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                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                            

 

 

   Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια να µελετηθεί το κατά πόσο το παιδικό σχέδιο 

µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την έκφραση των συναισθηµάτων που διακατέχουν τα 

παιδιά σχετικά µε την µάθηση. Για την συγκεκριµένη εργασία εξετάστηκαν 26 µαθητές του 

∆ηµοτικού Σχολείου Ρέθυµνου οι οποίοι φοιτούσαν στην ∆΄ Τάξη. Στους µαθητές που 

συµµετείχαν χορηγήθηκαν δοκιµασίες για τον έλεγχο των ακαδηµαϊκών, γνωστικών και 

συναισθηµατικών δεξιοτήτων.   Μετά την αξιολόγηση των δοκιµασιών προέκυψαν µαθητές µε 

: i)οµαλή επίδοση, ii)δυσλεξία, iii)χαµηλό IQ και δυσκολίες µάθησης, iv)χαµηλό IQ χωρίς 

δυσκολίες µάθησης, v)εξατοµικευµένες γνωστικές αδυναµίες, vi)εξατοµικευµένες ακαδηµαϊκές 

αδυναµίες, και  vii)δίγλωσσοι µαθητές. 

   Παράλληλα ζητήθηκε από της µαθητές να φτιάξουν  ζωγραφιά µε θέµα : «Εγώ στην τάξη 

µου», για να ελεγχθούν τα συναισθήµατα των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και µε 

οµαλή/καλή επίδοση προς την µάθηση, αλλά και κατά πόσο µπορεί να αποτελέσει η ζωγραφιά 

δείκτη αξιολόγησης των συναισθηµάτων των παιδιών για την µάθηση. Στην συνέχεια έγινε  

κλινική ανάλυση των ζωγραφιών για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη αρνητικών ενδείξεων στις 

ζωγραφιές των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των ζωγραφιών, αφού 

ποσοτικοποιήθηκαν, έδειξαν ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες είχαν περισσότερες 

αρνητικές ενδείξεις όµως και οι µαθητές µε καλή/οµαλή επίδοση είχαν αρκετά υψηλό ποσοστό 

αρνητικών ενδείξεων, γεγονός που ίσως φανερώνει ότι οι µαθητές έχουν ένα αρκετά 

βεβαρυµµένο καθηµερινό πρόγραµµα.  

    Τέλος, στην συγκεκριµένη εργασία γίνεται µια αναφορά στις µαθησιακές δυσκολίες και την 

δυσλεξία καθώς και µια προσπάθεια διαχωρισµού των δυο όρων. Επίσης γίνεται µια 

προσπάθεια κατανόησης του τι συνίστανται οι δυσκολίες µάθησης για της σχολικές ικανότητες 

των µαθητών. Καθώς και έναν συσχετισµό των ψυχολογικών και συναισθηµατικών επιπτώσεων 

που έχει η δυσλεξία στους µαθητές και στην οικογένεια αλλά και τον ρόλο που µπορεί να 

διαδραµατίσει ο σχολικός ψυχολόγος στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α)ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ-∆ΥΣΛΕΞΙΑ 

 

 

    Ο όρος µαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία  συχνά συγχέονται µεταξύ τους µε αποτέλεσµα 

να δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα από την λανθασµένη χρήση των όρων. Οι δύο όροι 

έχουν ποιοτικές διαφορές και η χρήση του ενός ή του άλλου λανθασµένα µπορεί να οδηγήσει 

στο να µην γίνονται αντιληπτές οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένα άτοµο µε µαθησιακές 

δυσκολίες ή δυσλεξία. Εποµένως πρέπει αρχικά να αποσαφηνιστούν οι δύο όροι. 

     Ο όρος «µαθησιακές δυσκολίες» είναι σχετικά πρόσφατος. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1963 

από τον Samuel Kirk και χρησιµοποιείται για να περιγράψει διαταραχές σε µια ή περισσότερες 

από της βασικές ψυχολογικές διαδικασίες  που συµβαίνουν κατά την κατανόηση ή την της 

χρησιµοποίηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου. Οι διαδικασίες αυτές συµπεριλαµβάνουν 

την µνήµη, την ακουστική ή οπτική αντίληψη και τη σκέψη. Αποτέλεσµα αυτών των 

διαταραχών είναι δυσκολίες στη µάθηση του προφορικού λόγου, στην ακουστική ικανότητα, 

στην ανάγνωση (δηλαδή στην αναγνώριση των λέξεων και την σηµασία της), στη γραφή ή τον 

µαθηµατικό λογισµό (Αθανασιάδη, 2001). 

      Επίσης, υπάρχουν και οι «ειδικές µαθησιακές δυσκολίες» που αναφέρονται σε µια 

κατηγορία διαταραχών οι οποίες προκαλούν δυσκολίες πρόσκτησης µια ή περισσοτέρων 

περιοχών που σχετίζονται µε την επεξεργασία του γραπτού λόγου(ανάγνωση, κατανόηση 

γραπτού λόγου, δυσκολία στην αριθµητική).(American Psychiatric Association, 1994).          

     Οι µαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες : 1)∆υσγραφία: είναι µια 

διαταραχή κατά την οποία το άτοµο δεν µπορεί να γράψει ούτε µε υπαγόρευση, ούτε ελεύθερα 

ή από µνήµης.(Καλαντζής, 1985). 2)∆υσαριθµησία : αναφέρεται σε µαθηµατικές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει το άτοµο καθώς δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει αριθµητικές πράξεις και να 

αντιληφτεί αριθµητικούς κανόνες. (Rourke & Conway, 1997). 3) ∆υσλεξία : διαταραχή µε 

νευρολογική βάση, συχνά κληρονοµική η οποία εµποδίζει την κατάκτηση της γλώσσας. 

∆ιαφέρει σε σοβαρότητα από άτοµο σε άτοµο και εκδηλώνεται µε δυσκολίες στην αντίληψη και 

έκφραση της γλώσσας, ιδιαίτερα στην φωνολογική επεξεργασία, στην ανάγνωση, στη γραφή, 

στην ορθογραφία και µερικές φορές στην αριθµητική. (International Dyslexia Association, 

2002). 
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     Για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές ανάµεσα στην δυσλεξία και της µαθησιακές 

δυσκολίες πρέπει να αναφερθούν και τα παρακάτω σχετικά µε την δυσλεξία: Η δυσλεξία είναι 

µια διαταραχή, η οποία συνδέεται µε ανωµαλίες στις περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχει τις 

γλωσσικές λειτουργίες. Τα άτοµα µε δυσλεξία παρουσιάζουν αδυναµία στην αντίληψη της 

φωνολογικής δοµής της γλώσσας, µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται η επεξεργασία των 

γλωσσικών πληροφοριών και η αποµνηµόνευση του προφορικού λογού. Κατά συνέπεια τα 

άτοµα µε δυσλεξία δεν µπορούν να αποδώσουν τις σωστές αντιστοιχίες γραµµάτων-

φωνηµάτων. (Αθανασιάδη, 2001). 

    Επειδή τα συµπτώµατα είναι πολλά και ποικίλουν ανάλογα µε την σοβαρότητα της 

διαταραχής, την ηλικία και την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόµου, µπορούν να αναφερθούν τα 

εξής συµπτώµατα 1׃) ανάγνωση, δηλαδή αδυναµία κατανόησης του περιεχοµένου, αργός 

ρυθµός ανάγνωσης και κούραση, παραλείψεις ή αλλαγές σε γράµµατα, λέξεις ή προτάσεις, 

αδυναµία συγκέντρωσης.2)Γραφή, δηλαδή ορθογραφικά λάθη, παράλειψη γραµµάτων, 

αντιστροφή γραµµάτων και αντικατάσταση γραµµάτων.3)Οµιλία, δηλαδή δυσκολία στην 

ανάκληση λέξεων ή ονοµάτων και δυσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων ή 

ακολουθιών αριθµών ή λέξεων. Πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόβληµα δεν έχει καµία σχέση µε 

την διανοητική αντίληψη του ατόµου, η οποία µπορεί να κυµαίνεται από φυσιολογική µέχρι 

πολύ υψηλή.(Αθανασιάδη, 2001). Όµως, τα άτοµα µε δυσλεξία έχουν περιορισµένη και 

αδύναµη βραχυπρόθεσµη µνήµη και µνήµη εργασίας. Εποµένως, ο δυσλεξικός αναγνώστης 

όταν φτάσει στο τέλος της πρότασης έχει ξεχάσει την αρχή. Επιπλέον, αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στο να συγκρατήσουν ή να εκτελέσουν απλές οδηγίες ή οδηγίες απλών βηµάτων. 

Οι δυσκολίες στην µνήµη που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε δυσλεξία έχει ιδιαίτερη σηµασία, 

ειδικά στην επίλυση αριθµητικών προβληµάτων και δυσχεραίνει το γενικότερο µαθησιακό 

πρόβληµα των µαθητών.(Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, Μπίµπου, 2006). 

    Εποµένως, για να οριστεί ένα άτοµο ως δυσλεξικό πρέπει να υστερεί στην ανάγνωση και 

την ορθογραφία και να έχει µέση ή ανώτερη νοηµοσύνη. Φυσικά, πρέπει να µην έχει 

αισθητηριακές ή άλλες σοβαρές βλάβες, ούτε ψυχιατρικά ή σοβαρά συναισθηµατικά 

προβλήµατα και βέβαια να έχει επαρκείς ευκαιρίες να µάθει να διαβάζει και να γράφει 

(Αναστασίου, 1998).  

     Τέλος, οι δυσκολίες µάθησης µπορούν να επηρεάσουν και την συναισθηµατική κατάσταση 

του µαθητή. Έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην έννοια της εικόνας του εαυτού του παιδιού µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζουν αρνητικά και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων του. 
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B) ΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

   

 

     Το παιδικό σχέδιο είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της 

συναισθηµατικής κατάστασης του παιδιού. Το παιδί σχεδιάζει στις ζωγραφιές όλα αυτά που 

νιώθει και θέλει να πει. Έτσι το παιδικό σχέδιο γίνεται το µέσον µε το οποίο το παιδί εκφράζει 

τις εµπειρίες του και τα συναισθήµατά του. Όσα δεν µπορεί το παιδί να εκφράσει µε λέξεις τα 

εκφράζει µε σχέδια και χρώµατα. Επικοινωνεί και στέλνει τα µηνύµατα του στο γύρω 

περιβάλλον του µέσω µιας άλλης «γλώσσας», ιδιότυπης και συµβολικής. Είναι, εποµένως, 

σηµαντικό το περιβάλλον του παιδιού (γονείς, εκπαιδευτικοί, κλπ) να µπορούν να κατανοήσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο όλα αυτά τα µηνύµατα που κρύβονται στις ζωγραφιές. 

    Μέσα από την ανάλυση των ζωγραφιών παρατηρείται η τάση των µαθητών που έχουν 

µαθησιακές δυσκολίες, να περιλαµβάνουν στις ζωγραφιές τους µεγαλύτερο αριθµό αρνητικών 

ενδείξεων που φανερώνουν χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης, αυξηµένα επίπεδα άγχους και 

αρνητικές σχέσεις µε τον δάσκαλο και τους συµµαθητές. 

   Όµως και οι µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση µπορεί να παρουσιάσουν αρνητικά στοιχεία σε 

σχέση µε την µάθηση όταν τους προκαλεί άγχος. Εποµένως, η ζωγραφιά µπορεί να αξιολογήσει 

τα συναισθήµατα των µαθητών και µε µαθησιακές  δυσκολίες αλλά και των οµαλών 

αναγνωστών προς την µάθηση.   
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Γ)ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΑΙ∆Ι 

 

 

    Στη σηµερινή σύγχρονη κοινωνία η µάθηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική όµως δεν είναι 

πάντα µια θετική εµπειρία εξαιτίας του βεβαρυµµένου προγράµµατος το οποίο είναι 

υποχρεωµένοι να ακολουθούν οι µαθητές. Οι απαιτήσεις του σχολείου είναι πολλές και σε 

αυτές έρχονται να προστεθούν και οι απαιτήσεις και προσδοκίες των γονιών για τα παιδιά τους. 

Ακόµα όµως πιο δύσκολο στο να ανταπεξέλθουν στο βεβαρυµµένο πρόγραµµα του σχολείου 

είναι για τους µαθητές µε δυσλεξία, οι οποίοι πρέπει να προσπαθούν περισσότερο αλλά παρόλα 

αυτά δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν όπως οι άλλοι συµµαθητές τους.   

    Εποµένως, οι χρόνιες δυσκολίες µάθησης προκαλούν συναισθηµατικές αντιδράσεις στα 

παιδιά που τις βιώνουν. Σε σχετικές έρευνες επισηµαίνεται ότι οι µαθησιακές δυσκολίες 

ευθύνονται για το χαµηλό επίπεδο  αυτοεκτίµησης των παιδιών. Στην προσπάθειά τους να 

τραβήξουν την προσοχή, τα δυσλεξικά παιδιά γίνονται επιθετικά και παρουσιάζουν 

προβλήµατα συµπεριφοράς. Υπάρχουν, όµως και οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, που 

εξαιτίας των αρνητικών τους εµπειριών στο χώρο του σχολείου εµφανίζουν έλλειψη 

αυτοπεποίθησης και διαµορφώνουν µια αρνητική έννοια του εαυτού.(∆όικου-Αυλίδου, 2002).   

     Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν επιπτώσεις στην «εσωτερικευµένη» και «εξωτερικευµένη» 

συµπεριφορά του παιδιού. Όσον αφορά στα «εσωτερικευµένα» προβλήµατα τα παιδιά  

αισθάνονται κοινωνική απόσυρση, άγχος, φόβο, δυσφορία και κατάθλιψη. Τα συγκεκριµένα 

προβλήµατα είναι δύσκολο να εντοπιστούν από το περιβάλλον (γονείς, δάσκαλοι) του παιδιού 

γιατί προκαλούν δυσχέρεια κυρίως στο ίδιο το άτοµο, ενώ η επίδρασή τους στη σχέση τους µε 

τους άλλους δεν είναι εµφανή. Για αυτό το λόγο καθυστερεί και η διάγνωσή τους. Όσον αφορά 

στα «εξωτερικευµένα» προβλήµατα τα παιδιά παρουσιάζουν αντικοινωνικές πράξεις (όπως 

επιθετικότητα, εκρήξεις θυµού, απείθεια), διάσπαση προσοχής, υπερδραστηριότητα και 

παρορµητικότητα. Τα «εξωτερικευµένα» προβλήµατα είναι πιο µόνιµα από τα 

«εσωτερικευµένα» γι` αυτό και αποκαθίστανται δυσκολότερα. (∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

    Τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες εξαιτίας της συνεχής προσπάθειας που καταβάλλουν 

προκειµένου να επιτύχουν µια ικανοποιητική επίδοση αισθάνονται ψυχολογική πίεση.  Ο 

χρόνος που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τα σχολικά τους καθήκοντα είναι µεγαλύτερος 

από των µαθητών χωρίς µαθησιακές δυσκολίες και συνήθως είναι πιο αυστηρά µε τον εαυτό 

τους µε αποτέλεσµα να αισθάνονται έντονη ψυχολογική πίεση.  Η Fawcett (1995: 12-13)  
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υποστηρίζει ότι η ψυχολογική πίεση είναι εντονότερη όταν το περιβάλλον του παιδιού δεν είναι 

υποστηρικτικό αλλά αντίθετα, γονείς και δάσκαλοι, τον πιέζουν να µάθει να διαβάζει και να 

γράφει σωστά. Εκτός του ότι αισθάνονται απογοήτευση για τον εαυτό τους, αισθάνονται 

επιπρόσθετα ότι απογοητεύουν τα και τα οικία τους πρόσωπα. Έτσι νοιώθουν µεγαλύτερη 

πίεση. ( ∆οίκου-Αυλίδου, 2002). 

    Η κοινωνική αποµόνωση είναι ένα ακόµα από τα αρνητικά συναισθήµατα που βιώνουν 

παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Αργούν να εκτιµήσουν τις στάσεις των άλλων καθώς και την 

µη λεκτική επικοινωνία µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην επικοινωνία τους 

µε τους άλλους αλλά και στην γενικότερη κοινωνική τους αλληλεπίδραση. Οι παραπάνω 

παράγοντες θεωρούνται βασικές αιτίες του άγχους που αισθάνονται τα δυσλεξικά άτοµα. Αν το 

άγχος παραταθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε, µπορεί να είναι επιβλαβές για την 

γνωστική και ψυχική κατάσταση του δυσλεξικού µαθητή. Το άγχος επηρεάζει την 

συναισθηµατική κατάσταση του δυσλεξικού, και ως εκ τούτου το άτοµο να αντιµετωπίζει 

δυσκολίες στη συγκέντρωση, στην µνήµη, στην οργάνωση και τον προγραµµατισµό (∆όικου-

Αυλίδου, 2002). 

      Όσον αφορά στον συναισθηµατικό τοµέα, το άγχος προκαλεί υπερευαισθησία, αίσθηµα 

αναξιότητας, χαµηλή αυτοεκτίµηση (∆όικου-Αυλίδου, 2002). Γι' αυτό άλλωστε τα παιδιά µε 

δυσλεξία βιώνουν πιο έντονα την αποτυχία και θεωρούν την επιτυχία τυχαία. (Νικολόπουλος, 

2007). 

    Σύµφωνα µε τις έρευνες του Congdon (1995: 91-94), τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

κατά την προσχολική ηλικία εξαιτίας της υψηλής νοηµοσύνης τους αλλά και την ικανότητά 

τους σε κάποιους τοµείς σε σχέση µε τους συνοµίληκούς τους, δεν προοιωνίζουν καµία 

αποτυχία κατά την σχολική ηλικία. Έτσι, όταν «αποτυγχάνουν» αµφιβάλουν για τις ικανότητές 

τους και οδηγούνται σε συµπεριφορές άρνησης και αποφυγής της σχολικής εργασίας 

(∆όικου-Αυλίδου, 2002). Μάλιστα είναι πιο αυστηροί µε τον εαυτό τους και δεν επωφελούνται 

από την επιτυχία τους, όπως οι µαθητές χωρίς µαθησιακές δυσκολίες (Νικολόπουλος, 2007). 

     Όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στο σχολείο καλλιεργούν στα 

παιδιά αισθήµατα φόβου και ανασφάλειας. Τα παιδιά προσπαθούν να κρύψουν τα 

προβλήµατά τους προκείµενου να µην τους υποψιαστούν οι άλλοι. Ειδικά αν δεν έχουν 

διαγνωστεί οι  Μαθησιακές ∆υσκολίες τα παιδιά αναπτύσσουν παράλογους φόβους, που δεν 

µπορούν να διαχειριστούν. Ο Miles (1996: 112-114) επισηµαίνει ότι ο φόβος της αποτυχίας 

αλλά και της απογοήτευσης που πιστεύουν ότι προκαλούν στους οίκους τους, µπορεί να 

οδηγήσει στην αποφυγή της σχολικής φοίτησης εφευρίσκοντας διάφορες προφάσεις. Επίσης, το 
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παιδί µπορεί να παραιτηθεί από την προσπάθειά του για την εκµάθηση του γραπτού λόγου. 

Αυτό συµβαίνει σε µια προσπάθεια του παιδιού να προστατέψει την αυτοεκτίµησή του, που σε 

περίπτωση αποτυχίας θα είναι χαµηλή. Συγκεκριµένα, οι Κωσταρίδου-Ευκλείδη (1999: 138) 

υποστηρίζουν ότι ο φόβος αποτυχίας συντελεί στην ανάπτυξη κινήτρων αποφυγής και 

αποτυχίας. 

    Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες µε υψηλότερο δείκτη 

νοηµοσύνης σε σχέση µε αυτά µε χαµηλότερο είναι πιο θετικά και σίγουρα για τον εαυτό τους. 

Ενώ τα παιδιά µε χαµηλότερο δείκτη νοηµοσύνης είναι πιο ανασφαλείς και πιο εξαρτηµένα. 

(∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

    Άλλη µια από τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν Μαθησιακές ∆υσκολίες στα 

παιδιά είναι η εµφάνιση καταθλιπτικών συµπτωµάτων επειδή αισθάνονται ότι υπάρχει 

διάσταση µεταξύ αυτού που είναι και αυτού που θα έπρεπε να είναι. Συγκεκριµένα, έρευνες 

έχουν δείξει πως τα συµπτώµατα της κατάθλιψης που βιώνουν είναι τα εξής : αϋπνία, αργός 

ρυθµός σκέψης, µειωµένη διαύγεια σκέψης, µείωση του επιπέδου ενέργειας, ασυνήθιστη 

αλλαγή βάρους, καταστροφή ιδιοκτησίας και ενούρηση. Άλλες έρευνες που σύγκριναν τη 

συµπεριφορά καταθλιπτικών παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες και τη συµπεριφορά µη 

καταθλιπτικών παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες έδειξαν ότι τα καταθλιπτικά παιδιά έχουν 

πιο αρνητική εικόνα του εαυτού, παρουσιάζουν περισσότερες συναισθηµατικές διαταραχές, 

αυξηµένη υπερκινητικότητα καθώς και συχνή συµπεριφορά εκδιαδραµάτισης. (∆όικου-

Αυλίδου, 2002). 

      Έρευνες της Boetsch και των συνεργατών της (1996) έδειξαν ότι η υποστήριξη που 

λαµβάνουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες  από το οικογενειακό και σχολικό τους 

περιβάλλον συσχετίζεται µε την ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων καθώς επίσης και µε 

την χαµηλή αυτοεκτίµηση. Σύµφωνα µε τους Bosworth & Murray (1983) η κατάθλιψη είναι 

αποτέλεσµα της µαθηµένης απελπισίας που αισθάνεται το παιδί. Το άτοµο περιέρχεται σε 

παθητικότητα και παραίτηση, γιατί αισθάνεται ότι δεν µπορεί να ελέγξει τα δυσάρεστα 

γεγονότα που συµβαίνουν στην ζωή του. Οι συχνές όµως εµπειρίες αποτυχίας έχουν ως 

αποτέλεσµα την µείωση των κινήτρων και της αυτοεκτίµησης του ατόµου. (∆όικου-Αυλίδου, 

2002). 

       Σχετικά µε την απόδοση αιτιών, οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν χαµηλές 

προσδοκίες και δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και στις ικανότητές του, µε αποτέλεσµα να 

οδηγούνται στην παθητικότητα. Αποδίδουν την επιτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες και την 

αποτυχία στην έλλειψη ικανοτήτων από µέρους τους. Αντίθετα οι µαθητές µε µέση σχολική 
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επίδοση αποδίδουν την αποτυχία τους σε περιορισµένη προσπάθεια και την επιτυχία τους στην 

ικανότητα και την προσπάθειά τους. Όλες αυτές οι πεποιθήσεις των µαθητών µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες όχι µόνο επιδρούν αρνητικά στην σχολική τους επίδοση αλλά δυσχεραίνουν και την 

ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων. (∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

    Κατά τον Cohen (1986) οι συνεχείς αποτυχίες που βιώνουν αυτά τα παιδιά επηρεάζει 

αρνητικά την αναπαράσταση του εαυτού και την αυτοεκτίµηση, συνέπεια να προκαλεί στο 

παιδί ψυχικό τραύµα. Ακόµα και αν το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, τα παιδιά µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν µπορούν  να αποφύγουν το να αισθανθούν ότι πληγώθηκαν 

συναισθηµατικά. Βέβαια το υποστηρικτικό περιβάλλον βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν 

στρατηγικές χειρισµού της αδυναµίας τους. Ως αντίποδα της χαµηλής σχολικής επίδοσης οι 

µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες αναπτύσσουν και ενδιαφέροντα που δεν συσχετίζονται µε 

τον γραπτό λόγο. Άλλωστε πολλά άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι καλοί στις τέχνες ή 

αρχιτέκτονες, κ.α. Αυτό βοηθάει τα παιδιά στο αίσθηµα αβοηθησίας καθώς επίσης και να 

αισθανθούν ότι ασκούν έλεγχο σε ότι τους συµβαίνει. (∆όικου-Αυλίδου, 2002).  

       Όσον αφορά στα «εξωτερικευµένα προβλήµατα» που µπορούν να επιφέρουν οι 

Μαθησιακές ∆υσκολίες, µελέτες έχουν δείξει πως µπορούν να συνυπάρχουν Μαθησιακές 

∆υσκολίες µε την ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Συµπεριφοράς Προσοχής – Υπερκινητικότητα ( 

∆ΕΠΥ). Σύµφωνα µε την τέρτατη έκδοση του DSM η ∆ΕΠΥ αποτελείται από τους εξής 

τύπους : α) τύπος κυρίως υπερκινητικότητας – παρορµητικότητας, β) τύπος κυρίως απροσεξίας 

και γ) συνδυασµένος τύπος, στον οποίο συνυπάρχουν η παρορµητικότητα, η διάσπαση 

προσοχής και υπερκινητικότητα. Η ∆ΕΠΥ και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες συνυπάρχουν  

εξαιτίας κάποιων γενετικών παραγόντων .Έρευνες του Gilger και των συνεργατών του (1992) 

έδειξαν πως η συνύπαρξή τους µπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

ορισµένες φορές σε κληρονοµικές επιδράσεις. (∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

     Σύµφωνα µε την Prior (1996) για να µελετηθεί η σχέση ανάµεσα στις Μαθησιακές 

∆υσκολίες και την ∆ΕΠΥ πρέπει πρώτα να διασαφηνιστεί η σχέση µεταξύ των Μαθησιακών 

∆υσκολιών και των διαταραχών διαγωγής. Αυτό συµβαίνει, γιατί σύµφωνα µε ερευνητικά 

δεδοµένα τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν διαταραχές 

διαγωγής ή αντικοινωνική συµπεριφορά. Η αντικοινωνική συµπεριφορά που παρατηρείται σε 

ορισµένα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες συνδέεται µε την παρουσία συµπτωµάτων ∆ΕΠΥ 

σε αυτά. Η συνύπαρξη της δυσλεξίας µε τις διαταραχές διαγωγής µπορεί να έχει ιδιαίτερα 

αρνητικές επιπτώσεις κατά την ενήλικη ζωή του ανθρώπου. Μπορούν να επιφέρουν 

προβλήµατα όπως η µείωση των κινήτρων µάθησης, σχετίζονται συχνά µε την ανεργία, 
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προκαλούν δυσκολίες προσαρµογής, δυσχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις και 

παραπτωµατικότητα. (∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

    Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες, επίσης, σχετίζονται µε την παραβατικότητα. Βέβαια για να 

διερευνηθεί η αιτιώδης σχέση ανάµεσά τους πρέπει πρώτα λειφθούν υπόψη και άλλοι 

παράγοντες που τις επηρεάζουν, όπως το κοινωνικοοικονοµικό  επίπεδο της οικογένειας, τις 

µεθόδους ανατροφής  που ακολουθούν, το αν κάποιο µέλος της οικογένειας παρουσιάζει 

παραβατική συµπεριφορά και η συναναστροφή µε συνοµηλίκους που παρουσιάζουν 

παραβατική συµπεριφορά. Επίσης,  σηµαντικό ρόλο παίζει και η στάση των γονέων απέναντι 

στην σχολική αποτυχία, την απόρριψη των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες από τους 

συνοµηλίκους τους και η εικόνα που έχουν τα παιδιά για την διαγωγή τους. Τελικά η 

συσχέτιση της σχέσης της παραβατικής συµπεριφοράς δεν είναι εύκολη, γιατί υπάρχει µεγάλη 

ποικιλία κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό της παραβατικής συµπεριφοράς, 

όπως σύλληψη από την αστυνοµία ή βεβαρηµένο ποινικό µητρώο κ. α. (∆όικου-Αυλίδου, 

2002). 

     Σηµαντική για τον άνθρωπο είναι και η έννοια του εαυτού. Η γνωστική πλευρά της έννοιας 

του εαυτού είναι η αυτοαντίληψη και είναι πολυδιάστατη  και η αξιολόγηση του ατόµου για 

τον εαυτό του είναι η αυτοεκτίµηση. Οι ερευνητικές διεργασίες που προσπάθησαν να 

αποσαφηνίσουν την έννοια του εαυτού σε παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες ήταν αντιφατικές, 

εξαιτίας της ετερογένειας των πληθυσµών που εξετάστηκαν. Σε παλιότερες, όµως, έρευνες οι 

ερευνητές βρήκαν πως οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες παρουσίασαν πιο αρνητική 

έννοια του εαυτού αλλά και πιο αρνητική γενική εικόνα του εαυτού σε σχέση µε τους 

συνοµηλίκους τους που δεν είχαν µαθησιακές δυσκολίες. Οι Chapman & Boersma (1979b) 

εξετάζοντας την έννοια του εαυτού σε παιδιά µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες σε σχέση µε 

τον ακαδηµαϊκό τοµέα βρήκαν ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες αν και είχαν µόνο 

αδυναµίες στην ανάγνωση εξέφραζαν πιο αρνητική αυτοαντίληψη σε σχέση µε τους µαθητές 

χωρίς µαθησιακές δυσκολίες αναφορικά µε όλες τις επιµέρους ακαδηµαϊκές δεξιότητες. 

(∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

    Άλλες έρευνες των Thomson & Hartley (1980) ότι τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

θεωρού σηµαντικό στοιχείο για ευτυχία την αναγνωστική ικανότητα, γεγονός που φανερώνει 

την επιθυµία των παιδιών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Επίσης, βρήκαν ότι είχαν 

χαµηλότερο επίπεδο αυτοεκτίµησης όσον αφορά στον ακαδηµαϊκό τοµέα και τον τοµέα των 

οικογενειακών σχέσεων αλλά δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σχετικά µε τον 

κοινωνικό τοµέα και την γενική αξιολόγηση του εαυτού. Τέλος, σε µια άλλη έρευνα της Cacey 
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και των συνεργατών της (1992) βρέθηκε ότι οι µαθητές µε  Μαθησιακές ∆υσκολίες 

θεωρούσαν τον εαυτό τους λιγότερο ικανό από τους µαθητές χωρίς Μαθησιακές ∆υσκολίες 

στον ακαδηµαϊκό τοµέα αλλά κάτι τέτοιο βρήκαν πως δεν ίσχυε όσον αφορά στην αθλητική 

ικανότητα, τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, την διαγωγή- συµπεριφορά, την εξωτερική 

εµφάνιση και την γενική αυτοαντίληψη. (∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

    Εποµένως, η αντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες για την νοητική τους 

ικανότητα επηρεάζει την εικόνα που έχουν γενικά για τον εαυτό τους αλλά και ειδικά για την 

σχολική τους ικανότητα. Αν και οι αδυναµίες των παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν  

οφείλονται σε περιορισµένη νοητική ικανότητα, εντούτοις σε ορισµένες περιπτώσεις είναι 

πιθανό να εκλαµβάνονται ως αποτέλεσµα µειωµένης νοητικής ικανότητας. Σηµαντικός 

παράγοντας που επιδρά στην έννοια του εαυτού είναι και η στήριξη που έχουν τα παιδιά από 

τους σηµαντικούς άλλους. Αν οι αντιδράσεις των γονιών είναι περισσότερο αρνητικές σχετικά 

µε την σχολική επίδοση των παιδιών µε δυσλεξία, τότε ενδεχοµένως τα παιδιά θα αποκτήσουν 

µια αρνητική αυτοαντίληψη. Το ίδιο ισχύει και για τους συνοµηλίκους τους. Αν, δηλαδή τους 

απορρίψουν αντιλαµβάνονται αρνητικά την έννοια τους εαυτού τους. Ακόµα ,ιδιαίτερο ρόλο 

παίζει και η απόδοση αιτιών. ∆ηλαδή αν τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες θεωρούν ότι η 

επιτυχία και η αποτυχία είναι αποτέλεσµα   εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων. (∆όικου-

Αυλίδου, 2002). 

     Από την αντίληψη του παιδιού για τον εαυτό του επηρεάζεται και η κοινωνική ικανότητά 

του. ∆ηλαδή, το να δηµιουργεί και να διατηρεί κοινωνικές σχέσεις. ∆εν διαθέτουν τις 

συµπεριφορές που απαιτούνται για την σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και εµφανίζουν 

έλλειψη στις κοινωνικές δεξιότητες και στην ανάληψη πρωτοβουλιών ενώ οι µαθητές χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες δεν επιθυµούν να συναναστρέφονται µε τους µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες. Εποµένως, οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες δεν γίνονται αποδεκτοί. Αυτό 

καταλήγει να έχει αρνητικές συνέπειες στην έννοια του εαυτού τους και κατ' επέκταση να 

δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο τις µαθησιακές τους ικανότητες. (∆όικου-Αυλίδου, 2002). 

     Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως οι µαθησιακές δυσκολίες έχουν σηµαντικές ψυχολογικές 

επιπτώσεις και στην οικογένεια του παιδιού. Το κάθε µέλος βέβαια τις βιώνει  διαφορετικά. Η 

µητέρα καταπονείται περισσότερο λόγω του ότι αυτή έχει την φροντίδα των παιδιών και 

θεωρείται η κυρίως υπεύθυνη για την ανατροφή τους. (Murray, 1988). Ο πατέρας αντιδρά 

συνήθως µε άρνηση και πολλές φορές συµπεριφέρεται σαν µην υπάρχει πρόβληµα. Τα 

αδέρφια των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν πολλά αρνητικά συναισθήµατα, όπως: 



 

 
     
 
 
 

13 

θυµό, ζήλεια, µνησικακία, σύγχυση, κ. α. εξαιτίας της συνεχούς ενασχόλησης των γονιών µε 

το παιδί µε δυσλεξία.  (Νικολόπουλος, 2007).   

      Η παρουσία ενός ψυχολόγου στην αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων θα ήταν 

καταλυτική. Θα πρέπει βέβαια να προσφέρει στήριξη και στις αδυναµίες του παιδιού µε 

µαθησιακές δυσκολίες αλλά και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η οικογένεια. Ένας 

σχολικός ψυχολόγος έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να ένα µεγάλο φάσµα διαταραχών : 

µαθησιακών, γνωστικών, κοινωνικών κ. α. Μπορεί να βοηθήσει στην καλυτέρευση της 

ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής του δυσλεξικού παιδιού και της  οικογένειάς του. 

Γενικά, ο σχολικός ψυχολόγος έχει την απαραίτητη επαγγελµατική εξειδίκευση για να καλύψει 

τις ανάγκες που προκύπτουν στο παιδί µε µαθησιακές δυσκολίες και την οικογένειά του. 

(Νικολόπουλος, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     
 
 
 

14 

                                                 ∆) ΣΤΟΧΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

  

    Τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα αποκαλύπτουν πως οι χρόνιες ∆υσκολίες Μάθησης 

έχουν σηµαντικότατες συναισθηµατικές επιπτώσεις στα παιδιά που τις βιώνουν. Επίσης τα 

ερευνητικά δεδοµένα µαρτυρούν την σχεδόν αποκλειστική χρήση των ψυχοµετρικών κλιµάκων 

συναισθηµατικής καταπόνησης που εµπεριέχουν τον κίνδυνο οι εξεταζόµενοι να υιοθετήσουν 

τις κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις  µε σκοπό να κρύψουν τις όποιες αρνητικές εµπειρίες 

βιώνουν κατά τα σχολικά χρόνια. Εποµένως, οι εξεταζόµενοι καταλήγουν να απαντούν ψευδώς.                                                            

    Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε άτοµα µε Μαθησιακές ∆υσκολίες δείχνουν ότι το ποσοστό 

των ατόµων µε  Μαθησιακές ∆υσκολίες που φτάνει στα όρια της κατάθλιψης, αγχώδη 

διαταραχών κλπ. είναι πολύ πιο µικρό (12-25%) από αυτό που καταγράφεται συνήθως στις 

κλινικές τους συνεντεύξεις και άλλες εθνογραφικές προσεγγίσεις (το ποσοστό αυτών που 

δηλώνουν έντονες αρνητικές εµπειρίες φτάνει το 60-80%). Εποµένως πρέπει να βρούµε τα 

συναισθήµατα των µαθητών που δεν φτάνουν τα όρια της κατάθλιψης αλλά και τον τρόπο που 

αυτά αποτυπώνονται σε άλλες δοκιµασίες, εκτός των ψυχοµετρικών κλιµάκων. Αυτές οι 

δοκιµασίες είναι τα προβολικά τεστ, όπως είναι η ζωγραφιά. Σ’ αυτές τις δοκιµασίες δεν 

υπάρχει ο κίνδυνος το παιδί να δώσει εσκεµµένα µια απάντηση ή να κρύψει µια αλήθεια καθώς  

σε αυτά τα τεστ δεν υπάρχει ‘σωστή’ ή ‘λανθασµένη’ απάντηση. 

     Η παρούσα εργασία στοχεύει να δείξει κατά πόσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ζωγραφιά ως 

δείκτης αξιολόγησης των συναισθηµάτων των µαθητών απέναντι στην µάθηση. Να διερευνήσει 

τα συναισθήµατα όχι µόνο των µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες αλλά και των µαθητών µε 

οµαλή/καλή επίδοση προς την µάθηση.  

    Η υπόθεση που έγινε αρχικά ήταν πως τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες και δυσλεξία θα 

εκφράσουν πιο αυθόρµητα αρνητικά συναισθήµατα στις ζωγραφιές που τους ζητήθηκε να 

ζωγραφίσουν, που θα φανερώνουν κατάθλιψη, άγχος, αρνητική αυτοαντίληψη και άλλα 

συναισθηµατικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την µάθηση λόγω της απόρριψης και της 

έντονης κριτικής που βιώνουν. Ενώ αναµένεται πως οι µαθητές που έχουν οµαλή σχολική 

επίδοση να κάνουν πιο θετικές ζωγραφιές σχετικά µε την µάθηση, εξαιτίας της καλής σχολικής 

τους επίδοσης. Όµως, αν και για τους µαθητές µε καλή/οµαλή επίδοση η µάθηση αποτελεί µια 

όχι τόσο θετική εµπειρία εξαιτίας του βεβαρυµµένου σχολικού προγράµµατος και των 

αυξηµένων υποχρεώσεων τότε και κάποιοι από αυτούς τους µαθητές θα εκφράσουν αρνητικά 
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συναισθήµατα για την µάθηση. Ιδιαίτερα στα στοιχεία εκείνα των ζωγραφιών που αποτελούν 

την πηγή του άλγους τους (πίνακας, έδρα κλπ.).  

    Για να αποδειχθούν τα παραπάνω πρώτα θα αναλυθούν οι επώδυνες συναισθηµατικές και 

ψυχολογικές εµπειρίες που αναµένεται ότι θα αποτυπωθούν στις ζωγραφιές µε ψυχοδυναµικά 

κριτήρια, στη συνέχεια θα αποδείξουµε ότι οι επιλογές στις ζωγραφιές που έκαναν οι µαθητές 

δεν ήταν τυχαίες συγκρίνοντας τα αποτελέσµατά τους µε τα αποτελέσµατα από το 

ερωτηµατολόγιο αυτοαντίληψης ΠΑΤΕΜ σχετικά µε το τι πιστεύουν οι µαθητές για την 

σχολική τους επίδοσης . Έπειτα µε βάση τα στατιστικά στοιχεία από τις ζωγραφιές θα 

απορρίψουµε ή θα δεχτούµε την αρχική υπόθεση και τέλος θα αποδείξουµε αν η ζωγραφιά 

µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο στην εκµαίευση των συναισθηµάτων των παιδιών προς 

την µάθηση. 
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                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

                                                         1.1) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

     Η παρούσα έρευνα διεξάχθηκε στο 15º ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου Κρήτης. Οι 

συµµετέχοντες ήταν 26 µαθητές που φοιτούσαν στην ∆´ Τάξη ∆ηµοτικού Σχολίου. 

Συγκεκριµένα πήραν µέρος 10 κορίτσια και 16 αγόρια (πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1:Συµµετέχοντες (αγόρια και κορίτσια) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Male 16 61,5 61,5 61,5 

Female 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 

   Οι ηλικίες των αγοριών κυµαίνονται µεταξύ 9,03 ετών(minimum) και 10,03 ετών(maximum) 

(πίνακας 2) και οι ηλικίες των κοριτσιών κυµαίνονται µεταξύ 9,06ετών(minimum) και 11,03 

ετών(maximum) (πίνακας 3). 

 

Πίνακας 2:Ελάχιστη, µέγιστη τιµή, µέσος όρος και τυπική απόκλιση στα αγόρια 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Age 16 9,03 10,03 9,3131 ,41912 

Valid 

N(listwice) 

16     

 

Πίνακας 3: Ελάχιστη, µέγιστη τιµή, µέσος όρος και τυπική απόκλιση στα κορίτσια  

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Age 10 9,06 11,03 9,5670 ,68026 

Valid 

N(listwice) 

10     

 



 

 
     
 
 
 

17 

                                               1.2) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

       Στην παρούσα έρευνα αξιολογήθηκαν οι i)ακαδηµαϊκές και  ii)γνωστικές δεξιότητες 

καθώς και η iii) συναισθηµατική κατάσταση των µαθητών που συµµετέχουν στην έρευνα, έτσι 

ώστε σε συνδυασµό µε την ανάλυση των ζωγραφιών να διεξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα. 

     i)Οι ακαδηµαϊκές δεξιότητες ελέγχθηκαν µε τις δοκιµασίες της α)ανάγνωσης, της 

β)ορθογραφίας και των γ)µαθηµατικών. 

     α)Όσον αφορά στην ανάγνωση οι µαθητές καλούνταν να αναγνώσουν 132 λέξεις 

κλιµακούµενης δυσκολίας (Nikolopoulos & Gouladris, 2000 & Nikolopoulos et al., 2006). Οι 

εξεταζόµενοι διάβαζαν δυνατά τις λέξεις και αξιολογήθηκαν µε βάση τον αριθµό των λαθών 

αλλά και τον χρόνο που έκαναν για να τις διαβάσουν. Η δοκιµασία είναι ατοµική και ο κάθε 

συµµετέχων εξετάστηκε µόνος του σε µια ήσυχη αίθουσα. Επίσης, εκτός από την ανάγνωση 

των λέξεων, για την εκτίµηση της αποκωδικοποιητικής  τους ικανότητα εξετάστηκαν και στην 

ανάγνωση 96 ψευδολέξεων κλιµακούµενης δυσκολίας (Nikolopoulos et al., 2006). Οι 

ψευδολέξεις χωρίζονται σε 24 οµάδες , που η κάθε οµάδα απαρτίζεται από 4 λέξεις. Και εδώ 

αξιολογούνται µε βάση τον χρόνο αλλά και τα λάθη που έκαναν κατά την ανάγνωση και τέλος 

και αυτή η δοκιµασία είναι ατοµική.  

      β)Όσον αφορά στην ορθογραφία (Nikolopoulos & Gouladris, 2000 & Nikolopoulos et al., 

2006), η δοκιµασία αυτή διεξήχθη οµαδικά µέσα στην τάξη. Το τεστ αποτελείται από 72 λέξεις 

κλιµακούµενης δυσκολίας, χωρισµένες σε στ` οµάδες, αποτελούµενη η κάθε οµάδα από 12 

λέξεις. Ο εξεταστής υπαγορεύει τις λέξεις και οι συµµετέχοντες αξιολογούνται µε βάση τον 

αριθµό των λαθών που κάνουν. Επίσης, ζητείται από τους συµµετέχοντες να γράψουν 

ορθογραφηµένα και µε τη σωστή σειρά τους µήνες του έτους καθώς και τις ηµέρες της 

εβδοµάδας. 

     γ)Τέλος, όσον αφορά στα µαθηµατικά χορηγείται στους µαθητές, οµαδικά, ένα τεστ 34 

αριθµητικών πράξεων, κλιµακούµενης δυσκολίας. Επίσης, χορηγείται ατοµικά η υποκλίµακα 

του WISC-lll της αριθµητικής, όπου ο εξεταστής διαβάζει στους συµµετέχοντες ένα αριθµητικό 

πρόβληµα και αυτοί καλούνται να το λύσουν χωρίς την χρήση χαρτιού και µολυβιού. Οι 

µαθητές αξιολογούνται όχι µόνο από τα λάθη τους αλλά και από τον χρόνο που κάνουν να 

λύσουν το πρόβληµα. Η διαδικασία σταµατάει µετά από δύο συνεχείς αποτυχίες. 

     ii)Οι γνωστικές δεξιότητες ελέγχθηκαν µε τις δοκιµασίες: α) της µη λεκτικής νοηµοσύνης, 

β) της φωνολογικής   επεξεργασίας, γ) της φωνολογικής ενηµερότητας, δ)των µνηµονικών 

δεξιοτήτων και ε) των συντακτικών δεξιοτήτων.  
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     α)Για τον έλεγχο των γνωστικών δεξιοτήτων χορηγήθηκε στους συµµετέχοντες ένα οµαδικό 

τεστ µη λεκτικής νοηµοσύνης, το Ravens Standards Progressive Matrices Test του J.C.Raven 

(1987). 

    β) Ακόµα µια δοκιµασία για τον έλεγχο των γνωστικών δεξιοτήτων είναι η φωνολογική 

επεξεργασία όπου ζητείται στο µαθητή να κάνει γρήγορο κατονοµασµό χρωµάτων, 

αντικειµένων, αριθµητικών ψηφίων και γραµµάτων. Η δοκιµασία είναι ατοµική και η επίδοση 

των µαθητών αξιολογείται από τα λάθη αλλά και τον χρόνο απόκρισης. 

     γ)Επίσης, ο έλεγχος των γνωστικών δεξιοτήτων έγινε µε την δοκιµασία της φωνολογικής 

ενηµερότητας, που έχει στόχο τον προσδιορισµό της φωνολογικής αντίληψης µε βάση την 

διαδικασία της µονής (Nikolopoulos et al., 2006) και της διπλής αντιµετάθεσης (Nikolopoulos 

et al., 2006). 

       δ)Οι µνηµονικές δεξιότητες αξιολογούνται από τις δοκιµασίες: της ανάκλησης 

αριθµητικών ψηφίων, στην αρχή µε την σειρά και έπειτα αντίστροφα που έχουν κατονοµαστεί 

από τον εξεταστή. Ακόµα, ζητήθηκε από τον µαθητή να ανακαλέσει ψευδολέξεις 

κλιµακούµενης δυσκολίας που ξεκινούν από δισύλλαβες και καταλήγουν σε πολυσύλλαβες. Οι 

παραπάνω δοκιµασίες διακόπτονται µετά από δύο συνεχείς αποτυχίες και είναι ατοµικές. 

Επίσης, ζητήθηκε από τους µαθητές να γράψουν µε τη σωστή σειρά τους µήνες του χρόνου και 

τις ηµέρες της εβδοµάδας.  

    ε)Τέλος, ο έλεγχο των συντακτικών δεξιοτήτων έγινε µε την δοκιµασία της συντακτικής 

ενηµερότητας, κατά την οποία δόθηκε  στους µαθητές 21 καρτέλες µε λέξεις, τις οποίες έπρεπε 

να συναρµολογήσουν σε προτάσεις, µε δύο διαφορετικούς τρόπους, που θα έχουν νόηµα και θα 

είναι γραµµατικά και σηµασιολογικά ορθές. Έπρεπε, δηλαδή να δηµιουργήσουν 42 

διαφορετικές προτάσεις. Η δοκιµασία ήταν ατοµική. 

     iii)Για τον έλεγχο της συναισθηµατικής κατάστασης χορηγήθηκαν ερωτηµατολόγια για : α ) 

την αυτοεκτίµηση, β)την αυτοαντίληψη, γ) ερωτηµατολόγιο για τον δάσκαλο,. Επίσης, και 

οι προβολικές δοκιµασίες των δ)12 µύθων και ε)οι ζωγραφιές.  

   α)Το ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε οµαδικά στους µαθητές και αφορά στην αυτοεκτίµηση 

είναι το Rosenberg το οποίο αποτελείται από 10 ερωτήσεις και οι µαθητές έχουν να διαλέξουν 

µεταξύ των εξής απαντήσεων :συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, διαφωνώ και διαφωνώ απόλυτα. 

    β)Το ερωτηµατολόγιο που χορηγήθηκε οµαδικά στους µαθητές και αφορά στην 

αυτοαντίληψη, δηλαδή στο πως ο καθένας αντιλαµβάνεται τον εαυτό του, είναι το ΠΑΤΕΜ. Το 

ΠΑΤΕΜ αποτελείται από 30 ερωτήσεις και οι µαθητές έχουν να επιλέξουν ανάµεσα από 4 

απαντήσεις. 
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    γ) Επίσης ζητήθηκε από τους µαθητές να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο µε 42 λέξεις 

που χαρακτηρίζουν τον/την δάσκαλο/δασκάλα τους. Είχαν να επιλέξουν µεταξύ 6 απαντήσεων 

και χορηγήθηκε ατοµικά. 

     δ)Οι 12 µύθοι είναι µια δοκιµασία ατοµική, κατά την οποία ο εξεταστής διαβάζει 12 

προτάσεις στο µαθητή και αυτός σκεπτόµενος µια ιστορία συµπληρώνει την κάθε πρόταση.  

     ε)Επίσης, ζητήθηκε από τους µαθητές να ζωγραφίσουν ζωγραφιά µε θέµα : εγώ στην τάξη 

µου. 

 

 

 

Πίνακας 4: Παρουσίαση των δοκιµασιών 

 

Ακαδηµαϊκές ∆εξιότητες    Γνωστικές ∆εξιότητες  Συναισθηµατική Κατάσταση 

  Ανάγνωση ( Λέξεις, 

Ψευδολέξεις) 

  Μη Λεκτική 

Νοηµοσύνη(Ravens) 

Αυτοαντίληψη (ΠΑΤΕΜ) 

 Ορθογραφία (Λέξεις, Μήνες,  

Ηµέρες) 

 Φωνολογική Ενηµερότητα 

(Μονή και διπλή 

Αντιµετάθεση) 

Αυτοεκτίµησης (Roseberg) 

 Αριθµητική (Βασικές 

αριθµητικές πράξεις, WISC-iii) 

 Φωνολογική Επεξεργασία ( 

Κατονοµασµός Χρωµάτων,    

Αντικειµένων, Γραµµάτων 

και  Αριθµητικών Ψηφίων)  

Λέξεις για ∆άσκαλο 

  Μνηµονικές ∆εξιότητες 

(Αριθµοί, Ψευδολέξεις, σειρά  

Μηνών και Ηµερών) 

12 Μύθοι 

  Συντακτική ικανότητα   

(Προτάσεις) 

  Ζωγραφιές 
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                                              1.3) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 

    Οι δοκιµασίες και κατ’ επέκταση και η διαδικασία χορήγησης τους χωρίζονται σε δύο οµάδες 

: τις οµαδικές και τις ατοµικές. Αρχικά χορηγήθηκαν οι οµαδικές δοκιµασίες µέσα στην τάξη 

και διήρκεσαν έξη περίπου διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια χορηγήθηκαν οι ατοµικές 

δοκιµασίες, κατά τις οποίες κάθε µαθητής εξεταζόταν µόνος του σε µια ήσυχη αίθουσα για δύο 

περίπου διδακτικές ώρες και για δυο φορές ο καθένας, δηλαδή τέσσερις ώρες ο κάθε µαθητής. 

Στον πίνακα 5 αναφέρονται οι ατοµικές και οµαδικές δοκιµασίες. 

 

 

 

Πίνακας 5: Οµαδικές και Ατοµικές δοκιµασίες 

 

  Οµαδικέ ∆οκιµασίες    Ατοµικές ∆οκιµασίες 

  Ορθογραφία (Λέξεων, Μηνών, Ηµερών)   Ανάγνωση (Λέξεις, Ψευδολέξεις) 

  Μη Λεκτική Νοηµοσύνη (Ravens)   Αριθµητική (Βασικές Αριθµητικές πράξεις)  

  Αριθµητική (WISC-lll)    Φωνολογική Ενηµερότητα(Μονή και ∆ιπλή   

Αντιµετάθεση) 

  Μνήµη (Σειρά Μηνών και Ηµερών)   Φωνολογική Επεξεργασία(Χρώµατα,  

Αντικείµενα, Γράµµατα, Αριθµητικά 

Ψηφία)  

  ΠΑΤΕΜ   Μνήµη(Αριθµοί και Ψευδολέξεις) 

  Rosemberg   Προτάσεις 

    Ζωγραφιές 12 Μύθοι 

   Λέξεις για ∆άσκαλο 
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                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

                                                          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

                         

2.1)∆ιαχωρισµός συµµετεχόντων ανάλογα µε την επίδοσή τους στις δοκιµασίες 

αξιολόγησης 

 

     Τα αποτελέσµατα από την αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών και  γνωστικών ικανοτήτων καθώς 

και τον έλεγχο της συναισθηµατικής κατάστασης των µαθητών προκύπτει ότι : από τους 26 

µαθητές που εξετάστηκαν στις προαναφερθείσες δοκιµασίες (κεφ.1), οι 9 µαθητές 

καταχωρούνται στους οµαλούς αναγνώστες χωρίς προβλήµατα σε ακαδηµαϊκές και γνωστικές 

δεξιότητες,  3 µαθητές βρέθηκαν να έχουν δυσλεξία, 3 βρέθηκαν ότι έχουν χαµηλό δείκτη 

νοηµοσύνης και άλλες δυσκολίες µάθησης, 6 µαθητές βρέθηκε ότι έχουν χαµηλό δείκτη 

νοηµοσύνης χωρίς δυσκολίες µάθησης, 1 µαθητής βρέθηκε µε εξατοµικευµένες γνωστικές 

αδυναµίες, 2 µαθητές βρέθηκαν µε εξατοµικευµένες ακαδηµαϊκές αδυναµίες και τέλος 2 

µαθητές δίγλωσσοι ( προέρχονται από ξένη χώρα).  

 

Πίνακας 6: Κλινικός χαρακτηρισµός µαθητών 

Κλινικός χαρακτηρισµός 
 

   I.D. 

  Οµαλή Επίδοση   1201, 1207, 1209, 1210, 

1215, 1219, 1221, 

1223,1224 

  ∆υσλεξία   1200, 1212, 1213 

  Χαµηλό IQ και ∆υσκολίες   

µάθησης 

  1203, 1217, 1220 

  Χαµηλό IQ χωρίς 

∆υσκολίες             µάθησης 

  1204, 1205, 1206, 1214,        

1216, 1222 

 Εξατοµικευµένες 

Γνωστικές  Αδυναµίες 

  1211(Μονή αντιµετάθεση 

και Ανάκληση Αριθµών) 

 Εξατοµικευµένες 

Ακαδηµαϊκές ∆υσκολίες  

  1208,1225 

 Μαθητές δίγλωσσοι   1202,1218 
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    Για την συγκεκριµένη έρευνα, στις αναλύσεις, θα συµπεριληφθούν οι µαθητές µε δυσλεξία 

(δηλαδή οι µαθητές µε ID : 1200,1212,1213) και οι µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση (δηλαδή 

οι µαθητές µε ID : 1201,1207,1209,1210,1215,1219,1221,1223,1224).Εποµένως, οι οµάδες 

των µαθητών που δεν συµπεριελήφθησαν στις αναλύσεις είναι: χαµηλό IQ µε δυσκολίες 

µάθησης (οι µαθητές µε ID: 1203,1217,1220), χαµηλό IQ χωρίς δυσκολίες µάθησης (οι 

µαθητές µε ID: 1204,1205,126.1214,1216,1222), εξατοµικευµένες γνωστικές αδυναµίες (ο 

µαθητής µε ID: 1211),  εξατοµικευµένες ακαδηµαϊκές δυσκολίες (οι µαθητές µε ID: 

1208,1225) και µαθητές δίγλωσσοι (δηλαδή οι µαθητές µε ID: 1202,1218). 

    Εστιάσαµε σ` αυτές τις δύο οµάδες επειδή θέλουµε να µελετήσουµε τα συναισθήµατα των 

παιδιών µε οµαλή/καλή επίδοση και τα συναισθήµατα των παιδιών µε δυσλεξία για την 

µάθηση µιας και η δυσλεξία επηρεάζει και την γενικότερη συναισθηµατική κατάσταση του 

ατόµου που την βιώνει αλλά και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Γι’ αυτό θέλουµε να 

συγκρίνουµε τις δυο οµάδες για να δούµε πως αποτυπώνονται τα συναισθήµατα των µαθητών 

προς την µάθηση, που απαρτίζουν τις δυο οµάδες, στις ζωγραφιές τους. Αυτές οι δυο οµάδες 

βρίσκονται σε δυο διαφορετικά άκρα, από την µια µεριά είναι οι µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες και από την άλλη µεριά είναι οι µαθητές χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή µε 

οµαλή/καλή επίδοση. Εποµένως πρόκειται για  δυο διαφορετικές οµάδες µαθητών που θα 

συγκριθούν για να γίνουν φανερές οι διαφορές ή οµοιότητες που µπορεί να έχουν.  
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                                           2.2)Ενδεικτική παρουσίαση ζωγραφιών 

 

        Για την αξιολόγηση των πληροφοριών που προσφέρουν οι ζωγραφιές των µαθητών θα 

παρουσιαστούν και θα αναλυθούν µε ψυχοδυναµικά κριτήρια οι ζωγραφιές των µαθητών µε 

θέµα « εγώ στην τάξη µου» χωρισµένες σε δύο οµάδες. Στην πρώτη θα παρουσιαστούν 

ενδεικτικά ζωγραφιές µαθητών που φανερώνουν θετικά συναισθήµατα και στην δεύτερη 

οµάδα θα παρουσιαστούν ενδεικτικά ζωγραφιές µαθητών που φανερώνουν αρνητικά 

συναισθήµατα. 

    Πρώτα, όµως, θα αναφερθούν τα στοιχεία που βοήθησαν στην ψυχοδυναµική ανάλυση των 

ζωγραφιών, τα οποία είναι τα εξής : τα χρώµατα, οι γραµµές και η θέση και η έκταση της 

ζωγραφιάς στο χαρτί.          

     Όσον αφορά στα χρώµατα και την ανάλυσή τους αν αυτά µπαίνουν στην πραγµατική τους 

θέση, π. χ. κίτρινος ήλιος, τότε δεν χρειάζεται να ερµηνευθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ενδεικτικά, τα χρώµατα ερµηνεύονται: Άσπρο :δηλώνει συναισθηµατικό κενό, άρνηση, 

αµφισβήτηση. Κίτρινο: σιγουριά, ανάγκη, συναισθηµατική πληρότητα αλλά και 

συναισθηµατική ανάγκη. Πορτοκαλί: καλυµµένη επιθετικότητα. Κόκκινο: επιθετικότητα, 

θυµό, άγχος. Πράσινο: ασφάλεια, σιγουριά, ηρεµία, αποδοχή. Μπλε: ψυχρότητα, έλλειψη 

συναισθήµατος. Μωβ: αµφιθυµία, πένθος. Ροζ: αµφιθυµία, αλλά και την χαρά και τη 

θηλυκότητα στα κορίτσια. Καφέ: κατάθλιψη, συναισθηµατική απουσία. Μαύρο: οργή, 

επιθετικότητα, βαρύ πένθος.  

    Οι γραµµές: Οι έντονες γραµµές εκφράζουν βία ή επιθετικότητα, έντονες ορµές. Οι 

πληθωρικές γραµµές δηλώνουν εξωτερίκευση συναισθηµάτων ενώ οι πιο λεπτές 

εσωτερίκευση. 

   Επίσης,  η έκταση της ζωγραφιάς στην κόλλα εκφράζει τον βαθµό αυτοκυριαρχίας του 

υποκειµένου (πχ. Αν καταλαµβάνει όλη την κόλλα η ζωγραφιά τότε το υποκείµενο διακατέχεται 

από αισθήµατα αυτοκυριαρχίας κατά την διάρκεια του σχολικού µαθήµατος αλλά και 

γενικότερα στη ζωή του). Τέλος, αν η ζωγραφιά βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας 

αντικατοπτρίζει την πνευµατικότητα, κάτι το άπιαστο και δύσκολο. Στο κάτω µέρος της 

σελίδας δηλώνει την ανάγκη ικανοποίησης των ενστίκτων. Στην δεξιά µεριά της σελίδας 

αντικατοπτρίζει σχέδια και όνειρα για το µέλλον καθώς και εξωστρέφεια ενώ στην αριστερή 

µεριά δηλώνει εσωστρέφεια.  
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                                 α)Ζωγραφιές µαθητών που φανερώνουν θετικά συναισθήµατα 

  

 

   Εικόνα 1 
   I.D. :1200 
  Φύλο : Κορίτσι 
  Τάξη :∆’ ∆ηµοτικού 
  Θέµα: «Εγώ στην τάξη µου» 
  
 

 
 

 

    Η παραπάνω ζωγραφιά έγινε από µια µαθήτρια, 9,7 ετών, µε δυσλεξία. Πρόκειται για µια 

θετική ζωγραφιά. Στην ζωγραφιά δεν απεικονίζεται ούτε οι µαθητές, ούτε η δασκάλα, ούτε καν 

η ίδια η µαθήτρια. Η ζωγραφιά καταλαµβάνει όλη την κόλλα, πράγµα που δηλώνει την αίσθηση 

αυτοκυριαρχίας κατά την διάρκεια του σχολικού µαθήµατος αλλά και γενικότερα στη ζωή τους. 

Τα θρανία, ο πίνακας, και η έδρα τα έχει αφήσει µε άσπρο, ενώ έχει σχεδιάσει τις καρέκλες µε 

κόκκινο χρώµα που δείχνει θυµό, οργή και επιθετικότητα καθώς και βιβλία πάνω στα θρανία 

είναι σχεδιασµένα µε µπλε χρώµα που σηµαίνει πως διακατέχεται από άγχος και ψυχρά 

συναισθήµατα απέναντι στη µάθηση. Όµως, η απουσία έντονων γραµµών είναι ένα από τα 

κύρια χαρακτηριστικά στην συγκεκριµένη ζωγραφιά αλλά και ένας από τους λόγους που 

χαρακτηρίζεται θετική.. Όπως, επίσης, και από το γεγονός ότι οι επιλογές των χρωµάτων δεν 

είναι ακραίες. Όµως η µαθήτρια διακατέχεται από κάποια αρνητικά συναισθήµατα όσον αφορά 

στην µάθηση γεγονός που υποδηλώνεται από την απουσία στη ζωγραφιά των συµµαθητών της, 

της δασκάλα και του εαυτού της.   Αυτό δείχνει την διάθεση του παιδιού για εξαφάνιση τόσο 

του δάσκαλου, όσο και των συµµαθητών της αλλά και της ίδιας από τον χώρο του σχολίου. Οι 

ενδείξεις για άγχος είναι λίγες : είναι ο σπόγγος και οι κιµωλίες στον πίνακα καθώς και η κενή 
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έδρα. Η απουσία της δασκάλας δείχνει τα αρνητικά του συναισθήµατα για αυτήν ενώ η  άσπρη 

έδρα υποδηλώνει συναισθηµατικό κενό. Η απουσία των συµµαθητών της δηλώνει πως δεν έχει 

καλές σχέσεις µε τους µαζί τους, ίσως µάλιστα αισθάνεται και µειονεκτικά απέναντί. 

 

 

 

 
Εικόνα 2 
 I.D.:1212 
 Φύλο: Αγόρι 
 Τάξη: ∆’ ∆ηµοτικού   
 Θέµα: «Εγώ στην τάξη µου» 

 

 

   Η παραπάνω ζωγραφιά έγινε από µαθητή, 9,10 ετών, µε δυσλεξία. Πρόκειται για µια θετική 

ζωγραφιά. Η ζωγραφιά καταλαµβάνει όλη την κόλλα πράγµα που σηµαίνει ότι το παιδί 

διακατέχεται από το αίσθηµα της αυτοκυριαρχίας κατά την διάρκεια του µαθήµατος αλλά και 

γενικότερα στη ζωή του. Ο εαυτός του µέσα στην ζωγραφιά απεικονίζεται µικροσκοπικός ίσως 

γιατί νιώθει ότι δεν είναι καθόλου ικανός. Σε αυτή την ζωγραφιά η δασκάλα είναι παρούσα αν 

και είναι µικροσκοπική και µη αρτιµελής, ίσως γιατί την θεωρεί απόµακρη και δείχνει την 

µεταξύ τους έλλειψη επικοινωνίας. Οι συµµαθητές δεν υπάρχουν στην ζωγραφιά πράγµα που 

φανερώνει τα αρνητικά συναισθήµατα που ενδεχοµένως να έχει απέναντί τους, καθώς και ότι 

δεν τους αποδέχεται. Εποµένως διαφαίνεται η αδυναµία του στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Άλλωστε και ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι και πολύ δηµοφιλής. Ο πίνακας αποτελεί ένδειξη 

άγχους που του προκαλεί η σχολική διαδικασία αφού έχει ζωγραφίσει σπόγγο. Επίσης, οι 

κόκκινες καρέκλες των συµµαθητών, η κόκκινη έδρα και το κόκκινο χρώµα σε ένα σηµείο του 

πίνακα φανερώνουν τα συναισθήµατα άγχους και επιθετικότητας κάτι που φαίνεται και από τις 
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ακανόνιστες γραµµές που σχεδιάζει και ζωγραφίζει. Όµως τα θρανία είναι χρωµατισµένα 

πράσινα πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει και κάποια αποδοχή του σχολικού περιβάλλοντος 

και ότι αυτό συνεπάγεται.  

 

 

 

 Εικόνα 3 
 I.D.:1221 
 Φύλο: Κορίτσι 
 Τάξη: ∆΄ ∆ηµοτικού    
Θέµα: «Εγώ στην τάξη µου» 

 
 

      
 

    Η παραπάνω ζωγραφιά έγινε από µαθήτρια, 10, 1 ετών, µε οµαλή/καλή επίδοση. Η ζωγραφιά 

είναι θετική. Απεικονίζει τους συµµαθητές της, την δασκάλα της και τον εαυτό της την ώρα του 

µαθήµατος. Όµως, ο εαυτός της είναι αρνητικός γιατί είναι µη αρτιµελής ίσως γιατί αισθάνεται 

µειονεκτικά απέναντί τους. Η δασκάλα της είναι παρούσα και ζωγραφισµένη µε ροζ χρώµα που 

δηλώνει την θηλυκότητα αλλά και αµφιθυµία και το µπλε χρώµα στα ρούχα της φανερώνει 

κάποια ψυχρότητα ανάµεσα στην σχέση τους. Οι συµµαθητές της αν και απεικονίζονται στις 

ζωγραφιές είναι όλοι ζωγραφισµένοι µε ροζ που φανερώνουν τα αµφιθυµικά αισθήµατα που έχει 

απέναντί τους, ίσως γιατί θα ήθελε να είναι περισσότερο δηµοφιλής. Η έδρα αν και πράσινη έχει 

µωβ λουλούδια πράγµα που φανερώνει τα αµφιθυµικά αισθήµατα που της δηµιουργεί η µάθηση. 

Τέλος, η ζωγραφιά καταλαµβάνει όλη την σελίδα γεγονός που σηµαίνει πως η µαθήτρια 

διακατέχεται από αυτοκυριαρχία κατά την διάρκεια του µαθήµατος, αλλά και γενικότερα στη ζωή 

της.        
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                            β) Ζωγραφιές µαθητών που φανερώνουν αρνητικά συναισθήµατα 

 

 
Εικόνα 1 
I.D.:1201 
Φύλο: Αγόρι 
Τάξη: ∆’ ∆ηµοτικού 
Θέµα: «Εγώ στην τάξη µου» 

 

 

     Η παραπάνω ζωγραφιά έγινε από µαθητή, 10,2 ετών, µε οµαλή/καλή επίδοση. Πρόκειται 

για µια αρνητική ζωγραφιά, από την οποία απουσιάζουν και η δασκάλα και οι συµµαθητές. 

Αυτό αποτελεί στοιχείο για την ποιότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων. Ίσως νιώθει 

κατώτερός τους. Την περισσότερη έκθεση στην ζωγραφιά καταλαµβάνει ο πίνακας, που είναι 

και το µόνο στοιχείο από την τάξη του που απεικονίζει, ο οποίος είναι µαύρος. Αυτό δηλώνει 

την οργή του καθώς και αισθήµατα επιθετικότητας απέναντι στην µάθηση και την σχολική 

διαδικασία, ίσως γιατί δυσκολεύεται να εκπληρώσει τις σχολικές του υποχρεώσεις. Η 

δυσκολία του να εκπληρώσει τις σχολικές του υποχρεώσεις φαίνεται και από το γεγονός ότι 

δεν απεικονίζει την έδρα και τα θρανία. Ένδειξη άγχους που του προκαλεί η µάθηση αποτελεί 

και οι έντονες αγχώδεις γραµµές που ζωγραφίζει. Τέλος, ο εαυτός του απεικονίζεται αρτιµελής 

αλλά φοράει κίτρινα ρούχα κάτι που δηλώνει την συναισθηµατική του ανάγκη.       
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Εικόνα 2 
I.D. : 1209 
Φύλο: Αγόρι 
Τάξη: ∆’ ∆ηµοτικού  
Θέµα: «Εγώ στην τάξη µου» 
 

 

   Η ζωγραφιά αυτή έγινε από έναν µαθητή, 9,4 ετών, µε οµαλή επίδοση. Η ζωγραφιά 

απεικονίζει τον µαθητή όρθιο µπροστά στον πίνακα να λύνει µαθητικές πράξεις. ∆εν 

απεικονίζεται όµως καθόλου η υπόλοιπη αίθουσα µε τους συµµαθητές του και την δασκάλα. Η 

συγκεκριµένη ζωγραφιά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αρνητική. Το σώµα του είναι αρτιµελές 

ενώ το πρόσωπό του µοιάζει θυµωµένο. Το χρώµα που χρησιµοποίησε για να ζωγραφίσει τον 

εαυτό του είναι το κόκκινο, πράγµα που σηµαίνει ότι νοιώθει άγχος, θυµό, επιθετικότητα 

εκφρασµένη προς τα έξω, οργή, αγωνία ή/και επιθετικότητα ενώ το καφέ χρώµα στον πίνακα 

δηλώνει µια αρνητική διάθεση του µαθητή απέναντι στα µαθήµατα. Ο τρόπος που έχει 

σχεδιάσει και ζωγραφίσει, δηλαδή έντονες γραµµές, εκφράζει τις δυνατές ορµές του παιδιού ή 

και την τάση του για βία και απελευθέρωση. Οι ακανόνιστες γραµµές στον πίνακα φανερώνουν 

το άγχος και την ταραχή του µαθητή κυρίως στο σχολικό χώρο. Η απουσία της δασκάλας και 

των συµµαθητών του δηλώνουν την έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και την αδυναµία 

κοινωνικοποίησης. Ίσως δηλώνεται ο φόβος για απόρριψη. Το γεγονός ότι η ζωγραφιά είναι 

ζωγραφισµένη στη µέση, στο πάνω µέρος της σελίδας εκφράζει κάτι το άπιαστο και το δύσκολο 

και ότι δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του σε αυτό, καθώς επίσης φόβο και 

κλείσιµο στον εαυτό του. Κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι η ζωγραφιά καλύπτει µικρή 

έκταση, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της σελίδας µοιάζει κενό. Αυτό δηλώνει την αδυναµία που 

αισθάνεται το παιδί όσον αφορά στις δραστηριότητες του σχολείου, την έλλειψη 

αυτοκυριαρχίας κατά την διάρκεια του σχολικού µαθήµατος και γενικά τις αναστολές του 

απέναντι στις σχολικές δραστηριότητες και τις ικανότητές του για να ανταπεξέλθει σε αυτές.     
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Εικόνα 3 
Ι. D. : 1213 
Φύλο: Αγόρι 
Τάξη: ∆’ ∆ηµοτικού 

             Θέµα: «Εγώ στην τάξη µου» 

 

 

 

 

 

    Την ζωγραφιά  έχει φτιάξει ένας µαθητής, 9,10 ετών, µε δυσλεξία. Πρόκειται για µια 

αρνητική ζωγραφιά. ∆εν υπάρχουν µαθητές, και δεν έχει ζωγραφίσει ούτε τον εαυτό του.  Αυτό 

δείχνει την διάθεση του παιδιού  για εξαφάνιση των συµµαθητών του, της δασκάλας αλλά και 

του παιδιού από το σχολικό περιβάλλον. Αυτό φανερώνει τα αρνητικά του συναισθήµατα 

απέναντί στους συµµαθητές τους και την δασκάλα του και γενικότερα έλλειψη κοινωνικών 

σχέσεων. Τα θρανία είναι χρωµατισµένα µπλε, δηλαδή φανερώνει τα ψυχρά συναισθήµατα που 

έχει απέναντι στη µάθηση και οι περισσότερες  καρέκλες είναι κόκκινες , δηλαδή εκφράζουν 

θυµό και επιθετικότητα. Η έδρα είναι και αυτή χρωµατισµένη µπλε  και δηλώνει τα αρνητικά 

συναισθήµατα που έχει απέναντι στην δασκάλα του. Ο πίνακας έχει καφέ πλαίσιο και ο 

υπόλοιπος είναι άσπρος. Αυτό δηλώνει τα  συναισθήµατα του µαθητή για το σχολείο και τη 

µάθηση που είναι άγχος, φόβο και καταθλιπτική διάθεση που απορρέει από το γεγονός ότι 

αισθάνεται ότι δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις σχολικές απαιτήσεις. Τέλος, οι γραµµές είναι 

έντονες πράγµα που δηλώνουν θυµό, ίσως οργή καθώς άγχος και ταραχή για το σχολικό 

περιβάλλον. 
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                                               2.3)Ποσοτική  ανάλυση ζωγραφιών 

 

   Η αξιολόγηση των ζωγραφιών των µαθητών, εκτός των ψυχοδυναµικών κριτηρίων, έγινε µε 

βάση και την ανάλυση της µορφής και του περιεχοµένου των ζωγραφιών. Για να γίνει αυτό 

ποσοτικοποιήθηκαν ορισµένα στοιχεία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως κριτήρια αρνητικών 

ενδείξεων για τις ζωγραφιές που αναλύθηκαν.  

    Ως αρνητικές ενδείξεις µέτρησαν τα παρακάτω : α)ο πίνακας. Η ύπαρξη πίνακα αποτελεί 

θετικό στοιχείο για την σχέση του µαθητή µε τα µαθήµατα. Ενώ η ανυπαρξία του αποτελεί 

αρνητική ένδειξη και δηλώνει άγχος για τα σχολικά µαθήµατα και την µάθηση γενικότερα. 

Όµως ακόµα και η ύπαρξη του πίνακα µπορεί να είναι αρνητική και αυτό εξαρτάται από το 

χρώµα (π. χ. το πράσινο είναι θετικό χρώµα ενώ το µαύρο αρνητικό). β)Οι διάφορες ενδείξεις 

άγχους που φανερώνονται από την ύπαρξη διαφόρων αντικειµένων, όπως κιµωλίες, σπόγγος, 

ρολόι, έντονες γραµµές κλπ. που αποτελούν κριτήρια άγχους και φόβου για την µάθηση. γ) Ο 

εαυτός. Η ύπαρξη του εαυτού µέσα στην ζωγραφιά αποτελεί θετικό στοιχείο αλλά και πάλι 

πρέπει να κοιτάξουµε πόσο αρτιµελής είναι, τα χρώµατα που χρησιµοποίησε, το µέγεθος της 

φιγούρας. Η ανυπαρξία, πάντως, του εαυτού αποτελεί αρνητική ένδειξη και δηλώνει τάση 

εξαφάνισης από το σχολείο άρα και από τις µαθησιακές διαδικασίες. δ)Ο δάσκαλος. Η 

ανυπαρξία του δασκάλου µέσα στην ζωγραφιά είναι ακόµα µια αρνητική ένδειξη και 

υποδηλώνει τη διάθεση του µαθητή για εξαφάνιση του δασκάλου. Όµως, ακόµα και η ύπαρξή 

του δασκάλου στην ζωγραφιά αν και αποτελεί θετικό στοιχείο, µπορεί να θεωρηθεί αρνητική 

ανάλογα την αρτιµέλεια της φιγούρας, τα χρώµατα, το µέγεθος. ε) Άλλο ένα αρνητικό στοιχείο 

είναι η µη ύπαρξη της έδρας, αλλά αρνητική µπορεί να θεωρηθεί και όταν υπάρχει αλλά είναι 

ζωγραφισµένη µε αρνητικά χρώµατα (π.χ. µε καφέ), κάτι που φανερώνει τα αρνητικά 

συναισθήµατα του µαθητή για την µάθηση. στ) Οι µαθητές είναι άλλο ένα στοιχείο. Η µη 

ύπαρξή τους αλλά και η απεικόνιση τους µε αρνητικά χρώµατα, χωρίς αρτιµέλεια και 

µικροσκοπικοί αποτελούν µερικές αρνητικές ενδείξεις που φανερώνουν τα συναισθήµατα του 

µαθητή για τους συµµαθητές του αλλά και τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του σε σχέση µε 

αυτούς. ζ) Τα θρανία, τα οποία αποτελούν αρνητική ένδειξη όταν δεν υπάρχουν ή όταν 

απεικονίζονται µε αρνητικά χρώµατα. η) Οτιδήποτε ζωγραφίσει ο µαθητής που αποτελεί 

αρνητική ένδειξη, όπως το σχολείο να είναι µουτζουρωµένο ή να βρίσκεται εκτός τάξης κλπ. 

(πίνακας 7 και 8). Με κριτήριο αυτές τις αρνητικές ενδείξεις αναλύθηκαν οι ζωγραφιές µε 

θέµα  «εγώ στην τάξη µου» 
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Πίνακας 7 :Αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές των µαθητών µε οµαλή/καλή επίδοση 
 

                                   ID 1201 1207 1209 1210 1215 1219 1221 1223 1224 
Πίνακας:1(χρώµα/άγχος), 
2(ακραία επιλογή) 

2 1 2 0 1 0 0 2 1 

Ενδείξεις άγχους: 
1(ρολόι, σπόγγος, βέργα), 
2(µουτζουρωµένο σχολείο, 
κάγκελα, αγχωτικές γραµµές 
κλπ.) 

2 1 0 0 0   2  

Εαυτός:1(αρνητικός, χρώµα, 
µικροσκοπικός, όταν φεύγει), 
2(αρνητικός και µη 
αρτιµελής/δεµένος/χρώµα), 
3(απών) 

2 3 2 2 0 2 2 0 1 

∆άσκαλος:0(απών), 1(παρών 
αρνητικός/µικροσκοπικός), 
2(αρνητικός και µη 
αρτιµελής/δεµένος/χρώµα)  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Έδρα:0(απούσα), 1(αρνητική ή 
κενή), 2(αρνητική και κενή) 

0 0 0 0 2 0 1 2 0 

Συµµαθητές:0(απών), 
1(παρόντες 
αρνητικοί/χρώµα/µικροσκοπικοί), 
2(αρνητικό χρώµα και sad face 
και µη 
αρτιµελείς/δεµένοι/φιγούρα)  

0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Θρανία:1(αρνητικά/κενά), 
2(αρνητικά και κενά) 

0 1 0 1 0 1 0 1 1 

Άλλη Αρνητική Ένδειξη:1, 2, 
3(εκτός τάξης και 
µουτζουρωµένο σχολείο) 

    1  0 1  

                                       Σύνολο 6 6 4 3 4 3 6 8 3 
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Πίνακας 8: Αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές των µαθητών µε δυσλεξία 

 

                                   ID 1200 1212 1213 
Πίνακας:1(χρώµα/άγχος), 
2(ακραία επιλογή) 

0 1 1 

Ενδείξεις άγχους: 
1(ρολόι, σπόγγος, βέργα), 
2(µουτζουρωµένο σχολείο, 
κάγκελα, αγχωτικές γραµµές 
κλπ.) 

1 0 1 

Εαυτός:1(αρνητικός, χρώµα, 
µικροσκοπικός, όταν φεύγει), 
2(αρνητικός και µη 
αρτιµελής/δεµένος/χρώµα), 
3(απών) 

3 1 3 

∆άσκαλος:0(απών), 1(παρών 
αρνητικός/µικροσκοπικός), 
2(αρνητικός και µη 
αρτιµελής/δεµένος/χρώµα)  

0 1 0 

Έδρα:0(απούσα), 1(αρνητική ή 
κενή), 2(αρνητική και κενή) 

1 2 2 

Συµµαθητές:0(απών), 
1(παρόντες 
αρνητικοί/χρώµα/µικροσκοπικοί), 
2(αρνητικό χρώµα και sad face 
και µη 
αρτιµελείς/δεµένοι/φιγούρα)  

0 1 1 

Θρανία:1(αρνητικά/κενά), 
2(αρνητικά και κενά) 

1 1 2 

Άλλη Αρνητική Ένδειξη:1, 2, 
3(εκτός τάξης και 
µουτζουρωµένο σχολείο) 

   

                                       Σύνολο 6 7 10 
 
 
 

 
    Από τους πίνακες7 και 8 παρατηρείται ότι: όσον αφορά στον πίνακα οι µαθητές µε δυσλεξία 

αναλογικά µε τους µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση δεν παρουσιάζουν περισσότερες 

αρνητικές ενδείξεις ή ενδείξεις άγχους. Και οι δυο οµάδες σε ποσοστό 66,6% (2 στους 3 από 

την οµάδα των δυσλεκτικών και 6 στους 9 από τους οµαλούς αναγνώστες) παρουσιάζουν 

αρνητικές ενδείξεις και µάλιστα 3 
από τους 9 οµαλούς αναγνώστες παρουσιάζουν ακραίες 

επιλογές αλλά κανένας από τους δυσλεξικούς. Όσον αφορά στις ενδείξεις άγχους όπως είναι 
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το ρολόι, ο σπόγγος, η βέργα, µουτζουρωµένο σχολείο κλπ, οι µαθητές µε δυσλεξία σε 

ποσοστό 66,6% (2 στους 3 µαθητές) παρουσιάζουν κάποιες από αυτές τις ενδείξεις ενώ οι 

οµαλοί αναγνώστες σε ποσοστό 33,3% (3 στους 9), αν και οι οµαλοί έχουν περισσότερες 

ακραίες επιλογές (πχ. µουτζουρωµένο σχολείο). Σχετικά µε την απεικόνιση του εαυτού στις 

ζωγραφιές οι µαθητές µε δυσλεξία σε ποσοστό 100% τον απεικονίζουν αρνητικά και µάλιστα 

οι 2 από τους 3 έχουν υιοθετήσει την πιο ακραία επιλογή, δηλαδή να µην απεικονίσουν 

καθόλου τον εαυτό τους όµως και οι µαθητές µε οµαλή /καλή επίδοση σε αρκετά υψηλό 

ποσοστό, 77,7% (7 στους 9 µαθητές) , παρουσιάζουν αρνητικά τον εαυτό και µάλιστα 1 

υιοθετεί την πιο ακραία επιλογή και δεν τον απεικονίζει καθόλου. Σχετικά µε τον δάσκαλο, οι 

δύο οµάδες δεν παρουσιάζουν διαφορές γιατί οι µαθητές µε δυσλεξία σε ποσοστό 33,3% 

(δηλαδή 1 στους 3 µαθητές) τον απεικονίζουν αρνητικά ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δεν τον 

απεικονίζει καθόλου. Οι οµαλοί αναγνώστες απεικονίζουν τον δάσκαλο αρνητικά σε ποσοστό 

11,1% (δηλαδή 1 στους 9 µαθητές) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δεν απεικονίζει καθόλου τον 

δάσκαλο. Όσον αφορά στην απεικόνιση της έδρας οι µαθητές µε δυσλεξία την απεικονίζουν 

αρνητική σε ποσοστό 100% και οι οµαλοί αναγνώστες σε ποσοστό 33,3% (3 στους εννιά 

µαθητές). Σχετικά µε την απεικόνιση των συµµαθητών  οι µαθητές µε δυσλεξία τους 

απεικονίζουν αρνητικά σε ποσοστό 66,6% (2 στους 3 µαθητές) και οι µαθητές µε οµαλή/καλή 

επίδοση σε ποσοστό 11,1% (1 στους 9) ενώ οι υπόλοιποι δεν τους απεικονίζουν καθόλου. 

Επίσης, όσον αφορά στα θρανία οι δυσλεξικοί τα απεικονίζουν αρνητικά σε ποσοστό 100% 

και οι οµαλοί αναγνώστες σε ποσοστό 55,5% (5 στο 9 µαθητές) ενώ από τους υπόλοιπους 

µαθητές, 3στους 4 (75%) δεν τα απεικονίζουν καθόλου. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση 

και ποσοτικοποίηση των ζωγραφιών επαληθεύονται και από το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ, το 

οποίον συµπλήρωσαν οι µαθητές από µόνοι τους και αφορά στον τρόπο που αντιλαµβάνονται 

την σχολική τους ικανότητα (πίνακας 9). 

    Σύµφωνα µε τον πίνακα 9 που παρατίθεται παρά κάτω το 33,3% (1 στους 3 µαθητές) 

πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο καλά στην σχολική τους εργασία. Το 66,6% (2 στους 3 µαθητές) 

θεωρούν ότι δεν είναι σίγουροι για το αν είναι το ίδιο καλοί στα µαθήµατά τους όπως οι 

συνοµήλικοί τους.  Το 66,6% (2 στους 3 µαθητές) υποστηρίζει ότι αργούν πολύ να τελειώσουν 

την σχολική τους εργασία. 33,3% (1 στους 3 µαθητές) πιστεύει ότι κάποια παιδιά δεν τα 

καταφέρνουν και τόσο καλά στα µαθήµατά τους και τέλος 33,3% (1 στους 3 µαθητές) θεωρεί 

ότι κάποια παιδιά δυσκολεύονται να βρούνε τις σωστές απαντήσεις στο σχολείο. 
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Πίνακας 9:Απαντήσεις µαθητών µε δυσλεξία στο ΠΑΤΕΜ για την γενική σχολική ικανότητα 
 

                        ID 1200 1212 1213 
1)Μερικά παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι πολύ καλά στην 
σχολική τους εργασία 

4(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά δεν πιστεύουν ότι 
είναι τόσο καλά στην σχολική 
τους εργασία 

 2(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 

    
2)Μερικά παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι τόσο καλά στα 
µαθήµατα του σχολείο  

 3(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 

Άλλα παιδιά δεν είναι τόσο 
σίγουρα και αναρωτιούνται αν 
είναι το ίδιο καλά στα 
µαθήµατα του σχολείου όπως 
οι συνοµήλικοί τους 

2(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 2(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

    
3)Μερικά παιδιά αργούν πολύ 
να τελειώσουν την σχολική 
τους εργασία 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 1 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά τελειώνουν 
γρήγορα την σχολική τους 
εργασία 

 4 (απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 

    
4)Μερικά παιδιά τα 
καταφέρνουν πολύ καλά στα 
µαθήµατα τους 

3(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

3(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 

Άλλα παιδιά δεν τα 
καταφέρνουν και τόσο καλά 
στα µαθήµατά τους 

  1 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

    
5)Μερικά παιδιά 
δυσκολεύονται να βρουν τις 
σωστές απαντήσεις στο 
σχολείο 

  1 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά σχεδόν πάντα 
βρίσκουν τις σωστές 
απαντήσεις 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

3(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 

                             Σύνολο 2,8 3 1,6 
 
 

     Οι επιλογές των µαθητών µε δυσλεξία ήταν αναµενόµενες εξαιτίας της απόρριψης και της 

έντονης κριτικής που βιώνουν. Ο φόβος της αποτυχίας αλλά και το άγχος να ανταπεξέλθουν 
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στις σχολικές υποχρεώσεις προκαλούν µια αρνητική εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του και 

δυσχαιρένουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Όµως ούτε οι επιλογές των µαθητών µε 

οµαλή/καλή επίδοση είναι τυχαίες και αυτό επιβεβαιώνεται από το ερωτηµατολόγιο 

αυτοαντίληψης ΠΑΤΕΜ (πίνακας 10).  

 
 
 
Πίνακας 10:Απαντήσεις µαθητών µε οµαλή/καλή επίδοση στο ΠΑΤΕΜ για την γενική 
σχολική ικανότητα 
                        ID 1201 1207 1209 1210 1215 
1)Μερικά παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι πολύ καλά στην 
σχολική τους εργασία 

 4(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά δεν πιστεύουν ότι 
είναι τόσο καλά στην σχολική 
τους εργασία 

2(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

  2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 

      
2)Μερικά παιδιά πιστεύουν 
ότι είναι τόσο καλά στα 
µαθήµατα του σχολείο  

 4 (απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά δεν είναι τόσο 
σίγουρα και αναρωτιούνται αν 
είναι το ίδιο καλά στα 
µαθήµατα του σχολείου όπως 
οι συνοµήλικοί τους 

2(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

    

      
3)Μερικά παιδιά αργούν πολύ 
να τελειώσουν την σχολική 
τους εργασία 

 2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά τελειώνουν 
γρήγορα την σχολική τους 
εργασία 

3(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

    

      
4)Μερικά παιδιά τα 
καταφέρνουν πολύ καλά στα 
µαθήµατα τους 

3(µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

4 (απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

   

Άλλα παιδιά δεν τα 
καταφέρνουν και τόσο καλά 
στα µαθήµατά τους 

  2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

      
5)Μερικά παιδιά 
δυσκολεύονται να βρουν τις 
σωστές απαντήσεις στο 
σχολείο 

  1 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά σχεδόν πάντα 
βρίσκουν τις σωστές 
απαντήσεις 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

4 (απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 

                             Σύνολο 2,6 3,6 2,2 2,6 2,4 
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                        ID 1219 1221 1223 1224 
1)Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι 
πολύ καλά στην σχολική τους 
εργασία 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

4(απόλυτ
α µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά δεν πιστεύουν ότι είναι 
τόσο καλά στην σχολική τους 
εργασία 

 2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

  

     
2)Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι 
τόσο καλά στα µαθήµατα του 
σχολείο  

  4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά δεν είναι τόσο σίγουρα 
και αναρωτιούνται αν είναι το ίδιο 
καλά στα µαθήµατα του σχολείου 
όπως οι συνοµήλικοί τους 

1(απόλυτ
α µου 
ταιριάζει) 

2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

  

     
3)Μερικά παιδιά αργούν πολύ να 
τελειώσουν την σχολική τους 
εργασία 

  1 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

  

Άλλα παιδιά τελειώνουν γρήγορα 
την σχολική τους εργασία 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

     
4)Μερικά παιδιά τα καταφέρνουν 
πολύ καλά στα µαθήµατα τους 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

 4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

Άλλα παιδιά δεν τα καταφέρνουν και 
τόσο καλά στα µαθήµατά τους 

 2 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

  

     
5)Μερικά παιδιά δυσκολεύονται να 
βρουν τις σωστές απαντήσεις στο 
σχολείο 

 1 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

  

Άλλα παιδιά σχεδόν πάντα βρίσκουν 
τις σωστές απαντήσεις 

3 (µάλλον 
µου 
ταιριάζει) 

 4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

4 
(απόλυτα 
µου 
ταιριάζει) 

                                            Σύνολο 3,2 1,6 4 3,8 
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    Από τον πίνακα 10 φαίνεται ότι σχεδόν όλοι από τους µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση 

παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά στην σχολική τους ικανότητα κάτι που όπως 

είδαµε αποτυπώνεται και στις ζωγραφιές. Συγκεκριµένα τρία από τα εννιά παιδιά πιστεύουν ότι 

δεν είναι τόσο καλά στην σχολική τους εργασία, δυο στα εννιά παιδιά δεν είναι σίγουροι και 

αναρωτιούνται αν είναι το ίδιο καλά στα µαθήµατά του σχολείου όπως οι συνοµήλικοί τους, 

πέντε στα εννιά παιδιά αργούν πολύ να τελειώσουν την σχολική τους εργασία, τέσσερα στα 

εννιά παιδιά δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά στα µαθήµατά τους και τέλος, τρία στα εννιά  

παιδιά δυσκολεύονται να βρουν τις σωστές απαντήσεις στο σχολείο.  

   Στον πίνακα 11 φαίνονται οι αρνητικές ενδείξεις των απαντήσεων στο ΠΑΤΕΜ  των µαθητών 

µε οµαλή/καλή επίδοση αναφορικά µε την σχολική τους επίδοση και των αρνητικών ενδείξεων 

στις ζωγραφιές τους.  

  

 

Πίνακας 11 :Αριθµός αρνητικών ενδείξεως στις ζωγραφιές και αρνητικών απαντήσεων 
στο ΠΑΤΕΜ των µαθητών µε οµαλή/καλή επίδοση 
 
ID Αρνητικές ενδείξεις 

ζωγραφιών 

Αρνητικές 

απαντήσεις 

ΠΑΤΕΜ (για 

την σχολική 

ικανότητα) 

1201 6 2 

1207 6 1 

1209 4 3 

1210 3 3 

1215 4 3 

1219 3 1 

1221 6 5 

1223 8 0 

1224 3 0 

 

   Ο πίνακας 11 δείχνει πως οι περισσότεροι από τους µαθητές που εµφανίζουν αρκετές 

αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές τους έδωσαν και αρκετές αρνητικές απαντήσεις στο 

ερωτηµατολόγιο. Εποµένως οι επιλογές στις ζωγραφιές δεν είναι τυχαίες, αλλά 
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επιβεβαιώνονται και από µια άλλη κλίµακα αξιολόγησης, το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ. Άρα οι 

επιλογές των µαθητών στις ζωγραφιές αποτελούν έκφραση των συναισθηµάτων τους για την 

µάθηση.  

    Από την παραπάνω ανάλυση των ζωγραφιών και την σύγκριση των µέσων όρων των 

αρνητικών ενδείξεων των ζωγραφιών των δύο οµάδων (µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση και 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες) προκύπτει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες (πίνακας 12).  Και οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 

αλλά και οι οµαλοί/καλοί αναγνώστες έχουν αρκετές αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές τους.        

 

 

Πίνακας 12: Μέσοι όροι αρνητικών ενδείξεων των ζωγραφιών των δυο οµάδων  

   Ν   Mean   Std. Deviation  Std. Mean 

Οµαλοί/καλοί 

αναγνώστες 

9 5,00 1,773 ,627 

Αναγνώστες µε 

Μαθησιακές 

∆υσκολίες(δυσλεξία) 

3 7,76 2,082 1,202 

 

    Επειδή η διαφορά ανάµεσα στους δυο µέσους όρους είναι 0,63 αντί για 0,5 για αυτό και δεν 

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά. Εποµένως, δεν επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση, 

δηλαδή ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες θα είχαν περισσότερες αρνητικές ενδείξεις στις 

ζωγραφιές τους επειδή βιώνουν απόρριψη και έντονη κριτική άρα θα έχουν και περισσότερα 

αρνητικά συναισθήµατα προς την µάθηση. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι τα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευθούν γιατί το δείγµα είναι µικρό και δεν υπάρχει 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες. 

    Από την παρατήρηση και ανάλυση των ζωγραφιών των οµαλών αναγνωστών βγαίνει το 

συµπέρασµα ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές έχουν την τάση να ζωγραφίζουν πιο αρνητικές 

ζωγραφιές σε σχέση µε αυτό που περιµέναµε, εποµένως να έχουν και περισσότερα αρνητικά 

συναισθήµατα προς την µάθηση. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι και για τους µαθητές 

µε καλή/οµαλή επίδοση η µάθηση αποτελεί αρνητική εµπειρία εξαιτίας του βεβαρυµµένου 

προγράµµατος και των υψηλών απαιτήσεων.     

        Εποµένως, η αρχική υπόθεση ότι οι µαθητές µε δυσλεξία θα έχουν περισσότερες αρνητικές 

ενδείξεις από τους µαθητές µε κανονική/οµαλή επίδοση απορρίπτεται γιατί η σχολική και 
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µαθησιακή διαδικασία αποτελεί µια επίπονη διαδικασία και για τους µαθητές µε καλή/οµαλή 

επίδοση εξαιτίας του βεβαρυµµένου προγράµµατος και των υψηλών απαιτήσεων που έχει το 

σχολείο από τους µαθητές. Οι µαθητές αισθάνονται πίεση από τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς, γεγονός που τους κάνει να αισθάνονται αρνητικά συναισθήµατα για την 

µάθηση, ειδικά όταν δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες των οικείων τους. Τα 

αρνητικά συναισθήµατα των µαθητών προς την µάθηση οδηγούν και σε προβλήµατα των 

µαθητών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις µε τους συµµαθητές τους και µε την δασκάλα τους 

αλλά επηρεάζει ακόµα και την εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους, γιατί η 

διαδικασία της µάθησης επηρεάζει ότι αφορά τις σχολικές διαδικασίες και δραστηριότητες. Γι` 

αυτό και υπάρχουν και αρκετές αρνητικές ενδείξεις , όπως παρατηρούµε, στις ζωγραφιές και 

των µαθητών µε οµαλή/καλή επίδοση  και µε δυσλεξία που φανερώνουν τις αρνητικές 

διαπροσωπικές σχέσεις που βιώνουν.  (πχ. απουσία συµµαθητών, µη αρτιµελής κλπ.).      
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2.4)Αξιολόγηση ζωγραφιών ως εργαλείο εκµαίευσης των συναισθηµάτων των µαθητών 

                                                           προς την µάθηση 

 

     Στην έρευνα που διεξήχθη ζητήθηκε από τους µαθητές να φτιάξουν µια ζωγραφιά µε θέµα 

«εγώ στην τάξη µου». ∆ηλαδή, το πώς αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση µε τους 

συµµαθητές, τον δάσκαλο και γενικά ότι περιλαµβάνει το σχολικό πλαίσιο και ταυτίζεται µε 

την µάθηση. Όµως είναι σκόπιµο να αποδείξουµε αν η ζωγραφιά µπορεί να αποτελέσει δείκτη 

αξιολόγησης των συναισθηµάτων των µαθητών προς την µάθηση.  

    Από την ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών αλλά και από την ποσοτική ανάλυση 

προκύπτει πως οι ζωγραφιές  των µαθητών µε δυσλεξία αλλά και των µαθητών µε καλή/οµαλή 

επίδοση παρουσιάζουν αρκετές αρνητικές ενδείξεις, άρα έχουν αρκετά αρνητικά 

συναισθήµατα προς τη µάθηση. Αυτό το αποτέλεσµα επιβεβαιώνεται και από το 

ερωτηµατολόγιο αυτοαντίληψης  ΠΑΤΕΜ που συµπλήρωσαν οι µαθητές σχετικά µε τι 

πιστεύουν για την σχολική τους ικανότητα. 

      Αν και αναµέναµε ότι οι µαθητές µε δυσλεξία θα εκφράσουν αυθόρµητα περισσότερα 

αρνητικά συναισθήµατα προς την µάθηση σε σχέση µε τους οµαλούς αναγνώστες, παρόλα 

αυτά οι ζωγραφιές και των δυο οµάδων έχουν αρκετές αρνητικές ενδείξεις, όπως είναι για 

παράδειγµα το υψηλό ποσοστό ενδείξεων άγχους. Εποµένως, και οι µαθητές των δυο οµάδων 

τρέφουν αρνητικά συναισθήµατα προς την µάθηση. Τα συναισθήµατα που εξέφρασαν οι 

µαθητές στις ζωγραφιές τους σχετικά µε την µάθηση  τα εξέφρασαν ως επί τον πλείστον και 

στο ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ. Αυτό κάνει ακόµα πιο αξιόπιστα από τις αναλύσεις των 

ζωγραφιών και αποτελεί απόδειξη ότι τα αποτελέσµατα δεν ήταν αυθαίρετα.  

    Μπορούµε, λοιπόν, να πούµε πως η ζωγραφιά αποτελεί τελικά ένα αξιόπιστο κριτήριο 

αξιολόγησης των συναισθηµάτων των µαθητών προς την µάθηση. Το γεγονός ότι τα 

αποτελέσµατα των ζωγραφιών συνάδουν µε τα αποτελέσµατα ενός ακόµα ερωτηµατολογίου 

που συµπλήρωσε επίσης  κάθε µαθητής  για τον εαυτό του, σηµαίνει πως η ζωγραφιά µπορεί 

να αποτελέσει ένα αρκετά χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση της συναισθηµατικής 

καταπόνησης των µαθητών. Το παιδικό σχέδιο αποτελεί ένα κριτήριο αξιολόγησης που δεν 

έχει «σωστές» ή «λανθασµένες» απαντήσεις, γι` αυτό ο εξεταζόµενος δεν µπορεί να απαντήσει 

ψευδώς υιοθετώντας τις κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις, αφού δεν υπάρχουν τέτοιου είδους 

απαντήσεις. Τα παιδιά µέσω της ζωγραφιάς δήλωσαν τα συναισθήµατά τους για την µάθηση 

χωρίς να χρειάζεται να ρωτηθούν άµεσα. Έτσι, οι «απαντήσεις» τους, δηλαδή οι ζωγραφιές 
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τους, δεν ήταν επιτηδευµένες, αλλά  εκφράζουν τα πραγµατικά τους συναισθήµατα για την 

µάθηση. 

    Αν και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες για µεγαλύτερη αξιοπιστία και επιβεβαίωση 

των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας, εντούτοις δεν µπορούµε να παραβλέψουµε το 

γεγονός πως τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήµατά τους µε ένα τελείως διαφορετικό µέσω, το 

παιδικό σχέδιο. ∆ήλωσαν ότι δεν µπορούσαν µα πουν λεκτικά µε σχέδια και χρώµατα. 

Απελευθερωµένα από την σκέψη των κοινωνικά αποδεκτών ή µη απαντήσεων κατέθεσαν τα 

συναισθήµατά τους προς την µάθηση.  

     Αν γινόταν σύγκριση των υπολοίπων ερωτηµατολογίων (π.χ. STAIC, Rosember, κα. ) και 

των αποτελεσµάτων από την κλινική ανάλυση των ζωγραφιών θα διαπιστώναµε πως τα 

αποτελέσµατα συνάδουν µεταξύ τους. Στα πλαίσια, βέβαια, της διπλωµατικής εργασίας που 

έγινε και η παρούσα έρευνα ήταν δυνατή µόνο η σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ των 

ζωγραφιών και του ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ, όπως ήδη έχουµε διαπιστώσει και αναφέρει.  

     Εποµένως, από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η ζωγραφιά µπορεί να αποτελέσει 

κριτήριο εκµαίευσης των συναισθηµάτων των παιδιών προς την µάθηση µε αξιόπιστο και 

έγκυρο τρόπο. 
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                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

  

                                                         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     

      Η παραπάνω εργασία αποτελεί µια πιλοτική µελέτη, στην οποία θέλουµε να εξετάσουµε 

κατά πόσο µπορεί να αποτελέσει η ζωγραφιά δείκτη έκφρασης των συναισθηµάτων των 

παιδιών προς την µάθηση. Τα αποτελέσµατα από τις έρευνες που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί 

από άλλους ερευνητές δείχνουν πως οι δυσλεξικοί µαθητές διακατέχονται από συναισθήµατα 

άγχους, φόβου αποτυχίας, χαµηλή αυτοεκτίµηση, προβλήµατα στις σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους και τον δάσκαλο.   

    Όµως, η προσεκτικότερη µελέτη των υπαρχόντων ερευνητικών δεδοµένων αποκαλύπτει την 

σχεδόν αποκλειστική χρήση των ψυχοµετρικών κλιµάκων συναισθηµατικής καταπόνησης. Η 

χρήση όµως των συγκεκριµένων κλιµάκων εµπεριέχει τον κίνδυνο να υιοθετήσουν οι 

εξεταζόµενοι τις κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις και να απαντήσουν ψευδώς. Από την άλλη 

µεριά η ζωγραφιά είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης χωρίς «σωστές» ή «λανθασµένες» 

απαντήσεις. Ο κάθε εξεταζόµενος καλείται να ζωγραφίσει ζωγραφιά µε συγκεκριµένο θέµα (πχ. 

εγώ στην τάξη µου, εγώ µε την οικογένειά µου, κλπ. ) έχοντας ελευθερία στα χρώµατα που θα 

χρησιµοποιήσει, στον τρόπο που θα σχεδιάσει και γενικά στον τρόπο που θα δηµιουργήσει την 

ζωγραφιά του. Εποµένως, µε την παρούσα µελέτη γίνεται µια προσπάθεια να αποδείξουµε αν η 

ζωγραφιά µπορεί να θεωρηθεί δείκτης µέτρησης της συναισθηµατικής καταπόνησης των 

µαθητών ή όχι. 

      Για να αποδείξουµε τα παραπάνω, οι υποθέσεις που κάναµε ήταν πως οι µαθητές µε 

δυσλεξία θα έχουν περισσότερες αρνητικές ενδείξεις από τους µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση 

προς την µάθηση εξαιτίας της απόρριψης και της κριτικής που βιώνουν.  Για αυτό τον λόγο 

ζητήθηκε από τους µαθητές να ζωγραφίσουν από µια ζωγραφιά µε θέµα «εγώ στην τάξη µου». 

Για να αποδειχθεί όµως αυτό έπρεπε πρώτα να αποδείξουµε ότι οι επιλογές των µαθητών δεν 

ήταν τυχαίες, γι` αυτό συγκρίναµε τα αποτελέσµατα από την ψυχοδυναµική ανάλυση των 

ζωγραφιών µε τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των µαθητών στο ερωτηµατολόγιο 

αυτοαντίληψης  ΠΑΤΕΜ.   
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    Από την ανάλυση των ζωγραφιών µπορούµε να διεξάγουµε το συµπέρασµα ότι δεν 

προκύπτουν σηµαντικές διαφορές  ανάµεσα στις ζωγραφιές των µαθητών χωρίς µαθησιακές 

δυσκολίες και των µαθητών µε δυσλεξία. Ο µέσος όρος των αρνητικών ενδείξεων στις 

ζωγραφιές των µαθητών µε δυσλεξία είναι 5,00 και των µαθητών µε καλή/οµαλή επίδοση είναι 

7,76. Εποµένως δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες και η 

αρχική µας υπόθεση, ότι δηλαδή οι µαθητές µε δυσλεξία θα παρουσίαζαν περισσότερες 

αρνητικές ενδείξεις σχετικά µε την µάθηση από τους οµαλούς αναγνώστες, απορρίπτεται. Αυτό 

ίσως οφείλεται στο γεγονός µιας γενικότερης αρνητικής ψυχοσυναισθηµατικής κατάστασης των 

παιδιών. Ακόµα και στο ερωτηµατολόγιο αυτοαντίληψης και οι µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες αλλά και οι µαθητές χωρίς µαθησιακές δυσκολίες φαίνεται, µε βάση τις απαντήσεις 

που έδωσαν, πως αντιµετωπίζουν έστω και κάποια µικρά προβλήµατα στην 

αποτελεσµατικότητά τους όσον αφορά στις σχολικές τους ικανότητες. Μάλιστα επτά στους 

εννιά µαθητές έχουν τουλάχιστον µια αρνητική ένδειξη στις πέντε ερωτήσεις σχετικά µε τις 

σχολικές τους ικανότητες. Συγκεκριµένα, δύο µαθητές έχουν µια αρνητική ένδειξη, τέσσερεις 

µαθητές έχουν τρεις, ένας µαθητής έχει πέντε ενδείξεις και δύο µαθητές δεν έχουν καµία. Από 

`τι φαίνεται, πλέον, η µάθηση έχει τόσες απαιτήσεις από τους µαθητές που ακόµα και για τους 

οµαλούς αναγνώστες προκαλεί πολλές φορές προβλήµατα. Για τους µαθητές µε δυσλεξία ήταν 

αναµενόµενες οι αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές αλλά και στα ερωτηµατολόγια εξαιτίας του 

άγχος, του φόβου, της κατάθλιψης και της ψυχολογικής πίεσης που επιφέρουν οι µαθησιακές 

δυσκολίες στα παιδιά.    

    Αν και η αρχική υπόθεση δεν επαληθεύτηκε, εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις για την σηµασία 

της ζωγραφιάς ως πηγή και µέσω πληροφόρησης για την συναισθηµατική κατάσταση των 

παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες αλλά και µε οµαλή/καλή επίδοση, προς την µάθηση. Από την 

ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών των µαθητών και των δυο οµάδων , φαίνεται ότι µέσα 

από το παιδικό σχέδιο γίνεται αντιληπτή η συναισθηµατική κατάσταση των µαθητών.  

    Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας σχετικά µε τα συναισθήµατα και τα ψυχολογικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε δυσλεξία, συνάδουν µε τα ευρήµατα και άλλων 

ερευνών. Σύµφωνα µε έρευνες του Cohen (1986) µε µαθητές µε και χωρίς δυσλεξία, οι 

δυσλεξικοί µαθητές βιώνουν συναισθήµατα φόβου αποτυχίας, συνεχούς µαταίωσης, 

αβοηθησίας, ταπείνωσης, εξαιτίας της προσπάθειας που καταβάλλουν να ανταπεξέλθουν στις 

ακαδηµαϊκές τους απαιτήσεις. Επίσης, σε έρευνες τους οι Chapman & Boersma (1979b) έδειξαν 

ότι τα παιδιά µε δυσλεξία δηλώνουν, σε µεγαλύτερο βαθµό από τους οµαλούς/καλούς 

αναγνώστες, πως έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους αναφορικά µε τις ακαδηµαϊκές τους 
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δεξιότητες και γενικά έχουν µια πιο αρνητική στάση απέναντι στο σχολικό περιβάλλον και ό,τι 

αυτό συνεπάγεται. Και από την παρούσα µελέτη διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές µε δυσλεξία 

διακατέχονται από αισθήµατα άγχους, χαµηλή αυτοεκτίµηση, άσχηµες σχέσεις µε τους 

συµµαθητές, τον δάσκαλο, κ.α. συγκριτικά µε τους µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση. 

     Όµως, όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρούσα µελέτη κατέδειξε ότι και οι µαθητές µε 

οµαλή/καλή επίδοση παρουσιάζουν αρνητικά συναισθήµατα προς την µάθηση και την 

ακαδηµαϊκή τους ικανότητα και φαίνεται ότι έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους. Τα 

αρνητικά συναισθήµατα των µαθητών µε καλή/οµαλή επίδοση προς την µάθηση είναι έκδηλα 

τόσο στο ερωτηµατολόγιο αυτοαντίληψης  ΠΑΤΕΜ όσο και στην ανάλυση των ζωγραφιών µε 

θέµα «εγώ στην τάξη µου». Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι απαιτήσεις των οικείων 

είναι αυξηµένες και οι µαθητές φοβούνται µην τους απογοητεύσουν Έτσι καταβάλλουν µεγάλες 

προσπάθειες για να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες τους, χωρίς όµως να τα καταφέρνουν 

πάντα. 

      Επίσης, στην σχετική βιβλιογραφία, για το παρόν θέµα, διαπιστώθηκε ότι για την 

αξιολόγηση της συναισθηµατικής και ψυχολογικής κατάστασης των µαθητών χρησιµοποιούνται 

ως επί των πλείστον ερωτηµατολόγια όπως η Κλίµακα Αξιολόγησης της Έννοιας του Εαυτού 

(Student’ s Perception of Ability Scale) ή όπως κλίµακα κατάθλιψης CDI. Στην παρούσα 

έρευνα, όµως, για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων των µαθητών προς την µάθηση 

χρησιµοποιήθηκε η  κλινική ανάλυση ζωγραφιών των µαθητών µε συγκεκριµένο θέµα, «εγώ 

στην τάξη µου», και αναλύθηκαν οι ζωγραφιές των µαθητών µε δυσλεξία και αυτών µε 

οµαλή/καλή επίδοση. Μέσα από την ψυχοδυναµική ανάλυση των ζωγραφιών και ύστερα από 

την προσπάθεια ποσοτικοποίησης των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι η ανάλυση του 

παιδικού σχεδίου µπορεί να αποτελέσει κριτήριο αξιολόγησης και δείκτης αξιολόγησης των 

συναισθηµάτων των παιδιών µε και χωρίς δυσλεξία προς την µάθηση.  

      Εποµένως, η παρούσα µελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει ενδείξεις για την αξία της ανάλυσης 

των παιδικών σχεδίων ως κριτήριο εκµαίευσης των συναισθηµάτων των παιδιών προς την 

µάθηση και του τρόπου που βιώνουν τις σχολικές απαιτήσεις. Από την ανάλυση των ζωγραφιών 

των µαθητών και των δυο οµάδων διαπιστώθηκε πως οι µαθητές µε δυσλεξία διακατέχονται 

από συναισθήµατα άγχους, χαµηλή αυτοεκτίµηση, αρνητικές σχέσεις µε δάσκαλο και 

συµµαθητές. Τα αρνητικά συναισθήµατα των µαθητών µε δυσλεξία προς την µάθηση ήταν 

αναµενόµενες, εξαιτίας της αυξηµένης προσπάθειας που καταβάλλουν οι µαθητές για να 

ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις, χωρίς να µπορούν να καταφέρουν τις περισσότερες 

φορές. Όµως, σε αυτή την έρευνα αποδείχθηκε ότι και οι µαθητές µε οµαλοί/καλή επίδοση 
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βιώνουν συναισθήµατα χαµηλής αυτοεκτίµησης, άγχους και γενικότερα διακατέχονται από 

αρνητικά συναισθήµατα σχετικά µε το σχολικό πλαίσιο και την µάθηση. Αυτό ίσως οφείλεται 

στο γεγονός ότι στην σύγχρονη κοινωνία οι απαιτήσεις είναι αυξηµένες και οι µαθητές 

δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ακόµα και αν δεν έχουν µαθησιακές δυσκολίες.  

      Στην παρούσα, λοιπόν, µελέτη έγινε µια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί η κλινική ανάλυση 

των ζωγραφιών των µαθητών δυο οµάδων, την µια οµάδα απαρτίζουν οι µαθητές µε δυσλεξία 

και την άλλη οµάδα οι µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση, για να έχουν αξιοπιστία τα 

αποτελέσµατα. Για να γίνει, λοιπόν, αυτό οι ζωγραφιές αναλύθηκαν µε βάση κάποια 

συγκεκριµένα αρνητικά κριτήρια, που ήταν κοινά ως κριτήρια αξιολόγησης για όλες τις 

ζωγραφιές, και σε τι ποσοστό αντικατοπτρίζονταν σε κάθε ζωγραφιά. Από τα αποτελέσµατα 

των παιδικών σχεδίων και από το γεγονός ότι αυτά επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσµατα του 

ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ,  προκύπτει το συµπέρασµα ότι η χρήση και χορήγηση των 

προβολικών δοκιµασιών, όπως είναι το παιδικό σχέδιο, µπορεί να εξαγάγουν έγκυρα και 

αξιόπιστα αποτελέσµατα.  

      Ωστόσο, παρά την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, θα πρέπει να αναφερθούν και κάποια 

µειονεκτήµατα που ενέχει η παρούσα έρευνα. Το δείγµα που επιλέχθηκε τυχαία ήταν µικρό σε 

αριθµό (26 µαθητές συνολικά) και το δείγµα των δυο αµάδων που συγκρίναµε, δηλαδή τους 

µαθητές µε δυσλεξία και τους µαθητές µε οµαλή/καλή επίδοση, ήταν εξίσου µικρό. 

Συγκεκριµένα οι µαθητές µε δυσλεξία ήταν 3 και οι οµαλοί αναγνώστες ήταν 9. Εξαιτίας αυτού 

του γεγονότος τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευθούν και διατηρούµε µια πιο 

επιφυλακτική στάση απέναντι στην πλήρη αποδοχή των αποτελεσµάτων. Επειδή η παρούσα 

µελέτη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωµατικής εργασίας και λόγω της καταπόνησης των 

µαθητών εξαιτίας του αυξηµένου αριθµού των δοκιµασιών που τους χορηγήθηκαν καθώς και 

των διδακτικών ωρών που χάθηκαν για την ολοκλήρωση των δοκιµασιών δεν ήταν δυνατόν να 

αφιερωθεί  άλλος χρόνος και να βρεθούν και  άλλα παιδιά για να υπάρχει ένα πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγµα. Όµως, αν και υπάρχουν τα παραπάνω µειονεκτήµατα και ενώ δεν 

επαληθεύτηκε η αρχική µας υπόθεση, ότι δηλαδή οι µαθητές µε δυσλεξία θα έχουν 

περισσότερες αρνητικές ενδείξεις στις ζωγραφιές τους από τους οµαλούς αναγνώστες, η 

συσχέτιση και ανάλυση των ζωγραφιών των δυο οµάδων κατέδειξε τα συναισθήµατα των 

µαθητών προς την µάθηση.  

     Για να είναι είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα τα αποτελέσµατα χορηγήθηκαν στους 

µαθητές δοκιµασίες σχετικά µε τις ακαδηµαϊκές, γνωστικές και συναισθηµατικές τους 

δεξιότητες. Η αξιοπιστία και εγκυρότητα των ερωτηµατολογίων µας επιτρέπει να προβούµε µε 
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ασφαλή και αποδεκτό τρόπο, στον κλινικό χαρακτηρισµό και διαχωρισµό των µαθητών.  

Ύστερα, λοιπόν, από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων, 

πραγµατοποιήθηκε κλινικός χαρακτηρισµός και διαχωρισµός των µαθητών σε οµάδες (οµαλοί 

αναγνώστες, µαθητές µε δυσλεξία, κ. α. ) ανάλογα µε τις επιδόσεις τους στις δοκιµασίες. 

Επίσης, κατά την κλινική ανάλυση των ζωγραφιών πραγµατοποιήθηκε µια προσπάθεια 

ποσοτικοποίησης των αρνητικών ενδείξεων των ζωγραφιών για την αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων που προέκυψαν.  

     Η παρούσα, λοιπόν, µελέτη, αν και δεν υπάρχουν σηµαντικά στατιστικά διαφορές στις 

ζωγραφιές των µαθητών µε οµαλή/καλή επίδοση και των µαθητών µε δυσλεξία, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, εντούτοις έδειξε πως το παιδικό σχέδιο µπορεί να αποτελέσει 

δείκτη αξιολόγησης των συναισθηµάτων των παιδιών για την µάθηση. Επίσης, 

διαπιστώθηκε πως οι µαθητές µε δυσλεξία παρουσιάζουν συναισθήµατα άγχους, χαµηλή 

αυτοεκτίµηση, αρνητικές σχέσεις µε τον δάσκαλο και τους συµµαθητές, αρνητική 

αυτοαντίληψη. Όλα αυτά διαφαίνονται και στα ερωτηµατολόγια που τους χορηγήθηκαν αλλά 

και στις ζωγραφιές που οι ίδιοι οι µαθητές σχεδίασαν. Όµως, διαπιστώθηκε, ακόµα, πως και οι 

οµαλοί αναγνώστες αντιµετωπίζουν συναισθήµατα άγχους, χαµηλή αυτοεκτίµηση, αρνητική 

αυτοαντίληψη, αρνητικές σχέσεις µε τον δάσκαλο και τους συµµαθητές. Τα συναισθήµατα των 

οµαλών αναγνωστών, αν και δεν ήταν αναµενόµενα, γίνονται εµφανή τόσο στα 

ερωτηµατολόγια όσο και στις αντίστοιχες ζωγραφιές των µαθητών µε καλή/οµαλή επίδοση. 

Αυτό ίσως έχει να κάνει µε το γεγονός ότι πλέον οι απαιτήσεις του σχολείου αλλά και 

γενικότερα της σύγχρονης κοινωνίας είναι αυξηµένες µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

ανταπεξέλθουν τις περισσότερες φορές µε επιτυχία, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν. 

     Εποµένως, αξίζει να πραγµατοποιηθούν και άλλες έρευνες µε µεγαλύτερο δείγµα, για να 

ελεγχθούν περαιτέρω οι ενδείξεις της παρούσας έρευνας για την αξιοπιστία του παιδικού 

σχεδίου ως δείκτης έκφρασης των συναισθηµάτων των παιδιών προς την µάθηση. Όχι, όµως, 

των µαθητών που αντιµετωπίζουν δυσλεξία ή άλλες µαθησιακές δυσκολίες αλλά γενικότερα 

όλων των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγια για την εξέταση 

των ακαδηµαϊκών, γνωστικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των µαθητών (π. χ. ΠΑΤΕΜ, 

CDI, STAIC κ. α. ) αλλά και την χρήση προβολικών δοκιµασιών, όπως είναι οι 12 Μύθοι ή το 

παιδικό σχέδιο. Η ταύτιση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων και των αποτελεσµάτων 

από την κλινική ανάλυση των ζωγραφιών θα αποτελέσουν και την απόδειξη πως το παιδικό 

σχέδιο αποτελεί δείκτη έκφρασης των συναισθηµάτων των µαθητών για την µάθηση.       
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