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ΣΑ ΝΖΠΗΑ ΕΩΓΡΑΦΗΕΟΤΝ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ
Δσαγγειία Ηαθωβίδοσ* & Δσαγγειία Μασρηθάθε*
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή, κέζα από ηε ρξήζε ηρλνγξαθεκάησλ (κε ηελ νδεγία
«δσγξάθηζέ κνπ ην αγαπεκέλν ζνπ θαγεηό») εμεηάδνληαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηα
βηώκαηα 276 πξνλεπίσλ θαη λεπίσλ θαη ησλ δύν θύισλ (135 αγόξηα θαη 141 θνξίηζηα) από
δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ, πνπ πξνζεγγίδεηαη σο
πνιπηξνπηθό θείκελν (ζπλδπαζκόο νπηηθνύ θαη γισζζηθνύ πιηθνύ), βαζηδόκαζηε ζηελ
θνηλσληνζεκεησηηθή κέζνδν ησλ Kress θαη van Leeuwen. Σν δείγκα ησλ ηρλνγξαθεκάησλ
αλαιύζεθε κε βάζε ηηο ηξνθέο πνπ δσγξάθηζαλ ηα παηδηά θαη κε βάζε ηνπο θώδηθεο θαη ηηο
κεηαθνξέο πνπ απηά επηιέγνπλ γηα λα πξνβάιινπλ ην θαγεηό πνπ πξνηηκνύλ. Πέξα από ηα
βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (θύιν, πεξηνρή, ηύπνο λεπηαγσγείνπ
θηι.) ζηελ αλάιπζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ ιήθζεθαλ ππόςε νη πην θάησ θαηεγνξίεο: ζηνηρεία
ππνγξαθήο ζην ηρλνγξάθεκα, ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ (πξνζαλαηνιηζκόο, ζέζε ηξνθήο,
ζεκαίλνληα ηξνθήο θ.ά.), ρξώκαηα θαη ζρήκαηα ηρλνγξαθήκαηνο, ζελάξην/ζύλζεζε,
γισζζηθό πιηθό. Από ηελ αλάιπζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ δηαπηζηώλεηαη ην πώο ζηα
ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηώλ αληηθαηνπηξίδνληαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο
θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηα βηώκαηά ηνπο
(π.ρ. ηα λήπηα ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο δσγξάθηζαλ θπξίσο ςάξηα, ζαιαζζηλά θαη απγά, ελώ
ηα παηδηά ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο γαιαθηνθνκηθά, όζπξηα θαη θξνύηα).
Λέμεηο-θιεηδηά: Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, Νεπηαγσγείν, Παηδηθό ηρλνγξάθεκα, Πνιπηξνπηθό
θείκελν.

1. Δηζαγωγή
Σν παηδηθό ζρέδην θάζε θνξά «αθεγείηαη» κηα ηζηνξία κε εηθόλεο-ζύκβνια θαη ε
εηθνλνγξαθεκέλε απόδνζε αληηθεηκέλσλ ή/θαη πξνζώπσλ βξίζθεηαη πάληα ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ ηίηιν-ζέκα. Έηζη, ην παηδηθό ζρέδην κπνξεί λα αμηνπνηεζεί
από/θαη γηα ην παηδί, ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνλ εξεπλεηή σο πιηθό πιεξνθόξεζεο γηα
ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ, θαζώο θαη γηα ηα ζηεξεόηππα πνπ ζπλεηδεηά ή
αζπλείδεηα έρεη ελζηεξληζηεί ή όρη (Βακβαθίδνπ, 2005· Γαζθαιάθε & Βακβαθίδνπ,
2007). Ζ αλάιπζε νπηηθνύ πιηθνύ ζπληζηά πεδίν έξεπλαο γηα ςπρνιόγνπο θαη
παηδαγσγνύο, αιιά ζην ρώξν ησλ πνιηηηζκηθώλ ζπνπδώλ ην ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη
ζηε ζεκεησηηθή αλάιπζε, κέζσ ηεο νπνίαο δηεξεπλνύκε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, νη
νπνίεο δηακνξθώλνπλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο.
Ο Rudolf Arnheim (1974) ακθηζβήηεζε ηε «λνεζηαξρηθή» (intellectualist)
αληίιεςε όηη ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ ό,ηη γλσξίδνπλ εθθξάδνληαο ηελ άπνςε όηη ηα
παηδηά ζρεδηάδνπλ ό,ηη βιέπνπλ. ηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηώλ
αληηθαηνπηξίδνληαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Paine, 1992), ε εκπεηξία ηνπο (Bruner,
1964) θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο (Kellman, 1995). Οη Kress θαη
van Leeuwen (1996) αλαθέξνπλ ζρεηηθά όηη ηα παηδηά εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό
*

Δπαγγειία Ηαθσβίδνπ, Νεπηαγσγόο & Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,
Σκήκα Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο. Σει.: 6946840706. Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: eiakovidou@gmail.com
*
Δπαγγειία Μαπξηθάθε, Ph.D., Λέθηνξαο, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ,
Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Ναπαξίλνπ 13Α, Αζήλα. Σει.: 210-3688033. Ζιεθηξνληθή
δηεύζπλζε: emavrikaki@primedu.uoa.gr

από ηελ θαηαζθεπή κεηαθνξώλ, ελώ νη ελήιηθνη δεζκεύνληαη πεξηζζόηεξν από
ππάξρνπζεο κεηαθνξέο ζηελ θνπιηνύξα ηνπο. Σν παηδηθό ζρέδην, ινηπόλ, σο
πνιηηηζκηθό πξντόλ, σο καξηπξία «αιήζεηαο ή ςεύδνπο» (Eco, 1989: 26), θαλεξώλεη
ηελ εμάξηεζε ή όρη ησλ παηδηώλ από ην πιηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν βηώλνπλ
θαζεκεξηλά.
Ζ λεπηαθή θαη ε πξώηε ζρνιηθή ειηθία είλαη νη θαηαιιειόηεξεο γηα ηελ
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο εζηηαζκέλσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, θαζώο
είκαζηε αθόκα ζε ζέζε λα επεξεάζνπκε ηηο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ (Γθνύβξα,
Κπξίδεο & Μαπξηθάθε, 2001). Ζ απνηύπσζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ
παηδηώλ απηήο ηεο ειηθίαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε δηακόξθσζε θαηάιιεια
εζηηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιώλ
εξεπλώλ (Γεκεηξαθόπνπινο θ.ά., 2008· Piperakis et al., 2007· Πηπεξάθεο, 2002).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηδηώμακε ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ ησλ
λεπίσλ κέζσ ησλ ηρλνγξαθεκάησλ ηνπο.
Οη δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξα πεδία αλάιπζεο γηα
λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα γηα ην πώο ηα παηδηά αλαπαξηζηνύλ ηνλ θόζκν ηνπο (DiemWille, 2001· Koppitz, 1984). ηνλ ηνκέα ηεο Αγσγήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο έρεη
γίλεη αλάιπζε παηδηθώλ δσγξαθηώλ (Gabhainn & Kelleher, 2002· MacGregor, Currie
& Wetton, 1998) θαη έρεη επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηνπο γηα λα εξεπλήζνπκε ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ κηθξώλ παηδηώλ ζε ζέκαηα πγείαο (Pridmore & Bendelow, 1995),
αιιά όρη ζε ζέκαηα δηαηξνθήο.
ηελ έξεπλά καο ηα λήπηα απνηύπσζαλ ζην ραξηί απηό πνπ βηώλνπλ (βίσκα) κε
ηε ρξήζε θαη ην ζπλδπαζκό ηόζν ηνπ εηθαζηηθνύ, όζν θαη ηνπ γισζζηθνύ
ζεκαίλνληνο (πνιπηξνπηθόηεηα): ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ θαη κε γξάκκαηα
πξνζπαζνύλ λα νλνκάζνπλ ηηο ηξνθέο θαη, δεηώληαο θάπνηεο θνξέο θαη ηε βνήζεηα
ηεο λεπηαγσγνύ, πξνζπαζνύλ λα ππνγξάςνπλ κε γξάκκαηα ή θαη ζρεδηαζκέλα
γξάκκαηα ηα ηρλνγξαθήκαηα (βι. Δηθόλα 5).
Ο όξνο βίσκα αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηε δηαδηθαζία εθείλε, όπνπ ην άηνκν
έξρεηαη ηαπηόρξνλα ζε κηα ελεξγεηηθή γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κε ην
αληηθείκελν ζην νπνίν επηθεληξώλεηαη, γηα ην νπνίν κηιάεη θαη κε ην νπνίν έρεη κηα
ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε ζρέζε (Πνπξθόο, 2008). Με ηελ έλλνηα «αληηθείκελν»
νξίδεηαη νηηδήπνηε κεηνπζηώλεηαη ζε θέληξν πξνζνρήο ηνπ αηόκνπ. ηελ έξεπλα καο
«αληηθείκελν» απνηειεί ε ηξνθή θαη ε πξνβνιή ησλ βησκάησλ από ηα παηδηά,
εληνπίδεηαη ζηελ ηρλνγξάθεζε ησλ ηξνθώλ, αιιά θαη ζηελ νλνκαζία ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, έλα λήπην από πεξηνρή ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο επέιεμε λα δσγξαθίζεη
έλα παξαδνζηαθό είδνο ηπξόπηηαο κε ην όλνκα «κειίλα». Τπνζηεξίδεηαη δειαδή όηη
«ε πξαγκαηηθόηεηα ηνπ βηώκαηνο, ηνπ βησκέλνπ θόζκνπ, ηεο εζσηεξηθήο ή
ππνθεηκεληθήο ςπρήο ή ςπρηζκνύ ελόο αηόκνπ είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα ηεο
επελέξγεηάο ηνπ πάλσ ζηνλ θόζκν, είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα ησλ πξνζσπηθώλ,
ηδησηηθώλ ρξήζεσλ ή λνεκαηνδνηήζεσλ ηνπ θόζκνπ θαη ησλ ζρεηηδόκελσλ κε
απηόλ, ζεκεησηηθώλ ζπζηεκάησλ» (Πνπξθόο, 2006: 402). Οη ηξνθέο πνπ ηα παηδηά
επηιέγνπλ λα ηρλνγξαθήζνπλ ζπλδένληαη κε ηνλ θόζκν ηνπο ζηε βάζε ηεο
βησκαηηθήο ηνπο πξαγκαηηθόηεηαο (Kellman, 1995).
Ζ πνιπηξνπηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε θαη ηε κίμε πνιιώλ ηξόπσλ
(γισζζηθώλ, εηθνληθώλ, θ.ά.) γηα ηελ έθθξαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ βηώκαηνο ή
ηεο εκπεηξίαο. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ελόο πνιηηηζκηθνύ
πξντόληνο, ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη θαη ζπλδπάδνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο
ζεκεησηηθνί ηξόπνη (modes) (Υνληνιίδνπ, 1999). ηε κειέηε καο εληνπίδεηαη ε
πνιπηξνπηθόηεηα σο ρξήζε θαη ζπλδπαζκόο γισζζηθνύ θαη ζρεδηαζηηθνύ
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ζεκαίλνληνο, δειαδή ζπλδπαζκόο γξακκάησλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ.
Ζ ζεκεησηηθή σο κέζνδνο αλάιπζεο πξνζδηνξίδεη κηα ζεκεηαθή ζπλάξηεζε θαη
ηελ ηππνινγία ησλ ηξόπσλ παξαγσγήο ζεκείσλ. Δθαξκόδεηαη ζε νηηδήπνηε κπνξεί
λα εθιεθζεί σο ζεκαζηαθό ππνθαηάζηαην θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο. Απηή ηε
δηάζηαζε ν Eco (1989: 26) ηελ νξίδεη «σο κειέηε απηνύ πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπό ην ςεύδνο». Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη ζηε ζεκεησηηθή
αλάιπζε είλαη εάλ θαη ζε πνην βαζκό ην αθεγεκαηηθό ζηνηρείν ηεο εηθαζηηθήο
γξαθήο εμαξηάηαη ή θαη αλαπαξάγεη ηα ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο ησλ ελειίθσλ,
θαζώο ην παηδηθό ηρλνγξάθεκα σο ζεκείν απνηειεί έλα θαζαπηό αληηθείκελν, ην
νπνίν δελ κεηαθέξεη ζεκαζίεο, αιιά ηηο παξάγεη. ην πιαίζην απηό επηρεηξνύκε λα
δηεξεπλήζνπκε ηελ αλαθνξηθή ιεηηνπξγία, ηνπο θώδηθεο, ηε ζρεκαηηθή ιεηηνπξγία,
ηελ θαηεύζπλζε, ην θνηλσληθό πιαίζην ησλ ζεκείσλ θαη ηα θνηλσληθά
ζπκθξαδόκελα.
2. Τιηθό – κέζοδος
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο ζπγθεληξώζακε 276 ηρλνγξαθήκαηα από λήπηα
θαη πξνλήπηα, πνπ θνηηνύζαλ ζε δεκόζηα λεπηαγσγεία ηε ρξνληθή πεξίνδν
Ηαλνπάξηνο 2007 - Ηνύληνο 2007 ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Πίλαθαο 1). Ζ
επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε βάζε: (α) ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο πνπ είρακε ζηα
λεπηαγσγεία θαη (β) ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηα λεπηαγσγείσλ από αζηηθέο θαη κε
αζηηθέο πεξηνρέο, όπσο θαη από πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο θαη κε επεηξσηηθήο
Διιάδαο. Οη λεπηαγσγνί είραλ ηελ νδεγία λα δεηήζνπλ από ηα παηδηά λα
δσγξαθίζνπλ ζε ειεύζεξν ζρέδην (όρη θαηεπζπλόκελε δξαζηεξηόηεηα) ην αγαπεκέλν
ηνπο θαγεηό θαη ην έθαλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεύζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ θνηλσληνζεκεησηηθή
αλάιπζε (Kress & van Leeuwen, 1996). Από ην πιηθό πνπ ζπγθεληξώζακε 135
ηρλνγξαθήκαηα ήηαλ από αγόξηα (49%) θαη 141 από θνξίηζηα (51%), ελώ, όζνλ
αθνξά ηελ ειηθία ηνπο, ην 64% πξνήιζε από λήπηα θαη ην 36% από πξνλήπηα.
ρεηηθά κε ην ηκήκα λεπηαγσγείνπ πνπ θνηηνύζαλ, ηα 157 ηρλνγξαθήκαηα (57%)
ήηαλ από νινήκεξα λεπηαγσγεία θαη ηα ππόινηπα 119 από θιαζηθά ηκήκαηα (43%).
Δπίζεο, ε πξνζβαζηκόηεηα ζηελ ηξνθή αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εμεηάζηεθε ζε
δύν θαηεγνξίεο: (α) ηρλνγξαθήκαηα κε πξνέιεπζε από αζηηθή πεξηνρή (πόιε)
(λ=71, 26%) θαη από κε αζηηθή πεξηνρή (ρσξηό) (λ=205, 74%) θαη (β)
ηρλνγξαθήκαηα κε πξνέιεπζε από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα (λ=163, 59%) θαη από ηε
λεζησηηθή Διιάδα (λ=113, 41%).
Πίλαθας 1. Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλά λνκό.
Νοκός
Αξγνιίδνο
Αηηηθήο
Έβξνπ
Εαθύλζνπ
Ζιείαο
Ζκαζίαο
Καβάιαο
Λέζβνπ
Πέιιαο
Φιώξηλαο
Υίνπ
Σύλνιν
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στλόηεηα
25
28
16
50
10
9
35
36
7
33
27
276

Από ηε ζεκεησηηθή αλάιπζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ (Kress & van Leeuwen,
1996· Thwaites, Lloyd & Warwick, 1994) πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο: (α)
πξνζαλαηνιηζκόο ζρεδίνπ (νξηδόληηνο/θάζεηνο), (β) ππνγξαθή (ύπαξμε ππνγξαθήο
λαη/όρη, νινγξάθσο/άιιν, ζέζε, ζεκείν), (γ) ζρήκα/ζρήκαηα (ιηηά/κε όγθν), (δ)
ρξώκα (θπξίαξρν ρξώκα, ζεκαίλνλ ρξώκα), (ε) ζελάξην/ζύλζεζε (ύπαξμε λαη/όρη,
πεξηγξαθή), (ζη) γισζζηθό πιηθό (κε πνκπό ην παηδί, κε πνκπό ηε λεπηαγσγό) θαη
(δ) πξόζζεηα ζεκαίλνληα: νηηδήπνηε ηδηαίηεξν είραλ ηα ηρλνγξαθήκαηα θαη δελ
κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο. Σέινο, ζπγθξίλακε ηα
ηρλνγξαθήκαηα σο πξνο ην θύιν, ηελ ειηθία, ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ
(νινήκεξν/θιαζηθό) θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ παηδηώλ (αζηηθή/κε αζηηθή).
3. Αποηειέζκαηα
ηα 276 ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηώλ θαηαγξάςακε 446 «αλαθνξέο» ζε ηξνθέο,
νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ σο πξνο 5 ζεκεία: αξηζκόο ηξνθώλ (αλά ηρλνγξάθεκα), ζέζε
ηξνθήο, επθξίλεηα, ζπλνδεπηηθά ηξνθήο θαη ζεκαίλνληα ηξνθώλ.
Δπηπιένλ νη ηξνθέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο δηαηξνθηθέο νδεγίεο, πνπ
εμέδσζε ην Αλώηαην Δηδηθό Δπηζηεκνληθό πκβνύιην Τγείαο (1999), αιιά
πεξηιάβακε θαη ηηο θαηεγνξίεο «πίηζα» θαη «ηπξόπηηα, ηνζη, ζπαλαθόπηηα» ιόγσ ηεο
ζπρλήο εκθάληζεο ζηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηώλ. Δπηπιένλ, ζηελ θαηεγνξία
«ςάξηα» πεξηιάβακε θαη ηα «ζαιαζζηλά», ελώ ζηελ θαηεγνξία «δεκεηξηαθά»
πεξηιακβάλνληαη ηξνθέο, όπσο δπκαξηθά θαη ςσκί (Πίλαθαο 2).
Πίλαθας 2. πρλόηεηα ησλ ηξνθηθώλ θαηεγνξηώλ ζηα ηρλνγξαθήκαηα.
Σξνθηθή θαηεγνξία
πρλόηεηα
ρ. ζπρλόηεηα (%)
Φάξηα
Φξνύηα
ηπξόπηηεο, ηνζη θιπ.
Πνπιεξηθά
Πίηζα
Παηάηεο
Όζπξηα
Νεξό
Λαραληθά
θόθθηλν θξέαο
Γεκεηξηαθά
Γιπθά
Γαιαθηνθνκηθά
Απγά
Σύλνιν

23
33
12
17
10
35
29
3
22
81
140
9
18
14
446

4

5,2
7,4
2,7
3,8
2,2
7,8
6,5
0,7
4,9
18,2
31,4
2
4
3,1
100

40

Percent

30

20
31,4

10

18,2

4,0

ΓΛΤΚΑ

2,0

ΓΗΜΗΣΡΙΑΚΑ

ΟΠΡΙΑ

ΠΙΣΑ

ΠΑΣΑΣΔ

ΠΟΤΛΔΡΙΚΑ

ΣΤΡΟΠΙΣΔ-ΣΟΣ

ΦΑΡΙΑ

ΦΡΟΤΣΑ

4,9
0,7

3,1

ΑΒΓΑ

6,5

2,2

ΛΑΥΑΝΙΚΑ

3,8

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΔΑ

2,7

ΝΔΡΟ

5,2

0

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ

7,8

7,4

ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ

Γηάγρακκα 1. πρλόηεηα ησλ ηξνθηθώλ θαηεγνξηώλ ζηα ηρλνγξαθήκαηα.
Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 2 θαη θαίλεηαη θαιύηεξα ζην Γηάγξακκα 1,
ηξνθέο όπσο ηα δεκεηξηαθά (31,4%) θαη ην θόθθηλν θξέαο (18,2%) θπξηάξρεζαλ
ζηα ηρλνγξαθήκαηα, ελώ ηα γιπθά (2%), νη ηπξόπηηεο, ηα ηνζη θ.ιπ. (2,7%) θαη ε
πίηζα (2,2%) ήηαλ νη ιηγόηεξν πξνηηκώκελεο ηξνθέο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηξνθέο πνπ δσγξαθίδνπλ ηα παηδηά από ηελ
επεηξσηηθή ζε ζρέζε κε ηα παηδηά από ηε λεζησηηθή Διιάδα (ρ 2=49,578, df=13,
p=0,000). Γαιαθηνθνκηθά, όζπξηα θαη θξνύηα πξνηηκήζεθαλ θπξίσο από παηδηά ηεο
επεηξσηηθήο Διιάδαο, ελώ ηα απγά θαη ηα ςάξηα από παηδηά λεζησηηθήο Διιάδαο.

Γηάγρακκα 2. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ηξνθηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ πεξηέρνληαη
ζηα ηρλνγξαθήκαηα από ηε λεζησηηθή θαη ηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
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Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ ηξνθώλ αλά ηρλνγξάθεκα (Πίλαθαο 3), αμίδεη λα
αλαθέξνπκε όηη ζηελ πιεηνςεθία ηα παηδηά επέιεμαλ λα δσγξαθίζνπλ κία ηξνθή
(62%), ελώ ην 38% ησλ παηδηώλ επέιεμαλ πάλσ από 2 ηξνθέο, όπσο γηα παξάδεηγκα
ην ηρλνγξάθεκα ζηελ Δηθόλα 1.
Όπσο ήηαλ αλακελόκελν παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα πξνλήπηα θαη ηα λήπηα (ρ2=15,277, df=5, p=0,009). Πεξηζζόηεξα
πξνλήπηα δσγξάθηζαλ κία κόλν ηξνθή (71%) ζε ζρέζε κε αληίζηνηρν 57% ησλ
λεπίσλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη θαη νη δηαθνξέο πνπ θαηαγξάςακε αλάκεζα
ζηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνύλ ην θιαζζηθό θη εθείλα πνπ παξαθνινπζνύλ ην
νινήκεξν ζρνιείν (ρ2=19,650, df=5, p=0,001) κε ηα δεύηεξα λα δσγξαθίδνπλ
πεξηζζόηεξεο από κία ηξνθέο, αιιά ηα ζρέδηά ηνπο λα είλαη ιηγόηεξν επθξηλή
(ρ2=10,196, df=1, p=0,001)
Πίλαθας 3. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιόγσο ηνπ αξηζκνύ ηξνθώλ.
Αξηζκόο εκθαληδόκελσλ ηξνθώλ
πρλόηεηα
ρ. ζπρλόηεηα (%)
1
171
62,0
2
70
25,4
3
19
6,9
4
11
4,0
5
4
1,4
14
1
0,4
Σύλνιν
276
100

Δηθόλα 1. Ηρλνγξάθεκα παηδηνύ κε πεξηζζόηεξεο από κία ηξνθέο.

Ζ ύπαξμε ζελαξίνπ/ζύλζεζεο ζηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ παηδηώλ καο δείρλεη ηε
κεηαθνξά θαη ην βίσκα σο κεηάβαζε ησλ παηδηώλ από ηελ επηινγή ηξνθήο
(αληηθείκελν) πξνο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δηαηξνθήο, πνπ επηιέγεηαη ζηελ
6

νηθνγέλεηα. ην ζύλνιν ησλ ηρλνγξαθεκάησλ, έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό (λ=11, 4%)
είρε ζελάξην. Σα ηρλνγξαθήκαηα απηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πεξηειάκβαλαλ εηθόλεο
ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, όπσο ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη άλζξσπνη πνπ γεπκαηίδνπλ,
θξαηώληαο καραηξνπήξνπλα (Δηθόλα 2). Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε όηη από ηα 11
ηρλνγξαθήκαηα κε ζελάξην, ηα 5 αλήθνπλ ζε λήπηα (45%) θαη ηα 6 ζε πξνλήπηα
(55%).

Δηθόλα 2. Ηρλνγξαθήκαηα κε ζελάξην.

Όπσο θαη ζηελ ύπαξμε ζελαξίνπ/ζύλζεζεο, έηζη θαη ζηελ επθξίλεηα δελ είρακε
κεγάια πνζνζηά επίηεπμεο. Μόιηο ην 11% ησλ ηρλνγξαθεκάησλ ήηαλ επθξηλή
(Δηθόλα 3), ελώ από ηα κε επθξηλή ηρλνγξαθήκαηα παξαηεξήζεθε όηη ην 39%
αλήθεη ζε πξνλήπηα θαη ην 61% ζε λήπηα, όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4, δηαθνξά
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη αλάκεζα ζε παηδηά πόιεο θαη
ρσξηνύ (ρ2=8,376, df=1, p=0,004) αθνύ έλα 5% ησλ δεύηεξσλ έρνπλ επθξίλεηα ζην
ηρλνγξάθεκα ζε ζύγθξηζε κε αληίζηνηρα 16% ησλ πξώησλ.

Δηθόλα 3. Ηρλνγξαθήκαηα κε επθξίλεηα.
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Πίλαθας 4. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιόγσο ηεο επθξίλεηάο ηνπο.
Δπθξίλεηα
ύλνιν
Σάμε
ΟΥΗ
ΝΑΗ
Ν (%)
λ
(%)
λ
(%)
Πξνλήπην
96
39 (35)
3
10 (1)
99 (36)
Νήπην
150
61 (54)
27
90 (10)
177 (64)
Σύλνιν
246
100 (89)
30
100 (11)
276(100)
(ρ2=7,248, df=1, p=0,007)
Μεγάιε δηαθνξά εληνπίζακε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ηρλνγξαθεκάησλ, όπνπ
ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ήηαλ νξηδόληηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, όπσο θαίλεηαη από
ηνλ Πίλαθα 5.
Πίλαθας 5. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ ζύκθσλα κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηνπο.
Πξνζαλαηνιηζκόο
πρλόηεηα
ρ. πρλόηεηα
Ν
(%)
Οξηδόληηνο
238
86,2
Κάζεηνο

38

13,8

Σύλνιν

276

100

Όζνλ αθνξά ζηηο κνξθέο θαη ηα ζρήκαηα δελ παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο
απνθιίζεηο ζηα απνηειέζκαηα: ην 40% ησλ ηρλνγξαθεκάησλ πεξηείραλ ιηηά
ζρήκαηα ζε αληίζεζε κε ην ππόινηπν 60% πνπ είραλ νγθώδε ζρήκαηα (Δηθόλα 4).
Σα παηδηά δελ ελδηαθέξνληαη γηα θόξκεο όπσο νη θαιιηηέρλεο, αιιά απνηππώλνπλ
απηό πνπ βιέπνπλ κε ηνλ ηξόπν πνπ ην αληηιακβάλνληαη θαη ηα πιηθά πνπ δηαζέηνπλ
(Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 1994: 21-23).
Πίλαθας 6. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιόγσο ησλ
ζρεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ.
Δίδνο ζρεκάησλ
πρλόηεηα
ρ. πρλόηεηα
Ν
(%)
Ληηά
109
40
Με όγθν

167

61

Σύλνιν

276

100
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α

β

Δηθόλα 4. Ηρλνγξαθήκαηα κε ιηηά (α) θαη νγθώδε (β) ζρήκαηα.

Δπίζεο, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηξνθή) ζην
ηρλνγξάθεκα. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο δσγξαθηάο ζην θέληξν ηεο ζειίδαο παξαπέκπεη ζε
θπζηνινγηθά θαη αζθαιή άηνκα, ζε άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αζθάιεηα ζηηο
δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ή κηα ηάζε γηα επηθέληξσζε ζηνλ εαπηό ηνπο. Ζ
ηνπνζέηεζε ηεο δσγξαθηάο ζηε δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο εξκελεύεηαη σο κηα
ζρεηηθά ζηαζεξή θαη ειεγρόκελε ζπκπεξηθνξά ή πηζαλή ηάζε δηαλνεηηθνπνίεζεο
πνπ πηζαλόλ αλαζηέιιεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ελώ όηαλ ε δσγξαθηά
ηνπνζεηείηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά δελ δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηα παηδηά.
ην δείγκα καο, ινηπόλ, ε πιεηνςεθία ησλ ηρλνγξαθεκάησλ είρε ηελ ηξνθή ζην
θέληξν (λ= 119, 43,12 %), όπσο θαίλεηαη από ηνλ Πίλαθα 7:
Πίλαθας 7. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο ηξνθήο.
Θέζε Σξνθήο
πρλόηεηα
ρ. ζπρλόηεηα
λ
(%)
Αξηζηεξά

30

10,87

Αξηζηεξά-Γεμηά

4

1,45

Αξηζηεξά-Κέληξν-Γεμηά

29

10,51

Γεμηά

7

2,54

Κέληξν

119

43,12

Κέληξν-Αξηζηεξά

34

12,32

Κέληξν-Γεμηά

23

8,33

Πιήξε Γηάζηαζε

30

10,87

Σύλνιν

276

100

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή απόθιηζε γηα ηε ζέζε ηεο ηξνθήο εληνπίζακε ζην
ζπζρεηηζκό κε ην θύιν (Πίλαθαο 8). Δίλαη κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ
(λ=72) πνπ ηνπνζέηεζαλ ηελ ηξνθή ζην θέληξν, ζε αληίζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν
αξηζκό ησλ αγνξηώλ (λ=47).
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ΑξηζηεξάΚέληξνΓεμηά

Γεμηά

Κέληξν

ΚέληξνΑξηζηεξά

ΚέληξνΓεμηά

Πιήξε
Γηάζηαζε

Σύλνιν

Αγόξη

18

3

20

2

47

21

11

19

141

Κνξίηζη

12

1

9

5

72

13

12

11

135

Σύλνιν

30

4

29

7

119

34

23

30

276

Αξηζηεξά

ΑξηζηεξάΓεμηά

Πίλαθας 8. πζρεηηζκόο θύινπ θαη ζέζεο ηξνθήο.

(df= 7, ρ2=16,847, p=0, 018 <0,05)
Δπηπιένλ, ζεκαληηθό ζηνηρείν απνηέιεζε θαη ε ππνγξαθή ησλ παηδηώλ ζηα
ηρλνγξαθήκαηά ηνπο. ύκθσλα κε ηνπο Kress θαη van Leeuwen (1996: 119-158), ε
ηνπνζέηεζε (ζέζε) ηεο ππνγξαθήο ή/θαη άιινπ ζεκαίλνληνο ζην πάλσ κέξνο ηνπ
ζρεδίνπ παξνπζηάδεη ην «ηδεώδεο» ηεο ζύλζεζεο, ελώ ζην θάησ κέξνο δίλνληαη ηα
πξαγκαηηθά εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ηεο ζύλζεζεο. Όηαλ ε ππνγξαθή κπαίλεη ζην
θέληξν (ζεκείν) δίλεη ην βαζηθό ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο, δειαδή ηελ θεληξηθή
πιεξνθνξία πνπ ζέιεη λα δώζεη ν πνκπόο. ρεδόλ ην κηζό δείγκα [λ= 136 (49%)]
είρε ππνγξαθή, ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα 140 ηρλνγξαθήκαηα (51%) πνπ δελ
είραλ. Δλδηαθέξνλ είλαη όηη ήηαλ πεξίπνπ δηπιάζηα ηα παηδηά ηνπ θιαζηθνύ
ζρνιείνπ, πνπ έβαιαλ ππνγξαθή ζηα ηρλνγξαθήκαηά ηνπο (67%) ζε ζρέζε κε ηα
παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, πνπ έθαλαλ ην ίδην (36%) (ρ 2=26,972, df=1,
p=0,0000).
Γηαθνξέο παξαηεξνύληαη θαη κεηαμύ ησλ παηδηώλ από αζηηθέο θαη κε αζηηθέο
πεξηνρέο κε ηα πξώηα λα ππεξηεξνύλ ζε ππνγξαθέο: 73% έλαληη 41% ησλ παηδηώλ
από κε αζηηθέο πεξηνρέο (ρ2=21,963, df=1, p=0,000). Μεηαμύ απηώλ πνπ είραλ
ππνγξαθή, νινγξάθσο ππέγξαςαλ ηα 124 (91%) θαη 12 ηρλνγξαθήκαηα (9%) είραλ
κόλν γξάκκαηα (Δηθόλα 5). Πάιη ηα παηδηά ηνπ θιαζηθνύ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηα παηδηά ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ (ρ 2=26,973, df=2,
p=0,000), θαζώο 61% ησλ παηδηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ην θιαζηθό ζρνιείν έβαιαλ
ππνγξαθή νινγξάθσο, ζε ζύγθξηζε κε ην 32% ησλ παηδηώλ ηνπ νινήκεξνπ.
Σν 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηώλ επέιεμε λα βάιεη ππνγξαθή ζην πάλσ κέξνο
ηεο δσγξαθηάο, δίλνληαο έηζη ζηα ηρλνγξαθήκαηα ηε δηάζηαζε ηνπ κε πξαγκαηηθνύ,
ηνπ νπηνπηθνύ, εληάζζνληαο ηελ σο κέξνο ηνπ ζρεδίνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην
21% επέιεμε λα ππνγξάςεη ζην θάησ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ, θαηαδειώλνληαο ην
πξαγκαηηθό, δειαδή ηελ ηαπηόηεηα ηνπ έξγνπ (Πίλαθαο 9).
Αλαθνξηθά κε ην ζεκείν ηεο ππνγξαθήο, ην 47% ησλ ηρλνγξαθεκάησλ είραλ
ππνγξαθή ζην θέληξν (θέληξν, θέληξν-δεμηά, θέληξν-αξηζηεξά, θέληξν-αξηζηεξάδεμηά), αληηζέησο κε ην 53% πνπ ππέγξαςαλ είηε αξηζηεξά είηε δεμηά (Πίλαθαο 10).
Καη πάιη έρνπκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (ρ2=36,800, df=5, p=0,000)
κεηαμύ ησλ παηδηώλ από αζηηθέο θαη κε αζηηθέο πεξηνρέο: κεηαμύ ησλ παηδηώλ ηεο
πόιεο 45% βάδνπλ πάλσ θαη 24% θάησ ηελ ππνγξαθή ηνπο, ελώ ηα παηδηά ησλ κε
αζηηθώλ πεξηνρώλ βάδνπλ θαηά 30% πάλσ θαη 5% θάησ ηελ ππνγξαθή ηνπο.
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α
β
Δηθόλα 5. Ηρλνγξαθήκαηα κε ππνγξαθή κόλν γξάκκαηα (α) θαη νινγξάθσο (β).

Πίλαθας 9. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιόγσο ηεο ζέζεο ππνγξαθήο.
Θέζε Τπνγξαθήο
πρλόηεηα
ρ. ζπρλόηεηα
Ν
(%)
Κάησ
28
21
Κάησ & Πάλσ

1

1

Μέζε

12

9

Πάλσ & Μέζε

94

69

Πάλσ

1

1

Σύλνιν

136

100%

Πίλαθας 10. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιόγσο ηνπ ζεκείνπ ππνγξαθήο.
εκείν Τπνγξαθήο
πρλόηεηα
ρ. ζπρλόηεηα
λ
(%)
Αξηζηεξά
48
35
Αξηζηεξά & Γεμηά

2

2

Γεμηά

22

16

Κέληξν

39

29

Κέληξν-Γεμηά

4

3

Κέληξν-Αξηζηεξά

14

10

Κέληξν-Αξηζηεξά-Γεμηά

7

5

136

100

Σύλνιν
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ηε ζθελνζεζία ηνπ εθάζηνηε ηρλνγξαθήκαηνο εληνπίζακε θαη θαηαγξάςακε ηα
ζεκαίλνληα ησλ ηξνθώλ. Σα παηδηά ζπλνδεύνπλ ην θαγεηό ζηα ηρλνγξαθήκαηά ηνπο
κε αληηθείκελα, ηα νπνία ζηελ παξνύζα πεξίπησζε είλαη ην πηάην, ην θνπηάιη, ην
πηξνύλη θ.ά. Σν 24% (λ=66) ησλ ηρλνγξαθεκάησλ εκπεξηείραλ ζπλνδεπηηθά ηξνθώλ
(Δηθόλα 6), αληηζέησο κε ην 76% (λ=210) πνπ δελ είραλ θάπνην ζπλνδεπηηθό.

Δηθόλα 6. Ηρλνγξαθήκαηα κε ζεκαίλνληα ηξνθήο (ζπλνδεπηηθά).

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηρλνγξαθεκάησλ, όπσο πξναλαθέξακε, είλαη θαη ην
ρξώκα. Σν ρξώκα ραξαθηεξίδεη, ηνλίδεη ή εθθξάδεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Καηά ηνλ Kandinsky, ην ρξώκα έρεη ηε ζεκαζία απηόλνκεο
πλεπκαηηθήο δύλακεο: «Δίλαη έλα κέζν γηα ηελ άζθεζε κηαο άκεζεο επήξεηαο πάλσ
ζηελ ςπρή. Σν ρξώκα είλαη ην πιήθηξν. Σν κάηη είλαη ην ζθπξί. Ζ ςπρή είλαη ην
πηάλν κε ηηο πνιιέο ρνξδέο. Ο θαιιηηέρλεο είλαη ην ρέξη πνπ θάλεη κέζσ εθείλνπ ή
ηνπ άιινπ πιήθηξνπ ηελ αλζξώπηλε ςπρή λα δνλεζεί επσθειώο» (Kandinsky, 1981:
78). Ζ κεγάιε γθάκα ησλ ρξσκαηηθώλ απνρξώζεσλ θαη ε πνηθηιία ησλ ρξσκαηηθώλ
πιηθώλ πνπ δηαηίζεληαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα γλσξίζνπλ κε ηηο
θαηάιιειεο ρξσκαηηθέο αζθήζεηο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο ρξήζεο ησλ ρξσκαηηθώλ
πιηθώλ, ηηο ρξσκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ ρξσκάησλ θαη λα
εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά. Σν ρξώκα είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ειθύεη ηα παηδηά θαη ε
επηινγή ηνπ απεηθνλίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο Θξαζύβνπινο
Μπέιιαο (2000: 132), αλαθέξεη όηη νη ρξσκαηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξώπσλ
εμαξηώληαη από ηελ ειηθία, ηε κόξθσζε, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, ηε ζσκαηηθή
θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Δίλαη έλα δπλακηθό ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
ζε δύν επίπεδα, ζην γλσζηνινγηθό θαη ζην ζπγθηλεζηαθό, ζε ζηαηηθέο θαη
θηλνύκελεο εηθόλεο. ην γλσζηνινγηθό επίπεδν ην ρξώκα κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο: (α)
κε θαζαξά πεξηγξαθηθνύο όξνπο, π.ρ. όηαλ ηα θύιια αιιάδνπλ ρξώκα θαη (β) κε
ζπκβνιηθνύο όξνπο, όπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ζεκαηώλ. ην ζπγθηλεζηαθό επίπεδν
ην ρξώκα ιεηηνπξγεί κε βάζε ςπρνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλεο
δηαζέζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ηβξνπνύινπ, 2003: 150-151).
Δμεηάδνληαο ην θπξίαξρν ρξώκα ηεο δσγξαθηάο δηαθξίλακε ηα ηρλνγξαθήκαηα
ζε 3 θαηεγνξίεο: κνλόρξσκν, δίρξσκν θαη πνιύρξσκν (Πίλαθαο 11). ηελ
πιεηνςεθία ηνπο ηα ηρλνγξαθήκαηα ήηαλ πνιύρξσκα (70%) (Δηθόλα 7β), είραλ
δειαδή ρξεζηκνπνηεζεί πάλσ από 3 ρξώκαηα. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (20,3%) ησλ
παηδηώλ επέιεμε λα ρξεζηκνπνηήζεη 2 ρξώκαηα, ελώ ην 10,1% επέιεμε κόλν έλα
ρξώκα (Δηθόλα 7α). Δλδηαθέξνλ είλαη δε θαη ην γεγνλόο όηη παξαηεξνύληαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηα δύν θύια (ρ2= 6,822, df=2, p=0,033) κε
63% ησλ αγνξηώλ λα δσγξαθίδνπλ πνιύρξσκα θαη 26% δίρξσκα, ζε αληίζεζε κε
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76% ησλ θνξηηζηώλ πνπ δσγξαθίδνπλ πνιύρξσκα θαη 14% δίρξσκα.
Από ηελ θαηεγνξία «ζεκαίλνλ ρξώκα» κπνξνύκε λα πνύκε όηη θπξίαξρα
ρξώκαηα είλαη ην θαθέ θαη ην πξάζηλν, ελώ αθνινπζνύλ ην θίηξηλν, ην θόθθηλν θαη
ην πνξηνθαιί.
Πίλαθας 11. Καηαλνκή ησλ ηρλνγξαθεκάησλ αλαιόγσο ηνπ θπξίαξρνπ ρξώκαηνο.
Κπξίαξρν Υξώκα
πρλόηεηα
ρ. ζπρλόηεηα (%)
Ν
Μνλόρξσκν
28
10
Γίρξσκν

56

20

Πνιύρξσκν

192

70

Σύλνιν:

276

100

α
β
Δηθόλα 7. Ηρλνγξαθήκαηα κνλόρξσκα (α) θαη πνιύρξσκα (β).

4. σδήηεζε
Όπσο ίζσο ήηαλ αλακελόκελν, ηα λήπηα ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο δσγξαθίδνπλ
πεξηζζόηεξα ςάξηα θαη ζαιαζζηλά, θαζώο έρνπλ πεξηζζόηεξα ζρεηηθά βηώκαηα ζε
ζρέζε κε ηα παηδηά από ηελ ππόινηπε ρώξα. Σα πεξηζζόηεξα πξνλήπηα δσγξάθηζαλ
κία ηξνθή, ελώ ηα λήπηα δσγξάθηζαλ πεξηζζόηεξεο από κία ηξνθέο, ελώ ππνγξαθή
έθεξαλ πεξηζζόηεξα ηρλνγξαθήκαηα ησλ λεπίσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά πξνθαλώο
εμεγνύληαη από ηε γισζζηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ησλ λεπίσλ.
Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε θαη ην γεγνλόο όηη ε ηξνθή, πνπ επηιέρηεθε
πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε είλαη ηα δεκεηξηαθά, δειαδή κηα νκάδα ηξνθώλ πνπ
βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηεο δηαηξνθήο. Σα παηδηά αγαπνύλ απηέο ηηο
ηξνθέο θαη δελ ηηο έρνπλ αθόκα αληηθαηαζηήζεη κε άιιεο, κε πγηεηλέο. Δπηπιένλ,
νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ θαηαγξάςακε όζνλ αθνξά
ζηνλ ηύπν ηνπ λεπηαγσγείνπ ζην νπνίνλ θνηηνύλ ηα παηδηά: Σα παηδηά ηνπ
θιαζζηθνύ λεπηαγσγείνπ, πνπ έβαιαλ ηελ ππνγξαθή ηνπο νινγξάθσο ήηαλ πεξίπνπ
δηπιάζηα από ηα παηδηά ηνπ νινήκεξνπ. Δπίζεο, ηα παηδηά ηνπ νινήκεξνπ
δσγξάθηζαλ πεξηζζόηεξεο από κία ηξνθέο, αιιά ηα ζρέδηά ηνπο ήηαλ ιηγόηεξν
επθξηλή.
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Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηελ επθξίλεηα, αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαθνξά πνπ
εληνπίζακε κεηαμύ παηδηώλ δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, θαζώο ήηαλ κεγαιύηεξν ην
πνζνζηό ησλ λεπίσλ πνπ δελ είρε επθξίλεηα ζην ηρλνγξάθεκά ηνπο ζε ζρέζε κε ην
αληίζηνηρν ησλ πξνλεπίσλ. Ζ αηέιεηα ζην ζρήκα εμαξηάηαη από ηελ πξνζρνιηθή
ζρεδηαζηηθή δεμηόηεηα, από ηα ζηάδηα εηθαζηηθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνύ: ζην
πξνζρεδηαζηηθό ζηάδην αλάκεζα ζηα 4-7 ρξόληα παξαηεξείηαη έληνλα ε ζρέζε
αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ζ’ απηό πνπ ζθέθηεηαη ην παηδί ρσξίο ην ξεαιηζκό ηνπ
ρξώκαηνο. Ο Piaget ππνζηήξηδε όηη ην παηδηθό ζρέδην αληηπξνζσπεύεη έλα ινγηθό
πξαγκαηηζκό, θαζώο ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ απηό ην νπνίν γλσξίδνπλ: «ην
αληηθείκελν ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο, αιιά ε απεηθόληζε αθνξά ζην
εζσηεξηθό κνληέιν» (Piaget, 1973· αββόπνπινο & Σζέιηνο, 1998).
Όζνλ αθνξά ην ζεκείν ηεο ππνγξαθήο εληνπίζακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο
δηαθνξέο κεηαμύ παηδηώλ από αζηηθέο θαη κε αζηηθέο πεξηνρέο, θαζώο είλαη
πεξηζζόηεξα ηα παηδηά ηεο πόιεο πνπ βάδνπλ πάλσ θαη θάησ ηελ ππνγξαθή ηνπο ζε
ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ κε αζηηθώλ πεξηνρώλ. Ζ αμία ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζηε
ζεκαζία ηεο παηδηθήο ζύλζεζεο, ζύκθσλα κε ηε γξακκαηηθή ηνπ νπηηθνύ ζρεδίνπ
ζην επίπεδν ηεο θεηκεληθήο κεηαιεηηνπξγίαο, επηθεληξώλεηαη ζην «δεδνκέλνζηαζεξό» γλσζηηθό πιηθό, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ,
ζην δεμηό ηκήκα ην «λέν», ζην θέληξν ηνλίδεηαη ν ππξήλαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ
ηνπνζέηεζε ηεο ππνγξαθήο ή/θαη άιινπ ζηνηρείνπ ζην άλσ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ
παξνπζηάδεη ην «ηδεώδεο» ηεο ζύλζεζεο, ελώ ζην θάησ κέξνο δίλνληαη ηα
πξαγκαηηθά-εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία ηεο ζύλζεζεο (Κνπλελνύ, 2007).
Σν παηδί ζην ζρέδηό ηνπ αλαπαξηζηά, έηζη όπσο ην ίδην ην αληηιακβάλεηαη, απηό
πνπ βιέπεη ή απηό πνπ ηνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ θαη πνπ ίζσο δελ βξίζθεηαη γύξσ
ηνπ εθείλε ηε ζηηγκή. ’ απηό ην ζεκείν βξίζθεηαη ε κεγαιύηεξε δηαθνξά αλάκεζα
ζην παηδηθό ζρέδην θαη ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Σν ηρλνγξάθεκα είλαη έλα κήλπκα,
έλαο απζόξκεηνο ιόγνο, έλα δείγκα ειεύζεξεο έθθξαζεο ηνπ παηδηνύ. Οη δσγξαθηέο
ησλ παηδηώλ αληαλαθινύλ ηνλ «εζσηεξηθό» ηνπο θόζκν θαη απεηθνλίδνπλ ζηνηρεία
πνπ αθνξνύλ ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ην δηαπξνζσπηθό ύθνο.
Σν παηδηθό δεκηνύξγεκα δελ κπνξεί λα ην δεη θαλείο αλεμάξηεηα από ην
θνηλσληθό πιαίζην ηνπ παηδηνύ θαη από ηελ επίδξαζε ησλ ελειίθσλ. Σν παηδηθό
ηρλνγξάθεκα σο πνιηηηζκηθό πξντόλ θαλεξώλεη ην επίπεδν εμάξηεζεο ησλ παηδηώλ
από ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζιακβάλνπλ θαζεκεξηλά. ύκθσλα κε ηνλ Gardner
(1982), νη πξώηεο δσγξαθηέο ηνπ παηδηνύ ζηεξίδνληαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ
αληίιεςε θαη ηελ παξαγσγή εηθαζηηθνύ έξγνπ. ε ζρεηηθέο έξεπλεο, ην πεξηβάιινλ
ησλ παηδηώλ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεδηαζηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο θαη γηα
ην ιόγν απηό νη πνιιαπιέο αζθήζεηο θαη πξνθιήζεηο πξνο ηελ παξαηήξεζε ησλ
εηθόλσλ ζπκβάιινπλ ζηε ζύιιεςε θαη ζηελ παηδόκνξθε απόδνζε ησλ
αληηθεηκέλσλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηνπ απεηθνληζηηθνύ θόζκνπ (Fisher,
1979: 370-373· Gardner, 1982: 21-22).
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Children’s drawings about their nutrition
Evangelia Iakovidou* & Evangelia Mavrikaki*
ABSTRACT The aim of the study was to detect the dietary experiences of preschoolers. For
this purpose we collected a sample of 276 drawings from children all over Greece in which we
looked for the codes and metaphors that children use to project their favorite food. The
drawings were analyzed, besides the basic informative facts (gender, area etc.), to categories
such as: types of signatures on the drawings, orientation, position and signifiers of the food,
colors and shapes, scenario-synthesis, lingual material. In addition, the food that children drew
was categorized and grouped in order to give us some clues on their dietary habits. The
multiple readings of the sample were made using Kress & van Leeuwen’s (1996) socio,
semiotic and multimodal analysis and the results reveal the statements on behalf of the
children about their food choices. Children’s preferred foods are cereals, children from the
islands draw more fish and shellfish and more children of greater age draw more than one
food and put their signature on the drawing.
Key words: Children's drawings, Multimodal texts, Dietary experiences, Food, Preschool
education.
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