορµές, κάποιες φορές, από αντίδραση σε 

κάποιο φόβο ανικανότητας. Αυτές οι ανάλαφρες γραµµές που χρησιµοποιεί η Μαρία 

υποδηλώνουν ακόµα, ένα παιδί µε χαρακτήρα αδύνατο και µε εύθραστη ζωτικότητα.  

    Στο κέντρο της ζωγραφιάς, η Μαρία έχει σχεδιάσει ένα σπίτι. Είναι ένα σπίτι που 

παρπέµπει σε εκκλησία. Η σκεπή δεν είναι τριγωνική αλλά κυκλική σαν τρούλος, ∆εν 

υπάρχουν καν παράθυρα, αλλά τη θέση τους έχουν πάρει δύο ενωµένου σταυροί. Αυτό ίσως 

φανερώνει µια προσκόλληση της οικογένειας στα θεία. Ίσως τα µέλη της οικογένειας 

πιστεύουν ότι µια ανώτερη δύναµη θα µπορέσει να αλλάξει το πρόβληµα της Μαρίας. 

Πάντως µια τέτοια πιθανή αντιµετώπιση του προβλήµατος της Μαρίας από την οικογένειά 

της, φαίνεται να την επηρέζει ιδαιτέρα από τη στιγµή που το σπίτι που έχει σχεδιάσει έχει µια 

εκκλησιαστική µορφή. Το µεγάλο φως στη µέση του σπιτιού, ίσως φανερώνει ότι υπάρχουν 

κάποιες ώρες της ηµέρας που συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια µαζί. Ίσως φανερώνει µια 

ενωµένη οικογένεια, µε αρµονική συµβίωση. Αλλά και το σχέδιο που έχει κάνει η Μαρία 

πάνω αριστερά από το σπίτι, που ίσως να είναι καπνός από ένα τζάκι που καπνίζει, 

φανερώνει πάλι µια οικογενειακή συνοχή και θαλπωρή. Η φωτιά υποδηλώνει ζωή µέσα στο 

σπίτι, αλλά και µέριµνα για τα κοινά προβλήµατα των µελών του. Αυτό όµως που προκαλεί 

ενδιαφέρον, είναι ότι το σπίτι δεν είναι σχεδιασµένο στο έδαφος, ∆εν ακουµπάει κάπου 

σταθερά, αλλά αιωρείται. Αυτό ίσως δηλώνει κάποια σύγκρουση στο µυαλό της Μαρίας και 

στη πραγµατικότητα ίσως να µη ξέρει τί θέλει. Ίσως να τη πιέζει λίγο αυτή η θαλπωρή του 

σπιτιού και να ανζητά κάποια ανεξαρτησία. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η Μαρία είναι 

ένα από τα µεγαλύτερα παιδιά του σχολείο και είναι στο µεταβατικό στάδιο της παιδικής και 

εφηβικής ζωής. Τέλος, το κόκκινο χρώµα του σπιτιού, ίσως φανερώνει κάποιες ζωηρές και 

γρήγορες συγκινήσεις που βιώνει η Μαρία ή κάποια ευαισθησία στην υποβολή ή και κάποια 

παιδική και νευρωτική συµπεριφορά.  

    Η φιγούρα του σπιτιού είναι τοποθετηµένη µέσα σ’ένα ζωντανεµένο και χαρούµενο 

κόσµο, στο κόσµο των λουλουδιών. Αυτό ενδεχοµένως να φανερώνει µια πολύ θετική άποψη 

της Μαρίας απέναντι στην οικογένεια της. Τα πράσινα λουλούδια φανερώνουν µια 

κοινωνικότητα, ευαισθησία και ψυχολογική επαφή της Μαρίας. Η επιλογή του σκούρου 

πράσινου ως χρώµα φανερώνει µια εσωστροφική τάση της Μαρίας, που µπορεί να φτάνει ως 

την υπερσυγκινησία και τη συγκνητική απροσαρµοστία.  
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    Ο ήλιος είναι τοποθετηµένος στα δεξιά του φύλου, στη ζώνη της ενεργητικής 

αντιµετωπίσεως της ζωής. Η τοποθέτηση του σ’αυτό το µέρος ίσως υποδηλώνει κάποια 

ασφάλεια και σιγουριά που θα ήθελε να έχει η Μαρία στο µέλλον, ιδίως στη σχέση της µε τον 

πατέρα της. Ο ήλιος της Μαρίας έχει κάποια ανθρωποµορφικά στοιχεία, που όµως δε 

µπορούµε να τα ερµηνεύσουµε, καθώς δεν είναι καλά σχεδιασµένα. Γι’αυτό ίσως να 

ευθύνεται η παραπληγία της Μαρίας και η κινητική αναπηρία των άνω και κάτω άκρων της. 

    Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουρανός στη ζωγραφιά της Μαρίας, στην ανώτερη ζώνη του 

φύλλου, ίσως έχει να φανερώνει µια έλλειψη της Μαρίας στη πνευµατική και ιδανική ζωή. 

Ενδεχοµένως η Μαρία να είναι ένα παιδί χωρίς σχέδια και όνειρα για το µέλλον, µε κάποια 

παθητική και απαισιόδοξη στάση στη ζωή.  

    Τέλος, η Μαρία δε περιλαµβάνει στη ζωγραφιά της κάποιο µέλος από την οικογένεια της, 

ίσως επειδή θέλει συνειδητά ή µη να τα εξαφανίσει. Επίσης η ίδια η Μαρία δεν είναι 

σχεδιασµένη στη ζωγραφία της, ίσως επειδή δεν αισθάνεται πολύ άνετα µέσα στο σπίτι της, 

µε συνέπεια να αυτοαναιρείται  και να ταυτίζεται µε το πρόσωπο που εκφράζει περισσότερο 

τις δικές του επιθυµίες. 

    Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η Μαρία επέλεξε να γράψει το όνοµά της µε 

µαύρο χρώµα. Το χρώµα αυτό φανερώνει την ύπαρξη παρωθηµένων ψυχικών καταστάσεων ή 

την αδυναµία των αµυντικών µηχανισµών της Μαρίας και τη συναισθηµατική της 

ανωριµότητα. Το µαύρο είναι επίσης το χρώµα των νευρωτικών, των εφηβικών διαταραχών 

και των καταθλιπτικών ατόµων.  

    Γενικά, η ζωγραφιά της Μαρίας παραπέµπει σ’ένα παιδί πολύ µικρότερης ηλικίας και από 

αυτό και µόνο διαπιστώνεται η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. Η ζωγραφία όµως στο σύνολό της 

είναι χαρούµενη και αισιόδοξη, µε σύµβολά χαράς (τα λουλούδια). Υπάρχουν όµως κάποιες 

αντιθέσεις, όπως το ότι φαίνεται να αισθάνεται θετικά για το σπίτι της αλλά το έχει 

τοποθετήσει στον αέρα, και ίσως αυτές (οι αντιθέσεις) υποδηλώνουν κάποιες συγκρούσεις 

στη ψυχολογία της Μαρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

6η Περίπτωση:  

     Η ζωγραφιά του Στέφανου είναι σχεδιασµένη σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού. 

Στην κατώτερη ζώνη, όπου καλύπτει τις υποσυνείδητες και τις ασυνείδητες ορµές, ο 

Στέφανος έχει ζωγραφίσει δέντρα, ένα σπίτι και τον εαυτό του. Στη µεσαία ζώνη, όπου 

καλύπτει τα συγκεκριµένα και καφηµερινά ενδιαφέροντα, έχει σχεδιάσει µια οµάδα πουλιών. 

Στην ανώτερη ζώνη, όπου καλύπτει την πνευµατική και ιδανική ζωή, έχει ζωγραφιστεί ο 

ουρανός και ένας ήλιος. Το επίπεδο γραµµών που χρησιµοποιεί ο Στέφανος είναι ελαφριές 

και κάπως περιορισµένες σε µικρό µέρος του χαρτιού. Αυτό φανερώνει ότι πρόκειται για ένα 

παιδί µε λεπτότητα αισθηµάτων και πνευµατικότητα, αλλά και αδυναµία αυτοεπιβεβαίωσης. 

Επίσης, πρόκειται για ένα παιδί που πιθανόν να παρουσιάζει κάποια τάση κλεισίµατος στον 

εαυτό του.  

    Το ανθρωπάκι που έχει ζωγραφίσει ο Στέφανος είναι λίγο µεγαλύτερα από τα υπόλοιπα 

σχέδια, αλλά σχεδόν στο ύψος του σπιτιού. Αυτό ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι ο Στέφανος 

υπερεκτιµά τον εαυτό του ή ότι µια ξεχωριστή έλξη τον οδηγεί προς αυτόν. Όµως αφού το 

ανθρωπάκι βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο ύψος µε το σπίτι, αυτό ίσως φανερώνει και µια ισχηρή 

επιρροή από την οικογένεια του προς τον Στέφανο.  

    Το πρόσωπο στο ανθρωπάκι που έχει σχεδιαστεί, διαθέτει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά. 

Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι τα µεγάλα αυτιά που έχουν σχεδιαστεί, 

φανερώνοντας έτσι µια επιθυµία του παιδιού να ακούει, να µαθαίνει και να είναι ενήµερο. Το 

στόµα του είναι σε µορφή χαµόγελου, δείχνοντας ότι είναι γενικά ένα ικανοποιηµένο και 

χαρούµενο άτοµο. Στο ανθρωπάκι όµως δεν υπάρχει λαιµός και αυτό δείχνει ότι ο Στέφανος 

πιθανότατα να µην συνδέει τη σκέψη µε τα ένστικτα. Το γεγονός αυτό φανερώνει κάποια 

µορφή ψυχοπαθολογίας, καθώς η ικανότητα της σύνδεσης αυτής (σκέψη µε ένστικτα), 

εµφανίζεται στα παιδιά περίπου στά 5 έτη τους και ο Στέφανος είναι 12 ετών.  

    Επίσης, το ανθρωπάκι έχει τετράγωνο σώµα και αυτό φανερώνει κάποια εκδήλωση 

ανδρικής δύναµης. Στα πόδια του φανερώνονται τα άκρα και αυτά συµβολίζουν την 

επικοινωνία και την ένταξη του παιδιού στο περιβάλλον του. Τα χέρια του όµως είναι κάπως 

κολληµένα στο σώµα, γυρισµένα προς το στήθος. Αυτή η θέση τους υποδηλώνει µια 

επιφυλακτικότητα και µια άρνηση στο να «δίνει». Υποδηλώνει ακόµα ένα περιορισµό στο 

χώρο που κινείται. Τέλος, τα πόδια του είναι ανοικτά φανερώνοντας µια σταθερότητα και 

ασφάλεια. Φαίνεται να ακουµπούν στο έδαφος και να πατάνε σταθερά, πράγµα που δηλώνει 

ότι ο Στέφανος είναι ένα παιδί που πιθανόν να ξέρει πραγµατικά τί θέλει.  

    Το γεγονός ότι ο Στέφανος έχει σχεδιάσει τον εαυτό του στη ζωγραφιά, ίσως σηµαίνει ότι 

αισθάνεται άνετα µέσα στην οικογένειά του και ότι δεν αυτοαναιρείται. ∆εν έχει όµως 

ζωγραφίσει υπαρκτά πρόσωπα της οικογένειας γιατί είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα θέλει να 

τα εξαφανίσει.  
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     Το σπίτι που έχει σχεδιαστεί δηµιουργεί αµφίρροπα συναισθήµατα. Από τη µια ένα µέρος 

του σπιτιού είναι καλυµµένο µε σκεπή αλλά µέσα είναι άδειο και από την άλλη το υπόλοιπο 

µέρος του σπιτιού έχει παράθυρα, φώς και πόρτα, αλλά δεν το σκεπάζει κάτι. Το γεγονός 

πάντως ότι υπάρχει λάµπα στο σπίτι, δηλώνει ταυτόχρονα και την ύπαρξη ζωής µέσα σ’αυτό. 

Ίσως πρόκειται για µια ενωµένη οικογένεια που προσφέρει θαλπωρή και φροντίδα. Η πόρτα 

του σπιτιού όµως είναι µικρή και αυτό ίσως δείχνει κάποια αντικοινωνικότητα των µελών του 

σπιτιού ή κάποια άρνηση προς τον έξω κόσµο. Το σπίτι που έχει ζωγραφίσει ο Στέφανος 

βρίσκεται σ’έναν κόσµο ζωντανεµένο. Ο ήλιος λάµπει, υπάρχει ουρανός, δέντρα και πουλιά. 

Ενδεχοµένως λοιπόν, ο Στέφανος να έχει µια πολύ θετική άποψη για το σπίτι του και µια 

καλή επιρροή από αυτό. Πάντως το γεγονός ότι έχει σχεδιάσει τον εαυτό του και το σπίτι 

σχεδόν στο ίδιο ύψος, δείχνει ότι ο Στέφανος πιθανόν να έχει την υποστήριξη του σπιτιού 

αλλά ταυτόχρονα «πατάει στα πόδια του» και παρουσιάζει κάποια ανεξαρτησία. 

    Ο ήλιος είναι τοποθετηµένος στα αριστερά, φανερώνοντας µια ασφάλεια και σιγουριά που 

πιθανόν να ένιωθε στο παρελθόν ο Στέφανος, ειδικά στη σχέση µε τον πατέρα του. Ο ήλιος 

όµως είναι τοποθετηµένος στη ζώνη της παθητικότητας και του θεατή της ζωής. Αυτό ίσως 

δείχνει ότι ο Στέφανος δεν είναι ένα πολύ δραστήριο και ενεργητικό παιδί όσο αφορά τις 

αποφάσεις της ζωής του. Επίσης, ο ήλιος που έχει σχεδιάσει το παιδί, έχει ανθρωποµορφικά 

στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται µε τα στοιχεία που έχει και το πρόσωπο του σχεδίου 

µε το ανθρωπάκι. Φανερώνουν δηλαδή πάλι µια κάλη και ευχάριστη διάθεση του παιδιού.  

    Γενικά η ζωγραφιά του Στέφανου είναι µια χαρούµενη ζωγραφιά και δεν φανερώνει 

ιδιαίτερα την ψυχοπαθολογία του παιδιού. Αν σκεφτεί όµως κάποιος ότι ο Στέφανος είναι 12 

χρονών τότε σίγουρα η ζωγραφιά του παραπέµπει σε πολύ µικρότερες ηλικίες.  
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7η Περίπτωση: 

    Ο Κωνσταντίνος είναι το µόνο παιδί που ζήτησε από τον ερευνητή να κάνει και µια 

δεύτερη ζωγραφιά αφού τελείωσε την πρώτη. Είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι και στις 

δύο ζωγραφιές του ο Κωνσταντίνος σχεδίασε µέσα µεταφοράς. 

    Στην πρώτη ζωγραφιά έχει σχεδιαστεί ένα πλοίο σε µια θάλασσα που περιέχει ψαράκια. Το 

επίπεδο των γραµµών που έχει σχεδιάσει ο Κωνσταντίνος είναι δυνατές γραµµές, γραµµές µε 

πληθωρικότητα που καταλαµβάνουν ένα µεγάλο µέρος του χαρτιού. Αυτό φανερώνει κάποια 

τάση για βία ή για απελευθέρωση, δυνατές ορµές καθώς και εγάλη εκδηλωτικότητα και 

εύκολη εξωτερίκευση των τάσεων. Όταν ένα σχέδιο είναι µεγάλο σε διαστάσεις, όπως αυτό, 

το πρώτο πράγµα που δείχνει είναι η εξωστροφική διάθεση και η τάση του παιδιού για 

κυριαρχία. Αυτό το άνοιγµα των γραµµών χωρίς φροντίδα, η κατάληψη του λευκού χώρου µε 

ευκολία, αποκαλύπτουν µια οργανική ευεξία κι ένα συναίσθηµα υπεροψίας που συνυπάρχουν 

µε τη συναίσθηση ότι η µέριµνα και η προσοχή των γονέων του είναι αµέριστα στραµµένες 

πάνω του. Στα παιδιά αυτά επίσης διαπιστώνεται και κάποια ενόχληση, όταν πρόκειται να 

ενεργήσουν ελεύθερα µέσα στο περιβάλλον τους.  

    Επίσης παρατηρείται ότι το σχέδιο σε κάποια σηµεία ξεπερνά τα πλαίσια του χαρτιού. Το 

γεγονός αυτό θεωρείται ως ένδειξη µιας ευκολίας κατά τη δηµιουργία κοινωνικών επαφών, 

αλλά και ως έλλειψη ανασχετικών µηχανισµών. 

    Ακόµα το γεγονός ότι το σχέδιο του καλύπτει όλη την επιφάνεια µε νευρικές γραµµές, 

φανερώνει τον ασταθή χαρακτήρα του Κωνσταντίνου και την παρορµητικότητα του. Όλα τα 

παραπάνω ισχύουν και για τη δεύτερη ζωγραφιά του παιδιού.  

    Στην πρώτη ζωγραφιά έχει σχεδιαστεί ένα µεγάλο καράβι και αυτό φανερώνει µια διάθεση 

για κίνηση και επιθυµία για «περιπέτειες». Ίσως όµως το µέσο συγκοινωνίας που σχεδίασε ο 

Κωνσταντίνος να φανερώνει µια τάση του για φυγή. Μια τάση να βρει διεξόδους και να 

αποφύγει την καθηµερινότητα. Ίσως να θέλει να περάσει ένα µήνυµα για το πώς είναι η ζωή 

του. Ενδεχοµένως να εκφράζει την µονοτονία και την επανάληψη που νιώθει και την ανάγκη 

του να κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτή τη σκέψη, έρχεται να την επιβεβαιώσει και η δεύτερη 

ζωγραφιά του που και πάλι ο Κωνσταντίνος σχεδιάζει µέσα συγκοινωνίας. Εδώ έχει 

σχεδιάσει ένα ελικόπτερο σε µικρό αλλά και σε µεγάλο µέγεθος. 

    Παρατηρείται ότι και στις δυο ζωγραφιές του παιδιού έχει προτιµηθεί το κόκκινο χρώµα. 

Το χρώµα αυτό εκφράζει τις γρήγορες και ζωηρές συγκινήσεις που πιθανόν να βιώνει ο 

Κωνσταντίνος. Το χρώµα αυτό εκφράζει επίσης κάποια ευαισθησία στην υποβολή και κάποια 

αυθόρµητη συµπεριφορά. Εκδηλώνεται ακόµα µια παιδική και νευρωτική συµπεριφορά.  

    Τα γράµµατα που υπάρχουν στη πρώτη ζωγραφιά του Κωνσταντίνου δείχνουν ότι 

πρόκειται για ένα παιδί µε γλωσσική διαταραχή ή καθυστέρηση. Ο Κωνσταντίνος άλλωστε 

είναι 16 ετών.  



 70

    Τα ανθρωπάκια που έχει ζωγραφίσει στη δεύτερη ζωγραφιά είναι τοποθετηµένα στην 

αώτερη ζώνη του φύλλου. Στη ζώνη δηλαδή που καλύπτει την πνευµατική, ιδανική και 

υπερατοµική ζωή, τη σφαίρα των επαφών του ατόµου µε τον κόσµο. Και τα δύο ανθρωπάκια 

είναι ίδια και είναι σχεδιασµένα µε τον απλούστερο τρόπο. Είναι εµφανή όλα τα βασικά 

χαρακτηριστικά των προσώπων, χωρίς όµως να διακρίνονται καλά. Εντύπωση προκαλούν τα 

πολύ µεγάλα αυτιά και φανερώνουν τη διάθεση του παιδιού να µάθει, να ακούσει και να είναι 

ενήµερο. Επίσης το στόµα είναι σχεδιασµένο χοντρό και κλειστό, φανερώνοντας ίσως κάποια 

συγκρατηµένη επιθετικότητα του παιδιού. Τέλος, το χρώµα που έχει χρησιµοποιήσει για να 

ζωγραφίσει τα ανθρωπάκια είναι το µώβ. Ένα χρώµα που τα κανονικά άτοµα το προτιµούν 

πολύ λίγο και φανερώνει γενικά συναισθηµατικές διαταραχές. 

    Πάντως δεν είναι εύκολα κατανοητό ποιά είναι τα άτοµα που έχει σχεδιάσει ο 

Κωνσταντίνος και αν συµπεριλαµβάνει τον εαυτό του στα ανθρωπάκια αυτά. Το γεγονός 

όµως, ότι έχει σχεδιάσει δύο ανθρωπάκια, µπορεί να σηµαίνει ότι δεν του αρέσει η µοναξιά, 

ότι είναι πολύ κοινωνικός και ότι ίσως θέλει και ένα δεύτερο άτοµο µαζί του στα «ταξίδια» 

που ονειρεύεται, για να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά.           
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7) ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
       Για να φτάσει κανείς στο σηµείο να συλλάβει τη βαθύτερη σηµασία του παιδικού 

σχεδίου, οφείλει να ακολουθήσει ορισµένους έγκυρους τρόπους ερµηνείας. Η ερµηνεία είναι 

µια δοµική ανάλυση του σχεδίου που έχει σκοπό να αποµονώσει όλες εκείνες τις ενδείξεις, οι 

οποίες θεωρούνται άµεσα σηµαντικές από τον παρατηρητή. Πρόκειται να κάνει δηλαδή ένα 

σύνολο από συσχετισµούς ανάµεσα στα φανερά στοιχεία του σχεδίου και στην ψυχολογική 

πραγµατικότητα του ατόµου που επενδύεται σε αυτά. Αυτή η διείσδυση στις ιδιαίτερες 

σχέσεις που έχει το σχέδιο προς ορισµένες υποκειµενικές καταστάσεις του ατόµου, αποτελεί 

για τον ερευνητή το σηµείο το πιο συναρπαστικό, αλλά και το πιο δύσκολο, που διακυβεύει 

ένα σπουδαίο µέρος του ρόλου του. 

    «Ερµηνεύω λέει ο Widlocher(1972), θα πει µεταφράζω: η ερµηνεία προϋποθέτει τη 

δυνατότητα µεταφοράς στο πεδίο του προφορικού λόγου ενός µηνύµατος που βρίσκεται µέσα 

στην εικόνα. Η µεταφορά αυτή δεν προσκρούει σε εµπόδια αξεπέραστα. Και η γλωσσική και 

η ιχνογραφική έκφραση υπακούουν σε νόµους ψυχολογικούς που µπορεί να έχουν κοινή 

αφετηρία. Αν ο λόγος είναι ένα οργανωµένο σύνολο από σύµβολα και το ιχνογράφηµα είναι 

ένα παρόµοιο σύνολο. Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε µάλιστα, ότι τα σύµβολα αυτού του 

δεύτερου είναι δυναµικότερα και πιο εύπλαστα, πράγµα που επαυξάνει την εκφραστική τους 

αξία»(Μπέλλα, 1975).  

    Η ερµηνεία και ανάλυση των ζωγραφιών που έγινε στην παρούσα εργασία προσφέρει 

σίγουρα πολλές πληροφορίες για τα παιδιά του δείγµατος, την οικογενειακή τους κατάσταση 

και τη διαταραχή τους.  

     Είναι πάντως µια σηµαντική παρατήρηση το γεγονός ότι όλα τα παιδιά του δείγµατος 

παρουσιάζουν ένα κοινό στοιχείο. Υπάρχουν ορισµένα απλοϊκά µοτίβα που επαναλαµβάνουν 

στερεότυπα όλα σχεδόν τα παιδιά, ιδιώς σε ορισµένα εξελικτικά στάδια (όπως, λουλούδια, 

σπιτάκια οµοιόµορφα µε τριγωνική στέγη..). Το γεγονός ότι η εµφάνισή τους υπάρχει στις 

ζωγραφιές των παιδιών του συγκεκριµένου δείγµατος, ακόµα και στα παιδιά πάνω από 12 

ετών, φανερώνει την περιορισµένη εκφραστική ικανότητα των παιδιών, τη διανοητική τους 

καθυστέρηση, καθώς και τη σχηµατοποίηση και αυτοµατοποίηση στην εκδήλωση της 

συµπεριφοράς τους.  

    ∆ιαπιστώνεται ότι πολλές πληροφορίες από τα ιστορικά των παιδιών, δηλαδή από τα 

δεδοµένα της έρευνας, βρίσκονται και στις αναλύσεις των ζωγραφιών. Αυτό ίσως ενθαρρύνει 

κάποια υψηλή συσχέτιση µεταξύ των ιστορικών, των διαγνώσεων και των ζωγραφιών. Το 

εξεταζόµενο ζήτηµα της παρούσας έρευνας ήταν το αν αποδεικνύεται ότι στο σχέδιο µπορεί 

να υπάρχουν ενδείξεις για την ψυχοπαθολογία των παιδιών και για τα ειδικά τους 

προβλήµατα. Σίγουρα έγινε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα αυτό και η έρευνα 
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προσφέρει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία. Έγινε λοιπόν µια προσπάθεια να αποδειχτεί ορθή η 

υπόθεση που διατυπώθηκε αρχικά.  

    Σίγουρα όµως η παρούσα έρευνα παρουσιάζει πολλά αδύναµα σηµεία και έτσι το 

εξεταζόµενο ζήτηµα δεν µπορεί να αποδειχτεί σίγουρα, έγκυρα και αξιόπιστα. Αρχικά, το 

δείγµα της έρευνάς µας είναι πολύ µικρό και έτσι δε µπορούµε να το θεωρήσουµε 

αντιπροσωπευτικό. Επίσης, οι αναλύσεις των ζωγραφιών στηρίχτηκαν σε ένα συνωθύλευµα 

θεωριών και δεν χρησιµοποιήθηκε µια και µόνο τεχνική µέτρησης. Τα αποτελέσµατα 

διεξάχθηκαν από µη έµπειρο ερευνητή και αυτό δεν προσφέρει εγκυρότητα ή αξιοπιστία. 

Επίσης, τα παιδιά που ζωγράφισαν δεν µίλησαν για τις ζωγραφίες τους. ∆εν ανέφεραν τί 

ζωγράφισαν και γιατί. Έτσι η ερµηνεία των αποτελεσµάτων µπορεί να είναι και άτοπη, καθώς 

δεν συνδυάζεται µε ιστορίες των παιδιών για τις ζωγραφιές τους. Είναι επίσης σηµαντικό το 

ότι τα παιδιά ζωγράφισαν µόνο «ελεύθερο σχέδιο». Ακολουθήθηκε δηλαδή µια µόνο 

προβολική µέθοδος, καθώς δεν δόθηκαν άλλα τεστ σχεδίου. Έποµένως, τα σχέδια των 

παιδιών που έχουµε, µπορεί να µην είναι ενδεικτά καθώς είναι ένα για το κάθε παιδί και η 

έρευνα δεν είναι µακροχρόνια. Ακόµα το γεγονός ότι τα παιδιά του δείγµατος παρουσιάζουν 

διαφορετικές και µεµονωµένες κατηγορίες διαταραχών, αποτελεί ένα ακόµα αδύναµο σηµείο 

της έρευνας καθώς δε µπορούν να διατυπωθούν συµπεράσµατα για όλα τα παιδιά µε ειδικές 

ανάγκες. Επίσης, το γεγονός ότι κάποια παιδιά του δείγµατος παρουσιάζουν κινητικές 

διαταραχές, ενδεχοµένως να µην κάνει αντιπροσωπευτικές τις ζωγραφιές τους, επειδή µπορεί 

να µην έχουν απλά την ικανότητα να ζωγραφίσουν αυτό που θέλουν. Τέλος, οι ηλικίες των 

παιδιών του δείγµατος είναι διάσπαρτες και παρά το γεγονός ότι όλοι οι συµµετέχοντες 

ανήκουν στην παιδική ηλικία, παρουσιάζουν µεγάλες ηλικιακές διαφορές.     

    Μια προβολή ολόκληρης της προσωπικότητας του υποκειµένου φαίνεtαι απίθανη µόνο 

µέσα από το σχέδιο, γι’αυτό και θεωρείται ότι µας παρέχει µόνο ενδείξεις. Συνεπώς το σχέδιο 

δε µπορεί να υποκαταστήσει την κλινική εξέταση, αλλά απλώς µπορεί να την ευκολύνει, 

ενισχύοντας τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται και από άλλες παράπλευρες εξετάσεις. Αν δε 

χρησιµοποιείται το σχέδιο σαν άµεσο διαγνωστικό όργανο, µπορεί πολύ καλά να 

χρησιµοποιηθεί σαν βοηθητικό µέσο για τη διάγνωση της δοµής της προσωπικότητας. 

Γι’αυτό και µε όσες επιφυλάξεις κι αν το εκφράζουµε, πρέπει κανονικά να θεωρείται σαν ένα 

στοιχείο απαραίτητο µέσα σε κάθε ατοµικό ψυχολογικό φάκελλο.  

      Σε κάθε παιδικό σχέδιο, η µορφή και το περιεχόµενο είναι αξεχώριστα, γι’αυτό κα η 

ερµηνεία καλύπτει ταυτόχρονα και τα στοιχεία της µορφής και το περιεχόµενο. ∆εν αρκεί 

όµως να περιοριστεί κάποιος σε επιµερισµένες ενδείξεις και λεπτοµέρειες χωρίς να 

συσχετιστεί µε το εκφραστικό σύνολο. Στην ερµηνευτική διαδικασία συνυπάρχει η ανάλυση 

και η σύνθεση. Άλλωστε οι πληροφορίες δε µπορεί παρά να είναι πιο πλούσιες όταν 

συγκεντρώνονται από τον εξεταστή µεθοδικά έπειτα από µια µακρόχρονη παρατήρηση, µια 

παρατήρηση δηλαδή που να εκτείνεται επάνω σε περισσότερα από ένα ιχνογραφήµατα, ενός 
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και του ίδιου υποκειµένου, καµωµένα σε διάφορες χρονικές στιγµές. Ωστόσο, δε χρειάζεται 

ούτε να υπερεκτιµήσει, ούτε να υποτιµήσει τη προβολική και συµβολική τους αξία. Αν ο 

ερευνητής περιορισθεί αποκλειστικά στα ιχνογραφήµατα, δεν έχει πολλά εχέγγυα ότι θα 

αποφύγει τελικά µια φανταστική ή παραδροµισµένη ερµηνεία, όσο πλούσιες και 

αποκαλυπτικές και αν φαίνονται καµιά φορά, οι ενδείξεις που του παρέχουν. Οι 

συγκινησιακές και συναισθηµατικές αντιδράσεις που ανιχεύονται µέσα στο αναπαραστατικό 

και συµβολικό σύστηµα του σχεδίου, πρέπει πάντοτε να συσχετίζονται µε την 

προσωπικότητα του παιδιού. ∆εν είναι σωστό να παίρνονται αυτές µόνες και µάλιστα µ’ένα 

τρόπο αθροιστικό. Κάθε απόπειρα για ερµηνεία θα πρέπει να τείνει να γίνει µια εξηγητική 

δοµή, αφού ολοκληρωθεί και από κλινικές παρατηρήσεις, αναφορικά µε το ιστορικό του 

παιδιού, της οικογένειας του και του γενικότερου κοινωνικού του περιβάλλοντος 

    Άλλες έρευνες, θεωρίες και εργασίες έρχονται να επαληθεύσουν τα παραπάνω. Η δύναµη 

του παιδικού σχεδίου περιγράφεται παντού. Μπορεί το σχέδιο να παρουσιάζει και κάποιες 

αδυναµίες ή ασαφήνειες, αλλά δε παύει να χρησιµοποιείται διαδεδοµένα και να λειτουργεί ως 

βοηθητικό µέσο για διαγνώσεις. «Το παιδικό σχέδιο ενέχει κοινωνικό και παναθρώπινο 

χαρακτήρα, όπου τα χρώµατα και τα σχήµατα, οι εικόνες και τα µηνύµατά τους αποτελούν 

έναν κώδικα της παγκόσµιας γλώσσας που καταδεικνύει το καλλιεργηµένο πνεύµα»(Κόφφας, 

1993). «Είναι τέλος σηµαντικό το ότι η τεχνική του σχεδίου και της ζωγραφικής, είναι πολύ 

συνηθισµένη µε παιδιά, κυρίως αποµονωµένα ή µε συναισθηµατικές δυσκολίες ή µε ειδικά 

προβλήµατα. Βοηθά στο σπάσιµο του πάγου καις την εδραίωση της κοινωνικής 

επαφής»(Κουλάκογλου, 1997).  

    «Ο σκοπός της τέχνης είναι η ολοκλήρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της 

δηµιουργικότητας του ατόµου. Η τέχνη δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να παρατηρήσει τον 

κόσµο γύρω του, να εξερευνήσει τα υλικά, να εκφραστεί προσωπικά, να γνωρίσει τον 

εσωτερικό του κόσµο και τον κόσµο του άλλου, να ανακαλύψει, να επεξεργαστεί, να βρεί 

λύσεις, να ασκήσει κριτική, να εκτονωθεί και, τέλος, να δράσει εποικοδοµητικά και 

δηµιουργικά. Μέσα από την τέχνη, µπορεί να δηµιουργηθεί και να εκφραστεί από ένα παιδί 

το συναίσθηµα εµπιστοσύνης προς τον εαυτό του και τους άλλους ανεξάρτητα από 

σωµατικές, νοητικές ή άλλες διαφορές. Κατά τις διαδικασίες που αφορούν την τέχνη, όπως η 

ζωγραφική, οι συµµετέχοντες δεν αισθάνονται συναισθήµατα ενοχών και αγωνίας, διότι 

εκφράζονται συνεχώς µε αναπαραστάσεις και κινούνται υποθετικά σε φανταστικούς χώρους 

και χρόνους, που διαµορφώνουν οι ίδιοι όπως επιθυµούν, σε αντιπαράθεση µε την 

πραγµατικότητα. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύσσουν ή να εκθέτουν τη δηµιουργικότητά 

τους µε σιγουριά. Οι τέχνες δίνουν στον καθένα τη δυνατότητα να δραπετεύσει από τις 

συνθήκες που τον έχουν φυλακίσει και να µην είναι θύµα αυτών. Αυτή η δυνατότητα είναι 

σηµαντική για όλους και ιδιαίτερα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες»(Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 
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    Ο D. Henley (1987), επισηµαίνει ότι η τέχνη αναφέρεται στις απόκρυφες και προσωπικές 

εικόνες του παιδιού. Οι εικόνες αυτές συνήθως συνδέονται µε την εξερεύνηση των σχέσεων 

του παιδιού µε την οικογένεια και τους συνοµηλίκους του, των αναµνήσεων, των 

φαντασιώσεων ή των εµπειριών του. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στην τέχνη εµφανίζονται 

µε την ίδια εκφραστική δύναµη αυτές οι απόκρυφες εικόνες τόσο ενός παιδιού µε νοητική 

καθυστέρηση όσο και ενός οποιουδήποτε άλλου, που το µόνο που διαθέτει επιπλέον είναι 

περισσότερη δεξιοτεχνία και έλεγχο.  

    Σύµφωνα µε τον Lowenfield (1957), η τέχνη διευκολύνει την αυτο-έκφραση του παιδιού, 

προωθεί την ανεξαρτησία του, ενθαρρύνει την ευελιξία της σκέψης του, την κοινωνική του 

αλληλεπίδραση και την αισθητική του ανάπτυξη. Η εµπειρία της τέχνης θεωρείται ως µια εν 

δυνάµει πηγή για το ευ ζην του παιδιού, που εξισορροπεί τη µάθηση µε την ευχαρίστηση.   

    Καθυστερηµένα, ανώµαλα, απροσάρµοστα, άρρωστα παιδιά, σε όποια κατηγορία κιαν 

ανήκουν, βαρειάς ή ελαφράς µορφής, είναι ένα µεγάλο πρόβληµα που περιµένει τη λύση του. 

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε µόνο να το αγγίξουµε. Το θέµα είναι να 

συνειδητοποιήσουµε ότι αν δώσουµε την κατάλληλη αγωγή στα παιδιά αυτά, κι αν 

εκπαιδευτούν ανάλογα, µε όλα τα σύγχρονα µέσα παιδαγωγικής, µπορούν θαυµάσια να 

ελαττώσουν άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο την πµευµατική και σωµατική τους 

αναπηρία. Πολλά από αυτά τα παιδιά µπορούν να γίνουν προσαρµόσιµα, χρήσιµα και 

παραγωγικά άτοµα. Να αποτελέσουν λίγο ή πολύ, ένα ενεργητικό κοµµάτι µέσα στο «υγιές» 

κοινωνικό σύνολο. Τα παιδιά αυτά χωρίς την ειδική µεταχείρηση θα έµεναν φυσικά στάσιµα 

και πάντα στη νηπιακή ηλικία, παθητικά στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Η 

έστω και µικρή µερίδα βελτιωµένων περιπτώσεων διαψεύδει και καταργεί και στον πιο 

κακόπιστο, την τυχόν επικρατούσα γνώµη περί σπαρτιάτικης αγωγής. Πρέπει επίσης, όσοι 

ασχολούνται µε αυτά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι δεν θα αναπτύσσονται όπως τους 

φυσιολογικούς µαθητές. Σε κάθε τους ενέργεια, πρέπει να θυµούνται πως τα παιδιά αυτά δεν 

ευθύνονται που δεν καταλαβαίνουν, δεν µπορούν και δεν θέλουν.   
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