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Η χρήση του παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήµατος στην εκπαιδευτική και ψυχολογική έρευνα άρχισε στα
τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο το πεδίο της αξιοποίησης του και των ερµηνειών του παραµένει θολό και
περίπλοκο για τους/τις ερευνητές/-τριες. Το κεφάλαιο ξεκινά µε µία σύντοµη ιστορική αναφορά της χρήσης και
των νοηµατοδοτήσεων του παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήµατος στην εκπαιδευτική και ψυχολογική έρευνα
µε συνοπτική παρουσίαση των διαφορετικώµ προσεγγίσεων (ψυχαναλυτική, αναπτυξιακή-ψυχολογική,
αισθητική, γνωστική, συνδυαστικές/ σηµειωτικές προσεγγίσεις). Προχωρώντας τη µεθοδολογική συζήτηση,
αναγνωρίζουµε την αξία του ιχνογραφήµατος ως έργου τέχνης – και όχι µόνο ως επιστηµονικού εργαλείου – και
αναλύουµε, ως παράδειγµα, το ιχνογράφηµα ενός µαθητή σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στη Γερµανία. Στη
βάση µιας σύνθετης µεθόδου αναλύουµε προεικονογραφικά, εικονογραφικά και εικονολογικά στοιχεία του
ιχνογραφήµατος, και πώς αυτά αντανακλούν το ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο καθώς και τα υποκειµενικά
βιώµατα του/της δηµιουργού-µαθητή/τριας.
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1. Η χρήση του παιδικού ιχνογραφήµατος στην έρευνα - Ιστορική αναδροµή
Το ιχνογράφηµα ως ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία αποτελεί µία από τις πολλές
«γλώσσες», µέσω των οποίων τα παιδιά και οι νέοι αφηγούνται ιστορίες που διαφορετικά θα
µας έµεναν άγνωστες ή αποσπασµατικές (Kress, 1997· Pahl, 1999). Στο πλαίσιο αυτό το
ιχνογράφηµα δίνει την αφορµή για ενδοπροσωπικούς και διαπροσωπικούς διαλόγους
(Brooks, 2005), οι οποίοι µας ανοίγουν δρόµους για τη διερεύνηση των σκέψεων, των
συναισθηµάτων, των στάσεων, των γνώσεων, αλλά και των ενδιαφερόντων, των εµπειριών
και των βιωµάτων των παιδιών και εφήβων. Όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω, το
ενδιαφέρον των ερευνητών/τριών για το ιχνογράφηµα ως αντικείµενο και ως εργαλείο
έρευνας µετατοπίστηκε σταδιακά από το ίδιο, ως τελικό προϊόν, στο παιδί/έφηβο- δηµιουργό,
στη διαδικασία της ιχνογράφησης και στις δι-επαφές που συντελούνται την ώρα της
ιχνογράφισης καθώς και στην εξέταση των πλαισίων επικοινωνίας και των σχέσεων τους.
Υπό το πρίσµα της εκπαιδευτικής και ψυχολογικής ποιοτικής έρευνας, διαπιστώνεται η
ύπαρξη πέντε τουλάχιστο βασικών προσεγγίσεων στην ανάλυση των ιχνογραφηµάτων.
Πρόκειται για την αναπτυξιακή-ψυχολογική, την ψυχαναλυτική, την αισθητική, τη γνωστική,
και συνδυαστικές/ σηµειωτικές προσεγγίσεις (µε κυριώτερες την πολυτροπική και τη
στοιχειοθετηµένη). Αυτές οι προσεγγίσεις απορρέουν από το θεωρητικό πλαίσιο και το
επιστηµολογικό παράδειγµα που ακολούθησαν οι ερευνητές/-τριες, αλλά και από τις απόψεις
τους σχετικά µε τη διάκριση ή όχι αντίληψης και νόησης, οπτικού και νοητικού ρεαλισµού,
και τις προτιµήσεις τους αναφορικά µε την ανάλυση του ιχνογραφήµατος µε κέντρο τον/τη
θεατή ή τον/τη δηµιουργό ή τη διαδικασία ιχνογράφησης.
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Το δεύτερο µέρος του παρόντος κεφαλαίου βασίστηκε στη δηµοσίευση Kontopodis, M. & Graeser, S. (2010)
Die Leiter hochgehen“ oder „Wie sich ein marginalisierter Schüler zu seiner Entwicklung in der Schule äußert“:
Eine exemplarische Zeichnungs-interpretation auf der Basis der dokumentarischen Methode. Cadernos de
Pesquisa em Educação, 16(32), 184-208 και µεταφράστηκε από τα Γερµανικά στα Ελληνικά από την Φανή
Παραφόρου την οποία και ευχαριστούµε θερµά.
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Από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα παιδικά ιχνογραφήµατα που ως τότε
αντιµετωπίζονταν ως µουτζούρες, άρχισαν να αποτελούν αντικείµενο έρευνας. Σ’ αυτές τις
έρευνες συνέβαλε η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για το παιδί και τον/ την έφηβο και
ειδικότερα η αναγνώριση της επιστήµης της παιδοψυχολογίας.2 Στο πλαίσιο του εµπειρικοθετικιστικού αλλά και του ορθολογιστικού-φορµαλιστικού παραδείγµατος και των
αναπτυξιακών θεωριών, το παιδικό ιχνογράφηµα άρχισε να ερευνάται ως τελικό προϊόν των
ιδεών του παιδιού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι James Mark Baldwin, James Sully, William Stern,
Ernst Meumann, David Katz, Karl Bühler, Florence Goodenough, Sophie Morgenstern και ο
Jean Piaget σχεδίασαν µία σειρά από πειράµατα και τεστ (βλ. Wittmann, 2009 και Wittmann,
χ.χ.). Ο πιο γνωστός εκφραστής αυτής της αναπτυξιακής-ψυχολογικής προσέγγισης είναι ο
Georges-Henri Luquet, ο οποίος εφάρµοσε τη µακρόχρονη παρατήρηση, ως εργαλείο
ποιοτικής έρευνας σε 1700 ιχνογραφήµατα της κόρης του, από την ηλικία των τριών έως των
δέκα ετών και διαπίστωσε πως τη στιγµή που το παιδί ιχνογραφεί δεν παρατηρεί άµεσα το
αντικείµενο που έχει µπροστά του αλλά ενεργεί βάσει ενός εσωτερικού προτύπου.3
Τη δεκαετία του 1920, υπό την επίδραση και των ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων,
άρχισαν να εµφανίζονται τα τεστ που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν και για τη διερεύνηση της
προσωπικότητας και ονοµάστηκαν προβολικά.4 Για παράδειγµα σε αυτό το πλαίσιο η
Florence Goodenough πρότεινε το 1926 το τεστ Ζωγράφισε έναν Άνθρωπο, αναζητώντας έναν
µη λεκτικό τρόπο για να αξιολογήσει την ωριµότητα και τη νοηµοσύνη των παιδιών.
Προβλήµατα αυτής της προσέγγισης αποτέλεσαν πρώτον η αποσύνδεση των
ιχνογραφηµάτων από τη µελέτη των προθέσεων των ίδιων των παιδιών και από το πλαίσιο
στο οποίο δηµιουργήθηκαν καθώς και το ό,τι το παιδικό ιχνογράφηµα αντιµετωπιζόταν ως
µία πρώιµη µορφή της ενήλικης αναπαραστατικής ζωγραφικής (Anning & Ring, 2004).
Όταν οι ερευνητές/-τριες αντιµετώπισαν την παιδική τέχνη ως µία αυτόνοµη µορφή
τέχνης, άρχισαν να προτείνονται νέα µοντέλα ερµηνείας της, που σταδιακά έστρεφαν το
ενδιαφέρον από το ίδιο το ιχνογράφηµα στο παιδί-δηµιουργό του. Την αρχή φαίνεται πως
έκανε ο Βιεννέζος δάσκαλος καλλιτεχνικών Franz Cizek, ο οποίος το 1936 εισήγαγε τον όρο
του παιδιού-καλλιτέχνη, προτείνοντας την αισθητική προσέγγιση, στο πλαίσιο του
µοντερνισµού και του νατουραλιστικού παραδείγµατος. Διατύπωσε την άποψη πως η παιδική
τέχνη θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή µορφή τέχνης, σε επίπεδο αισθητικό,
τονίζοντας πως οι ενήλικες δεν πρέπει να επεµβαίνουν και να κατευθύνουν το παιδί.5
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Φαίνεται πως οι πρώτες παρατηρήσεις των ιχνογραφηµάτων, που σχετίζονταν µε τον έλεγχο της όρασης και
του µολυβιού κατά τη διάρκεια του γραψίµατος, άρχισαν να γίνονται στη Γερµανία. Για την ανάπτυξη αυτής της
ιδέας, όπως και για µία αναλυτική αναφορά στην περίοδο 1850-1950, βλ. Wittmann, 2009.
3
Ο τρόπος εργασίας και οι απόψεις του G.-H. Luquet ανιχνεύονται στο έργο πολλών µεταγενέστερων
ερευνητών/-τριων του παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήµατος, βλ. Anning & Ring, 2004: σ. 17.
4
Ο όρος προβολικά τεστ καθιερώθηκε γύρω στη δεκαετία του 1930, υπό την επίδραση της ανάπτυξης της
επιστήµης της ψυχανάλυσης. Τη δεκαετία του 1940 σχεδιάστηκαν από τον John Buck τα τεστ Ζωγράφισε ένα
σπίτι, ένα δέντρο, ένα πρόσωπο (Η.Τ.P. test), βλ. Anning & Ring, 2004: σσ.17-18 και Malchiodi, 2001: σσ. 2432. Πρώτη η Karen Manchover τo 1949, αξιοποιώντας το τεστ Ζωγράφισε ένα πρόσωπο, στο µεθοδολογικό
πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, παρακίνησε τα παιδιά να της µιλήσουν για τα ιχνογραφήµατά τους, αναζητώντας
πληροφορίες όχι µόνο για τη νοηµοσύνη και την προσωπικότητα αλλά και για τις εµπειρίες τους και τις σχέσεις
τους µε τους άλλους (Malchiodi, 2001). Τα προβολικά τεστ χρησιµοποιούνται σε ευρεία κλίµακα σήµερα, σε
συνδυασµό και µε τη γνωστική προσέγγιση. Για µερικά παραδείγµατα έρευνας στον ελληνικό χώρο βλ.
Misailidi & Bonoti & Savva, 2012.
5
Ο F. Cizek διατηρούσε επαφές µε τον ζωγράφο Gustav Klimt, ο οποίος παραδεχόταν πως επηρεαζόταν από
την παιδική τέχνη. Αυτές οι απόψεις για την αισθητική αξία της παιδικού ιχνογραφήµατος επηρέασαν τους
εκπαιδευτικούς και τους ψυχολόγους και ιδιαίτερα εκείνους που ασχολούνταν µε τη θεραπεία µέσω της τέχνης.
Σταδιακά, το παιδικό ιχνογράφηµα άρχισε να αντιµετωπίζεται ως τέχνη της αθώας µατιάς Ο ίδιος ο Paul Klee
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Σταδιακά το ενδιαφέρον άρχισε να µετατοπίζεται στη µελέτη των νοητικών διεργασιών του
παιδιού-δηµιουργού και στη διερεύνηση των επιλογών του κατά την ιχνογράφηση. Ο Lev
Vygotsky ήταν από τους πρώτους που παρατήρησε πως τα παιδιά ζωγραφίζουν και
ταυτόχρονα λένε µία ιστορία, επισηµαίνοντας την άµεση σχέση του ιχνογραφήµατος µε τον
λόγο του παιδιού (πρβλ. Brooks, 2009).
Το 1969 ο γερµανός ψυχολόγος Rudolf Arnheim έκδωσε το βιβλίο του Οπτική Σκέψη
(Arnheim, 2007), στο οποίο υποστήριζε πως όλη η σκέψη στηρίζεται στην οπτική αντίληψη
και η διχοτοµία µεταξύ όρασης και σκέψης δεν υφίσταται. Το παιδί που µαθαίνει να βλέπει
κάνει επιλογές, αφαιρέσεις και γενικεύσεις αυτών που αντιλαµβάνεται µε την όραση. Και σ’
αυτό το πλαίσιο, αµφισβητώντας τη νοησιαρχική αντίληψη ότι τα παιδιά ζωγραφίζουν ό,τι
γνωρίζουν, επισήµανε πως τα παιδιά ζωγραφίζουν ό,τι βλέπουν (Wright, 2001· Anning &
Ring, 2004). Αν και ο Arnheim θεωρείται εκπρόσωπος της αισθητικής προσέγγισης,
υποστηρίζοντας πως η παιδική τέχνη έχει τη δική της αισθητική, το έργο του οδήγησε
τους/τις ερευνητές/-τριες στη µελέτη του ιχνογραφήµατος ως γνωστικής διαδικασίας τα
επόµενα χρόνια.
Σταδιακά οι ερευνητές/-τριες κατέρριψαν τον µύθο του αθώου παιδικού µατιού και
έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στη διαδικασία της ιχνογράφησης. Το 1972, στις Ηνωµένες
Πολιτείες, ο παιδαγωγός Elliot Eisner επαναδιατύπωσε το ερώτηµα του κατά πόσο υπάρχει
µία φυσική εξέλιξη στην ανάπτυξη του παιδιού. Αναγνώρισε τη σηµασία της εµπειρίας και
της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη µάθηση του παιδιού και επισήµανε την αξία της
«µυστικής» συζήτησης κάθε παιδιού µε το ιχνογράφηµά του και του ξεδιπλώµατος, σχεδόν
µε κινηµατογραφικό τρόπο σκηνών από την καθηµερινή του ζωή, αλλά και τη φαντασία.
Επίσης τοποθέτησε σε πρώτο πλάνο τις επικοινωνιακές διαστάσεις του ιχνογραφήµατος
(πρβλ. Anning & Ring, 2004).
Το 1976 ο Αµερικανός φιλόσοφος Nelson Goodman, υπό την επίδραση των
κονστρουκτιβιστικών ψυχολογικών θεωριών και του ιστορικού της τέχνης Ernst Gombrich,
έκδωσε το βιβλίο του Οι γλώσσες της τέχνης, ανοίγοντας νέους δρόµους για την ερµηνεία του
παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήµατος, υποστηρίζοντας πως το παιδί δεν προσπαθεί να
αποδώσει τα αντικείµενα µε τρόπο που να θυµίζει την πραγµατικότητα αλλά µε συµβολικό
τρόπο. O/ η ερευνητής/-τρια καλείται να ερµηνεύσει αυτά τα σύµβολα (Goodman, 2005). Το
έργο του επηρέασε τόσο τη γνωστική όσο και τη σηµειωτική προσέγγιση στην κατανόηση
των ιχνογραφηµάτων.
Τη δεκαετία του 1970 το παιδικό και εφηβικό ιχνογράφηµα άρχισε να αποτελεί
εργαλείο διερεύνησης της διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων, υπό το πρίσµα της γνωστικής
προσέγγισης. Η ψυχολόγος Jaqcueline Goodnow, επηρεασµένη από τη συνεργασία της µε τον
Jerome Bruner µελέτησε τα παιδικά ιχνογραφήµατα και πρότεινε την γραµµατική της δράσης	
  
(Goodnow & Levine, 1973). Σύµφωνα µε αυτήν το παιδικό ιχνογράφηµα αποτελείται από
µοτίβα, τα οποία συνδυάζονται µε συγκεκριµένο τρόπο σε µία σειρά γραφικών
χαρακτηριστικών που επιλέγονται από το παιδί και δηµιουργούν ένα σύνολο. Το παιδί µε τη
διαφοροποίηση κάποιων στοιχείων στο µοτίβο του, επιλύει τις γνωστικές συγκρούσεις
αναπαραστατικής σκέψης ή δηµιουργεί «εναλλακτικά γνωστικά µοντέλα» (Μεταξάς, 2010: σ.
331).
Υπό την επίδραση των θεωριών των Jerome Bruner και Gordon Wells για τη
δηµιουργία του νοήµατος, αλλά και του Lev Vygotsky, σχετικά µε τη παιδική
είχε πει πως τα έργα του µικρού του γιου ήταν καλύτερα από τα δικά του, γιατί δεν τα είχε φιλτράρει ο ενήλικος
εγκέφαλος, βλ. Anning & Ring 2004: σσ. 19-20.
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δηµιουργικότητα και τις σχέσης ιχνογραφήµατος και λόγου, η παιδαγωγός Haas Dyson, µέσω
της εθνογραφικής έρευνας, υποστήριξε πως η δηµιουργία συµβόλων βρίσκεται στο κέντρο
της ανθρώπινης ύπαρξης και παράλληλα, επισηµαίνοντας τις σχέσεις ζωγραφικής και
γραφής, τόνισε τη σηµασία του ιχνογραφήµατος ως µέσου που δίνει γραφική φωνή (graphic
voice) στις προθέσεις του παιδιού (Dyson, 1992· Ring, 2001· Anning & Ring, 2004).
Παράλληλα µία σειρά από ερευνητές/-τριες, κυρίως παιδαγωγοί, επηρεασµένοι από το
κριτικό-µετανεωτερικό παράδειγµα υποστήριξαν πως το παιδικό ιχνογράφηµα µπορεί να
µελετηθεί ανεξάρτητα από τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού, ως µία σκόπιµη διαδικασία
δηµιουργίας νοηµάτων, πιστεύοντας µεταξύ άλλων πως η δύναµη του ιχνογραφήµατος
βρίσκεται στο γεγονός πως αναπαριστά πιο άµεσα τη σκέψη. Μεταξύ αυτών ήταν ο John
Matthews6, η Sue Cox7, η Margaret Brooks8 κ.ά..
Τη δεκαετία του 1990, η κρίση της αναπαράστασης οδήγησε τους/ τις ερευνητές/-τριες
σε πιο εναλλακτικές προσεγγίσεις, µε επικρατέστερη τη σηµειωτική που στηρίχτηκε στις
αποδοµητικές και σηµειωτικές θεωρίες. Ο Gunther Kress, παρατηρώντας τα ίδια του τα
παιδιά, επισήµανε πως δρούν µε πολυτροπικό τρόπο και ότι είναι αδύνατο να διαχωριστεί το
σώµα και η ενσώµατη δράση από το νου και τη νοητική δράση. Ακόµα υποστήριξε, πως µέσα
από τα ιχνογραφήµατά τους, τα παιδιά παράγουν και αφηγούνται µε εικόνες ιστορίες,
ανάλογα µε το θέµα που θα τους δοθεί, ενώ δεσµεύονται λιγότερο από τους ενήλικες από τις
υπάρχουσες µεταφορές στην κουλτούρα τους. Καθώς ένα παιδί ζωγραφίζει αποτυπώνει την
πραγµατικότητα, όπως τη βλέπει αλλά και όπως τη βιώνει. Σε αυτά τα πλαίσια, ο Gunther
Kress µαζί µε τον Theo van Leeuwen πρότειναν το µοντέλο της Γραµµατικής του Οπτικού
Σχεδίου για την περιγραφή και την ανάλυση των παιδικών ιχνογραφηµάτων (Kress &
Leeuwen, 1996· 2010). Αυτό το µοντέλο απορρέει από την κοινωνική σηµειωτική, που
«αντιµετωπίζει τα σηµεία ως αιτιολογηµένες συνδέσεις σηµαινόντων (µορφών) και
σηµαινόµενων (νοηµάτων)» (Στάµου, Αλευριάδου & Ελευθερίου, 2011: σ. 326). Οι εικόνες
στην προσέγγιση αυτή δεν είναι απλές αναπαραστάσεις, αλλά δηµιουργούν σχέσεις και
επικοινωνούν µηνύµατα.9
6

Ο John Matthews, καθηγητής καλλιτεχνικών, αξιοποίησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 την
παρατήρηση των παιδιών µέσω της φωτογραφίας και του φιλµ κατά τη διάρκεια της κατασκευής του
ιχνογραφήµατος στο σπίτι τους. Διαπίστωσε ακόµα και τα πρώτα σχέδια των παιδιών αποτελούν προϊόντα
περίπλοκων τρόπων έκφρασης και αναπαράστασης, τα οποία γίνονται σκόπιµα. Και εισήγαγε τη θεωρία για την
τεσσάρων διαστάσεων γλώσσα των νηπίων, σύµφωνα µε την οποία κατά τη διάρκεια της ιχνογράφησης σώµα,
γλώσσα, ήχοι, κινήσεις, συναισθήµατα αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια της ιχνογράφησης. Βλ. ενδεικτικά
Matthews, 2003.
7
Η παιδαγωγός Sue Cox εφάρµοσε την εθνογραφική µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία και την επίδρασή
του λόγου κατά την παραγωγή του ιχνογραφήµατος. Πρότεινε την ολιστική µελέτη λόγου και εικόνας κατά τη
διαδικασία παραγωγής του ιχνογραφήµατος και τόνισε πως κατά την ιχνογράφηση, συντελείται µία
εποικοδοµητική διεργασία, όπου η σκέψη βρίσκεται σε δράση. Το παιδί δίνει µορφή στην εµπειρία του µε
κάποια σκοπιµότητα, και κυρίως για να ορίσει την πραγµατικότητα. Βλ. ενδεικτικά Cox, 2005.
8
Η παιδαγωγός Margaret Brooks επισήµανε τη σηµασία των ιχνογραφηµάτων ως µέσων πρόκλησης
ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών διαλόγων µε σκοπό την κατασκευή των νοηµάτων από τα ίδια τα παιδιά
και µίλησε για την οπτική σκέψη (visual thought), επισηµαίνοντας πως η δύναµη του ιχνογραφήµατος είναι πως
αναπαριστά πιο άµεσα τη σκέψη. Βλ. ενδεικτικά Brooks, 2005· 2009.
9
Το ιχνογράφηµα θεωρείται, όπως και το γλωσσικό κείµενο, ένα πολυτροπικό κείµενο µε τρεις βασικές
λειτουργίες (και πολύ-λειτουργικό). Η πρώτη είναι η ιδεοποιητική. Με αυτήν τη λειτουργία εννοείται ο ρόλος
της εικόνας να αποδώσει µε εικονικό κυρίως τρόπο τις βιωµατικές εµπειρίες, προσφέροντας παράλληλα µία
αναπαράσταση της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η δεύτερη διάσταση της ανάλυσης του ιχνογραφήµατος είναι
η διαπροσωπική η οποία αφορά την στάση που έχει ο/η δηµιουργός της εικόνας µε τα απεικονιζόµενα
αντικείµενα και τον τρόπο µε τον οποίο η/ο παραγωγός της εικόνας και τα απεικονιζόµενα αντικείµενα
αλληλεπιδρούν µε τον/την θεατή. Η τρίτη διάσταση είναι κειµενική η οποία αναφέρεται στα ίδια τα
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Εµπλουτίζοντας αυτές τις προσεγγίσεις ο Ralph Bohnsack αξιοποιώντας θεωρητικά
εργαλεία από την κοινωνιολογία τη γνώσης της Σχολής του Mannheim (1980/ 1924-25) και
από το µοντέλο εικονολογικής ανάλυσης του Erwin Panofsky διαµόρφωσε στη συνέχεια την
στοιχειοθετηµένη µεθόδο (dokumentarische Methode) ανάλυσης εικόνων και κατ’ επέκταση
ιχνογραφηµάτων. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην άποψη ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ ενός
επικοινωνιακού/ ενυπάρχοντος (kommunikativen/ immanenten) και ενός υποτακτικού/
στοιχειοθετηµένου νοηµατικού περιεχοµένου (konjunktiven/ dokumentarischen Sinngehalt).
Το επικοινωνιακό νόηµα της έννοιας «σχολείο» για παράδειγµα παραπέµπει σε κάτι που
δάσκαλοι/-ες, µαθητές/-τριες και γονείς µπορούν να ερµηνεύσουν µε τον ίδιο τρόπο. Την ίδια
στιγµή το υποτακτικό νόηµα της έννοιας «σχολείο» για καθεµιά από αυτές τις κοινωνικές
οµάδες διαφέρει, όπως διαφέρει η έννοια «σχολείο» ανάµεσα σε διαφορετικές παρέες
µαθητών/τριών, γονείς από διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, πολιτισµικά υπόβαθρα κλπ. Το
επικοινωνιακό νοηµατικό περιεχόµενο µπορεί να ερµηνευτεί περιγραφικά, ενώ το υποτακτικό
νοηµατικό περιεχόµενο αναστοχαστικά, µέσω της στοιχειοθέτησης και της τεκµηρίωσης
(Bohnsack & Nohl, 2001α· β).
Η µεθοδολογία ανάλυσης µε βάση αυτόν τον διαχωρισµό νοηµάτων αφορούσε κυρίως
την ανάλυση φωτογραφιών οι οποίες απεικόνιζαν εφήβους ή τις οικογένειες τους, χωρίς
αναγκαστικά να έχουν τραβηχτεί από τους ίδιους/τις ίδιες εφήβους. Οι συγγραφείς του
παρόντος κεφαλαίου προσαρµόσαµε και διευρύναµε αυτή τη µεθοδολογία για τους σκοπούς
της ανάλυσης παιδικών και εφηβικών ιχνογραφηµάτων συνδυάζοντας τη µεθοδολογία του
Bohnsack µε εθνογραφικές προσεγγίσεις λαµβάνοντας υπόψη την ιστορία του παιδικού και
εφηβικού ιχνογραφήµατος και τα ζητήµατα που τέθηκαν παραπάνω καθώς και σε µια σειρά
από προηγούµενες δικές µας έρευνες (Kontopodis & Graeser, 2010· Πουρκός & Κοντοπόδης,
2005· 2006). Αυτό σηµαίνει ότι η ερµηνεία του ιχνογραφήµατος γίνεται σε συνδυασµό µε τη
συλλογή και ερµηνεία µιας σειράς από συµπληρωµατικά δεδοµένα για τη διαδικασία της
ιχνογράφησης καθώς και το επικοινωνιακό πλαίσιο. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται
αναλυτικά στη συνέχεια µέσα από την παραδειγµατική ανάλυση του ιχνογραφήµατος ενός
δεκαεξάχρονου νέου.
2. Ερευνητικό Πλαίσιο
Το 2007 ο ένας από τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου, ο Μιχάλης Κοντοπόδης
διεξήγαγε µια έρευνα σ’ ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας µιας από τις µεγάλες πόλεις της
Γερµανίας. Μαθητές/-τριες, ηλικίας 16 ώς 19 χρόνων, των οποίων η µέχρι τότε σχολική
πορεία ήταν ελάχιστα επιτυχής, είχαν εκεί τη δυνατότητα να αποκτήσουν σε διάστηµα δυο
ετών το απολυτήριο κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης (Hauptschule, κάτι όπως απολυτήριο
τεχνικού γυµνασίου, που κανονικά αφορά µαθητές/-τριες 15 χρόνων). Ο ερευνητής ως
συµµετοχικός παρατηρητής, συνόδευε για τη διάρκεια ενός σχολικού έτους µια και µόνη
σχολική τάξη στο πρώτο της έτος σ’ αυτό το σχολείο.
απεικονιζόµενα αντικείµενα (και το γραπτό και προφορικό κείµενο, αν υπάρχουν) και στους τρόπους µε τους
οποίους συνδέονται µεταξύ τους για να αποδώσουν το σύνολο. Διακρίνονται τρία σηµειωτικά πεδία: το
συντακτικό, το σηµαντικό και το πραγµατιστικό. Η συντακτική ανάλυση παρέχει στοιχεία για τη µορφή, το
χρώµα και τη σύνθεση, ενώ η σηµαντική ανάλυση για τα σηµασιολογικά πλέγµατα. Στο πραγµατιστικό πεδίο τα
παιδιά δεν αγνοούν τα συµφραζόµενα, όπως διαφαίνεται στη χρήση των συνδηλώσεων και των κωδίκων. Για
µία ανάλυση του µοντέλου στα ελληνικά βλ. Kress & Leeuwen, 1996· 2010 και Στάµου, Αλευριάδου &
Ελευθερίου, 2011). Η στοιχειωθετηµένη προσέγγιση στην οποία βασίζεται η ανάλυση µας παρακάτω έχει
πολλές οµοιότητες µε αυτή την προσέγγιση.
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Εικόνα 1. Το ιχνογράφηµα του Ντέννυ για το πώς βιώνει το σώµα του στο σχολείο
Ο σκοπός του ήταν να διερευνήσει τις σχέσεις µεταξύ καθηγητών/-τριών και µαθητών/-τριών
και τους τρόπους µε τους οποίους αυτοί συµµετείχαν στις διάφορες σχολικές δραστηριότητες.
Διεξήγαγε, επίσης, συνεντεύξεις µε το σύνολο των καθηγητών/-τριών και των µαθητών/τριών, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες µε βάση εικαστικές µεθόδους, όπως
παρουσιάζεται παρακάτω. Ο ερευνητής είχε, επίσης, ενεργό συµµετοχή στη διαδικασία του
µαθήµατος και στη λειτουργία του σχολείου, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των καθηγητών/τριών και των µαθητών/ -τριών αντιµετώπιζε θετικά τη δραστηριότητά του ως ερευνητή.
Το ιχνογράφηµα που αναλύουµε παρακάτω (βλ. Εικόνα 1) δηµιουργήθηκε από τον
δεκαεξάχρονο Ντέννυ (ψευδώνυµο), ο οποίος το χρονικό διάστηµα, που το έκανε, είχε ήδη
ξεκινήσει τον πρώτο χρόνο µαθητείας του στο προαναφερόµενο σχολείο. Η δηµιουργία του
ιχνογραφήµατος για ερευνητικούς σκοπούς πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του µαθήµατος
των εικαστικών, στο οποίο συµµετείχαν δέκα µαθητές και µαθήτριες, µια καθηγήτρια και ο
ερευνητής Μ. Κοντοπόδης. Ο ερευνητής ζήτησε από τους/τις µαθητές/-τριες να ζωγραφίσουν
ή να σχεδιάσουν σε µια κόλλα Α4 µια ή περισσότερες εικόνες για τον τρόπο που βιώνουν το
σώµα τους στο σχολείο. Επιπλέον, τους ζήτησε να κάνουν στο ίδιο χαρτί σχόλια πάνω σε
αυτό που ζωγράφισαν ή σχεδίασαν. Η εκτέλεση της εργασίας ήταν οικειοθελής. Οι µαθητές/τριες ήταν ελεύθεροι/-ες να ασχοληθούν και µε κάτι διαφορετικό και είχαν τη δυνατότητα να
επιλέξουν διάφορα υλικά, όπως ξυλοµπογιές, κηροµπογιές ή νεροµπογιές και να
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χρησιµοποιήσουν τη συνολική διάρκεια της 90λεπτης διδακτικής ώρας για τη δηµιουργία του
έργου τους.10
3. Περιγραφική Ερµηνεία
3.1. Προεικονογραφικό επίπεδο
Στο προεικονογραφικό επίπεδο ερµηνείας του ιχνογραφήµατος καταγράφεται µόνο αυτό που
µπορεί να δει κανείς στο ιχνογράφηµα, µε όσο γίνεται πιο απλό, απτό και συγκεκριµένο
τρόπο. Ως βάση για την εικόνα που θα αναλύσουµε χρησιµοποιήθηκε µια λευκή κόλλα από
χαρτί, µεγέθους Α4, το οποίο µοίρασε ο ερευνητής Μιχάλης Κοντοπόδης στο πλαίσιο που
µόλις περιγράψαµε. Στην επικεφαλίδα της κόλλας ήταν τυπωµένη µε µελάνι µαύρου
χρώµατος η εξής οδηγία: «Ζωγράφισε ή σχεδίασε, παρακαλώ, µια εικόνα, η οποία να
παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο βιώνεις το σώµα σου. Πρόσθεσε, επίσης, στην ίδια
σελίδα µερικά σχόλια». Η οδηγία, όσον αφορά την οπτική διάσταση της, δεν αποτέλεσε
συστατικό στοιχείο του ιχνογραφήµατος που έκανε ο Ντέννυ και που άρχιζε ακριβώς κάτω
από το κείµενο.
Το ιχνογράφηµα που έκανε ο Ντέννυ περιλαµβάνει και κέιµενο, οπότε χωρίζεται σε ένα
κειµενικό και ένα οπτικό-εικονικό µέρος, τα οποία κατά την περιγραφική ερµηνεία θα
αναλύσουµε χωριστά καταρχήν και θα συνδέσουµε στα πλαίσια της αναστοχαστικής
ερµηνείας. Στα δυο τρίτα του πάνω µέρους της επιφάνειας της εικόνας έχει σχεδιαστεί µια
σύνθεση που αποτελείται από µια φιγούρα που κρατά στο δεξί χέρι της ένα κλειδί και από µια
σκάλα που ξεκινά κάτω αριστερά και κατευθύνεται πάνω δεξιά. Η φιγούρα, ιδωµένη από την
πλευρά του θεατή, τοποθετείται αριστερά δίπλα από το κάτω άκρο της σκάλας. Ακριβώς
πάνω από τη φιγούρα είναι γραµµένη στα γερµανικά η λέξη «εγώ». Ακριβώς, κάτω από αυτή
δίπλα από το κλειδί µπορεί κανείς να διαβάσει τη λέξη «συγκέντρωση». Στο δεξί άνω άκρο
της σκάλας είναι ζωγραφισµένη µια χρωµατισµένη επιφάνεια στο σχήµα µιας
κλειδαρότρυπας. Από τη δεξιά µεριά έχει προστεθεί η λέξη «απολυτήριο».
Η φιγούρα βρίσκεται ελαφρώς πλευρικά ως προς το θεατή και είναι σχεδιασµένη µε
καθαρές γραµµές. Αναγνωρίζει κανείς έναν στρογγυλό κύκλο ως κεφάλι, το οποίο ακουµπά
σε ένα σώµα µε χέρια και παλάµες και, τοποθετηµένα το ένα πίσω από το άλλο, πόδια και
πατούσες. Δε µπορούν να αναγνωριστούν χαρακτηριστικά προσώπου. Η λέξη «εγώ» που
βρίσκεται πάνω από τη φιγούρα αντιστοιχεί στη φιγούρα καθώς συνδέεται µε αυτή µέσω µιας
πλάγιας πινελιάς, που συνδέει τη λέξη και το κεφάλι της (φιγούρας). Στο χέρι που εκτείνεται
από τη δεξιά πλευρά της φιγούρας βρίσκεται σε οριζόντια θέση ένα κλειδί µε µια µεγάλη
κεφαλή11 και µια εξίσου µεγάλη άκρη. Εντύπωση προκαλεί ότι το κλειδί σε σύγκριση µε τη
φιγούρα υπερέχει ξεκάθαρα ως προς το µέγεθος. Κατά παρόµοιο τρόπο όπως και στην
περίπτωση της φιγούρας αντιστοιχεί στο κλειδί η λέξη «συγκέντρωση» που βρίσκεται κάτω
από τη φιγούρα – µέσω µιας πλάγιας πινελιάς, τοποθετηµένης ανάµεσα στην άκρη του
κλειδιού και στο πρώτο γράµµα.
Η φιγούρα είναι στραµµένη προς τη σκάλα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της.
Το πρώτο σκαλί της σκάλας βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε τις πατούσες της φιγούρας. Η σκάλα
είναι αναγνωρίσιµη από τις δώδεκα γραµµές που ξεκινούν από τα αριστερά προς τα δεξιά και
10

Μια συγκριτική ανάλυση περισσότερων ιχνογραφηµάτων παρουσιάζεται στο Πουρκός Μ. & Κοντοπόδης Μ.
2006, βλ. επίσης Kontopodis & Pourkos, 2006. Για τα ευρύτερα ζητήµατα και συνολικά αποτελέσµατα της
έρευνας πρβλ. Kontopodis, 2012.
11
Εννοούµε εδώ το τµήµα του κλειδιού, στο οποίο ακουµπά κανείς για να το πιάσει.
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ακουµπούν οριζόντια η µια πάνω στην άλλη. Αυτές, ουσιαστικά, αποδίδουν τα σκαλιά. Η
σκάλα έχει µια αρκετά απότοµη ανοδική κλίση. Μετά τα δώδεκα πρώτα ευδιάκριτα σκαλιά,
αναπαρίσταται από κάθετες γραµµές, οι οποίες συναντώνται τελικά σε ένα σηµείο
σχηµατίζοντας µια µορφή που µοιάζει µε µυτερό τρίγωνο. Τα υπόλοιπα σκαλιά υπονοούνται
µέσα από µικρές πινελιές µε ορθογώνια κατεύθυνση. Η αναλογία ανάµεσα στα σκαλιά που
είναι σχηµατισµένα µε λεπτοµέρεια και εκείνα που απλά υπονοούνται είναι 1 προς 1,5.
Αριστερά και δεξιά δίπλα από τα σκαλιά, που είναι ευδιάκριτα, µπορεί κανείς να δει δυο
κυµατιστές γραµµές. Αυτές αναπαριστούν µια καµπύλη-βουνό, στο οποίο είναι τοποθετηµένη
η σκάλα.
Αυτό που µπορεί να διακρίνει κανείς ως κλειδαρότρυπα στο άνω άκρο της σκάλας έχει
το σχήµα ενός ζωγραφισµένου κύκλου µε ένα τρίγωνο ζωγραφισµένο από κάτω. Από τη
δεξιά πλευρά, κάθετα τοποθετηµένη µεταξύ του άκρου της σκάλας και του κάτω άκρου της
κλειδαρότρυπας βρίσκεται η λέξη „απολυτήριο“. Χωρίζεται σε δύο γραµµές, καθώς όπως
φαίνεται δεν υπάρχει πλέον επαρκής χώρος στη σελίδα. Το αρχικό γράµµα της λέξης αγγίζει
σχεδόν την κλειδαρότρυπα, έτσι ώστε να µπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο όρος αυτός σαφώς
αντιστοιχεί στο ιχνογραφηµένο στοιχείο.
Στην εικόνα ανήκει και το παρακάτω κείµενο, το οποίο βρίσκεται στο κάτω µέρος του
σκίτσου: «(Ισχύει για µένα) Προσπαθώ να µείνω µακριά από ναρκωτικές ουσίες και να πάρω
εδώ στο #ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ# το απολυτήριό µου. Είµαι σίγουρος ότι θα [το]
καταφέρω µε λίγη συγκέντρωση.» Όπως τα ιχνογραφηµένα µέρη και οι επιµέρους λέξεις που
έχουν προστεθεί στην εικόνα έτσι και το κείµενο αυτό είναι γραµµένο µε κηροµπογιά σε λιλά
απόχρωση. Στο κείµενο ο µαθητής παραθέτει δύο στόχους που θέλει να πετύχει: Πρώτον, ο
ίδιος δε θέλει να κάνει (πλέον) χρήση ναρκωτικών ουσιών.12 Και δεύτερον θέλει να
αποκτήσει το σχολικό απολυτήριο. Γράφει ότι «καταβάλλει κόπο» γι’ αυτό. Αυτό µας
επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι απαιτεί κάποια προσπάθεια από µέρους του το να µείνει
µακριά από ναρκωτικές ουσίες και να συµµετέχει ενεργά στο σχολείο. Καθώς ο ίδιος
αναφέρει τις ναρκωτικές ουσίες πριν το απολυτήριο, είναι πιθανό ότι ο πρώτος στόχος είναι
και η προϋπόθεση για τον δεύτερο. Η πρόταση στην οποία ο ίδιος ονοµάζει τους στόχους του
καταλήγει σε ένα θαυµαστικό, πράγµα που τονίζει τη σηµασία της.
Ως µέσο για την επίτευξη αυτών των δύο στόχων έχει οριστεί η «συγκέντρωση». Αν και
ο µαθητής δεν γράφει ρητά ότι θα καταφέρει µε συγκέντρωση αυτό που ανέφερε πιο πριν,
µπορεί, ωστόσο, κανείς να υποθέσει, ότι η δεύτερη πρόταση αναφέρεται στην προηγούµενη.
Δεν υπάρχει άλλο κείµενο. Στο ιχνογράφηµα αναφέρονται, επίσης, η συγκέντρωση και το
απολυτήριο. Καθώς συµπληρώνει «Είµαι σίγουρος» ο γράφων υπογραµµίζει τη σιγουριά του
ότι θα καταφέρει αυτό που έχει βάλει σκοπό. Θα µπορούσε, επίσης, να γράψει «ελπίζω», το
οποίο θα ηχούσε, όµως, λιγότερο πειστικό. Επίσης, το ότι γράφει «µε λίγη» και όχι µε πολλή
συγκέντρωση, µας επιτρέπει να υποθέσουµε πως αντιµετωπίζει µε µια σχετική άνεση την
επίτευξη του στόχου του στην πράξη. Αν λάβουµε υπόψη ότι το ιχνογράφηµα δηµιουργήθηκε
στο πλαίσιο µιας εθελοντικής σχολικής δραστηριότητας, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ο
Ντέννυ έχει πάρει στα σοβαρά τη δραστηριότητα και έχει κάνει σκέψεις γι’ αυτήν. Το ότι
αναφέρει το πρόβληµα των ναρκωτικών ουσιών παραπέµπει στην καλή του σχέση µε τον
ερευνητή. Η σχέση αυτή είναι αποτέλεσµα της καθηµερινής σχεδόν παρουσίας του ερευνητή
για αρκετούς µήνες στο συγκεκριµένο σχολείο.
12

Πρόκειται για κάνναβη και ήπιες συνθετικές διεγερτικές ουσίες, ανάλογα µε την περίσταση. Ο όρος
ναρκωτικές ουσίες παρακάτω χρησιµοποιείται όχι µε την επιστηµονική του έννοια αλλά µε την πιο γενική έννοια
που τον χρησιµοποίησε ο ίδιος ο Ντέννυ.
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3.2. Εικονογραφικό επίπεδο
Στην περιγραφική ερµηνεία εικονογραφικού επιπέδου συµπεριλαµβάνονται οι «γνώσεις που
εναπόκεινται σε επικοινωνιακή γενίκευση» ή και οι «κοινότυπες τυποποιήσεις». Δεν
πρόκειται, σύµφωνα µε τον Bohnsack (2001), για χαρακτηριστικά ανά περίπτωση (δηλαδή
υποτακτικά) νοηµατικά περιεχόµενα, αλλά για εκείνα τα νοηµατικά περιεχόµενα που είναι
ευρέως διαδεδοµένα. Είναι δύσκολο να κατατάξει κανείς την αναπαριστώµενη φιγούρα του
ιχνογραφήµατος σε κάποια κοινωνική οµάδα, καθώς δε παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό, το οποίο για παράδειγµα θα µπορούσε να µας επιτρέψει να εξάγουµε
συµπεράσµατα για την ηλικία, το φύλο, το επάγγελµα κ.λπ.. Ακόµη, η φιγούρα δεν έχει
πρόσωπο, το οποίο να µας επέτρεπε να εξάγουµε ερµηνευτικά συµπεράσµατα. Το ντύσιµό
της δεν διακρίνεται από κάποιο ιδιαίτερο γνώρισµα. Ξεχωρίζουν µόνο το παντελόνι, το πάνω
µέρος και τα παπούτσια. Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να αναπαρασταθεί ένας άνθρωπος
µέσω του ντυσίµατος ως τέτοιος µπορεί να γίνει κατανοητή ως κοινότυπη τυποποίηση. Βάσει
της επικοινωνιακής γνώσης, οι ανθρώπινες αναπαραστάσεις είναι αναγνωρίσιµες από βασικά
χαρακτηριστικά, όπως είναι το κεφάλι, ο κορµός, οι βραχίονες και τα πόδια, χωρίς να
χρειάζονται άλλα σηµεία ή πιο πυκνή περιγραφή.
Μοναδικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το ότι η φιγούρα κρατάει στο χέρι ένα
κλειδί, το οποίο σχετίζεται µε την κλειδαρότρυπα που µπορεί να δει κανείς στο ιχνογράφηµα.
Το κλειδί και η κλειδαρότρυπα αποτελούν τα πιο σηµαντικά συστατικά στοιχεία του. Όπως
έχει ήδη αναφερθεί, ο Ντέννυ συνέδεσε τη φιγούρα, το κλειδί και την κλειδαρότρυπα µε
λέξεις. Αυτές παραπέµπουν στη λειτουργία που καλούνται να επιτελέσουν τα στοιχεία του
ιχνογραφήµατος. Η φιγούρα υποτίθεται πως αναπαριστά τον ίδιο το σκιτσογράφο, καθώς
χαρακτηρίζεται ως „εγώ“. Ό,τι το κλειδί είναι ένα µέσο για να ανοίξει κάποιος την
κλειδαρότρυπα, η οποία είναι τοποθετηµένη σε µια κλειδαµπαρωµένη πόρτα, ενέχει, επίσης,
την επικοινωνιακή γνώση, ότι αυτό είναι κάτι δύσκολο και ενδεχοµένως σηµαντικό ή
πολύτιµο. Το κλειδί φέρει, ωστόσο, και µια µεταφορική φόρτιση, καθώς µέσω της παράθεσης
της λέξης „συγκέντρωση“ αποκτά ένα συµβολικό περιεχόµενο που ξεπερνά τη λειτουργία
ενός κλειδιού. Δεν θα ανοίξει το κλειδί την κλειδαριά, αλλά η συγκέντρωση.
Είναι ακόµη αξιοσηµείωτο ότι το κλειδί συγκρινόµενο µε το µέγεθος της φιγούρας
αναπαρίσταται, τουλάχιστον, σε ανθρώπινο µέγεθος. Αυτό το κλειδί δεν έχει το µέγεθος που
συνηθίζουν να έχουν τα κλειδιά. Η φιγούρα κρατάει ένα κλειδί το οποίο ξεπερνά το µέγεθος
του σώµατός της. Πρέπει λοιπόν να είναι κατά πολύ βαρύτερο σε σχέση µε το βάρος ενός
κλειδιού συνηθισµένου µεγέθους. Για ποιον λόγο το κλειδί αναπαρίσταται τόσο υπερµέγεθες
θα ξεκαθαριστεί παρακάτω στο πλαίσιο της αναστοχαστικής ερµηνείας. Και η κλειδαρότρυπα
συνοδεύεται από γενικού τύπου συµβολικό περιεχόµενο, το οποίο µπορούµε να
αναγνωρίσουµε, χωρίς λεπτοµερείς γνώσεις γι’ αυτόν που τη σχεδίασε και τα συµφραζόµενα
του ιχνογραφήµατος. Ο δηµιουργός τη χαρακτηρίζει ως „απολυτήριο“. Μολονότι δεν
απεικονίζεται η κλειδαριά, που ταιριάζει στην κλειδαρότρυπα, ωστόσο είναι αδιαµφισβήτητο
ότι στην κλειδαρότρυπα ανήκει µια κλειδαριά, η οποία µπορεί να ανοιχτεί ή να κλειστεί (ή να
κλειδωθεί). Και τα δυο φαίνεται να συµβολίζουν την απόκτηση του απολυτηρίου.
Εκτός από τη µεταφορά κλειδαρότρυπας-κλειδιού εντοπίζεται ένα ακόµη στοιχείο στο
ιχνογράφηµα, η συµβολική γλώσσα του οποίου χρήζει διερεύνησης. Η φιγούρα στέκεται
στην εικόνα ακριβώς δίπλα από τους πρόποδες µιας σκάλας και είναι στραµµένη προς αυτήν,
δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται να ανέβει τις σκάλες. Η σκάλα οδηγεί στην
κλειδαρότρυπα, τον στόχο της ανόδου. Όπως είναι γνωστό, µε το ανέβασµα µιας σκάλας
καταλήγει κανείς από ένα σηµείο που βρίσκεται χαµηλά σε ένα υψηλότερο σηµείο. Αυτή η
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άνοδος απαιτεί γενικά σωµατική προσπάθεια. Διαφέρει, ωστόσο, από άτοµο σε άτοµο το
πόσο κοπιαστική µπορεί να είναι αυτή η άνοδος. Στην προκείµενη περίπτωση ο θεατής της
εικόνας δεν γνωρίζει εξαρχής πόσο δύσκολο είναι για τη φιγούρα να ανέβει τη σκάλα και να
φτάσει στην κλειδαρότρυπα. Επειδή όµως η σκάλα έχει απότοµη κλίση και µεγάλο ύψος, η
άνοδος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τη φιγούρα. Εκτός αυτού έχει να µεταφέρει
και ένα τεράστιο κλειδί.
Εάν συνδέσει κανείς όλα τα στοιχεία του ιχνογραφήµατος µεταξύ τους, µπορεί να
διαπιστώσει ότι ο µαθητής-ιχνογράφος καλείται να υπερβεί ένα σηµαντικό εµπόδιο
(σκαλοπάτια), προκειµένου να επιτύχει τον στόχο του (κλειδαρότρυπα). Ως εργαλείο (κλειδί)
γι’ αυτόν τον σκοπό χαρακτηρίζει τη «συγκέντρωση», η οποίαν, ωστόσο, φαίνεται να είναι
αφύσικα δύσκολη. Τα συγκεκριµένα αντικείµενα µετατρέπονται από τον Ντέννυ σε
αφηρηµένες έννοιες κι έτσι το εµπόδιο της σωµατικά επίπονης αναρρίχησης των
σκαλοπατιών µετατρέπεται σε διανοητικό εµπόδιο. Το κλειδί, το οποίο συµβολίζει τη
συγκέντρωση, είναι ένα διαθέσιµο εργαλείο για αυτό το σκοπό. Η υπερµεγέθης απεικόνιση
του κλειδιού καθιστά σαφή την υλικότητά του, το ειδικό του βάρος. Αυτό από την άλλη
επιτρέπει να κάνουµε υποθέσεις σχετικά µε τη σηµασία της συγκέντρωσης.
4. Αναστοχαστική ερµηνεία
Η περιγραφική ερµηνεία που έγινε παραπάνω αφορά κυρίως το „τι“ αναπαρίσταται.
Παρακάτω θα αναλύσουµε το „πώς“ αναπαρίστανται τα στοιχεία που περιγράψαµε
παραπάνω, προχωρώντας έτσι σε µία βαθύτερη ή πιο πυκνή ερµηνεία.13
4.1. Σύνθεση, σκηνική χορογραφία και προβολή προοπτικής
Η συνολική σύνθεση του ιχνογραφήµατος χαρακτηρίζεται από µια κίνηση από κάτω
αριστερά προς τα πάνω δεξιά. Αυτή η κίνηση στοιχειοθετείται µέσω της τοποθέτησης της
φιγούρας, της σκάλας και της κλειδαρότρυπας. Η φιγούρα βρίσκεται στο προσκήνιο της
εικόνας, τον µεσαίο χώρο διαπερνά η σκάλα σε µια γωνία 45 µοιρών από αριστερά κάτω
προς τα δεξιά πάνω. Η κλειδαρότρυπα βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιχνογραφήµατος στη
δεξιά πάνω γωνία. Αν τραβήξει κανείς τη νοητή γραµµή της σκάλας, βλέπει ότι η
κλειδαρότρυπα βρίσκεται περίπου στη νοητή ευθεία στης σκάλας, η οποία καταλήγει σε ένα
σηµείο εκτός της εικόνας. Σκάλα και κλειδαρότρυπα αποτελούν, συνεπώς, την ευθεία-στόχο.
Το σχόλιο του µαθητή που έκανε το σκίτσο βρίσκεται, επίσης, στο µπροστινό µέρος της
εικόνας. Ακόµη και αν δεν αποτελεί συστατικό µέρος της ζωγραφικής σύνθεσης, µπορεί
κανείς µε άνεση να υποθέσει, ότι πρέπει να δώσει στην εικόνα ένα πλαίσιο που κλείνει µε
φορά προς τα κάτω, καθώς το κείµενο βρίσκεται κάτω από τη σύνθεση που αποτελούν η
φιγούρα, η σκάλα και η κλειδαρότρυπα.
Όπως έχουµε ήδη εξηγήσει, η σκάλα βρίσκεται στο πίσω µέρος του ιχνογραφήµατος,
εκτείνεται, ωστόσο, µέχρι τον µπροστινό και τον µεσαίο χώρο του. Έτσι διαµεσολαβεί
ανάµεσα στο προσκήνιο και το φόντο, καταλαµβάνοντας µε αυτόν τον τρόπο κεντρική θέση
στο ιχνογράφηµα. Μέσα από την απότοµη ανοδική κίνηση της σκάλας, τη διάτασή της προς
τα επάνω, την πορεία της από αριστερά προς τα δεξιά και το γεγονός ότι η διαφοροποίηση
της αναπαράστασης περιορίζεται όλο και περισσότερο, µικραίνει οπτικά και η σκάλα. Με τη
13
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βοήθεια αυτού του τρόπου αναπαράστασης ο µαθητής-ιχνογράφος απέδωσε τη διάσταση του
βάθους στο ιχνογράφηµα, µέσω της οποίας µπορεί να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι η
φιγούρα στέκεται κάτω µπροστά από τη σκάλα, η οποία οδηγεί προς τα πάνω µέσα από έναν
µακρύ δρόµο. Η φιγούρα πρέπει, λοιπόν, να διανύσει µια σηµαντική απόσταση χώρου,
προκειµένου να καταλήξει στην κλειδαρότρυπα. Ταυτόχρονα το ιχνογράφηµα συµπληρώνει
µια διάσταση χρόνου, καθώς µπορεί κανείς να υποθέσει ότι η φιγούρα παριστάνει ένα
πρόσωπο που είναι έτοιµο να ανεβεί τη σκάλα. Η πράξη της ανόδου διαρκεί ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η αρχή του οποίου είναι «παγωµένη» στην εικόνα.
4.2 Εικονολογική ερµηνεία
Με βάση τα ερµηνευτικά βήµατα που ακολουθήσαµε ως τώρα, το απολυτήριο αποτελεί για
τον δηµιουργό του ιχνογραφήµατος έναν στόχο που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από
εµπόδια, ενώ ταυτόχρονα παραµένει αφηρηµένος. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η συγκέντρωση
είναι, κυρίως, αυτή που οδηγεί στο απολυτήριο. Την ίδια στιγµή φαίνεται να υπάρχει µια
σχετική δυσκολία και ως εκ τούτου να απαιτείται µια ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να
επιτευχθεί η δέουσα συγκέντρωση.
Την στιγµή που δηµιουργείται το ιχνογράφηµα ο δηµιουργός του, ο Ντέννυ, είναι
µαθητής στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Όπως έχουµε ήδη εξηγήσει, όλοι/ες οι µαθητές/τριες που φοιτούν στο συγκεκριµένο σχολείο έχουν πίσω τους µια προβληµατική πορεία
σχολικής επίδοσης, προέρχονται συχνά από κοινωνικά αδύναµες οικογένειες κι κάποιοι/ες
από αυτούς/-ες έχουν προβλήµατα που προκύπτουν από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως
στην περίπτωση του Ντέννυ. Η εισαγωγή τους στο σχολείο αυτό σηµαίνει για αυτούς/-ές την
τελευταία ευκαιρία να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τη γενική εκπαίδευση. Αντίστοιχα µεγάλες
είναι σίγουρα και οι προσδοκίες και το κίνητρο του Ντέννυ, ο οποίος µόλις έχει ξεκινήσει τον
πρώτο του χρόνο εκεί. Δίπλα σε αυτά τα µάλλον θετικά συναισθήµατα ο Ντέννυ σίγουρα
αγωνιά για το κατά πόσο θα καταφέρει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις που του τίθενται.
Πρόκειται σίγουρα για µια µεγάλη πίεση που τον βαραίνει. Τη στιγµή που δηµιουργείται το
ιχνογράφηµα έχει ακόµη δυο έτη φοίτησης στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Αυτό το σηµείο εκκίνησης του χρόνου που του αποµένει στο σχολείο το απεικονίζει ο
Ντέννυ µε το να αναπαριστά τον ίδιο του τον εαυτό ως τη φιγούρα που στέκεται στην άκρη
µιας απότοµης και µακριάς σκάλας. Ακόµη και εάν η φιγούρα δεν παρουσιάζει κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ορίζεται µέσω του συνοδευτικού κειµένου µε σαφήνεια πως
πρόκειται σ’ αυτήν την περίπτωση για τον Ντέννυ. Το σηµείο όπου καταλήγει η σκάλα, η
οποία αποτελεί το χρονικό και διανοητικό εµπόδιο, συνίσταται από µια κλειδαρότρυπα που
συµβολίζει το απολυτήριο. Προκειµένου να ανοίξει η κλειδαριά, η φιγούρα, δηλαδή ο Ντέννυ
είναι εφοδιασµένος µ’ ένα κλειδί, το οποίο συµβολίζει την «συγκέντρωση».
Όπως έχει ήδη καταστεί σαφές, η εικόνα µέσω του τρόπου αναπαράστασης της σκάλας
εµφανίζεται όχι µόνο τρισδιάστατη, αλλά διευρύνεται και σε µια χρονική διάσταση. Καθώς η
φιγούρα είναι έτοιµη να ανέβει τη σκάλα, αναπαρίσταται µια δράση, η οποία έχει χρονική
διάρκεια. Η σκάλα και το ανέβασµα συµβολίζουν τα δυο χρόνια φοίτησης στο σχολείο, τα
οποία ο Ντέννυ έχει ακόµη να διανύσει και τα οποία αισθάνεται ως ένα µακρόπνοο και
κουραστικό χρονικό διάστηµα. Όπως η απεικονιζόµενη φιγούρα πρέπει να σκαρφαλώσει τη
σκάλα για να φτάσει στην κλειδαρότρυπα, έτσι και ο Ντέννυ πρέπει να καταβάλει κόπο κατά
τη διάρκεια της διετούς φοίτησής του στο σχολείο.
Με το να αναπαρίσταται η σκάλα ιδιαίτερα ψηλή και απότοµη, καθίσταται σαφές ότι το
απολυτήριο είναι ένα επιθυµητό αγαθό το οποίο ωστόσο είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Αυτή
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την ερµηνεία στηρίζει και το ίδιο το σχόλιο του Ντέννυ, στο οποίο γράφει ότι «καταβάλλει
κόπο» προκειµένου «να αποκτήσει το απολυτήριο στο σχολείο #ΌΝΟΜΑ ΤΟΥ
ΣΧΟΛΕΊΟΥ#». Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ντέννυ µέχρι τώρα είχε, κυρίως, προβλήµατα στο
σχολείο και τώρα αποκτά µια τελευταία ευκαιρία να επιτύχει µορφωτικά, είναι κατανοητό το
γεγονός ότι αντιµετωπίζει τον χρόνο που βρίσκεται µπροστά του µε ανάµεικτα
συναισθήµατα. Από τη µια πλευρά έχει υψηλά κίνητρα, προκειµένου να αξιοποιήσει αυτήν
την τελευταία δυνατότητα να αποκτήσει το απολυτήριό του. Από την άλλη πλευρά, τον
βαρύνει τεράστια πίεση. Προκειµένου να ολοκληρώσει και τα δύο αυτά χρόνια φοίτησης
πρέπει και θέλει να συνεργαστεί καλά και να αντισταθεί σε ό,τι τον αποπροσανατολίζει. Ο
Ντέννυ επιθυµεί από το περιβάλλον του να κατανοήσει και να αναγνωρίσει αυτές τις καλές
προθέσεις του.
Μια άλλη, συγκεκριµένη δυσκολία για τον Ντέννυ φαίνεται να συνιστούν τα
προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς γράφει ότι θα ήθελε να
κρατήσει τον εαυτό του µακριά από αυτές. Αν και δεν είναι γνωστές περαιτέρω λεπτοµέρειες
σχετικά µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Ντέννυ, το ότι οµολογεί
ανοικτά πως έχει προβλήµατα που αφορούν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθιστά σαφές,
ότι για τον ίδιο αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα, για το οποίο επιθυµεί να εκφραστεί. Η
σκάλα δεν συµβολίζει λοιπόν µόνο τα δυο χρόνια φοίτησης που του αποµένουν στο σχολείο
και τις προσδοκίες, που συνδέονται µε αυτά, και οι οποίες τον επιφορτίζουν, αλλά υπό
ευρύτερη έννοια τα προβλήµατα του Ντέννυ που σχετίζονται µε τη χρήση ναρκωτικών
ουσιών, τα οποία ο ίδιος θα ήθελε να επιλύσει. Ο Ντέννυ υπογραµµίζει το κίνητρο και την
επιθυµία του να υπάρξει αναγνώριση ως προς αυτό και µέσω της χρήσης θαυµαστικού, το
οποίο κλείνει αυτή την πρόταση του σχολίου του.
Αξίζει τώρα να στραφούµε και στα βοηθητικά µέσα, τα οποία ο Ντέννυ παρουσιάζει
τόσο ως στοιχεία της εικόνας όσο και κατονοµάζει απευθείας στο κείµενο. Το κλειδί που
κρατά η απεικονιζόµενη φιγούρα στο χέρι της συµβολίζει τη συγκέντρωση, µε τη βοήθεια της
οποίας µπορεί να ανοιχτεί η κλειδαρότρυπα που παριστά το απολυτήριο. Η µεταφορά κλειδίκλειδαρότρυπα έχει, επίσης, κειµενικό έρεισµα: «Είµαι σίγουρος, ότι θα τα καταφέρω µε λίγη
συγκέντρωση.» Η συγκέντρωση δηλώνεται εδώ ως ένα µέσο αποφασιστικής σηµασίας,
προκειµένου να αποκτήσει το απολυτήριο, η λέξη «λίγη» σχετικοποιεί, ωστόσο, τη σηµασία
της συγκέντρωσης.
Ο περιορισµός της σηµασίας της συγκέντρωσης και η αισιοδοξία που εκφράζεται µε
σαφήνεια στο κείµενο βρίσκονται, όµως, σε αντίφαση µε την εικόνα: εκεί το µέγεθος του
κλειδιού ξεπερνά εκείνο της φιγούρας που το κρατά. Με βάση αυτήν την υπερµεγέθη
αναπαράσταση το κλειδί φαίνεται αφύσικα βαρύ, σχεδόν, όπως ένα φορτίο. Αυτό επιτρέπει
να υποθέσουµε ότι το κλειδί αποτελεί µεν ένα βοηθητικό µέσο, ωστόσο την ίδια στιγµή, ίσως,
να αποτελεί και εµπόδιο. Επειδή το κλειδί συµβολίζει τη συγκέντρωση, είναι και η
συγκέντρωση κάτι το οποίο επιβαρύνει. Τουλάχιστον, φαίνεται πως το να επιτευκτεί
συγκέντρωση δεν είναι αυτονόητο, αλλιώς δε θα δηµιουργούσε τέτοιο βάρος, µε την πιο
κυριολεκτική σηµασία της λέξης. Η εικόνα µπορεί να ερµηνευθεί, λοιπόν, µε τον ακόλουθο
τρόπο, ότι απαιτείται πολλή συγκέντρωση, προκειµένου να επιτευχθεί το απολυτήριο. Το
κείµενο, τουναντίον, δηµιουργεί την εντύπωση, σα να θέλει ο Ντέννυ να µειώσει κάπως τη
σηµασία της συγκέντρωσης και τον ιδιαίτερα κοπιαστικό χρόνο που έχει ακόµη να διανύσει.
Ο Ντέννυ θα ήθελε, λοιπόν, από τη µια να καταστήσει σαφή την αισιοδοξία και το κίνητρό
του, από την άλλη όµως να επιστήσει την προσοχή στις δυσκολίες και στις απαιτούµενες
προσπάθειες, οι οποίες συνοδεύουν τον χρόνο που περνά στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
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Και η κλειδαρότρυπα έχει ιχνογραφηθεί υπερβολικά µεγάλη σε µέγεθος, σε σύγκριση
µε τη φιγούρα. Αυτό υπογραµµίζει, εκτός από την σαφή αναφορά στο κείµενο, για ακόµη µια
φορά τη σηµασία του απολυτηρίου για τον Ντέννυ. Εκτός από τη συγκέντρωση, το κίνητρό
του και τις δυσκολίες που προκύπτουν για αυτόν, ο Ντέννυ αναφέρει ένα επιπλέον σηµαντικό
γι’ αυτόν συστατικό στοιχείο της περαιτέρω σχολικής του πορείας: «Προσπαθώ να κρατηθώ
µακριά από ναρκωτικές ουσίες και να αποκτήσω το απολυτήριό µου εδώ στο #ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ#.» Αυτό µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι ο Ντέννυ έχει αποδεχτεί τον
ρόλο του ως µαθητή στο σχολείο και ότι αυτό το σχολείο είναι σηµαντικό για αυτόν, όσον
αφορά το άµεσο µέλλον του. Αναγνωρίζει λοιπόν από τη µια τους κανόνες του σχολείου, από
την άλλη, όµως, ξεκαθαρίζει ότι η τήρησή τους σηµαίνει γι’ αυτόν ως µαθητή παρεµβάσεις
που επιβαρύνουν τη ζωή του. Αυτό θα το εξηγήσουµε σε επίπεδο οργάνωσης λόγου
περακάτω.
4.3 Οργάνωση λόγου (discourse)
Τόσο στο γραπτό σχόλιο όσο και στην εικόνα εντοπίζονται δηλώσεις οι οποίες µπορούν να
ταξινοµηθούν σε δυο κεντρικούς βασικούς λόγους (discourse): από τη µια γίνεται αναδροµή
στον λόγο των δασκάλων, δηλ. σε έναν θεσµικό λόγο. Από την άλλη, διαφαίνονται στοιχεία
υποκουλτούρας και άρα ενός λιγότερο θεσµικού λόγου, τα οποία αντιστοιχούν στη
συγκεκριµένη κατάσταση ζωής του Ντέννυ ως µέλους µιας κοινότητας συνοµηλίκων. Με το
να θεωρεί ο Ντέννυ το απολυτήριο ως τον απώτατο στόχο του και να αναγνωρίζει ότι η
χρήση ναρκωτικών ουσιών µπορεί να του στερήσουν µια επιτυχή σχολική πορεία, δείχνει
στον ερευνητή και στη δασκάλα την καλή θέληση του, να αποκτήσει ακόµη και το
απολυτήριο. Ο ερευνητής και η δασκάλα εκλαµβάνονται εδώ ως εκπρόσωποι του σχολείου
ως θεσµού. Σε αυτούς ο Ντέννυ θα ήθελε να διαµεσολαβήσει ότι αναγνωρίζει τις αξίες τους,
καθώς και τις προϋποθέσεις για το απολυτήριο και επιθυµεί να τις αποδεχτεί. Αυτό συµβαίνει
µε το να δίνει έµφαση ο Ντέννυ, κυρίως, µέσω του σχολίου του, κάτω από την εικόνα, στο
κίνητρό του, το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Ο Ντέννυ επιθυµεί να καταβάλει προσπάθεια και θεωρεί δεδοµένο πως µε λίγη
συγκέντρωση θα µετατρέψει το σχέδιό του σε πράξη. Στο ιχνογράφηµα του Ντέννυ
αντικατοπτρίζεται, επίσης, ο λόγος (discourse) ότι ένα απολυτήριο είναι ένα σηµαντικό
πιστοποιητικό, προκειµένου να βρει κανείς αργότερα µια θέση µαθητείας και να αποκτήσει
µια ευκαιρία στην αγορά εργασίας. Επειδή ο Ντέννυ ζωγράφισε το απολυτήριο στην εικόνα
ως στόχο και το κατονόµασε ως τέτοιο στο σχόλιο, δείχνει ότι τον απασχολεί, τουλάχιστον, η
γενική άποψη ότι ένα καλό απολυτήριο από το σχολείο και µετέπειτα µια θέση εργασίας είναι
η προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη και συνάµα ευτυχισµένη ζωή – µε την κοινότυπη έννοια
που έχουν αυτοί οι όροι.
Από την άλλη ο Ντέννυ αναγνωρίζει την κοινωνική συνθήκη που προστάζει να µην
κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών προκειµένου να µην καταλήξει σε λάθος δρόµο. Αν ληφθεί
υπόψη η µέχρι τώρα σχολική πορεία του και η κοινωνική προέλευσή του, τότε ο Ντέννυ είναι
έτοιµος να βιώσει µια συγκεκριµένη κανονικοποίηση. Την ίδια στιγµή προσπαθεί – κυρίως,
µέσω του υποτακτικού νοηµατικού περιεχοµένου της εικόνας – να δείξει, ότι είναι µέλος µιας
οµάδας µαθητών και µαθητριών, οι οποίοι χρησιµοποιούν έναν εντελώς δικό τους λόγο. Οι
µαθητές και οι µαθήτριες πρέπει να εκπληρώσουν τις προσδοκίες άλλων, οι οποίες βαρύνουν
του ώµους τους. Ως µαθητής ο Ντέννυ καθιστά σαφές ότι υφίσταται πίεση. Αυτό
συµβολοποιείται στην υπερµεγέθη αναπαράσταση του κλειδιού, αλλά και στη
νοηµατοδότηση της συγκέντρωσης ως βοηθητικού µέσου και φορτίου ταυτόχρονα. Αυτό
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γίνεται αναγνωρίσιµο από την πολύ απότοµη και µακριά σκάλα, την οποία η απεικονιζόµενη
φιγούρα πρέπει να ανέβει. Στην εικόνα του ο Ντέννυ εκφράζει ότι οι κόποι του, όπως, επίσης,
και οι προσπάθειες όλων των άλλων µαθητών και µαθητριών στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας
πρέπει να γίνουν σεβαστές από τους δασκάλους και δασκάλες, από τον ερευνητή, καθώς και
γενικότερα από την υπόλοιπη κοινωνία.
5. Ανακεφαλαίωση και Συζήτηση
Η ερµηνεία του παραπάνω ιχνογραφήµατος θέτει µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν το
βίωµα του σώµατος και την εκπαίδευση περιθωριοποιηµένων µαθητών/-τριών στο
συγκεκριµένο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και γενικότερα στη Γερµανία, στα οποία δε
θα επεκταθούµε εδώ (Kontopodis, 2011· 2012). Προεκτείνοντας τη συζήτηση για
µεθοδολογικά ζητήµατα που ξεκίνησε µε την παρουσίαση της ιστορίας της χρήσης του
παιδικού και εφηβικού ιχνογραφήµατος στην έρευνα, αξίζει να δώσουµε έµφαση στην
παραδοχή ότι το ιχνογράφηµα δεν έχει νόηµα ως τέτοιο. Το νόηµα επιτελείται στο πλαίσιο
µιας συγκεκριµένης επικοινωνιακής πράξης, στην προκειµένη περίπτωση µεταξύ του Ντέννυ
και του ερευνητή. Όπως γράφει και ο Μεταξάς «βασική ιδέα στην ανάλυση ή ερµηνεία
ιχνογραφηµάτων είναι η πλαισιοθέτητή τους στον βιωµατικό κόσµο των δηµιουργών τους ως
δραστήριων δρώντων υποκειµένων» (2010, σ. 327).
Σε λεπτοµέρειες της εικόνας εκδηλώνονται πολυεπίπεδες µεταφορικές και συµβολικές
σηµασίες, κάποιες από τις οποίες µπορούν να γίνουν κατανοητές µε µια πρώτη µατιά και
άλλες µέσα από εµπεριστατωµένη ανάλυση. Το παιδικό και εφηβικό ιχνογράφηµα µπορεί να
θεωρηθεί ως ιδανικό µέσο έκφρασης ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό υπόβαθρο και ανεξάρτητα από τις λεκτικές και γραφικές τους δυνατότητες ή τις
δυσκολίες των παιδιών και εφήβων. Ο David Barry (1996) διέκρινε πως η έρευνα µέσω των
τεχνών, και ειδικότερα των ιχνογραφηµάτων, µπορεί να γίνει ιδιαίτερα µορφογενετική. Και
αυτό γιατί ο/η ερευνητής/-τρια µπορεί να αποσπάσει πληροφορίες που δεν θα µπορούσε να
συγκεντρώσει µ’ άλλον τρόπο. Και µπορεί να είναι και µετασχηµατίζουσα, γιατί η συζήτηση
δεν επικεντρώνεται µόνο στο τι και στο γιατί, αλλά και στο πώς. Ακόµη το ιχνογράφηµα
µπορεί να αποτελέσει την αφορµή για τον φιλοσοφικό διάλογο µεταξύ παιδιών, εφήβων και
εκπαιδευτικού ή και ερευνητή/τριας.
Την ίδια στιγµή, προκειµένου να καταλήξουµε από µια επιφανειακή ερµηνεία σε µια
τεκµηριωµένη και στοιχειοθετηµένη ερµηνεία, πρέπει να συνδυάσουµε διαφορετικές
πληροφορίες που ξεπερνούν τις γενικές νοηµατικές διαστάσεις των χρησιµοποιούµενων
συµβόλων και µεταφορών και αφορούν τα συγκεκριµένα υποτακτικά νοήµατα του πλαισίου
στο οποίο ο συγκεκριµένο µαθητής δηµιουργεί το συγκεκριµένο ιχνογράφηµα. Η καλή σχέση
ερευνητή/-τριας και µαθητή/-τριας-ιχνογράφου, η καλή γνώση του γενικού αλλά και του
συγκεκριµένου πλαισίου, η πολυεπίπεδη ανάλυση εικονικών και λεκτικών στοιχείων και του
συνδυασµού τους αποτελούν προϋποθέσεις για το µοίρασµα νοηµάτων µεταξύ των
διαφορετικών συµµετεχόντων στην έρευνα.
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Child and Adolescent Drawings in Educational and Psychological
Research: History, Methdological Issues and Exemplary Analysis
Sofia Trouli, Michalis Kontopodis & Stefanie Graeser
The use of child and adolescent drawings in educational and psychological research began in the late 19th
century. The scope of drawing use remains however unclear while the interpretation of drawings presents a
methodological challenge for most researchers. The chapter begins with sketching the history of use and
interpretation of childhood and adolescent drawings in educational and psychological research. Through the
presentation of various approaches (psychoanalytic, developmental-psychological, aesthetic, cognitive, semiotic
and documentary) it becomes evident that the history of drawing use and interpretation is yet unwritten – not
only in the sense that it has not yet been studied fully, but also in the sense that it is not yet complete. Continuing
the discussion, we recognize the value of the drawing as a piece of art and not only as a scientific tool. We then
analyze, as an example, the drawing of a second-chance school student in Germany. Based on a composite
method we analyze the pre-iconographic, iconographic and iconological drawing elements and how they reflect
the broader communication context as well as the subjective experiences of the student-artist.
Keywords: iconography, iconology, interpretation, communication context, drawing, Panofsky
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