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 πινέλα- σπάτουλες 

 βερνίκια 

 κασετίνες/ πινελοθήκες/ ποδιές

 μπλοκ σχεδίου 

 παλέτες 

 βερνίκια 

 κάρβουνα ζωγραφικής – μολύβια 

ζωγραφικής – γραφίτες

 υλικά προετοιμασίας 

 μελάνια καλλιγραφίας πινακίδες 

ελευθέρου σχεδίου hardboard

 πασπαρτού 

 τέμπερα

 καμβάς – τελάρο ζωγραφικής 

 ακρυλικά 

 ειδικά μπλοκ

 ξυλομπογιές  ζωγραφικής 

 παστέλ 

 βοηθητικά ζωγραφικής 

 χρώματα ζωγραφικής 

 καβαλέτα ζωγραφικής

 χαρτιά ζωγραφικής 

 μπλοκ για παστέλ

 χαρακτική

 μπλοκ ακουαρέλας 
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 1.Υδροχρώματα

 α) Τέμπερες

 β) Ακουαρέλες ( νερομπογιές ) 

 γ) Μελάνια ζωγραφικής

 δ) Ακριλικά

 ε) Πλαστικό χρώμα

 στ) Μαλακά και σκληρά   

παστέλ

 ζ) Δακτυλομπογιές
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 γ) Λάδιαβ) χρώματα σμάλτου



 δ) λαδοπαστέλ, 

κεροπαστέλ
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ε) ξυλομπογιές
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 Α) Με υδροχρώματα

- Πουαντιγισμός

- Βρεγμένο χαρτί

 - Δημιουργία αφής:

 1) Πιτσίλισμα

 2) Αλατοζωγραφική

 3) Ζωγραφική με άμμο και 

κόλλα

 4) Διαδοχικές στρώσεις 

χρώματος

 5) Ζωγραφική με ένα κερί 

και υδρόχρωμα

 6) Ζωγραφική με χρώμα 

αραιωμένο με κόλλα

 7) Ζωγραφική με 

υδρόχρωμα και σαπούνι

 8) Με υδρόχρωμα και νέφτι

 - Ζωγραφική με χλωρίνη

 -Ζωγραφική με διάφορα 

υλικά

 -Ζωγραφική με απομόνωση 

σχεδίων

 - Ζωγραφική με καλαμάκι

 -Ζωγραφική με κηλίδες
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 Β) Με λαδοπαστέλ

 -Τεχνική scraffito

 -Μείξεις χρωμάτων

 -Λαδοπαστέλ και    

νέφτι

 Γ) Κηροπαστέλ

 Δ) Παστέλ

 -παστέλ σε βρεγμένο  

χαρτί

 -σκόνη παστέλ
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Παιδικό Ιχνογράφημα: Γενικά στοιχεία 

αξιολόγησης των σχεδίων στα παιδιά.

 Πολύ έντονο και επαναλαμβανόμενο σβήσιμο

 Θέση ζωγραφιάς

 Πίεση στο χαρτί

 Μέθοδος σχεδίου

 Υπερβολική σκίαση

 Λεπτομέρειες

 Μικρή διαταραχή της συμμετρίας

 Αξιοσημείωτη διαταραχή της συμμετρίας
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το κατεξοχήν σύμβολο στις παιδικές 

ζωγραφιές. Αναπαριστά ασυνείδητα τον 

εαυτό του παιδιού, την αντίληψη για το 

σώμα του και τις ασυνείδητες επιθυμίες 

του. Ένα παιδί που αναπτύσσετε αρμονικά 

και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον του 

σχεδιάζει κατά κανόνα, μία φιγούρα με 

όλα τα μέρη του σώματος, κατάλληλα 

τοποθετημένη στον χώρο. 
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 Ασυνήθιστα μεγάλα κεφάλια

 Ασυνήθιστα μικρά κεφάλια

 O αποκλεισμός χαρακτηριστικών του προσώπου ενώ 

το υπόλοιπο σώμα είναι ζωγραφισμένο επαρκώς 

 Η έλλειψη ματιών

 Η σχεδίαση κλειστών ματιών 

 Η έμφαση στη μύτη 

 Η έμφαση στο πρόσωπο 

 Η έλλειψη στόματος 

 Τα δόντια 

 Η έλλειψη λαιμού 

 Η έντονη σκίαση στο λαιμό
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 Η έλλειψη ολόκληρου του κορμού 

 Η σχεδίαση των γεννητικών οργάνων με τρόπο 

εμφανή 

 Τα μακριά, δυνατά μπράτσα 

 Η έλλειψη μπράτσων 

 Τα πολύ κοντά μπράτσα 

 Τα δάχτυλα 

 Τα πόδια 

 Η έμφαση που δίνεται στα κουμπιά

 Στο σχέδιο του ανθρώπου από παιδιά δεν 

αναμένονται στοιχεία διάκρισης του φύλου
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 Μικρό σχέδιο (διάσταση) δηλώνει χαμηλή 

αυτοεκτίμηση.

 Μεγάλη διάσταση (αν καλύπτει περισσότερο από το 

μισό της σελίδας) δηλώνει σιγουριά και εμπιστοσύνη 

στον εαυτό, εξωστρέφεια, πληθωρικότητα.

 Κανονική διάσταση (από 8 έως 18 εκατοστά). Η 

αύξηση των διαστάσεων στα κορίτσια παραμένει 

σταθερή, ενώ στα αγόρια παρουσιάζει δυο κρίσιμες 

περιόδους, αυτές της ηλικίας 5-6 και της εφηβείας 

που έχουν άμεση σχέση με την αναζήτηση 

ταυτότητας.
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 Μεγάλο κεφάλι είναι ένδειξη τάσεων 

αυτοπροβολής.

 Μικρό κεφάλι είναι ένδειξη επώδυνων 

εμπειριών. 

 Μακρύς λαιμός είναι ένδειξη ανάγκης 

εξερεύνησης.

 Μακριά μπράτσα είναι ένδειξη ανάγκης για 

επικοινωνία.

 Κοντά μπράτσα είναι ένδειξη ανασφάλειας και 

ντροπαλότητας. 
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 Μεγάλα χέρια είναι ένδειξη ανάγκης για έντονη και 

συχνή (κοινωνική) ανταλλαγή.

 Μακριά πόδια (σκέλη) είναι ένδειξη ανάγκης 

σταθερότητας και ασφάλειας.

 Κοντά πόδια είναι ένδειξη ευρωστίας, σιγουριάς, και 

φυσικής αντοχής.

 Μεγάλα μάτια είναι ένδειξη επιθυμίας για κυριαρχία, 

περιέργεια ακόμα και για τα συναισθήματα των άλλων.

 Καμπύλες γραμμές παρατηρούνται στα παιδιά με 

ικανότητες προσαρμογής, εξωστρεφή διάθεση, αλλά 

και εξάρτηση από την αποδοχή του περιβάλλοντός 

τους.
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 Αιχμηρές γραμμές και γωνίες, καθώς το παιδί 

υπογραμμίζει το περίγραμμα είναι ένδειξη για  θέληση 

και  επιμονή. 

 Ελάχιστη πίεση αποτελεί ένδειξη μιας ευαισθησίας. 

 Μέτρια πίεση αποτελεί μια ένδειξη εξισορρόπησης των 

δυνάμεων του παιδιού που προορίζονται για την 

επίτευξη των στόχων του.

 Συνεχής και στρωτή διαχείριση (όλο το σχέδιο έχει 

την ίδια πίεση και την ίδια σκίαση) είναι ένδειξη ότι 

το παιδί είναι διαθέσιμο και σίγουρο για τα 

συναισθήματά του.

 Εναλλαγή στη διαχείριση είναι ένδειξη εύκολης 

κόπωσης και τάσης του παιδιού για αφηρημάδα.
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 4 ετών

 Κορίτσι: εξελιγμένη μύτη, κόμμωση, φυσική στάση των 

ποδιών.

 Αγόρι: μαλλιά, λαιμός, ώμοι, ζώνη.

 12 ετών

 Κορίτσι: όμοιο ύψος ματιών, τρείς λεπτομέρειες στα 

μάτια, κόρη του ματιού, φρύδια, κόκκινο στόμα.

 Αγόρι: όμοιο πλάτος ματιών, κόρη του ματιού, 

κόμμωση, κεφάλι με αναλογίες, εξατομικευμένη 

φιγούρα.
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Το σχέδιο της οικογένειας αντανακλά 

αφενός τη δυναμική των σχέσεων, όπως τις 

αντιλαμβάνεται το παιδί που σχεδιάζει, και 

αφετέρου τη συναισθηματική του στάση 

απέναντι στα μέλη της οικογένειας του. 

Ακόμα και αν δεν του ζητηθεί, το παιδί 

σχεδιάζει την οικογένεια του.

89



 Πόσο χρόνο αφιερώνει στη σχεδίαση κάθε προσώπου.

 Θέσεις εγγύτητας ή απόστασης των προσώπων μεταξύ 

τους.

 Ποιο ζωγράφισε πρώτο και ποιο τελευταίο.

 Διορθώσεις και σβησίματα.

 Παράλειψη κάποιου προσώπου.

 Προσθήκη άλλων προσώπων ή ζώων.

 Θέση των μπράτσων και των άκρων.

 Αναλογίες στις φιγούρες.

 Αναλογίες ανάμεσα σε φιγούρες.

 Ρούχα.

 Διανομή ρόλων.

 Τρόπος σχεδίασης (βαθμός πίεσης).
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 Το πρόσωπο που εμφανίζεται πρώτο στο 

σχέδιο. 

 Η τοποθέτηση του εαυτού του στην τελευταία 

θέση. 

 Η παράλειψη κάποιου προσώπου. 

 Η παράλειψη του ίδιου του εαυτού. 

 Η απεικόνιση ενός προσώπου με διαστάσεις 

μικρότερες από τις κανονικές. 

 Η αυξημένη απόσταση κάποιου προσώπου σε 

σχέση με την εγγύτητα που παρουσιάζουν τα 

άλλα. 
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 Όταν το χέρι κάποιου αγκαλιάζει το παιδί 

κοντά στο λαιμό. 

 Τα κουμπιά στα ρούχα κάποιου. 

 Το σβήσιμο ενός προσώπου.

 Όταν κάποιο πρόσωπο έχει υπερβολικά 

μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με τα άλλα.

 Η παράλειψη είτε χεριών, είτε μπράτσων. 
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 Η προσθήκη καπέλου σε κάποιο από τα 

πρόσωπα. 

 Η προσθήκη ζώων που δεν υπάρχουν στο 

σπίτι.

 Η απεικόνιση του εαυτού με διαφορετικό 

φύλο.

 Η σχεδίαση μιας οικογένειας ζώων αντί 

ανθρώπων. 

 Η άρνηση του παιδιού να ζωγραφίσει την 

οικογένεια.

 Η απεικόνιση της οικογένειας μέσα σε μια 

κορνίζα. 95
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 Το ζεστό κόκκινο είναι το σύμβολο της ζωής, 

 εκφράζει τα συναισθήματα, 

 την αγάπη στο επίπεδο των αισθήσεων, 

 το πάθος, 

 τις έντονες παρορμήσεις. 

 Είναι το χρώμα που δίνει πολλή ενέργεια, ενεργοποιεί, 

διεγείρει, προκαλεί συναισθήματα ευεξίας θάρρος, 

δύναμη, κινητοποιεί, δημιουργεί επιτακτικές επιθυμίες.

 Αντιστοιχεί στην αισιοδοξία και στη διάθεση για ζωή, 

αυξάνει τον αυθορμητισμό, το αυτοσυναίσθημα, την 

εμπιστοσύνη στις προσωπικές δυνάμεις, δίνει δυνατή 

θέληση.
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 Το κόκκινο όμως σε μεγάλες δόσεις 

διεγείρει έντονα, απειλεί, παρακινεί σε 

βιασύνη, απωθεί. 

 Η υπερβολική του χρήση σημαίνει 

ψυχολογικά ζωηρές και γρήγορες 

συγκρίσεις, νευρωτική συμπεριφορά, 

παρωθήσεις, εκρήξεις θυμού.
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 Είναι το χρώμα της διανόησης, της διάνοιας, της 

ανώτερης ευφυΐας, της σκέψης, του πνεύματος.

 Είναι το πιο φωτεινό από όλα τα ανοιχτόχρωμα χρώματα 

και έχει εκρηκτική και διεργετική επίδραση. 

 Δείχνει το ξάνοιγμα σε πνευματικούς ορίζοντες, την 

απελευθέρωση, την καθαρή και ψυχρή φιλοδοξία, το  

δυναμισμό την έλλειψη δέσμευσης και το συνεχές 

ψάξιμο για νεωτερισμούς. Φανερώνει καλή πνευματική 

επικοινωνία, αναλυτική σκέψη, καλή λεκτική έκφραση. 

 Είναι το κατ’ εξοχήν χρώμα που διαχέεται, ακτινοβολεί 

και αναζωογονεί το πνεύμα.
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 Είναι το χρώμα της φύσης και φανερώνει  

κοινωνικότητα, ευαισθησία, ψυχολογική 

επαφή, πληρότητα, εξάπλωση. 

 Θεωρείται ουδέτερο, εποικοδομητικό χρώμα, 

που χαλαρώνει, θεραπεύει και υπόσχεται καλή 

φυσική κατάσταση. 

 Είναι η ιδιοσυγκρασία του φλεγματικού 

ανθρώπου, είναι το χρώμα της ισορροπίας, της 

αρμονίας, της ειρήνης, της συναδέλφωσης και 

της ελπίδας.

 Γενικά, είναι από τα πιο πολύπλευρα και 

σημαντικά χρώματα.
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 Η γενική του σημασία είναι ησυχία, ειρήνη, πίστη, αλήθεια.

 Επιδρά χαλαρωτικά, ηρεμεί και απαλύνει. 

 Είναι ψυχρό, δημιουργεί μία αρμονική ατμόσφαιρα. Είναι το 

χρώμα  της διαίσθησης και των εντυπώσεων, είναι το χρώμα που 

ερχόμαστε σ’ επαφή με το υποσυνείδητο. 

 Το μπλε του ουρανού ανοίγει το πνεύμα και την ψυχή και δίνει το 

συναίσθημα της ατέλειωτης άπλας και της απόλυτης εσωτερικής 

ελευθερίας. Είναι το χρώμα της νοσταλγίας, της αυτοθυσίας, της 

πιστής υπόσχεσης και συμβολίζει τον ιδεαλισμό, την 

ονειροπόληση. 

 Είναι το χρώμα των καλόπιστων και ιδεαλιστών, που τείνουν στην 

αυταπάρνηση,  στην ειρήνη, στην τάξη.

 Το έντονο, σκούρο μπλε, έχει μια τάση προς το συντηρητισμό, 

την αυστηρότητα, το παραδοσιακό.

 Γενικά το μπλε ρυθμίζει τη συναισθηματική συμπεριφορά και το 

χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν αρχίζει να αναπτύσσεται η λογική.
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 Είναι η πιο λεπτή απόχρωση του κόκκινου, και γι αυτό 

χαρακτηρίζεται ως το χρώμα της καρδιάς.

 Σημαίνει αγάπη, αποδοχή, εμπιστοσύνη από τα βάθη 

της καρδιάς, άφημα στον άλλο, αγάπη χωρίς πάθη των 

αισθήσεων. Είναι το χρώμα των ευγενικών , ψυχικών 

αισθημάτων, σε μια ανώτερη πνευματική κλίμακα, της 

τρυφερότητας, της απαλότητας και της ετοιμότητας για 

προσφορά.

 Στην υπερβολή του όμως σημαίνει μια ταραγμένη 

σχέση με την πραγματικότητα, μια συνειδητή 

αποστροφή για τα ουσιαστικά πράγματα της ζωής και 

φόβους μπρος στη σκληρή πραγματικότητα. 

Συνηθίζουμε να λέμε «ζει σε ροζ σύννεφα».
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 Είναι το σύμβολο της αισιοδοξίας και της χαράς της 

ζωής. 

 Θετικό, ζεστό χρώμα, που ενεργοποιεί. Αυξάνει την 

αυτοπεποίθηση, τη διάθεση για δράση, δίνει θάρρος, 

δύναμη. 

 Χαρακτηρίζεται ως «κοινωνικό χρώμα», γιατί 

εμψυχώνει για κοινωνικές συναναστροφές, βοηθά την 

ανοιχτή και καλή διάθεση απέναντι στους άλλους, δίνει 

θερμή συμπεριφορά. Έχει κάτι που ακτινοβολεί, 

προτρέπει και συμπάσχει συναισθηματικά. 

 Βοηθά, σε αντίθεση με το κόκκινο που έχει εκρήξεις 

χωρίς μέτρο, να κρατά κανείς τον αυτοέλεγχο των 

συναισθημάτων του.
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 Είναι το χρώμα της έμπνευσης, του 

μυστικισμού, της φαντασίας, της προσωπικής 

δημιουργικότητας, της  αυτοθυσίας. 

 Επειδή είναι μίξη κόκκινου και μπλε περιέχει 

τόσο την παρόρμηση του πρώτου, όσο την 

ηρεμία του δευτέρου. Γι’ αυτό συμβολίζει την 

ένωση την ύλης με το πνεύμα. 

 Σπάνια οι άνθρωποι δείχνουν ιδιαίτερη 

προτίμηση στο μοβ, και αυτό όταν είναι πολύ 

ευαίσθητοι καλλιτέχνες, ιδιόρρυθμες 

προσωπικότητες, εκκεντρικοί.  

 Στην αρνητική του μορφή περιέχει φανατισμό.

111



112



 Είναι η απόλυτη ουδετερότητα, η 

υπερβολική έως ψυχαναγκαστική προσοχή, 

η διάθεση για συμβιβασμούς, αλλά δείχνει 

και πείσμα, ισχυρογνωμοσύνη, ψυχική 

αντίσταση. 

 Είναι χρώμα που δείχνει απώθηση, φόβο 

για ζωή και εσωτερικές πιέσεις.

 Προτιμάται από δύσκολους και δύστροπους 

χαρακτήρες.
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 Είναι σύμβολο αγνότητας, καθαρότητας, 

αθωότητας. 

 Φανερώνει τη διαφάνεια, την προτίμηση 

στο φως, την απόλυτη αποδέσμευση από 

την ύλη.

 Σε υπερβολική δόση σημαίνει όμως και 

ψυχρότητα, αφηρημένες ιδέες, υπερβολική 

ευαισθησία, κυνισμό, πραγματισμό.

 Δεν χρησιμοποιείται εύκολα, συχνά μόνο 

από άτομα με ψυχικές διαταραχές.
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 Εκφράζει θλίψη, απώλεια, μελαγχολία, 

φόβο.

 Σκεπάζει και κρύβει. 

 Ψυχολογικά σημαίνει φόβος, νευρώσεις, 

κατάθλιψη, άρνηση ζωής. 

 Χαρακτηρίζει το ακοινώνητο άτομο και την 

επιθυμία του να εξαφανιστεί από το «έξω», 

να κρυφτεί.
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