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Πεξίιεςε 

 
Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηε 

κάζεζε αλάινγα κε ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ (νκαιά, 

δπζιεθηηθά, κε νξηαθή λνεκνζχλε) κε ηε ρξήζε ηφζν πνηνηηθήο φζν θαη πνζνηηθήο 

κεζνδνινγίαο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 358 παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζηηο Γ’, Γ’ Δ’ 

θαη η’ Σάμεηο ηξηψλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο Κξήηεο. Ζ έξεπλα εθπνλήζεθε ζε 

ηξεηο θάζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ζηελ πξψηε αμηνινγήζεθαλ νη καζεηέο σο πξνο ηελ 

λνεκνζχλε ηνπο, ηηο νξζνγξαθηθέο θαη καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. ηε δεχηεξε 

θάζε αμηνινγήζεθαλ αηνκηθά 191 παηδηά, σο πξνο ηελ θσλνινγηθή, κλεκνληθή θαη 

ζπληαθηηθή ελεκεξφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ θαη λα δηαγλσζηνχλ πνηα 

παηδηά έρνπλ δπζιεμία. ηελ Σξίηε θάζε ηεο έξεπλαο, ζπιιέρζεθαλ νη δσγξαθηέο ησλ 

καζεηψλ κε ζέκα ην εγψ ζηελ ηάμε κνπ θαζψο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

παηδηθψλ ζρεδίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κηα νπδέηεξε αμηνιφγεζε απφ δχν 

νπδέηεξνπο θξηηέο, θαη ζηε ζπλέρεηα, εθπνλήζεθε κηα ςπρνδπλακηθή εξκελεία ησλ 

πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε κηαο. Γηα ηε παξαγσγή πην αληηθεηκεληθψλ 

απνηειεζκάησλ επηρεηξήζεθε ε πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ 

ζηηο δσγξαθηέο, γηα ηελ ζχγθξηζή ηνπο κέζσ ηνπ SPSS. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ησλ δσγξαθηψλ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαζψο θαη κε ην ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ πφλεκα. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δπζιεμία) θαζψο θαη 

ηα παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε βηψλνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε 

ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο παξέρνπλ κία πξψηε έλδεημε ζπζρέηηζεο ησλ δσγξαθηθψλ επηινγψλ θαη  ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαπφλεζεο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο. Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα επηρεηξεί λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην επξχ θνηλφ θαη 

ηδηαίηεξα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζσζηή κεηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε, ηνπ 

επαίζζεηνπ απηνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 
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Δηζαγσγή 
 

Σν ζρνιείν αλέθαζελ απνηεινχζε κία ππνρξεσηηθή ζχκβαζε φισλ ησλ δπηηθφ-

επξσπατθψλ θνηλσληψλ. Σα παηδηά ππνρξεψλνληαη λα πεγαίλνπλ ζρνιείν, λα 

ζηακαηήζνπλ ην παηρλίδη θαη λα μεθηλήζνπλ λα δηαβάδνπλ. Ο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ 

έρεη ζηφρν λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο είηε αθαδεκατθέο είηε 

φρη, γηα λα κπνξέζνπλ αξγφηεξα λα παξαζηαζνχλ ζηελ θνηλσλία. Ζ θνίηεζε, σζηφζν, 

ζην ζρνιείν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ηελ ζεσξνχλ απηνλφεηε θαη ππνρξεσηηθή, 

θξίλεηαη επηηπρήο ή αλεπηηπρήο κε βάζε ηελ επίδνζε. Οη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ή 

αθφκα θαη ηα παηδηά ζεσξνχλ απηνλφεηε θαη επηβεβιεκέλε ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

επίδνζε. Σν παλ γηα φινπο είλαη ε θαιή επίδνζε. Όκσο πνιιά παηδηά αληηκεησπίδνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα  λα δπζθνιεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ, ηελ νπνία άιια παηδηά ζεσξνχλ δεδνκέλε θαη εχθνιε 

δηαδηθαζία. Απηά ηα παηδηά βιέπνπλ ηελ «κεηνλεμία» ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα παηδηά θαη πνιιέο θνξέο βηψλνπλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη νδεγνχληαη ζε 

ζεκαληηθέο δεπηεξνγελήο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. (Νηθνιφπνπινο, 2007) 

 Γχν θπξίαξρνη ιφγνη ππάξρνπλ θαη εμεγνχλ γηαηί ε απφθηεζε ζεκειησδψλ 

καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή έρνπλ ζνβαξέο ςπρνινγηθέο 

ζπλέπεηεο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξψηνλ,  γηαηί ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ δπηηθφ-επξσπατθψλ ρσξψλ δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ, θαη δεχηεξνλ, ην 

γεγνλφο πσο ε νπνηαδήπνηε δπζθνιία ηνπ παηδηνχ ζηελ απφθηεζε απηψλ ησλ 

δεμηνηήησλ κπνξεί λα πάξεη αξλεηηθέο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Ζ θαηάθηεζε ησλ 

καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί φπιν- εξγαιείν ησλ καζεηψλ γηα ηελ είζνδν θαη 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη αξγφηεξα, ηε 

δηεθδίθεζε εξγαζίαο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο, ηδηαίηεξα αλ απηή απαηηεί ηελ απφθηεζε 

αλψηεξνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπνκέλσο, νη δπζθνιίεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δελ 

πεξηνξίδνπλ απιά ηηο επηινγέο ηνπ καζεηή ζηε κεηέπεηηα εθπαίδεπζε θαη εξγαζία 

αιιά ηνλ ζηηγκαηίδνπλ αθφκα θαη ζήκεξα θνηλσληθά. (Νηθνιφπνπινο, 2007) 

Κπξίσο ζην παξειζφλ, ε αδπλακία θάπνηνπ παηδηνχ ζηελ αλάγλσζε ή ζηελ γξαθή 

απνδίδνληαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν ζε 

ειιείκκαηα ηεο γλσζηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη φρη ζε θάπνηα εηδηθή αλαπηπμηαθή 
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δηαηαξαρή. ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο εζθαικέλεο πεπνίζεζεο κπνξεί θαλείο εχθνια 

λα θαληαζηεί ηελ πνηθηιία ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ θαη ραξαθηεξηζκψλ ηφζν απφ ηε 

κεξηά ησλ ζπκκαζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ, αδειθψλ 

θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Μεξηθέο θνηλέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζηα ζρνιεία, είλαη ηα γέιηα, νη ριεπαζκνί ηα ξαηζηζηηθά ζρφιηα, ηα 

ππνλννχκελα απφ άιια παηδηά θαη νη απζηεξέο παξαηεξήζεηο ή επηπιήμεηο απφ γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο. πλερψο, έξρνληαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε νη καζεηέο πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα απαληήζνπλ ζηελ πην θνηλή εξψηεζε, «είζαη θαιφο καζεηήο;». 

Πσο άξαγε λα ληψζνπλ απηά ηα παηδηά;(Νηθνιφπνπινο, 2007) 

 Ζ ππνρξεσηηθή θχζε ηνπ ζρνιείνπ, ε παξάδνζε, ε εμέηαζε, ν φγθνο ησλ 

καζεκάησλ, ησλ ππνρξεσηηθψλ εξγαζηψλ, νη εμεηάζεηο – ηα δηαγσλίζκαηα θαη ην 

δηάβαζκα, δειαδή κε άιια ιφγηα ε «κάζεζε», ηαπηφρξνλα κε ηελ απζηεξή - θξηηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνληψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ 

απνηεινχλ πεγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά. Αλ ινηπφλ 

φια απηά πξνθαινχλ αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά είλαη άμην δηεξεχλεζεο ην πσο ηα παηδηά πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

ηα παηδηά κε ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ, αληηιακβάλνληαη ηε κάζεζε θαη ηη 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνθαιεί απηή. Απηφ γηαηί φπσο εηπψζεθε παξαπάλσ, ε 

ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κε ρακειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη έρεη πνιιαπιέο επηπηψζεηο ζηε δσή ηνπο, 

επνκέλσο ην ζηξεο, ν θφβνο θαη γεληθφηεξα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, 

ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε- ην ζρνιείν, ζα είλαη πνιχ εληνλφηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα παηδηά.  (Νηθνιφπνπινο, 2007) 
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Κεθάιαην 1. 

Αλνκνηνγελείο ρνιηθέο Σάμεηο 

 

ηηο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ αλέθαζελ ππήξρε έληνλε αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. ε κία ηάμε ησλ 20 καζεηψλ κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη παηδηά 

ραξηζκαηηθά, παηδηά ηππηθά, παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο, λα ζπλππάξρνπλ φρη θαη ηφζν 

αξκνληθά. Μεηαμχ ησλ καζεηψλ ππάξρεη ράζκα πνιχ ζπρλά ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαζέλα θαη νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πνιιαπιέο 

δπζθνιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ παξαγσγή 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. (Eliot, Kratochwill, Littlefield & Travers, 2008) 

ε κία ζρνιηθή ηάμε ππάξρνπλ, ινηπφλ, παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, παηδηά κε 

αλαπεξίεο, παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαζψο θαη άιιεο πνιιέο 

μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο καζεηψλ. Ζ πην θνηλέο φκσο απφ φιεο είλαη νη πεξηπηψζεηο 

ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ση ζεκαίλεη φκσο ν φξνο «καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο»; 

1.1 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο -  Γπζιεμία 

 

Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη έλαο φξνο νκπξέια φπνπ ελλνείηαη θάπνηα 

δηαηαξαρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο  βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο. Δίλαη κηα νκάδα 

δηαηαξαρψλ πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ειιείκκαηα ζε ηνκείο φπσο ε αθαδεκατθή 

επίδνζε, ε γιψζζα, ν ιφγνο ή ε θηλεηηθή ιεηηνπξγία. ηνλ φξν απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη παζήζεηο  φπσο αληηιεπηηθέο αλαπεξίεο, εγθεθαιηθή βιάβε, 

ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, δπζιεμία θαη αλαπηπμηαθή αθαζία. Γηα λα δνζεί 

ν θιηληθφο ραξαθηεξηζκφο απηφο, πξνυπφζεζε είλαη ηα ειιείκκαηα απηά λα κελ 

νθείινληαη ζε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, θάπνηα δηαγλσζκέλε λεπξνινγηθή ή άιιε 

νξγαληθή δηαηαξαρή ή ζε πεξηβάιινληα κε πεξηνξηζκέλα εθπαηδεπηηθά εξεζίζκαηα. 

Οη δηαηαξαρέο απηέο ελππάξρνπλ ζην άηνκν θαη ζεσξείηαη φηη νθείινληαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηέο νη δπζιεηηνπξγίεο 

πξνθαινχλ γλσζηηθέο κεηνλεμίεο θαη πξνθαινχλ ηηο δηαηαξαρέο πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. Σα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη κέζεο ή θαη 

πςειήο λνεκνζχλεο, αιιά αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ε αθαδεκατθή ηνπο πξφνδνο λα εκπνδίδεηαη 
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ζεκαληηθά θαη λα κελ ζπκβαδίδνπλ νη λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κε ηηο αθαδεκατθέο 

ηνπο επηδφζεηο. (Σξηπφδεο & παλνχ, 2010 – Eliot, Kratochwill, Littlefield & Travers, 

2008 – Νηθνιφπνπινο, 2007 – Παπαδάηνο, 2010). 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Γπζιεμίαο 

Σα παηδηά κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ηφζν ζε καζεζηαθφ φζν θαη ζε 

γλσζηηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην καζεζηαθφ 

ηνκέα, ηα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. Οη 

δπζθνιίεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: αξγφο ξπζκφο αλάγλσζεο, παξάιεηςε ιέμεσλ ή 

θαη νιφθιεξσλ ζεηξψλ ζην θείκελν, ιαλζαζκέλε αλάγλσζε ιέμεσλ (ιφγσ ζχγρπζεο 

γξακκάησλ, αληηζηξνθήο, παξάιεηςεο ή πξνζζήθεο γξακκάησλ, θπξίσο ζην 

Αγγιφθσλν Οξζνγξαθηθφ χζηεκα), ιεθηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο ππνθαηαζηάζεηο, 

ιάζε ή θαζπζηεξεκέλε αλάγλσζε πνιπζχιιαβσλ ιέμεσλ, δπζθνιίεο κε ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα, αλαγλσζηηθέο αξλήζεηο,  θαη  αδπλακία ζηε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ.  

ηε γξαθή, ηα παηδηά κε δπζιεμία επίζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θάλνπλ ιάζε ζε βαζηθνχο θαλφλεο νξζνγξαθίαο, παξαιείπνπλ ηνπο 

ηφλνπο, θάλνπλ αληηκεηαζέζεηο γξαθεκάησλ ή νιφθιεξσλ ζπιιαβψλ, παξαιείπνπλ, 

αλαζηξέθνπλ ή πξνζζέηνπλ γξάκκαηα ζε ιέμεηο (θπξίσο ζην αγγιηθφ νξζνγξαθηθφ 

ζχζηεκα θαζψο είλαη πην πνιχπινθν θσλνινγηθά θαη κνξθνινγηθά απφ φηη ην 

ειιεληθφ), θάλνπλ ιάζε ζηελ αθνινπζία ησλ γξακκάησλ κέζα ζε κία ιέμε θαη ν 

γξαθηθφο ηνπο ραξαθηήξαο είλαη αθαηάζηαηνο. Παηδηά κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δπζθνιίεο θαη ζηα καζεκαηηθά. Οη δπζθνιίεο απηέο είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο γισζζηθήο θχζεσο. Ζ αληηζηξνθή αξηζκψλ, ε ζχγρπζε ζηηο 

κεηαηξνπέο κνλάδσλ, ε αδπλακία θαηαλφεζεο πξνβιεκάησλ ή ε ιαλζαζκέλε 

ηνπνζέηεζε ησλ αξηζκψλ ζε πεξίπησζε θάζεησλ πξάμεσλ είλαη θάπνηα παξαδείγκαηα 

δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά. (Wenar &  Kerig, 2008 – Υαηδερξήζηνπ, 2009 - 

Παπαδάηνο Γ. 2010- Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). 

ην γλσζηηθφ ηνκέα, νη βαζηθέο δπζθνιίεο αθνξνχλ ηελ νπηηθή επεμεξγαζία, δειαδή 

ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαπηνχ ηηο 

ιέμεηο. Χο πξνο ηελ αθνπζηηθή επεμεξγαζία, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ 

θαη λα μερσξίζνπλ ηνπο ήρνπο θαη ηα θσλήκαηα ησλ ιέμεσλ, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο γξάκκαηα ζηηο ιέμεηο ή λα ηνλίδνπλ ιαλζαζκέλα.  
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Ζ κλήκε, επηπξνζζέησο, απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο 

γιψζζαο. χκθσλα κε ηνπο Hulme θαη Roodenrys (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Παληειηάδνπ & Μπφηζα, 2007), ε βξαρχρξνλε κλήκε θαη ε κλήκε εξγαζίαο ησλ 

παηδηψλ κε δπζιεμία είλαη αδχλακε θαη πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο. Έηζη, νη 

καζεηέο κε δπζιεμία αδπλαηνχλ λα ζπγθξαηνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αθνινπζία θάπνησλ ζηνηρείσλ. Αθφκα, ηα παηδηά κε δπζιεμία, έρνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ απηνκαηηζκφ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζπγθξάηεζε ιεθηηθψλ ή αξηζκεηηθψλ αθνινπζηψλ (κέξεο 

ηεο εβδνκάδαο, πξνπαίδεηα).   

Σέινο, εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηε θσλνινγηθή επεμεξγαζία: αδπλαηψληαο λα 

θαηαθηήζνπλ ηε θσλνινγηθή δνκή ηεο γιψζζαο, ζπγρένπλ θσλήκαηα θαη 

δεκηνπξγνχλ άιιεο ιέμεηο. Δπίζεο, πνιχ ζπρλά έρνπλ δπζθνιίεο ζην ξπζκφ. Σα 

παηδηά κε δπζιεμία δπζθνιεχνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε 

γξακκάησλ θαη ιέμεσλ. Σέινο, δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ ηα παηδηά απηά θαη ζε 

κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο βνεζνχλ ην παηδί λα κάζεη πψο λα καζαίλεη.  

(Wenar &  Kerig, 2008 – Υαηδερξήζηνπ, 2009 - Παπαδάηνο Γ. 2010- Παληειηάδνπ & 

Μπφηζαο, 2007). 

1.2 Υακειόο δείθηεο λνεκνζύλεο 

 

Πέξαλ απφ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνιιά παηδηά ζηηο ηππηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο, 

βηψλνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο φρη ιφγσ αδηαθνξίαο ή ιφγσ ειιηπνχο πξνζπάζεηαο, 

αιιά ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπο λνεηηθνχ δπλακηθνχ. Έρνπλ λνεηηθφ πειίθν θάησ ηνπ 

θπζηνινγηθνχ (Low IQ  ή Impaired). Σα παηδηά, ινηπφλ, απηά, δε κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο –ζηαζεξέο πνπ αλακέλνληαη γηα ηελ ειηθία ηνπο 

(φπσο π.ρ. ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο) θαη ζπλαληνχλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαη απνθαηάζηαζε ιφγσ κεησκέλεο 

λνεκνζχλεο. Δπνκέλσο, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. 

Σα θξηηήξηα, σζηφζν, πνπ θαζνξίδνπλ ηε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη: 

1.  Πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν: IQ ίζν πεξίπνπ κε 70 ή 

ιηγφηεξν ζε άηνκα πνπ έρεη ππνβιεζεί ην ηεζη λνεκνζχλεο (ζηα βξέθε θιηληθή θξίζε 

φηη ε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία είλαη ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν). 
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2.   πλππάξρνπλ ειιείκκαηα ή έθπησζε ηεο παξνχζαο πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

(δει. ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζηαζεξέο πνπ 

αλακέλνληαη γηα ηελ ειηθία ηνπ απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ νκάδα) ζε ηνπιάρηζην δχν 

απφ ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: επηθνηλσλία, απηνεμππεξέηεζε, δηαβίσζε ζην ζπίηη, 

θνηλσληθέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, απηνλνκία, ιεηηνπξγηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, 

εξγαζία, ειεχζεξνο ρξφλνο, πγεία θαη αζθάιεηα. Γηα λα δηαγλσζηεί ζε έλα άηνκν 

λνεηηθή πζηέξεζε πξέπεη ε έλαξμε ησλ αλσηέξσ λα είλαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 

εηψλ. 

Ζ  λνεηηθή πζηέξεζε ρσξίδεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα, αιιά ζα γίλεη αλαθνξά κφλν ζην 

επίπεδν πνπ αθνξά ην παξφλ πφλεκα. Έηζη ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο γηα ην 

νπνίν ζα γίλεη ιφγνο, είλαη ην παξαθάησ: 

Οξηαθή λνεκνζχλε ή ππνιεηπφκελε λνεκνζχλε ή νξηαθή λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή 

βξαδπκαζή άηνκα: ην επίπεδν IQ 85-68. Σα άηνκα απηά εθπαηδεχνληαη ζε θαλνληθά 

ζρνιεία ζηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο, κε εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο, ζε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηνπο ζηφρνπο, ηε 

κεζνδνινγία, ηα κέζα θαη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο ή κε πξφζζεηε βνήζεηα ζε αηνκηθή 

βάζε ή κηθξφ-νκαδηθή βάζε (ηκήκα έληαμεο). Απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε ηα άηνκα κε 

νξηαθή λνεκνζχλε, εληάζζνληαη ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεχζηκσλ αηφκσλ. 

Δθπαηδεχζηκα είλαη ηα παηδηά κε δείθηε λνεκνζχλεο 50-55 κέρξη 70-75, πνπ κπνξνχλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ ζρνιηθφ αθαδεκατθφ πξφγξακκα θαη λα σθειεζνχλ απφ απηφ. 

Γηα ηα παηδηά φκσο απηά, φπσο θαη ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην ζρνιείν 

δελ είλαη κηα εχθνιε θαη επράξηζηε δηαδηθαζία. Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηε κάζεζε 

είλαη ζε αλαινγία κε ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. (Παληειίδνπ & 

Μπφηζαο, 2007) 
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Κεθάιαην 2. 

Ση επεξεάδεη ηε δηακόξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηώλ; 
 

Πξηλ ηελ εθηελή αλαθνξά ζηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζηα παηδηά, αμηφινγν είλαη, λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν βαζηθέο «ζπκπεξηθνξέο» ησλ καζεηψλ επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπο θαηάζηαζε. 

2.1 Αηηηαθέο απνδόζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία. 

Έηζη, φπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, επηηαθηηθή αλάγθε ησλ καζεηψλ είλαη ε επηηπρία ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν, φκσο νη καζεηέο είηε ζα επηηχρνπλ είηε ζα απνηχρνπλ. Σφηε 

μεθηλάεη ε αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ηεο απνηπρίαο ή επηηπρίαο ηνπο. Σα αίηηα απφδνζεο 

ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο είλαη ζπγθεθξηκέλα, «ην δηαγψληζκα ήηαλ πνιχ δχζθνιν», 

«ν θαζεγεηήο δελ κε ζπκπαζεί», «δελ είκαη θαιφο καζεηήο» θηι.  Οη αηηηαθέο 

απνδφζεηο ησλ καζεηψλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηαηί επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

κειινληηθή επηηπρία ή επηηπρία ηφζν ζε κεκνλσκέλα καζήκαηα φζν θαη ζηελ 

ζπλνιηθή ελδφ- εμσζρνιηθή ηνπ ελαζρφιεζε.  

Έρεη θαλεί, πσο ε ζεσξία ησλ αηηηαθψλ απνδφζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε 

γηα επίηεπμε ησλ καζεηψλ (ε αλάγθε γηα επίηεπμε είλαη ε αλάγθε ησλ καζεηψλ λα 

επηηχρνπλ). χκθσλα κε ηνλ Bernard Weiner (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Eliot, 

Kratochwill, Littlefield & Travers, 2008) φηαλ δηεγείξεηαη ε αλάγθε γηα επίηεπμε, 

ηείλεη λα απνδίδεη ην άηνκν ηελ επίδνζε ηνπ ζε έλα απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο-

αηηίεο: ζηελ ηθαλφηεηα, ηελ πξνζπάζεηα, ηε δπζθνιία ηνπ έξγνπ ή ζηελ ηχρε. 

Πην αλαιπηηθά: 

 Ηθαλφηεηα: Οη ππνζέζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο, έρνπλ ηε 

βάζε ηνπο ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. Όηαλ έλα παηδί έρεη έλα ηζηνξηθφ κε 

απνηπρίεο ζίγνπξα ζα θαηαιήμεη ζηελ θαηαζηξνθηθή πεπνίζεζε φηη δελ είλαη 

γεληθά ηθαλφ. Απηή ε ηάζε εληζρχεηαη φηαλ νη ζπλνκήιηθνη έρνπλ θαιχηεξε 

επίδνζε ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν παηδί. Μφιηο νη καζεηέο αξρίζνπλ λα 

έρνπλ ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε θάηη, ακέζσο 

γεληθεχνπλ ηελ ακθηβνιία απηή ζε φια ηα καζήκαηα θαζψο θαη ζε άιια έξγα. 

χληνκα, δηακνξθψλεηαη κία αίζζεζε αληθαλφηεηαο πνπ παξαιχεη ηελ 
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πξσηνβνπιία ηνπ καζεηή θαη ελεξγνπνηεί ηελ πξνζδνθία ηεο απνηπρίαο. Με 

βάζε ηε κειέηε ηνπ Schunk, γηα ηε ζρέζε κεηαμχ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη κάζεζεο, θαίλεηαη πσο νη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζρνιείν κε ηθαλφηεηεο 

θαη εκπεηξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Όηαλ 

επηηπγράλνπλ, απηή απμάλεη θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θίλεηξα δπλακψλνπλ, ην 

αληίζεην έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηελ  ππνλφκεπζε ηεο 

κάζεζεο. (Eliot, Kratochwill, Littlefield & Travers, 2008) 

 

 Πξνζπάζεηα: Ο Weiner επίζεο αλαθάιπςε πσο νη καζεηέο δελ έρνπλ 

επίγλσζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάινπλ γηα λα επηηχρνπλ. Αμηνινγνχλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έηζη 

ζρεκαηίδεηαη έλαο ζεκαληηθφο θχθινο, φπνπ ε επηηπρία απμάλεη ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ε πξνζπάζεηα απμάλεη ηελ επηηπρία θαη αληίζηξνθα, ε 

απνηπρία κεηψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ε κεησκέλε πξνζπάζεηα κεηψλεη ηελ 

επηηπρία. (Eliot, Kratochwill, Littlefield & Travers, 2008) 

 

 Σχρε: Αλ ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ- 

ηεο επηηπρίαο, δελ είλαη ζηαζεξή, ηφηε ε επηηπρία ηείλεη λα απνδίδεηαη ζε 

ηπραίνπο παξάγνληεο. Οη καζεηέο κε ρακειή απηνπεπνίζεζε, πνπ δελ έρνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηέο ηνπο, απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ ηχρε ζε 

νπνηαδήπνηε δνθηκαζία θη αλ επηηχρνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δελ πθίζηαηαη 

ζηα παηδηά απηά ην δίθηπν θηλεηνπνίεζεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα επηηπρία. Ζ 

επηηπρία δελ ζα απμήζεη ηελ πξνζπάζεηα, ε έιιεηςε πξνζπάζεηαο δελ ζα 

εληζρχζεη ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ην θάζε έξγν ζα 

παξακέλεη έλα δχζθνιν εκπφδην. (Eliot, Kratochwill, Littlefield Cook & 

Travers, 2008) 

 

 

 Γπζθνιία έξγνπ:  Ζ δπζθνιία ελφο έξγνπ θξίλεηαη κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ 

άιισλ αηφκσλ ζε απηφ. Έηζη αλ επηηχρνπλ πνιιά άηνκα, ην έξγν θξίλεηαη σο 

εχθνιν, αλ φρη ηφηε σο δχζθνιν. Με βάζε απηφ, ηφηε θαίλεηαη πσο αλ έλαο 

καζεηήο ζπζηεκαηηθά επηηπγράλεη ζε έλα έξγν φπνπ νη άιινη απνηπγράλνπλ 

ηφηε, ζα απνδψζεη ηα αίηηα ηεο επηηπρίαο ηνπο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Αλ φκσο, 

επηηπγράλεη ην ίδην κε ηνπο άιινπο ζε θάπνην έξγν ηφηε ζεσξεί πσο ε επηηπρία 
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ηνπ νθείιεηαη ζην ίδην ην έξγν θαη φρη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. (Eliot, 

Kratochwill, Littlefield Cook & Travers, 2008) 

2.2 Σα θίλεηξα ησλ καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο ε ζρνιηθή 

επίδνζε δελ κπνξεί λα πξνζεγγίδεηαη σο έλα ςπρξφ γλσζηηθφ εγρείξεκα, 

αλαγλσξίδνληαο φηη νη πεπνηζήζεηο θηλήηξσλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε. 

Οη επηδξάζεηο ησλ θηλήηξσλ, έκκεζεο θαη άκεζεο, ζηελ επίδνζε είλαη ζεκαληηθέο θαη 

κεγάιεο αμίαο. Απφ απηέο ηηο επηδξάζεηο πξνέθπςε ε δφκεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

«παζεηηθνχ καζεηή», ε νπνία πεξηιάκβαλε ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

πνπ δελ θηλεηνπνηνχληαλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηξαηεγηθέο 

θαη άιιεο γλσζηηθέο πεγέο θαη λα έρνπλ επηηπρεκέλε επίδνζε. 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ 

εκθαλίδνπλ ηζρπξά θίλεηξα θαη πηνζεηνχλ ζπλήζσο κνξθέο κάζεζεο πνπ είλαη 

παζεηηθέο. Ζ ζηάζε πξνο ηε κάζεζε πνπ δηαθξίλεη απηνχο ηνπο καζεηέο είλαη ε 

«καζεκέλε αβνεζεζία» (φξνο πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ εθηελψο). 

Πνηα είλαη φκσο ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ;  

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ζηφρν 

«Με βάζε ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζην ρψξν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ζηφρν, νη 

καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ απνθπγή ηεο 

ρακειήο επίδνζεο. Θεσξνχλ πσο φηη είλαη δχζθνιν, βξίζθεηαη έμσ απφ έιεγρφ ηνπο 

θαη βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ κηα λέα απνηπρία, απνζχξνληαη θαη αξλνχληαη λα εκπιαθνχλ κε 

ζρνιηθά έξγα. Σν πξνθίι απηφ είλαη ελνρνπνηεηηθφ γηα ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο θαη ζπλδέεηαη κε ρακειή κεηαγλσζηηθή γλψζε, αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ θαη ρακειή επίδνζε». (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007, 34-35) 

 Απηφ – απνηειεζκαηηθφηεηα 

Με ηηο πεπνηζήζεηο απην- απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη καζεηέο αθελφο θάλνπλ 

πξνζσπηθέο εξκελείεο ησλ πξνεγνχκελσλ γλσζηηθψλ ηνπο επηηπρεκέλσλ ή 
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απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ θαη αθεηέξνπ ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ εθείλεο ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ πηζηεχνπλ φηη ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Αλ θαη νη 

πεπνηζήζεηο απηέο είλαη απηφ – εξκελεπηηθέο, άξα θαηά βάζε ππνθεηκεληθέο, κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ έλαλ καζεηή λα ππεξβεί δπζθνιίεο. 

Οη πςειέο πεπνηζήζεηο απηφ – απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλδένληαη κε ζέζε πςειψλ 

ζηφρσλ, επηκνλή, πξνζπάζεηα, απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαη πςειή 

επίδνζε. Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπλήζσο έρνπλ ρακειέο πεπνηζήζεηο 

απηφ – απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απηέο ζπλνδεχνληαη απφ 

πξνζδνθία ρακειήο επίδνζεο, ζπλδένληαη ζπρλά κε παξαίηεζε απφ ην αθαδεκατθφ 

έξγν θαη απξνζπκία θαηαβνιήο πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηαο θαη βαζχηεξεο 

επεμεξγαζίαο. Οη καζεηέο απηνί ζέηνπλ ρακεινχο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο δελ 

ππνζηεξίδνπλ κε επηκνλή θαη πξνζπάζεηα. Αθφκε θαη αλ ηνπο επηηχρνπλ, ζεσξνχλ 

πσο δελ έρνπλ κεγάιε αμία θαη δελ αιιάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο «καζεκέλεο 

αβνεζεζίαο» ζηηο νπνίεο έρνπλ εκπιαθεί». (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007, 35) 

 Άγρνο 

Μέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο νη πεγέο άγρνπο πνπ ππάξρνπλ είλαη πνιπάξηζκεο: 

εθπαηδεπηηθνί, ζπκκαζεηέο, δηαγσλίζκαηα, αζθήζεηο, πίλαθαο, ζθέςεηο αγνξηψλ πξνο 

ηα θνξίηζηα θαη ην αλάπνδν, κηζεηά καζήκαηα θηι. Οπνηαδήπνηε θαη αλ είλαη ε αηηία 

ηνπ άγρνπο, έλα είλαη ζίγνπξν, ζα επεξεάζεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Αλ είλαη ζε 

ρακειά έσο κέηξηα επίπεδα ηφηε ζα είλαη επνηθνδνκεηηθφ αλ φκσο ην άγρνο μεπεξλά 

ηα κέηξηα επίπεδα θαη είλαη πνιχ πςειφ, ηφηε απηφ ζα είλαη θαηαζηξεπηηθφ.    Ζ 

ππεξβνιηθή ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηε κάζεζε νδεγεί ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα άγρνπο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επίδνζε. Δληνχηνηο, ε κέηξηα 

ελεξγνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ θαίλεηαη λα είλαη ε επηζπκεηή θαηάζηαζε  γηα ηελ 

εθκάζεζε πεξίπινθσλ έξγσλ. 

πλήζσο θαζψο ηα έξγα γίλνληαη πην δχζθνια, νη καζεηέο έρνπλ ιηγφηεξεο επηηπρίεο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα λα ζπλερίζνπλ ην έξγν. Σν άγρνο κπνξεί 

λα εκθαληζηεί αλά πάζα ζηηγκή, λα είλαη πεξηνξηζκέλν ζε κία θαηάζηαζε ή λα 

γεληθεπηεί αλεμέιεγθηα.  (Eliot, Kratochwill, Littlefield Cook & Travers, 2008 - 

Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007) Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ην άγρνο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 

ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο ψζηε λα αληηπαζήζνπλ ην ζρνιείν ή ηνπο κηθξφηεξνπο 

καζεηέο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζρνιηθή θνβία θαη λα εθδειψζνπλ ζσκαηηθά 
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ζπκπηψκαηα πξνο απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ. Όιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνπλ 

ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηελ αθαδεκατθή επίηεπμε και το άγχοσ μπορεί λα απνβεί 

θαηαζηξεπηηθφ γηα ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007) 

Δπηπξνζζέησο, έρεη βξεζεί πσο ην άγρνο επεξεάδεη αλαζηαιηηθά, φηαλ είλαη έληνλν, 

ηελ κλήκε εξγαζίαο ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία. Δπνκέλσο ην ίδην ην άγρνο θαη ε 

αξλεηηθή δηάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο πξνθαινχλ δπζθνιίεο ηφζν ζηα καζεκαηηθά φζν 

θαη ζηηο δεμηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο πνπ απαηηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο 

εξγαζίαο. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ην έλα είλαη ε αηηία ηνπ 

άιινπ θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ην απνηέιεζκά ηνπ. (Riddick, Sterling, Farmer & 

Morgans, 1999) 

 Πεξηέξγεηα θαη Δλδηαθέξνλ  

 Όπνπ θη αλ νθείιεηαη ε πεξηέξγεηα, ελεξγνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά εμεξεχλεζεο θαη 

απνηειεί θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, ησλ θηλήηξσλ 

ηνπο. Έηζη θαη ζηε ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ε 

πεξηέξγεηα παξνπζηάδεηαη σο κηα ζεκαληηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιεξνθνξηαθή 

θαηάζηαζε, φπνπ ε κάζεζε θαίλεηαη λα θηλεηνπνηείηαη, λα ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ 

επηζπκία ιχζεο ηεο γλσζηηθήο ζχγθξνπζεο. 

ε αληίζεζε κε ηελ πεξηέξγεηα, ην ελδηαθέξνλ απνηειεί έλα κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ εθθξάδεηαη απφ έλα άηνκν σο πξνο έλα αληηθείκελν ή κία δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε 

πεξηέξγεηα είλαη πην παξνδηθή. Σν ελδηαθέξνλ πξνθχπηεη φηαλ νη αλάγθεο, νη 

δπλαηφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ελφο καζεηή είλαη αλάινγεο απφ ηηο απαηηήζεηο κίαο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελφο έξγνπ. Με άιια ιφγηα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδηαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο είλαη απηέο πνπ ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο, είλαη πξφθιεζε γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ή ζέινπλ 

λα θαηαθηήζνπλ θαη πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ άζθεζε δπλαηνηήησλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα απηνχο. 

 

 Κέληξν ειέγρνπ:  

Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ  π.ρ. ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπ καζεηή ζε θάπνην 

κάζεκα έρεη θάπνηα αηηία. Ζ αηηία ινηπφλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ιέγεηαη θέληξν ειέγρνπ. 
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Άιινη άλζξσπνη απνδίδνπλ ηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο, ζε 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, δειαδή, φπσο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο θηι 

επνκέλσο έρνπλ εζσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ. Αληίζεηα άιινη άλζξσπνη απνδίδνπλ ηα 

αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ηχρε, νη ζπγθπξίεο, 

θηι, επνκέλσο έρνπλ εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ.  

Χο θέληξν ειέγρνπ νξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή κεηαβιεηή πνπ θαλεξψλεη ηελ άπνςε 

θάπνηνπ γηα ην πνχ βξίζθεηαη ν έιεγρνο (ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ – εζσηεξηθφ ή 

ζηνπο άιινπο – εμσηεξηθφ). Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πηζηεχνπλ πσο έρνπλ 

εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ, πσο ε εξγαζία ηνπο ειέγρεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη εθπαηδεπηηθνί, ηα γλσζηηθά έξγα θαη ηπραία 

γεγνλφηα. Απηή ε άπνςε είλαη ζπκβαηή θαη αιιειεπηδξά κε ρακειέο πεπνηζήζεηο 

θηλήηξσλ (Palladino, Poli, Masi & Marcheschi, 2000). Ζ ιαλζαζκέλε απφδνζε ηεο 

απνηπρίαο απφ ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζε νξηζκέλεο κάιηζηα 

πεξηπηψζεηο, ζπλδέεηαη κε ειαθξά ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο (Saddler & Buckland, 

1995). Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δειψλνπλ ζπρλά πσο βηψλνπλ 

θαηάζιηςε ηδηαίηεξα κεηά απφ απνηπρεκέλεο αθαδεκατθέο πξνζπάζεηεο κέζα ζηελ 

ηάμε θαη πεξηγξάθνπλ πσο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο έλησζαλ ζπλαηζζήκαηα βαζηάο 

ζιίςεο.  (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007) 

   Με βάζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Rotter (1975) φπνπ αλέιπζε άηνκα γηα λα βξεη ην 

θέληξν ειέγρνπ ηνπο θαίλεηαη πσο, αλ νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

έιεγρν ζηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, ηφηε πηζηεχεηαη πσο έρνπλ εμσηεξηθφ 

θέληξν ειέγρνπ. Δλψ αλ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ απηά πνπ 

ηνπο ζπκβαίλνπλ, ηφηε ην θέληξν ειέγρνπ ηνπο είλαη εζσηεξηθφ. Απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη καζεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη νη αληακνηβέο θαη ε επηηπρία ηνπο 

νθείιεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (εζσηεξηθά αίηηα) θαη φρη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο, 

ηφηε ζα ζπκπεξάλνπλ πσο νη ίδηνη ειέγρνπλ ην πεπξσκέλν ηνπο. Αληηζέησο, νη 

καζεηέο κε ηελ πεπνίζεζε πσο ε αληακνηβέο ή ε επηηπρία ηνπο, δελ είλαη απνηέιεζκα 

ησλ δηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ αιιά νθείιεηαη ζηελ ηχρε, ζα απνδερηνχλ ηε ιαλζαζκέλε 

πεπνίζεζε πσο δελ ειέγρνπλ ην πεπξσκέλν ηνπο. Με άιια ιφγηα, παζεηηθνπνηείηαη 

θαη καηαηψλεηαη. (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007) 
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Κεθάιαην 3 

Μαζεκέλε Αβνεζεζία 

 

Ζ επαλαιακβαλφκελε ζρνιηθή απνηπρία πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο, ηνπο θάλεη λα πηζηεχνπλ πσο δελ έρνπλ ηθαλφηεηεο θαη ε φπνηα 

πξνζπάζεηά ηνπο είλαη κάηαηε θαη απνηπρεκέλε. Απηφ είλαη ην θαηλφκελν ηεο 

καζεκέλεο αβνεζεζίαο (learning helplessness). πλέπεηα απηήο ηεο ζηάζεο είλαη ε 

ζπλερήο πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθχγνπλ ηελ εκπινθή ζε γλσζηηθά έξγα, έηζη ψζηε 

λα κελ αληηκεησπίζνπλ κηα λέα απνηπρία. Όκσο απηφ ηνπο απνζηεξεί απφ επθαηξίεο 

κάζεζεο θαη λέαο γλψζεο, επηβεβαηψλνληαο θαη ηζρπξνπνηψληαο ηηο πεπνηζήζεηο 

ρακειψλ θηλήηξσλ, καηαίσζεο θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. (Παληειίδνπ & 

Μπφηζαο, 2007) 

Απηφ ην θαηλφκελν είρε ειεγρζεί θαη πεηξακαηηθά κε ζπκκεηέρνληεο αλζξψπνπο . Πην 

ζπγθεθξηκέλα, Ο Hiroto ππέβαιε ηξεηο νκάδεο ζε δπλαηφ θαη δπζάξεζην ζφξπβν. Ζ 

νκάδα απνθπγήο κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη ην ζφξπβν παηψληαο έλα θνπκπί. Ζ 

εγθισβηζκέλε νκάδα, άθνπγε ηνλ ίδην ζφξπβν αιιά δελ είρε ηξφπν λα ηνλ κεηψζεη ή 

λα ηνλ ζηακαηήζεη. Ζ Σξίηε νκάδα δελ ππνβιήζεθε ζε θαλέλα ζφξπβν. ηελ επφκελε 

θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, φιεο νη νκάδεο κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ ην ζφξπβν 

κεηαθηλψληαο ηα ρέξηα ηνπο απφ ηε κηα κεξηά ελφο θνπηηνχ ζηελ άιιε. Καη πάιη ε 

νκάδα απνθπγήο θαη ε νκάδα πνπ δελ είρε αθνχζεη ζφξπβν (αθειήο νκάδα) ηα πήγαλ 

θαιά, ελψ ε νκάδα πνπ είρε βηψζεη ηνλ αλαπφθεπθην ζφξπβν απιψο θαζφηαλ θαη δελ 

έθαλε θακία πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ην ζφξπβν». (Eliot, Kratochwill, Littlefield 

Cook & Travers, 2008, ζ. 458) 

Αλ ζηε ζέζε ηνπ ζνξχβνπ βάιιεη θαλείο ηνπο θαθνχο βαζκνχο, ην ζαξθαζκφ ζην 

ζπίηη θαη ζην ζρνιείν θαη ηε γεινηνπνίεζε, ζα γηλφηαλ θαλεξφ ην αλαπηπμηαθφ 

κνλνπάηη ηεο καζεκέλεο αβνεζεζίαο γηα ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο πνπ βηψλνπλ κφλν 

απνηπρία θαη πξνζβνιέο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν έρνπλ ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο λα 

δερζνχλ ζεηηθή ελίζρπζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

παξαηηνχληαη θαη δελ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ θάηη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή 

ηνπο, άξα δελ αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο.  
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Οη Dweck θαη Repucci ( φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Eliot, Kratochwill, Littlefield 

Cook & Travers, 2008) πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ην θαηλφκελν ηεο καζεκέλεο 

αβνεζεζίαο ζε καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Δ’ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, 

φξηζαλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ λα ηνπο δίλεη πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ θαη 

έλαλ άιιν εθπαηδεπηηθφ λα ηνπο δίλεη πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ ιχζε. ηε ζπλέρεηα, 

φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ,πνπ κέρξη ηφηε ηνπο έδηλε πξνβιήκαηα ρσξίο ιχζε, ηνπο έδσζε 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ (φπσο εθείλα πνπ έδηλε ν πξψηνο 

εθπαηδεπηηθφο), νη εξεπλεηέο είδαλ πσο πνιινί καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα, παξφιν πνπ πξνεγνπκέλσο ηα είραλ ιχζεη κε ηνλ άιιν εθπαηδεπηηθφ.  

Οη ίδηνη εξεπλεηέο, ζε κία επφκελε δηαρξνληθή κειέηε, δηεξεχλεζαλ ηηο δηαθνξέο ζηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ απνηπρία. Έηζη, εληφπηζαλ δχν θαηεγνξίεο καζεηψλ, 

ηνπο «αλήκπνξνπο» θαη ηνπο «πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο». 

Βξήθαλ φηη ζε θάζε απνηπρία ηνπο νη αλήκπνξνη καζεηέο, πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ 

ηα αίηηα ηεο έιιεηςεο επηηπρίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ απνηχγραλαλ νη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, επηρεηξνχζαλ λα βξνπλ κηα 

απάληεζε ζην γηαηί απέηπραλ. Φάλεθε επίζεο κέζα απφ ηε κειέηε ηνπο, πσο νη 

αλήκπνξνη καζεηέο ππνηηκνχζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηηπρηψλ ηνπο θαη ππεξηηκνχζαλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ απνηπρηψλ ηνπο. Όηαλ επηηχγραλαλ νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο 

κάιηζηα πίζηεπαλ πσο δελ ζα ζπλερηζηεί ε επηηπρία ηνπο.  Μάζαηλαλ δειαδή φηη 

ζπλερψο δελ ζα ηα θαηαθέξλνπλ θαζψο είλαη «αβνήζεηνη». (Eliot, Kratochwill, 

Littlefield Cook & Travers, 2008) 

Σα ζηνηρεία ηεο καζεκέλεο αβνεζεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζρνιείν είλαη ε 

απνηπρία ζηελ αλάιεςε δξάζεο, ε απνηπρία ζηε κάζεζε θαη ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηπρία ζηελ αλάιεςε δξάζεο ζεκαίλεη πσο νη 

καζεηέο πνπ βηψλνπλ καζεκέλε αβνεζεζία ηείλνπλ λα κελ πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ 

θαηλνχξηα πξάγκαηα, θαζψο πηζηεχνπλ φηη δελ ζα ηα θαηαθέξνπλ. Ζ παζεηηθφηεηα 

γίλεηαη θπξίαξρε ζπκπεξηθνξά. Απνηπρία ζηε κάζεζε ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη φηαλ 

δίλνληαη λέεο θαηεπζχλζεηο ζηνπο καζεηέο, αθφκα θαη φηαλ ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα, 

εθείλνη εμαθνινπζνχλ λα κελ καζαίλνπλ θάηη απφ απηέο. Σέινο, ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ηα νπνία αθνξνχλ αηζζήκαηα καηαίσζεο, θαηάζιηςε, 

αίζζεζε αληθαλφηεηαο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε,  ζπλνδεχνπλ πάληα ηε καζεκέλε 

αβνεζεζία. 
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Κεθάιαην 4. 

Οη Φπρνινγηθέο επηπηώζεηο ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζηα 

παηδηά. 

 

Σε ζεκεξηλή επνρή, ηα παηδηά αθηεξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζην 

ζρνιείν ή ζηελ ελαζρφιεζε κε ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Έηζη νη εκπεηξίεο θαη ηα 

βηψκαηα ηνπ θάζε παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ παξάγνληεο 

απμεκέλεο βαξχηεηαο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έλλνηαο ηνπ αθαδεκατθνχ εαπηνχ αιιά 

θαη ηεο γεληθφηεξεο εθηίκεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ βξίζθεηαη 

ζε κηα δηεξγαζία δηακφξθσζεο θαη ηνλ θπξηφηεξν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ηφζν ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο «ζεκαληηθνχο 

άιινπο» (γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, ζπλνκειίθνπο), «ε θνηλσληθή ζχγθξηζε» (ε έλλνηα 

ηεο «θνηλσληθήο ζχγθξηζεο», είλαη κηα δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά απηφ-

πξνζδηνξίδνληαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

αμηνινγνχλ θαη θξίλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο) θαη νη αληηιήςεηο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ 

άπνςε ησλ άιισλ γηα εθείλν ή γηα ην πσο ην αμηνινγνχλ. Απφ ηε Β’- Γ’ ηάμε ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, έρνπλ ιηγφηεξν 

επλντθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε, θαζψο ζπγθξίλνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ. (Riddick, Sterling, Farmer 

& Morgans, 1999 – Cole & Cole, 2001) 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έλα παηδί ζα δηακνξθψζεη ζεηηθή αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ,  ιακβάλνληαο ζεηηθέο αληηδξάζεηο, ζρφιηα απφ ην ζρνιείν θαη βιέπνληαο ηελ 

θνηλσληθή απνδνρή ζην επίπεδν ησλ ζπλνκειίθσλ. Όηαλ φκσο, ζε έλα παηδί δελ 

ζπκβαίλνπλ απηά αιιά ην αληίζεην, δειαδή νη εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ζην ζρνιείν είλαη 

ηδηαίηεξα αξλεηηθέο, ζπλερφκελεο θαη απνγνεηεπηηθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηφηε ππάξρεη ν επηθείκελνο θίλδπλνο ην παηδί λα 

πηνζεηήζεη ηελ πεπνίζεζε κίαο γεληθφηεξεο αλεπάξθεηαο. 

Σα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εηζπξάηηνπλ δηάθνξεο 

αληηδξάζεηο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν φπσο επηθξηηηθά ζρφιηα απφ γνλείο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπκκαζεηέο. Σαπηφρξνλα φκσο, πέξαλ ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, ηα ίδηα ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ αδπλακία ηνπο ζε 
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ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα παηδηά, ληψζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη 

θαη αηζζάλνληαη αλεπαξθή. Απηά ηα δχν έρεη βξεζεί πσο επηδξνχλ θαηαζηξεπηηθά  

ζηνλ ςπρηζκφ θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο, θπξίσο φηαλ νη 

αληηδξάζεηο ησλ άιισλ θαη ε πίεζε πνπ βηψλεη ην παηδί γίλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

θαη μεθηλνχλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία. ( Νηθνιφπνπινο, 2007) 

Απφ πνιιέο έξεπλεο έρεη θαλεί πσο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δελ αληινχλ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν.  Σν ζρνιείν γηα απηά είλαη έλα κέξνο πνπ ηνπο πξνθαιεί 

πεξηζζφηεξν άγρνο, αλαζθάιεηα θαη θφβν. Έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, δελ αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί σο παξνπζίεο κέζα ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ ρακειέο πξνζδνθίεο επηηπρίαο. Βηψλνληαο φια ηα 

παξαπάλσ, έρνπλ ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε, απνθαζηζηηθφηεηα θαη δελ είλαη 

αληαγσληζηηθά ηφζν ζε ελδνζρνιηθέο φζν θαη ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πεξηζζφηεξν απζηεξά κε ηνλ εαπηφ ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά θαη δελ σθεινχληαη απφ ηηο επηηπρίεο 

πνπ έρνπλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνρή πνπ εθηζηνχλ ζηηο απνηπρίεο ηνπο θαη 

φρη ζηηο επηηπρίεο ηνπο. Απηφ δελ έρεη άιιν απνηέιεζκα, πέξαλ απφ ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο θαη ηνπ ππεξβνιηθνχ θφβνπ ηεο απνηπρίαο πνπ αηζζάλνληαη. 

Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα πάξεη αθφκα πην αξλεηηθή ηξνπή αλ θαη νη εκπεηξίεο 

ηνπ παηδηνχ απφ ην ζπίηη θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν είλαη αξλεηηθέο, ρσξίο 

ππνζηεξηθηηθφ θαη επράξηζην πεξηβάιινλ. Σφηε ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη απφ πεδία 

επραξίζηεζεο θαη ςπρνινγηθήο νινθιήξσζεο θαηαληνχλ ζε ζηαζεξή πεγή 

απειπηζίαο θαη απνγνήηεπζεο πνπ ην σζνχλ λα ληψζεη απνηπρεκέλν θαη λα 

παξαηηείηαη. 

Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βηψλνπλ φια ηα 

παξαπάλσ, είλαη φηη δελ γλσξίδνπλ ή δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ακπληηθνχο ηνπο 

κεραληζκνχο έλαληη ζηελ πίεζε θαη ηε θζνξά πνπ ηνπο πξνθαινχλ ε απνηπρία θαη νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Έλαο ακπληηθφο κεραληζκφο, πνπ εχθνια κπνξεί λα 

απνθνξηίζεη έλα παηδί είλαη ε ζπλαλαζηξνθή κε θίινπο. Με ην λα αγλννχλ ή λα 

θνβνχληαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιια παηδηά θαη λα κνηξαζηνχλ ην θνξηίν ηνπο, 

απνθφπηνληαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν θαη απμάλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ελδερφκελν ηεο «θνηλσληθήο απνκφλσζεο» πνπ ηα νδεγεί ζηγά ζηγά ζηελ εξγαζηαθή 

εμνπζέλσζε. (Νηθνιφπνπινο, 2007) 
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4.1 Διιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. 

 

Οη ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη επηβεβαησκέλε εκπεηξηθά. Οη Kavale θαη Forness (1996), κέζα απφ 

κηα κεηά-αλάιπζε 152 κειεηψλ αλαθάιπςαλ πσο ην 75% ησλ θνηηεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθδήισλαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο. Σν εχξεκα ήηαλ νξζφ θαη 

ηαίξηαδε κε ζπλέπεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο αμηνιφγεζεο – δαζθάινπο, 

ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ήηαλ ιηγφηεξν 

θνηλσληθά – δεκνθηιή θαη ζπλεξγάζηκα, επηιέγνληαλ πην ζπάληα σο θίινη ελψ 

απνθεχγνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Αθνινχζσο απηή ε αξλεηηθή αμηνιφγεζε πήγαδε απφ ηελ αληηιεπηή 

έιιεηςε επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο θαη απφ ηε κεησκέλε ελζπλαηζζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα παηδηά κε δπζθνιίεο, νκνίσο 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, έλησζαλ πσο ε θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 

επεξεαδφηαλ αξλεηηθά απφ ηελ αδπλακία ηνπο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ επίιπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.  

 Σα ζεκέιηα απηήο ηεο αίζζεζεο απνηεινχζαλ δπν είδε ζηάζεσλ. Ζ πξψηε ήηαλ ε 

βίσζε ελφο γεληθφηεξνπ αηζζήκαηνο θαησηεξφηεηαο, εμαηηίαο ηεο ιάζνπο εηθφλαο γηα 

ηνλ εαπηφ θαη ηεο έιιεηςεο απηνεθηίκεζεο. Ζ δεχηεξε ήηαλ έλα εμσηεξηθφ ζεκείν 

ειέγρνπ, πνπ ηνπο έθαλε λα πηζηεχνπλ πσο ε επηηπρία ή ε απνηπρία νθεηιφηαλ ζηελ 

ηχρε θαη φρη ζε δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. (Wenar &  Kerig, 2008 – Riddick, Sterling, 

Farmer & Morgans, 1999) 

Οη πεξηγξαθέο εθήβσλ ή ελειίθσλ ζρεηηθά κε ηηο αλακλήζεηο γχξσ απφ ην ζρνιείν, 

είλαη γεκάηεο απφ αηζζήκαηα ληξνπήο θαη θαησηεξφηεηαο. Σα παηδηά κε δπζιεμία θαη 

άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη νκάδεο θηλδχλνπ λα ληψζνπλ κνλαμηά, ή αθφκα 

θαη λα ππνπέζνπλ ζχκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη παξελνριήζεσλ ηα νπνία 

θαηαζηξέθνπλ ηελ αλαπηπζζφκελε απηναληίιεςε ηνπο.  

Μέζσ ησλ πεξηγξαθψλ ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηθψλ ηνπο 

ρξφλσλ, θαίλεηαη πσο γεληθά ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αηζζάλνληαη φζν 
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είλαη ζην ζρνιείν δηαθνξεηηθνί, ππνδεέζηεξνη θαη αλφεηνη, έρνπλ θησρέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη πνιιέο θνξέο παξελνρινχληαη απφ εθείλνπο θαηεγνξψληαο 

ηελ δηθηά ηνπο αδπλακία σο αίηην γηα ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Σα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εηδηθά εθείλα πνπ δελ έρνπλ ιάβεη δηάγλσζε ή 

εθείλα πνπ δελ ηνπο έρεη εμεγεζεί επαξθψο ηνπ ηη ζεκαίλεη ε δηάγλσζε πνπ θέξνπλ, 

ληψζνπλ αλεπαξθή, πηζηεχνπλ πσο γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο επζχλεηαη ε λνεκνζχλε 

ηνπο θαη γεληθά πηζηεχνπλ πσο θάηη ιάζνο ζπκβαίλεη κε εθείλα. Απηή ε άγλνηα ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη ζηα κηθξά παηδηά ηα σζεί ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηα θαη λα 

ληψζνπλ θαηψηεξα. (Ingesson, 2007) 

Δπηπξφζζεηα, καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπνπ αλαπηχζζνληαη νη πξψηεο θηιίεο, ζπλήζσο αγλννχληαη θαη θξίλνληαη αξλεηηθά. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ίδηνη δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ην ιφγν ηνπο ζηηο 

αλάγθεο ηεο ζπδήηεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

είλαη ιηγφηεξν επγεληθνί θαη ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο άιινπο θαη ζπάληα μεθηλνχλ κηα 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. (Παληειίδνπ &Μπφηζαο, 2007 - Rigby, 2008). 

Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ησλ αθαηάιιεισλ θνηλσληθά ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

καζεηψλ απηψλ βαζίδεηαη ζηε θησρή ηνπο ηθαλφηεηα λα εξκελεχνπλ νξζά θαη κε 

ζπλεπή ηξφπν ηα εξεζίζκαηα θαη ηηο λχμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε θνηλσληθή 

πεξίζηαζε. Δηδηθφηεξα, ε αθαηάιιειε αληαπφθξηζή ηνπο νθείιεηαη, ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, ζε ζθάικαηα εξκελείαο γισζζηθψλ θαη κε γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θάζε 

κελχκαηνο. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ρξήζεο ηεο γιψζζαο ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, 

έιιεηςε επαηζζεζίαο ζε θνηλσληθέο λχμεηο θαη δπζθνιία πξνζαξκνγήο. (Παληειίδνπ 

&Μπφηζαο, 2007) 

Σέινο, είλαη αμηνζεκείσην πσο νη καζεηέο κε δπζθνιίεο, σο θίινπο αληηιακβάλνληαη 

ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ απιά γλσξίδνπλ θαη απνγνεηεχνληαη απφ εθείλνπο έρνληαο 

πνιχ πςειέο πξνζδνθίεο απφ απηνχο. Ο θχθινο ηνπο απαξηίδεηαη θπξίσο απφ άιια 

παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Έρνπλ ιίγεο επαθέο καδί ηνπο θαη 

φρη ζηαζεξέο. Όια απηά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ρακειήο θνηλσληθήο ζέζεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο θαιιηεξγνχλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο.  (Παληειίδνπ &Μπφηζαο, 2007) 
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4.2 πλαηζζήκαηα γηα ηε Μάζεζε. 

 

Πνιινί καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη επάισηνη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε κειέηε. Σα αίηηα είλαη πνηθίια, φπσο είλαη ε 

καηαίσζε πνπ βηψλνπλ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, φπσο ην φηη ληψζνπλ εθηφο ηνπ 

ζπλφινπ ή παξαπεηακέλνη ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο ππφινηπνπο. Νηψζνπλ ζπκφ θαη 

αλαζθάιεηα φηαλ βιέπνπλ πσο ε πξφνδνο ηνπο θαη ην δηάβαζκά ηνπο θπιάεη αξγά, 

θαη πσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνπ ζπλνκειίθνπο ηνπο ζην λα 

κάζνπλ θάηη. Αηζζάλνληαη ζχγρπζε θαη ακεραλία φηαλ δίλνπλ ιάζνο απαληήζεηο ή 

φηαλ παίξλνπλ ρακεινχο βαζκνχο. Νηψζνπλ ληξνπή θαη άγρνο ιφγσ ηνπ φηη 

εζηηάδνπλ ζηηο απνηπρίεο θαη ζηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ακθηζβεηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο θαη ηα ηαιέληα ηνπο. Σέινο, κεηνλεθηνχλ ζηηο δεμηφηεηεο απηφ-ξχζκηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο.  

Ζ πεξίζηαζε ζηελ νπνία ην άγρνο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

εθηηλάζζεηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα, είλαη νη εμεηάζεηο- ηα δηαγσλίζκαηα. Οη 

ρακειέο αθαδεκατθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζηελ απνθπγή ηεο 

ρακειήο επίδνζεο, άξα θαη εκπινθήο κε έξγα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηνπο 

λα μεθχγνπλ, πξνθαινχλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ άγρνπο ηνπο. (Παληειίδνπ & 

Μπφηζαο, 2007) Δπίζεο απηφ ζπκβαίλεη, ιφγσ ηνπ φηη ηα δηαγσλίζκαηα θαη 

γεληθφηεξα νη εμεηάζεηο απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε επίδνζε ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ, αθνξνχλ κεγάιν φγθν 

ηεο χιεο πνπ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ ή λα 

ζπκεζνχλ, πξάγκα πνπ ηα νδεγεί γηα άιιε κηα θνξά ζηελ απνηπρία. Ζ απνηπρία φκσο 

ζηηο εμεηάζεηο κε βάζε ηελ απζηεξή θξηηηθή ηνπο, είλαη έλα ηεθκήξην ηεο δηθήο ηνπο 

απνηπρίεο ζαλ πξνζσπηθφηεηεο. 

4.3 Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο. 

 

Έρεη βξεζεί πσο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο. Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εθηείλνληαη απφ ηελ επηζεηηθφηεηα 

κέρξη ηελ απάζεηα ή ηελ εζσζηξέθεηα. Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απμάλνληαη κε 

ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζηελ εθεβεία θαη δελ αθνξνχλ κφλν ηα αγφξηα. Απηά ηα πξν-

βιήκαηα είλαη απφξξνηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ηηο νπνίεο, ηηο αλαηξνθνδνηνχλ άκεζα. Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο 
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Γπζθνιίεο πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κηα θνηλσληθή ζέζε κέζα ζηελ ηάμε, 

επεηδή δελ ηα θαηαθέξλεη ζηα καζήκαηα, κπνξεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ή λα 

αληηδξάζεη κέζα απφ επηζεηηθφηεηα ή απφζπξζε. Όκσο απηφ ηνλ απνκαθξχλεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππφινηπε ηάμε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ηξνθνδνηεί ηνλ 

θαχιν θχθιν ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο. (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007 – Weigel, 

Langdon, Collins & O’ Brien, 2006 – Eissa, 2010) 

Μάιηζηα ζε έξεπλα ησλ McKinney θαη Speece βξέζεθε πσο πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 

ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηζεηηθφηεηαο 

θαη πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ην 11% πξνβιήκαηα εζσζηξέθεηαο, ελψ ην ππφινηπν 

35% δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. (Παληειίδνπ & Μπφηζαο, 2007) 

4.4 Σα πξνβιήκαηα ησλ παηδηώλ κε αδηάγλσζηεο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 

Πνιιέο θνξέο νη ελήιηθεο δελ αληηιακβάλνληαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ή θαη αλ 

ηηο αληηιακβάλνληαη, δελ πξνζηξέρνπλ ζε θάπνηα δηαγλσζηηθή θίλεζε γηαηί δελ ην 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφ. Πνιιέο θνξέο, βέβαηα, νη δπζθνιίεο δελ γίλνληαη αληηιεπηέο 

γηαηί ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα ηηο αληηζηαζκίζνπλ είηε επεηδή έρνπλ πνιχ πςειφ 

δείθηε λνεκνζχλεο, είηε θακνπθιάξνληαο  ηεο  κε ην λα ηξαβνχλ αιινχ ηελ πξνζνρή 

θαη φρη ζην πξφβιεκα, ή κε ην λα θαηαβάινπλ πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα 

επηηχρνπλ θάπνηνπο ζηφρνπο. Απηφ φκσο έρεη ζαλ ζπλέπεηα, ηελ πξφθιεζε αθφκα  

πην έληνλσλ δεπηεξνγελψλ ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ ιφγσ ησλ πςειψλ 

απαηηήζεσλ ησλ άιισλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ παηδηνχ πνπ δελ γλσξίδεη απφ πνπ 

πξνέξρνληαη. 

4.4.1 Υάζκα 

 

Σν «ράζκα» είλαη ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ θάζε παηδηνχ απφ ηελ απαίηεζε ηνπ 

ίδηνπ λα δηαβάζεη, αιιά ζηελ ζηηγκή ηεο πξνζπάζεηαο λα ληψζεη αλήκπνξν λα ην 

θάλεη. Δίλαη ε δχζθνιε εθείλε ζηηγκή φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ή ν γνληφο εμεγεί θάηη 

ζην παηδί θαη κεηά ην ξσηάεη «ηψξα ην θαηάιαβεο;», είλαη ε ζηηγκή πνπ ην παηδί 

αθνχεη ζε κηα εξψηεζε ηελ απάληεζε ελψ εθείλν δελ έρεη πξνιάβεη αθφκα λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα θαηαιάβεη ην λφεκα απηνχ πνπ εηπψζεθε. Απηή είλαη κηα 

θαηαζηξεπηηθή εκπεηξία κε ηελ νπνία ην «δηάβαζκα» θαηαληά αδχλαην. 
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Χζηφζν, νη επαλαιακβαλφκελεο εκπεηξίεο ηνπ ράζκαηνο νδεγνχλ ζηνλ «εγθισβηζκφ 

ηεο λνεκνζχλεο», κία θαηάζηαζε φπνπ ην άηνκν πηζηεχεη πσο κε νπνηνδήπνηε ινγηθφ 

ηξφπν δελ κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη, παξφιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηε λνεηηθή 

επειημία. Πνιιά άηνκα ληψζνπλ θνκκαηηαζκέλα αθφκα θαη αλ επηηπγράλνπλ ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, αηζζάλνληαη ζπρλά άγρνο θαη ζιίςε. 

Με ην λα κελ γλσξίδνπλ νη ελήιηθεο ηελ χπαξμε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζην 

παηδί ηνπο, δελ αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζε απηφ, έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο θαη 

θαηεγνξνχλ ην παηδί πσο δελ πξνζπαζεί φζν ρξεηάδεηαη, δελ ην πξνζηαηεχνπλ. Σν 

παηδί απνηπγράλεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγάισλ θαη έηζη εθείλνη 

ζπκψλνπλ, απνγνεηεχνληαη ή απειπίδνληαη, δελ βνεζάλε ην παηδί επαξθψο πξάγκα 

πνπ εληζρχεη ηνλ εγθιεηζκφ ηεο λνεκνζχλεο ηνπ. Όζν ην παηδί κεγαιψλεη θαη 

ελειηθηψλεηαη ηα πξνβιήκαηα κε ηνλ εαπηφ ηνπ παξακέλνπλ κε θαηαλνεηά θαη 

άιπηα.  

Σα παηδηά πνπ δελ γλσξίδνπλ ηνπο ιφγνπο ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, δνπλ ζε έλα 

ζπλερφκελν άγρνο πεξηκέλνληαο ην πφηε ζα βηψζνπλ μαλά ην ράζκα. Σν γεγνλφο απηφ 

ηνπο πξνθαιεί αηζζήκαηα ληξνπήο. (Orenstein, 2000) 

Ζ πίεζε πνπ αηζζάλνληαη ηα παηδηά απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμνπζέλσζε πνπ δελ 

γλσξίδνπλ πσο λα αληηκεησπίζνπλ, εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ εκθάληζε θάπνηαο 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Έρεη βξεζεί απφ κειέηεο, πσο ην άγρνο ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη εληνλφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαη 

πσο απηφ απμάλεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη νδεγεί έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ (25%) ζηελ εκθάληζε αγρψδνπο δηαηαξαρήο. Ζ ςπρνινγηθή πίεζε είλαη ηφζν 

έληνλε θαη κε ην λα κελ μέξνπλ ηα παηδηά πσο λα ηελ εθηνλψζνπλ, νδεγνχληαη ζε 

θξίζεηο παληθνχ, ζε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά,  αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

θαηάρξεζε νπζηψλ, εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ζε θαηάζιηςε ή αθφκα θαη ζε 

απηνθηνλία ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο. 

Δλ θαηαθιείδη, νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο 

απνηπρίαο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, αλαζηέιινπλ ηελ επεξρφκελε αθαδεκατθή, 

γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη δεκηνπξγεί έλα 

θαχιν θχθιν απνηπρηψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ απφ ην ζρήκα 1.). 
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Σρήκα 1. Ο θαύινο θύθινο ησλ επηπηώζεσλ ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ. ( Νηθνιόπνπινο, 

2007) 
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Κεθάιαην 5. 

Σξόπνη κειέηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηώλ. 

 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αλαπηχρζεθαλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη ηξφπνη ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζηα παηδηά, ελψ επίζεο έγηλε εθηελήο 

αλαθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηε κάζεζε. Απηφ πνπ δελ νξίζηεθε 

φκσο, είλαη ν ίδηνο ν φξνο «ζπλαίζζεκα». Δίλαη έλαο πνιχπινθνο φξνο, πνπ δχζθνια 

νξίδεηαη κε αθξίβεηα. Οπζηαζηηθά είλαη κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ε νπνία 

θπκαίλεηαη κεηαμχ επραξίζηεζεο θαη δπζαξέζθεηαο  θαη ε δεκηνπξγία ηεο 

θηλεηνπνηείηαη απφ θάπνην γεγνλφο. Δίλαη κηα ππνθεηκεληθή αίζζεζε ή ζπγθηλεζηαθφο 

ηφλνο πνπ ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ ζσκαηηθέο εθδειψζεηο νξαηέο απφ ηνπο άιινπο 

(ηφλνο θσλήο, ηξέκνπιν θηι). Σα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ηξνκεξή ηζρχ θαη 

δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζπνπδαίν ξφιν θαη επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Κάζε ζηηγκή, θάζε πξάμε θάζε γεγνλφο ζπλνδεχεηαη απφ πνηθίια ζπλαηζζήκαηα, 

φπσο ραξά, ιχπε, θφβν, ζπκφ θ.η.ι. Δπεηδή ινηπφλ ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ πνιχ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

αλαπφζπαζηα κέξε ηεο δσήο φισλ, έρνπλ θηλεηνπνηήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

ψζηε λα ηα δηεξεπλήζεη θαη λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα βηψλνπλ ζπαληφηεξα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

ζηελ θιηληθή θαη εξεπλεηηθή πξαθηηθή. Υξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηφζν πνζνηηθέο 

φζν θαη πνηνηηθέο κέζνδνη γηα ηελ εθκαίεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πνζνηηθέο κέζνδνη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα, ησλ παηδηψλ είλαη νη εμήο: νη δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ηα ςπρνκεηξηθά 

ηεζη, ηα εξσηεκαηνιφγηα φπσο είλαη ηα παξαθάησ :Beck Anxiety Inventory, Beck 

Depression Inventory, Children’s Apperception Anxiety Scale – Revised, Test 

Anxiety Inventory θ.α. Πνηνηηθέο κέζνδνη  κειέηεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη νη 

ζπλεληεχμεηο βάζνπο, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε ηερληθή ησλ εκεξνινγίσλ, νη 

βηνγξαθηθή κέζνδνο, ηα πξνβνιηθά ηεζη φπσο ην ηεζη Κειίδσλ Rorschach, ηα 

εθθξαζηηθά πξνβνιηθά ηεζη φπσο ην Σεζη ρεδίαζε έλαλ Άλζξσπν, ην ηεζη πίηη 

Γέληξν Άλζξσπνο θ.α. (Flanagan & Motta, 2007 – Μέιινλ, 2010) 
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Έλαο απφ ηνπο πην απνδνηηθνχο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θιηληθή πξαθηηθή, είλαη ε ςπρνδπλακηθή εθηίκεζε 

ηνπ παηδηθνχ ηρλνγξαθήκαηνο. Απηφ γηαηί, νη δσγξαθηέο απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν 

κέζν έθθξαζεο ηνπ  εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ, ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Σν ζρέδην απνηειεί αλ φρη ηελ αγαπεκέλε, 

ηελ πην θνηλή ζπλήζεηα ησλ παηδηψλ Μέζα απφ ηηο δσγξαθηέο, ηα παηδηά πξνβάιινπλ 

ηε δηθή ηνπο ζπκβνινπνηεκέλε ηζηνξία γηα ηηο εκπεηξίεο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο 

θφζκν. Σα πξνβνιηθά ηεζη (φπσο είλαη θαη ε αλάιπζε ησλ δσγξαθηψλ), ζηεξίδνληαη 

ζηελ πεπνίζεζε φηη κέζα απφ ηε δσγξαθηά εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, 

γλσζηηθά ζρήκαηα, ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία έλα παηδί είηε δελ μέξεη 

είηε δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ιεθηηθά. 

Οη θιηληθνί, πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θάζε παηδηνχ κέζα 

απφ ηε δσγξαθηά ηνπ, επηρεηξνχλ εθ’ ησλ έζσ λα αλαιχζνπλ ςπρνδπλακηθά ηα 

ζηνηρεία θαη ηα ζχκβνια πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ην παηδί. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, θξχβνληαη πίζσ απφ ηνλ ηξφπν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ε 

δσγξαθηά. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην ζρέδην απνηεινχλ ζχκβνια ηα νπνία 

κεηαθξάδνληαη ςπρνδπλακηθά θαζψο ην θάζε παηδί ζρεδηάδεη ειεχζεξα ην ζέκα πνπ 

ηνπ ηίζεηαη, ρσξίο ην ελδηαθέξεη αλ ζα είλαη ζσζηά ηα ζρήκαηα θαη νη κνξθέο. 

Απνδίδεη ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα δηθή ηνπ ζθνπηά θαη απηφ είλαη πνπ έρεη ζεκαζία 

γηα ηελ ςπρνδπλακηθή αλάιπζε. Έηζη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ζηα νπνία δίλνπλ 

έκθαζε νη θιηληθνί είλαη ηα ρξψκαηα, ην είδνο ηνλ ζρεκάησλ, νη θηγνχξεο, ην επίπεδν 

γξακκψλ θ.η.ι. (Κξφηη & Μάλη, 2003) 

Πην αλαιπηηθά, ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ απνθαιχπηεη πνιιά γηα ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θφζκν ησλ παηδηψλ. Υσξίδνληαη ζε ζεξκά θαη ςπρξά ρξψκαηα, φπνπ ηα ζεξκά είλαη 

ην θίηξηλν, ην θφθθηλν, ην πνξηνθαιί, ην ξνδ, ελψ ηα ςπρξά είλαη ην ιεπθφ, ην γθξη, 

ην κπιε, ην πξάζηλν, ην θαθέ, ην κνβ θαη ην καχξν. Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζην 

παηδηθφ ζρέδην θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, έρνπλ λα απνθαιχςνπλ πνιιά (φηαλ 

βξίζθνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάζηαζε δελ επηρεηξείηαη εξκελεία). Γηα 

παξάδεηγκα, ην ξνδ ρξψκα σο επηινγή ζηε θηγνχξα ηνπ εαπηνχ ελφο θνξηηζηνχ είλαη 

έλδεημε ζειπθφηεηαο, ραξάο θαη γεληθά ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Αληίζεηα ην καχξν 

ρξψκα ζε δηάθνξα ζηνηρεία ζηε δσγξαθηά ελφο παηδηνχ ζπκβνιίδεη αηζζήκαηα ζπκνχ, 

νξγήο, επηζεηηθφηεηαο θαη γεληθψο ζπκβνιίδεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Έηζη ηα 
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ρξψκαηα έρνπλ λα απνδψζνπλ πνιινχο ζπκβνιηζκνχο ζε κηα δσγξαθηά ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα άιια ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε απηή. (Κξφηη & Μάλη, 2003) 

 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ιακβάλεη ππφςηλ ηνπ έλαο θιηληθφο είλαη νη θηγνχξεο. Σν 

παηδί κέζα ζηε δσγξαθηά ηνπ πξνβάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο 

δσήο ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνδίδεη ηηο αλζξψπηλεο θηγνχξεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο θαζψο ζπκβνιίδεη ηηο αληηιήςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα βηψκαηα ηνπ 

σο πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαζψο θαη σο πξνο ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Έλαο 

θιηληθφο, ινηπφλ, εθηηκά ηε δηάζηαζε ησλ θηγνχξσλ (κηθξέο- κεγάιεο θηι) θαζψο 

δείρλνπλ ην επίπεδν απηνεθηίκεζεο, απνδνρήο, ηνπ θφβνπ θαη άιισλ πνιιψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ, παξαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηγνχξσλ φπσο ηα 

κάηηα, ηα καιιηά, ην ζηφκα, ηα κέιε ηνπο (ε χπαξμε ή κε θάπνησλ κειψλ γεγνλφο 

πνπ απνηειεί έλδεημε απεηιήο γηα ην παηδί) θαζψο κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ δσγξαθηά, θξχβνληαη ελδφκπρνη θφβνη, 

αλεζπρίεο, πηζαλέο απεηιέο θαζψο θαη ζεηηθά αηζζήκαηα φπσο πιεξφηεηα, εξεκία θαη 

άιια. 

Δπίζεο, κεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηε κνξθή ησλ ζρεκάησλ ζην παηδηθφ ζρέδην. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα παηδί ζρεδηάδεη ηα ζρήκαηα θαη ην κέξνο ζηε δσγξαθηά πνπ 

ηα ηνπνζεηεί, απνθαιχπηεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ηάζεηο (π.ρ. επηζεηηθφηεηα), ηα 

επίπεδα ςπρηθήο έληαζεο πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη, ην επίπεδν πξνζήισζεο ή 

πλεπκαηηθήο θφπσζεο. Σα ζρήκαηα κπνξεί λα είλαη νκαιά, κε έληνλεο γσλίεο, 

αλνινθιήξσηα, κε δηαθάλεηα, ζηνηρεία πνπ έρνπλ πνιιά λα καξηπξήζνπλ γηα ηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ.  

Ζ ηζηνξία πνπ εθηπιίζζεηαη κέζα απφ κία δσγξαθηά πεξηθιείεη ακέηξεηεο ελδείμεηο 

ηηο νπνίεο έλα θιηληθφο επηρεηξεί λα αλαιχζεη, θαη νη νπνίεο παξέρνπλ πνιπάξηζκα 

ζηνηρεία πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ θάζε παηδηνχ. Μηα 

δσγξαθηά, αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί βηψλεη, αληηιακβάλεηαη θαη αηζζάλεηαη ηνλ «θφζκν» ζηνλ νπνίν 

δεη. Απηφ είλαη ην πην πξνζηηφ πξνο ηα παηδηά, απιφ θαη ζπλάκα ηφζν ρξήζηκν 

εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. (Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ςπρνδπλακηθήο αλάιπζεο ησλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο 

παξαηίζεηαη πην αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα). 
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6. Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, καξηπξνχλ ηελ χπαξμε 

θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζηα 

παηδηά. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ, λα απνδείμεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ησλ παηδηψλ κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο, είλαη 

αξλεηηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πηινηηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, θαζψο δελ 

επηρεηξεί λα εληνπίζεη ζρέζεηο αηηίνπ αηηηαηνχ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεγρφκελσλ 

ςπρνινγηθψλ πεηξακάησλ. Αληίζεηα, εζηηάδεη ζηελ πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ, κίαο 

θαηάζηαζεο, ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε χπαξμε αξλεηηθφηεξσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά. Γελ επηρεηξεί λα απαληήζεη ζην «γηαηί» έρνπλ 

αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα, αιιά λα ηνλίζεη ηελ δηαθνξά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν. (Christensen, 2007) 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν πνηνηηθά 

φζν θαη πνζνηηθά εξγαιεία.  Απηφ ζπλέβε γηαηί, φπσο πηζηεχνπλ ν Greswell, ν Patton 

θαη άιινη εξεπλεηέο, ε έξεπλα πνπ ζπιιέγεη κφλν πνζνηηθά δεδνκέλα ζπλήζσο 

πξνζθέξεη κηα αηειή αλάιπζε ή εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ ε πξνζζήθε θάπνησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, πξνζθέξεη έλα επηπιένλ επίπεδν θαηαλφεζεο. 

(Κνπιάθνγινπ,2002) 

Σν πνηνηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα πξνβνιηθφ ηεζη ζρεδίαζεο. Σα 

πξνβνιηθά ηεζη θαη γεληθά ε πνηνηηθή κεζνδνινγία, παξέρεη πινχζηα θαη κνλαδηθά 

δεδνκέλα. Μέζα απφ ηε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, αλαθχπηνπλ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξνο δηεξεχλεζε αληηθείκελν θαη ζε βάζνο πιεξνθνξίεο 

Πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε εθ’ ησλ έζσ ε νπνία εθκαηεχεη πνηθηιία 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ηα νπνία πξνβάιεη ν θάζε εμεηαδφκελνο 

ειεχζεξα, θαζψο γλσξίδεη πσο δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απνθξίζεηο. Με 

ηέηνηνπ είδνπο κεζφδνπο ν εμεηαδφκελνο δελ ππνθχπηεη ζηε ινγνθξηζία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, αιιά πξνβάιεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 
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εκπεηξίεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε δηάθνξνπο ζπκβνιηζκνχο. (Lilienfeld, Wood 

&  Gard, 2000-Donoghue, 2000) 

Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ πνηνηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ηα πξνβνιηθά ηεζη, πεξηθιείεη θαη 

θάπνηα κειαλά ζεκεία. Απηά ηα ζεκεία είλαη ηα αθφινπζα: έρνπλ ρακειή αμηνπηζηία 

θαη εγθπξφηεηα θαζψο επεξεάδνληαη εχθνια απφ ηελ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ 

βαζκνινγεηή, ην θχιν ηνπ, ηελ εκθάληζή ηνπ ή ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη απφ ηηο 

νδεγίεο ρνξήγεζεο ηνπ ηεζη. Βαζίδνληαη ζε γλψζεηο κε βάζε ηελ θιηληθή εκπεηξία 

ηνπ εμεηαζηή, θαη ηέινο, ν εμεηαζηείο κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη λα βαζκνινγήζεη 

αλάινγα κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο. Απηά φκσο, κε ιίγεο αληηζηαζκηζηηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο εγθπξφηεηαο (φπσο ζηελ παξνχζα έξεπλα πνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δσγξαθηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αλεμάξηεηνη θξηηέο θαη θαηφπηλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ηεο θάζε δσγξαθηάο φπνπ επηρεηξήζεθε 

ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ηεο θάζε δσγξαθηάο), κεηαηξέπνληαη ζε 

πνιχ ρξήζηκα θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία. (Κνπιάθνγινπ,2002 – Μέιινλ, 2010) 

πκπιεξσκαηηθά, γηα ηελ παξαγσγή πην έγθπξσλ απνηειεζκάησλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη έλα πνζνηηθφ εξγαιείν, ην φπνην 

ήηαλ εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο. Ζ ρξήζε πνζνηηθψλ εξγαιείσλ κεζνδνινγίαο 

παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε απηφλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. Σα απνηειέζκαηα απφ 

ηα πνζνηηθά εξγαιεία είλαη πην αληηθεηκεληθά, θαζψο νη απαληήζεηο είλαη έηνηκεο θαη 

δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο ππνθεηκεληθέο πεπνηζήζεηο ηνπ εξεπλεηή. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα λα 

εληνπηζηνχλ πηζαλέο αζάθεηεο, ιάζε θαη λα εμαρζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ πςειή αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα θαζψο 

ππφθεηληαη ζε απζηεξφ έιεγρν. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. Δίλαη εχθνια ζηε ρνξήγεζή ηνπο θαη απαηηνχλ ιηγφηεξν 

θφπν ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ απηά. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πξνζέγγηζεο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, παξέρνπλ ηζρπξά απνηειέζκαηα 

ζε γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ νπνίν κειεηνχλ. 

Χζηφζν, ηα πνζνηηθά εξγαιεία κέηξεζεο, εγθπκνλνχλ θάπνηνπο θηλδχλνπο. Αξρηθά, 

έρεη θαλεί πσο είλαη επάισηα ζηελ παξαπιάλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εμεηαδφκελσλ. 

ε πνιιά απφ ηα εξσηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, άιιεο απφ ηηο απαληήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνηλσληθά πην απνδεθηέο ή πην ζσζηέο θαη άιιεο ην αληίζεην. 
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Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη εμεηαδφκελνη λα κελ δίλνπλ εηιηθξηλείο απαληήζεηο. 

Αληίζεηα, ζπρλά επηιέγνπλ ηηο απαληήζεηο αλάινγα κε ηελ εηθφλα εαπηνχ πνπ ζέινπλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ εξεπλεηή.  (Κνπιάθνγινπ,2002) Δπηπιένλ, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο νη ζπκκεηέρνληεο λα επηιέγνπλ ηα αθξαία ζεκεία ζηηο θιίκαθεο, λα δίλνπλ 

μερσξηζηέο ή ζπάληεο απαληήζεηο ή λα απαληνχλ ζπλερψο ζεηηθά ή ζπλερψο 

αξλεηηθά. Δπηπξνζζέησο, ηα εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο σο κέζσ εθηίκεζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο δελ έρνπλ εκβξίζεηα, θαζψο κεηξνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, έλα πνζνηηθφ εξγαιείν πνπ ζηεξίδεηαη ζην γξαπηφ ιφγν δελ 

είλαη εχρξεζην γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο (π.ρ. ζηα παηδηά). (Κνπιάθνγινπ,2002) 

Ο ζπλδπαζκφο ινηπφλ ελφο πνηνηηθνχ εξγαιείνπ θαη ελφο πνζνηηθνχ εξγαιείνπ 

κπνξεί λα είλαη πην σθέιηκνο απφ φηη ε ρξήζε ηνπ ελφο απφ ηα δχν κφλν. Παξέρεη κία 

ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ. 

Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά  θαη γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ πην έγθπξα θαη αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα, επηιέρζεθε ν 

ζπλδπαζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Δπεςνηηικό Δπώηημα και Δπεςνηηική Υπόθεζη.   

                                                   

Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο, ινηπφλ, ε παξνχζα έξεπλα θαιείηαη λα απαληήζεη ζην 

παξαθάησ εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ 

θπζηνινγηθή επίδνζε, ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ησλ παηδηψλ κε 

ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ; 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ πνζφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο 

αλάινγα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπφλεζε πνπ βηψλνπλ; Καηά ζπλέπεηα, ε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο θαη ηα 

παηδηά κε ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε 

κάζεζε, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά, θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ απμεκέλν 

αξηζκφ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο. Αληίζεηα ε κεδεληθή ππφζεζε 

είλαη πσο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο θαη ηα παηδηά κε ρακειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο δελ ζα έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα παηδηά θαη νη ελδείμεηο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ζα είλαη πεξίπνπ ίζεο ζε αξηζκφ.   
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7. ΜΔΘΟΓΟ 

 

7.1 πκκεηέρνληεο                                                         .                                                                                          

ηελ παξνχζα έξεπλα, ζπκκεηείραλ 358 καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία 

ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηεο εηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ 107 παηδηά απφ ην 3ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν εηείαο, 103  απφ ην 5ν θαη 148 απφ ην 14ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Ρεζχκλνπ. Οη καζεηέο απηνί, ππνβιήζεθαλ ζηελ νκαδηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηελ 

νπνία επηιέρζεθαλ νη 191 γηα ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε. Απφ ην δείγκα πνπ 

αμηνινγήζεθε αηνκηθά ηα 93 παηδηά ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 98 αγφξηα. 

Σν δείγκα θπκαίλνληαλ ζε ειηθίεο απφ 8 έσο 12 εηψλ (Μ.Ο. ειηθίαο παηδηψλ ήηαλ 9,9 

έηε) πνπ αληηζηνηρνχλ κε ηηο Γ’,Γ’, Δ’ θαη η’ Σάμεηο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ νκαδηθή 

αμηνιφγεζε ζπκκεηείραλ 111 καζεηέο απφ ηελ Γ’ Σάμε, απφ ηελ Γ’ Σάμε 58, απφ ηελ 

Δ’ Σάμε 96 καζεηέο θαη απφ ηελ η’ Σάμε 92 καζεηέο. ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε 

ζπκκεηείραλ 37 καζεηέο απφ ηελ Γ’ Σάμε, απφ ηε Γ’ Σάμε 32, απφ ηελ Δ’ Σάμε 47  

θαη απφ ηε η’ Σάμε 47 καζεηέο. Όια απηά θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

Πίνακαρ 1. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ αλά ηάμε, κέζνο φξνο ειηθηψλ, ηππηθή απφθιηζε θαη 

εχξνο. 

Σάμεηο 

Ν (αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ) 
Μ.Ο. 

Ζιηθηώλ 

S (ηππηθή 

απόθιηζε) 
L (εύξνο) 

Οκαδηθά  Αηνκηθά 

Γ’ 111 37 8,44 1,63 27 

Γ’ 58 32 9,42 0,70 18 

Δ’ 96 47 10,33 0,55 23 

η’ 96 47 11,36 1,82 31 

 

7.2 Δξγαιεία 

 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα 

παξαθάησ: 

1.Tεζη Ννεκνζύλεο Raven. «Ζ θιίκαθα Raven’s Progressive Matrices 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ην J.C. Raven κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ C. Spearman (1927) γηα 

ην γεληθφ λνεηηθφ παξάγνληα (g). Τπάξρνπλ ηξεηο παξαιιαγέο ηεο θιίκαθαο RPM: ην 

Coloured Progressive Matrices (CPM, Raven,1947a)γηα παηδηά 5-11 εηψλ, ην 
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Standard Progressive Matrices (SPM, Raven,1947b) γηα ηηο ππφινηπεο ειηθίεο θαη ην 

Advanced Progressive Matrices (APM) θαηάιιειν γηα άηνκα πςεινχ λνεηηθνχ 

επηπέδνπ». (Υαηδερξήζηνπ,2009,153-154) ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Standard Progressive Matrices θαζψο νη ειηθίεο ησλ παηδηψλ θπκαίλνληαλ απφ 8 εσο 

θαη 12 έηε, επίζεο ε ρνξήγεζε γηλφηαλ νκαδηθά γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ. 

 Ζ θιίκαθα απηή, απνηειείηαη απφ 60 εξσηήκαηα απμαλφκελεο δπζθνιίαο θαη 

ρσξίδεηαη ζε 5 εη (απφ 12 εξσηήκαηα ην θάζε εη). Σν θάζε παηδί αξρηθά παξαηεξεί 

έλα ζρήκα πξφηππν  απφ φπνπ ιείπεη έλα κέξνο, ην νπνίν θαιείηαη λα εληνπίζεη 

κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ. ε επφκελεο δπζθνιφηεξεο εξσηήζεηο ππάξρνπλ 

ζεηξέο ζρεκάησλ- επηινγψλ (αξρηθά 6 ζρήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 8), ηα νπνία 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νξηδφληηα θαη θάζεηα κε βάζε θάπνηα επαγσγηθή ινγηθή 

ζρέζε. Σν παηδί νθείιεη λα αλαθαιχςεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε θαη λα επηιέμεη 

κεηαμχ άιισλ ην δεηνχκελν ηκήκα πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ αιιεινπρία κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν. (Μέιινλ, 2010-  Mackintosh & Bennett, 2005) 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ν Βξεηαληθφο Πίλαθαο Βαζκνιφγεζεο (Standard 

Progressive Matrices. British norms, 1979). Ζ βαζκνιφγεζε,  ησλ απνηειεζκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: Πξνζηίζεληαη νη ζσζηέο απαληήζεηο ζε 

θάζε εη ηεο θιίκαθαο θαη πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

παηδηνχ. Σα αζξνίζκαηα ησλ ζεη ζπγθξίλνληαη κε ηηο αλακελφκελεο νξζέο απνθξίζεηο, 

δειαδή, ηηο ηηκέο πνπ αλακέλνληαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα πνπ εκθάληζε ην 

θάζε παηδί. Με απηφ ηνλ ηξφπν θξίλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ  ηεζη, ε απφθιηζε απφ ηηο 

αλακελφκελεο ηηκέο πνπ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε ζεη είλαη απφ 0 έσο - 

/+2, αλ έρεη κεγαιχηεξε απφθιηζε, ηφηε ε αμηνιφγεζε θξίλεηαη αλαμηφπηζηε. Αλ 

θξηζεί αμηφπηζηε ηφηε γίλεηαη ε βαζκνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

2.Γνθηκαζία νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο: Σεζη αθαδεκατθήο επίδνζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο νξζνγξαθηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Πεξηιακβάλεη 74 ιέμεηο  

αξρηθά πην εχθνιεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα πην  δχζθνιεο,  π.ρ. απηνθίλεην, γεηηνληά, 

παληνπσιείν, ίιηγγνο θ.ν.θ. Οη ιέμεηο ρσξίδνληαη ζε 5 νκάδεο ησλ 12 ιέμεσλ θαη κία 

νκάδα ησλ 14 ιέμεσλ. Δπίζεο, ην ηεζη πεξηιακβάλεη ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδαο.  

3.Γνθηκαζία αξηζκεηηθήο ηθαλόηεηαο: Σεζη αθαδεκατθήο επίδνζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν ηεζη 



37 
 

απνηεινχληαλ απφ 34 πξάμεηο απμαλφκελεο δπζθνιίαο. Οη πξάμεηο ήηαλ πξνζζέζεηο, 

αθαηξέζεηο, δηαηξέζεηο, πνιιαπιαζηαζκνί αθέξαησλ, δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη 

θιαζκάησλ. Σν άζξνηζκα ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ απνηεινχζε ην ζθνξ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. 

4.Γνθηκαζίεο Φσλνινγηθήο, Μλεκνληθήο, πληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο: Σν 

εξγαιείν απηφ είλαη κία ζεηξά απφ ηεζη αλάγλσζεο ιέμεσλ (131 ιέμεηο απμαλφκελεο 

δπζθνιίαο), ςεπδνιέμεσλ (96 ςεπδνιέμεηο απμαλφκελσλ ζπιιαβψλ θαη δπζθνιίαο), 

ηεζη γξήγνξνπ θαηνλνκαζκνχ [αληηθεηκέλσλ (κπάια, νκπξέια, βξχζε, θιεηδί θαη 

ςαιίδη), ρξσκάησλ (θφθθηλν, κπιε, θαθέ, θίηξηλν θαη καχξν), αξηζκεηηθψλ ςεθίσλ 

(9,2,7,4,5) θαη γξακκάησλ(ζ,ε,β,ν,ι)], δνθηκαζία κνλψλ θαη δηπιψλ αληηκεηαζέζεσλ 

γξακκάησλ ( π.ρ. λεξφ – θ = θεξφ & δεζηή – γσληά = γεζηή - δσληά), ηεζη αλάθιεζεο 

αξηζκεηηθψλ ςεθίσλ θαη ςεπδνιέμεσλ θαζψο επίζεο θαη κηα δνθηκαζία ζπληαθηηθήο 

ελεκεξφηεηαο (20 πξνηάζεηο κε αλαθαηεκέλεο ιέμεηο νη νπνίεο αλ ηνπνζεηεζνχλ 

ζσζηά ζπληαθηηθά απνδίδνπλ 2 ή θαη πεξηζζφηεξεο, ζσζηέο πξνηάζεηο).  

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ εξγαιείνπ απηνχ είλαη ε δηάγλσζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, 

πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο δπζιεμίαο. Ζ δηάξθεηά ηνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ. Δμεηάδεη φιεο ηηο πηπρέο πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνχλ γηα ηελ αμηφπηζηε δηάγλσζε φπσο ηα δεπηεξφιεπηα πνπ ρξεηάζηεθε ν 

θάζε ζπκκεηέρνληαο λα νινθιεξψζεη ηελ θάζε ππνδνθηκαζία, ηελ πνζφηεηα θαη ηα 

είδε ησλ ιαζψλ θαη ησλ αξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ.  

5. ρέδην κε ηίηιν «Σν Δγώ ηελ Σάμε Μνπ»:  Οη παηδηθέο δσγξαθηέο απνηέιεζαλ 

θπξίαξρν εξγαιείν ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

παηδηψλ γηα ηε κάζεζε. Απηφ γηαηί, νη δσγξαθηέο (φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

Κεθάιαην 5 ηεο εηζαγσγήο) απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν κέζν έθθξαζεο ηνπ  

εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ, ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Σα πξνβνιηθά ηεζη (φπσο είλαη θαη ε αλάιπζε ησλ 

δσγξαθηψλ), ζηεξίδνληαη ζηελ παξαδνρή, πσο κέζα απφ ηε δσγξαθηά ην παηδί 

εθθξάδεη κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηα γλσζηηθά 

ζρήκαηα θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, πνπ δελ κπνξεί λα εθθξάζεη 

ιεθηηθά (θαζψο δελ θαηέρνπλ ην ιεμηιφγην θαη πνπ απαηηείηαη ψζηε λα απνδψζνπλ κε 

αθξίβεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο) 
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ηε βάζε ηνπ πξνβνιηθνχ απηνχ ηεζη, πξαγκαηνπνηείηαη ςπρνδπλακηθή αμηνιφγεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε θάζε δσγξαθηά κε βάζε ηελ θιηληθή θαηάξηηζε 

θαη εκπεηξία ηνπ εμεηαζηή. Σα ζεκεία εζηίαζεο ηεο ςπρνδπλακηθήο αμηνιφγεζεο, δελ 

είλαη νη θαιιηηερληθέο παξάκεηξνη ηεο θάζε δσγξαθηάο, αιιά ε ηδενγξαθηθή αλάιπζε, 

ε εζηίαζε, δειαδή, ηεο πξνζνρήο ηνπ εμεηαζηή ζην θάζε ζηνηρείν αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζν «θαιά» είλαη ζρεδηαζκέλν, θαη ε εθκαίεπζε ηνπ λνήκαηνο πνπ απηφ ζπκβνιίδεη. 

Έηζη ιακβάλνληαη ππφςηλ, αξρηθά, ηα ρξψκαηα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα 

δσγξαθηά, αλ είλαη ζεξκά ή ςπρξά, ζε πνηα ζεκεία ζην ζρέδην βξίζθνληαη, πφζε 

επηθάλεηα θαιχπηνπλ. Δθηηκνχληαη επηπιένλ νη θηγνχξεο ζρεηηθά κε ην κέγεζφο ηνπο, 

ηε ζέζε ηνπο ζηε δσγξαθηά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα κέιε ηνπο, ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπο. Δπίζεο, αμηνινγνχληαη 

ςπρνδπλακηθά νη κνξθέο ησλ ζρεκάησλ, ην επίπεδν ησλ γξακκψλ, ηα 

«δηαθνζκεηηθά» ζηνηρεία ζηελ δσγξαθηά, ηα αληηθείκελα πνπ πεξηβάιινπλ ηηο 

θηγνχξεο, νη νξγάλσζε ηεο δσγξαθηάο θαζψο θαη ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ. (Κξφηη & Μάλη, 2003) 

6. Δξσηεκαηνιόγην – Απηναλαθνξάο Μαζεηώλ: Υξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δσγξαθηέο γηα λα πξνθχςνπλ 

πην αληηθεηκεληθά, αμηφπηζηα θαη έγθπξα απνηειέζκαηα, θαζψο κφλν νη δσγξαθηέο σο 

πνηνηηθφ εξγαιείν δελ έρνπλ ηελ ζηαηηζηηθή ηζρχ πνπ παξέρεη έλα πνζνηηθφ εξγαιείν 

κέηξεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην εθηηκνχζε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε 

κε δχν παξάγνληεο, ηηο αθαδεκατθέο ηνπο δεμηφηεηεο (ηελ επίδνζή ηνπο ζηα 

καζήκαηα, ηελ παξνπζία ζην ζρνιείν, ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ, ην 

δηάβαζκα) θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (ηελ παξέα ησλ ζπλνκειίθσλ εληφο θαη 

εθηφο ζρνιείνπ, ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ παηδηνχ πξνο 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ). Απνηεινχληαλ απφ 26 εξσηήζεηο (π.ρ. «Δίκαη 

επραξηζηεκέλνο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηψλ κνπ πξνο εκέλα», «ηα ζρφιηα 

ηνπ δαζθάινπ κνπ γηα κέλα δελ είλαη θαιά», «δπζθνιεχνκαη λα θάλσ ηα καζήκαηά 

κνπ», «ληψζσ ππεξήθαλνο γηα ηνλ εαπηφ κνπ» θ.ν.θ) θαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

είραλ 4 νλνκαζηηθέο δηαβαζκίζεηο (πνιχ ζπρλά, αξθεηά ζπρλά, κεξηθέο θνξέο, πνηέ). 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ CDI, νη απαληήζεηο αληηζηνηρνχζαλ ζε κία 

δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα θαζψο βξίζθνληαη ζε έλα ζπλερέο, κε αξίζκεζε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο 1,2,3,4 ελψ ζε κεξηθέο άιιεο ε θιίκαθα είρε ηελ αληίζηξνθε 

δηαβάζκηζε (4,3,2,1). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κεξηκλήζεθε νη απαληήζεηο λα ηαηξηάδνπλ 
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κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά ηεο θάζε επηινγήο, φπνπ 1 ζεκαίλεη πνιχ ζεηηθφ θαη 

φπνπ 4 πνιχ αξλεηηθφ. Απφ ηελ παξαπάλσ δηαβάζκηζε ηεο αληηζηνηρίαο ησλ 

απαληήζεσλ κε ηελ αξίζκεζε, πξνθχπηεη ην πφζν ζεηηθή ή αξλεηηθή είλαη ε θάζε 

απηναλαθνξά. Γειαδή, φζν πην πςειή πξνθχςεη ε βαζκνινγία (ην άζξνηζκα ησλ 

αξηζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο), ηφζν πην αξλεηηθή είλαη ε απηναλαθνξά 

ηνπ καζεηή, ελψ φζν πην ρακειή είλαη ε βαζκνινγία ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε 

απηναλαθνξά ηνπ. 

7.3 Γηαδηθαζία     

 

Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

Αξρηθά θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ, δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο αηηήζεηο 

πξνο ηνπο γνλείο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλαίλεζεο θαη ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ έξεπλα. Αθνχ ζπιιέρζεθαλ νη ππνγεγξακκέλεο 

αηηήζεηο, κε ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο ζπκθψλεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε νκαδηθή αμηνιφγεζε. 

Ομαδική Αξιολόγηζη 

 Ζ νκαδηθή αμηνιφγεζε, έιαβε ρψξα εληφο ησλ ηάμεσλ ησλ καζεηψλ κε παξνπζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηήξθεζε δπν δηδαθηηθέο ψξεο. Δμαξρήο δηλφηαλ ε νδεγία 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα γξάςνπλ ηελ εκεξνκελία θαη ηα ζηνηρεία ηνπο ζηα 

θπιιάδηα πνπ ηνπο είραλ κνηξαζηεί, θαη ελεκεξψλνληαλ πσο απαγνξεπφηαλ λα 

αληηγξάςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ, θαζψο δελ ζα βαζκνινγνχληαλ γηα 

απηά πνπ ζα έγξαθαλ. Έηζη, ζηελ αμηνιφγεζε απηή ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα 

νη παξαθάησ δνθηκαζίεο ζηνπο καζεηέο: Αξρηθά, εθπνλήζεθε ε δνθηκαζία 

νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. Απηή ε δνθηκαζία ήηαλ νπζηαζηηθά 

έλα ηεζη νξζνγξαθίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ππαγνξεχνληαλ δηάθνξεο ιέμεηο θαη ηα 

παηδηά φθεηιαλ λα ηηο θαηαγξάθνπλ φπσο ηνπο εθθσλνχληαλ. ην ηέινο ηεο 

ππαγφξεπζεο ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ, ηα παηδηά θαινχληαλ λα γξάςνπλ ηηο εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο θαη ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ κε ηε ζσζηή ζεηξά.  

ηε ζπλέρεηα, δηεμάγνληαλ ε δνθηκαζία αξηζκεηηθήο ελεκεξφηεηαο. ε απηή, δηλφηαλ 

ζηα παηδηά, νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ελφο ηεζη καζεκαηηθψλ κε 34 πξάμεηο πνπ 

φθεηιαλ λα απαληήζνπλ, ρσξίο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σα παηδηά ηεο Γ’ 
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Γεκνηηθνχ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο πξάμεηο ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ 

αξηζκψλ θαζψο δελ ηηο είραλ δηδαρζεί.  

 ην ηέινο ηεο νκαδηθήο αμηνιφγεζεο, ρνξεγήζεθε ζηα παηδηά ην ηεζη κε ιεθηηθήο 

λνεκνζχλεο Raven’s Progressive Matrices. Μνηξάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζε φια 

ηα παηδηά ηα ηεζη θαη ηνλίζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πσο απαγνξεχνληαλ ξεηά ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Ζ εξεπλήηξηα ηνπο έδσζε νδεγίεο, πξνθνξηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφ ηα ηεζη, γηα ην πσο φθεηιαλ λα μεθηλήζνπλ λα βξνπλ ηε 

ζσζηή απάληεζε. Σέινο, ηνπο πεξηγξάθεθε ν ηξφπνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φθεηιαλ 

λα ζπκπιεξψζνπλ ην θπιιάδην απαληήζεσλ ηνπ ηεζη. 

Αηομική Αξιολόγηζη 

 Καηφπηλ ηεο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νκαδηθήο αμηνιφγεζεο 

(απνηειέζκαηα απφ ην ηεζη λνεκνζχλεο θαη απφ ηελ νξζνγξαθία θαη ηα 

καζεκαηηθά), επηιέρζεθαλ 191 παηδηά κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ αηνκηθή αμηνιφγεζε δηήξθεζε θαηά 

κέζν φξν, 40 ιεπηά γηα ην θάζε παηδί, (άιια παηδηά ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν θαη 

άιια ιηγφηεξν). Ζ αμηνιφγεζε γηλφηαλ κε έλα παηδί θάζε θνξά, ελψ κφιηο 

νινθιεξσλφηαλ, θαινχληαλ ην επφκελν παηδί πξνο αμηνιφγεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αμηνιφγεζε, έιαβε ρψξα ζε αίζνπζεο ρσξίο άιινπο καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ρσξίο ηελ χπαξμε ζηαηηθψλ ζνξχβσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα κελ αιινησζνχλ ηα απνηειέζκαηα.  

ηα παηδηά, πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ρνξεγήζεθαλ νη παξαθάησ 

ςπρν-εθπαηδεπηηθέο δνθηκαζίεο θαη νη δφζεθαλ νη αληίζηνηρεο νδεγίεο: 

1η Γοκιμαζία αναγνώπιζηρ μεμονυμένυν λέξευν: Δδψ ζηα παηδηά δηλφηαλ ε νδεγία 

λα δηαβάζνπλ φζν πην γξήγνξα θαη ζσζηά κπνξνχζαλ ηηο ιέμεηο πνπ ζα ηνπο δηλφηαλ. 

Αθνχ απαληνχζαλ ζηελ εξψηεζε «είζαη έηνηκνο /-ε;» ε εξεπλήηξηα εθθσλνχζε ηε 

ιέμε «πάκε» θαη ηαπηφρξνλα μεθηλήζνπλ ηελ αλάγλσζε, ελψ ζπγρξφλσο μεθηλνχζε 

θαη ε ρξνλνκέηξεζε. 

2η Γοκιμαζία αναγνώπιζηρ μεμονυμένυν τεςδολέξευν. Καηά ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν, ηα παηδηά πξαγκαηνπνηνχζαλ αλάγλσζε ησλ ςεπδνιέμεσλ πνπ ηνπο 

παξνπζηάδνληαλ θαη ελψ ηαπηφρξνλα ρξνλνκεηξνχληαλ. 
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 3η Γοκιμαζία γπήγοπος καηονομαζμού ανηικειμένυν, σπυμάηυν, γπαμμάηυν και 

απιθμηηικών τηθίυν (Naming Speed Test). ηε δνθηκαζία απηή δφζεθε κηα 

μερσξηζηή θφιια ραξηί γηα ην θάζε ζέκα θαηνλνκαζκνχ (θαηνλνκαζκφ αληηθεηκέλσλ, 

ρξσκάησλ θηι) θαη ζε πξψηε θάζε ηνπο ππνδείρηεθαλ έλα ζηνηρείν απφ ην θάζε έλα, 

πξνθεηκέλνπ λα ην θαηνλνκάζνπλ (θαη λα εμαζθαιηζηεί πσο δελ ζα ππάξμνπλ 

παξαλνήζεηο). ηε ζπλέρεηα κεηά απφ ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε «είζαη έηνηκνο/ -

ε» μεθηλνχζαλ κε ην άθνπζκα ηεο ιέμεο «πάκε» ηνλ θαηνλνκαζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα 

μεθηλνχζε ε ρξνλνκέηξεζε. 

 4η Γοκιμαζία θυνολογικήρ ενημεπόηηηαρ/ επίγνυζηρ μέζυ μονήρ και διπλήρ 

θυνημικήρ ανηιμεηάθεζηρ. ε απηή ηε δνθηκαζία ππαγνξεχνληαλ ζην θάζε παηδί 

θάπνηεο ιέμεηο φπνπ ζηε κνλή αληηκεηάζεζε ελεκεξψλνληαλ φηη έπξεπε λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ην πξψην γξάκκα ηεο ιέμεο πνπ άθνπγαλ, κε έλα έμηξα γξάκκα πνπ 

ηνπο εθθσλνχληαλ. Παξνκνίσο, ζηε δηπιή αληηκεηάζεζε, εθθσλνχληαλ δχν ιέμεηο 

ζην θάζε παηδί θαη ηνπ δηλφηαλ ε νδεγία λα αληαιιάμεη ηα πξψηα γξάκκαηα ησλ 

ιέμεσλ απηψλ θαη λα ηηο πξνθέξεη κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ ηηο άθνπζε. Καη ζηε κνλή 

θαη ζηε δηπιή αληηκεηάζεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ αξρηθά θάπνηα παξαδείγκαηα κε 

κεξηθέο ιέμεηο γηα λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλνπλ.  

5η Γοκιμαζία μνημονικήρ ικανόηηηαρ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία ρσξηδφηαλ ζε δχν 

κέξε ζηελ αλάθιεζε αξηζκψλ θαη ζηελ αλάθιεζε ςεπδνιέμεσλ. Καη ζηα δχν κέξε, 

ελεκεξψλνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο πσο φθεηιαλ λα επαλαιάβνπλ φηη άθνπγαλ κε ηε 

ίδηα ζεηξά ή ηελ αληίζηξνθε, αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο δνθηκαζίαο πνπ βξηζθφηαλ. 

6η Γοκιμαζία ζςνηακηικήρ ενημεπόηηηαρ (Sentence Assembly). ε απηή ηελ 

ηειεπηαία δνθηκαζία πξνβαιιφηαλ ζηα παηδηά 20 ζεηξέο απφ ιέμεηο (κία πξνο κία 

ζεηξά ιέμεσλ) θαη ηνπο δεηνχληαλ λα ηηο δηαβάζνπλ δπλαηά θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ 

(πξνθνξηθά) ζηε ζεηξά, ρσξίο λα ηηο αιιάμνπλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ δχν 

πξνηάζεηο κε λφεκα θάζε θνξά.  

Φοπήγηζη Δπυηημαηολογίος 

Έπεηηα απφ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Ζ ρνξήγεζε έγηλε νκαδηθά 

ζηελ αίζνπζα φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ε αηνκηθή αμηνιφγεζε. Καηφπηλ 
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ζπλελλφεζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φια ηα παηδηά πνπ αμηνινγήζεθαλ αηνκηθά απφ 

θάζε Σάμε, ζπγθεληξψλνληαλ ζην κέξνο πνπ γηλφηαλ ε αηνκηθή αμηνιφγεζε θαη 

ζπκπιήξσλαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Βεβαηψλνληαλ νη καζεηέο πσο δελ ππάξρνπλ 

ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, πσο φθεηιαλ λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα θαη 

πσο θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο δελ ζα είρε πξφζβαζε ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, 

παξερφηαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο επεμεγήζεηο ζε ιέμεηο ηηο νπνίεο δελ γλψξηδαλ, φπσο 

ε ιέμε «δεκνθηιήο» πξνθεηκέλνπ λα κελ απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε ιάζνο 

ιφγσ αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ηεο εξψηεζεο. 

Γιεξαγυγή Πποβολικού Τεζη 

 ηνπο καζεηέο  πνπ είραλ αμηνινγεζεί αηνκηθά, δφζεθε ε νδεγία απφ ην δάζθαιν ή 

ηε δαζθάια ηεο δσγξαθηθήο, λα δσγξαθίζνπλ «Σν Δγψ ζηελ Σάμε Μνπ», θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ψξαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Καιιηηερληθψλ. Οη δάζθαινη ησλ 

θαιιηηερληθψλ, είραλ εθπαηδεπηεί ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθθσλνχζαλ ην ζέκα 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπγθέληξσλαλ ηηο δσγξαθηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνπο είραλ 

δνζεί νη παξαθάησ νδεγίεο: Αξρηθά ηνπο δίλνληαλ νη ιίζηεο ησλ παηδηψλ πνπ έπξεπε 

λα ζρεδηάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δλεκεξψλνληαλ φηη δελ έπξεπε λα δψζνπλ 

θαηεπζχλζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δσγξαθηάο ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξά κφλν πσο 

είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηεπθξηλίζνπλ, κνλάρα ζηα παηδηά πνπ δελ θαηαιάβαηλαλ ην 

ζέκα, πσο πξέπεη λα δσγξαθίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηελ ηάμε ηνπο. Δπηπιένλ, ηνπο 

επηζεκαίλνληαλ πσο φθεηιαλ λα ελεκέξσλαλ ηα παηδηά γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δσγξαθίζνπλ κε νπνηνδήπνηε ρξψκα επηζπκνχζαλ. Σέινο, ηνπο δηλφηαλ ε νδεγία λα 

πιεξνθνξνχλ ηα παηδηά πσο ηηο δσγξαθηέο ζα ηηο έβιεπε κφλνλ ε εξεπλήηξηα θαη πσο 

δελ ζα βαζκνινγνχληαλ ή δελ ζα ζρνιηάδνληαλ ζε θαλέλα ην ζρέδην ηνπο. Γηα λα 

παξαδψζνπλ ηηο δσγξαθηέο έπξεπε ηα παηδηά λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ κέζα ζε έλα 

θάθειν κε δηαζηάζεηο Α3 ρσξίο λα ηηο δεη ν/ε δάζθαινο/α δσγξαθηθήο, ελψ ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνλ ζθξάγηδε κπξνζηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ παξαδψζεη ζηελ 

εξεπλήηξηα.  
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8. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

8.1  Παξνπζίαζε Εσγξαθηώλ 

 

Οη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ κε ζέκα ην «Δγψ ζηελ Σάμε κνπ» δηέθεξαλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο. Οη δηαθνξέο ππήξραλ φζνλ αθνξά ζηα ζρήκαηα, ζηηο 

θηγνχξεο, ζηα ρξψκαηα θαζψο θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εληχπσζε πνπ 

αλαθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ δσγξαθηψλ, νδεγεί ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο 

ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη νπδέηεξεο. Έηζη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, θάπνηεο απφ ηηο 

δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ νκαδνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα θαλνχλ νη δηαθνξέο ζην 

επίπεδν ηνπ ραξαθηεξηζκνχ απηψλ σο ζεηηθέο, νπδέηεξεο θαη αξλεηηθέο. 
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8.2 Αμηνιόγεζε Παηδηθώλ ρεδίσλ 

 

 8.2.1 Αμηνιόγεζε Παηδηθώλ ρεδίσλ ζηε Βάζε Αλεμάξηεησλ Κξηηώλ.    

 

Πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο ςπρνδπλακηθήο αλάιπζεο ησλ δσγξαθηψλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, επηρεηξήζεθε κηα 

αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ ζηε βάζε αλεμάξηεησλ θξηηψλ. Ο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο 

απηήο ήηαλ λα απνδεηρηεί πσο ρσξίο θακία θιηληθή εμεηδίθεπζε (θαζψο ζεσξείηαη πσο 

ηα πξνβνιηθά ηεζη βαζίδνληαη ζε απηήλ), αθφκα θαη αλεμάξηεηνη θξηηέο εληνπίδνπλ 

δηαθνξέο σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ ζρεδίνπ. Έηζη, 

επηιέρζεθαλ δχν νπδέηεξνη θξηηέο πνπ δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ Φπρνινγία σο 

επηζηήκε, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ πην αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. Ο έλαο 

θξηηήο ήηαλ 55 εηψλ ηξαπεδηθφο ππάιιεινο θαη ε δεχηεξε θξηηήο ήηαλ 23 εηψλ 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Ηηαιηθήο Φηινινγίαο.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δσγξαθηψλ, πξνβιήζεθαλ ζηνπο δχν 

θξηηέο (ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο) φιεο νη δσγξαθηέο, κία πξνο κία, ηξεηο 

θνξέο (αξρηθά ρσξίο λα ηνπο δεηεζεί λα ηηο ραξαθηεξίζνπλ, ζηε ζπλέρεηα λα ηηο 

ραξαθηεξίζνπλ θαη ζην ηέινο λα πνπ γηαηί ηηο ραξαθηεξίδνπλ κε ηνλ εθάζηνηε ηξφπν) 

θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηεο ραξαθηεξίζνπλ (αλ ζεσξνχλ ηελ θάζε κηα ζεηηθή, αξλεηηθή 

ή νπδέηεξε), ελψ ηαπηφρξνλα θαηαγξάθνληαλ ε απάληεζή ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν, επεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε εληχπσζε πνπ κπνξεί θαλείο λα ζρεκαηίζεη 

δελ είλαη απφιπηα μεθάζαξε, κεξηκλήζεθε λα ππάξμνπλ 5 δηαβαζκίζεηο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαηαρψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ είρε ηηο εμήο δηαβαζκίζεηο 

ηηο νπνίεο δελ γλψξηδαλ νη θξηηέο:  

• «0» γηα θάζε (ρσξίο ακθηβνιία/δηζηαγκφ) ζεηηθή θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θξηηή 

δσγξαθηά,  

• «1» γηα θάζε δσγξαθηά ηελ νπνία ζεσξεί ν θξηηήο ζεηηθή αιιά δηζηάδεη, θαη 

δελ εθθέξεη κε ζηγνπξηά ηελ θξίζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο,  

• «2» γηα θάζε δσγξαθηά ε νπνία δελ θξίλεηαη νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή θαη ν 

θξηηήο δελ μέξεη ηη λα δηαιέμεη, ηελ θξίλεη, δειαδή, νπζηαζηηθά νπδέηεξε,  
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• «3» γηα θάζε δσγξαθηά ηελ νπνία ν θξηηήο ζεσξεί αξλεηηθή αιιά θαη πάιη 

θάηη ππάξρεη πνπ ηνλ θάλεη λα ακθηβάιεη λα ηελ ραξαθηεξίζεη σο αξλεηηθή, θαη 

• «4» γηα θάζε δσγξαθηά πνπ ν θξηηήο δελ δηζηάδεη θαζφινπ ζηελ πεπνίζεζε 

πσο ν δεκηνπξγφο ηεο ήζειε λα εθθξάζεη θάηη αξλεηηθφ. 

ηφρνο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, ήηαλ λα απνθηεζεί κία ζπλνιηθή εθηίκεζε απφ 

φινπο ηνπο θξηηέο γηα ην αλ ε θάζε δσγξαθηά πξέπεη λα θξηζεί σο ζεηηθή ή αξλεηηθή, 

ρσξίο ηελ πξνθαηάιεςε απφ ηηο ςπραλαιπηηθέο εξκελείεο ησλ ρξσκάησλ, ησλ 

ζρεκάησλ θαη γεληθά ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε κίαο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν θαη αληηθεηκεληθνί θξηηέο ραξαθηεξίδνπλ 

δηαθνξεηηθά ηελ θάζε κία δσγξαθηά. 

Πνζνζηά αξλεηηθώλ, νπδέηεξσλ θαη ζεηηθώλ δσγξαθηώλ θαη ζπζρέηηζε ησλ 

απνθξίζεσλ ησλ αληηθεηκεληθώλ θξηηώλ: 

Απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ αλεμάξηεησλ θξηηψλ, πξνέθπςε πσο θάπνηεο απφ ηηο 

δσγξαθηέο ήηαλ ζεηηθέο, θάπνηεο ήηαλ νπδέηεξεο θαη θάπνηεο ήηαλ αξλεηηθέο. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ δσγξαθηψλ (45 δσγξαθηέο) ν πξψηνο θξηηήο ραξαθηήξηζε σο ζεηηθέο 8, 

10σο νπδέηεξεο  θαη 27 σο αξλεηηθέο. Ο δεχηεξνο θξηηήο απφ ηηο 45 δσγξαθηέο 

ραξαθηήξηζε 10 σο ζεηηθέο, 7 σο νπδέηεξεο θαη 28 σο αξλεηηθέο. (Πίλαθαο 1.) 

 Πίνακαρ 1. Πνζνζηά ζεηηθψλ, νπδέηεξσλ θαη αξλεηηθψλ δσγξαθηψλ κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηψλ. 

 Πνζνζηά  Εσγξαθηώλ 

Κξηηέο Θεηηθέο      Οπδέηεξεο Αξλεηηθέο 

Κξηηήο 1 8 10 27 

Κξηηήο 2 10 7 28 

 

Δπεηδή, φκσο, νη  θξηηέο ήηαλ δχν, νθεηιφηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ νη απνθξίζεηο ηνπο 

ζπζρεηίδνληαλ ή φρη, γηα λα επηβεβαησζεί πσο φλησο θάπνηεο δσγξαθηέο είλαη ζεηηθέο, 

αξλεηηθέο θαη νπδέηεξεο. Έηζη, κε ηε βνήζεηα πάιη ηνπ SPSS, βξέζεθε ε ζπζρέηηζε 

ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r. Όζνλ, αθνξά ηε 

ζπζρέηηζε ησλ απνθξίζεσλ ησλ δχν αληηθεηκεληθψλ θξηηψλ, πηνζεηήζεθαλ δχν 

ππνζέζεηο. Ζ κεδεληθή αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία ζπζρέηηζεο θαη ε ελαιιαθηηθή 

αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

SPSS παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίνακαρ 2. πζρέηηζε ησλ εθηηκήζεσλ αληηθεηκεληθψλ θξηηψλ 

Correlations 

 INDIPEND_1 INDIPEND_2 

INDIPEND_1 Pearson Correlation 1 ,835
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 45 45 

INDIPEND_2 Pearson Correlation ,835
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 45 45 

 

Πην αλαιπηηθά, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 0,835. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (δειαδή ην θαηά πφζν ην απνηέιεζκα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ή φρη), είλαη 0,000. Όπσο δηαπηζηψζεθε ην απνηέιεζκα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,001. Γειαδή, ε πηζαλφηεηα 

λα νθείιεηαη ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζε ηπραίνπο παξάγνληεο είλαη κεδακηλή. 

Καηά ζπλέπεηα, απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, θαη πηνζεηείηαη ε ελαιιαθηηθή, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνθξίζεσλ ησλ 

αληηθεηκεληθψλ θξηηψλ. Μάιηζηα ε ζπζρέηηζε είλαη ζεηηθή θαη πνιχ πςειή θαζψο 

βξίζθεηαη θνληά ζην +1  [r(45)=0,835,p<0,001]. (Γαθέξκνο, 2005- Ρνχζνο & 

Σζανχζεο 2002-Ρνχζνο & Σζανχζεο 2011). 

 

8.2.2 Αμηνιόγεζε Εσγξαθηώλ ζηε Βάζε ηεο Φπρνδπλακηθήο Αλάιπζεο  

 

Έπεηηα απφ ηελ εθηίκεζε ησλ δσγξαθηψλ ζηελ βάζε ησλ αηληθεηκεληθψλ θξηηψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ςπρνδπλακηθή αμηνιφγεζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ πην 

εκπεξηζηαησκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ. Ζ ςπρνδπλακηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

θαιιηηερληθή δηάζηαζε ησλ δσγξαθηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην θάζε παηδί αιιά κε 

ηελ αλάιπζε θαη «εξκελεία» ησλ επηινγψλ πνπ έρεη πξνβεί ην άηνκν (ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν είλαη δσγξαθηζκέλνο ν εαπηφο, ηα άιια πξφζσπα θαη αληηθείκελα πνπ είλαη 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δσγξαθηάο θηι). Έηζη, ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία παξνπζίαζε θάπνησλ ελδεηθηηθψλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ 

δσγξαθηψλ θαη ζα παξαηεζεί κηα ζχληνκε ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ηεο θάζε 

δσγξαθηάο.   
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Δικόνα 1. 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2066 θνξίηζη 9,4 Γ’ 

 

Ζ εηθφλα 1. παξνπζηάδεη ηελ δσγξαθηά ελφο θνξηηζηνχ 9,4 εηψλ (Γ’ Σάμε) ε νπνία 

φπσο θαίλεηαη είλαη πνιχ ζεηηθή. Σα ζηνηρεία πνπ  θαηαδεηθλχνπλ φηη είλαη ζεηηθή 

είλαη ηα παξαθάησ: Αξρηθά νη θηγνχξεο είλαη κεγάιεο θαη έρνπλ θαηαλεκεζεί ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ. Απηφ δείρλεη ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, 

πιεζσξηθφηεηα θαη εμσζηξέθεηα. Ο εαπηφο ηεο απεηθνλίδεηαη κε ην ρέξη ζε αλάηαζε 

(φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ) πνπ ζπκβνιίδεη επίζεο ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηα αηζζήκαηα ππεξεθάλεηαο σο πξνο ηελ ίδηα. 

Σν γεγνλφο φηη είλαη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο ε θηγνχξα ηνπ εαπηνχ, θαη ην φηη 

πεξηζηνηρίδεηαη απφ ζπκκαζεηέο δείρλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα είλαη έλα 

εμσζηξεθέο θαη θνηλσληθφ άηνκν, κε έλα θαιφ θνηλσληθφ δίθηπν. Απφ απηφ, θαίλεηαη 

επίζεο, πσο αηζζάλεηαη απνδνρή θαη πσο ίζσο απνηειεί ή επηζπκεί λα απνηειεί, ην 

επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. Απηφ θαίλεηαη θαη ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ηεο 

θηγνχξαο ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θηγνχξεο. Σα ζρήκαηα θαη νη κνξθέο 

ηηο δσγξαθηάο είλαη ζπκκεηξηθέο, αξηηκειείο θαη αλάινγεο κε ηα δεδνκέλα ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ ζεηηθφ θαζψο δελ δείρλεη θάπνηα απεηιή γηα 

ην παηδί. Δπηπιένλ, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηγνχξαο ηνπ εαπηνχ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηα κάηηα, ηα νπνία είλαη κεγάια, θαίλεηαη φηη ην παηδί απηφ είλαη 

εμσζηξεθέο θαη «πεξίεξγν». Σα άθξα ηνπ εαπηνχ δείρλνπλ ηελ δηάζεζε ηνπ παηδηνχ 

γηα επηθνηλσλία θαζψο θαη ην βαζκφ έληαμεο ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Σέινο, άιιε 

κηα ζεηηθή έλδεημε ζηελ δσγξαθηά απηή είλαη ε παξνπζία ρξσκάησλ ησλ νπνίσλ ε 

πιεηνςεθία  είλαη ζεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εαπηφο είλαη δσγξαθηζκέλνο ξνδ πνπ 

εθθξάδεη ραξά θαη ζειπθφηεηα. 
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Δικόνα 2. 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2105 θνξίηζη 8,2 Γ’ 

 

ηελ εηθφλα 2. Φαίλεηαη ε δσγξαθηά ελφο θνξηηζηνχ 8,2 εηψλ πνπ θνηηνχζε ζηελ Γ’ 

ηάμε. Όπσο θαη ε πξνεγνχκελε δσγξαθηά έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε  εθθξάδεη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Αξρηθά, ν εαπηφο απεηθνλίδεηαη ζηε δεμηά δψλε ηεο επηθάλεηαο ηεο 

δσγξαθηάο πνπ απνθαιχπηεη πσο ην παηδί πνπ ηε δσγξάθηζε είλαη έλα εμσζηξεθέο 

παηδί θαη πσο έρεη βιέςεηο θαη πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ. Σν φηη ην παηδί απηφ 

θαίλεηαη λα είλαη εμσζηξεθέο θαη θνηλσληθφ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 

δσγξαθίζεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηα δάθηπια ζε απηά. Σα ρέξηα είλαη αλνηρηά πνπ 

εθθξάδνπλ ηε δηάζεζε ηνπ παηδηνχ γηα επαθή θαη ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ πεξίγπξν. Σα 

πφδηα ηνπ εαπηνχ πνπ είλαη ζε δηάζηαζε θαη φρη ελσκέλα, ζπκβνιίδνπλ αηζζήκαηα 

αζθάιεηαο, ζηαζεξφηεηαο, απηναπνδνρήο θαη ζηγνπξηάο.  
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Σα ζηνηρεία ζηε δσγξαθηά  εθηείλνληαη  αξκνληθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ, νη 

θηγνχξεο είλαη ζε θαλνληθφ κέγεζνο πξάγκα πνπ δείρλεη πσο ην παηδί έρεη θαιή επαθή 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη είλαη ηζνξξνπεκέλν. Σν ζξαλίν δείρλεη νξγαλσκέλν θαη 

ζε ηάμε πνπ ζπκβνιίδεη πσο ην παηδί είλαη πνιχ νξγαλσκέλν θαη ηαθηηθφ. Σε θηγνχξα 

ηνπ εαπηνχ ηελ έρεη «ζηνιίζεη» ην παηδί κε δηάθνξα ζηνηρεία φπσο κηα θνξφλα, έλα 

ζρέδην ζηελ κπινχδα θαη ιεπηνκέξεηεο πάλσ απφ ηα παπνχηζηα, δείρλνπλ αηζζήκαηα 

εθηίκεζεο θαη ππεξεθάλεηαο γηα ηνλ εαπηφ. Σν φηη είλαη φξζην θαη θνληά ζηε 

δαζθάια ίζσο λα θαλεξψλεη ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θαη ηάζε γηα εθθξαζηηθφηεηα. Ζ 

δαζθάια είλαη δσγξαθηζκέλε κε ραξνχκελν ρξψκα φπσο ην πνξηνθαιί θαη ηα καιιηά 

ηεο είλαη ρξσκαηηζκέλα κε θίηξηλν πνπ δείρλεη αηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηάο 

πξνο ην παηδί. Σέινο, ε θαξέθια ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζήηξηαο έρεη αλνηρηφ πξάζηλν 

ρξψκα πνπ ζπκβνιίδεη αηζζήκαηα εξεκίαο, απνδνρήο, αγάπεο, αζθάιεηαο θαη 

ζηγνπξηάο απφ ην παηδί πξνο ην ζρνιείν γεληθφηεξα.  
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Δικόνα 3. 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2025 αγφξη 10,1 Δ’ 

 

Ζ δσγξαθηά ζηελ εηθφλα 3 αλήθεη ζε έλα αγφξη 10,3 ρξνλψλ (Δ’ Σάμεο), θαη δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ςπρνδπλακηθά σο ζεηηθή, αιιά σο αξλεηηθή. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί, αξρηθά ε θηγνχξα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα, δειαδή έρεη πνιχ 

ρακειή ζπζρέηηζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ δείρλεη αλσξηκφηεηα απφ κέξνπο 

ηνπ παηδηνχ θαη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Δπίζεο ν εαπηφο δελ είλαη αξηηκειήο 

θαζψο δελ έρεη ρέξηα θαη απηφ απνηειεί έλδεημε απεηιήο γηα ην παηδί. Σα πφδηα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη δσγξαθηζκέλα, απνθαιχπηνπλ πσο ην παηδί αηζζάλεηαη θφβν θαζψο 

θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη αζπκκεηξία ,θαζψο, 

ην θεθάιη είλαη δπζαλάινγα κεγάιν ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ζψκα, πξάγκα πνπ 

καξηπξά πηζαλέο ηάζεηο επηζεηηθφηεηαο θαη θησρή θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνγή, άγρνο, θφπσζε θαη ηάζεηο απηνπξνβνιήο.  
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Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζηε θηγνχξα ππάξρνπλ δχν επηπιένλ θχθινη εληφο ηεο 

θεθαιήο θαη ηνπ θνξκνχ, γεγνλφηα πνπ απνηεινχλ ελδείμεηο ςπραλαγθαζκνχ θαη 

άγρνπο ηνπ παηδηνχ. Δπηπξφζζεηα, ην παηδί έρεη επηιέμεη λα ρξσκαηίζεη κε πνξηνθαιί 

ρξψκα κφλν έλα ζεκείν ηεο δσγξαθηάο. Σν ρξψκα απηφ είλαη έλδεημε θαιπκκέλεο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ζπκνχ πνπ δελ εθθξάδεηαη ή πνπ δελ ιεθηηθνπνηείηαη. Δπηπιένλ, 

παξφιν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ρξψκα ζηε δσγξαθηά, ηελ ππφινηπε θηγνχξα δελ ηελ 

ρξσκάηηζε γεγνλφο πνπ εθθξάδεη πσο ην παηδί βηψλεη άγρνο, άξλεζε, ακθηζβήηεζε 

θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ. Σέινο, ην παηδί δελ ζρεδίαζε ζηε δσγξαθηά ηνπ νχηε ηνπο 

ζπκκαζεηέο νχηε ην δάζθαιν ηνπ, πξάγκα πνπ ζπκβνιίδεη ηελ επηζπκία ηνπ λα 

εμαθαληζηνχλ θαη ηα αηζζήκαηα κνλαμηάο πνπ κπνξεί λα ληψζεη. 
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Δηθόλα 4. 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2111 θνξίηζη 8,7 Γ’ 

 

Ζ δσγξαθηά ζηελ εηθφλα 4 ζρεδηάζηεθε απφ έλα θνξίηζη 8,7 εηψλ (Γ’ Σάμεο) θαη 

παξά ην φηη γξάθεη ζηνλ πίλαθα «είκαη ραξνχκελε» ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ςπρνδπλακηθή αλάιπζε είλαη αξλεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

μεθηλψληαο απφ ηνλ εαπηφ, ην παηδί έρεη ζρεδηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κηθξνζθνπηθφ 

αλάπνδα ζηελ θαξέθια. Απηφ δείρλεη άγρνο, ηάζεηο απφζπξζεο, ληξνπαιφηεηαο θαη 

θφβνπ ζχγθξηζεο κε ηνπο άιινπο ιφγσ ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη αλαζθάιεηαο. 

Δπίζεο, ν εαπηφο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε δαζθάια ε νπνία 

είλαη πνιχ κεγάιε. Απηφ καξηπξά θαη αηζζήκαηα θφβνπ σο πξνο ηε δαζθάια, ελψ ην 

φηη είλαη δσγξαθηζκέλε ε θηγνχξα αλάπνδα, ίζσο είλαη έλδεημε απνδηνξγάλσζεο θαη 

ζχγρπζεο. Δπηπιένλ ν εαπηφο δελ έρεη ρξψκαηα πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ άξλεζε 

ηνπ παηδηνχ, ηελ ακθηζβήηεζε θαη ην θφβν πνπ βηψλεη. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα 
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ζπλάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ (ζηφκα θαξδχ) θαη ε απνπζία ρεξηψλ 

(κε αξηηκειήο θηγνχξα) θαζψο θαη απηά δειψλνπλ θφβν θαη απεηιή. Φαίλεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πσο ην παηδί είρε πξνβεί ζε επαλαιακβαλφκελν ζβήζηκν θαη 

επαλαδεκηνπξγία ηνπ εαπηνχ γεγνλφο πνπ επίζεο ηνλίδεη ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο άγρνο θαη αλαζθάιεηα. 

Δπηπξφζζεηα, ε δαζθάια είλαη δσγξαθηζκέλε πνιχ κεγάιε, κε πνιχ καθξπά καιιηά 

θαη ζθνχξν πξάζηλν θφξεκα. Όια απηά δείρλνπλ πσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηδί ε 

παξνπζία ηεο είλαη ηδηαίηεξα επηβιεηηθή, ίζσο θαη ηξνκαθηηθή θαζψο ηα ρξψκαηα 

είλαη ην καχξν ην ζθνχξν πξάζηλν θαη ην θφθθηλν πνπ φια καδί καξηπξνχλ 

αηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη αγσλίαο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη 

πσο ην επίπεδν γξακκψλ είλαη δπζαλάινγν, πξάγκα πνπ ζπκβνιίδεη ηηο βίαηεο νξκέο 

ηνπ παηδηνχ σο πηζαλή αληίδξαζε ζην θφβν αληθαλφηεηαο. Άιιε έλδεημε άγρνπο είλαη 

ε χπαξμε επαλαιακβαλφκελσλ ζρεκάησλ (πνιιά ηεηξάγσλα ζηελ πάλσ δεμηά γσλία). 

Σέινο, πέξαλ απφ ηε δαζθάια, ην παηδί δελ έρεη δσγξαθίζεη άιια άηνκα, γεγνλφο πνπ 

ίζσο ζπκβνιίδεη αηζζήκαηα κνλαμηάο πνπ ίζσο βηψλεη ην παηδί απηφ. 
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Δηθόλα 5. 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2154 θνξίηζη 11,7 η’ 

 

ηελ εηθφλα 5 εκθαλίδεηαη ε δσγξαθηά ελφο θνξηηζηνχ 11,7 εηψλ (η’ Σάμεο) ε νπνία 

ςπρνδπλακηθά εθθξάδεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα ρξψκαηα πνπ έρεη επηιέμεη ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδί είλαη ςπρξά φπσο ην θαθέ πνπ δείρλεη αηζζήκαηα θαηάζιηςεο, ην 

ζθνχξν κπιε (σο ςπρξφ ρξψκα) δείρλεη αηζζήκαηα ακθηζπκίαο, ζιίςεο, πέλζνπο. Ζ 

θηγνχξα ηνπ εαπηνχ είλαη δσγξαθηζκέλε κε θφθθηλν πνπ εθθξάδεη άγρνο, ηαξαρή, 

επηζεηηθφηεηα, δηακαξηπξία, ζπκφ, αγσλία θαη εθδηθεηηθφηεηα θαη κε καχξν πνπ 

δείρλεη επίζεο επηζεηηθφηεηα, νξγή θαη γεληθά βαξχ πέλζνο, Σν πξφζσπν είλαη ιεπθφ 

ρξψκα πνπ θαλεξψλεη άξλεζε, ακθηζβήηεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ. Δπηπιένλ, ε 

θηγνχξα δελ είλαη ζπκκεηξηθή, θαζψο ην θεθάιη είλαη κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

ζψκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην παηδί αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (κηαο θαη απηφ απνηεινχζε ζέκα ηεο δσγξαθηάο). Σέινο, ην παηδί 

απηφ έρεη δσγξαθίζεη φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ πξάγκα, πνπ δείρλεη αηζζήκαηα 
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αλαζθάιεηαο, ελψ ν ηφλνο ησλ γξακκψλ ησλ ρξσκάησλ κε ρξψκαηα δελ είλαη ίδηνο, 

γεγνλφο πνπ καξηπξά ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ λα αθαηξείηαη θαη λα θνπξάδεηαη εχθνια. 

 

8.2.3 Πνζνηηθνπνηεζε ησλ αξλεηηθσλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο. 

 

Ζ ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ησλ δσγξαθηψλ δελ ελέρεη θάπνηα πνζνηηθή ρξνηά, αιιά 

ζηεξίδεηαη ζηελ πνηνηηθή αλάιπζή ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε 

θαη εξκελεία ηνπ εμεηαζηή. Παξά ην γεγνλφο απηφ,  ζηελ παξνχζα έξεπλα 

επηρεηξήζεθε κηα πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ησλ δσγξαθηψλ. Έγηλε ην παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαλεί, κέζσ ηεο ζηαηηζηηθή αλάιπζεο κεηέπεηηα, αλ ππάξρνπλ πνζνηηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα παηδηά κε νκαιή επίδνζε,ζηα παηδηά κε δπζιεμία θαη ζηα παηδηά κε 

νξηαθή λνεκνζχλε. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο πίλαθαο κε 9 θαηλία ηα νπνία αθνξνχζαλ 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ηα πηζαλά ζηνηρεία ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ φπνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ αξλεηηθέο ελδείμεηο. ην θάζε θαηλίν, ινηπφλ εθηηκήζεθαλ 

ηα παξαθάησ:  

• ην 1ν θαηλίν αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθαο ηάμεο, ηνλ ηξφπν πνπ είλαη 

δσγξαθηζκέλνο, ηα ρξψκαηά ηνπ, ην ηη είλαη γξακκέλν επάλσ ηνπ,  

• ην 2ν θαηλίν ζρεηίδεηαη κε ηηο επηινγέο ή ηα αληηθείκελα πνπ δειψλνπλ άγρνο, 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα π.ρ. ην ξνιφη ζηνλ ηνίρν, ν αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο 

ζπφγγνο, ε βέξγα ζην ρέξη ηνπ δαζθάινπ, ε έληνλα δσγξαθηζκέλε πφξηα ηεο ηάμεο, 

ην κνπηδνπξσκέλν ζρνιείν, ηα θάγθεια, νη ρανηηθέο γξακκέο παληνχ,  

• ην 3ν θαηλίν αλαθέξεηαη ζηελ απεηθφληζε εαπηνχ εθείλνπ πνπ δσγξαθίδεη. 

Απηφ ην θαηλίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην ζέκα ηεο 

δσγξαθηάο. Δπνκέλσο, ιακβάλεηαη ππφςε αλ έρεη ππάξρεη ζην ζρέδην θηγνχξα ηνπ 

«εαπηνχ», εθηηκάηαη ην κέγεζνο ηνπ, ηα ρξψκαηα, ε αξηηκέιεηα ηεο θηγνχξαο, ε 

έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, νη αγρψδεηο γξακκέο, νη κνπηδνχξεο επάλσ ζηε θηγνχξα, ην 

κηθξφ κέγεζνο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε δσγξαθηά, 
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• ην 4ν θαηλίν αλαθέξεηαη ζην δάζθαιν/ δαζθάια ηεο ηάμεο, αλ είλαη απψλ ή 

παξψλ, ζηα ρξψκαηα κε ηα νπνία είλαη δσγξαθηζκέλνο, ην κέγεζνο ηνπ, αλ είλαη 

αξηηκειήο, αλ έρεη έληνλε έθθξαζε ζην πξφζσπφ ηνπ, αλ είλαη δεκέλνο,  

• ην 5ν θαηλίν αλαθέξεηαη ζηελ έδξα ηνπ δαζθάινπ/ δαζθάιαο, αλ ππάξρεη, αλ 

είλαη θελή ή κε δάζθαιν, ζην ρξψκα ηεο, ζην ζρήκα,  

• ην 6ν θαηλίν αλαθέξεηαη  ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνχ πνπ αλήθεη ε 

δσγξαθηά, αλ είλαη παξφληεο ή φρη, αλ είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνη, ην 

κέγεζνο ηνπο, ε αξηηκέιεηα, νη εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο  

• ην 7ν θαηλίν αλαθέξεηαη ζηα ζξαλία ηεο ηάμεο, αλ είλαη αξλεηηθά κε βάζε ην 

ρξψκα θαη ηηο γξακκέο, αλ είλαη θελά ή φρη θ.η.ι. 

• ην 8ν θαηλίν ππάξρεη γηα φζα αξλεηηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ ζε θάζε δσγξαθηά 

θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα, π.ρ. δσγξαθηά πνπ απεηθνλίδεη 

έλα κνπηδνπξσκέλν ζρνιείν θαη φρη κία ηάμε θ.η.ι.  

• Σέινο, ην 9ν θαηλίν αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν, ζην ζθνξ ησλ θαηαγξαθψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ πνζνηηθή θαηακέηξεζε ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε θαηλίν ππήξραλ αξηζκνί απφ 

0 θαζφινπ αξλεηηθφ έσο θαη 3 πάξα πνιχ αξλεηηθφ. Έηζη, φηαλ γίλνληαλ ην άζξνηζκα 

ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θαηλίσλ, ν βαζκφο πνπ πξνέθππηε ζπκβφιηδε ην πφζν ζεηηθά 

(ρακειφ ζθνξ) ή αξλεηηθά (πςειφ ζθνξ) ήηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ζε θάζε 

δσγξαθηά.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο πνζνηηθνπνίεζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί παξαθάησ ε αλάιπζε θάπνησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δσγξαθηψλ.  
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1. Εσγξαθηά. 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2066 θνξίηζη 9,4 Γ’ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δσγξαθηά δεκηνπξγήζεθε απφ έλα θνξίηζη 9,4 εηψλ. Σν ζχλνιν ηεο 

δσγξαθηάο ηεο δίλεη κία ζεηηθή εληχπσζε, θαζψο πξνβάιινληαη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. χκθσλα ινηπφλ κε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα πνζνηηθνπνίεζεο 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: (1) Γελ ππάξρεη πίλαθαο νπφηε απηφ είλαη έλδεημε ζεηηθή 

θαη βαζκνινγείηαη κε 0. (2) Δλδείμεηο άγρνπο φπσο κνπηδνπξσκέλνο ζπφγγνο, βέξγα, 

ξνιφη ζηνλ ηνίρν, κνπηδνπξσκέλν ζρνιείν, παξάζπξα κε θάγθεια δελ ππάξρνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δσγξαθηά γεγνλφο πνιχ ζεηηθφ ην νπνίν βαζκνινγείηαη κε 0. (3) Ο 

εαπηφο δελ έρεη θακία αξλεηηθή έλδεημε θαη γηα ην ιφγν απηφ βαζκνινγείηαη επίζεο 

κε ην 0. (4-5) Ο δάζθαινο θαη ε έδξα δελ ππάξρνπλ ζηε δσγξαθηά επνκέλσο 

βαζκνινγνχληαη κε 0. (6) Οη ζπκκαζεηέο είλαη παξφληεο θαη ζεηηθά δσγξαθηζκέλνη 

άξα βαζκνινγνχληαη κε 0. (7-8) Σα ζξαλία είλαη ζεηηθά δσγξαθηζκέλα θαη άιιεο 

ελδείμεηο πνπ λα είλαη αξλεηηθέο δελ ππάξρνπλ επνκέλσο θαη πάιη βαζκνινγνχληαη κε 

0. Δπνκέλσο, ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ είλαη 0 νπφηε θαη ε δσγξαθηά 

θξίλεηαη πνιχ ζεηηθή.   
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2. Εσγξαθηά                   . 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2047 θνξίηζη 11,8 η’ 

 

Ζ δσγξαθηά απηή αλήθεη ζε έλα θνξίηζη 11,8 εηψλ (η’ Σάμεο). Ζ ζπλνιηθή 

εληχπσζε πνπ δεκηνπξγεί ε δσγξαθηά είλαη ζεηηθή θαζψο είλαη νξγαλσκέλε ζσζηά, 

νη θηγνχξεο είλαη ρακνγειαζηέο, ιεηηνπξγνχλ ζαλ νκάδα θαη ηέινο, ε δσγξαθηά είλαη 

δηαθνζκεκέλε θαη κε άιια ζηνηρεία φπσο ην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν θαη ε θαξδηά. 

Με βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα πνζνηηθνπνίεζεο ηψξα, (1-2). δελ ππάξρεη πίλαθαο 

νχηε άιιεο ελδείμεηο άγρνπο νπφηε βαζκνινγνχληαη απηά ηα ζηνηρεία κε 0. (3) Ο 

εαπηφο δελ είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο, αληίζεηα είλαη ρακνγειαζηφο κε ην ρέξη ζε 

αλάηαζε πνπ δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ θαη αλάιεςε πξσηνβνπιίαο επνκέλσο 

βαζκνινγείηαη επίζεο κε 0. (4) Ο δάζθαινο απνπζηάδεη άξα πάιη παίξλεη 0 απηφ ην 

ζηνηρείν.  (5) . Ζ έδξα ππάξρεη ζηε δσγξαθηά αιιά είλαη ζεηηθά δσγξαθηζκέλε θαη 

ζε ηάμε φπσο ηα ζξαλία άξα βαζκνινγείηαη μαλά κε 0.  (6) Σν ζηνηρείν κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο επίζεο βαζκνινγείηαη κε 0 θαζψο είλαη παξφληεο θαη ζεηηθά 

δσγξαθηζκέλνη. (7-8) Σα ζξαλία είλαη ζεηηθά δσγξαθηζκέλα θαη γεκάηα ελψ άιιεο  

ελδείμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη αξλεηηθέο δελ ππάξρνπλ, άξα βαζκνινγνχληαη 

κε κεδέλ. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο δσγξαθηάο απηήο είλαη 0 άξα ε δσγξαθηά είλαη πνιχ 

ζεηηθή.  
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3. Εσγξαθηά.                          . 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2072 αγφξη 10,3 Δ’ 

 

Ζ δσγξαθηά απηή έρεη ζρεδηαζηεί απφ έλα αγφξη 10,3 εηψλ( Δ’ Σάμεο) θαη απφ ηελ 

αλάιπζή ηεο ζεσξείηαη αξλεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα, 

(1) ν πίλαθαο είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο θαζψο ην επίπεδν ησλ γξακκψλ είλαη κε 

δπζαλάινγε ελεξγεηηθφηεηα (πξάγκα πνπ δείρλεη άγρνο- έληαζε θηι), επνκέλσο 

βαζκνινγείηαη κε ηνλ αξηζκφ 2. (2)Άιιεο ελδείμεηο άγρνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ην πιαίζην κε ην κνβ ρξψκα (πνπ δείρλεη ακθηζπκία, ζιίςε, πέλζνο) 

θαη ηηο λεπξηθέο γξακκέο θαζψο θαη ν αλεκηζηήξαο επνκέλσο βαζκνινγείηαη κε ηνλ 

αξηζκφ 2 γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. (3) Ο εαπηφο είλαη δσγξαθηζκέλνο κε 

αξλεηηθφ ρξψκα (είλαη φινο καχξνο πνπ δείρλεη ζπκφ, νξγή, επηζεηηθφηεηα θαη 

πέλζνο), κε ιππεκέλε έθθξαζε, κε αξηηκειήο θαη ζηξακκέλνο ζην πιάη επνκέλσο 

βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. (4) Ζ δαζθάια, είλαη παξνχζα θαη αξλεηηθά 

δσγξαθηζκέλε επνκέλσο παίξλεη 1 βαζκφ. (5- 6) Ζ έδξα θαη νη ζπκκαζεηέο 

απνπζηάδνπλ επνκέλσο βαζκνινγνχληαη κε ην  0. (7) Σν ζξαλίν είλαη αξλεηηθά 

δσγξαθηζκέλν, καχξν, άδεην κε έληνλν πεξίγξακκα, ζπλεπψο βαζκνινγείηαη κε 2 



65 
 

βαζκνχο. (8) Άιιε αξλεηηθή έλδεημε είλαη ην φηη ππάξρνπλ δηάθνξα πιαίζηα κε 

γξακκέο πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ κε ρανηηθφ ηξφπν, επνκέλσο 

βαζκνινγείηαη θαη κε 2 κνλάδεο θαη γηα απηά ηα ζηνηρεία. (9) Σν ζχλνιν ζθνξ ηεο 

βαζκνινγίαο κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα είλαη 11, πνπ δείρλεη φηη είλαη πνιχ 

αξλεηηθή ε ζπγθεθξηκέλε δσγξαθηά θαζψο πεξηιακβάλεη πνιιέο αξλεηηθέο ελδείμεηο. 
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4. Εσγξαθηά.                   . 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2018 θνξίηζη 9,8 Γ’ 

 

Ζ δσγξαθηά 4 αλήθεη ζε έλα θνξίηζη 9,8 εηψλ (Γ’ Σάμεο) θαη ραξαθηεξίδεηαη ζην 

ζχλνιφ ηεο σο αξλεηηθή. Πην αλαιπηηθά βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηνπ πίλαθα: (1) ν 

πίλαθαο δελ ππάξρεη άξα δελ βαζκνινγείηαη, (2) κηα ζεκαληηθή έλδεημε άγρνπο είλαη 

ην φηη ε δσγξαθηά είλαη ρανηηθή θαη απηή βαζκνινγείηαη κε 2 βαζκνχο. (3) ν εαπηφο 

είλαη κηθξνζθνπηθφο, ρσξίο ρξψκα, θαη κε αξηηκειήο επνκέλσο παίξλεη 2 κνλάδεο, (4) 

ν δάζθαινο (πάλσ αξηζηεξά), είλαη παξψλ, κε αξηηκειήο θαη αξλεηηθά 

δσγξαθηζκέλνο (αληί γηα ηειείεο γηα κάηηα έρεη ζρεδηάζεη “x”) επνκέλσο 

βαζκνινγείηαη κε ηνλ αξηζκφ 2. (5) Ζ έδξα είλαη θελή θαη αξλεηηθή (δπν έληνλεο 

γξακκέο ζπληεινχλ ηελ έδξα ηνπ δαζθάινπ) άξα επίζεο βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. 

(6) Οη ζπκκαζεηέο είλαη αξλεηηθνί, κε αξηηκειείο, ρσξίο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζψπνπ, ζπλεπψο βαζκνινγνχληαη κε 2 κνλάδεο. (7) Σα ζξαλία είλαη αξλεηηθά 

δσγξαθηζκέλα, θαζψο κάιινλ ηα ζξαλία είλαη νη γξακκέο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο 

ηεο δσγξαθηάο, άξα ην ζηνηρείν απηφ βαζκνινγείηαη κε 1. (8) ηέινο δελ ππάξρεη άιιε 

αξλεηηθή έλδεημε άξα δελ βαζκνινγείηαη. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δσγξαθηάο είλαη 11 βαζκνί. Χο εθ’ ηνχηνπ, θάλεθε πσο ππήξραλ, πάξα πνιιέο 

αξλεηηθέο ελδείμεηο, επνκέλσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη είλαη πνιχ 

αξλεηηθά. 
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5. Εσγξαθηά                 . 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2052 θνξίηζη 11,7 η’ 

 

Ζ δσγξαθηά 5 έρεη ζρεδηαζηεί απφ έλα θνξίηζη 11,7 εηψλ (η’ Σάμε) πνπ κέζσ ηεο 

έξεπλαο δηαγλψζηεθε κε δπζιεμία. Ζ δσγξαθηά απηή κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα  

πνζνηηθνπνίεζεο, ραξαθηεξίδεηαη σο αξλεηηθή. Γειαδή, μεθηλψληαο απφ ην πξψην 

ζηνηρείν, (1) ηνλ πίλαθα, δελ έρεη θάπνην ρξψκα, φκσο είλαη γεκάηνο απφ 

καζεκαηηθέο πξάμεηο αλαπάληεηεο πνπ δειψλεη άγρνο θαη θφβν εθ’ κέξνπο ηνπ 

παηδηνχ άξα ην ζηνηρείν απηφ βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. (2) Άιιε έλδεημε άγρνπο 

είλαη ν ράξηεο ν νπνίνο είλαη ιεπηνκεξψο δσγξαθηζκέλνο γεγνλφο πνπ βαζκνινγείηαη 

κε 2 βαζκνχο. (3) Ο εαπηφο, είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο, κε δηαθάλεηα (δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο απηφ ην ζηηι ζρεδίνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ), ην πξφζσπν δείρλεη ιχπε θαη θφβν φπσο 

θαίλεηαη απφ ην ζηφκα, ελψ ηα ρέξηα είλαη πην έληνλα δσγξαθηζκέλα ζε ζρέζε κε ην 

ππφινηπν ζψκα. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, νη ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ, 

βαζκνινγείηαη κε ηνλ αξηζκφ 2. (4) Ζ δαζθάια είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλε, κε 

αλνηρηφ ζηφκα πνπ δείρλεη πσο θσλάδεη, κε κεγάιν θεθάιη θαη αξλεηηθφ ρξψκα, 

ζηνηρεία πνπ είλαη ηδηαίηεξα  αξλεηηθά άξα βαζκνινγνχληαη κε ηνλ αξηζκφ 2. (5) Ζ 

έδξα είλαη θελή επνκέλσο βαζκνινγείηαη κε 1 βαζκφ. (6-7) Οη ζπκκαζεηέο θαη ηα 
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ζξαλία απνπζηάδνπλ απφ ηε δσγξαθηά επνκέλσο δελ βαζκνινγνχληαη. (8) Σέινο, κηα 

ηειεπηαία αξλεηηθή έλδεημε είλαη ηα ζρφιηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ δσγξαθηά, απφ 

ηε δαζθάια «Σειείσλε γξάθε» θαη απφ ηε καζήηξηα «ηη λα γξάςσ ηψξα..;», απηά 

είλαη πνιχ αξλεηηθά θαζψο δείρλνπλ ηνπ άγρνο θαη ην θφβν ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε 

ηε δαζθάια θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο, άξα 

βαζκνινγείηαη κε 2 βαζκνχο. Ο ζπλνιηθφο βαζκφο πνπ παίξλεη ε ζπγθεθξηκέλε 

δσγξαθηά είλαη 11, πξάγκα πνπ δείρλεη ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 

ελδείμεσλ ζε απηή. πλεπψο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ γηα ηε 

κάζεζε, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, είλαη πνιχ αξλεηηθά.  
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6. Εσγξαθηά                 . 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2147 αγφξη 10,2 Δ’ 

 

Ζ δσγξαθηά 6 δεκηνπξγήζεθε απφ έλα καζεηή 10,2 εηψλ πνπ θνηηνχζε ζηελ Δ’ Σάμε. 

Ζ δσγξαθηά απηή κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα θξίλεηαη αξλεηηθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, (1) ν πίλαθαο είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο, κε βάζε ην ζρήκα θαη 

ηηο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφλ, άξα βαζκνινγείηαη κε 1, (2) άιιεο 

ελδείμεηο άγρνπο είλαη ε κνπηδνπξσκέλε θηκσιία ζην ρέξη ηεο δαζθάιαο, ηα ζρήκαηα 

δεμηά θαη αξηζηεξά ζηε δσγξαθηά πνπ δελ έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν λφεκα, ην δεμί 

κέξνο ηεο δσγξαθηάο, ην νπνίν είλαη θάζεηα βακκέλν κε κνιχβη, έηζη, φια απηά 

βαζκνινγνχληαη κε 2. (3) Ο εαπηφο,  είλαη βακκέλνο καχξνο, (αξλεηηθφ ρξψκα), 

κνπηδνπξσκέλνο, βξίζθεηαη επάλσ ζην ζξαλίν άξα είλαη πνιχ αξλεηηθφο θαη 

βαζκνινγείηαη κε 2. (4) Ζ δαζθάια, είλαη παξνχζα, αξλεηηθά δσγξαθηζκέλε κε ηελ 

θηκσιία ζην ρέξη, ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ θαη κε έλα βέινο απφ ην παηδί λα 

ηελ δηαπεξλάεη, επνκέλσο θαη απηέο νη ελδείμεηο βαζκνινγνχληαη κε 2. (5) Ζ έδξα 

απνπζηάδεη ζπλεπψο βαζκνινγείηαη κε ην 0. (6) Οη ζπκκαζεηέο είλαη παξφληεο αιιά 

είλαη αξλεηηθνί, κε ιππεκέλα πξφζσπα, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα ε θηγνχξεο 

ηνπο, θαη ηα θεθάιηα ηνπο είλαη ζηξακκέλνη αιινχ θαη φρη ζηνλ πίλαθα. Απηά επίζεο 

βαζκνινγνχληαη κε 2. (7) Σα ζξαλία, είλαη αξλεηηθά επνκέλσο παίξλνπλ ηνλ βαζκφ 1. 
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(8)Σέινο, άιιε αξλεηηθή έλδεημε είλαη ην γεγνλφο πσο ν εαπηφο θαίλεηαη πσο πεηάεη 

έλα βέινο πξνο ηελ δαζθάια ηνπ θαη έρεη δσγξαθίζεη ηε δαζθάια λα πνλάεη θαζψο 

έρεη γξάςεη πάλσ απφ εθείλε ην εμήο ζρφιην «ΑΑΑ». Απηφ καδί κε ην φηη βξίζθεηαη 

πάλσ ζην ζξαλίν κνπηδνπξσκέλνο ν εαπηφο, δείρλνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα, ηελ νξγή 

θαη γεληθφηεξα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ πξνο ην ζρνιείν, πξάγκα πνπ 

βαζκνινγείηαη κε 2 κνλάδεο. πλεπψο, ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ησλ αξλεηηθψλ 

ελδείμεσλ είλαη 12 κνλάδεο, άξα νη αξλεηηθέο ελδείμεηο είλαη πνιιέο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ πξνο ηε κάζεζε πνιχ αξλεηηθά. 
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7. 7. Εσγξαθηά           . 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2008 αγφξη 8,2 Γ’ 

 

Ζ παξαπάλσ δσγξαθηά δεκηνπξγήζεθε απφ έλα αγφξη, 8,2 εηψλ (Γ’ Γεκνηηθνχ). Ζ 

δσγξαθηά απηή ζην ζχλνιφ ηεο είλαη αξλεηηθή γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (ζχκθσλα 

κε ηηο ελδείμεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα): (1) Αξρηθά, ν 

πίλαθαο είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο, θαζψο πεξηέρεη λεπξηθέο γξακκέο θαη είλαη 

εκηηειήο, ζπλεπψο βαζκνινγείηαη κε ηνλ αξηζκφ 1. (2) Άιιεο ελδείμεηο άγρνπο είλαη ε 

πφξηα ηεο ηάμεο πνπ είλαη γξακκέλν επάλσ ηεο ην ηκήκα («Γ2») κε έληνλνπο 

ραξαθηήξεο θαζψο θαη ην αληηθείκελν πνπ θξαηάεη ν δάζθαινο ζην ρέξη ηνπ (θηκσιία 

ή βέξγα) άξα ην ζηνηρείν απηφ παίξλεη 2 βαζκνχο.  

(3) Σν αγφξη απηφ ζηε δσγξαθηά ηνπ δελ έρεη ζρεδηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, παξφιν πνπ 

απηφ είλαη ην ζέκα ηεο δσγξαθηάο. Σν ζηνηρείν απηφ, είλαη πνιχ αξλεηηθφ θαη 

ζπκβνιίδεη ηελ θαθή ζρέζε θαη ζπλαλαζηξνθή ηνπ παηδηνχ κε ηνλ απεηθνληδφκελν 

πεξίγπξν, ην παηδί απηναλαηξείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Γηα απηφ ην ιφγν ε 
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ζπγθεθξηκέλε έλδεημε παίξλεη ηε βαζκνινγία 3. (4) Ο δάζθαινο είλαη πνιχ αξλεηηθά 

δσγξαθηζκέλνο θαζψο έρεη καχξν ρξψκα, ηα κάηηα ηνπ είλαη κεγάια κε ηειείεο ζηε 

κέζε, έρεη αλνηρηφ ζηφκα θαη είλαη κνπηδνπξσκέλνο επνκέλσο ν βαζκφο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο ελδείμεηο είλαη ην 2. (5- 6) Ζ έδξα θαη νη ζπκκαζεηέο δελ 

ππάξρνπλ άξα δελ βαζκνινγνχληαη. (7) Σα ζξαλία, είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλα 

θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ην θαθέ ρξψκα ε έληαζε ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ζηαζεξή, 

επίζεο είλαη θελά άξα ν βαζκφο γηα ηηο ελδείμεηο απηέο είλαη ην 2. (8) Σέινο, δελ 

ππάξρεη άιιε αξλεηηθή έλδεημε ζηε δσγξαθηά επνκέλσο δελ βαζκνινγείηαη. Ζ 

ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο δσγξαθηάο ινηπφλ είλαη νη 10 βαζκνί, πνπ δείρλνπλ ην 

πφζα πνιιά αξλεηηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ ζε απηή θαη πφζν αξλεηηθά είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ. 
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8. Εσγξαθηά                    . 

      

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2088 αγφξη 11,3 η’ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δσγξαθηά αλήθεη ζέ έλα αγφξη, κε ειηθία 11,3 εηψλ (η’ Σάμε). ην 

ζχλνιφ ηεο ζαλ δσγξαθηά πεξηέρεη αξθεηά αξλεηηθά ζηνηρεία. Πην αλαιπηηθά κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηακεηξνχληαη ζηνλ πίλαθα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ελδείμεσλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: (1) Ο πίλαθαο δελ είλαη απφιπηα ζεηηθφο νχηε 

απφιπηα αξλεηηθφο, δελ έρεη θάπνην αξλεηηθφ ρξψκα ή θάπνηα αθξαία επηινγή νπφηε 

δελ βαζκνινγείηαη. (2) Άιιεο ελδείμεηο άγρνπο δελ ππάξρνπλ, νπφηε επίζεο δελ 

βαζκνινγείηαη. (3) Ο εαπηφο είλαη αξλεηηθά δσγξαθηζκέλνο, κε αξηηκειήο, κε δφληηα, 

ζπλεπψο παίξλεη ε έλδεημε απηή ηνλ βαζκφ 2. (4) Ο δάζθαινο, είλαη αξλεηηθά 

δσγξαθηζκέλνο, κε δφληηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα, άξα βαζκνινγείηαη κε 

ηνλ αξηζκφ 2. (5-6) Ζ έδξα απνπζηάδεη φπσο θαη νη ζπκκαζεηέο άξα δελ 

βαζκνινγνχληαη. (7) Σν ζξαλίν δελ είλαη απφιπηα αξλεηηθφ αιιά νχηε θαη ζεηηθφ 

επνκέλσο βαζκνινγείηαη κε ην βαζκφ 1. (8) Οη ζπκκαζεηέο είλαη απφληεο άξα δελ 

βαζκνινγνχληαη. (9) Άιιεο αξλεηηθέο ελδείμεηο είλαη ην φηη ην παηδί έρεη γξάςεη πάλσ 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπ «ζα πεηάμσ θαλέλα κνιχβη ζηελ θπξία», θαζψο θαη ην φηη δείρλεη 

έλα κνιχβη λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ δαζθάια θαη εθείλε λα ιέεη θάηη ην νπνίν δελ 
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είλαη μεθάζαξν, είλαη ελδείμεηο επηζεηηθφηεηαο θαη νξγήο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ, επνκέλσο βαζκνινγνχκε κε 2 κνλάδεο. Σν ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ 

ελδείμεσλ ζηελ παξνχζα δσγξαθηά είλαη 7. 

 

8.3 Γηαρσξηζκόο  πκκεηερόλησλ  ζηε  Βάζε  ησλ  Φπρν-εθπαηδεπηηθώλ  

Σεζη (Αθαδεκατθήο θαη Γλσζηηθήο Δπίδνζεο).  

 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ νη δηαθνξέο ζε επίπεδν ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο, κε δπζιεμία θαη κε νξηαθή λνεκνζχλε, πξάγκα πνπ απνηεινχζε 

θαη ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νθεηιφηαλ λα δηαρσξηζηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Έηζη αξρηθά, απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ ηεζη λνεκνζχλεο 

Raven, πξνέθπςε φηη δείγκα θπκαίλνληαλ λνεηηθά ζηηο αθφινπζεο δηαβαζκίζεηο:  

1: Impaired (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη πνιχ πην θάησ απφ ηα φξηα ηνπ 

θπζηνινγηθνχ θαη ην άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 5% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

2: Below IV (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη πνιχ πην θάησ απφ ηα φξηα ηνπ 

θπζηνινγηθνχ θαη ην άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 10% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

3: Below (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη θάησ απφ ηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ην 

άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 10-25% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

4: Average III- (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη ζηα θαηψηαηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ 

θαη ην άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 25-50% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

5: Average III+ (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη ζηα αλψηαηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη 

ην άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 50-75%  ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

6: Above (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη πάλσ απφ ηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ην 

άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 75% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

7: Above II+ (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη πάλσ απφ ηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ην 

άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 90% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 

8: Superior (ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη πάλσ απφ ηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη ην 

άηνκν μεπεξλάεη λνεηηθά ην 95% ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ) 
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Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ θαηαηάρζεθαλ ζε θάζε έλα λνεηηθφ επίπεδν θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίνακαρ 2. χλνιν πκκεηερφλησλ (Ν) αλά λνεηηθφ επίπεδν 

Ννεηηθφ 

Δπίπεδν 
Impaired Below IV Below Average III+ Average III Above AboveII+ Superior 

Αξηζκφο 

(Ν) 

Παηδηψλ 
43 31 51 69 70 48 12 19 

 

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ην ηεζη λνεκνζχλεο, 

επηρεηξήζεθε ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ηεζη 

αθαδεκατθήο επίδνζεο, απφ φπνπ επηιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παηδηψλ γηα 

πεξεηαίξσ ςπρνεθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε.  

 

 Τπόπορ εξαγυγήρ αποηελεζμάηυν βάζει ηυν τςσοεκπαιδεςηικών δοκιμαζιών: 

Οη ςπρνεθπαηδεπηηθέο δνθηκαζίεο  εθηηκνχζαλ ηελ αθαδεκατθή θαη γλσζηηθή επίδνζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, ν ηξφπνο εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ηα 

αθαδεκατθά ηεζη νξζνγξαθίαο θαη καζεκαηηθψλ, ήηαλ ε αλίρλεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νξζψλ απνθξίζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηα δπν ηεζη θαζψο θαη ε αλίρλεπζε θαη ην 

είδνο ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε βαζκνινγία 

ζηνπ ηεζη λνεκνζχλεο θαη ηεο επίδνζε ηνπ θάζε παηδηνχ ζηηο ππφινηπεο δνθηκαζίεο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ηεζη θσλνινγηθήο, κλεκνληθήο θαη ζπληαθηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηά ηα νπνία γηα ηελ 

εμαγσγή δηαγλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ εθπνλήζεθαλ ηα παξαθάησ:   

Δνθηκαζία αλαγλώξηζεο κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ: ε αλάγλσζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρξνλνκεηξνχληαλ ζε 

δεθηεξφιεπηα, ηα νπνία θαηαγξάθνληαλ, θαηαγξάθνληαλ νη επαλαιήςεηο θαη νη 

απηνδηνξζψζεηο θαη πξνζκεηξνχληαλ ηα ιάζε θαη ηα είδε ηνπο (ιεθηηθέο, 

ζεκαζηνινγηθέο ππνθαηαζηάζεηο θ.η.ι.) πνπ πξνέβε ην θάζε παηδί. 
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Δνθηκαζία αλαγλώξηζεο κεκνλσκέλσλ ςεπδνιέμεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάγλσζεο ησλ ςεπδνιέμεσλ απφ ηα παηδηά, θαηαγξάθνληαλ ηα δεθηεξφιεπηα πνπ 

ρξεηάδνληαλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ αλάγλσζε, ζεκεηψλνληαλ νη επαλαιήςεηο θαη 

νη απηνδηνξζψζεηο θαη αζξνίδνληαλ ηα ιάζε πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ.  

Δνθηκαζία γξήγνξνπ θαηνλνκαζκνύ αληηθεηκέλσλ, ρξσκάησλ, γξακκάησλ θαη 

αξηζκεηηθώλ ςεθίσλ (Naming Speed Test). ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία, φπνπ ην 

θάζε παηδί θαηνλφκαδε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία φπσο αληηθείκελα, ρξψκαηα, 

γξάκκαηα θαη αξηζκνχο πνπ ηνπ δηλφηαλ, θαηαγξαθφηαλ ηα ιάζε θαη ν ρξφλνο ζε 

δεθηεξφιεπηα πνπ ρξεηάζηεθε ζε θάζε ππνδνθεκαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θαηνλνκαζκνχ, ελψ ζην ηέινο ζπλαζξνίδνληαλ ε δηάξθεηα.  

Δνθηκαζία θσλνινγηθήο ελεκεξόηεηαο κέζσ κνλήο θαη δηπιήο θσλεκηθήο 

αληηκεηάζεζεο: ζηε δνθηκαζία κνλήο θσλεκηθήο αληηκεηάζεζεο, ζηελ νπνία ην θάζε 

παηδί πξαγκαηνπνηνχζε αληηκεηαζέζεηο ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο ηελ εθάζηνηε ιέμεο 

κε έλα επηπιένλ γξάκκα, θαη ζηελ δνθηκαζία δηπιήο αληηκεηάζεζεο, ην θάζε παηδί 

κεηέθεξε ην πξψην γξάκκα ηεο κίαο ιέμεο κε ην πξψην γξάκκα ηεο δεχηεξεο ιέμεο,   

θαηαγξάθνληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα νη ζσζηέο θαη νη ιαλζαζκέλεο απνθξίζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ζηα δχν είδε εληηκεηαζέζεσλ, ελψ ζην ηέινο αζξνίδνληαλ νη 

ζσζηέο απαληήζεηο αλά είδνο αληηκεηάζεζεο.  

Δνθηκαζία κλεκνληθήο ηθαλόηεηαο (κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθώλ ςεθίσλ: νξζόδξνκε θαη 

αληίζηξνθε αλάθιεζε - κε ηε ρξήζε ςεπδνιέμεσλ: απιή αλάθιεζε): ε απηή ηε 

δνθηκαζία θαηακεηξψληαλ θαη αζξνίδνληαλ νη ζσζηέο απνθξίζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ 

αλάθιεζε ησλ εθθσλεκέλσλ αξηζκψλ θαη ησλ ςεπδνιέμεσλ. 

Δνθηκαζία ζπληαθηηθήο ελεκεξόηεηαο (Sentence Assembly): ε απηή ηελ ηειεπηαία 

δνθηκαζία, φπνπ δηλφηαλ ζηα παηδηά 20 ζεηξέο απφ ιέμεηο αλαθαηεκέλεο, πξνθεηκέλνπ 

λα ηηο δηαβάζνπλ δπλαηά θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ (πξνθνξηθά) ζηε ζεηξά, ρσξίο λα 

ηηο αιιάμνπλ ή λα πξνζζέζνπλ θάηη, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ δχν πξνηάζεηο κε λφεκα 

θάζε θνξά, πξνζκεηξνχληαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο θαη θαηαγξάθνληαλ ν ρξφλνο 

απφθξηζήο ηνπο. 

Έηζη, κε βάζε ηελ ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο παξαπάλσ θιίκαθεο 

πξνέθπςαλ νη παξαθάησ δηαγλσζηεθέο θαηεγνξίεο: 

0: παηδηά κε Γείθηε Ννεκνζχλεο ρακειφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ (πεηξακαηηθή νκάδα) 
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1: παηδηά κε θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο ρσξίο αθαδεκατθέο ή γλσζηηθέο 

κεηνλεμίεο. (νκαιά παηδηά πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο ακάδα ειέγρνπ) 

2: παηδηά κε δπζιεμία: θπζηνινγηθφο δείθηεο λνεκνζχλεο κε ρακειή αθαδεκατθή 

επίδνζε (πεηξακαηηθή νκάδα) 

3: παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε  θαη κε πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθέο κεηνλεμίεο 

4: παηδηά κε θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλε ρσξίο λα απνηεινχλ δεπγάξηα γηα ηα 

παηδηά κε δπζιεμία. 

5: Παηδηά κε πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθέο κεηνλεμίεο πνπ δελ εληάρζεθαλ ζε άιιε 

θαηεγνξία. 

6: Παηδηά κε πεξηνξηζκέλεο αθαδεκατθέο κεηνλεμίεο πνπ δελ εληάρζεθαλ ζε άιιε 

θαηεγνξία. 

Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε θαηεγνξία θαίλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα:  

Πίνακαρ 3. χλνιν παηδηψλ (Ν) αλά δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. 

Καηεγνξίεο 0 1 2 3 4 5 6 

Αξηζκόο 

παηδηώλ (N) 
25 38 37 1 69 1 18 

Μ.Ο.Ζιηθίαο 

(mean) 
10,2 10,9 10,9 8,2 10,7 11,4 10,2 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

(s) 

0,05 0,15 0,27 0,15 0,09 1,5 0,07 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ην δείγκα ρσξίζηεθε ζε ηξεηο νκάδεο, ζηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κε νκαιή λνεκνζχλε θαη επίδνζε (θαηεγνξία 1), ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε 

δπζιεμία (θαηεγνξία 2) θαη ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε νξηαθή λνεκνζχλε 

(θαηεγνξία 0). Ο δηαρσξηζκφο απηφο ζπληειέζηεθε, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 
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αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ 

αλήθνπλ. 

 

8.4 Γηαθνξέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηώλ αλάινγα ηελ δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ: 

 

 

Με βάζε, ηα ςπρνδπλακηθά θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνζνηηθή 

θαηακέηξεζε ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ, θάλεθε πσο 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ησλ αξηζκφ απηψλ, θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθνπλ ηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε 

θαη επίδνζε, εκθάληζαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο 

ηνπο, αληίζεηα, ππήξραλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ζεηηθά ρξψκαηα, ραξνχκελα πξφζσπα, 

νκαιά ζρήκαηα Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ δσγξαθηψλ θξηλφηαλ νπδέηεξεο θαη ζεηηθέο. 

Απηφ δείρλεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εμέθξαζαλ ηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε, 

κέζσ ηνπ ζρεδίνπ, είλαη ζεηηθά ή νπδέηεξα.  

Αληίζεηα, ηα παηδηά κε δπζιεμία, θάλεθε πσο εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα θαη 

πεξηζζφηεξεο (απφ ηα ππφινηπα παηδηά) αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο, 

φπσο ιππεκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ςπρξά ρξψκαηα, αιινησκέλεο θηγνχξεο, ρανηηθά 

ζρήκαηα θαη δσγξαθηέο, αξλεηηθά αληηθείκελα φπσο βέξγεο, αλεκηζηήξεο θηι, 

παξνπζηάδνπλ ζπρλά ηνλ εαπηφ ηνπο κε αξηηκειή, κνπηδνπξσκέλν ή δελ ηνλ 

ζρεδηάδνπλ θαζφινπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά απηά θαίλεηαη πσο έρνπλ πνιχ πην 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά. Όια ηα 

παξαπάλσ, θαίλνληαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

αξλεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. παξαθάησ.  
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Πίνακαρ 4. χγθξηζε πνζφηεηαο αξλεηηθψλ ελδείμεσλ αλά δσγξαθηά απφ παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο θαη παηδηά κε δπζιεμία. (αληί γηα νλφκαηα, ππάξρνπλ νη θσδηθνί ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα). 

Παιδιά 
Τυπικήσ 

Ανάπτυξησ 

Αριθμόσ 
Αρνητικϊν 

Ενδείξεων ανά 
Ζωγραφιά 

Παιδιά με 
Δυςλεξία 

        2047 0 - 

2066, 2120 1 - 

2070, 2119 2 - 

- 3 - 

2019, 2115 4 2155, 2109,  

2102, 2075 5 2118 

- 6 - 

2003, 2105 7 2154 

- 8 - 

- 9 
2157, 2128, 
2111, 2117 

- 10 
2157, 2148, 
2002, 2114  

- 11 
2072, 2143, 

2146, 

- 12 
2052, 2116, 

2144  

- 13 
2018, 2059, 
2147, 2113, 

2107 

  

Σέινο, ζηα παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε θάλεθε απφ ηηο δσγξαθηέο ηνπο, πσο 

εκθαλίδνπλ αξθεηά ζπρλά αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηα ζρέδηα κε απνηέιεζκα νη 

δσγξαθηέο ηνπο λα είλαη νπδέηεξεο θαη αξλεηηθέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο. Απφ απηφ 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε είηε έρνπλ νπδέηεξα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε, είηε αξλεηηθά. πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα απηά κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, θαίλεηαη θαη πάιη πσο ηα παηδηά κε 

νξηαθή λνεκνζχλε έρνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ελδείμεηο, άξα αξλεηηθφηεξα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε. Ζ δηαθνξά απηή θαίλεηαη θαη κέζσ ηνπ Πίλαθα 5. πνπ 

αθνινπζεί. 
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Πίνακαρ 5.  χγθξηζε πνζφηεηαο αξλεηηθψλ ελδείμεσλ αλά δσγξαθηά απφ παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαη παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε.  

Παιδιά 
Τυπικήσ 

Ανάπτυξησ 

Αριθμόσ 
Αρνητικϊν 
Ενδείξεων 

Παιδιά με 
Οριακή 

Νοημοςφνη 
2047 0 - 

2066,2120 1 2120, 2139 

2070,2119 2 2144, 2149 

- 3 2040 

2019,2115 4 - 

2102,2075 5 - 

- 6 2112, 2039 

2003,2105 7 2134, 2025, 
2009 

- 8 - 

- 9 - 

- 10 2061 

- 11 
2063, 2088, 

2113 

- 12 2008 

 

 

 

Σηαηιζηική Σύγκπιζη Απνηηικών Δνδείξευν ζηιρ Ευγπαθιέρ (Σύγκπιζη 

Σςναιζθημάηυν) 

 

Γηα ηε ζχγθξηζε ηεο πνζφηεηαο ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο ησλ 

παηδηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην Σ  (T- Test) γηα έλα δείγκα (γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ςπρνδπλακηθή αμηνιφγεζε). 

Δπηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, θαζψο επηρεηξήζεθε λα βξεζνχλ νη δηαθνξέο 

ησλ κέζσλ φξσλ ηνπ δείγκαηφο ηεο έξεπλαο. Έηζη, κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS πξνέθπςαλ 

νη εμήο πίλαθεο: 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NEGSIGNS 45 7,53 3,923 ,585 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0                                        

t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

NEGSIGNS 12,881 44 ,000 7,533 6,35 8,71 

 

Πην αλαιπηηθά, ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ 45 ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Ο κέζνο φξνο ηεο χπαξμεο αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο 

δσγξαθηέο ηνπο ήηαλ 7, 53, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 3,923 θαη ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ 

κέζνπ φξνπ ήηαλ 0,585. Σν ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ Κξηηεξίνπ Σ (t)   είλαη 12,88, 

νη βαζκνί ειεπζεξίαο (df) 44 θαη ην παξαηεξνχκελν επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (Sig. (2-tailed)), ε πηζαλφηεηα δειαδή ην απνηέιεζκα λα έρεη 

πξνέιζεη απφ ηπραίνπο παξάγνληεο είλαη p= 0,000, είλαη δειαδή κεδεληθφ. Δπνκέλσο, 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, εθφζνλ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην απνδεθηφ φξην 0,05 (p= 0,000<0,05). Έηζη θαίλεηαη 

πσο ν αξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ δηαθέξεη κεηαμχ 

ησλ θαηεγνξηψλ (θπζηνινγηθψλ, κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κε ρακειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο).   [t(44)=12,88,p<0,001] (Γαθέξκνο, 2005- Ρνχζνο & Σζανχζεο 2002-

Ρνχζνο & Σζανχζεο 2011). 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη ην εξψηεκα αλ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη κε λνεηηθή ζηέξεζε, έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα 

πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο, απφ φηη ηα ππφινηπα παηδηά. 

Γειαδή, εξεπλάηαη ην αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

είλαη ε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ησλ παηδηψλ θαη πεξηιακβάλεη  ηξία επίπεδα, ηε 

θπζηνινγηθή, ηε δπζιεμία θαη ηε λνεκνζχλε θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ. Ζ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή είλαη ε πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο εθηίκεζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο. Σα δείγκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη αλεμάξηεηα, 

θαζψο ν θάζε ζπκκεηέρνληαο ζπκκεηείρε ζε κία νκάδα κε ην έλα επίπεδν ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, θαη δελ ήηαλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο (ην θάζε 

παηδί αλάινγα ηε δηάγλσζε ηνπ αλήθε ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία). πλεπψο, ν 

ζρεδηαζκφο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ απηφο ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ θαη 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην Σ ησλ αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. (Γαθέξκνο, 2005- 

Ρνχζνο & Σζανχζεο 2002-Ρνχζνο & Σζανχζεο 2011). 

 

Σηαηιζηική Σύγκπιζη Σςναιζθημάηυν Ομαλών και Γςζλεκηικών Παιδιών: 

 

Απφ ηελ ζχγθξηζε κέζσ ηνπ SPSS αξρηθά ηεο νκάδαο κε ηα θπζηνινγηθά παηδηά κε 

ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: 

Group Statistics 

 
CLASSIF N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NEGSIGNS 1,00 10 3,70 2,406 ,761 

2,00 21 9,86 2,833 ,618 

 

 

                                                 Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

NEGSIGNS         Equal variances assumed 

                             Equal variances not assumed 

,124 ,728 

 

Independent Samples Test (ζπλέρεηα) 

 t-test for Equality of Means 

 

T 

 

df 

 

Sig. (2-
tailed) 

 

Mean 
Differences 

 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

NEGSIGNS                 Equal variances assumed 

                              Equal variances not assumed 

-5,918 
-6,28 

29 
20,742 

,000 
,000 

-6,157 
-6,157 

1,040 
,980 

-8,285 
-8,198 

-4,029 
-4,117 

 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη πσο ηα άηνκα ηεο θπζηνινγηθήο νκάδαο 

(νκάδα ειέγρνπ) είλαη 10 θαη έρνπλ θαηά κέζν φξν 3,70 αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηηο 

δσγξαθηέο ηνπο, κε ηππηθή απφθιηζε 2,406 θαη ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 7,6. 

πγθξηηηθά, ε δεχηεξε νκάδα κε ηα παηδηά κε δπζιεμία, απαξηίδνληαλ απφ 21 άηνκα, 
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κε κέζν φξν αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο 9,86, ηππηθή απφθιηζε 2,833 θαη 

ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 0,618. 

Δπίζεο παξαπάλσ, παξαηίζεηαη ν βαζηθφο πίλαθαο ηεο αλάιπζεο (έρεη ρσξηζηεί ζε 

δχν) «Independent Samples Test». Αξρηθά, ζην πξψην ηκήκα ηνπ πίλαθα εκθαλίδεηαη 

ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θξηηεξίνπ Levene's (ειέγρεη θαηά πφζν νη δχν 

δηαθπκάλζεηο ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπγθξίλνληαη είλαη ίζεο). Διέγρεη δχν ππνζέζεηο 

α) κεδεληθή: νη δηαθπκάλζεηο δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο [Equal variances assumed] 

β) ελαιιαθηηθή: νη δηαθπκάλζεηο δηαθέξνπλ [Equal variances not assumed]. 

Δπνκέλσο θάλεθε πσο ε  κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή θαζψο ε ηηκή F (0,124) 

είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (θαζψο ε ηηκή Sig 0,728>0,05) θαη πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα πσο νη δηαθπκάλζεηο ησλ δχν νκάδσλ πνπ ζπγθξίλνληαη, είλαη ίζεο. Έηζη 

πξνθχπηεη φηη ε ηηκή t πνπ ππνινγίζηεθε είλαη -5,918 κνλάδεο. Γηα 29 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ε πηζαλφηεηα λα έρεη πξνθχςεη κηα ηφζν κεγάιε δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ 

ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ησλ δσγξαθηψλ κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ θπζηνινγηθψλ 

παηδηψλ θαη ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία, εθφζνλ ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη αιεζήο, 

είλαη κφιηο 0,000. πλεπψο αθνχ ε πηζαλφηεηα απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην 

θξηηήξην 0,05 γίλεηαη δεθηή ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ( ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ 

ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ησλ δσγξαθηψλ ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία θαη ησλ 

θπζηνινγηθψλ παηδηψλ). 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν νκάδσλ, ζηνλ πίλαθα κε 

ηίηιν «Group Statistics», ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα παηδηά κε δπζιεμία εκθαλίδνπλ ζηηο 

δσγξαθηέο ηνπο πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζηνηρεία απφ φηη ηα θπζηνινγηθά παηδηά, άξα 

έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε (9,80 έλαληη 3,70).  [t(29)= -

5,918,p=0,000] (Γαθέξκνο, 2005- Ρνχζνο & Σζανχζεο 2002-Ρνχζνο & Σζανχζεο 

2011). 

 

Σηαηιζηική Σύγκπιζη Σςναιζθημάηυν Ομαλών και Οπιακών Παιδιών: 

Σψξα απφ ηελ ζχγθξηζε κέζσ ηνπ SPSS ηεο νκάδαο κε ηα θπζηνινγηθά παηδηά κε ηελ 

νκάδα ησλ παηδηψλ κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο, πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: 
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Group Statistics 

 CLASSIF N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

NEGSIGNS 1,00 10 3,70 2,406 ,761 

,00 14 6,79 3,886 1,039 

                                               Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances 

F Sig. 

NEGSIGNS         Equal variances assumed 

                             Equal variances not assumed 

2,22 ,150 

….. 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

 

T 

 

df 

 

Sig. (2-
tailed) 

 

Mean 
Differences 

 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

NEGSIGNS                 Equal variances assumed 

                              Equal variances not assumed 

-2,218 

-2,397 

22 

21,678 

,037 

0,26 

-3,086 

-3,086 

1,391 

1,288 

-5,971 

-5,758 

-,200 

-,413 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα, φπσο πεξηγξάθεθε θαη παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο ηα άηνκα ηεο 

θπζηνινγηθήο νκάδαο (νκάδα ειέγρνπ) είλαη 10 θαη έρνπλ θαηά κέζν φξν 3,70 

αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο, κε ηππηθή απφθιηζε 2,406 θαη ηππηθφ 

ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 7,6. πγθξηηηθά, ε δεχηεξε νκάδα κε ηα παηδηά κε 

ρακειφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ δείθηε λνεκνζχλεο, απαξηίδνληαλ απφ 14 άηνκα, κε 

κέζν φξν αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο 6,79, ηππηθή απφθιηζε 3,886 θαη 

ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ 1,039. 

Παξνκνίσο κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θξηηεξίνπ 

Levene's φπνπ θαίλεηαη φηη ε ηηκή F είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή άξα δελ ππάξρεη 

δηαθνξά ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δχν νκάδσλ (απνδνρή κεδεληθήο ππφζεζεο) (sig 

0.150>0,05). Έηζη, πξνθχπηεη φηη ε ηηκή t πνπ ππνινγίζηεθε είλαη -2,218 κνλάδεο. 

Γηα 22 βαζκνχο ειεπζεξίαο ε πηζαλφηεηα λα έρεη πξνθχςεη κηα ηφζν κεγάιε δηαθνξά 

(-3,086) ζηνλ αξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ησλ δσγξαθηψλ κεηαμχ ηεο νκάδαο 

ησλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ θαη ησλ παηδηψλ κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο, εθφζνλ ε 

κεδεληθή ππφζεζε είλαη αιεζήο, είλαη κφιηο 0,037. πλεπψο αθνχ ε πηζαλφηεηα απηή 
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είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην θξηηήξην 0,05 ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή 

(ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ησλ δσγξαθηψλ ησλ παηδηψλ 

κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο ζε ζρέζε κε ησλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ). 

ηε ζπλέρεηα, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν νκάδσλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη 

ηα παηδηά κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο εκθαλίδνπλ ζηηο δσγξαθηέο ηνπο 

πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζηνηρεία απφ φηη ηα θπζηνινγηθά παηδηά, άξα έρνπλ 

αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε (6,79 έλαληη 3,70).  [t(22)= -

2,218,p=0,037]. (Γαθέξκνο, 2005- Ρνχζνο & Σζανχζεο 2002-Ρνχζνο & Σζανχζεο 

2011). 

πλνιηθά ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα 2., φπνπ 

ζπγθξίλνληαη νη κέζνη φξνη ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ 

αλάινγα κε ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

 

Σσήμα 2: Πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ  ησλ κέζσλ φξσλ ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο 

δσγξαθηέο, (δηαθνξέο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ)αλά δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, φπνπ normal=παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο, dyslexic=παηδηά κε δπζιεμία θαη low IQ=παηδηά κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο. 
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8.5 Έιεγρνο Απνθξίζεσλ πκκεηερόλησλ ζε Δξσηεκαηνιόγην 

πλαηζζεκάησλ γηα ηε Μάζεζε. 

 

πκπιεξσκαηηθά κε ηηο δσγξαθηέο, ρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ γηα ηε κάζεζε. Φάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, πσο ηα νκαιά παηδηά ηείλνπλ λα απαληνχλ πην ζεηηθά 

ζηηο εξσηήζεηο γηα ηε κάζεζε, γηα ην δηάβαζκα, γηα ηα καζήκαηα, γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ελψ απαθξίλνληαη επίζεο ζεηηθά 

ζρεηηθά κε ηα αηζζήκαηα απνδνρή θαη ππεξεθάλεηαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Αληίζεηα, ηα 

παηδηά κε δπζιεμία θάλεθε πσο ηείλνπλ λα απαληνχλ αξλεηηθφηεξα ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ην δηάβαζκα, ηελ επίδνζε, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ, ησλ 

ζπκκαζεηψλ, αλαθέξνπλ πσο βηψλνπλ ζπρλφηεξα άγρνο ζηελ ηδέα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

απαληνχλ αξλεηηθά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αηζζήκαηα απηνεθηίκεζεο. 

Παξφκνηα ηείλνπλ λα απνθξίλνληαη θαη ηα παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε, έηζη, 

απαληνχλ ζεηηθά ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ 

ησλ παηδηψλ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, απαληνχλ αξλεηηθά σο πξνο ηα αηζζήκαηά 

ηνπο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο θαη αλαθέξνπλ πσο 

ρξεηάδνληαη ζπρλά βνήζεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην ζαθήο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, παξαθάησ ζα παξαηεζνχλ κεξηθέο ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ 

απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην, νκαινχ παηδηνχ, παηδηνχ κε δπζιεμία θαη παηδηνχ 

κε νξηαθή λνεκνζχλε ζε ζπλδπαζκφ ηελ δσγξαθηά πνπ αληηζηνηρεί ζην εθάζηνηε 

παηδί.  
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Εσγξαθηά θαη Απαληήζεηο ζε Δξσηεκαηνιφγην Παηδηνχ Οκαιήο Δπίδνζεο: 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2047 θνξίηζη 11,8 η’ 

 

Σν θνξίηζη απηφ, ειηθία 11,8 εηψλ, ηφζν ζηε δσγξαθηά φζν θαη ζην εξσηεκαηνιφγην 

εμέθξαζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε. πγθεθξηκέλα κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ηεο ζην εξσηεκαηνιφγην, δελ ιακβάλεη πνηέ αξλεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηεο. Γελ ληψζεη αδηθεκέλε απφ απηνχο πνηέ. Ζ ηδέα φηη ζα πάεη ζρνιείν δελ ηεο 

πξνθαιεί πνηέ άγρνο. Πνηέ δελ δπζθνιεχεηαη ζηα καζήκαηά ηεο  θαη κνλάρα κεξηθέο 

θνξέο δελ είλαη θαιή ε επίδνζή ηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία. Πάληα 

εηζπξάηηεη θαιά ζρφιηα απφ ην δαζθάινπ ηεο. Πνηέ δελ ηελ δπζθνιεχεη ε μέλε 

γιψζζα θαη ε επίδνζή ηεο είλαη πνιχ θαιή ζε απηήλ. Σα απνγεχκαηα πξνεηνηκάδεηαη 

γηα ην ζρνιείν κφλε ηεο, ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ δαζθάινπ ή ησλ γνληψλ ηεο. 

Σέινο, πνιχ ζπρλά αηζζάλεηαη ππεξήθαλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. 
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Εσγξαθηά θαη Απαληήζεηο ζε Δξσηεκαηνιφγην Παηδηνχ κε Γπζιεμία: 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2018 θνξίηζη 9,8 Γ’ 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε ηνπ θνξίηζη απηνχ, φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε 

δσγξαθηά ηεο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ζην εξσηεκαηνιφγην, είλαη πνιχ αξλεηηθά. Πην 

αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην, ην ζπγθεθξηκέλν θνξίηζη, αηζζάλεηαη 

αξθεηά ζπρλά αδηθεκέλε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Ζ ηδέα φηη ζα πάεη ζρνιείν 

κεξηθέο θνξέο ηεο πξνθαιεί έληνλν άγρνο. Παξαδέρεηαη πσο αξθεηά ζπρλά 

δπζθνιεχεηαη λα θάλεη ηα καζήκαηά ηεο. Μαξηπξά πσο ε επίδνζή ηεο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία πνιχ ζπρλά είλαη ρακειή. Μεξηθέο θνξέο ηα ζρφιηα 

ηνπ δαζθάινπ ηεο γηα εθείλα δελ είλαη ζεηηθά. Πνιχ ζπρλά, ε μέλε γιψζζα ηε 

δπζθνιεχεη θαη ε επίδνζή ηεο είλαη ρακειή. Μεξηθέο θνξέο δελ πξνθηαίλεη λα 

νινθιεξψζεη φια φζα ηεο αλαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε. Σέινο, απνθαιχπηεη 

πσο κφλν κεξηθέο θνξέο αηζζάλεηαη ππεξήθαλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο. 

 

 

 



89 
 

Εσγξαθηά θαη Απαληήζεηο ζε Δξσηεκαηνιφγην Παηδηνχ κε Οξηαθή Ννεκνζχλε: 

 

ID 

(θσδηθόο παηδηνύ) 
Φύιν Ζιηθία Σάμε 

2008 αγφξη 8,2 Γ’ 

 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθιψληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη απφ ηε δσγξαθηά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αγνξηνχ θαίλεηαη λα είλαη αξλεηηθά. Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 

απηφ ην ζπκπέξαζκα κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ καζεηή ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη 

ηα αθφινπζα: Σν ζπγθεθξηκέλν παηδί πνιχ ζπρλά ληψζεη φηη αδηθείηαη απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ θαη πσο κεξηθέο θνξέο αζθεί ζσκαηηθή θαη ιεθηηθή βία πξνο απηνχο. 

Μεξηθέο θνξέο ε ηδέα φηη ζα πάεη ζην ζρνιείν ηνπ πξνθαιεί πνιχ άγρνο. Αλαθέξεη 

πσο κεξηθέο θνξέο δελ είλαη θαιή ε επίδνζή ηνπ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ 

νξζνγξαθία.  Μαξηπξά πσο ηα ζρφιηα ηνπ δαζθάινπ ηνπ πνιχ ζπρλά δελ είλαη 

ζεηηθά. Αλαθέξεη φηη κεξηθέο θνξέο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηελ επίδνζή ηνπ ζην 

ζρνιείν. Σέινο, αλαθέξεη πσο αξθεηά ζπρλά αηζζάλεηαη ππεξήθαλνο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ. 
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Πην αλαιπηηθά, νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ αλά δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Δθεί παξαηίζεληαη ηα πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ 

ησλ παηδηψλ αλά δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, πνπ επέιεμαλ ηελ θάζε επηινγή σο 

απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Πίνακαρ 6. Πνζνζηά ησλ παηδηψλ αλά δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, πνπ επέιεμαλ ηελ θάζε 

απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ηεο βαζκνινγίαο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δξψηεζε6:  
νη ζπκκαζεηέο κνπ κε θνξντδεχνπλ φηαλ ζεθψλνκαη λα πσ κάζεκα θαη απηφ κε ελνριεί: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 0% 20% 80% 

Γπζιεθηηθνί 0% 9,52% 38,1% 52,38% 

Οξηαθνί 7,14% 7,14% 14,29% 71,43% 

Δξψηεζε 7 
Νηψζσ φηη νη ζπκκαζεηέο κνπ κε αδηθνχλ: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 10% 30% 60% 

Γπζιεθηηθνί 4,76% 14,29% 42,86% 38,1% 

Οξηαθνί 7,14% 0% 7,14% 71,43% 

Δξψηεζε 9 
Ζ ηδέα φηη ζα πάσ ζρνιείν κνπ πξνθαιεί πνιχ άγρνο: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 0% 50% 50% 

Γπζιεθηηθνί 19,05% 14,29% 28,57% 38,1% 

Οξηαθνί 14,29% 14,29% 21,43% 50% 

Δξψηεζε 10 
Γπζθνιεχνκαη λα θάλσ ηα καζήκαηά κνπ: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 10% 30% 60% 

Γπζιεθηηθνί 14,29% 9,52% 42,86% 33,33% 

Οξηαθνί 7,14% 7,14% 35,71% 50% 

Δξψηεζε 11 
Γελ είκαη θαιφο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ νξζνγξαθία: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 10% 50% 40% 

Γπζιεθηηθνί 14,29% 23,81% 52,38% 9,52 

Οξηαθνί 14,29% 0% 64,29% 21,43% 

Δξψηεζε 13 
Σα ζρφιηα ηνπ δαζθάινπ γηα κέλα δελ είλαη θαιά: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0%  0% 30% 70% 

Γπζιεθηηθνί 0% 14,29% 52,38% 33,33% 

Οξηαθνί 21,43 0% 28,57% 50% 
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Δξψηεζε 15 
Ζ μέλε γιψζζα (π.ρ. ηα αγγιηθά) είλαη πνιχ δχζθνιε γηα κέλα θαη δελ ηα πάσ θαιά: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 0% 50% 50% 

Γπζιεθηηθνί 14,29% 42,86% 33,33% 9,52% 

Οξηαθνί 21,43% 7,14% 28,57% 42,86% 

Δξψηεζε 17 
Γελ πξνιαβαίλσ λα θάλσ φζα κνπ δεηά ν δάζθαιφο κνπ ζηελ ηάμε: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 20% 20% 60% 

Γπζιεθηηθνί 9,52% 4,76% 57,14% 28,57% 

Οξηαθνί 14,29% 0% 21,43% 64,69% 

Δξψηεζε 22 
Σα απνγεχκαηα ζην ζπίηη κε βνεζά ζηα καζήκαηα θάπνηνο δάζθαινο/-α: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 0% 0% 0% 100% 

Γπζιεθηηθνί 9,52% 9,52% 9,525 71,43% 

Οξηαθνί 7,14% 0% 14,29% 78,57% 

Δξψηεζε 26 
Αηζζάλνκαη πεξίθαλνο γηα ηνλ εαπηφ κνπ: 

 Πνιύ ζπρλά Αξθεηά ζπρλά Μεξηθέο θνξέο Πνηέ 

Οκαινί 40% 20% 40% 0% 

Γπζιεθηηθνί 38,1% 38,1% 38,1% 19,05% 

Οξηαθνί 28,57% 50% 14,29% 0% 

 

Μέζοι Όποι Βαθμολόγηζηρ Απανηήζευν ηυν Παιδιών ανά Γιαγνυζηική 

Καηηγοπία ζε Δπυηημαηολόγια: 

 Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, δείρλνπλ (ζε ζπκθσλία 

κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ςπρνδπλακηθή εθηίκεζε ησλ δσγξαθηψλ) πσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία, είλαη πην αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, θαζψο ζθνξάξνπλ πνιχ πην πςειά 

ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο ηα παηδηά κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο έρνπλ 

αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα απφ φηη ηα νκαιά παηδηά αιιά ιηγφηεξν αξλεηηθά απφ ηα 

παηδηά κε δπζιεμία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Μέζνο Όξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ νκαιψλ 

παηδηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη 5,5, ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία είλαη 10,05 θαη ησλ 

παηδηψλ κε νξηαθή λνεκνζχλε είλαη 7,05. Ζ δηαθνξά απηή θαίλεηαη ζην ρήκα 3, 

φπνπ παξαηίζεληαη νη Μέζνη Όξνη ησλ βαζκνινγηψλ αλά δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. 
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Όζν πην πςειφο είλαη ν βαζκφο ηφζν πην αξλεηηθφ είλαη ην απνηέιεζκα, ελψ φζν πην 

θνληά ζην 0 είλαη ηφζν πην ζεηηθφ είλαη. 

 

Σσήμα 3. Γηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα αλά 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία (0 = εληειψο ζεηηθφ).  

8.6 πζρέηηζε Απνηειεζκάησλ Δξσηεκαηνινγίσλ θαη Εσγξαθηώλ. 

 

Γηα λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηε κάζεζε, νθεηιφηαλ λα ειεγρζεί ην θαηά πφζν ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δχν δηαθνξεηηθά ςπρνκεηξηθά εξγαιεία 

(εξσηεκαηνιφγην θαη δσγξαθηά) παξήγαγαλ παξφκνηα απνηειέζκαηα. Οθεηιφηαλ, 

ινηπφλ, λα θξηζεί θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν απηψλ εξγαιείσλ 

ζπζρεηίδνληαη. Παξά ην φηη πξαθηηθά θάλεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ 

θαηείραλ έλα πςειφ ζχλνιν αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο, είραλ επίζεο 

πςειή βαζκνινγία ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ην αληίζηξνθν, έπξεπε λα ειεγρζεί θαη 

ζηαηηζηηθά ε ζπζρέηηζε ηνπο. Γηα λα εμεηαζηεί, ην θαηά πφζν ηα εξγαιεία απηά 

ζπζρεηίδνληαη, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Γείθηεο πζρέηηζεο Pearson r κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηνπ SPSS. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη ππάξρεη πνιχ πςειή ζπζρέηηζε (r 

0,98) κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν εξγαιείσλ.  Γειαδή γηα Ν 3 φπνπ είλαη νη 

κέζνη φξνη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε, κε δπζιεμία θαη κε 
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νξηαθή λνεκνζχλε, ν δείθηεο ζπζρέηηζεο είλαη r 0,983 κε δείθηε ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη p=0,05 (ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 0,05), άξα 

θξίλεηαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ην απνηέιεζκα. Πην αλαιπηηθά, ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη θαη ζηνλ πίλαθα 7 ελψ ε ζπζρέηηζή ηνπο απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 4.  

Πίνακαρ 7. πζρεηίζεσλ Απνηειεζκάησλ Δξσηεκαηνινγίνπ θαη Εσγξαθηάο Αλά 

Γηαγλσζηηθή Καηεγνξία. 
Correlations 

 questionnaire drawings 

questionnaire 

Pearson Correlation 1 ,983 

Sig. (1-tailed)  ,059 

N 3 3 

drawings 

Pearson Correlation ,983 1 

Sig. (1-tailed) ,059  
N 3 3 

 

 
 
 

Σσήμα 4. Γηάγξακκα ζπζρέηηζεο ησλ Μ.Ο. ηεο βαζκνινγίαο ησλ απαληήζεσλ ζηα 

Δξσηεκαηνιφγηα, κε ην Μ.Ο. ηνπ ζπλφινπ ησλ Αξλεηηθψλ Δλδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο, αλά 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. 
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9. ΤΕΖΣΖΖ  
 

Σν ζέκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλα θιέγνλ δήηεκα, θαη αθνξά φρη κφλν ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Μέζα απφ ην ζρνιείν επεξεάδεηαη 

νινθιεξσηηθά ε δσή ηνπ θάζε παηδηνχ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε παξνχζα έξεπλα, 

απνηειεί κία αθφκα πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ζπλαηζζεκαηηθφο 

θφζκνο ησλ παηδηψλ γηα ηε κάζεζε. Ζ έξεπλα είρε, ινηπφλ, ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο: 

α) λα δηεξεπλήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηε κάζεζε β) λα βξεη ηελ 

χπαξμε δηαθνξψλ ή φρη ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ κε δπζιεμία θαη ησλ παηδηψλ 

κε ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά, γ) λα 

δείμεη θαηά πφζν ε πνζφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, ηέινο, δ) λα απνδείμεη πσο ην 

πξνβνιηθφ ηεζη ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

παηδηψλ, παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά απνηειέζκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην ζηφρν, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

παηδηψλ γηα ηε κάζεζε, επεξεάδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Με βάζε ηε ζεσξία 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

παηδηψλ αιιεινεπεξεάδνπλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη απφ ηα θίλεηξά ηνπο, απφ ηελ 

απφδνζε αηηίσλ, απφ ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ θάζε παηδηνχ, απφ ηε ζπρλφηεηα 

απνηπρηψλ θαη επηηπρηψλ πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο, απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπλνκειίθσλ θαζψο θαη ησλ ελειίθσλ πξνο απηά. Δπνκέλσο, ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θάλεθε λα έρνπλ νη καζεηέο κε θαιή επίδνζε, ρσξίο φκσο λα απνθιείνληαη νη 

πεξηπηψζεηο ησλ «θαιψλ» καζεηψλ λα βηψλνπλ αξλεηηθά θαη νπδέηεξα 

ζπλαηζζήκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε θάλεθε λα 

έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε, πξάγκα πνπ ζπλάδεη θαη κε ηε 

ζεσξία. 

Ο δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο ζηφρνο, ινηπφλ, ηεο έξεπλαο επηηεχρζεθαλ, θαζψο 

απνδείρζεθε πσο ε πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία θαη ησλ 

παηδηψλ κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ησλ ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ θαη πσο ππάξρεη δηαθνξά ζηελ πνζφηεηα ησλ αξλεηηθψλ 

ελδείμεσλ ζηηο δσγξαθηέο αλά θαηεγνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε πσο νη 

αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηηο δσγξαθηέο ησλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ ιηγφηεξεο 
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απφ φηη ζηα παηδηά κε δπζιεμία. Απηφ δείρλεη πσο ηα παηδηά κε δπζιεμία έρνπλ 

αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα απφ ηα ηππηθά παηδηά. Αληίζηνηρα, νη αξλεηηθέο 

ελδείμεηο ζηα ζρέδηα ησλ νκαιψλ παηδηψλ ήηαλ θαη πάιη πνιχ ιηγφηεξεο απφ φηη ζηα 

παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε. Γεγνλφο πνπ καξηπξά πσο θαη ηα παηδηά κε ρακειφ 

λνεηηθφ δπλακηθφ έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε. πγθξίλνληαο 

ηψξα ηα παηδηά κε δπζιεμία θαη ηα παηδηά κε ρακειή λνεκνζχλε θάλεθε πσο ηα 

παηδηά κε δπζιεμία έρνπλ πην πνιιέο αξλεηηθέο ελδείμεηο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο 

επνκέλσο έρνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε. Σέινο, είλαη 

αμηνζεκείσην, πσο νη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε είραλ έλα κεγάιν 

πνζνζηφ νπδέηεξσλ ζρεδίσλ θαη φρη ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ. Απηφ δείρλεη πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ ηππηθψλ καζεηψλ δελ έρεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηε κάζεζε, 

αιιά νπδέηεξα.  

Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο επίζεο επηβεβαηψζεθε, θαζψο θάλεθε απφ ηα 

απνηειέζκαηα πσο ην εξσηεκαηνιφγην ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη φρη 

αληίζεηα ζε ζρέζε κε ην πξνβνιηθφ ηεζη θαζψο ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ απνηειεζκάησλ απφ απηά. Καη ζηα εξσηεκαηνιφγηα φπσο θαη ζηηο δσγξαθηέο, 

πξνέθπςε πσο ηα παηδηά κε δπζιεμία βηψλνπλ αξλεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γηα ηε 

κάζεζε απφ φηη ηα ππφινηπα παηδηά. Σα παηδηά κε νξηαθή λνεκνζχλε επίζεο βηψλνπλ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα αιιά ιηγφηεξν ζπρλά απφ φηη ηα παηδηά κε δπζιεμία. Δίλαη 

αμηνζεκείσην πσο θάζε παηδί απνηχπσλε ζηε δσγξαθηά ηνπ θαη απαληνχζε ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ θαηλφηαλ ζε πνηφλ ηνκέα εληεηλφηαλ ε 

δπζρέξεηα πνπ πηζαλά έλησζε ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά πνπ 

δελ είραλ ζρεδηάζεη ηε θηγνχξα ηνπ εαπηνχ, απαληνχζαλ πνιχ αξλεηηθά ζηελ 

εξψηεζε γηα ην πφζν ζπρλά αηζζάλνληαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Έλα άιιν παξάδεηγκα 

είλαη πσο ηα παηδηά πνπ απαληνχζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην πσο ηα ζρφιηα ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο είλαη αξλεηηθά πνιχ ζπρλά γηα εθείλα, ζρεδίαδαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνιχ πην αξλεηηθνχο απφ φηη ηα ππφινηπα παηδηά. πλεπψο, φια απηά επηβεβαηψλνπλ 

πσο ε ρξήζε παξάιιεια θαη ησλ δχν εξγαιείσλ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά, 

παξά ε ρξήζε κφλν ηνπ ελφο απφ ηα δχν. 

Ζ παξνχζα έξεπλα βέβαηα ππφθεηηαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη 

αηηηνινγνχληαη επαξθψο. Ζ απφπεηξα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ 

ζηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλαο πην 

έγθπξνο θαη αληηθεηκεληθφο ηξφπνο εθηίκεζεο ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ. Απηφ φκσο δελ 
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ιεηηνχξγεζε ζσζηά ζε θάπνηεο δσγξαθηέο θαζψο ε ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ησλ 

δσγξαθηψλ βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία θαη ζηελ θιηληθή 

εκπεηξία ηνπ εμεηαζηή. Δπνκέλσο, ζε θάπνηεο δσγξαθηέο νη αξλεηηθέο ελδείμεηο δελ 

ήηαλ πνιιέο ζε αξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα κελ ζεσξεζνχλ ηφζν «αξλεηηθέο» φζν 

ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα δσγξαθηά ελφο παηδηνχ κπνξεί λα 

απεηθνλίδεη κφλν ην πξφζσπν ηνπ «εαπηνχ» ρσξίο ηίπνηε άιιν ζρεηηθφ κε ην ζρνιείν, 

φκσο ην πξφζσπν απηφ κπνξεί λα δείρλεη ηφζν ζιηκκέλν θαη λα απνθαιχπηεη ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ γηα ηε κάζεζε, αιιά ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηφζν αξλεηηθφ φζν θαίλεηαη κέζα απφ 

ηελ ςπρνδπλακηθή εθηίκεζε. πκπεξαζκαηηθά, νθείιεηαη λα κεξηκλεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζε κειινληηθέο έξεπλεο.  

Γεληθψο πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ην πεξηβάιινλ ζηα ζρνιεία δελ είλαη ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθφ πξνο ηνπο εξεπλεηέο, θαζψο νη δάζθαινη δπζαλαζρεηνχλ (νξηζκέλεο θνξέο 

δηθαηνινγεκέλα) κε ηεο ψξεο πνπ ηα παηδηά «ράλνπλ» ηα καζήκαηά ηνπο. Έηζη θαηά 

ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο δελ 

έιεηςαλ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξάζζνληαη νη ξπζκνί ηνπ 

ζρνιείνπ, ην έξγν ηεο ζπιινγήο ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ, αλαηέζεθε ζηνπο δαζθάινπο 

ηνπ καζήκαηνο ησλ θαιιηηερληθψλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα, ε κειέηε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ λα βαζηζηεί ζε κηθξφηεξν δείγκα ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαη εμεηάζηεθε νκαδηθά θαη αηνκηθά. 

πλέβε απηφ γηαηί ,ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη ππνζηεξηθηηθή έλαληη ησλ 

εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία, θαζψο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηηο 

παξέρνπλ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ησλ καζεκάησλ θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο. Υξήζηκν φκσο ζα ήηαλ λα αξρίζνπλ λα απνδέρνληαη πσο 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ γηα ηελ 

ζσζηή κεηαρείξηζε ησλ παηδηψλ θαη ελ ηέιεη κπνξνχλ λα απνβνχλ πνιχ βνεζεηηθέο 

γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαίλεηαη φηη ζπλάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ πνπ 

δηεξεπλνχζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Ingesson, 

2007- Riddick, Sterling, Farmer & Morgan, 1999 -  Eissa 2010 -  Orenstein, 2000 - 

Weigel, Langdon, Collins & O’Brien 2006). Σν επηπιένλ απνηέιεζκα πνπ εμάρζεθε 

απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη φηη κειεηήζεθαλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 
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παηδηψλ κε νξηαθή λνεκνζχλε, θαη θάλεθε πσο θαη εθείλα ληψζνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, θαηαπνλνχληαη θαη αηζζάλνληαη αλεπαξθή θαη 

εθείλα ζε παξφκνην βαζκφ κε ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Δπηπιένλ, παξά ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, θάλεθε πσο εμήρζεζαλ έγθπξα 

απνηειέζκαηα πνπ δηαζαθήληζαλ ηνλ πνιχπινθν ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ 

παηδηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε κηαο επφκελεο κεγαιχηεξεο έξεπλαο, βαζηζκέλε ζηε 

ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ (θαζψο θάλεθε πσο είλαη απνηειεζκαηηθά), 

γλσξίδνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη θαλείο, πξνθεηκέλνπ λα ηε 

θέξεη ζε πέξαο. Γλσξίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εμαρζνχλ αθφκα 

πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ γηα ηε κάζεζε.  

Χζηφζν, πνηθίια είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ζε ζρέζε κε ην καζεηηθφ πιεζπζκφ. Μεξηθά απφ απηά ηα εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

Πσο ν ειιεληθφο καζεηηθφο πιεζπζκφο αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε 

ζην ζχλνιφ ηνπ; Πσο είλαη ην ειιεληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα θίλεηξα πνπ ζέηεη ζηνπο καζεηέο; Πσο νη γνλείο ηε ζεκεξηλή επνρή 

ζπκπαξαζηέθνληαη ζην δχζθνιν έξγν ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν; Καηά πφζν νη 

πξνζπάζεηεο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο βνεζάεη ελ ηέιεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε; Δίλαη βνεζεηηθά ηα ηκήκαηα έληαμεο 

θαη ν δηαρσξηζκφο- ε δηάθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ή 

δεκηνπξγνχληαη κεγαιχηεξα ζηεξεφηππα θαη αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξν νη 

ξαηζηζηηθέο πεπνηζήζεηο απφ κέξνο θπξίσο ησλ παηδηψλ; Αλ γηα φια ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα δηλφηαλ απαληήζεηο, ζα παξερφηαλ κηα ζθαηξηθή θαη νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη κε ηνπο κηθξνχο καζεηέο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε παηδηθή ειηθία είλαη ε πην θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

παηδηνχ. Ζ χπαξμή ηεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ επηβεβιεκέλε θνίηεζε ζην 

ζρνιείν, κε ην δηάβαζκα, κε ηηο ακέηξεηεο καζεηηθέο ππνρξεψζεηο πέξα ηνπ ζρνιείνπ 

–εξγαζίεο, θξνληηζηήξηα, μέλεο γιψζζεο, ηέρλεο, θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο- πνπ 

ζηεξνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ παηδηνχ θαη ην αλαγθάδνπλ λα ππνκέλεη, άιιεο 

θνξέο εζειεκέλα κε δηάζεζε, άιιεο πάιη παξά ηε ζέιεζή ηνπ, θαη λα πξνζπαζεί λα 

αληεπεμέιζεη ζε απηέο.  Οη ελήιηθεο μερλνχλ πφζν δχζθνιν θαη αγρνγφλν είλαη ην 
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πεδίν ηεο κάζεζεο, ην ζεσξνχλ σο κηα εχθνιε δηαδηθαζία θαη «θνξηψλνπλ» ηα κηθξά 

παηδηά κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο. Πφζν δχζθνιν φκσο 

κπνξεί λα είλαη απηφ γηα έλα παηδί κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αθνχ αθφκα θαη γηα έλα 

παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη ηδηαίηεξα θνπξαζηηθφ; 

 Όπσο θάλεθε κέζα απφ απηή ηελ εξγαζία, φια ηα παηδηά, αιιά ηδηαίηεξα εθείλα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηαπνλνχληαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα, έρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο γηα ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή 

ππνζηήξημε .Γηα ην ιφγν απηφ, δελ  πξέπεη λα μερλάεη θαλείο, πσο ην θάζε παηδί είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαη ρηίδεη ζηγά ζηγά ηα ζεκέιηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο. Δπνκέλσο, , ν θάζε έλαο μερσξηζηά θαη ε θνηλσλία 

ζην ζχλνιφ ηεο, νθείινπκε λα ππνζηεξίμνπκε θαη λα πξνζαξκνζηνχκε ζηα δεδνκέλα 

θαη ζηεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα βνεζήζνπκε λα 

γίλνπλ νινθιεξσκέλα θαη ηζνξξνπεκέλα άηνκα ζην κέιινλ. Όια ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθά γηα απηά ηα κηθξά πιάζκαηα αλ πξνζπαζνχζακε λα δνχκε ηνλ θφζκν 

κέζα απφ ηα δηθά ηνπο κάηηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο ςπρνδπλακηθήο αμηνιόγεζεο ησλ παηδηθώλ 

ζρεδίσλ.    (Κξόηη & Μάλη, 2003) 

Ζ ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ, απνηειεί κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε 

θαη εξκελεία ησλ δσγξαθηθψλ επηινγψλ πνπ έρεη πξνβεί ην άηνκν πνπ δεκηνχξγεζε 

ηελ δσγξαθηά. Γελ έρεη λα θάλεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαιιηηερληθήο δηάζηαζεο ησλ 

δσγξαθηψλ, αιιά εθηηκά ζε βάζνο ην λφεκα ησλ ζρεδίσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηηο 

δσγξαθηέο. Αμηνινγεί, ζπλεπψο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη ζρεδηάζεη ην 

ζέκα ηεο δσγξαθηάο πνπ ηνπ έρεη δνζεί. Οη παξάκεηξνη θαη ηα θξηηήξηα πνπ βαζίδεηαη 

ε ςπρνδπλακηθή αλάιπζε ησλ δσγξαθηψλ είλαη ηα παξαθάησ: 

Μνξθή Παηδηθνύ ρεδίνπ 

 

Α) Δπίπεδν γξακκώλ:                           / 

Απφ ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ, φπσο ην επίπεδν ησλ γξακκψλ, 

απνθαιχπηνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επξχηεηα θαη ηε δχλακε ηεο δνκήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη δσγξαθίζεη. Σν επίπεδν γξακκψλ δηαθξίλεηαη 

ζε πιεζσξηθέο, ζε δπλαηέο ή αρλέο, κε δπζαλάινγε ελεξγεηηθφηεηα, έληνλεο ή 

κεγεζπκέλεο θαη δηάζπαξηεο γξακκέο. Σν θάζε είδνο απφ ηα παξαπάλσ έρεη λα 

απνθαιχςεη δηάθνξα ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ.  

Πην αλαιπηηθά, νη πιεζσξηθέο γξακκέο, αλάινγα κε ηελ έθηαζή ηνπο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ καξηπξνχλ ηα επίπεδα εζσζηξέθεηαο ή εμσζηξέθεηαο ηνπ 

παηδηνχ. Έηζη αλ ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ είλαη αξθεηά κεγάιε, ηφηε 

ππνδειψλνπλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν παηδί, εχθνια εμσηεξηθεχεη ηηο ηάζεηο ηνπ, είλαη 

εθδεισηηθφ θαη εμσζηξεθέο. Αληίζεηα, φηαλ νη γξακκέο απηέο πεξηνξίδνληαη ζε έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπ ραξηηνχ, ηφηε απηφ δείρλεη πσο πξφθεηηαη γηα έλα εζσζηξεθέο θαη 

ζπλεζηαικέλν παηδί.  

Όηαλ ππάξρνπλ ζε έλα ζρέδην δπλαηέο γξακκέο παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο νξκέο ηνπ 

παηδηνχ, ίζσο αθνξνχλ θαη ηηο επηζεηηθέο ηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ ηάζε ηνπ γηα 

απειεπζέξσζε.  ε αληηδηαζηνιή κε ηηο δπλαηέο γξακκέο, νη αρλέο -  αδύλαηεο 
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γξακκέο, ζπκβνιίδνπλ αδχλακεο νξκέο, θαηαπηεζκέλα έλζηηθηα, δείρλνπλ ρακειφ 

επίπεδν ελεξγεηηθφηεηαο, γιπθά αιιά θαη δεηιά παηδηά. Δπίζεο απνθαιχπηνπλ ίζσο 

έλα ηζηνξηθφ απφξξηςεο ή απνζηέξεζεο ελψ θαλεξψλνπλ έλα παηδί πνπ 

δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο καηαηψζεηο.  Οη γξακκέο κε δπζαλάινγε 

ελεξγεηηθόηεηα πξνβάιινπλ ηηο βίαηεο νξκέο ηνπ παηδηνχ, κε ηε κφλε δηαθνξά, πσο 

απηή ηε θνξά απηέο νη νξκέο απνηεινχλ αληίδξαζε ζην θφβν αληθαλφηεηαο. 

Οη παξνπζία ειαθξηώλ γξακκώλ ζε έλα ζρέδην, απνηεινχλ ελδείμεηο πσο ην άηνκν 

ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε δσγξαθηά, δηαθαηέρεηαη απφ πλεπκαηηθφηεηα, απφ ιεπηά 

ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη αδπλακία επηβεβαίσζεο. Αληίζεηα, νη έληνλεο ή κεγεζπκέλεο 

γξακκέο ζε πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ απνθαιχπηνπλ ηάζεηο ππεξεθηίκεζεο 

πξνο απηφ θαζψο θαη ηδηαίηεξα μερσξηζηή έιμε. Σέινο, νη ζθόξπηεο γξακκέο, ή 

γξακκέο πνπ κνηάδνπλ κε θχκαηα, ή βξνρή ή άιια είδε γξακκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχπηνπλ ηα θελά ζηελ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ, 

απνθαιχπηνπλ αηζζήκαηα άγρνπο θαη ηαξαρήο.  

Ζ χπαξμε θακπύισλ γξακκώλ είλαη θαηά βάζε ζεηηθή έλδεημε φηαλ ππάξρεη ζηηο 

δσγξαθηέο. Φαλεξψλεη πσο ην παηδί έρεη ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο, είλαη εμσζηξεθέο, 

αιιά ηαπηφρξνλα δείρλεη εμάξηεζε απφ ηελ απνδνρή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

Αληίζεηα, νη αηρκεξέο γξαµµέο θαη γσλίεο, είλαη ελδείμεηο φηη ε ζέιεζε θαη ε επηµνλή 

ηνπ παηδηνχ, ππεξηζρχνπλ ηνπ απηνζρεδηαζµνχ θαη ηνπ απζνξκεηηζκνχ, γεγνλφο πνπ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε δηαπαηδαγψγεζε πνπ δίλεη ζεµαζία ζηελ ηάμε. Ίζσο, φµσο 

λα απνηειεί θαη έλδεημε µηαο επηζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο. Ζ ηάζε απηή µπνξεί λα 

έξζεη ζηελ επηθάλεηα θαη απφ γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ ην status quo 

ηνπ παηδηνχ. 

*πλερήο θαη ζηξσηή δηαρείξηζε (φιν ην ζρέδην έρεη ην ίδην επίπεδν γξακκψλ θαη ηελ 

ίδηα ζθίαζε) είλαη έλδεημε φηη ην παηδί είλαη δηαζέζηµν θαη ζίγνπξν γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Πσο είλαη πξνζαξκνζηηθφ θαη εμσζηξεθέο, θνηλσληθφ θαη ήξεµν.  

Β) Πξνζζήθε - Αθαίξεζε - Δπαλάιεςε ηνηρείσλ, πεξίεξγεο ιεπηνκέξεηεο, 

δηαθάλεηεο -  αζπκκεηξίεο. 

ηα ζρέδηα ηνπο, ζπρλά ηα παηδηά είηε πξνζζέηνπλ, είηε αθαηξνχλ είηε 

επαλαιακβάλνπλ λα δσγξαθίδνπλ δηάθνξα ζηνηρεία. Ζ αθαίξεζε ζηνηρείσλ απφ ηε 

δσγξαθηά έγθεηηαη θπξίσο ζηελ αθαίξεζε κειψλ απφ ηα ζρέδηα ησλ θηγνχξσλ. Ζ κε 
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αξηηκέιεηα θηγνύξσλ απνθαιχπηνπλ πσο ην ζπγθεθξηκέλν παηδί αληηκεησπίδεη ζηε 

δσή ηνπ θάπνηα πηζαλή απεηιή, ε νπνία ζπκβνινπνηείηαη κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ λα 

εμαθαλίζεη ην κέινο ηεο θηγνχξαο πνπ ιείπεη, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ επηζπκία 

ηνπ λα ηελ απνκαθξχλεη απφ ηε δσή ηνπ.  

Δάλ έλα παηδί ζρεδηάζεη θάηη ζηε δσγξαθηά ηνπ αιιά κεηά ην ζβήζεη ή ην δηαγξάςεη, 

ζπκβνιίδεη ηελ χπαξμε πνιιψλ ελδείμεσλ γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

ζβεζίκαηα θαζψο θαη άιινπ ηύπνπ δηαγξαθέο ζε έλα ζρέδην, απνθαιχπηνπλ ηελ 

χπαξμε ζπγθξνχζεσλ ή θαη αλεθπιήξσησλ επηζπκηψλ. Δλψ ην επαλαιακβαλόκελν 

ζβήζηκν πξνθεηκέλνπ λα ηειεηνπνηήζεη ην ζρέδην ηνπ ην παηδί δειψλνπλ ηάζεηο 

ηειεηνκαλίαο θαη ςπραλαγθαζηηθφηεηαο, πηζαλφ άγρνο θαη αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο. 

Φπραλαγθαζηηθέο ηάζεηο θαζψο θαη ειιείςεηο απζνξκεηηζκνχ θαη πεξηνξηζκέλε 

θαληαζία ζπκβνιίδνπλ νη ξπζκηθέο επαλαιήςεηο ή αιιηώο νη ζηεξενηππίεο ζε έλα 

ζρέδην.  

 

Πνιιά παηδηά ηείλνπλ λα ζρεδηάδνπλ πεξίεξγεο ιεπηνκέξεηεο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο, 

ζρέδηα ρσξίο ζπκκεηξία θαζψο θαη πνιιά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θησρή ζχλδεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, (Γηαθάλεηα θηγνχξσλ - αληηθεηκέλσλ) θαη φια απηά είλαη ζηνηρεία 

πνπ απνηεινχλ ζχκβνια πξνο αλάιπζε. Αλαιπηηθφηεξα, ε χπαξμε πεξίεξγσλ 

ιεπηνκεξεηώλ ζηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ, ππνδειψλεη απνδηνξγάλσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ κηθξή αιινίσζε ηεο ζπκκεηξίαο, φηαλ ζπλαληάηαη ζε παηδηά 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο, επίζεο απνηειεί ζηνηρείν 

δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ζρεηίδεηαη κε ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Ζ 

αμηνζεκείσηε αιινίσζε ηεο ζπκκεηξίαο απνθαιχπηεη ηάζεηο επηζεηηθφηεηαο θαζψο 

θαη θάπνηα πηζαλή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή. Σέινο, φηαλ ππάξρνπλ δηαθάλεηεο ζηε 

δσγξαθηά, δειψλνπλ αλσξηκφηεηα θαη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Δπίζεο 

εκθαλίδνληαη ζε δσγξαθηέο παηδηψλ κε νξγαληθά ζπκπηψκαηα. Χζηφζν, νη δηαθάλεηεο 

φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πνιχ κηθξά παηδηά, είλαη θπζηνινγηθή έλδεημε. 

 

Γ) Καηαλνκή ζηνηρείσλ ζην ρψξν                         / 

 

Ο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηεο επηθάλεηαο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα παηδί 

γηα λα ζρεδηάζεη, αληαλαθιά ην πσο απηφ ην παηδί αληηιακβάλεηαη θαη αμηνπνηεί ηελ 
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έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο δηάξθεηαο. Χζηφζν, ε αλακελφκελε θαηαλνκή ησλ 

ζηνηρείσλ ζην ρψξν είλαη δηαθνξεηηθή, αλάινγα ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ην θάζε παηδί. Έηζη, ηα παηδηά 3-5 εηψλ δσγξαθίδνπλ θπξίσο ζην θέληξν 

ηεο ζειίδαο, αληίζεηα, ηα παηδηά 5-8 εηψλ δσγξαθίδνπλ ζην θάησ κέξνο ηεο.  

Εώλεο – Καηεπζύλζεηο ηεο Εσγξαθηάο. 

Πην αλαιπηηθά, φηαλ ην ζρέδην βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο πνπ δηαζέηεη ην 

παηδί γηα λα δσγξαθίζεη, απνηειεί ζεηηθή έλδεημε θαζψο δείρλεη πσο ην άηνκν λνηψζεη 

αζθάιεηα κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Αληίζεηα φηαλ ην ζρέδην βξίζθεηαη αθξηβψο ζην θέληξν, 

θαζψο ην παηδί θαηέβαιε πξνζπάζεηα γηα λα ην δσγξαθίζεη αθξηβψο ζε εθείλν ην 

ζεκείν, καξηπξά φηη είλαη αλαζθαιέο άηνκν, απφιπην ηδηαίηεξα ζε ζρέζεη κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη πσο δηαθαηέρεηαη πηζαλψο απφ ηάζεηο επηθέληξσζεο ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαζψο θαη ηδηαίηεξα ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Αλ ε δσγξαθηά πεξηνξίδεηαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο επηθάλεηαο θαλεξψλεη πσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή θαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ ην ίδην, 

ζεκαίλεη πσο ην παηδί απηφ είλαη εμσζηξεθέο θαη έρεη πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηνπ. 

ηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία, ην ζρέδην ζπκβνιίδεη ρακειή δηαλνεηηθή ελεξγνπνίεζε 

απφ κέξνο ηνπ παηδηνχ ελψ γηα ηα παηδηά ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ απνηειεί 

θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Δπηπιένλ, ζπκβνιίδεη πηζαλέο ηάζεηο δηαλνεηηθνπνίεζεο/ 

πλεπκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ νη νπνίεο φκσο αλαζηέιινπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ηνπ, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ. Όηαλ ην ζρέδην βξίζθεηαη 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο θαλεξψλεη έλα παηδί πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

εζσζηξεθέο αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί έλδεημε παηδηθφηεηαο.  

Πηζαλά πςειά επίπεδα ηάζεο επίηεπμεο, πλεπκαηηθφηεηαο θαζψο θαη δπζθνιίεο 

πξνζέγγηζεο ζπκβνιίδεη ην ζρέδην πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ επάλσ πιεπξά ηεο 

ζειίδαο. Αληίζεηα, φηαλ ην ζρέδην βξίζθεηαη ζηελ θάησ δψλε, ρακειά ζηε ζειίδα, 

απνθαιχπηεη ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αλεπάξθεηαο, ελψ δείρλεη ηαπηφρξνλα 

ηελ αλάγθε ηθαλνπνίεζεο αξρέγνλσλ ελζηίθησλ. Σέινο, αλ ε δσγξαθηά πεξηνξίδεηαη 

ζηελ πάλσ ή θάησ (θέληξν) άθξε ηνπ ραξηηνύ δελ απνηειεί θαιή έλδεημε, αληίζεηα 

θαλεξψλεη πηζαλή ρακειή λνεηηθή ελεξγνπνίεζε.  
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Μέγεζνο ζρεδίνπ: 

Ζ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηινγή ηνπ 

ζρήκαηνο, απνθαιχπηνπλ ην βαζκφ απηνθπξηαξρίαο ηνπ παηδηνχ, ηηο αλαζηνιέο θαζψο 

θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ. Πην αλαιπηηθά, αλ έλα παηδί δεκηνπξγήζεη κεγάια 

ζρέδηα (πεξηζζφηεξν ηνπ κηζνχ κέξνπο ηεο ζειίδαο) δείρλεη πσο αηζζάλεηαη ζηγνπξηά 

θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ, πσο είλαη εμσζηξεθέο θαη πιεζσξηθφ. Αληίζεηα, αλ 

ην ζρέδην είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν, κάιινλ ππνβφζθεη θάπνην ζπλαηζζεκαηηθφ 

πξφβιεκα, θαζψο είηε κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα ππεξαλαπιεξψζεη θάπνηα 

έιιεηςε είηε δείρλεη ηε βαξχηεηα θάπνηαο αδπλακίαο ηνπ. 

Ο ζρεδηαζκφο αζπλήζηζηα µηθξώλ ζρεδίσλ, είλαη θπζηνινγηθή ζπλήζεηα γηα ηα 

πνιχ κηθξά παηδία. Όηαλ φκσο ην ζρέδην αλήθεη ζε παηδί κέζεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

άλσ, ηφηε ζπληειεί έλδεημε άγρνπο, ηάζεσλ απφζπξζεο, ληξνπαιφηεηαο (έρεη 

ζπλδεζεί ην ζηνηρείν απηφ κε ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλάγλσζεο). 

Δπίζεο, δείρλεηο πσο ην παηδί απηφ έρεη ραµειή απηνεθηίκεζε θαζψο θαη πσο 

θνβάηαη ηε ζχγθξηζε µε ηνπο άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ γεληθφηεξα. Σέινο, ηα 

κηθξνζθνπηθά ζρήκαηα ζην θέληξν ηεο ζειίδαο, δειψλνπλ θφβν θαη θιείζηκν ζηνλ 

εαπηφ – ηάζεηο θνηλσληθήο απνμέλσζεο. 

 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, είλαη ην αλ 

ππάξρνπλ λεπξηθέο γξακκέο νη νπνίεο θαιύπηνπλ όιε ηελ επηθάλεηα. Απηφ δείρλεη 

πσο ην παηδί εθδειψλεη ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Δπηπξφζζεηα, αλ έλα παηδί 

ηνπνζεηήζεη ηε θηγνύξα ζηα πεξηζώξηα, καξηπξά πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππνθηλείηαη απφ επηθπιαθηηθφηεηα θαη πσο επηζπκεί λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ 

πεξίγπξν.  

 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θηγνύξαο ζην ραξηί (νξζή, θπξηή, θαζηζηή, κε πιάηε, κε πξνθίι, 

ζην πεξηζψξην), κπνξεί λα απνθαιχςεη πνιιά γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε θπξηή ηνπνζέηεζε ηεο 

θηγνχξαο, απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ζιίςεο, 

απαηζηνδνμίαο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο, Ζ θηγνχξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε πξνθίι, 

δείρλεη ηάζεηο θπγήο απφ απηφ πνπ απεηθνλίδεη ζηε δσγξαθηά ηνπ. Ζ θηγνχξα πνπ 
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είλαη ηνπνζεηεκέλε κε πιάηε ζπκβνιίδεη πηζαλή άξλεζε ηνπ παηδηνχ λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θ.ν.θ.   

 

Σέινο, ε ηνπνζέηεζε ηεο θηγνύξαο ζε ζρέζε κε ηα άιια πξόζσπα θαη ην 

πεξηβάιινλ απνθαιχπηεη πνιιά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηα αηζζήκαηα θαη ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηα άηνκα πνπ έρεη 

ζρεδηάζεη θαη αλ θαη θαηά πφζν απνδέρεηαη ηελ χπαξμή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε 

έλα παηδί δνζεί ην ζέκα «δσγξάθηζε κηα νηθνγέλεηα» θαη δσγξαθίζεη ηε δηθηά ηνπ 

νηθνγέλεηα φπνπ έρεη δσγξαθίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ καθξηά απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ, ελψ επηπιένλ, ηνλ έρεη ηνπνζεηήζεη πξνθίι, καξηπξά πσο δελ ηνπ αξέζεη ε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, πσο επηδεηεί ηελ 

απνκάθξπλζε θαη ηελ απφζπξζή ηνπ απφ απηήλ ιφγσ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

ηνπ δεκηνπξγνχλ θ.α.  

 

Γ) Δπηινγή θαη Υξήζε Υξσκάησλ                             / 

 

Σα ρξψκαηα απνηεινχλ ηνλ θαζξέπηε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ εθάζηνηε 

δεκηνπξγνχ. Αληαλαθινχλ ην θάζε ζπλαίζζεκα θαη γεληθφηεξα ηελ ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. Σν λφεκα πνπ ζπκβνιίδεηαη κέζσ ηνπ θάζε ρξψκαηνο, 

εξκελεχεηαη κφλν φηαλ εληαρζεί ζην πιαίζην αλαθνξάο «ζρέδην – δεκηνπξγφο – 

πεξίγπξνο» θαη φηαλ δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε θπζηθή ηνπ δηάζηαζε/ ζέζε.  

Σα ρξψκαηα ρσξίδνληαη ζε ζεξκά θαη ςπρξά. Σα ζεξκά (ηα νπνία θαη πξνηηκψληαη 

απφ ηα παηδηά κηθξψλ ειηθηψλ), είλαη ην θίηξηλν, ην πνξηνθαιί, ην θφθθηλν θαη ην 

θαθέ, θαη ηα ςπρξά ρξψκαηα είλαη ην πξάζηλν, ην κπιε, ην κνβ θαη ην καχξν (ηα 

νπνία επηιέγνληαη ζπρλφηεξα απφ παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ). Έηζη, ελδεηθηηθά, ηα 

ρξψκαηα ζπκβνιίδνπλ ηα παξαθάησ. Σν ιεπθό ρξψκα, ην νπνίν ζπληειείηαη απφ ηελ 

απνπζία θάπνηνπ άιινπ ρξψκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, απνηειεί έλδεημε 

άγρνπο, ακθηζβήηεζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθφ θελνχ.Σν ξνδ ζπκβνιίδεη αηζζήκαηα 

ραξά θαη ακθηζπκίαο, ελψ απνηειεί έλδεημε ζειπθφηεηαο ζηα θνξίηζηα. Σν θίηξηλν 

αλάινγα κε ην πνπ ηνπνζεηείηαη δείρλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε πνπ έρεη θάπνην 

παηδί ή ηελ πιεξφηεηα ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηγνπξηά.  
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Σν θόθθηλν, είλαη έλα έληνλν θαη δσεξφ ρξψκα πνπ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα 

δσγξαθηά, θαλεξψλεη άγρνο, ηαξαρή, εθθξαζκέλε επηζεηηθφηεηα, δηακαξηπξία, ζπκφ, 

αγσλία θαη εθδηθεηηθφηεηα. Σν πνξηνθαιί ρξψκα, φληαο ζπλδπαζκφο ηνπ θφθθηλνπ 

θαη ηνπ θίηξηλνπ, απνηειεί έλδεημε θεθαιπκκέλεο επηζεηηθφηεηαο θαη ζπκνχ πνπ δε 

ιεθηηθνπνηείηαη ή δελ εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα. Σν θαθέ ρξψκα απνθαιχπηεη 

ζηνηρεία εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο απνπζίαο, θαη θαηαζιηπηηθή 

δηάζεζε. Σν πξάζηλν, είλαη έλα ρξψκα πνπ ππάξρεη ζε πιεξφηεηα ζηε θχζε θαη 

απνηειεί έλδεημε  εξεκίαο, απνδνρήο, αγάπεο, αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηάο. Σν κπιε 

ρξψκα, ζπκβνιίδεη ηε ζιίςε, ηελ επηθπιαθηηθφηεηα, ησλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηελ θπξηαξρία ηεο ινγηθήο. Σν κνβ σο ζπλδπαζκφο ηνπ κπιε θαη ηνπ θφθθηλνπ, 

δείρλεη ακθηζπκία - αληηθξνπφκελα αηζζήκαηα θαη ηάζεηο, ζιίςε θαη πέλζνο. Σέινο, 

ην καύξν απνηειεί ην πην αξλεηηθφ ρξψκα θαζψο απνθαιχπηεη έληνλν ζπκφ, νξγή, 

επηζεηηθφηεηα θαη βαξχ πέλζνο απφ ην άηνκν πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. 

 

Πεξηερόκελν Παηδηθνύ ρεδίνπ: 

Σν ρέδην ηνπ Αλζξώπνπ 

 

Σα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ ζηα ζρέδηά ηνπο αλζξψπηλεο θηγνχξεο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ απνδφζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ εαπηνχ, θαζψο θαη απεηθνλίζεηο ησλ 

ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ηεο δσήο ηνπο. Πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, είηε φπσο είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε φπσο ζα ήζειαλ λα ήηαλ. Πξνβάιινπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Έηζη, νη αλζξψπηλεο θηγνχξεο 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνβνιηθή – ςπρνδπλακηθή 

αμηνπνίεζή ηνπο.  

Α) πκβνιηζκφο Μεξψλ ψκαηνο                   / 

 

Κεθάιη: 

Σν θεθάιη ζεσξείηαη σο ην µέξνο ηεο δηαλνεηηθήο δξάζεο θαη θαληαζίαο ηνπ αηφκνπ. 

Έρεη θαλεί πσο ζπλδέεηαη µε ηνλ έιεγρν ησλ νξµψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηηο 
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αλάγθεο αιιειεπίδξαζεο µε άιινπο θαη ηελ επηθνηλσλία. χκθσλα κε ηελ 

ςπραλαιπηηθή ζεσξία ην θεθάιη ζπκβνιίδεη ην «εγψ».  

Έηζη, ηα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη είλαη ηα εμήο: Αλ έλα παηδί ζρεδηάδεη 

αζπλήζηζηα κεγάια θεθάιηα, ζεκαίλεη πσο δηαθαηέρεηαη απφ  επηζεηηθέο ηάζεηο, 

δείρλεη θησρή ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζε παηδηά µε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Απνθαιχπηεη πηζαλφ άγρνο θαη ζπκβνιίδεη ηελ πλεπκαηηθή θφπσζε. 

Σέινο, ην κεγάιν θεθάιη είλαη έλδεημε ηάζεσλ απηνπξνβνιήο. Βέβαηα, ηα αζπλήζηζηα 

κεγάια θεθάιηα είλαη αλακελφκελν θαηλφκελν ζηα ζρέδηα παηδηψλ κηθξφηεξσλ ησλ 7 

εηψλ. Όηαλ έλα παηδί ζρεδηάδεη αζπλήζηζηα κηθξά θεθάιηα, απηφ απνηειεί πηζαλή 

έλδεημε πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Δπίζεο είλαη έλδεημε 

επψδπλσλ εκπεηξηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο δηαηξνθήο θαη απνγαιαθηηζκνχ, 

φπσο ηξνθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, επηβεβιεκέλεο δίαηηεο θαη γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. 

Πξόζσπν: 

Σν πξφζσπν απνηειεί ην θέληξν ησλ ζπλαηζζεκάησλ. ε απηφ πξνβάιινληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ ή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηξέθεη γηα θάπνηνλ άιιν κέζα 

απφ ην πξφζσπν άιιεο θηγνχξαο. Έηζη, ηα έληνλα πεξηγξάκκαηα ζπκβνιίδνπλ 

ππεξδξαζηήξηα, αλήζπρα παηδηά, ελψ ηα άηνλα, θαλεξψλνπλ ληξνπαιά θαη 

ζπλεζηαικέλα παηδηά. Αλ ην πξφζσπν θάπνηαο θηγνχξαο είλαη πξνθίι, απνθαιχπηεη 

ηάζεηο θπγήο ηνπ παηδηνχ εμαηηίαο ηνπ θφβνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ππάξρνπζεο 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Σέινο, νη εθθξάζεηο πξνζώπνπ είλαη πνιχ απνθαιππηηθέο 

σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ.  

Ζ έµθαζε ζην πξφζσπν γεληθφηεξα ζε έλα παηδηθφ ζρέδην, είλαη κηα αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά, απφ ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα απφ εθείλα µηθξήο ειηθίαο. Απνηειεί µηα 

έλδεημε ηεο θπζηνινγηθήο εμάξηεζεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ελήιηθεο θαη είλαη έλα 

ζηνηρείν πνπ καξηπξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλσξηκφηεηα σο απνηέιεζµα ηεο 

λεαξήο ηνπο ειηθίαο. 

Σα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ζπκβνιίδνπλ ηα αθφινπζα: Αξρηθά, ηα 

κάηηα καξηπξνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ. Αλ είλαη 

κεγάια δείρλνπλ πσο ην παηδί απηφ δηαθαηέρεηαη απφ πεξηέξγεηα θαη εμσζηξέθεηα. Αλ 

φκσο, είλαη πνιύ κεγάια κε ηειεία ζηε κέζε απνηεινχλ εμσηεξίθεπζε θάπνηνπ 

θφβνπ. Αλ είλαη πνιύ κηθξά, ζπκβνιίδνπλ ηάζεηο εζσζηξέθεηαο θαη ρακεινχ 
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ελδηαθέξνληνο. Αλ είλαη θιεηζηά, ηφηε πηζαλά απηφ λα απνηειεί έλδεημε 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο θαη αθνξά κφλν ηα παηδηά πνπ είλαη κεγαιχηεξα ησλ 5 

εηψλ. Σέινο, αλ απνπζηάδνπλ απφ ην αλζξψπηλν πξφζσπν, ηφηε δείρλνπλ θησρή 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, πηζαλνχο θαηαλαγθαζκνχο, άγρνο θαη θαηαζιηπηηθφ 

ζπλαίζζεκα. 

ηε ζπλέρεηα, ην άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν έρεη ηδηαίηεξε 

πξνβνιηθή – εξκελεπηηθή ζεκαζία είλαη ην ζηόκα. Σν ζηφκα θαη ηα δφληηα 

ζπλδένληαη κε ηνλ εξσηηζκφ, ηε ιαηκαξγία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα. Έηζη ε ζρεδίαζε 

ελφο ρνληξνύ ζηόκαηνο θαηαδεηθλχεη έλα ιαίκαξγν άλζξσπν. Σα ζθηγκέλα ρείιε 

θαλεξψλνπλ πηζαλή έληαζε θαη ζπγθξαηεκέλε επηζεηηθφηεηα. Ζ παξάιεηςε 

ζηόκαηνο, δείρλεη, ίζσο, κηα ελνρηθή ζηάζε πξνο ηε δηαηξνθή, θαλεξψλεη αηζζήκαηα 

ληξνπήο θαη ηάζεηο θνηλσληθήο απφζπξζεο - δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο. Σα δόληηα είλαη 

πηζαλφλ λα εµθαληζηνχλ ζε παηδηά µε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο θαλεξψλνπλ ηηο 

επηζεηηθέο ηάζεηο ηνπ παηδηνχ. Δπηπξφζζεηα, ε ζρεδίαζε ηεο γιώζζαο ζε έλα παηδηθφ 

ζρέδην, ζπκβνιίδεη ηηο απνξίεο θαη ηα εξσηεκαηηθά ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ.  

Σα απηηά, απνηεινχλ άιιε κηα έλδεημε ε νπνία εξκελεχεηαη ςπρνδπλακηθά. Όηαλ 

ππάξρνπλ απηία ζην ζρέδην κηαο αλζξψπηλεο θηγνχξαο, ζπκβνιίδνπλ ηε δηάζεζε ηνπ 

παηδηνχ γηα ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε γλψζε θαζψο επίζεο θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηα καιιηά ζηηο θηγνχξεο, απνηεινχλ ζχκβνιν 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζειπθφηεηαο γηα ηα θνξίηζηα, ελψ γηα ηα αγφξηα είλαη ζχκβνιν 

κπτθήο δχλακεο. Αλ ζε θάπνην ζρέδην αγνξηνχ ππάξρεη ππεξβνιή ζηα καιιηά ηφηε 

απηφ απνηειεί έλδεημε λαξθηζζηζηηθψλ ηάζεσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη 

ζρεδηαζκέλα ηα καιιηά γηα παξάδεηγκα, κηα πινχζηα θφκκσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξνζεγκέλε έλδπζε ηφηε, είηε απνηειεί απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είηε σο 

ππεξαλαπιήξσζήο ηεο, είηε ιεηηνπξγεί σο αλαπιήξσζε θάπνηαο άιιεο αδπλακίαο 

π.ρ. κεηνλεμίεο ζηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο.   

Λαηµόο: 

Ζ χπαξμε ιαηκνύ ζην παηδηθφ ζρέδην απνθαιχπηεη δηεξγαζίεο ζχλδεζεο ηεο θεθαιήο, 

δειαδή ηεο ινγηθήο, θαη ηνπ θνξκνχ, δειαδή ησλ ελζηίθησλ. Φαλεξψλεη απφ ην 

άηνκν ηε δηεξγαζία ηεο ινγηθήο θαη ηελ αιιεινπρία ζπλεηδεηνχ θαη αζπλεηδήηνπ. 

Έηζη, φηαλ ππάξρεη είλαη ζεηηθή έλδεημε ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ απνπζία ηνπ πνπ 
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δειψλεη ζχγρπζε θαη αληηθξνπφκελεο ηάζεηο θαη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο φηαλ 

εµθαλίδεηαη ζε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Βέβαηα, ε απνπζία ιαηκνχ, είλαη 

αλακελφκελε ζηα παηδηά ηεο µηθξήο ειηθίαο θαη απνηειεί µηα έλδεημε ηεο. Ο καθξύο 

ιαηµόο, ηψξα, είλαη έλδεημε αλάγθεο εμεξεχλεζεο ησλ φζσλ πεξηβάιινπλ ην παηδί γηα 

λα µπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα λα δεκηνπξγήζεη µε ηε θαληαζία ηνπ, έλαλ θφζµν γεµάην 

απφ ηθαλνπνηήζεηο ησλ νξµψλ ηνπ. Ζ έληνλε ζθίαζε ζην ιαηµό ζε ζρέδηα παηδηψλ 

ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 5 εηψλ, ίζσο απνθαιχπηεη ηελ παξνπζία θάπνηαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο. 

Κνξµόο: 

Ο θνξµόο ζην ζρέδην ζπλδέεηαη µε ηηο βαζηθέο νξµέο, θαζψο είλαη ε πεξηνρή ησλ 

ελζηίθησλ. Ζ έιιεηςε ζεµαληηθώλ ιεπηνκεξεηώλ (ψµνη, ζηήζνο, µέζε θ.ι.π.) 

απνηειεί έλδεημε θησρήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη φηαλ ην ζρέδην αλήθεη ζε παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο, 

ζπκβνιίδεη ηε θησρή ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. Έλαο αδύλαηνο θνξκόο ζπκβνιίδεη ηελ 

θαιή απηφ-εηθφλα ηνπ παηδηνχ. Αληίζεηα έλαο ηεηξαγσληζκέλνο θνξκόο απνηειεί 

έλδεημε αλδξηζκνχ. Ζ ζρεδίαζε ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ µε ηξφπν εµθαλή απνηειεί 

έλδεημε µηαο εμσηεξηθεπκέλεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ελψ ηείλεη λα ζρεδηάδεηαη 

ζπρλά θαη απφ παηδηά µε ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή. 

Σα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη ςπρνδπλακηθά ζρεηηθά κε ην ζψκα ηεο αλξζξψπηλεο 

θηγνχξαο είλαη ηα παξαθάησ: Σα άθξα, είλαη ηα ζχκβνια ηεο δηάζεζεο γηα 

επηθνηλσλία θαη δείρλνπλ ην βαζκφ έληαμήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ηα 

ρέξηα- κπξάηζα, καξηπξνχλ ην επίπεδν θνηλσληθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηε δηάζεζή 

ηνπ γηα επαθή θαη ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Σα µαθξπά, 

δπλαηά κπξάηζα απνηεινχλ ελδείμεηο αληαγσληζηηθψλ θηινδνμηψλ, αλάγθεο γηα 

επίηεπμε ή γηα ζσµαηηθή δχλαµε,  ζπλαηζζεκαηηθήο πιεζσξηθφηεηαο θαη 

δηαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζηνηρεία επηζεηηθφηεηαο αλ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε 

απηά θιεηζηέο γξνζηέο.  

Δλ αληηζέζεη κε ηα παξαπάλσ, αλ ηα κπξάηζα είλαη ζρεδηαζκέλα θνληά θαη θνιιεηά 

ζην ζώκα, απνθαιχπηνπλ αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη ληξνπαιφηεηαο σο πξνο ηελ 

επαθή ηνπ παηδηνχ µε ηνπο άιινπο θαη δειψλνπλ επηθπιαθηηθφηεηα θαη θησρή 

πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Αλ είλαη αλνηρηά, ηφηε ην παηδί πηζαλφλ είλαη 
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εξωςτρεφζσ και κοινωνικό. Τζλοσ, η ζλλειψη χεριϊν αποτελεί µια ζνδειξη ύπαρξησ 

παθητικών τάςεων ςε παιδιά µε φτωχή προςαρμογή.  

Δπηπιένλ, ηα δάρηπια είλαη επίζεο έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ςπρνδπλακηθή 

αλάιπζε ησλ παηδηθψλ ζρεδίσλ. Σα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ζπλήζσο δσγξαθίδνπλ 

ηα δάρηπια θαη κάιηζηα ηνλ αθξηβή αξηζµφ ηνπο. Σα παηδηά µε νξγαληθή δηαηαξαρή 

έρεη θαλεί, πσο δσγξαθίδνπλ ιηγόηεξα από 5 δάρηπια θαη απηφ απνηειεί µηα έλδεημε 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλεπάξθεηαο πνπ ζρεηίδεηαη µε ην νξγαληθφ πξφβιεµα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Δπίζεο, είλαη ζχκβνια ηεο δηάζεζεο ηνπ παηδηνχ γηα επηθνηλσλία θαη 

δείρλνπλ ην βαζκφ έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηελ επηζπκία ηνπ γηα 

ηελ εμεξεχλεζή ηνπ. 

Σα πόδηα ζην παηδηθφ ζρέδην απνθαιχπηνπλ ην επίπεδν επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαζψο θαη ηα αηζζήκαηα θφβνπ ή αλαζθάιεηαο. Έηζη, ζπλήζσο 

ιείπνπλ ηα πφδηα ζε ζρέδηα παηδηψλ ηα νπνία είλαη ληξνπαιά, επηζεηηθά ή 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Σα ελσκέλα πόδηα ή απηά πνπ δελ 

είλαη ρσξηζκέλα µε θελφ αλάµεζα ηνπο απνηεινχλ µηα έλδεημε πηζαλήο έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο, ελψ ηα αλνηρηά πόδηα, ζπκβνιίδνπλ ηελ αζθάιεηα, ηε ζηαζεξφηεηα 

θαη ηε ζηγνπξηά ηελ νπνία λνηψζεη ην παηδί. Σα καθξπά πόδηα (ζθέιε) είλαη έλδεημε 

αλάγθεο ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Αλ είλαη πνιύ µαθξπά µπνξεί λα 

ζπκβνιίδνπλ ηελ επηζπµία ηνπ παηδηνχ λα κεγαιψζεη γξήγνξα γηα λα θηάζεη θάπνηνλ 

ελήιηθα πνπ ζαπµάδεη. Αληίζεηα ηα θνληά πόδηα είλαη έλδεημε επξσζηίαο, ζηγνπξηάο 

θαη θπζηθήο αληνρήο. 

 

Β) Άιιεο ζεκαληηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηηο θηγνχξεο: 

 

Άιιεο ελδείμεηο, αλαθνξηθά κε ηηο θηγνχξεο ζην παηδηθφ ζρέδην, νη νπνίεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο γηα ηελ ςπρνδπλακηθή αλάιπζεο κηαο δσγξαθηάο θαη γηα ηελ εμαγσγή 

ζσζηψλ ζπκπεξαζκάησλ, ζρεηίδνληαη κε ηελ αξηηκέιεηα ηνπο, ην ύςνο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θηγνχξεο θαζψο θαη ε δηάζηαζε θίλεζεο. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα αλ κηα θηγνχξα δελ είλαη αξηηκειήο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

ζπκβνιίδεη ηελ χπαξμε απεηιήο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Αλ έλα παηδί ζην ζέκα «Σν εγψ 

ζηελ Σάμε κνπ» δσγξαθίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κηθξνζθνπηθφ θαη ηνλ δάζθαιν πάξα 



113 
 

πνιχ κεγάιν, έηζη πξνβάιεη ηα αηζζήκαηα θφβνπ, αλεζπρίαο, πξνο ην απηφλ, δείρλεη 

πσο ηνλ αληηιακβάλεηαη σο απεηιή, θαη εθθξάδεη ηελ αδπλακία ηνπ (ην πφζν κηθξφο 

αηζζάλεηαη) λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δαζθάινπ. Σέινο, αλ έλα παηδί 

δσγξαθίζεη ηελ θηγνχξα ηνπ εαπηνχ ηνπ γηα παξάδεηγκα λα ηξέρεη εθηφο ηάμεο, πάιη 

πξνβάιεη ηάζεηο θπγήο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ην νπνίν εθιακβάλεη σο 

ερζξηθφ. 

 

Γ) Δξκελεία Πξνζψπσλ θαη Αληηθεηκέλσλ ρεδίνπ 

 

Ζ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ελζσκαηψλεη έλα παηδί κέζα ζηε δσγξαθηά ηνπ, 

επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην θχιν ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα σο πξνο ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ, 

δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηα δχν θχια. Έηζη, θάπνηα γεληθά ζηνηρεία, πνπ ηζρχνπλ θαη γηα 

ηα δχν θχια, είλαη ηα παξαθάησ: 

 

Ύςνο: Αλάινγα κε ην χςνο ησλ θηγνχξσλ πνπ έρεη ζρεδηάζεη έλα παηδί  θαίλεηαη ην 

επίπεδν δεηιίαο θαη άγρνπο ηνπο (κηθξέο θηγνχξεο) θαζψο θαη ην επίπεδν 

εμσζηξεχθεηάο ηνπο (κεγάιεο θηγνχξεο). 

 

Απνπζία Δαπηνύ: Όηαλ απνπζηάδεη ε θηγνχξα ηνπ εαπηφ απφ ηε δσγξαθηά ελφο 

παηδηνχ, παξφιν πνπ ην ζέκα απαηηνχζε νπζηαζηηθά ηελ ζρεδίαζή ηνπ, ζπληειεί πνιχ 

αξλεηηθή έλδεημε. πκβνιίδεη ηελ θαθή ζρέζε θαη ζπλαλαζηξνθή ηνπ παηδηνχ κε ηνλ 

απεηθνληδφκελν πεξίγπξν, δείρλεη πσο ην παηδί απηναλαηξείηαη θαη θάπνηεο θνξέο 

επηιέγεη λα ηαπηηζηεί κε έλα θνληηλφ θαη αγαπεηφ ηνπ πξφζσπν ην νπνίν έρεη 

ζρεδηάζεη ζηε δσγξαθηά ηνπ.                                         . 

 

Απνπζία Οηθείνπ Πξνζώπνπ: Αλ έλα παηδί επηιέμεη λα κελ δσγξαθίζεη θάπνην 

νηθείν πξφζσπν ζην ζρέδην ηνπ, απνθαιχπηεη ηελ επηζπκία ηνπ λα απνκαθξχλεη απφ 

ηε δσή ηνπ, απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ απηφ ην άηνκν. 
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ηνηρεία Τπεξβνιήο θαη δηαθόζκεζεο ζε αγαπεκέλα πξόζσπα: Σα παηδηά πνιιέο 

θνξέο ηείλνπλ λα δηαθνζκνχλ ηα αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα κε δηάθνξα αληηθείκελα 

ρξψκαηα θ.η.ι. Απηφ εθθξάδεη ηνλ ππνθεηκεληθφ έιεγρν ηνπ παηδηνχ γηα ην άηνκν πνπ 

απεηθνλίδεη κέζσ ηεο θηγνχξαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα εθείλν. 

 

Μηθξή θηγνύξα ή ηειεπηαία ή καθξηά από ηηο άιιεο  ή ρσξίο θίλεζε ή κε ιίγεο 

ιεπηνκέξεηεο ή αθόκε θαη ζβεζκέλε: καξηπξά ηελ ηάζε ηνπ παηδηνχ γηα ππνηίκεζε 

ηνπ αηφκνπ πνπ ζπκβνιίδεη απηή ε θηγνχξα. 

 

ηνιίδηα – δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζην παηδηθό ζρέδην: Όηαλ έλα παηδί εκπινπηίδεη 

ηε δσγξαθηά ηνπ κε δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο δέληξα, ζπηηάθηα, ήιηνπο, νπξαλφ, γε, 

ινπινχδηα, πξνβάιεη αηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο. Χζηφζν αλ απηφ 

γίλεηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ίζσο δείρλεη πσο ην παηδί έρεη ςπραλαγθαζηηθέο ηάζεηο 

θαη ηδενιεςίεο. 

 

Πξόζζεηα ζηνηρεία άζρεηα κε ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ: Αλ έλα παηδί ζρεδηάζεη 

επηπιένλ ζηνηρεία ζηε δσγξαθηά ηνπ, παξφιν πνπ ην ζέκα πνπ ηνπ δφζεθε ήηαλ 

δηαθνξεηηθφ, ηφηε απηά ηα ζηνηρεία ζρεδφλ πάληα απνθαιχπηνπλ θάηη. 

 

Παξνπζία Ήιηνπ: Αλ ππάξρεη ήιηνο ζηε δσγξαθηά ηνπ παηδηνχ (αξηζηεξά θαη 

ςειά), ηφηε απηφ πξνβάιεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν, θαη δείρλεη 

ηα αηζζήκαηα απνδνρήο θαη δεζηαζηάο πνπ ιακβάλεη απφ ηα νηθεία ηνπ πξφζσπα. Αλ 

φκσο ζρεδηάζεη ηνλ ήιην δεμηά θαη ςειά ζηε ζειίδα, ζπκβνιίδεη ηελ απειπηζκέλε 

αλαδήηεζε αηζζεκάησλ απνδνρήο, δεζηαζηάο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θξνληίδαο απφ ηα 

νηθεία πξφζσπα, ιφγσ πηζαλήο έιιεηςήο ηνπο, είηε ιφγσ εζσηεξηθήο αγσλίαο θαη 

αλαζθάιεηαο ηνπ παηδηνχ. Όηαλ ν ήιηνο βξίζθεηαη ςειά θαη ζην θέληξν ηεο ζειίδαο, 

ηφηε απηφ δείρλεη πσο ην παηδί αλαδεηά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επηβεβαίσζε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ λαξθηζζηζηηθψλ ηνπ νξκψλ. Σέινο, ν ήιηνο αλάινγα κε ην πφζν 

πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο έρεη ή δελ έρεη, φπσο παρηέο, κεγάιεο θαη καθξηέο αρηίδεο, 

θαλεξψλεη ην επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο παξνπζίαο ή απνπζίαο αληίζηνηρα ησλ 

νηθείσλ πξνζψπσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. 
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Δλ θαηαθιείδη, ε δσγξαθηά ελφο παηδηνχ δελ πξέπεη λα πθίζηαηαη κηα επηθαλεηαθή 

αμηνιφγεζε αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηηερληθή ηεο θχζε. Αληίζεηα, ν θάζε έλαο, νθείιεη 

λα παξαηεξήζεη ηε δσγξαθηά ζην ζχλνιφ ηεο, λα θνηηάμεη πίζσ απφ ηελ πιεζψξα 

ησλ ζηνηρείσλ, λα επηρεηξήζεη λα εξκελεχζεη ηα ζχκβνια θαη λα αλαθαιχςεη ηνλ 

θφζκν απφ ηε ζθνπηά ηνπ παηδηνχ. Απηφ είλαη ην βαζηθφηεξν κέζσ επηθνηλσλίαο ησλ 

ζθέςεσλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ. Ζ 

δσγξαθηά απνηειεί ηνλ θαζξέπηε νιφθιεξνπ ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ παηδηνχ θαη γηα απηφ 

ιφγν απνηειεί ην πνιπηηκφηεξν θαη πην πξνζηηφ εξγαιείν ησλ θιηληθψλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ςπρηζκνχ ησλ παηδηψλ. Απνηειεί ην θιεηδί λα κεηαβεί «θνληά» ηνπο 

θαη λα αληρλεχζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

 

 

 


