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ΑΦΙΕΡΩΣΗ

Πολλοί συγγραφείς, προσπερνούν εντελώς αυτό το κοµµάτι. Το κοµµάτι της
αφιέρωσης. Προσωπικά θεωρώ αυτή τη σελίδα, την πιο σηµαντική από όλες τις σελίδες της
διπλωµατικής µου εργασίας. Είναι πολύ σηµαντικό να αφιερώνεις κάτι που δηµιουργείς, σε
ανθρώπους που σε υποστήριξαν για να το επιτύχεις. Σε ανθρώπους που ήταν δίπλα σου. Σε
ανθρώπους που σε συµβούλευαν και σε εµψύχωναν κάθε λεπτό της ώρας για να συνεχίσεις.
Έτσι, µε τη σειρά µου, θα ήθελα να αφιερώσω την πτυχιακή µου εργασία, κατ’ αρχάς
στον εαυτό µου. Αφιέρωσα πολλές ώρες, για τη µελέτη που απαιτούσε και για να
κατορθώσω εν τέλει να την ολοκληρώσω, και είµαι ιδιαίτερα υπερήφανη για αυτό. Αµέσως
µετά, θα ήθελα µε ιδιαίτερη συγκίνηση και µέσα από την καρδιά µου, να την αφιερώσω στην
οικογένεια µου, τον πατέρα µου Τάσο, τη µητέρα µου Νίκη, την αδερφή µου Κατερίνα
και τη γιαγιά µου Κατίνα. Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας σηµαίνει και τη λήξη των
βασικών προπτυχιακών χρόνων, το τέλος της φοιτητικής ζωής και την αρχή ενός νέου
κεφαλαίου στη ζωή. Και αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι, όχι µόνο µε στήριξαν οικονοµικά,
στερούµενοι πολλά από την προσωπική τους ζωή και κάνοντας θυσίες, για να µην µου λείψει
τίποτα, αλλά ήταν πάντοτε και ψυχολογικά δίπλα µου, ανασηκώνοντας το ηθικό µου, όταν
αυτό βρισκόταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα.
Έπειτα, θα ήθελα να αναφερθώ στο φιλικό µου περιβάλλον. Αφιερώνω επίσης, την
πτυχιακή µου εργασία, στους φίλους µου Οδυσσέα, Ιωάννα, Κατερίνα, Θώµη, Πόπη,
Βίβιαν, Μαρία , Στέλλα, Κωστή, Σταύρο και Χρήστο, και τη φίλη και συνάδελφο µου
Μπελίνα, για τη στήριξη που µου παρείχαν και την υποµονή που είχαν, όταν εγώ ήµουν
οξύθυµη, λόγω της πίεσης που λάµβανα από τη µελέτη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω την πτυχιακή µου εργασία, φυσικά στον
Καθηγητή, Σχολικό Ψυχολόγο και Μέντορα µου, στον κλάδο της Σχολικής Ψυχολογίας,
κ. ∆ηµήτρη Νικολόπουλο, που αφιέρωνε πολλές ώρες, για να µε καθοδηγεί προς τη σωστή
διεκπεραίωση της.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Μετά την αφιέρωση της πτυχιακής µου εργασίας, σε κάποια σηµαντικά πρόσωπα της
ζωής µου, σειρά φυσικά έχουν οι ευχαριστίες σε πρόσωπα, που συνέβαλλαν στην
ολοκλήρωση της.
Ευχαριστώ κατ’ αρχάς τον κ. ∆ηµήτρη Νικολόπουλο, Σχολικό Ψυχολόγο και
διακεκριµένο Καθηγητή στον εν λόγω κλάδο, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο Τµήµα
Ψυχολογίας. Παρακολούθησα όλα τα µαθήµατα, που προσφέρονταν στο Τµήµα µου, και
δίδασκε ο κ. Νικολόπουλος, και αργότερα, ο ίδιος µου έδωσε και την ευκαιρία να
συµµετάσχω στα εργαστήρια του, µέσω των οποίων προσέφερε εξειδικευµένες γνώσεις
Σχολικής Ψυχολογίας. Και τον ευχαριστώ θερµά, γιατί δεν αρκούνταν µόνο στην κάλυψη του
θεωρητικού πλαισίου, αλλά προχωρούσε µε πραότητα και στην πρακτική εφαρµογή των
θεωρητικών κοµµατιών. Έµαθα πολλά και αργότερα, όταν µου έδωσε την ακόµη µεγαλύτερη
δυνατότητα, να συγγράψω την πτυχιακή µου, υπό την επίβλεψη και το συντονισµό του. Έτσι,
µου έδωσε την µοναδική ευκαιρία, να συνδυάσω την πρακτική µου εξάσκηση µε την
πτυχιακή µου εργασία. Τον ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου.
Έπειτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ∆ιευθυντές και τους ∆ασκάλους, όπως
επίσης και τους µαθητές, του 2ου και 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σοφάδων Καρδίτσης, που
συνεργάστηκα µαζί τους, και µε βοήθησαν να φθάσω στη λήψη του πτυχίου µου. Τους
ευχαριστώ και αυτούς ειλικρινά και µε ιδιαίτερη συγκίνηση.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικά, όσους συνέβαλλαν έστω και λίγο, βάζοντας
το δικό τους λιθαράκι, για την ολοκλήρωση της διπλωµατικής µου εργασίας.

Σας ευχαριστώ όλους θερµά!
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σχολείο έχει σηµαντική επίδραση στην ακαδηµαϊκή, γνωστική και
συναισθηµατική ζωή των µαθητών (Νικολόπουλος, 2007). Ο στόχος της παρούσας

πιλοτικής ερευνητικής προσπάθειας ήταν να διερευνήσει τη χρησιµότητα της
ψυχοδυναµικής ανάλυσης του παιδικού σχεδίου, ως τρόπου έκφρασης των
συναισθηµάτων των µαθητών για τη µαθησιακή διαδικασία. Οι συµµετέχοντες της
έρευνας ήταν 62 παιδιά δηµοτικού σχολείο (∆’ και ΣΤ’τάξης), τα οποία
αξιολογήθηκαν µε µία εκτενή συστοιχία βασικών ακαδηµαϊκών, γνωστικών
δοκιµασιών, καθώς επίσης και µε µία σειρά από κλίµακες αυτό-αναφοράς οι οποίες
στόχευαν στην καταγραφή των συναισθηµάτων των παιδιών για τη µάθηση.
Η υπόθεση στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα ερευνητική προσπάθεια ήταν
πως τα παιδιά που συµµετείχαν στην έρευνα στην προσπάθειά τους να ζωγραφίσουν
µία ζωγραφιά µε τίτλο ¨Εγώ στην τάξη µου» θα ανακαλούσαν όλα τα σχετικά
µε τη µάθηση συναισθήµατά τους και βιώµατά τους, απεικονίζοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο τα πρωτόλεια συναισθήµατά τους γι αυτή. Εάν οι εµπειρίες και τα
συναισθήµατα που είχαν βιώσει µέχρι τώρα στο σχολείο ήταν αρνητικά (π.χ.
µαθητές µε χρόνιες διαταραχές στη µάθηση) τότε οι ζωγραφιές τους δεν θα
περιείχαν θετικές απεικονίσεις αλλά αρνητικές. Αντίθετα οι απεικονίσεις
στις ζωγραφιές θα ήταν πιο θετικές όταν τα µέχρι τώρα βιώµατα µε την
µάθηση θα ήταν θετικά (π.χ. µαθητές µε καλή σχολική επίδοση).
Τα αποτελέσµατα, στο σύνολό τους επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση της
έρευνας. Τα παιδιά, που βίωναν κάποια δυσκολία, αποτύπωναν πιο αρνητικά το
συναίσθηµα τους για τη µάθηση επάνω στο χαρτί, όπως έκαναν, δηλαδή, και
στις απαντήσεις που έδιναν, στις τρεις προαναφερθείσες κλίµακες
αυτό-αναφοράς των συναισθηµάτων τους για τη µάθηση. Αντίθετα, τα παιδιά,
που παρουσίαζαν οµαλή σχολική επίδοση, έδειχναν τη θετικότητα και την
αγάπη τους για τη µαθησιακή διαδικασία, τόσο µέσω του παιδικού τους
σχεδίου, όσο και µέσω των θετικών τους απαντήσεων στις αντίστοιχες
κλίµακες αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ»
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1.1.ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
1.1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Στην καρδιά της ψυχο-εκπαιδευτικής αξιολόγησης, βρίσκεται η αξιολόγηση του
νοητικού δυναµικού (IQ). Ο έλεγχος του νοητικού πηλίκου του εξεταζόµενου είναι η πρώτη
αξιολόγηση, που πραγµατοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι οι όποιες
δυσκολίες δεν πηγάζουν σε πιθανή νοητική υστέρηση του εξεταζοµένου. Μία από τις υποοµάδες της έρευνας µου, έλαβε τον χαρακτηρισµό «low iq», ή αλλιώς «χαµηλής
νοηµοσύνης», µια έννοια, που συνδέεται αναπόφευκτα µε την έννοια της Νοηµοσύνης.
Το 1921, λοιπόν, ζητήθηκε από έναν αριθµό Ψυχολόγων, να εκφράσουν την άποψη
τους για τον ορισµό της νοηµοσύνης. Εκείνοι συνέκλιναν σε δύο χαρακτηριστικά : α) την
ικανότητα του ατόµου να µαθαίνει από την εµπειρία και β) την ικανότητα του ατόµου να
προσαρµόζεται στο περιβάλλον του (Καψάλης, 2006).
Το 1986, ζητήθηκε και πάλι , από κάποιους ψυχολόγους να εκφέρουν την γνώµη τους
για το «τι είναι νοηµοσύνη». Οι ειδικοί αναφέρθηκαν, για ακόµη µια φορά, στα 2
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, δηλαδή, την ικανότητα µάθησης από την εµπειρία και την
ικανότητα προσαρµογής στο περιβάλλον (Καψάλης, 2006).
Ωστόσο, οι πιο σύγχρονοι ψυχολόγοι τονίζουν ιδιαίτερα το ρόλο της µεταγνώσης, της
ικανότητας δηλαδή των ατόµων, να κατανοούν και να ελέγχουν από µόνοι τους, τις
διεργασίες της σκέψης τους. Επίσης, δίνουν έµφαση και στο πολιτιστικό στοιχείο, καθώς
κάποιο άτοµο που θεωρείται πολύ έξυπνο, σε ένα χ πολιτισµικό πλαίσιο, µπορεί να θεωρείται
λιγότερο έξυπνο, σε ένα άλλο ψ πολιτισµικό πλαίσιο (Καψάλης, 2006). Ένας πολύ σύντοµος,
αλλά περιεκτικός ορισµός της νοηµοσύνης, θα µπορούσε να είναι ο ακόλουθος: «Νοηµοσύνη
είναι η ικανότητα για µάθηση» (Sternberg, 1999).
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1.1.2. ΧΑΜΗΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Η σχολική µάθηση, τώρα, και οι νοητικές επιδόσεις σχετίζονται µεταξύ τους και
δίνουν σχετικά υψηλούς δείκτες συνάφειας. Κατά τη στάθµιση των τεστ νοηµοσύνης,
χρησιµοποιείται ως εξωτερικός παράγοντας , σχεδόν πάντα, η σχολική επίδοση.
Το γεγονός ότι, οι µαθητές µε σχολικές επιδόσεις στα τεστ νοηµοσύνης, έχουν
σχεδόν πάντα, αντίστοιχα χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο, αποτελεί εν µέρει, ένδειξη της
εγκυρότητας των τεστ νοηµοσύνης. Εποµένως, ο υψηλός ∆είκτης Νοηµοσύνης- ∆Ν, δεν
αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο για την πρόβλεψη µιας καλής σχολικής επίδοσης. Το αντίθετο
ισχύει σε πιο ικανοποιητικό βαθµό, δηλαδή, ο χαµηλός ∆είκτης Νοηµοσύνης, προβλέπει µε
µεγαλύτερη ασφάλεια, µια χαµηλή σχολική επίδοση (Καψάλης, 2006).
Άλλη µια ουσιώδης διαπίστωση, είναι ότι η διάρκεια της εκπαίδευσης, παίζει
µεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της νοηµοσύνης, απ’ ότι κάποιες άλλες
κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές. Φυσικά, παρά την απουσία ερευνητικών αποτελεσµάτων,
θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, ότι για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης παίζει ρόλο, όχι
µόνο η διάρκεια, αλλά και η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης (Καψάλης, 2006).
Τέλος, κάνουµε λόγο για νοητική υστέρηση, είτε αυτή είναι ήπιας είτε βαρύτερης
µορφής, όταν το επίπεδο IQ, είναι χαµηλότερο του συνολικού σκορ 70, σε διάφορες κλίµακες
αξιολόγησης και µέτρησης του. Ακολούθως, το σχεδιάγραµµα της εικόνας, επεξηγεί πως
κατανέµεται η νοηµοσύνη στο γενικό πληθυσµό. (Βλέπε σχεδιάγραµµα επόµενης σελίδας)
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(Cole&Cole,2001)
(Σχεδιάγραµµα 1. απεικόνισης της κατανοµής της νοηµοσύνης στο γενικό πληθυσµό.)
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1.1.3. ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Τα τεστ Νοηµοσύνης, που χρησιµοποιήθηκαν και στην εν λόγω έρευνα, ήταν αυτό
του D. Wechsler, στην προσαρµοσµένη του µορφή για παιδιά, WISC III (Wechsler
Intelligence Scale for Children), όπως επίσης και η κλίµακα Raven, του ψυχολόγου J. Raven
(Καψάλης, 2006).
Το WISC III, µεταφράστηκε στα ελληνικά, από το Ψυχοµετρικό Εργαστήριο του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το WISC III ωστόσο, απαιτεί τη γλωσσική ικανότητα για την
αναζήτηση της νοηµοσύνης, σε τόσο µεγάλο βαθµό, ώστε κάποιες φορές να θεωρούνται
ταυτόσηµες, οι έννοιες της νοηµοσύνης και της γλωσσικής ικανότητας. Κάτι τέτοιο όµως,
στερεί αυτόµατα το ισότιµο δικαίωµα συµµετοχής, σε παιδιά από διαφορετικό πολιτισµικό
πλαίσιο ή διαφορετικό κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο (Καψάλης, 2006).
Για το λόγο αυτό, δηµιουργήθηκαν µη γλωσσικά ή αλλιώς µη λεκτικά, τεστ
νοηµοσύνης. Ένα από αυτά είναι και το Ravens Standard Progressive Matrices. Απευθύνεται
σε άτοµα ηλικίας από 6 εώς 16 ετών. Αποτελείται από 60 προβλήµατα, µε γεωµετρικά
σχήµατα, διευθετηµένα σε λογικές σειρές, από τις οποίες λείπει κάθε φορά ένα κοµµάτι. Ο
εξεταζόµενος, λοιπόν, καλείται να επιλέξει ανάµεσα από 6 εώς 8 εναλλακτικά
συµπληρώµατα, το σωστό. Η χορήγηση, αν και απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις, είναι αρκετά
εύκολη, όπως ακριβώς είναι και η βαθµολόγηση. Το βασικότερο πλεονέκτηµα του τεστ
Raven, είναι ότι δεν στηρίζεται στη γλωσσική επικοινωνία, µεταξύ εξεταστή και
εξεταζοµένου, οπότε εύκολα χορηγείται σε δειλά παιδιά ή σε παιδιά µε λεκτική ανεπάρκεια
(Καψάλης, 2006).

(Εικόνα 2- Παράδειγµα του test Ravens Standard Progressive Matrices)
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1.2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ & ∆ΥΣΛΕΞΙΑ
Το Βρετανικό Ινστιτούτο ∆υσλεξίας, (1989), ορίζει ως µαθησιακές
δυσκολίες «τις οργανωτικές ή µαθησιακές ανεπάρκειες, που περιορίζουν τις ικανότητες του
µαθητή στην επεξεργασία πληροφοριών, στις κινητικές δεξιότητες και στη µνήµη εργασίας,
ώστε να προκαλούνται προβλήµατα σε µερικές ή σε όλες τις δεξιότητες του λόγου, της
ανάγνωσης, της ορθογραφίας, της γραφής , της δοκιµιακής γραφής, της αριθµητικής και της
συµπεριφοράς» (Pumfrey & Reason, 1991, σελ.14).
Σηµαντικός παράγοντας στη διάγνωση των µαθησιακών δυσκολιών είναι το
πολιτισµικό πλαίσιο (Χατζηχρήστου, 2004). Αυτό που κρίνεται ως ειδική ανάγκη στις
δυτικές κοινωνίες, µπορεί να είναι απόλυτα φυσιολογικό στις ανατολικές (Langfeldt, 1992).
Κατά γενική οµολογία, οι µαθησιακές δυσκολίες, αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα
δυσκολιών, οι οποίες περικλείουν δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση ικανοτήτων
ακρόασης, οµιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισµού, ή µαθηµατικής σκέψης. Οι δυσκολίες
είναι εγγενείς και αποδίδονται σε κάποια δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού
Συστήµατος (Χατζηχρήστου, 2004).
Οι µαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο είδη: σε ειδικές και σε γενικές
µαθησιακές δυσκολίες. Στις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, το παιδί αντιµετωπίζει δυσκολίες
σε µια ορισµένη δεξιότητα, σχετική µε την επεξεργασία του γραπτού λόγου και συνήθως, έχει
οργανική βάση. Στις γενικές µαθησιακές δυσκολίες, από την άλλη πλευρά, το παιδί
εµφανίζει µια βραδύτητα στην απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων και τη διεκπεραίωση κάποιων
δραστηριοτήτων, σχετικά µε την αποκωδικοποίηση και την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Αυτές οι δυσκολίες, σχετίζονται, είτε µε ενδογενείς παράγοντες, όπως το νοητικό πηλίκο, είτε
µε εξωγενείς παραµέτρους, όπως είναι το πολιτισµικό πλαίσιο και η ποιότητα παρεχόµενης
εκπαίδευσης (Χατζηχρήστου, 2004).
Στις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ανήκουν η δυσλεξία, η δυσγραφία, η
δυσορθογραφία και η δυσαριθµησία (Χατζηχρήστου, 2004). Το DSM-IV, κατηγοριοποιεί τις
µαθησιακές διαταραχές σε α) διαταραχή της ανάγνωσης, β) διαταραχή των µαθηµατικών,
γ)διαταραχή της γραπτής έκφρασης και δ)µαθησιακή διαταραχή µη προσδιοριζόµενη αλλιώς
(Remschmidt, In Gelder, Lopez-Ibor & Andreasen).
Η βασικότερη υπο-οµάδα των µαθησιακών δυσκολιών είναι οι δυσκολίες στην
ανάγνωση. Αντίθετα µε τους µαθητές, που παρουσιάζουν χαµηλές επιδόσεις στην ανάγνωση,
τα παιδιά που εκδηλώνουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, έχουν επαρκές νοητικό υπόβαθρο.
Αυτός ο διαχωρισµός είναι πολύ σηµαντικός, αφού η φύση των µαθησιακών δυσκολιών,
είναι αυτή που θα κρίνει την έκβαση και την αντιµετώπιση τους (Tyler, 1990).
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Πριν γίνει αναφορά στη δυσλεξία, είναι απαραίτητο να σηµειωθεί και να
υπογραµµιστεί, ότι τα δυσλεξικά παιδιά είναι φυσιολογικά παιδιά και λειτουργικά σε ένα
ευρύ φάσµα της καθηµερινότητας τους. Η διαγνωστική ταξινόµηση αφορά ένα κοµµάτι της
συµπεριφοράς των παιδιών αυτών. Τα τελευταία χρειάζονται ειδική υποστήριξη σε τοµείς
σχετικούς µε συµβολικά συστήµατα, καθώς κρίνεται επίφοβη η πιθανή εκδήλωση περεταίρω
δυσκολιών, ως αποτέλεσµα των µαταιώσεων και των απογοητεύσεων στη σχολική τους ζωή.
(Αναστασίου, 1998).
Η Παγκόσµια Οµοσπονδία Νευρολογίας, το 1968, όρισε τη δυσλεξία ως «µια
διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται µε τη δυσκολία του ατόµου να διαβάσει, παρά τη συµβατική
διδασκαλία, την επαρκή νοηµοσύνη και τις κοινωνικοπολιτισµικές ευκαιρίες» (Critchley,
1970). Αργότερα, ο Βρετανικός Κρατικός Οργανισµός Department of Education and Science,
υποστηρίζει, ότι η δυσλεξία είναι µια υποκατηγορία των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών
(Pumfrey & Reason, 1991).
Έπειτα , το 1994, η Orton Dyslexia Society, προσδιόρισε τη δυσλεξία ως «µια ειδική
γλωσσική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση
µεµονωµένων λέξεων, που συνήθως εκφράζει µη επαρκείς ικανότητες φωνολογικής
επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση, είναι συνήθως απρόβλεπτες σε
σχέση µε την ηλικία ή τις άλλες γνωστικές ικανότητες, και δεν είναι αποτέλεσµα γενικότερης
εξελικτικής καθυστέρησης ή αισθητηριακής µειονεξίας..» (Orton Dyslexia Society, 1994). Τα
δυσλεκτικά παιδιά βιώνουν µια «αναπάντεχη δυσκολία», καθώς το αναµενόµενο για τον
υψηλό δείκτη νοηµοσύνης τους, θα ήταν να κατακτήσουν σχετικά εύκολα τις δεξιότητες του
γραπτού λόγου. Η χαµηλή επίδοση, ως εκ τούτου, για τους δυσλεκτικούς µαθητές, είναι µη
αναµενόµενη και αναπάντεχη, λόγω της υψηλής νοητικής ικανότητας του ατόµου
(Νικολόπουλος, 2008).
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Πίνακας 3. Κλινικός Προσδιορισµός ∆υσλεξίας (Ενδεικτικές Περιπτώσεις)

(Νικολόπουλος, 2008)
Όπως φαίνεται από τον άνω πίνακα, ο κλινικός προσδιορισµός της δυσλεξίας,
βασίζεται σε τέσσερα διαγνωστικά κριτήρια: α) την χρονολογική ηλικία, β) τη νοητική
ηλικία, γ) την αναγνωστική ηλικία και τέλος, δ) την ορθογραφική ηλικία (Νικολόπουλος,
2008).
Η δυσλεξία είναι δυνατόν να λάβει πολλές και διαφορετικές µορφές. Πρώτα απ’ όλα,
είναι δυνατόν, να είναι εµφανής ως δυσκολίες στη διαδικασία της ανάγνωσης. Τότε, η
ανάγνωση γίνεται αργή και διστακτική. Κάποιες λέξεις παρατονίζονται,. Τα σηµεία στίξης
αγνοούνται. Παρουσιάζονται δυσκολίες στις πολυσύλλαβες και µη οικείες λέξεις. Κάποιες
φορές, πραγµατοποιείται καθρεπτική ανάγνωση µικρών λέξεων. Οι παραπάνω αποτελούν
µερικές µόνο, από τις δυσκολίες, που παρουσιάζονται κατά την ανάγνωση από δυσλεκτικά
άτοµα (Αναστασίου, 1998). Ωστόσο, προκύπτουν κυρίως, από αγγλική βιβλιογραφία,
γεγονός που αυτόµατα σηµαίνει, ότι µερικά από τα τυπικά σηµάδια δυσλεξίας στην αγγλική
γλώσσα(π.χ. ανακριβής ανάγνωση γραµµάτων, αντιστροφές, µη φωνητικό διάβασµα κτλ.),
δεν είναι κατ’ ανάγκη χαρακτηριστικά των ελλήνων δυσλεκτικών αναγνωστών
(Nikolopoulos, Goulandris, & Snowling, 2003).
Έπειτα, η δυσλεξία είναι δυνατόν να παρουσιάζεται ως δυσκολίες στη γραφή και την
ορθογραφία. Παράξενη ορθογραφία, συντόµευση λέξεων, αντικατάσταση γραµµάτων µε
άλλα όµοια, σε οπτικό ή φωνητικό επίπεδο, παραλείψεις ή επαναλήψεις γραµµάτων και
συλλαβών, συντακτικά λάθη και καθρεπτική γραφή, είναι µερικά µόνο παραδείγµατα
δυσκολιών, κατά τη γραφή και την ορθογραφία των δυσλεκτικών ατόµων (Αναστασίου,
1998). Το ίδιο που συµβαίνει, και µε τα αναγνωστικά «συµπτώµατα», συµβαίνει και µε τα
ορθογραφικά. Οι ιδιαίτερες αυτές ορθογραφικές επιλογές των Άγγλων δυσλεκτικών δεν θα
πρέπει να θεωρούνται ως αναγκαία χαρακτηριστικά εκδήλωσης της δυσλεξίας και στο
ελληνικό ορθογραφικό σύστηµα Το ορθογραφικό σύστηµα της χώρας µας, είναι τόσο
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διαφανές (τέλεια αντιστοιχία φωνηµάτων µε γραφήµατα, π.χ. πατάτα: 6 φωνήµατα =6
γραφήµατα), ώστε ούτε οι αρχάριοι (Nikolopoulos & Porpodas, 2001), ούτε οι κανονικοί
(Nikolopoulos & Goulandris, 2000; Nikolopoulos, Goulandris, Hulme, & Snowling, 2006).,
2006), ούτε οι δυσλεκτικοί αναγνώστες (Nikolopoulos, Goulandris, & Snowling, 2003)
τείνουν να βιώνουν στον ίδιο βαθµό δυσκολίας µε τους αγγλόφωνους αναγνώστες, την
κατάκτηση και χρήση του γραπτού τους κώδικα. Οι αναγνωστικές και φωνολογικές
µειονεξίες των Ελλήνων έχουν την τάση να είναι ηπιότερες (Nikolopoulos, Goulandris, &
Snowling, 2003)
Επί προσθέτως, η δυσλεξία είναι δυνατόν να συναντάται και υπό τη µορφή κάποιων
άλλων δυσκολιών. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δυσλεκτικά άτοµα, που δυσκολεύονται να
µάθουν τον πολλαπλασιασµό, που συγχέουν τα παρόµοια µαθηµατικά σύµβολα, που
συγχέουν την κατευθυντικότητα των γραµµάτων, όπως επίσης, και το αριστερό µε το δεξί,
που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την έννοια της σειράς και της διαδοχής. Οι
προαναφερθέντες, είναι µερικοί από τους τρόπους εκδήλωσης γενικών δυσκολιών από
δυσλεκτικά άτοµα (Αναστασίου, 1998).
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι η µελέτη της δυσλεξίας είναι ουσιώδης, καθώς οι
αντιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος σχετικά µε την αναποτελεσµατικότητα των
προσπαθειών των δυσλεκτικών παιδιών στη σχολική τους επίδοση, φαίνεται να επηρεάζει
σηµαντικά την ψυχολογία αυτών των παιδιών (Νικολόπουλος, 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ»
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2.1. ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ
Οι ερευνητές, µέσα από τις µελέτες που διεξάγουν γύρω από τις µαθησιακές
δυσκολίες, προσπαθούν να απαντήσουν και να καλύψουν κάποια ερωτήµατα που έχουν
γεννηθεί. Υποστηρίζεται, ότι η σχολική αποτυχία που βιώνουν τα παιδιά µε µαθησιακές
δυσκολίες ή δυσλεξία, επηρεάζει αρνητικά την εικόνα του εαυτού Goor, McKnab,& DavisonAviles, 1995).Κάποια σχετικά ερωτήµατα σχετικά µε αυτήν την άποψη είναι τα ακόλουθα:1)
Σε ποια πλαίσια, έχουν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, αυτοεκτίµηση, που διαφέρει
από αυτή των µαθητών χωρίς µαθησιακές δυσκολίες; 2)Πώς η αυτοεκτίµηση σε ένα
συγκεκριµένο τοµέα, σχετίζεται µε την γενικότερη αυτό-εικόνα του παιδιού; (Elbaum &
Vaughn, 2003). Οι επόµενες τρεις υποενότητες (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3), προσπαθούν να προβούν
σε µια σύντοµη ανασκόπηση αυτών των ζητηµάτων.

2.1.1. ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ
Στις µέρες µας, όπως και παλιότερα άλλωστε, ένα παιδί καταναλώνει ένα πολύ
µεγάλο τµήµα της καθηµερινότητας του στο σχολείο και τις σχολικές δραστηριότητες. Οι
εµπειρίες και τα βιώµατα ενός παιδιού στο σχολείο, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για την
ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής έννοιας του εαυτού του (Dermitzaki & Efklides, 2000).
Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι όσο περισσότερες θετικές αξιολογήσεις αυτό λαµβάνει από το
σχολείο, τόσο θετικότερη είναι η αυτοαντίληψη , που το παιδί σχηµατίζει για το σχολικό,
αλλά και το γενικότερο του «είναι». (Dermitzaki & Efklides, 2000); Marsh, 1993). Στις
περιπτώσεις, που συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, όταν το παιδί δέχεται διαρκώς
αρνητικά σχόλια από το σχολείο, τότε το παιδί δύναται να οδηγηθεί, όχι µόνο σε σχολικού
επιπέδου, αλλά σε ευρείας κλίµακας, αίσθηση γενικότερης ανεπάρκειας (Νικολόπουλος,
2007). Στην ενότητα 2.1.3. παρατίθεται ένα σχεδιάγραµµα, που δείχνει τη σηµαντικότητα
της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης των µαθητών.
Σε µια έρευνα, που διεξήχθη το 1977, από τους Caslyn και Kenny, βρέθηκε ότι η
ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών έχει στενότατη συνάφεια µε την αυτοαντίληψη τους. Από
τη µία πλευρά, λοιπόν, οι µαθητές της εν λόγω έρευνας, µε χαµηλότερη ακαδηµαϊκή επίδοση,
διέθεταν χαµηλότερη αυτοεκτίµηση, από αυτή που είχαν οι µαθητές µε υψηλότερες
ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Αυτό το γεγονός, ίσως, δείχνει ότι η χαµηλή σχολική επίδοση, µπορεί
να είναι ένας από τους λόγους της χαµηλής αυτοεκτίµησης (Caslyn & Kenny, 1977). Είναι
γνωστό, ωστόσο, ότι η συναισθηµατική καταπόνηση εξαιτίας της υποχρεωτικής φύσης του
σχολείου, προκαλείται σε όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από την ακαδηµαϊκή τους επίδοση
(Νικολόπουλος, 2007).
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Παράλληλα, η χαµηλή αυτοεκτίµηση από µόνη της, πιθανά οδηγεί σε χαµηλές
προσδοκίες για µελλοντική επιτυχία (Chapman & Boersma, 1979), όπως επίσης και σε
περιορισµένα κίνητρα για ακαδηµαϊκά καθήκοντα (McInerney, Roche, McInerney & Marsh,
1997). Όσον αφορά στους µαθητές του λυκείου, βρέθηκε ότι η αυτοεκτίµηση τους ήταν
στενά συνδεδεµένη µε την επιλογή του εργασιακού τους πεδίου στο άµεσο µέλλον
(McInerney et al., 1997).
Σ’ αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλο ρόλο στην αυτοαντίληψη παίζει
και η οµάδα αναφοράς, η οµάδα εκείνη δηλαδή, µε την οποία συγκρίνεται κάθε φορά, η
οµάδα που µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε. (Marsh, 1990a). Για παράδειγµα, κάποιο άτοµο
αντιλαµβάνεται πιο θετικά τον εαυτό του, όταν το άτοµο µε το οποίο συγκρίνεται, έχει
χαµηλότερη επίδοση ή λιγότερο θετικά χαρακτηριστικά, από αυτό (Elbaum & Vaughn,
2003). Όταν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, συγκρίνουν τον εαυτό τους, µε άλλους
µαθητές, που έχουν και αυτοί µαθησιακές δυσκολίες, τότε η αυτοαντίληψη των πρώτων, ίσως
να ‘ναι διαφορετική, απ’ ότι αν σύγκριναν τον εαυτό τους, µε µαθητές που δεν έχουν
µαθησιακές δυσκολίες.
Κοινό σηµείο σε δύο µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, µία των Haager & Vaughn,
το 1995, και µία των Vaughn, Haager, Hogan & Kouzekanani, το 1992, ήταν ότι οι µαθητές
µε µαθησιακές δυσκολίες επεδείκνυαν χαµηλή αυτοεκτίµηση, όταν συγκρίνονταν µε
συµµαθητές τους, που είχαν υψηλή ή ίση µε το µέσο όρο σχολική επίδοση, ενώ δεν
επεδείκνυαν χαµηλή αυτοαντίληψη, όταν συγκρίνονταν µε συµµαθητές τους, που σηµείωναν
χαµηλά σχολικά σκορ (Haager & Vaughn, 1995; Vaughn, Haager, Hogan & Kouzekanani,
1992).
Επιπλέον, επειδή οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, συνήθως λαµβάνουν το
µεγαλύτερο κοµµάτι της εκπαίδευσης τους, σε µια κοινή, µε όλους τους µαθητές, τάξη,
γνωρίζουν πολύ καλά ότι η σχολική τους επίδοση αναµφισβήτητα συγκρίνεται, µε αυτή των
συµµαθητών τους (Cooley & Ayers, 1988; Hiebert, Wong & Hunter, 1982; Kistner, Haskett,
White & Robbins, 1987; Montgomery, 1994). Με άλλα λόγια, όταν οι µαθητές συγκρίνουν
διαρκώς τον εαυτό τους, µε άλλους, τότε η αυτοεκτίµηση τους επηρεάζεται αρνητικά
(Elbaum & Vaughn, 2003).
Ένα ακόµη σηµείο, άξιο αναφοράς, είναι ότι η αυτοαντίληψη των µαθητών µε
µαθησιακές δυσκολίες, που παρακολουθούσαν µαθήµατα σε κανονική σχολική τάξη,
παρουσίαζε υψηλότερη συσχέτιση µε την γενική αυτοεκτίµηση τους, από ότι µε το αίσθηµα
της κοινωνικής αποδοχής ή το αίσθηµα του αθλητικού συναγωνισµού. Κάτι τέτοιο φάνηκε,
σε µια έρευνα, που πραγµατοποίησαν οι Renick και Harter, το 1989 (Renick & Harter, 1989).
Αυτή την άποψη, έρχεται να συµπληρώσει και ο Byrne, το 1996, υποστηρίζοντας, ότι η
αυτοαντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, ως προς το τι ακαδηµαϊκή επίδοση
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επιτυγχάνουν, ίσως να ασκεί υψηλή επιρροή, στο αν τους αρέσει σε γενικά πλαίσια ο εαυτός
τους, ως άτοµα (Byrne, 1996).
Σε µια µελέτη του Hagborg, το 1996, βρέθηκε ότι το 70% των µαθητών του
δείγµατος, που είχε µαθησιακές δυσκολίες, επέδειξε σηµαντικά χαµηλότερη σχολική
αυτοεκτίµηση, όταν συγκρίθηκαν µε συνοµηλίκους τους που δεν είχαν µαθησιακές δυσκολίες
(Hagborg, 1996).
Τέλος, ένα άλλο πάρα πολύ σηµαντικό εύρηµα, είναι το ακόλουθο. Οι µαθητές µε
υψηλή αυτοεκτίµηση σε συγκεκριµένα σχολικά πεδία, είναι πιο πιθανό να πορευτούν προς
εκείνο το πεδίο αργότερα. Αυτό το εύρηµα προτείνει στην ουσία, ότι η κατοχή ισχυρής
ακαδηµαϊκής αυτοεκτίµησης είναι πιθανόν, να σχετίζεται µε το ενδιαφέρον των µαθητών µε
µαθησιακές δυσκολίες, να ακολουθήσουν κάποιο γεµάτο προκλήσεις πεδίο, και να
συµµετάσχουν πιο έντονα στο γενικότερο εκπαιδευτικό σύστηµα (Marsh & Yeung, 1997b).
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2.1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ
Μια άποψη για το από πού πηγάζει η έννοια της αυτοαντίληψης, στηρίζεται
σύµφωνα µε τον Leary, στην ιδέα, ότι τα ανθρώπινα όντα, έχουν µια ισχυρή τάση, να
επισυνάπτουν και να συγκρατούν σηµαντικές διαπροσωπικές σχέσεις (Leary, 1999).
Βάσει της παραπάνω απόψεως, η αυτοεκτίµηση είναι ένας µηχανισµός, που καθιστά
ικανά τα άτοµα, να ελέγχουν το βαθµό, στον οποίο τα υπολογίζουν και τα αποδέχονται τα
υπόλοιπα άτοµα γύρω τους. Η αποδοχή από τους συνοµήλικες, είναι ένα πολύ ουσιώδες
κοµµάτι για τη συνολική κοινωνική αποδοχή, ενώ η αντιλαµβανόµενη ως χαµηλή αποδοχή
από τους συνοµηλίκους, συχνά συσχετίζεται και µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Η θετική
κοινωνική αυτοεκτίµηση, σχετίζεται µε την αποδοχή από τους συνοµηλίκους, την
αυτοπεποίθηση, τις αποτελεσµατικές στρατηγικές αντιµετώπισης και την ψυχολογική
ευηµερία (Bednar, Wells & Peterson, 1989; Harter, 1993; Parker &Asher, 1987). Μαθητές µε
θετική κοινωνική αυτοεκτίµηση, αντιλαµβάνονται ότι οι άλλοι επιθυµούν να βρίσκονται στο
περιβάλλον τους και ότι επιθυµούν να τους έχουν φίλους. Επί προσθέτως, αυτοί οι µαθητές
είναι ικανοί να δηµιουργούν και να διατηρούν φιλίες, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία
(Elbaum & Vaughn, 2003).
Μαθητές, που τους λείπει η θετική κοινωνική αυτοεκτίµηση, είναι τρωτοί στο να
«φιλοξενήσουν» συναισθηµατικά, κοινωνικά και µαθησιακά προβλήµατα (Brendtro,
Brokenleg & Van Bockern, 1990), συµπεριλαµβανόµενων της µακροχρόνιας αίσθησης
δυστυχίας (Bednar et al., 1989; Harter, 1993), και της χαµηλής αποδοχής από τους
συνοµηλίκους (Li, 1985; Vaughn, McIntosh, & Spencer-Row, 1991).
Ένα αξιέπαινο εύρηµα, επίσης, είναι η συσχέτιση µεταξύ χαµηλής αυτοεκτίµησης ή
αυτοαντίληψης της αίσθησης αποδοχής και της κατάθλιψης (Leahy, 1985; Wiest, Wong &
Kreil, 1998). Σύµφωνα µε µια έρευνα, που διεξήγαγε ο Leahy, οι µαθητές µε χαµηλή
αυτοαντίληψη, είναι πιο πιθανόν να βιώσουν κατάθλιψη (Leahy, 1985).
Χρονικά, στην ηλικία της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, οι µαθητές αντιλαµβάνονται
τους συµµαθητές τους, που έχουν µαθησιακές δυσκολίες, που ωστόσο δεν τους έχουν
διαγνωστεί ακόµη, ως άτοµα µε περιορισµένες κοινωνικές συναναστροφές (Vaughn, Hogan,
Kouzekanani & Shapiro, 1990). Αυτή η χαµηλή κοινωνική αποδοχή παραµένει σχετικά
σταθερή, µε την πάροδο του χρόνου (Vaughn & Haager, 1994).
Σε µια ακόµη µελέτη, µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, που σηµείωσαν υψηλά
σκορ σε ποσοστά κατάθλιψης, σηµείωσαν επίσης, και χαµηλά σκορ στην αυτοαντίληψη της
κοινωνικής τους αποδοχής, ενώ οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, επέδειξαν υψηλότερα
επίπεδα κατάθλιψης από αυτούς χωρίς µαθησιακές δυσκολίες (Heath & Wiener, 1996).
Η µακροχρόνια επιρροή απόρριψης από τους συνοµηλίκους (Alexander & Entwisle,
1988; Parker & Asher, 1987), όπως επίσης, και η «συνεισφορά» της απόρριψης αυτής στην
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κατάθλιψη (Heath &Wiener, 1996), είναι δυνατόν να λειτουργήσει εν µέρει, σε µια φτωχή
κοινωνική αυτό-εικόνα.
Μπορεί πολλές µελέτες να δείχνουν, ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες
διαθέτουν χαµηλή κοινωνική αυτό-εικόνα (Hosley, Hopper & Gruber, 1998), ωστόσο,
υπάρχουν και άλλες, που έχουν συµπεράνει, ότι δεν υπάρχει καµία απολύτως διαφορά στην
κοινωνική αυτοαντίληψη των µαθητών µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες (Brendt & Burgy,
1996; Clever, Bear & Juvonen, 1992; Durrant, Cunningham & Voelker, 1990; Hagborg,
1999).
Σε µια µελέτη των La Greca και Stone, που πραγµατοποιήθηκε το 1990, βρέθηκε ότι
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες της ∆’ και Ε’ τάξης, επέδειξαν χαµηλότερη αυτοαντίληψη
κοινωνικής αποδοχής και γενικότερη αυτό-εικόνα, όταν συγκρίθηκαν µε µαθητές, που
άγγιζαν τον Μ.Ο., ως προς την σχολική τους επίδοση (La Greca & Stone, 1990). Σε αντίθεση
µε το εύρηµα της προαναφερθείσας µελέτης, ο Bursuck σε µια δική του έρευνα, έδειξε, ότι οι
µαθητές της Β’, Γ’ και ∆’ τάξης, δε βίωσαν χαµηλή αυτοεκτίµηση(Bursuck, 1989). Σε µια
ακόµη έρευνα, που συµµετείχαν πάνω από 100 παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, 70 µαθητές
µε διαταραχή της συµπεριφοράς, και 200 µαθητές µε µέσο όρο σχολικής επίδοσης (Harter,
Whitesell & Junkin, 1998), βρέθηκε ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή
συµπεριφοράς, διέφεραν και οι δύο, αρκετά από τους «καλούς» µαθητές, ωστόσο µόνο οι
µαθητές µε διαταραχή συµπεριφοράς, σηµείωσαν σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την
αυτό-εικόνα τους. Και οι δυο οµάδες µε δυσκολίες (Μ∆ και ∆Σ), παρουσίασαν επίσης, και
χαµηλή γενική αυτο-εικόνα, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους, χωρίς δυσκολίες, µαθητές. Μια
µελέτη του Hagborg, το 1998, βρήκε ότι οι µαθητές του Λυκείου µε µαθησιακές δυσκολίες,
δεν διέφεραν από τους συνοµηλίκους τους, που δεν είχαν µαθησιακές δυσκολίες, ως προς την
κοινωνική τους αυτοαντίληψη (Hagborg, 1998).
Ωστόσο, παρά τις διεξαχθείσες µελέτες, η σχέση µεταξύ της φτωχής ακαδηµαϊκής
επίδοσης και της χαµηλής κοινωνικής αυτο-εικόνας, δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν απλά,
όπως υπογραµµίζουν οι Wentzel και Erdley, που δείχνουν µια σχέση µεταξύ της επίδοσης
των µαθητών και του κοινωνικού τους status (Wentzel & Erdley, 1993).
Παρ’ όλα αυτά, οι La Greca και Stone, έδειξαν µε την έρευνα τους, ότι οι χαµηλών
επιδόσεων µαθητές, που δεν είχαν µαθησιακές δυσκολίες, αντιλαµβάνονταν την κοινωνική
αποδοχή του εαυτού τους πιο θετικά, από ότι αυτοί που είχαν µαθησιακές δυσκολίες (La
Greca & Stone, 1990). Εποµένως, η χαµηλή κοινωνική αυτό-εικόνα και αποδοχή των
µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, είναι πολύ πιθανόν να σχετίζεται και µε άλλους
παράγοντες, πέρα από την χαµηλή σχολική επίδοση. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν άλλοι
υπεύθυνοι για την χαµηλή κοινωνική αυτοαντίληψη παράγοντες, να ήταν οι φτωχές
κοινωνικές δεξιότητες ή οι συµπεριφορικές δυσκολίες, που από µόνες τους πιθανά να είναι
µια απάντηση στις µαθησιακές δυσκολίες (Palombo, 2001).
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2.1.3. ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ

Γενικά, οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, παρουσιάζουν χαµηλότερες αντιλήψεις
αυτο-αξίας, σε σχέση µε αυτούς που έχουν µια σχετικά καλή σχολική επίδοση και δεν έχουν
µαθησιακές δυσκολίες (Vaughn & Elbaum, 2003).
Σε µια µετά-ανάλυση, η οποία σύγκρινε ουσιαστικά τις αυτοαναφορές παιδιών και
εφήβων µε και χωρίς µαθησιακές δυσκολίες (Prout, Marcal & Marcal, 1992), φάνηκε ότι οι
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες είχαν χαµηλότερη ευρύτερη αυτοεκτίµηση, από ότι οι
συµµαθητές τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες.
Ωστόσο, αυτή η διαφοροποίηση είναι αδύνατον να υπάρχει αποκλειστικά, εξαιτίας
των ακαδηµαϊκών δυσκολιών, που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.
Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν στοιχεία, που φανερώνουν, ότι η γενική αυτό-εικόνα των
µαθητών επηρεάζεται περισσότερο από µη ακαδηµαϊκούς παράγοντες, όπως η
αντιλαµβανόµενη φυσική εµφάνιση και η κοινωνική αποδοχή, παρά από την ακαδηµαϊκή
επίδοση αυτή καθ’ εαυτή (Cosden, Elliott, Noble &Kelemen, 1999).
Εποµένως, ακόµη και αν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν επίγνωση της
χαµηλής ακαδηµαϊκής τους επίδοσης (Grolnick & Ryan, 1990), η φτωχή αυτοαντίληψη της
ακαδηµαϊκής επίδοσης, δεν οδηγεί από µόνη της απαραίτητα σε µια περιορισµένη αίσθηση
της γενικότερης αυτό-αξίας.
Αν και η πιο επικρατούσα άποψη είναι, ότι µε την ετικετοποίηση ενός µαθητή, ως
κατόχου µαθησιακών δυσκολιών, αυτό πιθανά οδηγεί σε αισθήµατα ντροπής και ταπείνωσης,
και εποµένως σε χαµηλή αυτοεκτίµηση, παρά ταύτα δεν υπάρχουν ακόµη συµπαγή
εµπειρικά δεδοµένα, που να την υποστηρίζουν αναµφισβήτητα. Φυσικά, για µερικά παιδιά, η
γνώση ότι η αναγνωστική τους ή η ακαδηµαϊκή τους δυσκολία σχετίζεται µε µια «κακή»
συνθήκη, και όχι µε χαµηλό επίπεδο νοηµοσύνης ή έλλειψη προσπαθειών, είναι δυνατόν να
τα βοηθήσει στο να διατηρήσουν µια θετική αυτοαντίληψη για τη γενική αυτό-εικόνα τους
(Elbaum &Vaughn, 2003).
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∆ιαδοχικές Αποτυχίες

Απογοήτευση

∆υσφορία

Αίσθηµα «Μαθησιακά Αβοήθητου»

Έλλειψη Ελπίδας

Απόσυρση / Επιθετικότητα

Χαµηλό Επίπεδο «Ακαδηµαϊκής Αυτοαντίληψης»

Γενικευµένη Έλλειψη Αυτοεκτίµησης

(Σχεδιάγραµµα 4 : Η εξέλιξη των σχέσεων σχολικής επίδοσης και µαθησιακών δυσκολιών σε σχέση µε την
ψυχική πίεση και την αποθάρρυνση)

(Νικολόπουλος, 2007)
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2.1.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, συχνά επιδεικνύουν χαµηλότερη ακαδηµαϊκή
αυτοαντίληψη, από ότι επιδεικνύουν οι µαθητές υψηλότερων επιδόσεων, που δεν έχουν
µαθησιακές δυσκολίες, ενώ µερικές φορές µάλιστα, επιδεικνύουν χαµηλή αυτοεκτίµηση στα
πλαίσια του κοινωνικού γίγνεσθαι. Βέβαια, δεν έχει ακόµη κατανοηθεί πλήρως το γεγονός,
γιατί µερικοί µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και µε χαµηλή αυτοαντίληψη της σχολικής
τους επίδοσης, έχουν επίσης και χαµηλή ευρύτερη αυτοεκτίµηση, ενώ κάποιοι άλλοι όχι.
Είναι πιθανόν, να υπάρχει ένας συνδυασµός της χαµηλής αυτοεκτίµησης σε πολλαπλά
επίπεδα, π.χ. ακαδηµαϊκό, κοινωνικό, σωµατικό, ο οποίος να προβλέπει χαµηλή αυτό-εικόνα.
Αυτή είναι µια πιο πιθανή εξήγηση, για την πηγή της χαµηλής αυτοεκτίµησης, παρ’ ότι είναι
η φτωχή αντίληψη για τη σχολική επίδοση από µόνη της (Elbaum &Vaughn, 2003).
Είναι εξίσου σηµαντικό να σηµειωθεί, ότι αρκετοί µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες,
παρουσίασαν σκορ αυτοεκτίµησης ίσα µε αυτά των µαθητών χωρίς µαθησιακές δυσκολίες,
ενώ κάποιοι άλλοι σηµείωσαν ακόµη και υψηλότερα σκορ (Bear & Minke, 1996; Clever,
Bear & Juvonen, 1992; Kistner, Haskett, White & Robbins, 1987; Kistner & Osborne, 1987).
Επί προσθέτως, ακόµη και αν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, σηµειώνουν
χαµηλότερα σκορ αυτοεκτίµησης, σε σχέση µε τους µαθητές χωρίς µαθησιακές δυσκολίες,
αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ανήκουν στα πλαίσια των φυσιολογικών σκορ. Κάποια σκορ σε
µετρήσεις της γενικότερης αυτό-αξίας, που ήταν αρκετά χαµηλά σε «τυπικούς» µαθητές,
πιθανά υποδεικνύουν, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες,
που βιώνουν χαµηλή αντίληψη της αξίας του εαυτού τους, µπορεί να είναι, αλλά µπορεί και
να µην είναι, αυτοί που βιώνουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες (Elbaum & Vaughn, 2003).
Το αίσθηµα αναποτελεσµατικότητας, που αισθάνονται συνεχώς τα παιδιά µε
µαθησιακές δυσκολίες αναφορικά µε την σχολική τους επίδοση, σε συνάρτηση µε τα
αρνητικά σχόλια, που δέχονται καθηµερινά από τον κοινωνικό τους περίγυρο έχει ως
αποτέλεσµα τη δηµιουργία αρνητικής αυτό-εικόνας και χαµηλής αυτοεκτίµησης
(Νικολόπουλος, 2007).
Με βάση τα αποτελέσµατα µιας µετα -ανάλυσης των ερευνών, σχετικά µε την
αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, γνωρίζουµε ότι
περίπου το 70% των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, έχουν αρνητική αυτοαντίληψη και
αυτοεκτίµηση, ενώ πάνω από 80% θεωρούν ότι έχουν χαµηλότερες σχολικές ικανότητες
(Kavale & Forness, 1996).
Για να επιτευχθεί µια πιο πλήρης κατανόηση της πηγής προέλευσης της χαµηλής
αυτοαντίληψης και για να υπάρξουν τα κατάλληλα παρεµβατικά προγράµµατα, κρίνεται
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απαραίτητη η εξέταση της αυτοεκτίµησης των µαθητών σε πολλαπλά επίπεδα και πλαίσια
(Elbaum & Vaughn, 2003).
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2.2. ΑΓΧΩ∆ΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΒΙΕΣ
Οι άνθρωποι µε µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν το 2% του γενικού πληθυσµού. Το
άγχος είναι µια παγκόσµια ανθρώπινη εµπειρία (Cooray & Bakala, 2005). Το DSM-IV-TR,
ορίζει το άγχος ως «µια ανησυχητική πρόβλεψη µελλοντικών κινδύνων ή κακοτυχίας,
συνοδευόµενα από ένα αίσθηµα δυσφορίας ή από σωµατικά συµπτώµατα έντασης. Το
επίκεντρο αυτού του προβλεπόµενου κινδύνου µπορεί να είναι εξωτερικό ή εσωτερικό
(American Psychiatric Association, 2000).
Συχνά, τα άτοµα που βιώνουν µαθησιακές δυσκολίες, δεν µιλούν σε κανέναν για το
πρόβληµα τους ή επιλέγουν τη γνωστική άρνηση και την αποφυγή. Η αποφυγή, όµως,
συνδέεται ερευνητικά και µε υψηλότερο άγχος ή εµφάνιση συναισθηµατικών προβληµάτων
(Geisthardt & Munsch, 1996), και µε σωµατικές αντιδράσεις (Huntington &Bender, 1993).
Αν και τα δεδοµένα που υπάρχουν, σχετικά µε υψηλά επίπεδα άγχους σε µαθητές µε
µαθησιακές δυσκολίες, καταδεικνύουν ότι τα προβλήµατα άγχους δεν βρίσκονται σε κλινικό
επίπεδο (Fisher, Allen& Kose, 1996), παραµένουν ιδιαίτερα σοβαρά συναισθηµατικά
προβλήµατα. Η διαδικασία της µάθησης προκαλεί έντονο ψυχικό άγχος στους δυσλεκτικούς
µαθητές. Η µαταίωση, που βιώνουν όσον αφορά στο σχολείο, όπως επίσης και η συνεχής
προσπάθεια που καταβάλλουν, προκειµένου να επιτύχουν ικανοποιητική σχολική επίδοση,
θεωρείται ότι αποτελούν σηµαντική πηγή ψυχολογικής πίεσης (∆οϊκου - Αυλίδου, 2006).
Στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, οι αγχώδεις διαταραχές έχουν γίνει αντιληπτές
σε ικανοποιητικό βαθµό (Bailey & Andrews, 2003), µπορεί να είναι λιγότερο
δηµοσιοποιηµένες (Reiss et al., 1982), ή και υποδιεγνωσµένες (Veerhoven & Tuinier, 1997).
Οι αγχώδεις διαταραχές, τώρα, συµπεριλαµβάνουν τη διαταραχή πανικού, την
αγοραφοβία, τις ειδικές φοβίες, τη γενικευµένη αγχώδη διαταραχή, την κοινωνική φοβία, την
ψυχαναγκαστική- καταναγκαστική διαταραχή και τις οξείες και µετατραυµατικές διαταραχές
άγχους (Cooray & Bakala, 2005).
Όµως, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας, όταν
επιχειρούν να διαγνώσουν τη διαταραχή που έχουν, άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες; Πρώτα
απ’ όλα, τα τρέχοντα ψυχιατρικά συστήµατα ταξινόµησης βασίζονται σε µελέτες που
αποκλείουν τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες. Έπειτα, ανεπάρκειες στη γλώσσα και/ή
αφηρηµένη σκέψη δηµιουργούν συναισθηµατικά συµπτώµατα, που είναι δύσκολο να
διαγνωστούν. Επιπλέον, η περιορισµένη κοινωνική εµπειρία είναι δυνατόν να επηρεάσει το
περιεχόµενο των ψυχιατρικών συµπτωµάτων. Τέλος, υπάρχει µια τάση, οι ειδικοί να
παραβλέπουν τα ψυχιατρικά συµπτώµατα, αποδίδοντας τα στις µαθησιακές δυσκολίες
(Cooray & Bakala, 2005).
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Τα κλινικά χαρακτηριστικά του άγχους έχουν γνωστικά, φυσιολογικά, ψυχολογικά
και συµπεριφορικά συστατικά. Τα ψυχολογικά και γνωστικά στοιχεία µπορούν να είναι
παρόντα, ως έντροµη αναµονή, ευερεθιστότητα, προβλήµατα συγκέντρωσης και µνήµης,
επαναλαµβανόµενες ανησυχητικές σκέψεις, φόβος και, σε ακραίες περιπτώσεις, ως πλήρης
πανικός. Οι φυσιολογικές εκδηλώσεις περιλαµβάνουν την ξηροστοµία, τη δυσκολία
κατάποσης, την εφίδρωση, τις εξάψεις, την αύξηση των παλµών, την ωχρότητα, τον τρόµο,
τον υπεραερισµό, τον πόνο ή το σφίξιµο στο στήθος, τους πονοκεφάλους, τον πόνο στην
πλάτη, αίσθηση εξουθένωσης, µυϊκή ένταση, διάρροια, αυξηµένη συχνότητα ενούρησης,
παραισθησία, αυξηµένα αντανακλαστικά και αϋπνία. Η αποφυγή είναι µια κοινή
συµπεριφορική εκδήλωση του άγχους. Χρονολογικά, το άγχος µπορεί να είναι επεισοδιακό ή
συνεχόµενο (Cooray & Bakala, 2005).
Όταν το άγχος δεν µπορεί να εκφραστεί, ειδικά στα άτοµα µε πιο σοβαρές µορφές
µαθησιακών δυσκολιών, µπορεί να εκδηλωθεί ως συµπεριφορική διαταραχή (Matson,
Smiroldo & Hamilton, et al., 1997). Κατά τη διάγνωση, τώρα, του άγχους, οι Khreim και
Mikkelson (1997), επεσήµαναν την ανάγκη να δοθεί περισσότερη έµφαση σε κάποια
φαινόµενα, όπως η διέγερση, οι κραυγές, το κλάµα, η απόσυρση, η συµπεριφορά
προσκόλλησης ή η δέσµευση, καθώς όλες θα µπορούσαν να ερµηνευτούν ως εκδηλώσεις
φόβου (Khreim & Mikkelson, 1997).
Κλείνοντας, φθάνοντας στο κοµµάτι της θεραπείας, αξίζει να σηµειωθεί, ότι υπάρχει
µια µεγάλη ποικιλία αποτελεσµατικών παρεµβάσεων (Stavrakaki, 1997),
συµπεριλαµβανοµένων της φαρµακευτικής αγωγής (Kapczinski, Lima, Souza, et al., 2003),
και κάποιων ψυχολογικών θεραπειών (καθησύχαση, συµβουλευτική, διαχείριση άγχους,,
όπως ασκήσεις χαλάρωσης και ασκήσεις διαχείρισης θυµού, και αυτοβοήθεια, όπως
βιβλιοθεραπεία).
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2.3. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Η σχολική αποτυχία κατ’ επανάληψη, δηµιουργεί στα παιδιά µε µαθησιακές
δυσκολίες και δυσλεξία, ένα έντονο αίσθηµα αδυναµίας να ανταπεξέλθουν στις ακαδηµαϊκές
απαιτήσεις (∆όικου- Αυλίδου, 2006). Η εµφάνιση καταθλιπτικών συµπτωµάτων, λόγω αυτής
της αδυναµίας είναι ένα συχνό φαινόµενο (Huntington & Bender, 1993). Γενικευµένες
έρευνες προτείνουν, ότι το ποσοστό του πληθυσµού µε µαθησιακές δυσκολίες, που υποφέρει
και από µείζονα καταθλιπτική διαταραχή, είναι του ύψους 2-7%. Το ποσοστό δεν είναι και
τόσο ανόµοιο, για το γενικότερο πληθυσµό (3-5%). Αυτά τα ευρήµατα, προτείνουν, ότι η
κατάθλιψη δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που προσδίδεται αποκλειστικά και µε διαφορά, στα
άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, αλλά ότι και ο γενικότερος πληθυσµός κυµαίνεται περίπου
στα ίδια επίπεδα ( Prasher, 1999).
Πιο συγκεκριµένα, το φύλο, η ηλικία, η σοβαρότητα των µαθησιακών δυσκολιών και
η αιτιολογία τους, είναι κάποιοι από τους παράγοντες, που επηρεάζουν τα ποσοστά
κατάθλιψης των ατόµων που έχουν µαθησιακές δυσκολίες. Οι πιο συνήθεις εκδηλώσεις, που
σχετίζονται µε την κατάθλιψη είναι η απώλεια όρεξης για φαγητό, οι διαταραχές στον ύπνο, η
ψυχοκινητική επιβράδυνση, η απώλεια βάρους και οι αλλαγές στον ηµερήσιο µεταβολισµό.
Υφίσταται και αυτοκτονική συµπεριφορά στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, σε ακραίες
περιπτώσεις. Τα ποσοστά αυτών των επεισοδίων παραµένουν σπάνια, αλλά δεν παύουν να
υπάρχουν ( Prasher, 1999).
Τα άτοµα µε οριακού ή χαµηλού επιπέδου µαθησιακές δυσκολίες, δεν θα
παρουσιάσουν µεγάλη διαφορά από τα άτοµα που δεν έχουν µαθησιακές δυσκολίες, και κατ’
αυτόν τον τρόπο, πολύ πιθανά να δηλώσουν ότι νιώθουν µελαγχολικοί και ότι η ζωή τους δεν
έχει νόηµα. Κάποια συµπτώµατα, όσων έχουν βαριάς µορφής µαθησιακές δυσκολίες, είναι η
ψυχοκινητική διέγερση, η ευερέθιστη διάθεση και η διαταραγµένη συµπεριφορά. Τα
συµπτώµατα, που είναι λιγότερο εµφανή, είναι η καταθλιπτική διάθεση, η µειωµένη ενέργεια
και τα παράπονα αίσθησης µιας γενικότερης εξουθένωσης ( Prasher, 1999).
Πιο συγκεκριµένα τώρα, όσον αφορά στους µαθητές, στην ερευνητική βιβλιογραφία
φαίνεται να υπάρχει µια σχέση µεταξύ µαθησιακών δυσκολιών και κατάθλιψης, ενώ ελαφρά
συµπτώµατα κατάθλιψης έχουν συνδεθεί µε λανθασµένη απόδοση της επιτυχίας (Saddler &
Buckland, 1995). Βέβαια, οι διαφοροποιήσεις στην έρευνα, είναι πολλές σε σχέση µε τα
ποσοστά, που κυµαίνονται από 6- 48% ύπαρξης κατάθλιψης σε µαθητές µε µαθησιακές
δυσκολίες. Όµως, αν και το ποσοστό των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατάθλιψης, είναι υψηλότερο από αυτό των συνοµηλίκων τους
χωρίς µαθησιακές δυσκολίες (Dalley, Bolocofsky, Alcorn & Baker, 1992), τα ποσοστά της
κλινικής κατάθλιψης παρουσιάζονται ως όχι στατιστικά διαφορετικά από τον υπόλοιπο
πληθυσµό (Maag & Reid, 1994). Σύµφωνα µε τον Cohen (1986) και τα αποτελέσµατα των
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ερευνών του, η χρόνια κατάθλιψη, που εµφανίζουν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες
απορρέει από το γεγονός, ότι νιώθουν να υπάρχει διάσταση ανάµεσα σε αυτό που είναι, και
σε αυτό που θα έπρεπε να είναι (Cohen, 1986).
Όπως συµβαίνει και µε τις υπόλοιπες ψυχικές ασθένειες, η ανίχνευση της κατάθλιψης
στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, είναι δύσκολη για πολλούς λόγους. Αυτοί
περιλαµβάνουν δυσκολίες στην κατανόηση και την έκφραση των συναισθηµάτων λύπης, από
ανθρώπους µε µαθησιακές δυσκολίες, παρερµηνεία συµπεριφοράς, χαµηλό επίπεδο
αναγνώρισης συµπτωµάτων από τους κηδεµόνες και τους επαγγελµατίες και λαθεµένη
διάγνωση ( Prasher, 1999).
Όπως συζητήθηκε και παραπάνω, η ακριβής διάγνωση ενός καταθλιπτικού
επεισοδίου σε ένα άτοµο µε µαθησιακές δυσκολίες, µπορεί να είναι δύσκολη. Εποµένως, η
διαφοροποίηση από άλλες καταστάσεις, µπορεί να είναι ακόµη πιο δύσκολη και
προβληµατική ( Prasher, 1999).
Κλείνοντας, αξίζει να υπογραµµιστεί, ότι αν και τα συµπτώµατα κατάθλιψης
εµφανίζονται πιο υψηλά σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες από τους υπόλοιπους, δεν είναι
ωστόσο, τόσο υψηλά, που να συνιστούν κλινική κατάθλιψη (Branch, Cohen & Hynd, 1995).
Η σηµαντικότητα των συναισθηµάτων για τη µαθησιακή διαδικασία, είναι υψηλή,
καθώς, αυτά µεταφέρονται στην ευρύτερη ψυχοσύνθεση των παιδιών για το πώς βλέπουν τον
εαυτό τους και τους γύρω τους, όπως αναφέρθηκε αρκετά αναλυτικά προηγουµένως. Μέσα
από µια αρνητική στάση απέναντι στη µάθηση, λόγω µαθησιακών δυσκολιών ή µη, είναι
δυνατόν να αναπτυχθούν αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, καταθλιπτικά συµπτώµατα και
χαµηλή ακαδηµαϊκή, κοινωνική ή/και γενικότερη αυτοαντίληψη. Επειδή η αξία της σχέσης
µεταξύ συναισθηµάτων µάθησης και ψυχικών διαταραχών είναι αυξηµένη, η παρούσα
έρευνα προσπαθεί να διαπιστώσει πιθανή συσχέτιση µαθησιακών δυσκολιών, αρνητικών ή
θετικών συναισθηµάτων προς µάθηση και ευρύτερων ψυχικών διαταραχών. Επιχειρεί, µε
άλλα λόγια, να πλαισιώσει και να καλύψει το ζήτηµα διερεύνησης και αξιολόγησης των
συναισθηµάτων των παιδιών προς τη µάθηση, µέσω κάποιων πολύτιµων ψυχοµετρικών και
προβολικών εργαλείων, µιας και τα συναισθήµατα αυτά, σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε το
γενικότερο ευ-ζην ων παιδιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
«ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»
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3.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σοφάδων Καρδίτσης.
Οι συµµετέχοντες ήταν 62 µαθητές, από την ∆’ και ΣΤ’ τάξη. Το δείγµα ουσιαστικά
αντιστοιχούσε στο σύνολο της ∆’ και στο σύνολο της ΣΤ’ τάξης και των δύο δηµοτικών
σχολείων(άρα 4 τάξεις στο σύνολο), εξαιρουµένων κάποιων παιδιών, που αδυνατούσαν να
συµµετάσχουν λόγω κάποιας µορφής αδυναµίας (ήπια νοητικά υστέρηση κτλ). Για τη
διεξαγωγή της έρευνας συγκατέθεσαν όλοι οι γονείς. Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι ένα
ποσοστό των µαθητών είχε ως µητρική γλώσσα την αλβανική, και όχι την ελληνική. Για το
λόγο αυτό, θα αναφερθούν, ελάχιστες φορές µέσα στην εργασία, ενώ µε την έναρξη των
συγκρίσεων µεταξύ των υποοµάδων των συµµετεχόντων, η οµάδα των δίγλωσσων παιδιών,
απουσιάζει για ευνόητους λόγους αξιοπιστίας αποτελεσµάτων. Ακόµη, η οµάδα, που
χαρακτηρίζεται αργότερα, ως µαθητές µε εξατοµικευµένες δυσκολίες παραλείπεται από τις
αναλύσεις, καθώς η δυσκολία που βιώνουν είναι δυνατόν να πηγάζει από πολλές πλευρές και
το αποτέλεσµα δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικό. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί,
ότι το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο είναι µέτριο κατά µέσο όρο, µε, όπως είναι
αναµενόµενο, κάποιες ακραίες τιµές, υψηλοτάτου ή πολύ χαµηλού επιπέδου τιµές (λίγοι
µαθητές ανήκαν σε πολύ πλούσιες οικογένειες, ενώ λίγοι ακόµη σε πολύ φτωχές οικογένειες).
Η περιοχή διεξαγωγής της έρευνας είναι ηµιαστική, ωστόσο κατά βάση αγροτική.
Ακολούθως, παραβάλλονται δύο πίνακες. Ο πρώτος δείχνει τον αριθµό κοριτσιών και
αγοριών, που συγκροτούσαν το δείγµα, σε σχέση µε την τάξη στην οποία φοιτούσαν (βλέπε
πίνακας 1) Ο δεύτερος δείχνει το µέσο όρο και τις τυπικές αποκλίσεις της χρονολογικής
ηλικίας των µαθητών ανά τάξη (βλέπε Πίνακας 2).

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΟΡΙΑ

10

19

29

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

20

13

33

ΣΥΝΟΛΟ

30

32

62

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Πίνακας5. Σύνολο συµµετεχόντων ανά τάξη και φύλο
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ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΤΥΠΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΟΝ/ ΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

9,5

11,6

10,5

ΤΥΠΙΚΗ

3,8

6,8

5,3

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Πίνακας 6. Μέσος Όρος και Τυπικές Αποκλίσεις Χρονολογικής Ηλικίας Μαθητών
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3.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Το σχολείο ασκεί σηµαντική επιρροή στην ακαδηµαϊκή, γνωστική και
συναισθηµατική ζωή των µαθητών (Νικολόπουλος, 2007). Για το λόγο αυτό, τα εργαλεία
εξέτασης, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, είναι τα ακόλουθα και καλύπτουν
τους παραπάνω τοµείς.

3.2.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
•

Συζήτηση µε τα παιδιά

•

Άντληση πληροφοριών από δάσκαλο και διευθυντή

3.2.2. ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
•

Ανάγνωση λέξεων

•

Ανάγνωση ψευδολέξεων

•

Ορθογραφία 74 λέξεων

•

Μέρες Ορθογραφία

•

Μήνες Ορθογραφία

•

Μαθηµατική Σκέψη- Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC ΙΙΙ)

•

Αριθµητικές Ικανότητες- Τεστ Μαθηµατικών ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας

3.2.2.1. Ανάγνωση µεµονωµένων λέξεων
Περιγραφή Αναγνωστικής ∆ιαδικασίας
Σε αυτή τη δοκιµασία, ο εξεταζόµενος καλείται να διαβάσει κάποιες λέξεις και
κάποιες ψευδολέξεις, , όσο πιο σωστά και γρήγορα µπορεί, καθώς ο χρόνος του
προσµετράται. Η δοκιµασία είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας. Ωστόσο, ζητάται από τον
εξεταζόµενο να αποδώσει, όσο δυνατόν καλύτερα µπορεί και να µην σταµατήσει να
προσπαθεί. Η δοκιµασία αυτή πραγµατοποιείται για να µετρήσει, αν η αναγνωστική του
ικανότητα συνάδει µε το επίπεδο της σχολικής του τάξης, αν υπερέχει ή αν µειονεκτεί.
Επιπλέον, ελέγχεται µέσω των ψευδολέξεων και η αποκωδικοποιητική ικανότητα του
παιδιού.
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Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιµασίας, ο εξεταζόµενος καλείται να διαβάσει ένα
σύνολο λέξεων. Η δοκιµασία είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας, ωστόσο ο εξεταζόµενος κάθε
φορά µαθητής πρέπει να «βάλει τα δυνατά του», για να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν πιο
καλά. Στη δοκιµασία, πρέπει να σηµειωθεί, ότι δεν παίζει ρόλο µόνο ο αριθµός σωστών
απαντήσεων, αλλά και ο συνολικός χρόνος στον οποίο κατορθώνει το παιδί να
διεκπεραιώσει την κάθε του δοκιµασία. Τα εργαλεία που συνοδεύουν την εν λόγω δοκιµασία
είναι ένα µαγνητοφωνάκι που καταγράφει την αναγνωστική του δυνατότητα και ένα
χρονόµετρο που µετράει το χρόνο διεξαγωγής της ανάγνωσης. Αυτό που ενδιαφέρει τον
εξεταστή, είναι ο εξεταζόµενος να σηµειώσει ικανοποιητικό αριθµό απαντήσεων σε σχετικά
ικανοποιητικό χρόνο και να φανεί αν τίθεται ζήτηµα για κάποια µαθησιακή δυσκολία. Στα
αποτελέσµατα φαίνονται τα λάθη των εξετασθέντων παιδιών, αναλυτικά και ταξινοµηµένα σε
υποκατηγορίες (λεκτικής υποκατάστασης, τονισµού, αποκωδικοποίησης και διπλά). Τέλος,
παρουσιάζονται και οι επανεκκινήσεις και οι αυτοδιορθώσεις τους, τα οποία δεν
µετρώνται για λάθη!. (Για τα σχετικά αποτελέσµατα, βλέπε Παράρτηµα 4 σελ, 128).
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3.2.2.2. Ανάγνωση ψευδολέξεων
Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιµασίας, ο εξεταζόµενος καλείται να διαβάσει ένα σύνολο
ψευδολέξεων. Η δοκιµασία είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας, ωστόσο ο µαθητής πρέπει να
«βάλει τα δυνατά του», για να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν πιο καλά. Στη δοκιµασία, πρέπει
να σηµειωθεί, ότι δεν παίζει ρόλο µόνο ο αριθµός σωστών απαντήσεων, αλλά και ο
συνολικός χρόνος στον οποίο κατορθώνει να διεκπεραιώσει την κάθε του δοκιµασία. Τα
εργαλεία που συνοδεύουν την εν λόγω δοκιµασία είναι ένα µαγνητοφωνάκι, που καταγράφει
την αναγνωστική δυνατότητα και ένα χρονόµετρο που µετράει το χρόνο διεξαγωγής της
ανάγνωσης . Αυτό που ενδιαφέρει τον εξεταστή, είναι ο εξεταζόµενος µαθητής, να
σηµειώσει ικανοποιητικό αριθµό απαντήσεων σε σχετικά ικανοποιητικό χρόνο και να φανεί
αν τίθεται ζήτηµα για κάποια µαθησιακή δυσκολία. Στα αποτελέσµατα φαίνονται τα λάθη
τους αναλυτικά και ταξινοµηµένα σε υποκατηγορίες (λεκτικής υποκατάστασης, τονισµού,
αποκωδικοποίησης και διπλά) . Τέλος, παρουσιάζονται και οι επανεκκινήσεις και οι
αυτοδιορθώσεις τους, τα οποία δεν µετρώνται για λάθη! (Για παραπάνω λεπτοµέρειες,
βλέπε Παράρτηµα 5, σελ 128)
3.2.2.3. Ορθογραφία 74 λέξεων
Υπαγορεύθηκαν στους εξεταζόµενους 74 µεµονωµένες λέξεις ορθογραφία. Επιδίωξη
αυτής της διαδικασίας είναι η σύγκριση του µαθητή µε το µέσο όρο της τάξης του και ο
εντοπισµός τυχόν µαθησιακών δυσκολιών, όπως επίσης και η εύρεση του ορθογραφικού του
επιπέδου.

3.2.2.4. Μέρες
Πέρα από τις 74 λέξεις ορθογραφία, ζητήθηκε από τους εξεταζόµενους µαθητές, να
γράψουν και τις 7 µέρες της εβδοµάδας, χωρίς υπαγόρευση, όσο το δυνατόν πιο
ορθογραφηµένα και µε τη σωστή ταξινόµηση.

3.2.2.5. Μήνες
Πέρα από τις 74 λέξεις ορθογραφία και τις ηµέρες, ζητήθηκε από τους εξεταζόµενους
µαθητές του σχολείου, να γράψουν και τους 12 µήνες του χρόνου, όσο πιο ορθογραφηµένα
γινόταν και µε όσο καλύτερη, είναι δυνατόν, ταξινοµική σειρά.
∆οκιµασίες Αξιολόγησης Μαθηµατικής Σκέψης και Αριθµητικών Ικανοτήτων

37

3.2.2.6. Μαθηµατική Σκέψη- Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC III)
Το WISC III, του D. Wechsler, στην προσαρµοσµένη του µορφή για παιδιά, WISC
III (Wechsler Intelligence Scale for Children), µεταφράστηκε στα ελληνικά, από το
Ψυχοµετρικό Εργαστήριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Απαιτεί, ωστόσο, τη γλωσσική
ικανότητα για την αναζήτηση της νοηµοσύνης σε τόσο µεγάλο βαθµό, ώστε κάποιες φορές,
να θεωρούνται ταυτόσηµες οι έννοιες της νοηµοσύνης και της γλωσσικής ικανότητας. Κάτι
τέτοιο όµως, στερεί αυτόµατα το ισότιµο δικαίωµα συµµετοχής από τα παιδιά, που
προέρχονται από διαφορετικό πολιτισµικό πλαίσιο ή από διαφορετικό κοινωνικοοικονοµικό
status (Καψάλης, 2006).
Το WISC, ουσιαστικά, ελέγχει τη µαθηµατική σκέψη, και µέσω αυτής, το επίπεδο
νοηµοσύνης. Η κλίµακα WISC III αφορά τη µαθηµατική σκέψη των µαθητών. Αποτελείται
από ερωτήσεις που χρειάζονται µαθηµατική σκέψη για να επιλυθούν. Ανάλογα µε την ηλικία,
η δοκιµασία ξεκινά από διαφορετικό σηµείο κάθε φορά. Κάθε ερώτηση απαιτεί να απαντηθεί
µέσα σε 30΄΄, 45΄΄ ή 75΄΄ αντίστοιχα. Όταν η απάντηση, έστω και ορθή, δίδεται εκτός του
χρονικού ορίου, λαµβάνεται ως λαθεµένη. Τα αποτελέσµατα δίδονται στο παράρτηµα, στο
τέλος της εργασίας(6, σελ.129) .

3.2.2.7. Αριθµητικές ικανότητες-Τεστ ∆ιαβαθµισµένης ∆υσκολίας
Πέρα από το WISC III, δόθηκε στους µαθητές να απαντήσουν και σε ένα τεστ
διαβαθµισµένης δυσκολίας, τύπου επαναληπτικού διαγωνίσµατος, το οποίο απαιτεί
αριθµητικές ικανότητες. Περιλαµβάνει προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασµούς, αλλά
κυρίως διαιρέσεις, σε αρχάριο και σε πιο προχωρηµένο επίπεδο. Τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. (Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Παράρτηµα 6
σελ.129).

3.2.3. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
•

Raven’s Standard Progressive Matrices (Μη λεκτική Νοηµοσύνη)

•

Ανάκληση ψηφίων

•

Ανάκληση ψευδολέξεων

•

Μέρες σειρά
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•

Μήνες σειρά

•

Μονή & ∆ιπλή Αντιµετάθεση

•

Γρήγορος Κατονοµασµός εικόνων

•

Γρήγορος Κατονοµασµός χρωµάτων

•

Γρήγορος Κατονοµασµός αριθµών

•

Γρήγορος Κατονοµασµός γραµµάτων

•

Σύνταξη προτάσεων

Οι γνωστικές δεξιότητες αναφέρονται στο σύστηµα γνωστικής επεξεργασίας του ατόµου και
την προκείµενη φορά ελέγχονται µε τις ακόλουθες κλίµακες: Raven’s Standard Progressive
Matrices (Μη λεκτική Νοηµοσύνη), Ανάκληση ψευδολέξεων και αριθµών και συγγραφή
σωστής σειράς µηνών και µερών (Μνηµονικές Ικανότητες), ∆οκιµασία Μονής και ∆ιπλής
Αντιµετάθεσης(Φωνολογική Ενηµερότητα), Γρήγορος Κατονοµασµός αντικειµένων,
χρωµάτων, ψηφίων και γραµµάτων ( Φωνολογική Επεξεργασία), και τέλος, δοκιµασία
δηµιουργίας ορθών συντακτικά προτάσεων (Συντακτική Ικανότητα). Αµέσως µετά,
αναλύεται κάθε δοκιµασία, όπως και τα αποτελέσµατα της ξεχωριστά.
3.2.3.1. Raven’s Standard Progressive Matrices (Μη λεκτική Νοηµοσύνη)
Πρόκειται για test µη λεκτικής νοηµοσύνης. Απευθύνεται σε άτοµα, ηλικίας από 6
εώς 16 ετών. Είναι εύκολα χορηγήσιµο, καθόλου χρονοβόρο, µε µορφή παιχνιδιού, ενώ
καθιστά την όλη διαδικασία χορήγησης του, ευχάριστη και καθόλου κουραστική.
Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω κλίµακα (Raven) περιέχει 5 σετ. Κάθε set περιέχει 12
puzzle. Σε κάθε puzzle από αυτά ο εξεταζόµενος, καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε 6 εως 8,
εναλλακτικά συµπληρώµατα, το σωστό. Στη συνέχεια συµπληρώνει τη σωστή επιλογή του
στο απαντητικό φυλλάδιο. Αυτή είναι η διαδικασία.
Η διόρθωση του τεστ Raven, οδηγεί στον χαρακτηρισµό του εξεταζόµενου ατόµου
από “impaired” ως και “superior”, ως προς τον δείκτη νοηµοσύνης του. Στη συνέχεια, δίδεται
ένας πίνακας, στον οποίο φαίνονται αναλυτικά οι χαρακτηρισµοί, που είναι δυνατόν να
αποδοθούν στον εξεταζόµενο. Παραβάλλονται σε συνάρτηση µε τις ποσοστιαίες µονάδες,
στις οποίες αντιστοιχούν, σύµφωνα µε τις Βρετανικές νόρµες.

95% και πάνω

(superior)

(εξαιρετική)

90% και πάνω

(above II+)

(πολύ υψηλή)

75% και πάνω

(above)

(υψηλή)
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50% και πάνω
50% και κάτω
(πάνω από 25%)
25%-10% και
πάνω

(average III+) (φυσιολογική)
(average III-)

(οριακή)

(below)

(χαµηλή)

10% και κάτω

(below-)

(υπερβολικά
χαµηλή)

5% και κάτω

(impaired)

(υστερηµένη)

Τέλος, το τεστ είναι απαλλαγµένο από την επίδραση πολυπολιτισµικών παραγόντων,
καθώς πρόκειται για µια µη λεκτική κλίµακα. Το βασικότερο πλεονέκτηµα του τεστ Raven
είναι αυτό. Ότι δηλαδή, δεν στηρίζεται στη γλωσσική επικοινωνία µεταξύ εξεταστή και
εξεταζόµενου, οπότε εύκολα χορηγείται σε δειλά παιδιά ή σε παιδιά µε λεκτική ανεπάρκεια ή
µη ικανότητα (Καψάλης, 2006). Παρακάτω υπάρχει µια εικόνα, που αποτυπώνει µια σελίδα
του τεστ Raven και δείχνει τον τρόπο συµπλήρωσης.(Βλέπε εικόνα 1 παρακάτω)
Εικόνα 7.

Παράδειγµα του test Ravens Standard Progressive Matrices

Περιγραφή Μνηµονικών Ικανοτήτων
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3.2.3.2. Ανάκληση ψηφίων
Με αυτή τη δοκιµασία οι νεαροί εξεταζόµενοι καλούνται να θυµηθούν, όσο το
δυνατόν περισσότερες αλυσίδες αριθµών (δυάδες-τριάδες-τετράδες, κ.τ.λ) είναι δυνατόν, από
αυτές που τους διαβάζει ο κάθε φορά εξεταστής.. Ο τελευταία αναφερόµενος, διαβάζει
δυνατά αρχικά δυάδες, µετά τριάδες κ.τ.λ. αριθµών και ο εξεταζόµενος πρέπει να
επαναλαµβάνει τις σειρές αριθµών µε την ίδια σειρά. Μετά από δύο επαναλαµβανόµενες
αποτυχίες, η διαδικασία διακόπτεται. Σε αυτή τη δοκιµασία προσµετράται και ο χρόνος που
χρειάζεται ο µαθητής, για να επαναλάβει «ένα κορδόνι αριθµών». Στο δεύτερο µέρος της
ίδιας δοκιµασίας, ο εξεταστής διαβάζει δυνατά πάλι, δυάδες-τριάδες-κτλ. αριθµών, και οι
εξεταζόµενοι πρέπει, όχι µόνο να τις θυµηθούν , αλλά και να τις επαναλάβουν µε την
αντίστροφη σειρά, αυτή τη φορά. Και σε αυτή τη δοκιµασία προσµετράται ο χρόνος τους.

3.2.3.3. Ανάκληση ψευδολέξεων
Σε αυτή τη διαδικασία ο εξεταζόµενος πια καλείται να ανακαλεί δυάδες, τριάδες,
κτλ, ψευδολέξεων. Η διαδικασία είναι ίδια µε αυτή της ανάκλησης ψηφίων ουσιαστικά, µε τη
διαφορά ότι δεν υπάρχει δεύτερο µέρος, µε αντίστροφες απαιτήσεις. Και αυτή, όπως και η
πάνω δοκιµασία είναι διαβαθµισµένης δυσκολίας. Μετά από δύο επαναλαµβανόµενες
αποτυχίες, η διαδικασία διακόπτεται.
3.2.3.4. Μέρες
Πέρα από τις 74 λέξεις ορθογραφία, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες, να γράψουν
και τις 7 µέρες της εβδοµάδας, χωρίς υπαγόρευση, όσο το δυνατόν πιο ορθογραφηµένα και µε
σωστότερη ταξινόµηση είναι αυτό εφικτό.
3.2.3.5. Μήνες
Πέρα από τις 74 λέξεις ορθογραφία και τις ηµέρες, ζητήθηκε από τους µικρούς
εξεταζόµενους, να γράψουν και τους 12 µήνες του χρόνου, όσο πιο ορθογραφηµένα γινόταν
και µε όσο καλύτερη δυνατή ταξινοµική σειρά, είναι εφικτό.
Περιγραφή Φωνολογικών Ικανοτήτων
Οι φωνολογικές ικανότητες συµπεριλαµβάνουν την φωνολογική ενηµερότητα και
την φωνολογική επεξεργασία. Η ενηµερότητα αναφέρεται στην ικανότητα, που έχει το
άτοµο, να γνωρίζει την επιµέρους αντιστοίχηση φωνών-ονοµάτων στην κάθε λέξη και να
«παίζει» µε αυτά, όταν του ζητείται. Για να διαπιστωθεί ο βαθµός κατάκτησης και
διαθεσιµότητας της φωνολογικής ενηµερότητας, υπάρχουν η δοκιµασία της µονής και η
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δοκιµασία της διπλής αντιµετάθεσης, στην εν λόγω χορήγηση. Η φωνολογική επεξεργασία
έχει να κάνει µε την αντιστοίχηση κάθε φωνήµατος ή ονόµατος µε το συγκεκριµένο
ερέθισµα, χωρίς το άτοµο να τα συγχέει σε πιθανό γρήγορο κατονοµασµό. Για τη διαπίστωση
της συγκεκριµένης δεξιότητας υπάρχει σε αυτήν την χορήγηση ο γρήγορος κατονοµασµός
αντικειµένων, χρωµάτων, αριθµών και γραµµάτων. Σε όλες αυτές τις δοκιµασίες ο χρόνος
είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, αφού τα αποτελέσµατα βγαίνουν σε συνάρτηση µε το χρόνο
που καταναλώθηκε.
3.2.3.6. Φωνολογική Ενηµερότητα-Μονή &∆ιπλή Αντιµετάθεση
Η µονή και διπλή αντιµετάθεση είναι δύο δοκιµασίες που εντοπίζουν την παρουσία
και την ποσότητα της φωνολογικής ενηµερότητας του ατόµου. Στη µονή αντιµετάθεση,
αρχικά, δίνεται στον εξεταζόµενο, µία λέξη και µια φωνούλα ενός γράµµατος, και αυτό που
πρέπει να κάνει, είναι να αλλάξει το πρώτο γράµµα της λέξης αυτής, µε το extra γραµµατάκι
που του δίνεται, και να πει το αποτέλεσµα. Αυτό ισχύει στις δύο πρώτες οµάδες της µονής
αντιµετάθεσης. Στην τρίτη οµάδα , δίνεται µία λέξη και ένα extra γραµµατάκι και αυτό που
οφείλει ο εξεταζόµενος να κάνει, είναι να αντικαταστήσει ένα γράµµα µέσα στη λέξη, που
συνήθως υπάρχει πάνω από µια φορά µέσα σε αυτή, µε το extra γραµµατάκι.
Στη διπλή αντιµετάθεση τώρα, η δοκιµασία αφορά ζευγάρια λέξεων. Ο εξεταζόµενος
κάθε φορά µαθητής, καλείται να παίξει µε ζεύγη λέξεων . Έτσι, του δίνονται από τον
εξεταστή, δύο λέξεις κάθε φορά, του ζητάται, να εντοπίσει ποιο είναι το πρώτο γράµµα της
µιας και ποιο το πρώτο γράµµα της άλλης λέξης και να τα ανταλλάξει µεταξύ τους. Σε αυτές
τις δοκιµασίες πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι ο χρόνος, για το λόγο αυτό η δοκιµασία
συνοδεύεται από χρονόµετρο ακριβείας.

Φωνολογική Επεξεργασία
Στη φωνολογική επεξεργασία οι δοκιµασίες είναι τέσσερις. Ο κατονοµασµός των
εικόνων, ο κατονοµασµός των χρωµάτων, ο κατονοµασµός των ψηφίων και τέλος, ο
κατονοµασµός των γραµµάτων. Το ιδιαίτερο σε αυτή τη δοκιµασία είναι, το ότι πρόκειται για
µια γρήγορη διαδικασία. Αυτό το µαρτυρά και το όνοµα της διαδικασίας αυτής στην αγγλική
γλώσσα. Στα αγγλικά, λοιπόν, ονοµάζεται rapid automatized naming

3.2.3.7. Κατονοµασµός εικόνων
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Στη συγκεκριµένη δοκιµασία, ο συµµετέχων καλείται να κατονοµάσει το αντικείµενο
που βλέπει κάθε φορά. Τα αντικείµενα αυτά είναι αποτυπωµένα σε χαρτί, σε σειρές και
αναπαριστούν 5 συγκεκριµένα (ψαλίδι, µπάλα, βρύση, κλειδί, οµπρέλα). Αυτά
επαναλαµβάνονται διαρκώς, ενώ πριν αρχίσει η διαδικασία, ο εξεταστής οφείλει να ρωτήσει
το νεαρό µαθητή, ένα-ένα αυτά τα 5 αντικείµενα, για να διαπιστώσει αν όντως γνωρίζει ποια
είναι τα αντικείµενα που αναπαρίστανται και πως ονοµάζονται. Στόχος της δοκιµασίας αυτής
είναι ο µαθητής να αναγνωρίσει όλα τα αντικείµενα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και χωρίς
να κάνει λάθος, αν είναι εφικτό, διαφορετικά, µε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη είναι αυτό
δυνατόν. Η δοκιµασία συνοδεύεται από χρονόµετρο ακριβείας.
3.2.3.8. Χρώµατα
Στη συγκεκριµένη δοκιµασία, ο µικρός συµµετέχων καλείται να κατονοµάσει το χρώµα που
βλέπει κάθε φορά. Τα χρώµατα αυτά είναι επίσης, αποτυπωµένα σε χαρτί, σε τετράγωνα κατά
σειρές πλαίσια, και αντιπροσωπεύουν 5 συγκεκριµένα (µπλε, κίτρινο, µαύρο, κόκκινο, καφέ).
Αυτά επαναλαµβάνονται διαρκώς, ενώ πριν αρχίσει η διαδικασία, ο εξεταστής οφείλει να
ρωτήσει τον εξεταζόµενο ένα-ένα αυτά τα 5 χρώµατα, για να διαπιστώσει αν όντως γνωρίζει
τα εν λόγω χρώµατα, και πως αυτά λέγονται. Στόχος της δοκιµασίας αυτής είναι ο
εξεταζόµενος να αναγνωρίσει όλα τα χρώµατα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, χωρίς να κάνει
λάθος, ή τουλάχιστον µε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη είναι αυτό δυνατόν. Η δοκιµασία
συνοδεύεται από χρονόµετρο ακριβείας.
3.2.3.9. Αριθµοί
Στη συγκεκριµένη δοκιµασία, δίδεται στα νεαρά άτοµα, µια σειρά αριθµών, τους
οποίους οφείλουν και να κατονοµάσουν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν
πιο σωστά µπορούν .Οι αριθµοί της δοκιµασίας είναι το 9, το 2, το 7, το 4 και το 5. Ο
εξεταστής και σε αυτή τη δοκιµασία, οφείλει να ρωτήσει τον εξεταζόµενο, αν γνωρίζει
αυτούς τους αριθµούς, προτού ξεκινήσει ο γρήγορος κατονοµασµός και η διαδικασία. Η
δοκιµασία συνοδεύεται από χρονόµετρο ακριβείας.

3.2.3.10.

Γράµµατα

Στη συγκεκριµένη δοκιµασία, δίδεται στους µικρούς συµµετέχοντες, µια σειρά από
γράµµατα της ελληνική Αλφαβήτου σε τυχαία σειρά, και αυτό που καλούνται εκείνοι να
κάνουν, είναι να κατονοµάσουν κάθε γράµµα µε το όνοµα του, τον τρόπο δηλαδή, µε τον
οποίο διαβάζεται, και όχι µε τον τρόπο που ακούγεται µέσα στη λέξη. Τα γράµµατα είναι 5
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και επαναλαµβάνονται τυχαία. Είναι τα α ακόλουθα (σ, ε, ο, λ, β). Πριν την έναρξη και αυτής
της δοκιµασίας, ο εξεταστής πρέπει να βεβαιωθεί, ότι ο µαθητής απέναντι του, γνωρίζει πως
ονοµάζονται τα γράµµατα της ΑΒ, που του δίδονται. Και αυτή η δοκιµασία, συνοδεύεται από
χρονόµετρο ακριβείας.
3.2.3.11.

Περιγραφή Συντακτικής Ικανότητας

Στη συγκεκριµένη δοκιµασία, οι εξεταζόµενοι ελέγχεται αν διαθέτουν τις κατάλληλες
συντακτικές γνώσεις και ικανότητες. Ελέγχεται, αν δύνανται να τοποθετήσουν σε σωστή
συντακτική σειρά κάποιες µεµονωµένες λέξεις που τους προσφέρονται σε τυχαία σειρά, ώστε
η πρόταση να βγάζει κάποιο νόηµα και να ‘ναι παράλληλα, συντακτικά ορθή. Οι µαθητές
πρέπει να µην προσθέτουν και να µην αφαιρούν λέξεις από αυτές που τους δίνονται, όπως
επίσης και να µην τις αλλοιώνουν. Για κάθε σειρά λέξεων που τους δίνονται, πρέπει να
σχηµατιστούν δύο διαφορετικές µεταξύ τους προτάσεις. Και εδώ προσµετράται ο χρόνος και
το σύνολο των ορθών αποκρίσεων συνολικά.
3.2.4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
•

Συναισθήµατα προς µάθηση – Ερωτηµατολόγιο QSL

•

Συναισθήµατα προς µάθηση - Ερωτηµατολόγιο Αυτο-αναφοράς

•

Συναισθήµατα προς µάθηση- Ερωτηµατολόγιο επιθέτων δασκάλου

•

Συναισθήµατα προς µάθηση- 12 Μύθοι
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗ
3.2.4.1. Κλίµακα QSL (Questionnaire of Student Life)
Η συγκεκριµένη κλίµακα περιλαµβάνει 84 ερωτήσεις. Αυτό που οφείλουν να κάνουν οι
εξεταζόµενοι είναι να «διαφωνήσουν πολύ», «να διαφωνήσουν», «να συµφωνήσουν» ή να
«συµφωνήσουν πολύ», µε την κάθε πρόταση, σηµειώνοντας µε ένα χ ή ένα ν, την επιλογή
που τους εκφράζει περισσότερο. Το προκείµενο ερωτηµατολόγιο έχει σκοπό, να καταγράψει
τα συναισθήµατα και τις πραγµατικές σκέψεις, που τρέφουν οι µαθητές για το σχολείο και τη
µάθηση.
Ωστόσο, η κλίµακα αυτή, µπορεί να χωριστεί και σε 11 υποοµάδες, που µελετάνε πιο
επικεντρωµένα, κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των µαθητών και αυτά είναι τα
ακόλουθα, που φαίνονται στο παρακάτω πινακάκι.(Βλέπε πίνακα 8) (βλέπε παράρτηµα 11
στο τέλος της εργασίας αναλυτικά το ερωτηµατολόγιο)
Πίνακας 8. Questionnaire of Student Life
Χαρακτηριστικά που µετρώνται

Ερωτήσεις που δείχνουν το χαρ/κό

Γενική Ικανοποίηση

1,8,13,20,26,33,37

Αρνητική Επιρροή

2,9,14,21,27,34,38

Σχέση ∆ασκάλου-Μαθητή

3,10,15,22,28,35,39,46

Κοινωνική Επάρκεια

4,11,16,23,29,36,40,45

Περιπέτεια

6,18,25,31,42,43,44

Ευκαιρίες

5,12,17,24,30,41

Επίδοση

7,19,32,47

Θετική Σχολική Εµπειρία

48,49,50,51,52

Στήριξη ∆ασκάλου

53,54,55,56,57

Ενεργός Μαθησιακή ∆ιαδικασία

58,59,60,61

Γενική Σχολική Λειτουργικότητα

62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74

3.2.4.2. Ερωτηµατολόγιο Αυτο-αναφοράς
Σε αυτό το στάδιο, οι συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν ένα
ερωτηµατολόγιο, που περιγράφει το πώς νιώθουν εκείνοι ή οι γύρω τους, για κάποιες
καταστάσεις. Η διαβάθµιση είναι από πολύ συχνά µέχρι ποτέ, και αυτό που πρέπει να κάνει ο
εξεταζόµενος κάθε φορά µαθητής, είναι να σηµειώσει ένα τικ στο καταλληλότερο, µε την
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έννοια της πιο κοντινής αντιπροσώπευσης για αυτόν, κουτάκι (βλέπε το εν λόγω
ερωτηµατολόγιο στο παράρτηµα 10, στο τέλος της εργασίας)

3.2.4.3. Ερωτηµατολόγιο επιθέτων δασκάλου
Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο, αποτελείται από µια στήλη επιθέτων, αρνητικών ή θετικών,
40 στο σύνολο, που αναφέρονται στο δάσκαλο, και αυτό που καλείται να κάνει ο
εξεταζόµενος, είναι να σηµειώσει µε ένα ν, αν συµφωνεί µε το κάθε φορά επίθετο, καθόλου,
πολύ λίγο, λίγο, αρκετά, πολύ ή απόλυτα. Μερικά παραδείγµατα επιθέτων, που περιλαµβάνει
αυτό το τεστ είναι : οµιλητικός, δίκαιος, αυστηρός και προσιτός (βλέπε το εν λόγω
ερωτηµατολόγιο στο παράρτηµα 9, στο τέλος της εργασίας )

3.2.4.4.Ερωτηµατολόγιο Συµπλήρωσης 12 Μύθων
∆όθηκε στα παιδιά µια κόλλα µε 12 ατελείς ιστορίες, και αυτά καλούνταν να εφεύρουν
νοητά έναν δικό τους πρωταγωνιστή και να δώσουν γραπτά συνέχεια στις ιστορίες αυτές. Τα
παιδιά έχουν την τάση να θέτουν ως πρωταγωνιστή τον εαυτό τους και πολλές φορές ακόµη
να συγχέουν ακόµη και το πρόσωπο που χρησιµοποιούν(αντί γ ενικόÆα ενικό). (βλέπε
παράρτηµα 12, στο τέλος της εργασίας).
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3.2.5.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

•

Συναισθήµατα προς µάθηση - Αξιολόγηση Παιδικού Σχεδίου από Ανεξάρτητο
Κριτή- Πρώτη Εντύπωση

•

Συναισθήµατα προς µάθηση- Ζωγραφιά: «Εγώ στην τάξη µου» - Ψυχοδυναµική
Ανάλυση

•

Συναισθήµατα προς µάθηση – Καταγραφή του πως βλέπουν τα ίδια τα παιδιά τις
ζωγραφιές τους

•

Καρτέλα Εξεταστή: Ποσοτικοποίηση µε Ψυχοδυναµικά Κριτήρια Negative Signs
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3.2.5.1.Πως βλέπουν τα ίδια τα παιδιά το «Εγώ στην τάξη µου»
∆όθηκε στα παιδιά επίσης, ένα δισέλιδο που τους ζητούσε να καταγράψουν το αν
θεωρούν τις ζωγραφιές τους µε τα 5 θέµατα, θετικές ή αρνητικές και για ποιο λόγο συνέβαινε
αυτό. Το ίδιο, όπως ζητήθηκε για τις υπόλοιπες, έγινε και για τη ζωγραφιά µε θεµατολογία
«Ο Εαυτός µου στην Τάξη». Από αυτή τη δοκιµασία φαίνεται, αν τα ίδια τα παιδιά
αποδέχονται τη δυσκολία τους και δεν διστάζουν να τη φανερώσουν και στους άλλους γύρω
τους. Είναι µια ακόµη διαδικασία, επιβεβαίωσης περισσότερο, της συλλογής συναισθηµάτων
προς µάθηση, µέσω της δοκιµασίας της αποτύπωσης του εαυτού στην τάξη.
3.2.5.2.Αξιολόγηση των συναισθηµάτων των παιδιών στη βάση της προβολικής
δοκιµασίας µε τίτλο «Εγώ στην Τάξη µου»
Ζητήθηκε από τους εξεταζόµενους να ζωγραφίσουν 1 ζωγραφιά µε συγκεκριµένη
θεµατολογία. Το θέµα ήταν : «Ο εαυτός µου στην τάξη. Το παιδικό ιχνογράφηµα µε αυτό το
θέµα, χρησιµοποιείται από τον εξεταστή, για τη διερεύνηση των συναισθηµάτων προς
µάθηση, του εξεταζόµενου σε κάθε περίπτωση µαθητή. Λαµβάνονται υπόψη, κάποιες
αρνητικές ενδείξεις, όπως τα αρνητικά χρώµατα, το µέγεθος και η αρτιµέλεια των προσώπων,
οι αγχώδεις γραµµές, η παρουσία ή η απουσία κάποιων ατόµων και πολλές άλλες
λεπτοµέρειες, που αν και είναι λεπτοµέρειες, δίνουν πολλά στοιχεία για τα ενδότερα της
ψυχής τους.
∆εν θα πρέπει να λησµονείται το γεγονός, ότι οι ζωγραφιές είναι ένας τρόπος ανασκαφής
στα ενδότερα του ατόµου και ιδιαίτερα του παιδιού. Όχι µόνο µαρτυρούν καταστάσεις που
πηγάζουν από τα βάθη της ψυχής του ατόµου, αλλά επίσης, αποκαλύπτουν και πτυχές της
προσωπικότητας του, που φαίνονται γενικότερα µη προσβάσιµες µε κάθε άλλο τρόπο.
(Klepsch & Logie, 1987).
Σύντοµη Αναφορά στην Παραδοσιακή Ψυχοδυναµική Ανάλυση (βλέπε Παράρτηµα
1,2,& 3 για εκτενέστερη αναφορά)
Στόχος της ακόλουθης παρουσίασης, είναι να καταδειχθεί η χρησιµότητα απλών στην
χορήγηση προβολικών δοκιµασιών, όπως οι παιδικές ζωγραφιές, οι οποίες είναι δυνατόν να
προσφέρουν στον αξιολογητή (π.χ. σχολικό ψυχολόγο), πλούσιο υλικό, σχετικά µε την
συναισθηµατική κατάσταση του εξεταζόµενου σε συγκεκριµένους τοµείς, που έχουν σχέση
µε το θέµα της ζωγραφιάς (Νικολόπουλος & Χατήρα, 2008).
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Καµία τεχνική, από µόνη της, δεν είναι σε θέση να εξετάσει την προσωπικότητα και τις
αντιλήψεις, τις αξίες και τις στάσεις των παιδιών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η
προσέγγιση του άνω ζητήµατος, µε πολλαπλούς τρόπους (Klepsch & Logie, 1987) .
Τα ιχνογραφήµατα, θα πρέπει να είναι ένας συµπληρωµατικός τρόπος πληροφόρησης, που
συνοδεύει κάποια άλλη προβολική δοκιµασία, τη συνέντευξη, την παρατήρηση ή ακόµη και
κάποια σταθµισµένη κλίµακα αξιολόγησης. Υπάρχει οµοφωνία πολλών συγγραφέων, περί
αναγκαιότητας πολλαπλότητας µέτρων, όταν το εξεταζόµενο άτοµο είναι ένα παιδί (Ball,
1971; Cook & Sellitz, 1964, Kahn, 1978; Webb, Campbell, Schwartz & Sechrest, 1966).
Ο τρόπος, µε τον οποίο, θα εξεταστεί κάποιο παιδί, εξαρτάται από το ίδιο το παιδί.
Για ήσυχα και ντροπαλά παιδιά, που δεν τους αρέσει να µιλούν, οι ζωγραφιές και η
παρατήρηση, θα ήταν πιθανά οι καλύτερες τεχνικές. Για παιδιά µε δυσχέρεια στο λόγο,
µαθησιακές δυσκολίες και φτωχή γλωσσική επικοινωνία, ενδείκνυνται και πάλι, ως
καλύτερες λύσεις, τα ιχνογραφήµατα και η παρατήρηση. Τέλος, όσον αφορά στα παιδιά, που
διαθέτουν ευχέρεια λόγου, θα µπορούσαν να ανταποκριθούν άριστα στη συνέντευξη και στις
άµεσες γενικότερα διαδικασίες, όπως επίσης και στις ζωγραφιές (Klepsch & Logie, 1987) .
Οι ζωγραφιές προσθέτουν στις τεχνικές εξέτασης της προσωπικότητας του παιδιού,
πινελιές φαντασίας και δηµιουργικότητας. Αφού προτείνεται, η όλη διαδικασία να
πραγµατοποιείται µέσω πολλών και διαφορετικών τρόπων, τότε αναµφισβήτητα, τα
ιχνογραφήµατα θα πρέπει να είναι µία από αυτές τις τεχνικές. Το βασικότερο στοιχείο από
όλα, είναι ότι τα παιδιά, λατρεύουν τη ζωγραφική. Τα ιχνογραφήµατα αποκτούν ανεκτίµητη
αξία, όταν οι περιπτώσεις σχετίζονται µε µικρά παιδιά µε περιορισµένες γλωσσικές
ικανότητες ή επάρκεια. Η ιχνογραφία είναι ένας τρόπος ανασκαφής στα ενδότερα του ατόµου
και ιδιαίτερα του παιδιού. Και φαίνεται, ότι όχι µόνο µαρτυρούν καταστάσεις, που
προέρχονται από τα ενδότερα της ψυχής του ατόµου, αλλά επίσης αποκαλύπτουν και πτυχές
της προσωπικότητας του, που µέχρι τότε θεωρούνταν µη προσβάσιµες (Klepsch & Logie,
1987) .
Ένα ιχνογράφηµα εγκλωβίζει συµβολικά επάνω στο χαρτί τις σκέψεις και τα
αισθήµατα του υποκειµένου. Κάνει ένα τµήµα του εσωτερικού του ατόµου, ορατό. Οι
γραµµές, δειλά, σταθερά, κενά ή άγρια σχεδιασµένες, µας δίνουν κάποιες πληροφορίες.
Περισσότερα αποκαλύπτονται από το περιεχόµενο, το οποίο είναι κατά βάση επηρεασµένο
από τον τρόπο, που το υποκείµενο ασυνείδητα ή συνειδητά, αντιλαµβάνεται τον εαυτό του,
και τους άλλους σηµαντικούς ανθρώπους, που το περιβάλλουν (Klepsch & Logie, 1987) .
Το πολύ σηµαντικό για αυτήν την αυτό-αποκάλυψη, είναι ότι ο «ζωγράφος» δεν
χρειάζεται να ζωγραφίσει τον εαυτό του, για να αντλήσουµε πληροφορίες. Μπορεί να
ζωγραφίσει απλά, µια ανθρώπινη φιγούρα, ή το δάσκαλο του, ή τον οδοντίατρο του ή µέλη
της οικογενείας του. Απερίσκεπτα, σχεδιάζει, µε κάποιες λεπτοµέρειες τα δικά του
χαρακτηριστικά, τη δική του στάση και συµπεριφορά, τις δικές του ικανότητες και αδυναµίες.
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Με άλλα λόγια, µέσα από τη ζωγραφιά, το άτοµο αφήνει ένα αποτύπωµα, αν και ανεπαρκές,
του εσωτερικού του εαυτού του (Klepsch & Logie, 1987) .
Τα άτοµα έχουν την τάση να βλέπουν τον κόσµο, µέσα από την ίδια τους την
εικόνα. Βασικός τρόπος εξωτερίκευσης της τάσης αυτής, είναι ο µηχανισµός της προβολής.
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η προβλητική δοκιµασία λειτουργεί ως µηχανισµός άµυνας
στην υπηρεσία του «εγώ»(Hammer, 1958). Ο τελευταίος, ακόµη υποστηρίζει, ότι οι τεχνικές
ιχνογραφίας είναι µέσο εξέτασης των βαθύτερων αναγκών του ατόµου (Hammer, 1958).
Η συναισθηµατικότητα εκφράζεται κυρίως, µέσα από το χρώµα, το µέγεθος της
φιγούρας και τη θέση της ζωγραφιάς στον σχεδιαστικό χώρο (Νικολόπουλος & Χατήρα,
2008). Εκείνος που επιχειρεί να µελετήσει το ιχνογράφηµα, οφείλει να µελετήσει διαδοχικά
τον τρόπο, µε τον οποίο το παιδί εκµεταλλεύεται τον χώρο που του δίνεται, τον τρόπο µε τον
οποίο χρησιµοποιεί γραµµές και µορφές, τον τρόπο µε τον οποίο, εκµεταλλεύεται τον χώρο
και τη επιλογή του χρώµατος. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν εκφραστική σηµασία και
αποκαλύπτουν τη συγκινησιακή κατάσταση του παιδιού. Το χέρι εκφράζει έναν ορισµένο
βαθµό νευρικής έντασης. (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009).
Επίσης, οι γραµµές δίνουν ένα δικό τους γνώρισµα στο αποτέλεσµα της ανάλυσης.
Για παράδειγµα, οι καµπύλες και οι ελικοειδείς γραµµές σχεδιάζονται από ευαίσθητα και
συνεσταλµένα παιδιά, σε αντίθεση µε τις ορθές γωνίες και τις «σκληρές» γραµµές, που
σχεδιάζονται από επιθετικά και ρεαλιστικά παιδιά (Meredieu, 1981). Επιπλέον, ειδικό ρόλο
παίζει και το χρώµα, το οποίο υποτιµάται πολύ συχνά. Για παράδειγµα, είναι πολύ σηµαντικό
αν το παιδί θα επιλέξει να ζωγραφίσει µε κάποιο από τα θερµά (κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί)
ή µε κάποιο από τα ψυχρά χρώµατα (γαλάζιο, µωβ, µπλε). Το κόκκινο, για παράδειγµα,
συµβολίζει την αγάπη, την αισιοδοξία, τη διάθεση για ζωή, όµως σε υπερβολικές δόσεις
διεγείρει έντονα, απειλεί. Αν προσεγγιστεί η υπερβολική χρήση κόκκινου χρώµατος
ψυχοδυναµικά, τότε θα λέγαµε ότι υπάρχουν ψυχολογικά ζωηρές και γρήγορες συγκινήσεις,
νευρωτικά συµπεριφορά, παρορµήσεις, εκρήξεις θυµού και υπέρµετρος αυθορµητισµός
(Κάσσα, 2004).(Για περεταίρω ανάλυση του κόκκινου, όπως επίσης και των υπόλοιπων
χρωµάτων, σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική ανάλυση, βλέπε παράρτηµα «χρώµα στο
ιχνογράφηµα και ψυχοδυναµική ανάλυση»).
Τέλος, ψυχοδυναµικά αναλύονται και τα µέλη του σώµατος, που ζωγραφίζει το παιδί.
Για παράδειγµα, όταν ο λαιµός είναι χοντρός και κοντός, τότε ύψιστη σηµασία αποκτούν τα
ένστικτα, σε αντίθεση µε το λεπτό και µακρύ λαιµό, που δείχνει επιθυµία για έλεγχο των
ορµών (Μαζαράκη, 1987). (Για περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση του λαιµού, των
υπόλοιπων µελών του σώµατος, και άλλων στοιχείων του σχεδίου, σύµφωνα µε την
ψυχοδυναµική προσέγγιση, βλέπε παράρτηµα «ερµηνεία παιδικού σχεδίου και ψυχοδυναµική
ανάλυση»).
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3.2.5.3. Αρνητικές Ενδείξεις- Ποσοτικοποίηση του Συναισθήµατος των Ιχνογραφηµάτων
µε βάση Ψυχοδυναµικά Κριτήρια: Μια πιο εξειδικευµένη τεχνική ανάλυσης
Για τον έλεγχο των πόσων αρνητικών ενδείξεων εµφανίζονται στα παιδικά
ιχνογραφήµατα , χρησιµοποιήθηκε, πέρα από τους υπόλοιπους τρόπους ελέγχου, και µια
καρτέλα, που αποκαλείται «negative signs». Είναι βασισµένη στην ψυχοδυναµική ανάλυση,
και δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο τα πόσα αρνητικά σηµάδια, εντοπίζονται σε ένα παιδικό
ιχνογράφηµα. Όµως, για να γίνει κατανοητός αυτός ο τρόπος συλλογής πληροφοριών, πρώτα
από όλα, δίδεται ένα απόσπασµα από την καρτέλα αξιολόγησης των αρνητικών ενδείξεων,
όπως επίσης, κρίνεται απαραίτητη µια σύντοµη παρουσίαση του γιατί αναλύονται οι
ζωγραφιές, µε ποιον τρόπο γίνεται αυτό, και τι κρύβεται πίσω από το κάθε τι, σύµφωνα µε
την ψυχοδυναµική ανάλυση ζωγραφιών.
Όπως, φαίνεται στον πίνακα ανάλυσης στην επόµενη σελίδα, ρόλο παίζουν κάποια
στοιχεία, όπως ο πίνακας. Η έδρα, οι συµµαθητές, ο δάσκαλος, τα θρανία, ο εαυτός και τα
λοιπά. ∆ίδεται βαθµολόγηση στα παραπάνω ανάλογα αν απουσιάζουν από το ιχνογράφηµα,
αν είναι αρνητικά σχεδιασµένα, όπως επίσης κρίνονται και χρωµατικά, αλλά και σχεδιαστικά.
(Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε εικόνα 1 στην Α στήλη).
Για τις ανάγκες της παρούσης έρευνας, τέθηκε ως κριτήριο από τον διενεργούντα την
αξιολόγηση, ο αριθµός των αρνητικών ενδείξεων. Έτσι, επειδή οι εν λόγω ζωγραφιές, έλαβαν
τιµές από 0 εώς 10 αρνητικές ενδείξεις,, «αποφασίστηκε» ότι πάνω από 5 αρνητικές µονάδες η
ζωγραφιά τείνει προς αρνητική, ενώ κάτω από 5 αρνητικές ενδείξεις τείνει προς θετική.
Ωστόσο, αυτή είναι µια απλή τάση προς θετικότητα ή αρνητικότητα αντίστοιχα και δεν αυτό
καθ’ εαυτό «ετικέτα». (Για πιο αναλυτικές πληροφορίες ωστόσο, γύρω από την
ψυχοδυναµική ανάλυση, βλέπε παράρτηµα).
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ID Æ 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585
ΠΙΝΑΚΑΣ
1= (χρώµα/άγχος) 2=
Ακραία επιλογή
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΓΧΟΥΣ
1= Ρολόι / Σπόγγος / Βέργα
2 = Μουτζουρωµένο
Σχολείο/Παράθυρα µε
κάγκελα/Χαοτική Ζωγρ
Έντονες αγχώδεις
γραµµές – άλλες ακραίες
επιλογές
ΕΑΥΤΟΣ 1= Αρν.
Xρώµα/µικροσκοπικός/όταν
‘φεύγει’ / τοξάκι
2=Αρνητικός & µη
αρτιµ./∆ΟΝΤΙΑ /Μουτζουρ.
Πρόσωπο 3 = απών

∆ΑΣΚΑΛΟΣ 0 = απών
1= Παρών Αρνητικός/
µικροσκοπικός
2= Αρν &
Μη αρτιµ/∆εµένος/ ΜαύροΚόκκ πρόσωπο
Ε∆ΡΑ 0= Απούσα 1=
Αρνητική ή Κενή 2 =
Αρνητική & Κενή έδρα/
ΣΥΜΜΑΘΗΤ.
1=Παρόντες Αρνητικοί,
Χρώµα, Μικροσκοπικοί
2 = Αρνητ. Χρώµα & Sad
face & Μη αρτιµέλεια
/∆εµένος/
Μαύρο-Κόκκινο
πρόσωπο/Φιγούρα
0

= απών

ΘΡΑΝΙΑ
1=
Αρνητικά/Κενά, κλπ. 2=
Αρνητ & Κενά Θρανία
ΑΛΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΕΝ∆ΕΙΞΗ
1 , 2
3 όταν είναι εκτός τάξης
µε µουτζουρωµένο το
σχολείο
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ΣΥΝΟΛΟ

Æ

Εικόνα 9. Απόσπασµα από Καρτέλα Αξιολόγησης Αρνητικών Ενδείξεων, σύµφωνα µε Ψυχοδυναµική Ανάλυση.

Ο συγκεκριµένος πίνακας είναι απόσπασµα από µια σύγχρονη προσέγγιση στα
ψυχοδυναµικά κριτήρια. Πώς πραγµατοποιείται η βαθµολόγηση σύµφωνα µε αυτόν;
Κατ’ αρχάς λαµβάνονται υπόψην, κάποια νέα στοιχεία της ζωγραφιάς, τα οποία είναι ο
πίνακας, ενδείξεις άγχους, ο εαυτός (του µαθητή), ο δάσκαλος, η έδρα, τα θρανία, και
τυχόν άλλη αρνητική ένδειξη. Η µέθοδος αυτή παραχωρεί στην κάθε φορά ζωγραφιά
αρνητικές µονάδες, ανάλογα µε το πώς χρησιµοποιούνται τα άνω στοιχεία στο σχέδιο.
Όσο περισσότερες αρνητικές ενδείξεις συγκεντρώσει µια ζωγραφιά, τόσο λιγότερο
θετική είναι.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν ο πίνακας έχει αρνητικό χρώµα ή είναι αγχώδης
λαµβάνει 1 αρνητική µονάδα. Αν έχει γίνει κάποια άλλη πιο ακραία επιλογή βάζουµε 2
µονάδες. Στις ενδείξεις άγχους τώρα, δίνουµε µία µονάδα, για την πιθανή ύπαρξη
σπόγγου, βέργας ή ρολογιού, γεγονός που δηλώνει κακή σχέση µε τη µαθησιακή
διαδικασία, ενώ δίνουµε 2, όταν το σχολείο είναι µουτζουρωµένο, έχει κάγκελα, ή είναι
γενικότερα µια χαοτική ζωγραφιά.
Με τον ίδιο τρόπο, δίδονται αρνητικές ενδείξεις και στα υπόλοιπα στοιχεία του
σχεδίου. Η πρώτη στήλη, αναφέρει συνοπτικά τις πιθανές ενδείξεις και την αντίστοιχη
βαθµολογία. Επαναλαµβάνεται, ότι όσο περισσότερες αρνητικές ενδείξεις συγκεντρώσει
µια ζωγραφιά, τόσο αρνητικότερη είναι και τόσο πιο κακή σχέση υπάρχει µεταξύ
µαθητή και µαθησιακής διαδικασίας.
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3.3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης του τµήµατος Ψυχολογίας,
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Σχολικού Ψυχολόγου κ.
∆ηµήτρη Νικολόπουλου, ο οποίος είχε εκ των προτέρων εκπαιδεύσει και είχε «χαρίσει» στην
εξετάστρια τις κατάλληλες γνώσεις, για να καταφέρει να βγάλει εις πέρας την προκείµενη
έρευνα.
Η απασχόληση του κάθε µαθητή λάµβανε χώρα τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά στην
τάξη. Κάθε µαθητής, δηλαδή, ερχόταν σε επαφή µε την εξετάστρια συνολικά 6 ώρες. Οι 2 εξ
αυτών ωρών, γινόταν σε ατοµικό επίπεδο, σε µια σχετικά ήσυχη αίθουσα, αποµονωµένη από
τους υπόλοιπους µαθητές και περιελάµβανε τον εξεταστή, τον εξεταζόµενο, ένα σχολικό
2ωρο, ένα µαγνητοφωνάκι, που κατέγραφε τις απαντήσεις του µαθητή, ένα χρονόµετρο, που
σηµείωνε τα χρονικά ρεκόρ του, και ένα απαντητικό φυλλάδιο, στο οποίο ο εξεταστής
σηµείωνε τις απαντήσεις του µαθητή. Τέλος, όσον αφορά τις οµαδικές συναντήσεις, ο
εξεταστής εισήλθε στην αίθουσα και ήρθε σε επαφή µε ολόκληρη την τάξη, συνήθως χωρίς
την παράλληλη παρουσία του δασκάλου, για 4 διδακτικές ώρες, κατανεµηµένες στα 2. Κάθε
τάξη, δηλαδή , απασχολήθηκε από τον εξεταστή οµαδικά, 2 σχολικά δίωρα. Κατά τη
διάρκεια τους χορηγήθηκαν κάποιες κλίµακες αξιολόγησης.
Τέλος, ο κώδικας της έρευνας προστατεύει το προσωπικό απόρρητο των µαθητών,
και ως εκ τούτου οι µαθητές αναφέρονται παρακάτω ως ID, και όχι µε το ονοµατεπώνυµο
τους. Για τη διατήρηση αυτής της ανωνυµίας, σβήστηκαν επίσης, από τα παιδικά
ιχνογραφήµατα τα ονόµατα των µαθητών σε πρόγραµµα επεξεργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
« ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ »
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4.1. Γενικά Σχόλια
Τα αποτελέσµατα που θα αναλυθούν παρακάτω, στηρίζονται τόσο στα προβολικά ίχνη
των νεαρών µαθητών, δηλαδή τις ζωγραφιές τους (εδώ, το «εγώ στην τάξη µου»), όσο και σε
κάποιες κλίµακες που αξιολογήθηκαν, και πιο συγκεκριµένα στην αυτοαναφορά παιδιού, την
κλίµακα QSL και την καρτέλα µε τα επίθετα για το δάσκαλο.
Από τους µαθητές, λοιπόν, ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους µέσα στην τάξη,
για τις ανάγκες της συγκεκριµένης πιλοτικής έρευνας. Το παιδικό σχέδιο µε τίτλο «Εγώ στην
Τάξη µου», χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο αξιολόγησης των συναισθηµάτων των παιδιών για
τη µάθηση. Ο στόχος της συγκεκριµένης ανάλυσης αποσκοπεί στο να διερευνήσει, εάν τα
παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήµατα τους, και πως οι επιλογές τους δεν ήταν τυχαίες.
Με µια πρώτη µατιά, µερικά ζωγραφικά αποτελέσµατα των παιδιών, προκαλούν
αρνητικά συναισθήµατα στο κοινό, κάποια άλλα θετικά, ενώ κάποια άλλα ουδέτερα. Η
ενδεικτική παρουσίαση κάποιων θετικών και κάποιων αρνητικών ζωγραφιών, που ακολουθεί
στη συνέχεια, στοχεύει στο να προσφέρει µια πρώτη επιβεβαίωση, πως οι ζωγραφικές
επιλογές δεν ήταν τυχαίες, αλλά αντίθετα, τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήµατα τους, µέσα
από τα σχέδια τους.. Ακολούθως, παραβάλλονται, όπως προαναφέρθηκε, κάποια ενδεικτικά
αρνητικά , θετικά και ουδέτερα σχέδια, που προκαλούν αντίστοιχα αρνητικά, θετικά ή
ουδέτερα συναισθήµατα, ενώ, στη συνέχεια, θα πραγµατοποιηθεί διαχωρισµός τους και
περεταίρω ανάλυση.
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4.2.Αξιολόγηση Παιδικού Σχεδίου από Ανεξάρτητο Κριτή
Απώτερος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει, αν το παιδικό σχέδιο, θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως πολύτιµο κλινικό εργαλείο διάγνωσης στην κλινική
πρακτική για την αξιολόγηση των συναισθηµάτων προς τη µάθηση. Ως εκ τούτου,
χρησιµοποιήθηκε ως ένα πρώτο επίπεδο επιβεβαίωσης, ότι οι ζωγραφικές επιλογές των
µαθητών δεν ήταν τυχαίες, κάποιος εξωτερικός κριτής, ο οποίος δεν είχε καµία σχέση µε το
γνωστικό αντικείµενο της ψυχολογίας. Του ζητήθηκε, λοιπόν, να «ρίξει µια µατιά» στις
ζωγραφιές, και να δηλώσει αν τις θεωρεί θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες. (Στο Κεφάλαιο µε
τα Αποτελέσµατα, παρατίθενται οι χαρακτηρισµοί του εξωτερικού κριτή για το “first
impression”(/πρώτη εντύπωση), που σχηµάτισε, για τα παιδικά ιχνογραφήµατα. Οι
παρατηρήσεις οµαδοποιούνται, βάσει της οµάδας στην οποία ανήκουν (χαµηλή νοηµοσύνη,
κτλ.), ενώ όσον αφορά στην κωδικοποίηση, το + αντιπροσωπεύει τις θετικές κατά τον
εξωτερικό κριτή ζωγραφιά, το – εκπροσωπεί τις αρνητικές και τέλος, το = δηλώνει τις
ουδέτερες ζωγραφιές. (Για τα αποτελέσµατα, ανάτρεξε στο κεφάλαιο µε τα Αποτελέσµατα).
Συνοπτικά, στόχος της χρήσης του εξωτερικού κριτή, ήταν να επιβεβαιωθεί, ότι όντως
υπάρχει µια διαβάθµιση συναισθηµάτων(θετικές- ουδέτερες- αρνητικές), όταν αντικρίζει
κανείς τα παιδικά σχέδια. Και εφόσον, υπάρχει, τότε αποκτά αξία και χρησιµότητα το
πολύτιµο κλινικό εργαλείο, που λέγεται Ψυχοδυναµική Ανάλυση και επιχειρείται η
απόδειξη της σηµαντικότητας του στην κλινική πρακτική.
*Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η οµάδα των δίγλωσσων µαθητών, από δω και στο εξής θα
παραλείπεται, καθώς δεν γνωρίζουµε, κατά πόσο ανήκουν, σε κάποια από τις υπόλοιπες
κατηγορίες µαθησιακών δυσκολιών ή µη. Η διγλωσσία, τοποθετείται τροχοπέδη στην
αντικειµενική αξιολόγηση αυτής της οµάδας µαθητών, που θα καθιστούσε ικανή την
περεταίρω κατηγοριοποίηση τους, καθώς ο καθορισµός κάποιας πιθανής µαθησιακής
δυσκολίας, είναι εφικτός, µόνο µε την χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων στην
αντίστοιχη γλώσσα των µαθητών. Πρέπει να εξαλειφθεί δηλαδή, κάθε πιθανότητα µη
κατανόησης κάποιων δοκιµασιών από τα εξεταζόµενα δίγλωσσα παιδιά. Τέλος, αξίζει να
διευκρινιστεί, ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, από το σύνολο των συµµετεχόντων, θα
έπρεπε να εξαιρεθούν επίσης, και οι υπόλοιποι µαθητές, πλην όσων παρουσιάζουν καλή
σχολική επίδοση, κρίνονται ως δυσλεκτικοί, ή εµφανίζουν κάποια µαθησιακή δυσκολία.
Ωστόσο, κρίθηκε, ότι, επειδή διαπιστώθηκε, κατά την ανάλυση των ζωγραφιών, ότι και τα
παιδιά µε χαµηλή νοηµοσύνη και τα παιδιά µε εξατοµικευµένες δυσκολίες, ζωγραφίζουν
σχετικά αρνητικά, θα ήταν άξια αναφοράς και αυτά στην ανάλυση. Συνεπώς, εξαιρούµενα
παιδιά από την ανάλυση, είναι τα δίγλωσσα, αλλά επίσης και τα παιδιά µε εξατοµικευµένες
δυσκολίες (όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω), καθώς δεν γνωρίζουµε την ακριβή πηγή
δυσκολίας, και συνίσταται η κίνηση αυτή για λόγους αξιοπιστίας.
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4.3. ∆ιαχωρισµός Συµµετεχόντων
Στο σηµείο αυτό, κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισµός των συµµετεχόντων του
δείγµατος, ανάλογα µε την σχολική τους επίδοση και τη γνωστική της αξιολόγηση. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, οµαδοποιούµε το δείγµα των 62 µαθητών, σε 5 υποοµάδες (φυσιολογική
σχολική επίδοση, χαµηλή νοηµοσύνη, δυσλεξία, εξατοµικευµένες δυσκολίες και δίγλωσσους
µαθητές). Παρακάτω, παρατίθεται ένα πινακάκι, στο οποίο φαίνεται ο διαχωρισµός των
µαθητών, σε αυτές τις 5 κατηγορίες (βλέπε Πίνακας 1)
ΚΑΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

∆ΥΣΛΕΚΤΙΚΟΙ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

∆ΙΓΛΩΣΣΟΙ

ID

ID

ID

ID

ID

1577

1590

1600

1579

1586

1578

1593

1602

1580

1587

1581

1597

1627

1582

1588

1589

1598

1631

1583

1616

1594

1605

1584

1618

1595

1606

1585

1620

1599

1617

1591

1621

1601

1622

1592

1623

1603

1625

1596

1607

1626

1604

1608

1630

1609

1610

1632

1611

1636

1635

1612

1637

1613
1614
1615
1619
1624
1628
1629
1633
1634
1638

Πίνακας 10 – ∆ιαχωρισµός Συµµετεχόντων
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4.4. Αποτελέσµατα Εξωτερικού Κριτή
Όπως ειπώθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, ένα άτοµο, έξω από τον χώρο της
ψυχολογίας, ερωτήθηκε για το ποια ήταν η πρώτη του εντύπωση, όταν πρωτοαντίκριζε τις
ζωγραφιές. Αν του απέπνεαν θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο συναίσθηµα. Τα αποτελέσµατα
δείχνουν, ότι ο εξωτερικός κριτής, χαρακτήρισε ως θετικές 13/54 (24%) ζωγραφιές των
παιδιών. Ακόµη, προσδιόρισε ως αρνητικές 20/54 (37%) , ενώ ως ουδέτερες χαρακτήρισε τις
21/54 (39%).
Τα αποτελέσµατα αυτά, από τη µία πλευρά, µας επιβεβαιώνουν ότι ο εξωτερικός
κριτής δεν γνώριζε και πολλά πράγµατα περί του αντικειµένου της ψυχολογίας, καθώς σε
λίγες επιλογές, όπως θα δούµε και αργότερα, ταυτίστηκαν οι απαντήσεις του απολύτως µε τις
απαντήσεις του εξεταστή, όπου ο τελευταίος χρησιµοποίησε την κλίµακα αξιολόγησης
negative signs, για να αποδώσει χαρακτηρισµούς.
Ωστόσο, επειδή η άποψη του εξωτερικού κριτή µας ενδιαφέρει µόνο σε ένα πρώτο
επίπεδο, δεν πραγµατοποιείται ξανά αναφορά ή σύγκριση της, µε άλλους παράγοντες, στο
κυρίως µέρος της πτυχιακής, παρά µόνο στο παράρτηµα, για όσους αναγνώστες επιθυµούν να
ενηµερωθούν περαιτέρω. Ο στόχος της χρήσης εξωτερικού κριτή επιτεύχθηκε. Υπήρχαν,
όντως, αρνητικές, θετικές και ουδέτερες αποκρίσεις από µέρους του για τις παιδικές
ιχνογραφίες. Οπότε, πια είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε στην ψυχοδυναµική ανάλυση,
που είναι και το βασικό εργαλείο στην έρευνα µας.
Ακολούθως, παραβάλλονται ενδεικτικές αρνητικές και θετικές ζωγραφιές, για το
λόγο, ότι η άποψη των κριτών αν και συναντά µια διαβάθµιση ως προς την
συναισθηµατικότητα, χαρακτηρίζοντας δηλαδή ως αρνητικές, θετικές και ουδέτερες τις
ζωγραφιές, καταλήγει τις περισσότερες φορές σε διαφωνία, και κάποιες µόνο φορές σε
συµφωνία, µε την τεχνική της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης. Αυτό αποδεικνύει, ότι υπάρχει µια
τάση για συναισθηµατική «πόλωση» στα σχέδια, ακόµη και από τον εξωτερικό κριτή,
ωστόσο, η Ψυχοδυναµική Ανάλυση έρχεται να καλύψει τα «κενά» και να αναδείξει µε τον
δικό της µοναδικό τρόπο, το ποιες εν τέλει ζωγραφιές είναι θετικές και ποιες αρνητικές.
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Ενδεικτική Παράθεση Αρνητικών και Θετικών Ζωγραφιών

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ «ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ»

Αποπνέει
µια
αίσθηση
αρµονίας
και
ηρεµίας:
Θετική
Ζωγραφι
ά

Αποπνέει
µια
αίσθηση
αρµονίας,
χαράς και
οργάνωσ
ης:
Θετική
Ζωγραφι
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ «ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ»

Αποπνέει
µις έντονη
αίσθηση
δυσφορίας
και
δυσκολίας:
Αρνητική
Ζωγραφιά

Αποπνέει
µια
αίσθηση
δυσφορίας
και
αποπνικτικ
ότητας:
Αρνητική
Ζωγραφιά
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4.5. Αξιολόγηση σχεδίου µε τη χρήση Ψυχοδυναµικών Κριτηρίων «Negative
Signs/Αρνητικές Ενδείξεις»

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πέρα από τον εξωτερικό κριτή βέβαια,
χρησιµοποιήθηκαν και άλλες µέθοδοι εκµαίευσης των συναισθηµάτων από τις ζωγραφιές.
Αυτοί είναι η καρτέλα διόρθωσης “negative signs”, η αυτοαναφορά του παιδιού για τη
ζωγραφιά του, και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θα αναφερθούν στην παρακάτω υποενότητα, που
θα αναλύει την µελέτη περιπτώσεων.
Στη συνέχεια, θα παρατεθούν πίνακες, που δείχνουν το πώς χαρακτηρίζονται
τελικά οι ζωγραφιές, βάσει της καρτέλας αξιολόγησης «negative signs», που στηρίζεται στην
ψυχοδυναµική ανάλυση, ένας ενιαίος πίνακας που θα δείχνει πόσες µονάδες συγκέντρωσε το
κάθε id, ενώ παράλληλα θα γίνεται σαφής η οµάδα στην οποία ανήκει, όπως επίσης θα
παρατεθεί επίσης, και ένα ενδεικτικό απόσπασµα του πίνακα «negative signs», για να γίνει
πιο ξεκάθαρος ο τρόπος διόρθωσης. Οι ζωγραφιές πια κατηγοριοποιούνται βάσει των
συνολικών αρνητικών ενδείξεων, που αυτές συγκεντρώνουν µε βάση την καρτέλα
ψυχοδυναµικών κριτηρίων “negative signs”.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αρνητικών Ενδείξεων
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ
ΟΜΑΛΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ

ΧΑΜΗΛΗ

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

10

-

1602

-

9

-

-

-

8

-

-

1632

7

-

-

1598

6

1589, 1595, 1599

1600, 1627, 1631

5

1578

-

4

1577, 1594, 1636

-

3

1607

-

1590, 1626

-

1597

2

1581, 1603, 1608,
1610

1605, 1606, 1622,
1630, 1637
1593, 1617, 1625,
1635

1

1601

-

-

0

-

-

-

Πίνακας 11: Συγκεντρωτικός Πίνακας, που δείχνει πόσες αρνητικές ενδείξεις έλαβε ο κάθε µαθητής,
σύµφωνα µε το “Negative Signs
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Τα αποτελέσµατα δείχνουν, ότι το 55% των παιδικών σχεδίων (17 στις 31 ζωγραφιές)
συγκέντρωσε κάτω από 5 αρνητικές ενδείξεις, ενώ το 45% του συνόλου των ιχνογραφηµάτων
(14 στις 31 ζωγραφιές), συγκέντρωσε πάνω από 5 αρνητικές ενδείξεις.
Πιο αναλυτικά τώρα, στην οµάδα των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, το 100%
των ζωγραφιών, συγκέντρωσαν πάνω από 5 αρνητικές ενδείξεις, σύµφωνα ,µε τα
ψυχοδυναµικά κριτήρια. Ένας εξ’ αυτών των µαθητών, συγκέντρωσε το υψηλότερο στον
πίνακα σκορ, δηλαδή 10 αρνητικές ενδείξεις.
Όσον αφορά στην οµάδα των παιδιών µε καλή σχολική επίδοση τώρα, οι 10 στις 13
ζωγραφιές ΄έχουν λιγότερες από 5 αρνητικές ενδείξεις. Μόνο 3 σχέδια, συγκέντρωσαν
παραπάνω. Στην αυτό-αναφορά τους, ωστόσο, έδωσαν θετικές απαντήσεις, οπότε δεν
υπάρχει κάποια µορφή αντίφασης και τα δεδοµένα ισορροπούν. Ποσοστιαία αυτή η αναλογία
είναι 77% λιγότερες από 5 αρνητικές ενδείξεις, και 23% ιχνογραφίες πάνω από 5.
Τελευταία οµάδα είναι αυτή που περιλαµβάνει τους µαθητές µε χαµηλή νοηµοσύνη. Εδώ,
τα αποτελέσµατα µοιράστηκαν εξίσου. Παρουσιάστηκαν 50% πάνω από 5 αρνητικές
ενδείξεις σύµφωνα µε τα ψυχοδυναµικά κριτήρια και 50% κάτω από 5 αρνητικές ενδείξεις.
Οι 7 στις 14, πιο συγκεκριµένα, ζωγραφιές κυµάνθηκαν από 6 εώς 8 αρνητικές ενδείξεις, και
ως εκ τούτου τους αποδόθηκε ένας αρκετά αρνητικός χαρακτηρισµός. Οι άλλες µισές (7/14)
ζωγραφιές, έλαβαν από 2 εώς και 4 αρνητικές ενδείξεις, και χαρακτηρίστηκαν ως τείνουσες
προς τη θετικότητα.
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4.6. Σύγκριση Μεταξύ Οµαλής Σχολικής Επίδοσης και Χαµηλής Νοηµοσύνης, ως προς
τις Αρνητικές Ενδείξεις (Negative Signs)

Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις µεταξύ όλων των υποοµάδων. Παρατίθενται,
ωστόσο, µόνο αυτές που βρέθηκαν µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, για λόγους
διατήρησης του ενδιαφέροντος σε σηµαντικά αποτελέσµατα και όχι λιγότερο σηµαντικές
διαφορές.. Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση ανάµεσα στην υποοµάδα των µαθητών µε χαµηλή
νοηµοσύνη, µε την υποοµάδα των µαθητών µε οµαλή σχολική επίδοση. Κάτι τέτοιο
επιτεύχθηκε, µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS. Η συσχέτιση είναι υψηλή .927 ,και επίσης
είναι και σηµαντική, καθώς ο συντελεστής συσχέτισης είναι .000, δηλαδή p<0.001 .(Αυτό
φαίνεται στο δεύτερο πινακάκι). Στο τρίτο πινακάκι, ελέγχεται το επίπεδο δίπλευρης
σηµαντικότητας, που είναι .000, δηλαδή πάλι, p< 0.001, γεγονός που δείχνει υψηλά
στατιστικά σηµαντική διαφορά.

Negative
Signs

Correlation

Sig.

Df

.927

.000

12

Normal
Low Iq
Πίνακας 12. Αποτελέσµατα ανάλυσης
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4.7. Έκφραση Συναισθηµάτων στις Ζωγραφιές :
Μια τυχαία Επιλογή; Μελέτη Περιπτώσεων

Στην ακόλουθη υποενότητα, πραγµατοποιείται µια προσπάθεια, ανάλυσης και
σύνδεσης 1) του παιδικού ιχνογραφήµατος «Εγώ στην Τάξη µου», 2) µε τις Αρνητικές
ενδείξεις , που σηµειώθηκαν, βάσει ψυχοδυναµικών κριτηρίων 3) µε την άποψη του κάθε
φορά µαθητή για το φορτίο της ζωγραφιάς του(θετικό-αρνητικό-ουδέτερο), 4) µε τον
χαρακτηρισµό του δασκάλου, µέσω των επιθέτων που του απέδωσε, 5) µε την αυτοαναφορά
του παιδιού, και τέλος, 6) µε κάποιες υποοµάδες της κλίµακας QSL.
Ενδεικτικά θα παρουσιάζονται κάθε φορά, δύο περιπτώσεις µαθητών, από κάθε
υποοµάδα του δείγµατος, δηλαδή από µαθητές µε οµαλή σχολική επίδοση, από µαθητές µε
χαµηλή νοηµοσύνη, από µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.

4.7.1. 1η Ενδεικτική Παρουσίαση Μαθητή µε Καλή Σχολική Επίδοση

4.7.1.1. Στοιχεία µαθητή
Η περιγραφόµενη παρακάτω εξεταζόµενη, κατ’ αρχάς έχει id: 1581. Πηγαίνει στην
∆’ τάξη ∆ηµοτικού. Είναι αρκετά κοινωνική, ενώ η δασκάλα της, τη θεωρεί έξυπνη και
επιµελή µαθήτρια. Η σχολική της επίδοση, χαρακτηρίστηκε από τη δασκάλα της, και
αποδείχθηκε και από τις δοκιµασίες, οµαλή. Ακολούθως, παρατίθεται ένας πίνακας, στον
οποίο φαίνονται τα προσωπικά ρεκόρ, που σηµείωσε η εν λόγω µαθήτρια, σε διάφορες
κλίµακες αξιολόγησης, όπως επίσης αναφέρονται και κάποια γενικά της στοιχεία.
Στοιχεία Εξεταζόµενης και Αξιολόγηση
ID

1581

Χρονική Ηλικία

10

Raven

6

Κλινικός Χαρακτηρισµός
Αρνητικές Ενδείξεις

Υψηλή Νοηµοσύνη
Καλή Σχολική Επίδοση

2

Θετική Ζωγραφιά

Εξωτερικός Κριτής

Θετική Ζωγραφιά

Άποψη Παιδιού

Χαρούµενη Ζωγραφιά

65

CDI

54

Φυσιολογικό Επίπεδο

PATEM

3,4

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 1 State

27

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 2 Trait

30

Φυσιολογικό Επίπεδο

Rosenberg

29

Φυσιολογικό Επίπεδο

(Γενική Σχολική Ικανότητα)

4.7.1.2. Ανάλυση Ιχνογραφήµατος & Παράθεση 3 Κλιµάκων Αξιολόγησης

Το εν λόγω σχέδιο, απεικονίζει την σχολική τάξη της µαθήτριας µε τον κωδικό 1581.
έχει λάβει 2 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός που την κατατάσσει στις θετικές ζωγραφιές. Η
εξεταζόµενη έχει ζωγραφίσει τα θρανία, τους συµµαθητές και τον εαυτό της, όπως επίσης και
τα παράθυρα της τάξης. ∆εν έχει συµπεριλάβει στη ζωγραφιά της, καθόλου τη δασκάλα και
την έδρα, αλλά ούτε και τον πίνακα. Η ζωγραφιά είναι πολύ οργανωµένη, οι µαθητές
αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα της τάξης της, και τα χρώµατα είναι ποικίλα και
χαρούµενα. Σε όλους τους µαθητές έχει δοθεί, ένα χαρούµενο πρόσωπο, που φαίνεται από το
χαµόγελο, που τους έχει ζωγραφίσει η εξεταζόµενη. Τα παράθυρα είναι κατακίτρινα, που
δείχνουν, ότι ο ήλιος στέλνει άφθονες αχτίδες γνώσης και πνευµατικότητας στο εσωτερικό
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της τάξης. Οι γραµµές δεν είναι αγχώδεις, ενώ φαίνεται να τηρούνται και τα περιγράµµατα
σκίασης.
Η εικόνα του εαυτού της είναι καλή. Χαµογελά, ανάµεσα στους συµµαθητές της,
ενώ δεν θα ξεχώριζε από αυτούς, αν δεν υπήρχε το βελάκι, που να δηλώνει το ποια είναι στην
εικόνα. Είναι ζωγραφισµένη αρτιµελής, όπως και οι υπόλοιποι συµµαθητές της. Η επιµέλεια
των σχολικών της ικανοτήτων έχει άψογα µεταφερθεί και στο παιδικό της σχέδιο.
Ψυχοδυναµικά αναλύοντας, αυτό που έλκει την προσοχή στο προκείµενο σχέδιο,
είναι το χρώµα, γεγονός που δείχνει την επικράτηση του συναισθηµατικού παράγοντα.
Το κυρίαρχο χρώµα είναι το κίτρινο των παραθύρων. Αυτή η επιλογή δείχνει ανώτερη
ευφυία, σκέψη και διανόηση, γεγονός που συνάδει µε την ένταξη της συγκεκριµένης
µαθήτριας, ως µαθήτριας µε καλή σχολική επίδοση. Ακόµη, το κίτρινο φανερώνει καλή
επικοινωνία και καλή λεκτική έκφραση. Είναι το κατεξοχήν χρώµα, που αναζωογονεί,
το πνεύµα και βοηθά στον προσωπικό αυτοέλεγχο. Στα υπόλοιπα χρώµατα, δε δίνεται
ιδιαίτερη βάση, καθώς έχουν χρησιµοποιηθεί σε µικρή ποσότητα τα περισσότερα,
πάντως µε µια γρήγορη µατιά, τα περισσότερα, ανήκουν στην κατηγορία των θερµών
χρωµάτων. Όσον αφορά, στη θέση του παιδικού σχεδίου στο χαρτί, αυτό καταλαµβάνει
όλο τον σχεδιαστικό χώρο, και δεν σχεδιάζεται αντίθετα, µόνο σε ένα κοµµάτι του,
γεγονός, που δηλώνει ψυχική ισορροπία και αίσθηµα ασφάλειας, ανάµεσα στους
συµµαθητές της. Περνώντας στην ανάλυση των γραµµών, χρησιµοποιούνται από την
εξεταζόµενη κυρίως ευθείες και σταθερές γραµµές, που σηµαίνει ότι είναι θαρραλέα και
δυναµική. Ακόµη, κυρίαρχες είναι οι γωνίες, που δηλώνουν ρεαλισµό και πρωτοβουλία.
Συνολικά, πρόκειται για µια θετική ζωγραφιά.
Τα θετικά συναισθήµατα, που τρέφει για τη µάθηση, φαίνονται τόσο από το παιδικό
της ιχνογράφηµα και τα ρεκόρ στις προαναφερθείσες κλίµακες αξιολόγησης συναισθήµατος,
όσο και στις επόµενες που θα παρατεθούν ακολούθως αναλυτικά. Αυτές είναι 1) η καρτέλα
µε τα επίθετα για το δάσκαλο, 2) η αυτοαναφορά του παιδιού, και 3)η κλίµακα QSL.
Σε αυτές, λοιπόν, φαίνεται αυτή η θετικότητα, που αποτυπώθηκε στο χαρτί και
αναλύθηκε και ψυχοδυναµικά. Στα επίθετα δασκάλου, συγκεκριµένα, χαρακτηρίζει
απόλυτα φιλικό το δάσκαλο της, απόλυτα δίκαιο και απόλυτα αποτελεσµατικό. Στην
αυτοαναφορά παιδιού, τώρα, δηλώνει ότι ποτέ δεν δυσκολεύεται να κάνει τα µαθήµατα
της, ότι ποτέ πριν το σχολείο το πρωί δεν διαβάζει τα µαθήµατα της (γεγονός, που
αποπνέει σιγουριά και που φαίνεται και από τις γραµµές, που ζωγραφίζει), και ότι οι
γονείς της νιώθουν πολύ συχνά υπερήφανοι για αυτήν. Τέλος, στην κλίµακα QSL,
διαφωνεί απόλυτα µε την άποψη, ότι ο χώρος είναι ένας χώρος που την ανησυχεί
(γεγονός, που συµπορεύεται µε το ότι σχεδίασε καταλαµβάνοντας όλο το ζωγραφικό
χαρτί, που δείχνει ασφάλεια), ενώ συµφωνεί µε την άποψη, ότι το σχολείο είναι ένας
χώρος που θα’ θελε να είναι.
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1) Επίθετα για το δάσκαλο

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το θετικό συναίσθηµα της
εξεταζόµενης για τη µάθηση)
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2) Αυτοαναφορά παιδιού

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το θετικό συναίσθηµα της
εξεταζόµενης για τη µάθηση)
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3) Κλίµακα QSL

(Παραπάνω παρουσιάζεται ενδεικτικά µία από τις 4 σελίδες της κλίµακας για τη µάθηση QSL. Έχουν τονιστεί µε
κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το θετικό συναίσθηµα της εξεταζόµενης για τη
µάθηση)
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4.7.2. 2η Ενδεικτική Παρουσίαση Μαθητή µε Καλή Σχολική Επίδοση
4.7.2.1. Στοιχεία Μαθητή
Η περιγραφόµενη παρακάτω εξεταζόµενη, κατ’ αρχάς έχει id: 1601. Πηγαίνει στην
∆’ τάξη ∆ηµοτικού. Είναι αρκετά κοινωνική, ενώ η δασκάλα της, τη θεωρεί πολύ καλή
µαθήτρια. Η σχολική της επίδοση, χαρακτηρίστηκε από τη δασκάλα της, και αποδείχθηκε και
από τις δοκιµασίες, οµαλή. Ακολούθως, παρατίθεται ένας πίνακας, στον οποίο φαίνονται τα
προσωπικά ρεκόρ, που σηµείωσε η εν λόγω µαθήτρια, σε διάφορες κλίµακες αξιολόγησης,
όπως επίσης αναφέρονται και κάποια γενικά της στοιχεία.
Στοιχεία Εξεταζόµενης και Αξιολόγηση
ID

1601

Χρονική Ηλικία

9,6

Raven

4

Οριακά Φυσιολογικό
Επίπεδο

Κλινικός Χαρακτηρισµός
Αρνητικές Ενδείξεις

Καλή Σχολική Επίδοση
1

Θετική Ζωγραφιά

Εξωτερικός Κριτής

Θετική Ζωγραφιά

Άποψη Παιδιού

Χαρούµενη Ζωγραφιά

CDI

53

Φυσιολογικό Επίπεδο

PATEM

1,8

Χαµηλό Επίπεδο

STAIC 1 State

30

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 2 Trait

30

Φυσιολογικό Επίπεδο

Rosenberg

18

Μέτριο Επίπεδο

(Γενική Σχολική Ικανότητα)
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4.7.2.2. Ανάλυση Ιχνογραφήµατος & Παράθεση 3 Κλιµάκων Αξιολόγησης

Το εν λόγω σχέδιο, απεικονίζει την σχολική τάξη της µαθήτριας µε τον κωδικό 1601.
Έχει λάβει συνολικά, 1 αρνητική ένδειξη, γεγονός, που την κατατάσσει στις θετικές
ζωγραφιές. Η εξεταζόµενη έχει ζωγραφίσει τα θρανία, τις καρέκλες, και τον εαυτό της. ∆εν
έχει συµπεριλάβει στη ζωγραφιά της, καθόλου τη δασκάλα και την έδρα, ούτε τον πίνακα,
αλλά ούτε και τους συµµαθητές της. Η ζωγραφιά είναι πολύ γήινη χρωµατικά, ενώ το
αίσθηµα που αποπνέει, είναι αυτό της χαράς και της αισιοδοξίας .Οι γραµµές δεν είναι
αγχώδεις, ενώ φαίνεται να τηρούνται και τα περιγράµµατα σκίασης.
Η εικόνα του εαυτού της είναι καλή. Χαµογελά, έχοντας τα χέρια της ανοιχτά. Είναι
ζωγραφισµένη αρτιµελής, απλά το ένα της χέρι έχει τονιστεί περισσότερο, από το άλλο. Το
παιδικό της σχέδιο αποπνέει σιγουριά, ψυχική ισορροπία και υγιή σχολική επίδοση.
Ψυχοδυναµικά αναλύοντας, αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί είναι το πράσινο
χρώµα. Είναι το χρώµα, που δηλώνει κοινωνικότητα, ηρεµία και ψυχολογική
πληρότητα. Τονώνει την καρδιά, ενώ γαληνεύει τα νεύρα, το µυαλό και τα µάτια. . Όσον
αφορά, στη θέση του παιδικού σχεδίου στο χαρτί, αυτό καταλαµβάνει όλο τον
σχεδιαστικό χώρο, και δεν σχεδιάζεται αντίθετα, µόνο σε ένα κοµµάτι του, γεγονός, που
δηλώνει ψυχική ισορροπία και αίσθηµα ασφάλειας, στο σχολείο της. Περνώντας στην
ανάλυση των γραµµών, χρησιµοποιούνται από την εξεταζόµενη, κυρίως, ευθείες και
σταθερές γραµµές, που σηµαίνει ότι είναι θαρραλέα και δυναµική. Ακόµη, κυρίαρχες
είναι οι γωνίες, που δηλώνουν ρεαλισµό και πρωτοβουλία. Συνολικά, πρόκειται για µια
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θετική ζωγραφιά. «Ρίχνοντας µια µατιά», και στο πως απάντησε στις κλίµακες
αξιολόγησης, έπειτα από την ανάλυση του παιδικού σχεδίου, στην καρτέλα µε τα
επίθετα του δασκάλου, παρουσιάζει απόλυτα φιλικό το δάσκαλο της, πολύ δίκαιο και
απόλυτα αποτελεσµατικό. Στην αυτοαναφορά παιδιού, δηλώνει ότι οι γονείς της
νιώθουν πολύ συχνά υπερήφανοι για την ίδια, ωστόσο, αδυνατεί µερικές φορές, να
προλάβει όσα της ζητάει η δασκάλα της, Αυτή η δυσκολία, φαίνεται και στην επόµενη
κλίµακα, QSL, στο ότι συγκέντρωσε µόλις 1.8 στη γενική σχολική ικανότητα. Παρόλα
αυτά, δηλώνει επιτυχηµένη ως µαθήτρια, όπως δηλαδή την έχει ταξινοµήσει και ο
διενεργών την αξιολόγηση.
Τα θετικά συναισθήµατα, που τρέφει για τη µάθηση, φαίνονται τόσο από το παιδικό
της ιχνογράφηµα και τα ρεκόρ στις προαναφερθείσες κλίµακες αξιολόγησης συναισθήµατος,
όσο και στις επόµενες που θα παρατεθούν ακολούθως αναλυτικά. Αυτές είναι 1) η καρτέλα
µε τα επίθετα για το δάσκαλο, 2) η αυτοαναφορά του παιδιού, και 3)η κλίµακα QSL. Το
µόνο χαµηλό ρεκόρ, που σηµείωσε στις πιο πάνω κλίµακες, είναι στην αυτοεκτίµηση που
διαθέτει, για τη γενική σχολική της ικανότητα, που κέρδισε µόλις 1,8 µονάδες.
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1) Επίθετα για το δάσκαλο

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το θετικό συναίσθηµα της
εξεταζόµενης για τη µάθηση).
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2) Αυτοαναφορά παιδιού

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το θετικό συναίσθηµα της
εξεταζόµενης για τη µάθηση, ενώ έχει τοποθετηθεί και ένα θαυµαστικό, δίπλα σε κάποιες προτάσεις της
εξεταζόµενης, που δείχνουν την χαµηλή αυτοεκτίµηση για τη γενική σχολική ικανότητα της, κάτι που φάνηκε και
από το ΠΑΤΕΜ.)
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3) Κλίµακα QSL

(Παραπάνω παρουσιάζεται ενδεικτικά µία από τις 4 σελίδες της κλίµακας για τη µάθηση QSL. Έχουν τονιστεί µε
κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το θετικό συναίσθηµα της εξεταζόµενης για τη
µάθηση).
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4.7.3. 1η Ενδεικτική Παρουσίαση Μαθητή µε ∆υσλεξία/ Μ.∆.

4.7.3.1. Στοιχεία µαθητή
Η περιγραφόµενη παρακάτω εξεταζόµενη, κατ’ αρχάς έχει id: 1602. Πηγαίνει στην
∆’ τάξη ∆ηµοτικού. ∆εν χαρακτηρίζεται για την ιδιαίτερη κοινωνικότητα της, ενώ κατά τη
χορήγηση των δοκιµασιών στην τάξη από τον εξεταστή, εκείνη έµενε πάντα τελευταία. Η
δασκάλα σχολίασε στον εξεταστή την αργή ταχύτητα, µε την οποία διεκπεραιώνει τις
εργασίες της. . Η σχολική της επίδοση, χαρακτηρίστηκε από τη δασκάλα της, και
αποδείχθηκε και από τις δοκιµασίες, µέτρια. Ακολούθως, παρατίθεται ένας πίνακας, στον
οποίο φαίνονται τα προσωπικά ρεκόρ, που σηµείωσε η εν λόγω µαθήτρια, σε διάφορες
κλίµακες αξιολόγησης, όπως επίσης αναφέρονται και κάποια γενικά της στοιχεία.
Στοιχεία Εξεταζόµενης και Αξιολόγηση
ID

1602

Χρονική Ηλικία

9,3

Raven

4

Οριακά Φυσιολογική
Νοηµοσύνη

Κλινικός Χαρακτηρισµός
Αρνητικές Ενδείξεις

∆υσλεξία
10

Αρνητική Ζωγραφιά

Εξωτερικός Κριτής

Θετική Ζωγραφιά

Άποψη Παιδιού

Ουδέτερη Ζωγραφιά

CDI

54

Φυσιολογικό Επίπεδο

PATEM

4!

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 1 State

30

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 2 Trait

27

Φυσιολογικό Επίπεδο

Rosenberg

19

Μέτριο Επίπεδο

(Γενική Σχολική Ικανότητα)
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4.7.3.2. Ανάλυση Ιχνογραφήµατος & Παράθεση 3 Κλιµάκων Αξιολόγησης

Το εν λόγω σχέδιο, απεικονίζει την σχολική τάξη της µαθήτριας µε τον κωδικό 1602.
Το ιχνογράφηµα, έχει συγκεντρώσει 10 ολόκληρες αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το
καθιστά στην κορυφή του πίνακα ταξινόµησης αρνητικών ζωγραφιών. Η εξεταζόµενη έχει
ζωγραφίσει τα θρανία, τις καρέκλες, δύο πίνακες, την έδρα, µια έξοδο και τον εαυτό της ως
βελάκι. Ο ένας εκ των δύο πινάκων, είναι περιγεγραµµένος µε µαύρο χρώµα. Ο άλλος, είναι
καταπράσινος, µε έντονες αγχώδεις γραµµές, ενώ κιµωλίες και γράµµατα µισοσβησµένα στον
πίνακα, είναι αισθητά. ∆εν έχει συµπεριλάβει στη ζωγραφιά της, καθόλου τη δασκάλα αλλά
ούτε και τους συµµαθητές της. Η ζωγραφιά είναι πολύ έντονη χρωµατικά, ενώ το αίσθηµα
που αποπνέει, είναι αυτό της εντύπωσης, ότι «κάτι δεν πάει καλά». .Οι γραµµές είναι
αγχώδεις, και τα χρώµατα που επελέγησαν πολύ έντονα. Αξιοπερίεργη είναι η πόρτα, που
γράφει δίπλα «Έξοδος», που δείχνει αναµφισβήτητα, την τάση της δυσλεκτικής
εξεταζόµενης για φυγή από τη µαθησιακή διαδικασία.
Η εικόνα του εαυτού αναπαρίσταται απλά από ένα βέλος. Το παιδικό της σχέδιο
αποπνέει ένταση, ψυχική ανισορροπία και µη υγιή σχολική επίδοση. Ψυχοδυναµικά
αναλύοντας, τα χρώµατα, που έχουν επιλεγεί και κυριαρχούν ανήκουν στην κατηγορία
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των ψυχρών χρωµάτων. Το πράσινο, το οποίο είναι πολύ έντονο στο σχέδιο της δείχνει
κοινωνικότητα από τη µία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, Το µαύρο, που έχει επιλέξει
για τον πίνακα σαν πλαίσιο, εκφράζει θλίψη, απώλεια, µελαγχολία και φόβο. Σκεπάζει
και κρύβει συναισθήµατα. Ψυχολογικά σηµαίνει φόβους, νευρώσεις, κατάθλιψη και
άρνηση ζωής. Χαρακτηρίζει το ακοινώνητο άτοµο και την επιθυµία του να εξαφανιστεί
από τον κόσµο, την επιθυµία του να κρυφτεί. ∆ηλώνει αγωνία, άγχος και ανησυχία. Το
µαύρο είναι το χρώµα των νευρωτικών και των εφηβικών διαταραχών. Ακόµη, οι
γραµµές της µαθήτριας είναι αγχώδεις, τρεµουλιαστές και µη θαρραλέες, γεγονός που
δείχνουν τη δειλία της και το φόβο της απέναντι στη µάθηση. Το µέγεθος των πινάκων
είναι δυσανάλογο µε αυτό των υπόλοιπων στοιχείων της ζωγραφιάς. Είναι τεράστιοι και
καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα της ζωγραφιάς. Αυτό το γεγονός, δείχνει πιθανά, το φόβο
της µαθήτριας για τη µαθησιακή διαδικασία, και δείχνει έµµεσα το πόσο δύσκολα και
µεγάλα» της φαίνονται όλα, σχετικά µε το µάθηµα. Το σχέδιο της, τέλος, είναι
τοποθετηµένο σε όλο το ζωγραφικό χαρτί, ωστόσο, τα µεγάλα στοιχεία, υπάρχουν στο
επάνω δεξί µέρος του σχεδίου. Αυτό φανερώνει τη δραστηριότητα, την τάση, δηλαδή
του παιδιού, να παλεύει για τη ζωή. Συνολικά είναι µία αρνητική ζωγραφιά.
Όσον αφορά, τώρα στον τρόπο, που απάντησε στις κλίµακες αξιολόγησης, τα
αποτελέσµατα συγκρούονται. Πιο συγκεκριµένα, στην καρτέλα µε τα επίθετα του
δασκάλου, τον χαρακτήρισε απόλυτα φιλικό, απόλυτα δίκαιο και απόλυτα αλτρουιστή,
γεγονός, που πιθανά δηλώνει ότι υπάρχουν θετικά συναισθήµατα προς το πρόσωπο του
δασκάλου. Έτσι, µε τις 2 επόµενες κλίµακες, επιχειρείται να διαπιστωθεί, αν υπάρχουν
αρνητικά συναισθήµατα προς τη µαθησιακή διαδικασία και αν το παραδέχεται και το
δηλώνει και η ίδια η εξεταζόµενη. Στην αυτοαναφορά παιδιού, φαίνεται ξεκάθαρα η
δυσκολία που βιώνει. Αναφέρει, ότι οι γονείς της είναι αρκετά και όχι πολύ συχνά
υπερήφανοι για αυτήν, ότι αρκετά συχνά επίσης, τα καταφέρνει καλά µε τα µαθηµατικά
και ότι, τέλος, σπίτι ετοιµάζει τα µαθήµατα µερικές φορές, µόνο, µόνη της. Τρίτη και
τελευταία εδώ κλίµακα, είναι το QSL. Και σε αυτή, θα πρέπει για να συνάδουν τα
αποτελέσµατα της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης και των Κλιµάκων, να φαίνεται η
δυσκολία, που βιώνει η συµµετέχουσα για τη µαθησιακή διαδικασία. Αν και δεν
φαίνεται ξεκάθαρα, δηλώνει ότι συµφωνεί, ότι το σχολείο είναι ένας χώρος που νιώθει
παραµεληµένη. Συµπερασµατικά, τα αρνητικά συναισθήµατα που τρέφει, προορίζονται
προς τη µαθησιακή διαδικασία και όχι προς το άτοµο του δασκάλου, πάντως η δυσκολία
είναι έντονη και φαίνεται, τόσο από το ιχνογράφηµα ψυχοδυναµικά, όσο και από τις
κλίµακες αξιολόγησης.
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1) Επίθετα για το δάσκαλο

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το συναίσθηµα της
εξεταζόµενης για τη µάθηση. Παρά την γενικότερη αρνητικότητα που βιώνει για τη µαθησιακή διαδικασία, το
αρνητικό συναίσθηµα, δεν φαίνεται να πλαισιώνει το δάσκαλο, για τον οποίο, από ότι φαίνεται τρέφει θετικά
συναισθήµατα. Η διερεύνηση συνεχίζεται στις επόµενες κλίµακες).
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2) Αυτοαναφορά παιδιού

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το ουδέτερο προς αρνητικό
συναίσθηµα της εξεταζόµενης για τη µάθηση).
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3) Κλίµακα QSL

(Παραπάνω παρουσιάζεται ενδεικτικά µία από τις 4 σελίδες της κλίµακας για τη µάθηση QSL. Έχουν τονιστεί µε
κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το ουδέτερο συναίσθηµα της εξεταζόµενης για
τη µάθηση)

82

4.7.4. 2η Ενδεικτική Παρουσίαση Μαθητή µε ∆υσλεξία/Μ.∆.

4.7.4.1. Στοιχεία µαθητή
Ο περιγραφόµενος παρακάτω εξεταζόµενος, κατ’ αρχάς έχει id: 1627. Το
ιχνογράφηµα του έχει συγκεντρώσει 6 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το έχει κατατάξει
στις αρνητικές ζωγραφιές. Πηγαίνει στην ΣΤ’ τάξη ∆ηµοτικού. Είναι ιδιαίτερα κοινωνικός
και έχει πολλούς φίλους. Κατά τη χορήγηση των δοκιµασιών από τον εξεταστή, εκτελούσε
όσα του ζητούνταν, µε αρκετά αργό ρυθµό. Η σχολική του επίδοση, χαρακτηρίστηκε από το
δάσκαλο, και αποδείχθηκε και από τις δοκιµασίες, µέτρια. Ακολούθως, παρατίθεται ένας
πίνακας, στον οποίο φαίνονται τα προσωπικά ρεκόρ, που σηµείωσε ο εν λόγω µαθητής, σε
διάφορες κλίµακες αξιολόγησης, όπως επίσης αναφέρονται και κάποια γενικά του στοιχεία.
Στοιχεία Εξεταζόµενου και Αξιολόγηση
ID

1627

Χρονική Ηλικία

11,2

Raven

5

Κλινικός Χαρακτηρισµός
Αρνητικές Ενδείξεις

Φυσιολογική Νοηµοσύνη
∆υσλεξία

6

Αρνητική Ζωγραφιά

Εξωτερικός Κριτής

Αρνητική Ζωγραφιά

Άποψη Παιδιού

Θετική Ζωγραφιά

CDI

54

Φυσιολογικό Επίπεδο

PATEM

2,8

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 1 State

30

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 2 Trait

31

Μέτριο Επίπεδο

Rosenberg

14

Μέτριο Επίπεδο

(Γενική Σχολική Ικανότητα)
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4.7.4.2. Ανάλυση Ιχνογραφήµατος & Παράθεση 3 Κλιµάκων Αξιολόγησης

Το εν λόγω σχέδιο, απεικονίζει την σχολική τάξη του µαθητή µε τον κωδικό 1627.
Το ιχνογράφηµα, έχει συγκεντρώσει 6 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το τοποθετεί στο
πεδίο ταξινόµησης µε τις αρνητικές ζωγραφιές. Ο εξεταζόµενος έχει ζωγραφίσει το θρανίο,
και τον εαυτό του µόνο. ∆εν έχει συµπεριλάβει στη ζωγραφιά της, καθόλου τη δασκάλα αλλά
ούτε και τους συµµαθητές του. Η ζωγραφιά, αν και λιτή, είναι πολύ έντονη χρωµατικά, ενώ
το αίσθηµα που αποπνέει, είναι αυτό της εντύπωσης, ότι «κάτι συµβαίνει». Οι γραµµές είναι
αγχώδεις, και τ χρώµα που επελέγη πολύ έντονο. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός, ότι ο
δυσλεκτικός µαθητής, φοράει ακουστικά, στα αυτιά του, πράγµα, που δείχνει
αναµφισβήτητα, την τάση του για φυγή από τη µαθησιακή διαδικασία και αποφυγή των
όσων «λέγονται» στην τάξη. Φαίνεται µε αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι δεν
ενδιαφέρεται για τα του σχολείου δρώµενα.
Η εικόνα του εαυτού αναπαρίσταται να κάθεται πίσω από το θρανίο. Τ ο τελευταίο,
αποκρύπτει τα χέρια του νεαρού µαθητή, και το ιχνογράφηµα δίνει την εντύπωση µιας µη
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αρτιµελούς φιγούρας. Το παιδικό του σχέδιο αποπνέει ένταση, ψυχική ανισορροπία και µη
υγιή σχολική επίδοση.
Ψυχοδυναµικά αναλύοντας, το χρώµα που φαίνεται να επικρατεί, είναι ένα
έντονο πράσινο. και της ελπίδας. Είναι το χρώµα της φύσης και φανερώνει
κοινωνικότητα, ευαισθησία, ψυχολογική επαφή και πληρότητα. Θεωρείται ουδέτερο
χρώµα, εποικοδοµητικό, που χαλαρώνει, θεραπεύει και υπόσχεται καλή φυσική
κατάσταση. Είναι το χρώµα της ισορροπίας, της αρµονίας, Ωστόσο, οι γραµµές που το
απαρτίζουν είναι έντονες, νευρικές και αγχώδεις. Ακόµη, το σχέδιο καταλαµβάνει το
κάτω αριστερό τµήµα του χαρτιού, γεγονός που συνδέεται µε τα πρώτα χρόνια της
παιδικής ηλικίας και το ξεκίνηµα. Περνώντας στον εαυτό του, επέλεξε να αποκρύψει τα
χέρια του, γεγονός, που υπερτονίζει την αίσθηση που βιώνει ο εξεταζόµενος,
αναποτελεσµατικότητας και αδυναµίας. Αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα µαθησιακά
πεπραγµένα και δε διστάζει να µεταφέρει αυτήν την αδυναµία του και στο χαρτί.
Ακραίες επιλογές είναι επίσης, και τα ακουστικά, που καλύπτουν τα αυτιά του, και που
δείχνουν µια άρνηση για τη µάθηση. Αν παρατηρηθεί το παιδικό σχέδιο, λίγο πιο έντονα,
τότε διαπιστώνεται επίσης, ότι απουσιάζει η µύτη, γεγονός που έρχεται να συµπληρώσει
αυτή την αίσθηση αδυναµίας και δυσφορίας, που νιώθει ο νεαρός µαθητής. Συνολικά,
φαίνονται τα αρνητικά συναισθήµατα του µαθητή προς τη µάθηση.
Για το λόγο αυτό, επιχειρείται µια σύνδεση αυτής της αρνητικότητας µε τις
αποκρίσεις στις διάφορες κλίµακες αξιολόγησης συναισθήµατος. Στην καρτέλα µε τα
επίθετα δασκάλου, λοιπόν, χαρακτήρισε το δάσκαλο του ως λίγο συνεργάσιµο, λίγο
απόµακρο και πολύ λίγο αποτελεσµατικό. Στην αυτοαναφορά παιδιού, φανερώνει ότι
µερικές φορές δεν είναι καλός στην ανάγνωση και την ορθογραφία, ότι ποτέ δεν τα
καταφέρνει καλά στα µαθηµατικά και ότι µερικές φορές θα ήθελε να είχε περισσότερη
βοήθεια στο διάβασµα. Τέλος, στην κλίµακα QSL, διαφωνεί πολύ µε την άποψη, ότι το
σχολείο είναι ένας χώρος, όπου ο δάσκαλος τον καθοδηγεί υποµονετικά, αν και
συµφωνεί µε την άποψη, ότι θέλει να πηγαίνει σχολείο καθηµερινά. Τα αρνητικά
συναισθήµατα, που τρέφει για τη µάθηση, και που προβλήθηκαν και αναλύθηκαν και
ψυχοδυναµικά, είναι εµφανή και στις κλίµακες, που αναφέρθηκαν και που
παρουσιάζονται παρακάτω.
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1) Επίθετα για το δάσκαλο

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το αρνητικό συναίσθηµα
του εξεταζόµενου για τη µάθηση. Η διερεύνηση συνεχίζεται στις επόµενες κλίµακες).
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2) Αυτοαναφορά παιδιού

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το ουδέτερο προς αρνητικό
συναίσθηµα του εξεταζόµενου για τη µάθηση).
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3) Κλίµακα QSL

(Παραπάνω παρουσιάζεται ενδεικτικά µία από τις 4 σελίδες της κλίµακας για τη µάθηση QSL. Έχουν τονιστεί µε
κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το ουδέτερο προς αρνητικό συναίσθηµα του
εξεταζόµενου, για τη µάθηση).
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4.7.4.3. Συγκρίσεις Μεταξύ των Υποοµάδων των Συµµετεχόντων
4.7.4.3.1. Σύγκριση Μεταξύ Οµαλής Σχολικής Επίδοσης και ∆υσλεξίας/Μ.∆., ως προς
τις Αρνητικές Ενδείξεις (Negative Signs)

Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση ανάµεσα στην υποοµάδα των δυσλεκτικών µαθητών/
µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες , µε την υποοµάδα των µαθητών µε οµαλή σχολική
επίδοση. Κάτι τέτοιο επιτεύχθηκε, µε το στατιστικό πρόγραµµα SPSS, µε τn σύγκριση µέσων
όρων. Η συσχέτιση είναι µέτρια .333, αν και δεν είναι σηµαντική, καθώς ο συντελεστής
συσχέτισης είναι µεγαλύτερος από 0.05. (Αυτό φαίνεται στο δεύτερο πινακάκι). Στο τρίτο
πινακάκι, ελέγχεται το επίπεδο δίπλευρης σηµαντικότητας, που είναι .278 (µεγαλύτερο από
0.05, άρα µη στατιστικά σηµαντική διαφορά).

Negative
Signs

Correlation

Sig.

Df

.927

.000

12

Μαθησιακές
∆υσκολίες
Οµαλή Σχολική
Επίδοση
Πίνακας 13. Αποτελέσµατα Ανάλυσης
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4.7.5. 1η Ενδεικτική Παρουσίαση Μαθητή µε Χαµηλή Νοηµοσύνη

4.7.5.1. Στοιχεία µαθητή
Η περιγραφόµενη παρακάτω εξεταζόµενη, κατ’ αρχάς έχει id: 1637. Το ιχνογράφηµα
της έχει συγκεντρώσει 6 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το έχει κατατάξει στις αρνητικές
ζωγραφιές. Πηγαίνει στην ΣΤ’ τάξη ∆ηµοτικού. Είναι ιδιαίτερα κοινωνική, και έχει πολλούς
φίλους. Κατά τη χορήγηση των δοκιµασιών από τον εξεταστή, εκτελούσε όσα της ζητούνταν,
µε αρκετά αργό ρυθµό. Η σχολική της επίδοση, χαρακτηρίστηκε από το δάσκαλο, και
αποδείχθηκε και από τις δοκιµασίες, µέτρια. Ακολούθως, παρατίθεται ένας πίνακας, στον
οποίο φαίνονται τα προσωπικά ρεκόρ, που σηµείωσε η εν λόγω µαθήτρια σε διάφορες
κλίµακες αξιολόγησης, όπως επίσης αναφέρονται και κάποια γενικά της στοιχεία.
Στοιχεία Εξεταζόµενης και Αξιολόγηση
ID

1637

Χρονική Ηλικία

11,4

Raven

3

Κλινικός Χαρακτηρισµός
Αρνητικές Ενδείξεις

Χαµηλή Νοηµοσύνη
Χαµηλή Νοηµοσύνη

6

Αρνητική Ζωγραφιά

Εξωτερικός Κριτής

Θετική Ζωγραφιά

Άποψη Παιδιού

Ουδέτερη Ζωγραφιά

CDI

56

Φυσιολογικό Επίπεδο

PATEM

2,2

Μέτριο Επίπεδο

STAIC 1 State

27

Φυσιολογικό Επίπεδο

STAIC 2 Trait

36

Μέτριο Επίπεδο

Rosenberg

23

Φυσιολογικό Επίπεδο

(Γενική Σχολική Ικανότητα)
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4.7.5.2. Ανάλυση Ιχνογραφήµατος & Παράθεση 3 Κλιµάκων Αξιολόγησης

Το εν λόγω σχέδιο, απεικονίζει την σχολική τάξη της µαθήτριας µε τον κωδικό 1637.
Το ιχνογράφηµα, έχει συγκεντρώσει 6 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το τοποθετεί στο
πεδίο ταξινόµησης µε τις αρνητικές ζωγραφιές. Η εξεταζόµενη έχει ζωγραφίσει δύο θρανία,
την έδρα, έναν πίνακα, έναν γεωγραφικό χάρτη, τον εαυτό της και ένα ρολόι. ∆εν έχει
συµπεριλάβει στη ζωγραφιά της, καθόλου το δάσκαλο αλλά ούτε και τους συµµαθητές της. Η
ζωγραφιά, είναι πολύ έντονη, ενώ το αίσθηµα που αποπνέει, είναι αυτό της εντύπωσης, ότι
«κάτι συµβαίνει». Οι γραµµές είναι αγχώδεις, όπως είναι και τα όσα αναγράφονται στον
πίνακα. Το ρολόι, όπως επίσης και ο σπόγγος και οι κιµωλίες στον πίνακα, είναι απόλυτες
ενδείξεις άγχους για τη µάθηση και ύπαρξης δυσκολιών. Ο λόγος είναι η χαµηλή
νοηµοσύνη. Οι δείκτες του ρολογιού σταµάτησαν στις 11:40, την ώρα δηλαδή που
χτυπάει το κουδούνι, για το µεγάλο διάλειµµα. Το γεγονός αυτό , δείχνει ότι θεωρεί το
µάθηµα ανιαρό, και ότι ανυποµονεί να χτυπήσει κάθε φορά το κουδούνι, για να βγει στο
προαύλιο και να δραπετεύσει από τη µαθησιακή διαδικασία.
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Η εικόνα του εαυτού αναπαρίσταται να είναι στον πίνακα και να λύνει µαθηµατικές
ασκήσεις. Με αυτήν την ζωγραφική κίνηση, η µαθήτρια ξεπερνά στο χαρτί, τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει στην πραγµατικότητα, και εύχεται έµµεσα, να ήταν σε θέση να
ανταπεξέρχεται ευκολότερα στα σχολικά «πρέπει», χωρίς να δυσκολεύεται. Το παιδικό
σχέδιο αποπνέει µια δυσκολία, µια αρνητικότητα και µια τάση φυγής από τα σχολικά
δρώµενα.
Ψυχοδυναµικά αναλύοντας, το χρώµα που επέλεξε στη ζωγραφιά της η
συγκεκριµένη συµµετέχουσα, είναι το γαλάζιο, χρώµα που ανήκει στην κατηγορία των
ψυχρών επιλογών. Ωστόσο, αν και είναι ψυχρό, δηµιουργεί µια αρµονική ατµόσφαιρα.
Είναι το χρώµα, που συνδέεται µε το υποσυνείδητο. Σηµαίνει ρύθµισης της
συναισθηµατικής συµπεριφοράς. Πέρα από το γαλάζιο, έχει ζωγραφίσει και µε κόκκινο
χρώµα. Το κόκκινο ανήκει στα θερµά χρώµατα. Προκαλεί συναισθήµατα θάρρους,
δύναµης και ευεξίας. Σε γενικές γραµµές, χρωµατικά, δεν υπάρχει κάποια ακραία
επιλογή. Όµως, αν το βλέµµα µας µεταφερθεί στο πεδίο του πίνακα, τότε γρήγορα
γίνεται αντιληπτό, ότι µε αυτές τις επιτηδευµένες τρεµουλιαστές γραµµές, το παιδί
φανερώνει την αδυναµία και τη δειλία του, έναντι στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτό που
τραβάει την προσοχή, είναι βέβαια, το ρολόι, αφού καµία τάξη δεν έχει ρολόι στο
εσωτερικό της για ευνόητους λόγους. Αυτό το γεγονός, δείχνει την ανυποµονησία της
εξεταζόµενης για τη λήξη του µαθησιακού γίγνεσθαι. Τέλος, περνώντας στο που στο
ζωγραφικό χαρτί, επέλεξε η νεαρή µαθήτρια να ζωγραφίσει, η απάντηση είναι σε όλη τη
σελίδα. Αυτό δείχνει, ότι παρά τη δυσκολία που βιώνει, νιώθει ένα είδος ασφάλειας στο
σχολικό περιβάλλον.
Τα αρνητικά συναισθήµατα, που φαίνεται ότι τρέφει για τη µάθηση, από το
παιδικό της ιχνογράφηµα , φαίνεται να συνάδουν µε τα αποτελέσµατα από τις
προαναφερθείσες κλίµακες αξιολόγησης συναισθήµατος. Στην καρτέλα µε τα επίθετα
του δασκάλου, χαρακτηρίζει το δάσκαλο λίγο σκληρό/άκαρδο, λίγο άδικο και αρκετά
αποτελεσµατικό. Στην αυτοαναφορά παιδιού, δηλώνει ότι µερικές φορές δυσκολεύεται
να κάνει τα µαθήµατα της, ότι οι γονείς της της παραπονιούνται και της φωνάζουν στο
σπίτι για αυτό το λόγο, ενώ µερικές φορές δεν είναι ικανοποιηµένη από την σχολική της
επίδοση. Τέλος, στην κλίµακα QSL, διαφωνεί µε την άποψη, ότι το σχολείο είναι ένας
χώρος που της αρέσει να κάνει έξτρα δουλειά, όπως επίσης διαφωνεί και µε την άποψη,
ότι την ευχαριστεί η παρουσία της εκεί. Το ρολόι σχεδιαστικά, σε συνδυασµό µε αυτή
την απάντηση δείχνουν την τάση της για φυγή από τη διεργασία της µάθησης. Φαίνεται
γενικότερα, µια έντονη αρνητική στάση απέναντι στη µαθησιακή διαδικασία.
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1) Επίθετα για το δάσκαλο

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το αρνητικό συναίσθηµα
του εξεταζόµενου για το δάσκαλο. Η διερεύνηση συνεχίζεται στις επόµενες κλίµακες).
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2) Αυτοαναφορά παιδιού

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά τη δυσκολία που βιώνει η
συγκεκριµένη µαθήτρια, όσον αφορά τη διαδικασία της µάθησης. Τα αποτελέσµατα αποπνέουν ένα αίσθηµα
δυσφορίας).

3) Κλίµακα QSL

(Παραπάνω παρουσιάζεται ενδεικτικά µία από τις 4 σελίδες της κλίµακας για τη µάθηση QSL. Έχουν τονιστεί µε
κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το αρνητικό συναίσθηµα του εξεταζόµενου, για
τη µάθηση).
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4.7.6. 2η Ενδεικτική Παρουσίαση Μαθητή µε Χαµηλή Νοηµοσύνη

4.7.6.1. Στοιχεία µαθητή
Ο περιγραφόµενος παρακάτω εξεταζόµενος, κατ’ αρχάς έχει id: 1606. Το
ιχνογράφηµα του έχει συγκεντρώσει 6 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το έχει κατατάξει
στις αρνητικές ζωγραφιές. Πηγαίνει στην ∆’ τάξη ∆ηµοτικού. Είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και
υπερδραστήριος. Κατά τη χορήγηση των δοκιµασιών από τον εξεταστή, εκτελούσε όσα του
ζητούνταν, µε αρκετά αργό ρυθµό. Η σχολική του επίδοση, χαρακτηρίστηκε από τη δασκάλα
, και αποδείχθηκε και από τις δοκιµασίες, µέτρια. Ακολούθως, παρατίθεται ένας πίνακας,
στον οποίο φαίνονται τα προσωπικά ρεκόρ, που σηµείωσε ο εν λόγω µαθητής σε διάφορες
κλίµακες αξιολόγησης, όπως επίσης αναφέρονται και κάποια γενικά του στοιχεία.
Στοιχεία Εξεταζόµενου και Αξιολόγηση
ID

1606

Χρονική Ηλικία

9,9

Raven

2

Κλινικός Χαρακτηρισµός
Αρνητικές Ενδείξεις

Πολύ Χαµηλή Νοηµοσύνη
Χαµηλή Νοηµοσύνη

6

Αρνητική Ζωγραφιά

Εξωτερικός Κριτής

Αρνητική Ζωγραφιά

Άποψη Παιδιού

Θετική Ζωγραφιά

CDI

61

Φυσιολογικό Επίπεδο

PATEM

2,6

Μέτριο Επίπεδο

STAIC 1 State

35

Αποκλίνον

STAIC 2 Trait

25

Φυσιολογικό Επίπεδο

Rosenberg

14

Μέτριο Επίπεδο

(Γενική Σχολική Ικανότητα)
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4.7.6.2. Ανάλυση Ιχνογραφήµατος & Παράθεση 3 Κλιµάκων Αξιολόγησης

Το εν λόγω σχέδιο, απεικονίζει την σχολική τάξη του µαθητή µε τον κωδικό 1606.
Το ιχνογράφηµα, έχει συγκεντρώσει 6 αρνητικές ενδείξεις, γεγονός, που το τοποθετεί στο
πεδίο ταξινόµησης µε τις αρνητικές ζωγραφιές. Το σχέδιο είναι χαρακτηριστικό της
δυσκολίας και µοιάζει µε έναν εγκλωβισµένο πίσω από κάγκελα, µε κάποιον φυλακισµένο. Ο
εξεταζόµενος έχει ζωγραφίσει µόνο τον εαυτό του και το θρανίο του. ∆εν έχει συµπεριλάβει
στη ζωγραφιά του, καθόλου το δάσκαλο αλλά ούτε και τους συµµαθητές του. Η ζωγραφιά,
είναι πολύ έντονη, ενώ το αίσθηµα που αποπνέει, είναι αυτό της εντύπωσης, ότι «κάτι δεν
πάει καλά». Το θρανίο, αν και πράσινο στην πραγµατικότητα, εδώ σκιάζεται µε έντονες
αγχώδεις κόκκινες γραµµές.
Η εικόνα του εαυτού αναπαρίσταται να είναι πίσω από τα θρανίο και να κάθεται.
Αυτή η ζωγραφιά είναι άκρως χαρακτηριστική, καθώς εµφανώς δείχνει, ότι το παιδί
δυσκολεύεται και νιώθει εγκλωβισµένο στις δυσκολίες µάθησης, που βιώνει. Αιτιολογείται
ως απόρροια της χαµηλής νοηµοσύνης. Το παιδικό σχέδιο αποπνέει µια δυσκολία, µια
αρνητικότητα και ένα αίσθηµα «αβοηθησίας» και «αποπνικτικότητας» .
Ψυχοδυναµικά αναλύοντας, αυτό που κυριαρχεί στη ζωγραφιά είναι το έντονο
και πολύ σε ποσότητα κόκκινο χρώµα. Το κόκκινο, διεγείρει έντονα, απειλεί, παρακινεί
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σε βιασύνη και απωθεί. Η υπερβολική χρήση του κόκκινου σηµαίνει ψυχολογικά ζωηρές
και γρήγορες συγκινήσεις, νευρωτική συµπεριφορά, παρορµήσεις, εκρήξεις θυµού και
υπέρµετρο αυθορµητισµό. Το θρανίο, ως προς το µέγεθος είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε
τον µαθητή, γεγονός, που δείχνει πιθανά το φόβο του για τα εκτυλισσόµενα πάνω σε
αυτό, και δεν είναι άλλα, από τα περί µάθησης. Ο µαθητής, εµφανίζεται πίσω από το
θρανίο, ενώ παραλείπει τα πόδια του, και ζωγραφίζει µόνο τα πόδια της καρέκλας.
Αυτό, ψυχοδυναµικά, δείχνει ότι το παιδί νιώθει ακίνητο και δεν έχει όση στήριξη θα
ήθελε να έχει. Επεκτείνοντας αυτήν την πρόταση, αυτή η απουσία ποδιών, δείχνει µια
στασιµότητα στη µάθηση και µια έλλειψη αβοηθησίας και εγκλωβισµού στα µαθησιακά
πεπραγµένα, άποψη, που φαίνεται και από την πρώτη εντύπωση που αποπνέει η
ζωγραφιά. Τέλος, όσον αφορά στη θέση της εικόνας στο σχεδιαστικό χαρτί, αυτή
βρίσκεται στο κέντρο του. Ίσως δείχνει, ότι επιθυµεί να τραβήξει την προσοχή, και να
ζητήσει έµµεσα βοήθεια και στήριξη για τη δυσκολία που βιώνει.
Τα αρνητικά συναισθήµατα, που φαίνεται ότι τρέφει για τη µάθηση, από το
παιδικό του ιχνογράφηµα , φαίνεται να συνάδουν µε τα αποτελέσµατα από τις
προαναφερθείσες κλίµακες αξιολόγησης συναισθήµατος. Στην καρτέλα µε τα επίθετα
για το δάσκαλο, ο µαθητής αναφέρει ότι ο δάσκαλος είναι λίγο δίκαιος, καθόλου
χαρούµενος, απόλυτα άδικος. Στην αυτοαναφορά του παιδιού, δηλώνει «περίτρανα» ότι
η ιδέα του να πάει σχολείο πολύ συχνά του προκαλεί άγχος. Ακόµη, αναφέρει, ότι
αρκετά συχνά δεν είναι καλός στην ανάγνωση και στην ορθογραφία, ενώ επίσης, νιώθει
µερικές φορές ότι δεν τον ευχαριστεί η σχολική του επίδοση. Στην τελευταία, εδώ,
κλίµακα αξιολόγησης-QSL, ο εξεταζόµενος διαφωνεί πολύ µε την άποψη, ότι το σχολείο,
είναι ένας χώρος, όπου επιθυµεί να κάνει έξτρα δουλειά, ενώ ακόµη, συµφωνεί µε την
άποψη, ότι το σχολείο είναι ένας χώρος όπου τον κάνει να νιώθει ανήσυχος. Φαίνεται
γενικότερα, µια αποπνικτικά αρνητική στάση απέναντι στη µαθησιακή διαδικασία και
µια ανησυχία-άγχος γύρω από αυτήν.
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1) Επίθετα για το δάσκαλο

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το αρνητικό συναίσθηµα
του εξεταζόµενου για το δάσκαλο. Η διερεύνηση συνεχίζεται στις επόµενες κλίµακες)
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2) Αυτοαναφορά παιδιού

(Έχουν τονιστεί µε κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά την απόγνωση που νιώθει ο
συγκεκριµένος µαθητής, όσον αφορά τη διαδικασία της µάθησης. Τα αποτελέσµατα αποπνέουν ένα βαθύτατο
αίσθηµα απελπισίας).
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3) Κλίµακα QSL

(Παραπάνω παρουσιάζεται ενδεικτικά µία από τις 4 σελίδες της κλίµακας για τη µάθηση QSL. Έχουν τονιστεί µε
κόκκινο κύκλο, µερικές απαντήσεις, που δείχνουν χαρακτηριστικά το αρνητικό συναίσθηµα του εξεταζόµενου, για
τη µάθηση).
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4.8. Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα των Κλιµάκων Αξιολόγησης Συναισθήµατος
Αυτό, που επιχειρήθηκε στην εν λόγω ενότητα, είναι να γίνει µια προσπάθεια
σύγκρισης κάποιων από τις απαντήσεις, που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης του
συναισθήµατος. Συγκεντρώθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, µερικές από τις ερωτήσεις της
Αυτοαναφοράς των παιδιών, µερικές από την καρτέλα µε τα επίθετα για το δάσκαλο, µερικές
από την κλίµακα QSL, ενώ τέλος παρατίθενται και οι απαντήσεις που δόθηκαν στους 12
µύθους. Τα δεδοµένα είναι κατανεµηµένα στους ακόλουθους πίνακες, µε βασικό κριτήριο
διάκρισης την οµάδα στην οποία ανήκει ο κάθε µαθητής. Έτσι, υπάρχουν τρεις πίνακες, έναν
για τους µαθητές µε καλή σχολική επίδοση, ένας για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες
και ένας για τους µαθητές µε χαµηλή νοηµοσύνη σε κάθε περίπτωση. Τα επίθετα που
επιλέχθηκαν στις 3 πρώτες κλίµακες φανερώνουν την τάση των µαθητών, αν συµπαθούν το
δάσκαλο τους (η λέξη «αλτρουιστής» επεξηγήθηκε από τον εξεταστή κατάλληλα κατά τη
διάρκεια της χορήγησης του ερωτηµατολογίου επιθέτων για το δάσκαλο, καθώς µια τέτοια
λέξη φαντάζει δυσνόητη στα µάτια των νεαρών µαθητών), πως νιώθουν τα ίδια και πως
αντιλαµβάνονται τη σχολική διαδικασία. Όσον αφορά, στο γιατί επιλέχθηκε και η ερώτηση,
αν οι γονείς νιώθουν υπερήφανοι για αυτά, είναι γιατί µας ενηµερώνουν για το πως το
αντιλαµβάνονται τα ίδια, και γίνεται µια έµµεση εκµαίευση πληροφοριών για τη
ψυχοσύνθεση του µαθητή για τη µαθησιακή διαδικασία. Μετά την παράθεση των πινάκων
στις ακόλουθες σελίδες, παρουσιάζονται τα ποσοστιαία αποτελέσµατα µε συνοπτικό σχόλιο.
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4.8.1. Μαθητές µε Οµαλή Σχολική Επίδοση

ΟΜΑΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ

ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

QSL

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Νο

Η ιδέα
ότι θα

ID

∆εν είµαι καλός

Οι γονείς µου

πάω

Συνεργάσιµος

Φιλικός

Αλτρουιστής

σε ανάγνωση και

είναι

σχολείο

(2)

(8)

(40)

ορθογρ.

υπερήφανοι

µου

(11)

(19)

προκαλεί
άγχος

Μου
αρέσει η
έξτρα
δουλειά
(6)

of
Νιώθω
ανήσυχο
ς

Neg.
Signs

(21)

(9)

1577

4

5

2

4

4

4

4

4

4

1578

4

4

5

1

4

3

4

1

5

1581

5

5

5

4

4

4

3

4

2

1589

5

5

3

4

4

4

4

4

6

1594

4

4

5

4

4

3

4

4

4

1595

5

5

5

4

4

4

2

2

6

1599

5

0

5

4

4

4

3

4

6

1601

5

5

5

4

4

4

4

4

1

1603

4

5

5

3

3

2

2

3

2

1607

5

4

5

3

4

2

3

4

3

1608

4

4

0

3

4

4

3

3

2

1610

3

4

4

4

4

4

3

4

2

1636

5

3

2

4

4

3

2

3

4

Όπου,
Επίθετα για το δάσκαλο
0= καθόλου, 1=πολύ λίγο, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=απόλυτα
Αυτοαναφορά παιδιού
1=ποτέ, 2=µερικές φορές, 3=αρκετά συχνά, 4=πολύ συχνά
QSL
1=διαφωνώ πολύ, 2= διαφωνώ, 3= συµφωνώ, 4=συµφωνώ πολύ
4.7.2. Μαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες
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4.8.2. Μαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες

ΜΑΘΗΣΙΑ
ΚΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕ

ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ

ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

QSL

Νο

Σ

of
Συνεργάσιµο
ID

ς

∆εν είµαι καλός σε

Οι γονείς µου

Φιλικός

Αλτρουιστής

ανάγνωση και

είναι

(8)

(40)

ορθογρ.

υπερήφανοι

(11)

(19)

(2)

Η ιδέα ότι θα

Μου

Νιώθ

Neg.

πάω σχολείο

αρέσει η

ω

µου προκαλεί

έξτρα

ανήσυ

Signs

άγχος

δουλειά

χος

(9)

(6)

(21)

1600

4

5

5

4

4

4

3

4

6

1602

5

5

5

4

3

4

3

3

10

1627

2

5

3

3

4

4

3

3

6

1631

3

4

4

2

3

3

3

4

6

Όπου,
Επίθετα για το δάσκαλο
0= καθόλου, 1=πολύ λίγο, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=απόλυτα
Αυτοαναφορά παιδιού
1=ποτέ, 2=µερικές φορές, 3=αρκετά συχνά, 4=πολύ συχνά
QSL
1=διαφωνώ πολύ, 2= διαφωνώ, 3= συµφωνώ, 4=συµφωνώ πολύ
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4.8.3. Μαθητές µε Χαµηλή Νοηµοσύνη

ΧΑΜΗΛΗ
ΝΟΗΜΟ-

ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΟ

ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

QSL

ΣΥΝΗ

No
Η ιδέα
ότι θα

ID

∆εν είµαι καλός

Οι γονείς µου

πάω

Συνεργάσιµος

Φιλικός

Αλτρουιστής

σε ανάγνωση και

είναι

σχολείο

(2)

(8)

(40)

ορθογρ.

υπερήφανοι

µου

(11)

(19)

προκαλεί
άγχος

of
Μου

Neg.

αρέσει η

Νιώθω

έξτρα

ανήσυχος

δουλειά

(21)

Sign
s

(6)

(9)

1590

5

5

5

4

4

4

3

3

3

1593

5

3

0

1

2

4

1

4

4

1597

4

4

3

4

4

4

1

3

2

1598

5

5

5

3

2

4

2

2

7

1605

5

5

5

4

4

4

4

2

6

1606

2

2

0

2

1

1

1

2

6

1617

5

5

5

2

2

4

2

3

4

1622

5

5

5

4

4

4

1

4

6

1625

4

5

4

3

4

4

2

3

4

1626

4

2

2

4

3

3

3

1

3

1630

3

4

5

4

4

4

2

4

6

1632

2

2

1

1

1

4

2

2

8

1635

4

3

2

3

4

3

3

3

4

1637

3

3

3

3

3

4

2

3

6

Όπου,
Επίθετα για το δάσκαλο
0= καθόλου, 1=πολύ λίγο, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=απόλυτα
Αυτοαναφορά παιδιού
1=ποτέ, 2=µερικές φορές, 3=αρκετά συχνά, 4=πολύ συχνά
QSL
1=διαφωνώ πολύ, 2= διαφωνώ, 3= συµφωνώ, 4=συµφωνώ πολύ
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4.8.4. Παιδιά µε ∆υσλεξία- 12 Μύθοι
Status/
Αρνητικές
Ενδείξεις
Ψυχοδυνα
µικής
Ανάλυσης

ID

Dysl./6
1602

Dysl./10

Πήρε άλφα στην
ορθογραφία

Ήταν καλό παιδί

1627

Dysl./6

Πήρε καλό βαθµό

Του σκίστηκε το παντελόνι

1631

Dysl./6

Τελείωσε το σχολείο

Έφτιαξε τα µαλλιά του
κάπως περίεργα

5. ΠΑΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΚΩΘHKE

6. Μητέρα
µιλούσε µε
∆ασκάλα

1600

1602

Νο 2 ΕΙ∆Ε ΝΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ

Ήταν η πρώτη µέρα
σχολείο και τα πήγε
πολύ καλά στα
µαθήµατα

1600

ID

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο1
ΓΥΡΙΣΕ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ

Έγραψε ένα τεστ
και τα πήγε πολύ
άσχηµα

Αν το παιδί
είναι καλός
µαθητής

∆εν συµφωνούσαν
σε ένα τηλεοπτικό
κανάλι

Πως τα
πήγαινε στο
σχολείο

Του πήρε λεφτά

Για τους
βαθµούς του
παιδιού

1627

1631
∆εν βοηθούσε στις
δουλειές

Πως πάει το
παιδί στα
µαθήµατα

Ήταν καινούριος µαθητής
και δεν τον ήξεραν

7.
∆ασκάλα
κάλεσε
γονείς
στο
σχολείο
Αν πάει
καλά στα
µαθήµατα
και αν
διαβάζει
στο σπίτι,
για να τα
ξέρει µέσα
στην τάξη
Ήταν
καλός
µαθητής
και τα
κατάφερνε

Τα παιδιά
είναι άτακτα
Για τα
παιδιά που
δεν
κάθονταν
καλά και
για τα
µαθήµατα

8. ΗΤΑΝ
ΠΟΛΥ
ΘΥΜΩΜΕNO

Γιατί µετακόµισε
σε άλλη γειτονιά
και δεν είχε
κανέναν για
παρέα

Μάλωσε µε ένα
συµµαθητή του

∆εν θα κάνει
φέτος γενέθλια

Νο3 ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ ΣΤΕΝ.

Γιατί δεν είχε φίλους να
παίξει

∆εν τα πήγε καλά στα
µαθήµατα

Έφυγαν οι φίλοι του για
ένα µακρινό ταξίδι
Το χτύπησαν οι γονείς
του το «καηµένο» το
παιδάκι
Από την προηγούµενη
µέρα που τον κορόιδευαν

∆εν τα κατάφερε στα
µαθηµατικά
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∆εν πήγε στο σχολείο
∆εν έκανε τα µαθήµατα του

9.
ΟΝΕΙΡΟ

10. ΓΟΝΕΙΣ
ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΝ

11.ΓΟΝΕΙΣ
ΘΥΜΩΣΑΝ

12.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ

εφιάλτης

Το παιδί δεν τα
πάει καλά στο
σχολείο

Πήγαν στη
δασκάλα και
δεν τους τα
είπε καλά

Να είναι
καλός
µαθητής και
καλό παιδί

Ποιος θα
πρωτοπάρει το παιδί
τους

∆εν είχε
διαβάσει

Ο µπαµπάς
και η µαµά να
µην
µαλώνουν

Για τα οικονοµικά της
οικογενείας

∆εν έφερε
καλούς
βαθµούς

Να ήτανε
µεγάλος

-

∆εν κάθεται
καλά στο
σπίτι και δεν
κάνει τα
µαθήµατα

Να
µεγαλώσει
και να
τελειώσει το
σχολείο

Είδε το
φίλο του
Είδε µια
κυρία να
τον
νανουρίζει
και µετά
χάθηκε

Τροµακτικό
όνειρο

-

4. ΤΟΝ ΜΑΛΩΣΕ ΜΗΤ

Τα αποτελέσµατα του πίνακα, που αφορούν τα παιδιά µε δυσλεξία, απάντησαν στη
σελίδα που έδωσαν συνέχεια σε 12 µύθους,, δείχνοντας µια 100% τάση των παιδιών για
αρνητική αυτό-εικόνα ως προς τη σχολική τους επίδοση. Και τα 4 στα 4 παιδιά απάντησαν
είτε ότι δεν έλαβαν καλούς βαθµούς, είτε ότι µάλωναν µε τους γονείς τους για τον ίδιο λόγο,
είτε εύχονταν να µεγαλώσουν, ώστε να τελειώσει το σχολείο και να απαλλαγούν από τα της
µαθησιακής διαδικασίας καθήκοντα. Τα αποτελέσµατα, που φάνηκαν είναι εκπληκτικά,
καθώς αν συγκριθούν µε το εργαλείο της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης του Παιδικού Σχεδίου,
φαίνεται µια πλήρης ταύτιση των δεδοµένων. Τα παιδιά µε δυσλεξία, που απαντούν αρνητικά
για τη σχολική επίδοση στους 12 µύθους, ζωγραφίζουν και αρνητικά, ενώ έχουν
συγκεντρώσει πολλές αρνητικές ενδείξεις, στην ανάλυση του σχεδίου τους σύµφωνα µε τα
Ψυχοδυναµικά Κριτήρια. Αυτό το γεγονός κάνει το εργαλείο της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης
να ξεχωρίζει και να αναδεικνύεται απόλυτα αξιόπιστο, και κατάλληλο προς χρήση στην
κλινική πρακτική.
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4.8.5. Παιδιά µε Χαµηλή Νοηµοσύνη-12 Μύθοι

ID

Status/
Αρνητικές
Ενδείξεις
Ψυχοδυνα
µικής
Ανάλυσης

ΕΡΩΤΗΣΗ Νο1
ΓΥΡΙΣΕ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ

Νο 2 ΕΙ∆Ε ΝΑ ΤΟΝ
ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ

Νο3 ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ ΣΤΕΝ.

4. ΤΟΝ ΜΑΛΩΣΕ ΜΗΤ

1590
Low Iq/3

Τα πήγε καλά στα
µαθήµατα

Ήταν καλοντυµένος και
καθαρός
Ήταν όµορφος

∆εν είχε διαβάσει πολύ
καλά τα µαθήµατα του
Μπορεί να έπαθε ένα
ατύχηµα η µαµά του
Τον κορόιδεψαν άλλα
παιδιά

∆εν ήθελε να κάνει τα
µαθήµατα του

1593

Low Iq/4

1597

Low Iq/2

Του έδωσαν κάτι
Πήρε άριστα στην
ορθογραφία

1598

Low Iq/7

Πήρε καλό βαθµό

Είχε παραισθήσεις

Επιτέθηκαν κακοί

Άργησε πολύ

1605

Low Iq/6

Πήρε α στα µαθήµατα

Τον είδαν να γράφει σε
πίνακα

Είχε χτυπήσει

Έκανε ζηµιά

1606

Low Iq/6

Μπήκε ο σπάιντερµαν
µέσα στην τάξη

Ήταν ντυµένος
σπάιντερµαν

∆εν είχε

∆εν έγραφε τα µαθήµατα του

1617

Low Iq/4

Πήρε 10 στο τεστ

-

Οι συµµαθητές είπαν
άσχηµα λόγια

∆εν καθόταν καλά

1622

Low Iq/6

Στην κλήρωση της
σηµαίας κληρώθηκε
σηµαιοφόρος

Τον ζηλεύανε γιατί πήγε
πολύ καλά στο τεστ και
στα µαθήµατα και ο
δάσκαλος τον
επιβράβευε

Τον κορόιδευαν τα παιδιά
και δεν τον έκανα παρέα

Γιατί δεν διάβασε τα
µαθήµατα του, έβλεπε
τηλεόραση και ήθελε να
σηκωθεί πρωί να διαβάσει

1625

Low Iq/4

Του έβαλε ο δάσκαλος
καλό βαθµό

Ήταν µαύρος

Τον µάλωσε η µαµά του

Έσπασε το βάζο

1626

Low Iq/3

Πήρε άριστα σε όλα τα
µαθήµατα

Είχε χτυπήσει πάρα πολύ

Τον είχαν χτυπήσει

∆εν έκανε τα µαθήµατα του

1630

Low Iq/6

Ανακάλυψε ότι έχει
υπερδυνάµεις

Είχε πολύ µεγάλο σώµα

Τον χτύπησε η µαµά γιατί
έφερε ένα άλλο παιδί

∆εν πήρε καλό βαθµό

1632

Low Iq/8

Έγραψε καλά στο τεστ

Έκανε πολύ φασαρία

Το είχε µαλώσει ο
πατέρας του

Τον µάλωσε ο δάσκαλος

1635

Low Iq/4

Πήρε 10 στο τεστ της
γλώσσας

Είχαν θυµώσει

Τον είχαν µαλώσει οι
γονείς του

Έκανε ένα σφάλµα και δεν θα
το ξανακάνει

1637

Low Iq/6

Τον µάλωσε η κυρία
του

Του έπεσε το φαγητό

Τον µάλωσαν οι γονείς
του

∆εν πήρε καλό βαθµό

Είχε καινούρια ρούχα
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∆εν καθόταν φρόνιµα
Έσπασε τα πιάτα

ID

1590
1593
1597

1598

5. ΠΑΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΚΩΘHKE

1635

1637

Τον έκλεψαν

Μπορεί να χώρισαν

Αν τα πάει
καλά στα
µαθήµατα

Ήθελε να φύγει
και να πάει να
πολεµήσει

Πως τα πάει
στο σχολείο

Ότι βλέπει
παραισθήσεις

Έχασε τη µάχη

Κάνει
ζαβολιές

Μάλωσε µε
κανένα παιδί

εφιάλτη
Πολεµούσε
µε κακούς
και του
βοµβάρδισαν
το σπίτι
Κάτι παιδιά
πήγαν να
τον
χτυπήσουν

Για τους
βαθµούς

Ήθελε ένα
παιχνίδι

Ότι τον
σκότωναν

Τον βάρεσε πολύ

Το παιδί δεν
πάει καλά
στο σχολείο
Γιατί δεν τα
πήγαινε καλά
στα
µαθήµατα

∆εν έφαγε όλο το
φαγητό του

Έλεγαν για
την πρόοδο
του παιδιού

Είχε µαλώσει µε
τους φίλους του
∆εν µπόρεσε να
έρθει ένας φίλος
που κάλεσε
Χτύπησε το πόδι
και δεν τον
πήραν στο
ποδόσφαιρο

Ο πατέρας δεν
ψώνισε

11.ΓΟΝΕΙΣ
ΘΥΜΩΣΑΝ

Άρχισε να
φωνάζει µέσα
στο σπίτι
Έπαιρνε το
σκύλο του
αγκαλιά

12.
ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Να γίνει ο
καλύτερος
ποδοσφαιριστής
στην τάξη
Έγινε καλός
µαθητής

Ο καθένας έχει άλλες
αποφάσεις

Χτύπησε ένα
αµάξι
Η µητέρα του
κατάλαβε ότι
είναι κακός και
πολεµάει µε
κακούς

Να γίνει
ποδοσφαιριστής

Να σώσει τον
κόσµο

Η µαµά έβαλε κάπου
ένα πράγµα και δεν
ξέρει τώρα που είναι

ζαβολιές

Να είναι καλός
στο σχολείο

?

Το παιδί ήταν
στενοχωρηµένο

Να πάρει το
παιχνίδι που
ήθελε

-

Τον πάτησε
αυτοκίνητο

Είχαν διαφωνίες

Πήρε
άσχηµους
βαθµούς

Να γίνει
µεγάλος ήρωας

Ψέµατα στη
δασκάλα ότι
έκλεψε τα
χρήµατα
συµµαθητών

Οι
συµµαθητές
του τον
έκαναν ρεζίλι
σε όλο το
σχολείο

Ο πατέρας ήρθε στο
σπίτι µεθυσµένος και
έβριζε τη µητέρα

-

Να γίνει
εκπαιδευτικός

Μάλωσε µε τους
φίλους του

Όταν
µεγαλώσει
θα είναι µόνο
του

∆ιαφωνία σε ένα
θέµα

αντιµιλούσε

Να του πάρουν
οι γονείς
ποδήλατο

∆εν διάβαζε

Να γίνει καλός
µαθητής

Πως πάει στα
µαθήµατα

Έκανε
φασαρία
Στο τέλος
του
διαλείµµατος
δεν µπήκε
στην τάξη
αλλά
κρύφτηκε
στο
προαύλιο
του
σχολείου
Τα παιδιά
πρέπει να
διαβάζουν
και όχι να
φωνάζουν
µέσα στην
τάξη

∆εν πήγαινε στο
σχολείο

∆εν διαβάζει

∆εν κάθεται
ήρεµα µέσα
στην τάξη

Τον κορόιδευαν
τα άλλα παιδιά

Ένα
φάντασµα

Για το παιδί

Έφυγε χωρίς να
του πει

Να πάει σε
ένα σχολείο
υπερηρώων

Μπορεί να
φύγει

Έφυγε από το
παλιό του
σχολείο

Είδε ότι ήταν
κακός

Επειδή χτύπησε το
αµάξι

Ξαναέφυγε

Να µην είχε
αυτές τις
δυνάµεις

Του είπε να
καθαρίσει το
δωµάτιο και
αυτός διάβαζε
περιοδικό

∆εν βοηθάει το
µπαµπά

1632

Μεγάλο
λιοντάρι τον
έφαγε

Ο πατέρας έπρεπε
να πάει Αµερική και η
µητέρα δεν
µπορούσε να τα
βγάλει πέρα µόνη της

Πήγε σχολείο
χωρίς µπουφάν

Για πρόοδο
στα
µαθήµατα

1625

1630

10. ΓΟΝΕΙΣ
ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΝ

Μήπως έκανε
βλακείες

1606

1626

9.
ΟΝΕΙΡΟ

Αν είναι
καλός
µαθητής
∆εν είναι
καλός στη
συµπεριφορά

∆εν ήθελε να
πάει στο
σχολείο

∆εν πήρε α στα
µαθήµατα

1622

8. ΗΤΑΝ
ΠΟΛΥ
ΘΥΜΩΜΕNO

Έκανε πολύ
φασαρία και
δεν ήξερε
τίποτα από
τα µαθήµατα
∆εν είναι
καλός στα
µαθήµατα
∆εν είναι
καλό παιδί
και καλός
µαθητής

1605

1617

6. Μητέρα
µιλούσε µε
∆ασκάλα

7.
∆ασκάλα
κάλεσε
γονείς
στο
σχολείο

Έκανε πολύ
φασαρία

Τον µάλωσε ο
δάσκαλος

Είδε να του
βάζει κακό
βαθµό

∆εν ήθελε να ψηφίσει
αυτόν

∆εν µιλούσε
καλά στη γιαγιά
του

Να έβλεπε που
έχει ψοφήσει το
σκυλί του

Έσπασε ένα
πιάτο

Για τα
µαθήµατα
Για τους
βαθµούς και
τη
συµπεριφορά
του

Ότι πηγαίνει
καλά στο
σχολείο

∆εν πήγε καλά
στο σχολείο

Ένα
φάντασµα

διαφωνία

Τσακώθηκε µε
την αδερφή του

Καλό ποδήλατο

Μάλωσε µε τους
συµµαθητές του

Να δουν τους
βαθµούς

∆εν πήγαινε
καλά στα
µαθήµατα

∆εν έγραψε
καλά στο
σχολείο

Έπαιζε µε
τους φίλους
το διάλειµµα

∆εν τα πήγε καλά
στο σχολείο

∆εν είχε καλή
συµπεριφορά

Να γίνει
δάσκαλος

Έκανε φασαρία
στο σχολείο
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Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια πλήρη ταύτιση µεταξύ όσων απάντησαν οι ίδιοι οι
µαθητές στους µύθους τους και των αρνητικών ενδείξεων που συγκέντρωσαν σύµφωνα µε
τα ψυχοδυναµικά κριτήρια τα παιδικά τους σχέδια. Όλοι οι µαθητές αναφέρουν, ότι δεν τα
πήγαν καλά στα µαθήµατα, ενώ αρκετοί από αυτούς εύχονται να γίνουν καλοί µαθητές, ή
δάσκαλοι όταν µεγαλώσουν. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αδυναµία
τους στις σχολικές ικανότητες, αναδεικνύοντας τον εαυτό τους ως ικανό και ξεχωριστό
έναντι των άλλων, αναφέροντας π.χ. ότι ήταν χαρούµενοι γιατί πήραν α σε ένα τεστ
(συνήθης απάντηση). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι φαίνεται µια τάση της µητέρας των µαθητών
για ενασχόληση µε τα σχολικά δρώµενα και τους καυγάδες για τη σχολική επίδοση και µια
παράλληλα, πιο απόµακρη στάση από τον πατέρα, απέναντι στη µαθησιακή διαδικασία. Το
id 1597, που συγκέντρωσε µόνο 2 αρνητικές ενδείξεις σύµφωνα µε την ψυχοδυναµική
ανάλυση του σχεδίου του, έδωσε και λιγότερο αρνητικά συµπληρώµατα συνέχειας στους
µύθους του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό και µε το αντιστρόφως ανάλογο, δηλαδή
περισσότερες αρνητικές ενδείξεις σηµαίνει και περισσότερες αρνητικές συνέχειες στους
µύθους περί σχολικής επίδοσης, στέφει την Ψυχοδυναµική Ανάλυση πρωταθλήτρια στην
κλινική πρακτική.
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4.8.6.Παιδιά µε Καλή Σχολική Επίδοση- 12 Μύθοι

ID

Status/
Αρνητικέ
ΕΡΩΤΗΣΗ Νο1
ς
Ενδείξεις ΓΥΡΙΣΕ
Ψυχοδυνα ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
µικής
Ανάλυσης

Νο 2 ΕΙ∆Ε ΝΑ
ΤΟΝ
ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ

Νο3 ΜΠΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
ΣΤΕΝ.

Έπεσε και χτύπησε

Έκανε καµιά ζαβολιά

Μάλωσε µε τους φίλους
του
Είχε δει ότι µέσα στην
τσάντα δεν είχε πάρει
το βιβλίο µαθηµατικών
Να µην τα πήγε καλά
στα µαθήµατα

∆εν τα πήγε καλά στα
µαθήµατα

4. ΤΟΝ ΜΑΛΩΣΕ
ΜΗΤ

1577
Normal/4

Πήρε α σε όλα τα
µαθήµατα

Γιατί είπε σωστά όλα τα
µαθήµατα

1578

Normal/5

Γνώρισε πολλούς
καινούριους φίλους

Ήταν σηκωµένος στον
πίνακα

1581

Normal/2

Στα αποτελέσµατα του
τεστ ιστορίας πήρε α

∆εν ήξερε το µάθηµα

1589

Normal/6

Τα πήγε καλά στα
µαθήµατα

Ήταν αδιάβαστος και τον
κοιτούσαν κοροιδευτικά

1594

Normal/4

1595

Normal/6

1599

Normal/6

Ήρθαν κάποια καινούρια
παιδιά στην τάξη
Μόλις µπήκε σπίτι είδε
έναν εξωγήινο που
πετάει οξύ
Τα πήγε πολύ καλά
στα µαθήµατα

1601

Normal/1

Τα πήγε πολύ καλά
στα µαθήµατα του

1603

Normal/2

1607

Normal/3

1608

Είχε βγάλει ουρά δράκου
Ήξεραν όλη την αλήθεια

∆εν του άρεσε να είναι
διαφορετικός
Έφυγε ο µοναδικός του
φίλος και πήγε στη χώρα
του

Τον ζήλευαν

Μάλωσε µε τους γονείς

Ήταν πρώτος µαθητής
και τον κοίταζαν

∆εν ήταν πια πρώτος
µαθητής µέσα στην
τάξη

Χτύπησε πολύ

Ξέχασε να κάνει
κάποιο µάθηµα

∆εν καθόταν να διαβάσει
∆εν την άκουγε
Μεταλλάχτηκε σε δράκο
Έµαθε ένα νέο από τους
συµµαθητές του
∆εν τα πήγε καλά στα
µαθήµατα
∆εν έχει σηµασία να είσαι
πρώτος µαθητής, αλλά η
προσπάθεια σου

Θεωρούσαν ότι δεν αξίζει
να πάρει καλό βαθµό

Normal/2

Πήρε καλό βαθµό σε
κάποιο σηµαντικό
βαθµό
Ο δάσκαλος του έβαλε
τον καλύτερο βαθµό
στην τάξη
Πήρε καλό βαθµό στο
τεστ

1610

Normal/2

Πήρε καλούς βαθµούς
στο τεστ

Το παιδί είχε σωστά την
άσκηση και τα άλλα όχι!

∆εν είχε κάνει την
άσκηση σπίτι του

Έπαιζε πολύ ώρα και δεν
είχε κάνει τα µαθήµατα του

1636

Normal/4

Έγραψε µε πολύ
επιτυχία στο τεστ

Ήθελαν να τον χτυπήσουν

Μπορεί να µην είχε
όρεξη για µάθηµα

∆εν έγραψε καλά στα
µαθήµατα

Είχε τρύπια µπλούζα

111

Οι γονείς πήγαν
εξωτερικό για µια
εβδοµάδα
Είχε χάσει την κασετίνα
του

Έκανε ζαβολιά στο σχολείο
Άργησε να κάνει τα µαθήµατα
του και βγήκε έξω να παίξει
Άργησε να πάει σπίτι

ID

1577
1578

5. ΠΑΤΕΡΑΣ
ΤΣΑΚΩΘHKE

Θα έκανε κάτι
που τον πείραξε
Χάλασε ένα
πράγµα, χωρίς
να το θέλει

1581
Πήρε β στα
µαθηµατικά

1589

1595

1599

1601

1603

1607

Κάτι που
τρόµαξε

∆εν θα καθόταν
καλά

Ένα πολύ κακό
πράγµα

Χτύπησε ένα
παιδί

∆εν µπορούσε
να πάει στο
πάρκο, αφού
δεν είχε
διαβάσει

Τροµακτικό
εφιάλτη
Του είπε ο
δάσκαλος να
πει το
µάθηµα και
δεν το ήξερε
και όλα τα
παιδιά τον
κορόιδευαν

διαφωνούσαν

Έκανε λάθος
σε κάτι που
του είπανε να
κάνει

Να πάει στο
διάστηµα

∆εν
συµφωνούσαν

Ήταν άτακτος

Να είχε πάρα
πολλούς φίλους

Για το αν θα πάει
σχολική εκδροµή

∆εν διάβαζε

Να γίνει γιατρός!
Να γίνει ο
καλύτερος
µαθητής στην
τάξη!

∆εν
συµφωνούσαν

∆εν το άφηναν οι
γονείς να µπει
µέσα στο σπίτι

Μπορούσε να
ελέγξει την
µεταµόρφωση.
Ξύπνησε και
τα κατάφερε

Ο µπαµπάς του
ήθελε να τον
αναγκάσει να
γίνει κατοικίδιο
του

Χρησιµοποιού
σε συχνά τη
µεταµόρφωση

Να σώζει τον
κόσµο

µάλωσαν

Ένα δράκουλα
να του
ρουφάει το
αίµα

Πάλευε µε
συµµαθητή
του

Να κρατήσουν τον
εξωγήινο

Ανυπάκουο
παιδί

Να γίνει πολύ
καλός µαθητής!

Τους ρωτούσε
ανυπόµονα
Έκανε κάτι
πολύ άσχηµο

Για να τους πει
ότι το παιδί έχει
πρόβληµα
δυσλεξίας!

Με τόσα που
έχουνε
νευρίασε(?)
Ο µικρός
αδερφός του
χάλασε τα
αγαπηµένα του
παιχνίδια

Να γίνει ο πιο
καλός ο µαθητής!
Να αποµακρυνθεί
από τους γονείς
του γιατί δεν τους
αντέχει!

Το αγαπηµένο
του ζωάκι είχε
εξαφανιστεί

∆εν έκανε τα
µαθήµατα
του

Να µην είχε
προβλήµατα µε
κανέναν

Κάνει φασαρία
µέσα στην τάξη

Ένα παιδί του
πήρε το µολύβι

Ότι τον
χτύπαγε η
δασκάλα του

Έκανε
βλακείες

Να γίνει γιατρός!

Για τους
βαθµούς

Για τις ασκήσεις
που δεν κάνει
σπίτι

∆ιαφορετικό
κανάλι

12.ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Έναν κακό
εφιάλτη

∆εν τον άκουγε
και έκανε του
κεφαλιού του

∆εν ήξερε την
ορθογραφία για
το σχολείο του

11.ΓΟΝΕΙΣ
ΘΥΜΩΣΑΝ

Να µάλωσε µε
φίλους

Μιλούσαν
για την
πρόοδο του
παιδιού

Ήθελε καινούριο
ποδήλατο

10. ΓΟΝΕΙΣ
ΤΣΑΚΩΝΟΝΤ
ΑΝ

∆εν διάβαζε
και
χαζολογούσε

Όταν του
µιλούσε,
απαντούσε
θυµωµένος

Για βαθµούς
και
συµπεριφορ
ά
Για την
απόδοση
του στο
σχολείο
Ήταν αρκετά
καλό, αλλά
χτυπούσε
τους
συµµαθητές
του
Πως τα πάει
µε τα
µαθήµατα

9. ΟΝΕΙΡΟ

Θα είχε
αδικηθεί

Γιατί πήρε κάτι
λεφτά και τα
ξόδεψε

Για τους
βαθµούς του

Ήταν λερωµένος

1636

∆εν τα
πηγαίνει
καλά στα
µαθήµατα
Να
προσπαθεί
περισσότερο
στα
µαθήµατα
Ένας δράκος
είναι δύσκολο
να γίνει
αποδεκτός
από τα παιδιά
της τάξης

8. ΗΤΑΝ
ΠΟΛΥ
ΘΥΜΩΜΕNO

Για τους
βαθµούς

Για τα παιδιά
που τον
ενοχλούν
Μερικές
φορές τα
πήγαινε
καλά, άλλες
όχι

Ήθελε πάντα
κατοικίδιο και
ένας δράκος θα
ήταν πολύ
εντυπωσιακός

1608

1610

Για την
πρόοδο του
παιδιού
Πως
πηγαίνει στα
µαθήµατα

7. ∆ασκάλα
κάλεσε
γονείς στο
σχολείο

Ότι βελτιώθηκε
πολύ
Ένας δράκος µε
πενταπλάσιο
µέγεθος από το
σχολείο είναι
δύσκολο να
χωρέσει
Έλειπαν οι
γονείς του, ήρθε
ο εξωγήινος και
µεταµορφώθηκε
σε γονείς του
∆εν έχει καλή
συµπεριφορά
και δεν
προσέχει στο
µάθηµα
Χρειάζεται
µεγάλη
προσπάθεια για
να γίνει κανείς
πρώτος
µαθητής

∆εν τον άκουγε
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6. Μητέρα
µιλούσε
µε
∆ασκάλα

Το µάλωσαν οι
γονείς του
Ρωτούσε τους
γονείς του και
δεν του
απαντούσαν

Ήταν πολύ
καλό στα
µαθήµατα

Μάλωσε µε
φίλους

Για την πρόοδο

Μάλωσε µε
φίλους

εφιάλτη
Είδε ότι µε
λίγη
προσπάθεια
µπορεί να
γίνει καλός
µαθητής!

εφιάλτη

Είδε ένα
λιβάδι µε
πεταλούδες
και ήταν
χαρούµενο
Εφιάλτη µε
πόλεµο στα
βουνά
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∆ιαφωνούσαν να
κρατήσουν τον
εξωγήινο
Ο µπαµπάς λείπει
συνέχεια από το
σπίτι και τα
παιδιά θέλουν να
τον δουν

Όταν τους
ρωτούσε το παιδί
δεν απαντούσαν
Θα έκανε κάποιο
λάθος ή ο
µπαµπάς ή η
µαµά
Για την κακή
συµπεριφορά του
παιδιού
∆εν πήγαινε το
παιδί
διαβασµένο στο
σχολείο

∆ιαφορετική
γνώµη
Προσωπικές
υποθέσεις

∆εν ήθελε να
κάνει τα
µαθήµατα
του
Η δασκάλα
τον µάλωσε
στο σχολείο

Να πάει να µάθει
αγγλικά!
Να γίνει
δάσκαλος!

Τα αποτελέσµατα για τα παιδιά µε καλή σχολική επίδοση, που προκύπτουν από τους
12 µύθους, δείχνουν ότι σε όλα υπάρχει ένας φόβος µήπως δεν είναι εκείνα όχι απλά καλοί
µαθητές, αλλά οι καλύτεροι στην τάξη (να γίνω γιατρός, να γίνω ο καλύτερος µαθητής στην
τάξη, να γίνω δάσκαλος). Είναι έντονη µια τάση επιρροής από το περιβάλλον τόσο σχολικό
όσο και γονεϊκό, για πρωτιές στο σχολείο, γεγονός που µερικές φορές βγαίνει ως αντίδραση
(π.χ. εύχεται να αποµακρυνθούν οι γονείς του , γιατί δεν τους αντέχει άλλο).Όλα σχετίζονται
µε καλούς βαθµούς και αυτό το αποδεικνύουν µε τις απαντήσεις του, αφού στην πλειοψηφία
τους αναφέρουν ότι πήραν καλούς βαθµούς. Σε συνδυασµό µε την Ψυχοδυναµική Ανάλυση
του παιδικού σχεδίου των παιδιών µε καλή σχολική επίδοση, οι περισσότερες αρνητικές
ενδείξεις που συγκέντρωσε κάποιος µαθητής από αυτήν την οµάδα ήταν 6. Και από ότι
φαίνεται, ζωγράφισαν τα εν λόγω 3 παιδιά πιο αρνητικά από τα υπόλοιπα (3 παιδιά µε 6
αρνητικές ενδείξεις), καθώς υπάρχει εντονότατος ο φόβος πιθανής σχολικής αποτυχίας,
επηρεαζόµενα από το περιβάλλον τους. Τα υπόλοιπα παιδιά ζωγράφισαν µε λιγότερες
αρνητικές ενδείξεις. Αυτή η συγχορδία µεταξύ Ψυχοδυναµικών Κριτηρίων και 12 Μύθων,
αποδεικνύει την κατάλληλη χρήση της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης, ως κλινικού εργαλείου
στην διερεύνηση των συναισθηµάτων των παιδιών στην µάθηση, ενώ συνίσταται για
ευρύτερη χρήση στον ίδιο χώρο.

113

4.8.7. Αποτελέσµατα από συγκεντρωτικούς πίνακες κλιµάκων αξιολόγησης

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα των άνω πρώτων συγκεντρωτικών πινάκων,
διαπιστώνεται, ότι στην καρτέλα µε τα επίθετα για το δάσκαλο το 88% των παιδιών µε καλή
σχολική επίδοση απάντησαν θετικά, ενώ µόλις ένα 12 % αυτών, µίλησε πιο αρνητικά για το
δάσκαλο του. Στην οµάδα των παιδιών µε χαµηλή νοηµοσύνη τώρα, το ποσοστό αυτό
αυξάνει στο 25 % των µαθητών, ενώ το υπόλοιπο 75% µιλά θετικά για αυτόν. Στην οµάδα µε
τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, µόλις το 10 % µιλά αρνητικά για το δάσκαλο του.
Στην αυτοαναφορά του παιδιού τώρα, το 73,5% των παιδιών εξέφρασε αρνητικά
συναισθήµατα, ενώ µόλις το 26,5% θετικά συναισθήµατα, στα παιδιά µε οµαλή σχολική
επίδοση. Στα παιδιά µε χαµηλή νοηµοσύνη τώρα, το 63% µίλησε µε αρνητικά συναισθήµατα
, ενώ το υπόλοιπο 37% µε θετικά. Στην οµάδα παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, µε
αρνητικά συναισθήµατα µίλησε το 12%, ενώ το υπόλοιπο 88% µε θετικά.
Στην κλίµακα QSL, τα παιδιά µε οµαλή σχολική επίδοση, µιλούν το 20% αρνητικά,
και το 80% θετικά. Τα παιδιά µε χαµηλή νοηµοσύνη µιλούν στην ίδια κλίµακα µε αρνητικά
συναισθήµατα το 52,5%, γεγονός που δείχνει τη διαφορετικότητα ως προς τη διαδικασία της
µάθησης και πως εκείνα την αντιλαµβάνονται. Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες
απάντησαν θετικά 100%.
Στους 12 µύθους τώρα, και στις αρνητικές ενδείξεις σύµφωνα µε τα ψυχοδυναµικά
κριτήρια υπάρχει µια 100 % ταύτιση µεταξύ των 2. Τα παιδιά που δίνουν πιο αρνητικές
απαντήσεις στους µύθους και δείχνουν την δυσκολία περί µαθησιακής διαδικασίας, έχουν
συγκεντρώσει και περισσότερες αρνητικές ενδείξεις, ενώ ανήκουν και σε κάποια
«µειονεκτική» οµάδα είτε µε δυσλεξία είτε µε χαµηλή νοηµοσύνη. Το αντίθετο ακριβώς
συµβαίνει για τα άτοµα µε οµαλή σχολική επίδοση. Όλα αυτά τονίζουν τη σηµασία χρήσης
των ψυχοδυναµικών κριτηρίων , είτε πιο παραδοσιακών είτε και πιο σύγχρονων, αλλά και
συνδυασµό των δύο, στην ανάλυση των παιδικών σχεδίων για την διερεύνηση των
συναισθηµάτων των µαθητών για τη µάθηση. Αυτή η αρνητικότητα ή θετικότητα προς τη
µαθησιακή διαδικασία, φαίνεται ολοκάθαρα. Πιο αναλυτικές πληροφορίες, δόθηκαν
αντίστοιχα σε κάθε υποενότητα προηγουµένως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
« ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
& ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ »
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5.1. Συµπεράσµατα και Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο δηµοτικά σχολεία, και χρησιµοποίησε
δείγµα 62 µαθητών, από την ∆’ και την ΣΤ’ τάξη. Στόχος της ήταν, να διαπιστώσει αν
υπάρχει κάποια µορφή συσχέτισης µεταξύ των παιδικών ιχνογραφηµάτων, µε θέµα «Εγώ
στην Τάξη µου», και κάποιων κλιµάκων αξιολόγησης του συναισθήµατος, όπως είναι το
QSL, η αυτοαναφορά παιδιών, η καρτέλα µε τα επίθετα για το δάσκαλο, και οι 12 µύθοι,
όπως επίσης να αποδειχθεί η χρησιµότητα της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης, ως κλινικού
εργαλείου.
Τα παιδιά κλήθηκαν να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους στην τάξη τους, προκειµένου να
διερευνηθεί σε πρώτο επίπεδο, κατά πόσο τα ίδια, προβάλλουν το αρνητικό ή θετικό
συναίσθηµα που τρέφουν για τη µαθησιακή διαδικασία, επάνω στο χαρτί. Τα αποτελέσµατα
ήταν εκπληκτικά. Οι συµµετέχοντες, ανάλογα µε το σε ποια οµάδα ανήκαν (οµαλή
σχολική επίδοση, δυσλεξία, χαµηλή νοηµοσύνη), σχεδίαζαν µε τον αντίστοιχο τρόπο. Και
ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Η επιλογή των χρωµάτων, η ένταση των γραµµών, οι
ζωγραφικές επιλογές αντικειµένων, η παρουσία ή η απουσία ανθρώπινων φιγούρων, η
αρτιµέλεια και τα χαρούµενα ή σκυθρωπά πρόσωπα, είναι µερικά από τα κριτήρια,
κατάταξης των ζωγραφιών στη θετική ή την αρνητική πλευρά, έπειτα από τη συλλογή
και καταµέτρηση των αρνητικών ενδείξεων (βάσει των Ψυχοδυναµικών Κριτηρίων
Negative Signs), που στηρίζεται στην Ψυχοδυναµική Ανάλυση, αλλά και µε τα κλασικά
κριτήρια Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης.
Ως εκ τούτου, τα παιδιά µε οµαλή σχολική επίδοση σχεδίαζαν µε χαρούµενα
χρώµατα, οι γραµµές τους απέπνεαν σιγουριά, ενώ οι ανθρώπινες φιγούρες τους ήταν
αρτιµελείς και ευχάριστες. Με άλλα λόγια, αποτύπωναν τα θετικά τους συναισθήµατα για τη
µαθησιακή διαδικασία, επάνω στη ζωγραφική κόλλα. Τα παιδιά αντίθετα, µε δυσλεξία, µε
µαθησιακές δυσκολίες ή µε χαµηλή νοηµοσύνη, σχεδίαζαν µε διαφορετικό τρόπο. Τα
χρώµατα που επέλεγαν εδώ, οι µαθητές ανήκαν στην κατηγορία των «ψυχρών χρωµάτων»,
κυρίως, ενώ οι γραµµές που σχεδίαζαν ήταν γεµάτες νευρικότητα και άγχος. Ακόµη, οι
ανθρώπινες φιγούρες ήταν µη αρτιµελείς ή απουσίαζαν εντελώς, ενώ οι µαθητές δεν δίσταζαν
να προσθέσουν κάποιες ακραίες πινελιές στο έργο τους, όπως µαύρα κάγκελα στα παράθυρα,
τύπου φυλακής, ρολόι στον τοίχο, σταµατηµένο την ώρα που χτυπάει το κουδούνι για
διάλειµµα, και ακουστικά από walkman, στα αυτιά, κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.
Με λίγα λόγια, αποτύπωναν αυτήν την αρνητικότητα και τη δυσκολία που αντιµετώπιζαν,
στο χαρτί σχεδίου τους. Όλα αυτά, φαίνονται ευκρινώς από την Ψυχοδυναµική Ανάλυση.
(ανάτρεξε στα σχετικά σχόλια στο βασικό κείµενο και στο παράρτηµα).
Τα άνω αποτελέσµατα είναι πολύ σηµαντικά, καθώς η διάκριση των συµµετεχόντων
σε υποοµάδες, ανάλογα µε τις δυσκολίες ή µη που βιώνουν, συνέπεσε µε τα συναισθήµατα
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που διαθέτουν για τη µαθησιακή διαδικασία και που αποτύπωσαν στην προβολική δοκιµασία,
που τους ανατέθηκε (Εγώ στην Τάξη µου).
Ωστόσο, η διερεύνηση των συναισθηµάτων των παιδιών για µάθηση, συνεχίστηκε και
µέσω κάποιων κλιµάκων αξιολόγησης. Οι απαντήσεις των µαθητών στις τρεις κλίµακες
αξιολόγησης συναισθήµατος προς τη µάθηση, δηλαδή στην καρτέλα µε τα επίθετα για το
δάσκαλο, στην αυτοαναφορά παιδιού και στην QSL κλίµακα, και τη δοκιµασία µε τη
συµπλήρωση 12 µύθων, τις περισσότερες φορές συνέπιπταν. Συνήθως, η κλίµακα που δεν
συµβάδιζε µε τις απαντήσεις στις υπόλοιπες, ήταν αυτή µε τα επίθετα για το δάσκαλο. Αυτό
δικαιολογείται, καθώς µερικά παιδιά, που βιώνουν δυσκολίες, δεν τρέφουν αρνητικά
συναισθήµατα, για το πρόσωπο του δασκάλου αυτού καθ’ εαυτού, αλλά για την ίδια τη
µαθησιακή διαδικασία Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. ∆ηλαδή τα πιθανά συναισθήµατα, προς
το πρόσωπο του δασκάλου, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αγάπη προς τη διαδικασία
µάθησης, όπως συµβαίνει και το αντίστροφο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας (βλέπε κεφάλαιο 4 : «αποτελέσµατα» αναλυτικά),
στέφουν το παιδικό ιχνογράφηµα, ως «πρωταθλητή» προβολής του αρνητικού ή θετικού
συναισθήµατος για τη διαδικασία της µάθησης, από µέρους του µαθητή, επάνω στο χαρτί, και
εποµένως στέφουν κατά τον ίδιο τρόπο και την Ψυχοδυναµική Ανάλυση µε τα κριτήρια της –
παραδοσιακά και πιο σύγχρονα- πρωταθλήτρια επίσης, στη διερεύνηση των συναισθηµάτων
των παιδιών προς τη µάθηση. Επίσης, µια διαπίστωση από τα ερευνητικά αποτελέσµατα,
είναι, ότι οι κλίµακες που χρησιµοποιήθηκαν και στην εν λόγω έρευνα, προτείνονται
ανεπιφύλακτα σε περίπτωση νέας µελέτης γύρω από το ίδιο θέµα, σε περίπτωση κάποιας
µετά-ανάλυσης δεδοµένων ή γενικότερα στην κλινική πρακτική.
Τα αρνητικά συναισθήµατα, που βίωναν και στο δείγµα µας οι µαθητές µε δυσκολίες
(δυσλεξία- µαθησιακές δυσκολίες- χαµηλή νοηµοσύνη), φάνηκαν τόσο στην παιδική
ιχνογραφία «Εγώ στην Τάξη µου», όσο και στις χορηγούµενες κλίµακες «Αυτοαναφορά
Παιδιού», «Επίθετα ∆ασκάλου», και «QSL», και στους 12 µύθους. Ακριβώς το ίδιο, συνέβη
και µε τους µαθητές που είχαν καλή σχολική επίδοση και διακατέχονταν από θετικά
συναισθήµατα για τη µάθηση.
Έπειτα, από στατιστικές αναλύσεις στο SPSS, φάνηκε ότι υπάρχουν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των υποοµάδων των συµµετεχόντων, ως προς την
απόκριση τους στις τρεις προαναφερθείσες κλίµακες αξιολόγησης συναισθήµατος. Έτσι,
τα αποτελέσµατα της καρτέλας Αρνητικών Ενδείξεων, που είναι υπό την καθοδήγηση
της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης, έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά, µεταξύ των
παιδιών µε καλή σχολική επίδοση και αυτών µε χαµηλή νοηµοσύνη (.927 µε p< 0.001),
γεγονός που σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, αποδεικνύει περήφανα την χρησιµότητα
της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης, ως τρόπου αξιολόγησης του συναισθήµατος προς την
µάθηση, και όχι µόνο. Τι δείχνουν αυτά τα αποτελέσµατα; ∆είχνουν, ότι όντως τα παιδιά
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ανάλογα µε την κατηγορία, στην οποία εντάχθηκαν (οµαλή ή δυσλεξία/ µαθησιακές
δυσκολίες/ χαµηλή νοηµοσύνη), ζωγράφιζαν αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά τον εαυτό
τους στην τάξη. Αποδεικνύεται ακόµη, έµπρακτα η χρησιµότητα της Ψυχοδυναµικής
Ανάλυσης στην κλινική πρακτική και η ανάδειξη της ως πολύτιµου κλινικού εργαλείου
αξιολόγησης συναισθήµατος.
Συνοπτικά, από την ανάλυση των ζωγραφιών επιβεβαιώθηκε η αρχική
πρόβλεψη, που επιθυµούσε συσχέτιση µεταξύ των αρνητικών ενδείξεων των παιδικών
σχεδίων βάσει των ψυχοδυναµικών κριτηρίων (negative signs στο «Εγώ στην Τάξη
µου»), και των αποτελεσµάτων των ψυχοµετρικών εργαλείων( «Αυτοαναφορά
Παιδιού», «Επίθετα ∆ασκάλου», και «QSL», αλλά και 12 µύθων) , ακόµη και αν δεν
παρουσιάστηκαν στατιστικά τόσο υψηλές σηµαντικές διαφορές µεταξύ όλων των
κλιµάκων. ∆ιαφορές σηµειώνονταν και κατά τις αναλύσεις, ωστόσο, παρουσιάστηκαν
εδώ, µόνο οι πολύ υψηλές, για λόγους απλοποίησης των στατιστικώς πεπραγµένων.
Πέρα από τις ποσοτικές αναλύσεις, ο διενεργών την αξιολόγηση κρίνει
απαραίτητη και µια αναφορά στην ποιοτική ανάλυση των ενδεικτικών ιχνογραφηµάτων
και των σχετικών αναλύσεων . Με τη βοήθεια της Ψυχοδυναµικής Ανάλυσης,
προσεγγίστηκαν τα ιχνογραφήµατα και προσέφερε στον αξιολογητή δεδοµένα για τον
συναισθηµατικό κόσµο των µαθητών, που συνέπιπτε απόλυτα µε τις αποκρίσεις που
δόθηκαν στις κλίµακες αξιολόγησης του συναισθήµατος προς τη µάθηση. Στις 6 λοιπόν
ενδεικτικές µελέτες περιπτώσεων (2 για κάθε κατηγορία: 2 για οµαλή σχολική επίδοση,
2 για χαµηλή νοηµοσύνη, 2 για δυσλεξία,), η Ψυχοδυναµική Ανάλυση συνέπεσε 100% µε
τα αποτελέσµατα των κλιµάκων αξιολόγησης, θετικό µε θετικό συναίσθηµα και
αρνητικό µε αρνητικό συναίσθηµα, γεγονός που στέφει την πρώτη, ικανό και πολύτιµο
εργαλείο ανάσυρσης συναισθηµάτων για τη µάθηση από το βαθύ ασυνείδητο των
µαθητών. Το ίδιο απόλυτα συνέπεσαν και τα αποτελέσµατα της Ψυχοδυναµικής
Ανάλυσης( σύνολο αρνητικών ενδείξεων), µε τις απαντήσεις που δόθηκαν ση
συµπλήρωση των 12 ηµιτελών µύθων. Στην εν λόγω δοκιµασία, οι καλοί µαθητές µε
καλή σχολική επίδοση, συµπλήρωναν θετικά τη συνέχεια στους µύθους τους, ή
φανέρωναν ένα φόβο τους για πιθανή σχολική αποτυχία, γεγονός που προφανώς πηγάζει
από κάποια γονεϊκή ή σχολική πίεση για αριστεία και «πρωτιές». Αντίθετα, οι µαθητές
µε δυσλεξία ή χαµηλή νοηµοσύνη, έδιναν αρνητική συνέχεια, ενώ αναγνώριζαν και
προέβαλλαν τη δυσκολία τους και την µη αγάπη τους προς τη µαθησιακή διαδικασία.
∆ιακρίνεται ο πλούτος των πληροφοριών, µε τον οποίο έρχεται αντιµέτωπος ο
ασκών το κλινικό έργο και ταυτόχρονα, τους µοναδικούς τρόπους, µε τους οποίους οι
εξεταζόµενοι επιλέγουν (συνειδητά ή ασυνείδητα) να εκφράσουν έµµεσα τα
συναισθήµατα τους. Το κεκαλυµµένο των αποκρίσεων αποτελεί µοναδική πηγή
πληροφοριών, ένα «παράθυρο» στον εσωτερικό κόσµο του ατόµου, και ταυτόχρονα πολύ
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µεγάλη πρόκληση, αφού και ο κίνδυνος της παρανόησης και εσφαλµένης µετάφρασης
των σιωπηλών µηνυµάτων, τα οποία επιχειρεί ο ο εξεταζόµενος να κοινοποιήσει, είναι
πάντα υπαρκτός( Νικολόπουλος & Χατήρα, 2008).
Όπως και να έχουν τα αποτελέσµατα, οι σχολικές δοµές θα πρέπει να πληρούν
κάποια κριτήρια, για να βοηθούν τα παιδιά που βιώνουν δυσκολίες, γεγονός. Για το λόγο
αυτό, ακολουθούν στην επόµενη υποενότητα κάποιες συστάσεις.
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5.2. Συστάσεις
Πολλών µορφών δυσκολίες, όπως φάνηκε και στην εν λόγω έρευνα, αντιµετωπίζουν
καθηµερινά οι µαθητές, µε αποτέλεσµα, να τους δηµιουργείται αρνητικό συναίσθηµα για
τη µάθηση. Ακολούθως, παρατίθεται ο τροχός της ψυχικής ανθεκτικότητας, µέσα από
δύο παραδείγµατα (Η Ψυχική Ανθεκτικότητα αναφέρεται στη θετική προσαρµογή των
ατόµων, αλλά και των συστηµάτων, παρά τις αντίξοες συνθήκες, που αντιµετωπίζουν.
Αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους τοµείς παρέµβασης στον σχολικό χώρο
(Henderson & Milstein, 2008). Ο τροχός, τώρα, είναι το βασικό κοµµάτι, κατά κάποιο
τρόπο, της Ψυχικής Ανθεκτικότητας). Το πρώτο παράδειγµα, αναπαριστά έναν µαθητή,
που χρειάζεται ενίσχυση της ψυχικής του ανθεκτικότητας. Το δεύτερο, δείχνει το προφίλ
ενός µαθητή, που διαθέτει χαρακτηριστικά ψυχικής ανθεκτικότητας. Μέσα, από τα δύο
σχήµατα, γίνονται ξεκάθαρα τα «µέτρα», που οφείλουν να ακολουθήσουν τα σχολεία, αν
επιθυµούν να επιτύχουν θετικά αποτελέσµατα, ως προς το πώς θα βιώνουν οι µαθητές τη
µαθησιακή διαδικασία.

Σχήµα 14. Μαθητής, που χρειάζεται ενίσχυση της ψυχικής του ανθεκτικότητας

(Henderson & Milstein, 2008)
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Σχήµα 15. Προφίλ µαθητή που διαθέτει ψυχική ανθεκτικότητα

(Henderson & Milstein, 2008)
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ
Η ανάλυση ενός σχεδίου επιβάλλει στον ερευνητή να προσέξει εκτός από το έκδηλο και
λανθάνον περιεχόµενο και άλλους δείκτες ερµηνείας, οι οποίοι εντάσσονται στα
µορφολογικά κριτήρια του σχεδίου. Τέτοια είναι η επιλογή του θέµατος (εδώ, βέβαια
κατευθύνεται από τον εξεταστή : «Εγώ στην Τάξη µου»), τα αντικείµενα, τα σχήµατα, τα
χρώµατα, καθώς και η ατοµική παρέµβαση, που καθορίζουν οι κοινές µεταβλητές, η ηλικία
και το φύλο. Οφείλει, δηλαδή, ο ερευνητής να εστιάσει την προσοχή του, αφενός στη
µορφολογία του σχεδίου (ένταξη του σχεδίου στο χώρο, ποιότητα των ιχνών, µουτζούρες,
σβησίµατα, προσθήκη, αφαίρεση, επανάληψη στοιχείων, επιλογή και χρήση χρωµάτων), και
αφετέρου, στο περιεχόµενο του παιδικού σχεδίου (Νικολόπουλος & Χατήρα, 2008).
Επιπλέον, η ιχνογραφία αποτελεί µια σηµαντική άποψη της εγκεφαλικής
δραστηριότητας, που δεν µπορεί να γίνει µε άλλον τρόπο, πέρα από συντονισµένες και
υποκινούµενες από τον εγκέφαλο κινήσεις (Μπέλλας, 1996). Από το 1940 και µετά, άρχισε
να εκδηλώνεται ένα νέο ενδιαφέρον, για το παιδικό σχέδιο, βασισµένο στην υπόθεση, ότι τα
παιδιά προβάλλουν τα συναισθήµατα τους στις ζωγραφιές τους (Meredieu, 1981). Σύµφωνα
µε αυτή τη βασική υπόθεση της ψυχολογίας, το ιχνογράφηµα, ως εκφραστικό µέσο,
αντανακλά µια προβολή των παρορµητικών και συναισθηµατικών καταστάσεων του
υποκειµένου (Μπέλλας, 1996). Ο όρος «προβολή», που είναι ευρέως διαδεδοµένος, έχει
υιοθετηθεί τόσο από την ψυχολογία, όσο και από την ψυχανάλυση. Σύµφωνα λοιπόν, µε την
ψυχαναλυτική ανάλυση, η προβολή αποτελεί βασικό «µηχανισµό άµυνας του Εγώ», ενώ
συνδέεται άµεσα µε το ρόλο και τη φύση του «ασυνειδήτου». Η προβολική αξία του
ιχνογραφήµατος αποκτά αξία, όταν ξεφεύγει από το µουτζούρωµα, κατά τη διάρκεια,
δηλαδή, των πρώτων εξελικτικών σταδίων, ενώ ελαττώνεται, όσο αυξάνεται η
αναπαραστατική ικανότητα του παιδιού (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009).
Τα σχέδια των παιδιών ερµηνεύονται συχνά για την προσωπική σηµασία, στις κλινικές
και εκπαιδευτικές τοποθετήσεις (Di Leo, 1973, Στο ∆. Νικολόπουλος (επιµέλεια), 2008).
Ακόµη, η υπάρχουσα έρευνα και η βιβλιογραφία σχετικά µε την ερµηνεία των παιδικών
σχεδίων , είτε µολύνεται είτε όχι, από τα συγκρουόµενα αποτελέσµατα. Ωστόσο, είναι κοινώς
παραδεκτό, ότι το σχέδιο αποτελεί ένα σοβαρό προβολικό εργαλείο, µέσα από το οποίο είναι
δυνατόν να ανιχνευθούν και να ερµηνευθούν ικανοποιητικά, οι δείκτες των συναισθηµάτων
του δηµιουργού, µε βάση τα αντικείµενα, που απεικονίζονται( περιεχόµενο) και τον τρόπο,
που απεικονίζονται (µορφολογικά κριτήρια σχεδίου) (Malchiodi, 2001, 2003 ; Yatsenko,
2002, Στο ∆. Νικολόπουλος (επιµέλεια), 2008).
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ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο παράγοντας χρώµα είναι δηλωτικός της συναισθηµατικής επένδυσης στο περιεχόµενο
των σχεδίων (Νικολόπουλος & Χατήρα, 2008).
Η απουσία χρώµατος θεωρείται ένδειξη «συναισθηµατικού κενού». Η αρµονική του
ένταξη στο σχέδιο, αποτελεί δείγµα ισορροπίας. Τα χρώµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Στα θερµά χρώµατα ανήκουν χρώµατα, όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο και το
κιτρινοπράσινο. Αντίθετα, στα ψυχρά χρώµατα ανήκουν χρώµατα, όπως το µπλε, το γαλάζιο,
το βιολετί και το γαλαζοπράσινο. (Κάσσα, 2004). Παρακάτω ακολουθούν οι λεπτοµερείς
αναλύσεις του κάθε χρώµατος χωριστά.
Το κόκκινο, είναι το σύµβολο της ζωής. Εκφράζει τα συναισθήµατα, την αγάπη, το
πάθος, τις έντονες παρορµήσεις. Είναι το χρώµα, που δίνει πολλή ενέργεια, ενεργοποιεί,
διεγείρει, προκαλεί συναισθήµατα ευεξίας, θάρρους και δύναµης. Κινητοποιεί ή ακόµη
δηµιουργεί επιτακτικές επιθυµίες. Επί προσθέτως, αντιστοιχεί στην αισιοδοξία για τη ζωή,
αυξάνει τον αυθορµητισµό και την εµπιστοσύνη, δίνει δυνατή θέληση. Το κόκκινο, όµως,
όταν χρησιµοποιείται σε µεγάλε δόσεις, τότε διεγείρει έντονα, απειλεί, παρακινεί σε βιασύνη
και απωθεί. Η υπερβολική χρήση του κόκκινου σηµαίνει ψυχολογικά ζωηρές και γρήγορες
συγκινήσεις, νευρωτική συµπεριφορά, παρορµήσεις, εκρήξεις θυµού και υπέρµετρο
αυθορµητισµό (Κάσσα, 2004).
Το κίτρινο, είναι το χρώµα της διανόηση, της ανώτερης ευφυΐας, της σκέψης και του
πνεύµατος. Είναι το πιο φωτεινό από όλα τα χρώµατα και έχει διεγερτική διάθεση. ∆είχνει
άνοιγµα σε πνευµατικούς ορίζοντες, την απελευθέρωση, την καθαρή και ψυχρή φιλοδοξία, το
δυναµισµό, την έλλειψη δέσµευσης και τη συνεχή αναζήτηση για νέες ιδέες. Φανερώνει καλή
πνευµατική επικοινωνία και καλή λεκτική έκφραση. Είναι το κατεξοχήν χρώµα, που
ακτινοβολεί και αναζωογονεί το πνεύµα. ∆ιεγείρει το νου και καλλιεργεί την έµπνευση και τη
φαντασία. ∆υναµώνει το νευρικό σύστηµα και βοηθά στον προσωπικό αυτοέλεγχο. Στην
αρνητική µορφή, συνδέεται µε τη ζήλια και την αρρώστια. Ακόµη, έχει παρατηρηθεί, ότι οι
ψυχικά ασθενείς αποφεύγουν το κίτρινο χρώµα (Κάσσα, 2004).
Το πράσινο, είναι µια σύνθεση χρωµάτων, του µπλε και του κίτρινου. Είναι το χρώµα
της φύσης και φανερώνει κοινωνικότητα, ευαισθησία, ψυχολογική επαφή και πληρότητα.
Θεωρείται ουδέτερο χρώµα, εποικοδοµητικό, που χαλαρώνει, θεραπεύει και υπόσχεται καλή
φυσική κατάσταση. Είναι το χρώµα της ισορροπίας, της αρµονίας, της ειρήνης, της
συναδέλφωσης και της ελπίδας. Τονώνει την καρδιά, γαληνεύει τα νεύρα, το µυαλό και τα
µάτια (Κάσσα, 2004).
Το µπλε, δηλώνει ησυχία, ειρήνη, πίστη και αλήθεια. Επιδρά χαλαρωτικά, ηρεµεί και
απαλύνει. Αν και είναι ψυχρό, δηµιουργεί µια αρµονική ατµόσφαιρα. Είναι το χρώµα της
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διαίσθησης και των εντυπώσεων. Είναι το χρώµα, µε το οποίο ερχόµαστε σε επαφή µε το
υποσυνείδητο. Το µπλε του ουρανού, ανοίγει το πνεύµα και την ψυχή, και δίνει το
συναίσθηµα της απεραντοσύνης και της απόλυτης εσωτερικής ελευθερίας. Είναι, επίσης, το
χρώµα της νοσταλγίας, της αυτοθυσίας, της πίστης, της υπόσχεσης. Συµβολίζει τον ιδεαλισµό
και την ονειροπόληση. Είναι το χρώµα, που χαρακτηρίζει τους καλοδιάθετους ιδεαλιστές,
που τείνουν στην αυταπάρνηση, στην ειρήνη και στην τάξη. Το έντονο σκούρο µπλε, έχει µια
τάση προς το συντηρητισµό, την αυστηρότητα και το παραδοσιακό. Χαλαρώνει, βοηθά στην
καλή διατροφή και στην ανάπτυξη του σώµατος. Προάγει την αλήθεια, την τιµιότητα και την
αξιοπιστία. Το γαλάζιο σηµαίνει ρύθµιση της συναισθηµατικής συµπεριφοράς. Είναι το
χρώµα των «φυσιολογικών» ατόµων και των παιδιών στο αναπτυξιακό στάδιο της λογικής
(Κάσσα, 2004).
Το ροζ, είναι η πιο απαλή απόχρωση του κόκκινου χρώµατος, και για αυτό το λόγο,
χαρακτηρίζεται ως το χρώµα της καρδιάς. Σηµαίνει αγάπη, αποδοχή και εµπιστοσύνη από τα
βάθη της καρδιάς. Είναι το χρώµα των ευγενικών ψυχικών αισθηµάτων σε µια ανώτερη
πνευµατική κλίµακα. Είναι το χρώµα της τρυφερότητας, της απαλότητας και της ετοιµότητας
για προσφορά. Ακόµη, γιατρεύει πληγωµένες καρδιές και προάγει την φιλία και την αγάπη.
Στην υπερβολική του χρήση όµως, σηµαίνει ταραγµένη µε την πραγµατικότητα σχέση,
συνειδητή αποστροφή για τα ουσιώδη πράγµατα της ζωής και φόβους για τη σκληρή
πραγµατικότητα (Κάσσα, 2004).
Το πορτοκαλί, προκύπτει από την ανάµειξη του κόκκινου και του κίτρινου χρώµατος.
Είναι το σύµβολο της αισιοδοξίας και της χαράς της ζωής. Είναι θετικό, ζεστό χρώµα, που
ενεργοποιεί και αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση για δράση. ∆ίνει θάρρος και
δύναµη. Χαρακτηρίζεται ως το «κοινωνικό χρώµα», γιατί εµψυχώνει για κοινωνικές
συναναστροφές, βοηθάει την ανοιχτή και καλή διάθεση απέναντι στους άλλους και δίνει
θερµή συµπεριφορά. Σε αντίθεση µε το κόκκινο, που έχει έκρυθµες εκρήξεις, το πορτοκαλί
βοηθά να διατηρεί κάποιος τον έλεγχο των συναισθηµάτων του. Ακόµη, ζεσταίνει και
χαροποιεί, χαλαρώνει την ένταση και βοηθά την πνευµατική λειτουργία (Κάσσα, 2004).
Το καφέ, είναι ένα πολύ σκούρο πορτοκαλί. Είναι ένα γήινο χρώµα. Φανερώνει την
ανάγκη για τάξη και οικογενειακή θαλπωρή. Συνδέεται µε την επιθυµία για µια απλή και
ήσυχη ζωή στη φύση. Το καφέ εκφράζει τις σωµατικές εντυπώσεις. Είναι οι ρίζες και παρέχει
τη βάση για υψηλότερους στόχους. Γενικά, πιστεύεται, ότι αντιπροσωπεύει τη µητρική
αγκαλιά και τη στοργή, όπως επίσης ότι ταυτίζεται µε την έννοια της σταθερότητας. Το
σκούρο καφέ, µαζί µε το µαύρο βέβαια, είναι τα χρώµατα που απωθούν περισσότερο τα
παιδιά (Κάσσα, 2004).
Το µωβ, προκύπτει από την ένωση του κόκκινου και του µπλε χρώµατος. Είναι το χρώµα
της έµπνευσης, του µυστικού, της φαντασίας, της προσωπικής δηµιουργικότητας και της
αυτοθυσίας. Εξαιτίας των χρωµάτων από τα οποία προέρχεται, συνδυάζει τόσο την

132

παρόρµηση, όσο και την ηρεµία. Για αυτό το λόγο, το µωβ ενώνει την ύλη µε το πνεύµα.
Σπάνια οι άνθρωποι δείχνουν προτίµηση στο µωβ, και αυτό συµβαίνει όταν είναι πολύ
ευαίσθητοι καλλιτέχνες και ιδιόρρυθµες προσωπικότητες. Γενικά, φανερώνει
συναισθηµατικές διαταραχές (Κάσσα, 2004).
Το γκρι, προέρχεται από το άσπρο και το µαύρο χρώµα. Σηµαίνει απόλυτη
ουδετερότητα, υπερβολική µέχρι και ψυχαναγκαστική προσήλωση, και ως εκ τούτου,
διάθεση για συµβιβασµούς. Συγχρόνως, δείχνει και πείσµα, ισχυρογνωµοσύνη και ψυχική
αντίσταση. Φανερώνει απώθηση, φόβο για ζωή και εσωτερικές πιέσεις. Προτιµάται από
δύσκολους ανθρώπους και δύστροπους χαρακτήρες (Κάσσα, 2004).
Το λευκό, είναι σύµβολο αγνότητας, καθαρότητας και αθωότητας. Φανερώνει διαφάνεια,
προτίµηση στο φως και την απόλυτη αποδέσµευση από την ύλη. Προάγει την ευφυΐα και την
ατοµική λάµψη προς τα έξω. ∆ηλώνει την ανάγκη για ένα νέο ξεκίνηµα και για προσωπική
ανάπτυξη. Ωστόσο, σε υπερβολική δόση, το λευκό σηµαίνει ψυχρότητα, αφηρηµένες ιδέες,
υπερβολική ευαισθησία και κυνισµό. ∆εν χρησιµοποιείται εύκολα, παρά µόνο από άτοµα µε
ψυχικές διαταραχές (Κάσσα, 2004).
Το µαύρο, εκφράζει θλίψη, απώλεια, µελαγχολία και φόβο. Σκεπάζει και κρύβει
συναισθήµατα. Ψυχολογικά σηµαίνει φόβους, νευρώσεις, κατάθλιψη και άρνηση ζωής.
Χαρακτηρίζει το ακοινώνητο άτοµο και την επιθυµία του να εξαφανιστεί από τον κόσµο, την
επιθυµία του να κρυφτεί. ∆ηλώνει αγωνία, άγχος και ανησυχία. Το µαύρο είναι το χρώµα των
νευρωτικών και των εφηβικών διαταραχών (Κάσσα, 2004).
Το τιρκουάζ, είναι µια απόχρωση του µπλε. Συσχετίζεται µε την αφοσίωση στη µελέτη
και τη συλλογή πληροφοριών, τη θέληση για γνώση, τον αυτοσεβασµό και την υπευθυνότητα
(∆ήµου, 1994).
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3)
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο David Thomson, το 1975, επανέλαβε τις ακόλουθες φράσεις του Sigmund Freud:
«Αυτός, που έχει µάτια να βλέπει και αυτιά να ακούει, µπορεί να πείσει τον εαυτό του,
ότι κανένας θνητός δεν µπορεί να κρατήσει ένα µυστικό. Αν τα χείλη του είναι σιωπηλά,
τότε πιάνει ψιλή κουβεντούλα µε τα άκρα των δαχτύλων του. Η προδοσία στάζει από
κάθε πόρο». Με άλλα λόγια, ακόµη και αν δεν υπάρχει ο λόγος, ακόµη και αν το πρόσωπο
αρνείται να µιλήσει, τότε πληροφορίες σχετικά µε το άτοµο και για το τι συµβαίνει µέσα του,
διαρρέουν από το υπόλοιπο σώµα. Πιο συγκεκριµένα, το χέρι µπορεί να σχεδιάσει
αφηρηµένα, χωρίς να το επιδιώκει. Αλλά µπορεί να ζωγραφίσει και ηθεληµένα. Η πρόκληση,
είναι να µάθει κάποιος, πώς να διαβάζει το ίχνος που αφήνει (Klepsch & Logie, 1987) .
Οι ειδικοί προτείνουν τέσσερα βασικά στοιχεία ανάλυσης του παιδικού ιχνογραφήµατος:
α) την χρησιµοποίηση του χώρου, δηλαδή το πώς θα αξιοποιήσει το παιδί το δεδοµένο χώρο
για σχέδιο και που θα τοποθετήσει το σχέδιο του, β) το περίγραµµα, δηλαδή τι είδους
γραµµές προτιµάει για τις µορφές του, γ)τα χρώµατα που επιλέγει για να γεµίσει το σχέδιο
του και δ)το περιεχόµενο, δηλαδή το τι έχει ζωγραφίσει το παιδί στο σχέδιο του (Meredieu,
1981).
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τη θέση του ιχνογραφήµατος στο φύλλο, αυτό χωρίζεται
σε 4 µέρη, µε τη βοήθεια ενός κάθετου και ενός οριζόντιου άξονα. Η επάνω ζώνη συµβολίζει
τη φαντασία και την πνευµατικότητα. Το επάνω αριστερό µέρος είναι η ζώνη της
παθητικότητας, ότι δηλαδή το παιδί δέχεται τη ζωή του ως απλός θεατής. Το επάνω δεξί
τµήµα είναι η ζώνη της δραστηριότητας, ότι δηλαδή το παιδί παλεύει για τη ζωή. Η κάτω,
τώρα, ζώνη, συµβολίζει τα αρχέγονα ένστικτα της διατήρησης στη ζωή. Είναι η ζώνη που
προτιµούν οι κουρασµένοι, οι καταπιεσµένοι και οι παθολογικά νευρωτικοί. Το κάτω µέρος,
συνδέεται επίσης, µε την καθηµερινή ζωή. Κάτω αριστερά, είναι η ζώνη του ξεκινήµατος και
των πρώτων χρόνων της ζωής, ενώ κάτω δεξιά είναι η γη και οι συγκρούσεις. Η αριστερή
γενικότερα, ζώνη, είναι αυτή που συµβολίζει το παρελθόν και τα πρώτα παιδικά χρόνια
(Βαλασίδου & Σαγιά, 2009).
Ας περάσουµε τώρα, στο περίγραµµα και στις γραµµές, που χρησιµοποιεί το παιδί, όταν
ζωγραφίζει. Οι τρεµουλιαστές γραµµές ή µη θαρραλέες, δείχνουν ότι το παιδί δεν έχει
εµπιστοσύνη στον εαυτό του και ότι είναι δειλό. Οι δυνατά πατηµένες γραµµές, που τρυπούν
το χαρτί, δείχνουν ένα νευρικό και επιθετικό παιδί. Αντίθετα, οι σταθερές, καθαρές και χωρίς
σβησίµατα γραµµές δηλώνουν ότι το παιδί είναι ισορροπηµένο. Αν στο σχέδιο, επικρατούν
οι ελικοειδείς γραµµές και οι καµπύλες, τότε το παιδί είναι αρκετά ευαίσθητο και ήπιων
τόνων. Αν οι γραµµές, από την άλλη πλευρά, είναι ευθείες και µε γωνίες, τότε το σχέδιο
αποπνέει ρεαλισµό και πρωτοβουλία. Ακόµη, αν στο σχέδιο επικρατούν, οι κάθετες ευθείες
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και οι καµπύλες, τότε αυτό δείχνει, ότι το παιδί είναι ικανό να ελέγχει τις παρορµήσεις του.
Αν όµως, κυρίαρχες είναι οι οριζόντιες ευθείες γραµµές, τότε το παιδί υποφέρει από ψυχικές
συγκρούσεις. Τέλος, όταν το σχέδιο, ξεχειλίζει από το χαρτί, τότε αυτό δηλώνει ανωριµότητα
του αισθήµατος του χώρου (Meredieu, 1981).
Το χρώµα, τώρα, έχει αναλυθεί µε λεπτοµέρειες στην προηγούµενη ενότητα.
Τέλος, ένα άλλο σηµείο που προσέχουν, όσοι αναλύουν το παιδικό σχέδιο, είναι το
περιεχόµενο. Σε κάθε θέµα, επικρατούν σύµβολα, που πρέπει κανείς να τα γνωρίζει για να τα
καταλάβει. Στις περισσότερες ζωγραφιές, ωστόσο, επικρατεί η παρουσία ανθρώπινων
µορφών (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). Για το λόγο αυτό, ακολούθως, θα δοθεί µια λεπτοµερής
αλλά και ψυχοδυναµική ανάλυση, των διαφόρων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των
ανθρώπινων µορφών και µερικών άλλων σηµείων της ζωγραφιάς.
1.Μέγεθος:
Το µέγεθος των αντικειµένων των σχεδίων είναι δυνατόν να επηρεαστεί από τους
συναισθηµατικούς χαρακτηρισµούς, που έχουν τα παιδιά σε εκείνα τα αντικείµενα, και
µπορεί να ερµηνευθεί σοβαρά, ως δείκτης των συναισθηµάτων τους, ως προς το µέγεθος
ορισµένων αντικειµένων, που απεικονίζονται (Νικολόπουλος & Χατήρα, 2008).
Οι µεγάλες ζωγραφιές σχεδιάζονται συνήθως, από παιδιά επιθετικά, µε φτωχές
ικανότητες ελέγχου των παρορµήσεων τους. Περιστασιακά, βέβαια, σχεδιάζονται και από
δειλά και ντροπαλά παιδιά, εκφράζοντας µια επιθυµία να ήταν πιο δυνατά και πιο
αξιοπρόσεχτα (Klepsch & Logie, 1987).
Οι µικρές ζωγραφιές σχεδιάζονται από ντροπαλά, δειλά ή και αποσυρµένα παιδιά. Το
µικρό µέγεθος καθρεπτίζει αυτή την ανασφάλεια, που διαθέτουν. Περιστασιακά, όµως,
µερικά επιθετικά εξωτερικά παιδιά µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, ζωγραφίζουν µικρές εικόνες
(Klepsch & Logie, 1987).
2.Έµφαση & Υπερβολή:
Το τµήµα του σώµατος, που ενδιαφέρει τα παιδιά, είτε υπερτονίζεται είτε δεν του δίνεται
ιδιαίτερη έµφαση. Τα κεφάλια, είτε σχεδιάζονται µεγάλα είτε µικρά, σε σχέση µε το υπόλοιπο
σώµα, φανερώνουν άτοµα πνευµατικά ανεπαρκή. Συνήθως, εκείνα που σχεδιάζουν µεγάλα
δυσανάλογα κεφάλια, επιθυµούν να ήταν εξυπνότερα ή καλύτερα σε κάποιον τοµέα (Klepsch
& Logie, 1987).Όταν σχεδιάζονται προφίλ, αυτό δηλώνει µια τάση φυγής, που αδυνατεί να
κοιτάξει τον άλλον στα µάτια (Μαζαράκη, 1987). Το στόµατα, τώρα, είτε υπερτονίζονται
είτε υποτονίζονται, δείχνουν, µιας και το στόµα είναι ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας,
διαταραχή στη γλώσσα και το λόγο (Klepsch & Logie, 1987).Μπορεί επίσης, να έχουν
ερωτική ή επιθετική ή σχετική µε την τροφή σηµασία. Ένα χοντρό στόµα σηµαίνει λαιµαργία
(Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). Τα σφιγµένα χείλη, τώρα, δείχνουν ένταση και συγκρατηµένη
επιθετικότητα. Η γλώσσα, έχει σεξουαλική σηµασία. Η παρουσία της, σηµαίνει ότι το παιδί
προσπαθεί να λύσει προβλήµατα που απασχολούν την προσωπική του σεξουαλικότητα

135

(Βαλασίδου & Σαγιά, 2009).Περνώντας στα µάτια, όταν τα παιδιά σχεδιάζουν τα µάτια κενά,
χωρίς κόρη οφθαλµού, συνήθως δηλώνει µαθησιακή δυσκολία οπτικής επεξεργασίας
(Klepsch & Logie, 1987). ∆εν θα πρέπει να λησµονείται το γεγονός, ότι τα µάτια είναι ο
καθρέφτης της ψυχής. Όταν είναι µεγάλα, δείχνουν εξωστρέφεια ή περιέργεια, ενώ τα µικρά
δηλώνουν εσωστρέφεια (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009). Τα µαλλιά, είναι σύµβολο σεξουαλικό,
και τα κορίτσια που αποκτούν συνείδηση της δυνατότητας τους να γοητεύσουν, φροντίζουν
τα µαλλιά των γυναικείων προσώπων που ζωγραφίζουν, ενώ τα αγόρια σχεδιάζουν µπούκλες
και κυµατισµούς στα µαλλιά, γεγονός το οποίο εκφράζει την ύπαρξη δείγµατος ναρκισσισµού
(Μαζαράκη, 1987). Τα χέρια, µεγάλα και µακριά, σχεδιάζονται συνήθως από παιδιά, που
επιθυµούν να έχουν τον έλεγχο ή την εξουσία, ενώ ισχύει και το ακριβώς αντίθετο (µικρά
χέρια- φόβος στην εξουσία και απουσία δύναµης). Τα πόδια, σχεδιάζονται µεγάλα, από
αυτούς που επιθυµούν µια ασφαλή βάση. Η µύτη, τώρα, συνήθως σχεδιάζεται πιο µεγάλη,
όταν τα παιδιά πάσχουν από κάποια µορφή άσθµατος. Τα αυτιά, συνήθως µεγεθύνονται από
τα παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής. Μεγάλα αυτιά, σχεδιάζουν και τα παιδιά,
που θεωρούν ότι οι άλλοι µιλούν για αυτά συνεχώς (Klepsch & Logie, 1987). Ο λαιµός,
συνδέει το κεφάλι µε το σώµα, τη σκέψη µε τα ένστικτα. Όταν είναι χοντρός και κοντός,
συµβολίζει τη δύναµη των ενστίκτων. Ο µακρύς και λεπτός λαιµός, από την άλλη πλευρά,
δείχνει την επιθυµία ελέγχου των ορµών (Μαζαράκη, 1987). Το κορµί, είναι η περιοχή των
ενστίκτων, και αναπαρίσταται από τα πολύ µικρά παιδιά µε ωοειδή µορφή, πριν χωριστεί µε
ευκρίνεια σε µπούστο και λεκάνη. Αν ο κορµός είναι αδύνατος, µπορεί να δείχνει ότι το παιδί
δεν είναι ευχαριστηµένο µε το σώµα του ή φοβάται µήπως παχύνει ή µεγαλώσει. Η
θηλυκότητα, εκδηλώνεται µε καµπύλες, ενώ η αντρική δύναµη εκφράζεται µε γωνίες ή
τετράγωνο. Επιπλέον, το στήθος σχεδιάζεται από τα µικρά κοριτσάκια, που αποκτούν
συνείδηση του φύλου τους και προσπαθούν να ταυτιστούν µε τη µητέρα τους και να
υπερβούν το οιδιπόδειο σύµπλεγµα (Μαζαράκη, 1987).
3.Απουσία:
Τα παιδιά, συνήθως, όταν τους απασχολεί κάποιο τµήµα του σώµατος τους, µπορεί και
να το παραλείψουν. Όταν παραλείπονται οι παλάµες, συνήθως, δηλώνει ανασφάλεια και
δυσκολία αντιµετώπισης του περιβάλλοντος (σχολικού, οικογενειακού, κοινωνικού). Τα
χέρια, όταν απουσιάζουν, σηµαίνει ότι το παιδί νιώθει αδύναµο και αναποτελεσµατικό. Όταν
λείπουν τα πόδια, αυτό δηλώνει, ότι το παιδί νιώθει ακίνητο ,και ότι δεν έχει, όση στήριξη θα
ήθελε. Όταν απουσιάζει, το κάτω µέρος του ποδιού, αυτό δείχνει µια αίσθηση «αβοηθησίας»
και έλλειψη ασφάλειας. Όταν λείπει η µύτη από το σχέδιο, τότε αυτό νοιώθει αδύναµο ή
υποφέρει από άσθµα. Όταν το παιδί παραλείπει το στόµα, τότε αυτό φανερώνει µια δυσκολία
επικοινωνίας µε τους άλλους(Klepsch & Logie, 1987) ή ενοχή (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009).
Επίσης, τα ασθµατικά παιδιά παραλείπουν κάποιες φορές το στόµα (Klepsch & Logie, 1987).
4.∆όντια
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Τα δόντια αναπαριστούν την επιθετικότητα. Ένα ποσοστό επιθετικότητας θεωρείται
δικαιολογηµένο, αλλά τα δόντια µπορούν να φανερώσουν και την αποκλίνουσα
επιθετικότητα (Klepsch & Logie, 1987).
5.Σεξουαλικά Όργανα:
Όταν σχεδιάζονται, αυτό µπορεί να είναι δείγµα επιθετικότητας (Klepsch & Logie, 1987).
Αλλά, µπορεί να είναι και δείγµα οξείας µορφής άγχους για το σώµα και φτωχή ικανότητα
ελέγχου παρορµήσεων (Koppitz, 1968).
6. Αφαλός:
Όταν τον ζωγραφίζει το παιδί, δείχνει εξάρτηση. Αναπαριστά την πρώτη εξάρτηση από
τον οµφάλιο λώρο (Klepsch & Logie, 1987).
7. Ήλιος:
Ο ήλιος, όταν περιλαµβάνεται στη ζωγραφιά, συνήθως δείχνει την πατρική φροντίδα και
αγάπη. Ο ήλιος είναι πηγή ζεστασιάς, όπως είναι και οι γονείς που ανατρέφουν το παιδί.
Μερικές φορές, σύννεφα εµποδίζουν ή κρύβουν τον ήλιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το παιδί
πιθανά δεν λαµβάνει γονεϊκή αγάπη(Klepsch & Logie, 1987).
8. Έκφραση Στόµατος:
Χαρούµενα ή Λυπηµένα πρόσωπα, δείχνουν χαρούµενους ή λυπηµένους
ανθρώπους(Klepsch & Logie, 1987).
9.Ασυνήθιστοι Τρόποι Απεικόνισης Ανθρώπων:
α) Φιγούρα σαν ραβδί: Σε αυτήν την περίπτωση, τα παιδιά είναι απρόθυµα να
αποκαλυφθούν. Αποφεύγουν τη λήψη οποιουδήποτε ρίσκου.
β) Αγελαδάρηδες: Σχεδιάζονται από παιδιά, που θέλουν να γίνουν µυώδη και δυνατά.
γ) Κλόουν: Σχεδιάζονται συνήθως, από παιδιά που έχουν χαµηλή αυτοαντίληψη.
δ) Τέρατα και Μάγισσες: Τα παιδιά διαθέτουν χαµηλά αυτοεκτίµηση.
Κριτική του Ιχνογραφήµατος ως Κλινικού Εργαλείου
Οι προβολικές τεχνικές, και εδώ το παιδικό σχέδιο, στηρίζεται, όταν γίνεται προσπάθεια
ανάλυσης του, στην ψυχοδυναµική ανάλυση. Και η ψυχοδυναµική ανάλυση βασίζεται στην
ψυχαναλυτική θεωρία, η οποία έχει υποστεί πολλή κριτική. Το µεγαλύτερο ζήτηµα γύρω από
αυτήν, είναι ότι κατηγορείται για απουσία εµπειρικής επαλήθευσης των εννοιών, που αυτή
χρησιµοποιεί . Και µια από αυτές τις έννοιες, είναι και αυτή της προβολής (Συγκολλίτου,
2008). Υποστηρίζεται, µε άλλα λόγια, ότι δεν υφίσταται εγκυρότητα των τεχνικών που
χρησιµοποιεί η ψυχαναλυτική κατεύθυνση, καθώς κρίνεται, ότι η θεωρία δεν µπορεί να
επαληθευθεί (Pervin & John, 1997). Οι προβολικές τεχνικές ενισχύουν τη µελέτη της
φαντασίωσης και της πολύπλοκης οργάνωσης των αντιλήψεων, ωστόσο, η ερµηνεία
παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας και εγκυρότητας (Entwisle, 1972).
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Ωστόσο, παρά την ευρείας κλίµακας κριτική, που έχει δεχθεί η προβολική τεχνική, ως
διαγνωστικό µέσο και κλινικό εργαλείο, η διεθνής χρήση της, αποδεικνύει την χρησιµότητα
της σε ψυχοδιαγνωστικό επίπεδο. Το µόνο σηµείο, που αξίζει να τονιστεί, είναι, ότι το
προβολικό εργαλείο απλά ενισχύει τον ψυχολόγο στο διαγνωστικό του έργο. Η συνολική
διάγνωση της κάθε φορά περίπτωσης, είναι πολυπαραγοντική (Συγκολλίτου, 2008).
Η προκείµενη έρευνα επιχειρεί να αναδείξει την ικανότητα της προβολικής τεχνικής (εδώ
προβολικού σχεδίου), για ανάσυρση πληροφοριών από το ασυνείδητο του αξιολογουµένου.
Τα αποτελέσµατα, που φαίνονται στο επόµενο κεφάλαιο, αποδεικνύουν ότι το παιδικό
σχέδιο, ήταν όντως µέσο έκφρασης των συναισθηµάτων των µαθητών προς τη µάθηση, και
ότι εποµένως, το παιδικό ιχνογράφηµα, αποτελεί ένα κλινικό εργαλείο διάγνωσης, ενώ
υπερτονίζεται παράλληλα η χρησιµότητα του ως δοκιµασίας αξιολόγησης των
συναισθηµάτων ενός ατόµου.
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4)
ΛΑΘΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΛΕΞΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

15,6

14,9

11

16,1

Πίνακας 1: Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις ανά τάξη λαθεµένων αποκρίσεων στην ανάγνωση µεµονωµένων
λέξεων

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΛΕΞΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

235*
77,6*

283*
225*

Πίνακας 2: Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις ανά τάξη συνολικού χρόνου στην ανάγνωση µεµονωµένων
λέξεων
*Οι τιµές έχουν επηρεαστεί από ακραίες τιµές στη ΣΤ’ τάξη

5)
ΨΕΥ∆ΟΛΕΞΕΙΣ

ΛΑΘΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΨΕΥ∆ΟΛΕΞΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

23,9

21,4

14,2

14,4

Πίνακας 3: Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις ανά τάξη λαθεµένων αποκρίσεων στην ανάγνωση µεµονωµένων
ψευδολέξεων

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
ΨΕΥ∆ΟΛΕΞΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

211*
49,9*

241*
152,2*

Πίνακας 4: Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις ανά τάξη συνολικού χρόνου στην ανάγνωση µεµονωµένων
ψευδολέξεων
*Οι τιµές έχουν επηρεαστεί από ακραίες τιµές στη ΣΤ’ τάξη
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6)
WISC III

WISC III
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

∆’ ΤΑΞΗ

ΣΤ’ ΤΑΞΗ

14.9

15.4

2.8

2.8

Πίνακας 5: Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις ανά τάξη ορθών αποκρίσεων στο WISC III

7)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΣ
**Αξίζει να διευκρινιστεί, ότι οι ζωγραφιές, πρώτα χαρακτηρίστηκαν από τον εξωτερικό
κριτή ως θετικές, αρνητικές, ή ουδέτερες, και έπειτα, ταξινοµήθηκαν οι απαντήσεις του, σε
υποκατηγορίες, ανάλογα, µε την οµάδα στην οποία ανήκαν οι µαθητές. Τα ιχνογραφήµατα
δεν δόθηκαν προς χαρακτηρισµό στον εξωτερικό κριτή, χωρισµένα σε οµάδες, αλλά όλα
µαζί, σε µη ταξινοµική σειρά.
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ID

Εξωτερικός Κριτής

1577

+

1578

+

1581

+

1589

-

1594

=

1595

-

1599

-

1601

+

1603

-

1607

=

1608

=

1610

+

1636

-

Πίνακας 6. «Πρώτη Εντύπωση του Εξωτερικού Κριτή για το «Εγώ στην Τάξη µου», για τα παιδιά µε Καλή
Σχολική Επίδοση

ΧΑΜΗΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
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ID

Εξωτερικός Κριτής

1590

=

1593

+

1597

-

1598

=

1605

=

1606

-

1617

=

1622

=

1625

-

1626

-

1630

=

1632

-

1635

-

1637

+

Πίνακας 7 . «Πρώτη Εντύπωση του Εξωτερικού Κριτή για το «Εγώ στην Τάξη µου», για τα παιδιά µε Χαµηλή
Νοηµοσύνη

∆ΥΣΛΕΚΤΙΚΟΙ
ID

Εξωτερικός
Κριτής

1600

=

1602

+

1627

-

1631

+

Πίνακας 8. «Πρώτη Εντύπωση του Εξωτερικού Κριτή για το «Εγώ στην Τάξη µου», για τα παιδιά µε ∆υσλεξία

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
ID

Εξωτερικός Κριτής

1579

=

1580

+

1582

=

1583

+

1584

-
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1585

+

1591

=

1592

=

1596

=

1604

=

1609

-

1611

-

1612

-

1613

-

1614

-

1615

=

1619

-

1624

=

1628

-

1629

=

1633

=

1634

+

1638

=

Πίνακας 9. «Πρώτη Εντύπωση του Εξωτερικού Κριτή για το «Εγώ στην Τάξη µου», για τα παιδιά µε
Εξατοµικευµένες ∆υσκολίες

8)
Σύγκριση First Impression & Negative Signs
Στη συνέχεια, παραβάλλονται πίνακες, οι οποίοι συγκρίνουν την άποψη του εξωτερικού
παρατηρητή περί θετικότητας, αρνητικότητας ή ουδετερότητας των ζωγραφιών, µε την άποψη του
εξεταστή, που έχει διορθώσει βάσει των «negative signs».
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ»
ΑΠΟ : 1.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΗ (FIRST
IMPRESSION) & 2. ΕΞΕΤΑΣΤΗ (NEGATIVE
SIGNS)
ID

FIRST
IMPRESSION

NEGATIVE
SIGNS*

(όπου: + για
Θετική, = για

(όπου: + για
Θετική, και –
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ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ;
ΝΑΙ Η’ ΟΧΙ;

για Αρνητική)

1577

Ουδέτερη και –
για Αρνητική)
+

+

ΝΑΙ

1578

+

+

ΝΑΙ

1581

+

+

ΝΑΙ

1589

-

-

ΝΑΙ

1594

=

+

ΟΧΙ

1595

-

-

ΝΑΙ

1599

-

-

ΝΑΙ

1601

+

+

ΝΑΙ

1603

-

+

ΟΧΙ

1607

=

+

ΟΧΙ

1608

=

+

ΟΧΙ

1610

+

+

ΝΑΙ

1636

-

-

ΝΑΙ

Πίνακας 10.

ΧΑΜΗΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ»
ΑΠΟ : 1.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΗ (FIRST
IMPRESSION) & 2. ΕΞΕΤΑΣΤΗ (NEGATIVE
SIGNS)
FIRST
IMPRESSION

1590

(όπου: + για
Θετική, = για
Ουδέτερη και –
για Αρνητική)
=

1593

ID

NEGATIVE
SIGNS*
(όπου: + για
Θετική, και –
για Αρνητική)

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ;
ΝΑΙ Η’ ΟΧΙ;

+

ΟΧΙ

+

+

ΝΑΙ

1597

-

+

ΟΧΙ

1598

=

-

ΟΧΙ
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1605

=

-

ΟΧΙ

1606

-

-

ΝΑΙ

1617

=

+

ΟΧΙ

1622

=

-

ΟΧΙ

1625

-

+

ΟΧΙ

1626

-

+

ΟΧΙ

1630

=

-

ΟΧΙ

1632

-

-

ΝΑΙ

1635

-

+

ΟΧΙ

1637

+

-

ΟΧΙ

Πίνακας 11.

∆ΥΣΛΕΞΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ»
ΑΠΟ : 1.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΗ (FIRST
IMPRESSION) & 2. ΕΞΕΤΑΣΤΗ (NEGATIVE
SIGNS)
FIRST
IMPRESSION

1600

(όπου: + για
Θετική, = για
Ουδέτερη και –
για Αρνητική)
=

1602

ID

NEGATIVE
SIGNS*
(όπου: + για
Θετική, και –
για Αρνητική)

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ;
ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

-

ΟΧΙ

+

-

ΟΧΙ

1627

-

+

ΟΧΙ

1631

+

-

ΟΧΙ

Πίνακας 12.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ»
ΑΠΟ : 1.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΗ (FIRST
IMPRESSION) & 2. ΕΞΕΤΑΣΤΗ (NEGATIVE
SIGNS)
ID

FIRST
IMPRESSION

NEGATIVE
SIGNS*
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ΥΠΑΡΧΕΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ;

(όπου: + για
Θετική, και –
για Αρνητική)

ΝΑΙ Η΄ΟΧΙ;

1579

(όπου: + για
Θετική, = για
Ουδέτερη και –
για Αρνητική)
=

-

ΟΧΙ

1580

+

+

ΝΑΙ

1582

=

-

ΟΧΙ

1583

+

+

ΝΑΙ

1584

-

+

ΟΧΙ

1585

+

-

ΟΧΙ

1591

=

-

ΟΧΙ

1592

=

-

ΟΧΙ

1596

=

+

ΟΧΙ

1604

=

+

ΟΧΙ

1609

-

-

ΝΑΙ

1611

-

+

ΟΧΙ

1612

-

+

ΟΧΙ

1613

-

+

ΟΧΙ

1614

-

+

ΟΧΙ

1615

=

+

ΟΧΙ

1619

-

+

ΟΧΙ

1624

=

+

ΟΧΙ

1628

-

+

ΟΧΙ

1629

=

+

ΟΧΙ

1633

=

+

ΟΧΙ

1634

+

+

ΝΑΙ

1638

=

+

ΟΧΙ

Πίνακας 13.

Τα αποτελέσµατα σύγκρισης της πρώτης εντύπωσης του εξωτερικού κριτή, µε την
άποψη του εξεταστή, που έχει διορθώσει µε την κλίµακα αξιολόγησης “negative signs”, µας
δείχνει τα ακόλουθα αποτελέσµατα. Συνολικά, οι απαντήσεις τους συµφωνούν σε µόλις
16/54 περιπτώσεις. Στην οµάδα µε την καλή σχολική επίδοση, συµφωνούν σε 9/13
περιπτώσεις. Στην οµάδα µε την χαµηλή νοηµοσύνη, συµφωνούν στις 3/14 περιπτώσεις. Στην
οµάδα µε τους δυσλεκτικούς µαθητές/ µε µαθησιακές δυσκολίες, επικρατεί πλήρης διαφωνία.
Τέλος, στην οµάδα µε τις εξατοµικευµένες δυσκολίες, υπάρχει συµφωνία των δύο σε µόλις
4/23 απαντήσεις. Η συµφωνία δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, γεγονός, που δεν δείχνει
απαραίτητα, ότι ο εξωτερικός κριτής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια πρώτη ένδειξη
συσχέτισης συναισθηµάτων που αποπνέουν οι ζωγραφιές, µε αυτά που περιγράφουν.
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9)

Στην λίστα που υπάρχει παρακάτω θα πρέπει να διαλέγεις κάθε φορά πόσο πολύ ή
λίγο ταιριάζει η κάθε λέξη (το κάθε επίθετο) στο δάσκαλο της τάξης σου. Εάν
κάποια λέξη δεν ταιριάζει καθόλου βάλε (0). Εάν κάποια λέξη χαρακτηρίζει έστω και
λίγο τον δάσκαλο της τάξης σου, διάλεξε τη διαβάθµιση (1, 2), ενώ εάν αυτή λέξη
τον χαρακτηρίζει πολύ διάλεξε ανάµεσα στο 3, 4 και 5.
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο, οπότε µπορείς να εκφράσεις ελεύθερα τη
γνώµη σου.
Καθόλου Πολύ Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα
λίγο
0
1
2
3
4
5
1. Ευγενής
2. Συνεργάσιµος
3. Οµιλητικός
4. Συστηµατικός
5. ‘Εύκολος’ άνθρωπος
6. Ήρεµος
7. Σκληρός / άκαρδος
8. Φιλικός
9. Κακόκεφος
10. Εκδηλωτικός
11. ∆ίκαιος
12. Αυστηρός
13.Στοργικός/Υποστηρικτικός
14. Σταθερός
15. Ενδιαφέρον
16.Χαµηλών τόνων/πράος
17. Απότοµος
18. Αποτελεσµατικός
19. Προσιτός
20. Εγωκεντρικός
21.Αγενής (µη ευγενικός)
22. Μη-συνεργάσιµος
23. Λιγοµίλητος
24. Ανοργάνωτος
25.‘∆ύσκολος’/δύστροπος
26. Καλόκαρδος
27. Απότοµος
28. Εχθρικός
29. Χαρούµενος
30. Απόµακρος
31. Άδικος
32. Ανεκτικός
33. Αδιάφορος
34. Ευµετάβλητος
35. Βαρετός
36. Ευέξαπτος/ευερέθιστος
(θυµώνει/τσακώνεται εύκολα)
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37. Ήρεµος
38. Αναποτελεσµατικός
39. Απρόσιτος
40. Αλτρουϊστής
ενδιαφέρεται για τους άλλους

10)
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11)
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12)
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