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ΔΙΑΠΑΗ ΠΡΟΟΧΗ. ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΕ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΡΑΣΟ. Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής, Δ/ντης Κζντρου «ΠΡΟΕΓΓΙΗ» 

 
 
-«Ο γιοσ μου δεν μπορεί να κακίςει κακόλου. Και ςτο ςπίτι αλλά και ςτο Νθπιαγωγείο το 
βλζπουμε: Είναι “κινθτι ηαλάδα”» 
-«Θ κόρθ μου είναι 6 ετϊν και βλζπουμε τόςο ςτο Σχολείο όςο και ςτο ςπίτι ότι ςυνεχϊσ 
“χαηεφει” και δεν μασ προςζχει» 
-«O γιοσ μου “φυτρϊνει εκεί που δεν τον ςπζρνουνε” και γίνεται ςε όλουσ πολφ 
ενοχλθτικόσ» 
-«Θ δαςκάλα λζει ότι τελειϊνει πάντα τελευταίοσ τα γραπτά του και θ απόδοςι του είναι 
πολφ χαμθλι» 
-«Θ κόρθ μου βιάηεται να απαντιςει ςε αυτό που τθν ρωτάνε. Ρολλζσ φορζσ δεν ακοφει 
καν τθν ερϊτθςθ» 
-«Tο παιδί μου είναι μζςα ςτα νεφρα. Δεν μπορεί να κακίςει οφτε 5 λεπτά. Με τουσ 
ςυμμακθτζσ του και τον αδελφό του ςτο ςπίτι όλο παίηουν ξφλο» 
-«Μασ παίρνει 2 ϊρεσ να τελειϊςουμε μία δουλειά των 10 λεπτϊν» 
-«Είναι ζξυπνο παιδί αλλά βαριζται. Πταν ςυγκεντρωκεί τα τελειϊνει αμζςωσ» 
 
Αυτζσ είναι μερικζσ από τισ πιο ςυχνζσ εκφράςεισ που ακοφει ζνασ ειδικόσ κατά τθν πρϊτθ  
τθλεφωνικι ςυνζντευξθ. Το πρϊτο αίτθμα του γονζα, ότι το παιδί του δεν δείχνει προςοχι, 
ζχει υπερκινθτικότθτα και ζχει παρόρμθςθ ςτθν ςυμπεριφορά του.  
 
Ασ δοφμε λοιπόν ζναν ζναν αυτοφσ τουσ παράγοντεσ. 
 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΟΧΗ 
 
Είναι μια ανϊτερθ εγκεφαλικι λειτουργία που μασ επιτρζπει ανά πάςα ςτιγμι να 
ξεχωρίηουμε και να ςυγκεντρωνόμαςτε ς’ αυτό που μασ ενδιαφζρει, μασ αφορά ι μασ 
ηθτείται και να αφινουμε τα υπόλοιπα ερεκίςματα του περιβάλλοντοσ ςε δεφτερθ μοίρα.  
 
Είναι ακριβϊσ αυτι θ λειτουργία που πρζπει να ενεργοποιθκεί όταν το παιδί βρίςκεται 
ςτθν τάξθ και πρζπει να ςυγκεντρωκεί ςτο τι λζει ο εκπ/τικόσ και να μθν αςχολθκεί με τον 
διπλανό του ι με ζναν κόρυβο που ακοφςτθκε. Είναι προχπόκεςθ για να μπορζςει να 
καταλάβει τι λζει ο εκπ/τικόσ για να το μάκει ςτθ ςυνζχεια. 
 

Το ςφςτθμα προςοχισ του ανκρϊπου διαιρείται ςε 3 τμιματα που εκτελοφν διαφορετικζσ 
λειτουργίεσ  
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-Εςτίαςθ ςτα ειςερχόμενα ερεκίςματα από τα αιςκθτθριακά ςυςτιματα 

-Ανίχνευςθ των ερεκιςμάτων για ςυνειδθτι επεξεργαςία 

-Διατιρθςθ εγριγορςθσ 

 
Το απρόςεχτο παιδί είναι το παιδί που δείχνει αδιάφορο, αποτραβθγμζνο, ςυνεχϊσ 
κουραςμζνο, απακζσ, απορροφθμζνο και αργό. Ρολφ ςυχνά δυςκολεφεται να: 
 
 ςυγκεντρϊςει τθν προςοχι του ςε λεπτομζρειεσ και κάνει λάκθ απροςεξίασ     
διατθριςει τθν προςοχι του ςε δραςτθριότθτεσ του παιχνιδιοφ     
οργανϊςει δουλειζσ και δραςτθριότθτεσ     
διεκπεραιϊςει ςχολικζσ εργαςίεσ ι άλλα κακικοντα ςτο ςπίτι ι τθν τάξθ     
εμπλακεί ςε δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ςτακερι πνευματικι προςπάκεια  
 
επίςθσ πολφ ςυχνά  
     
χάνει αντικείμενα απαραίτθτα για δραςτθριότθτεσ (παιχνίδια, μολφβια, βιβλία κλπ)    
θ προςοχι του διαςπάται εφκολα από εξωτερικά ερεκίςματα 
ξεχνά κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ 
φαίνεται ςαν να μθν ακοφει όταν του μιλοφν     
 
Τα ςυμπτϊματα αυτά δεν είναι πάντοτε παρόντα ςτον ίδιο βακμό. Είναι πιο εμφανι ςτισ 
δραςτθριότθτεσ υποχρζωςθσ που το παιδί τισ βρίςκει βαρετζσ ι δφςκολεσ, ενϊ όταν κάτι 
το ενδιαφζρει, τότε θ απροςεξία μπορεί να μθν είναι κακόλου εμφανισ –πχ Θλεκτρονικά 
παιχνίδια-(αυτόσ ςυχνά είναι και ο παράγοντασ που οι γονείσ ςυχνά δεν μποροφν να 
κατανοιςουν τθν ςυμπεριφορά του παιδιοφ τουσ). 
 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟ ΚΙΝΗΗ 
 
Είναι ο εγκεφαλικόσ μθχανιςμόσ που μειϊνει τθν κινθτικότθτα του ατόμου όταν πρζπει να 
αςχολθκεί με μία δραςτθριότθτα που δεν απαιτεί κίνθςθ (πχ πνευματικι- μελζτθ, 
γράψιμο, επιτραπζηιο παιχνίδι κλπ) 
 
Το υπερκινθτικό παιδί, είναι πολφ ενεργθτικό παιδί, μόνιμα εναςχολοφμενο, ςε ςυνεχι 
κίνθςθ και πολφ διεγερμζνο. Ρολφ ςυχνά:  
 
ςτριφογυρίηει ςτθν κζςθ του     
ςθκϊνεται από τθ κζςθ του ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι     
τρζχει τριγφρω, ςκαρφαλϊνει και ςτριφογυρίηει,      
δυςκολεφεται να ςυμμετζχει ιςυχα ςε δραςτθριότθτεσ κατά τον ελεφκερο χρόνο του   
μιλά ακατάπαυςτα     
 
Θ Υπερκινθτικότθτα είναι πολφ ενοχλθτικό ςφμπτωμα και γι’ αυτόν τον λόγο είναι πιο 
γνωςτι ωσ πρόβλθμα και φζρνει πολφ ςυχνότερα τα παιδιά ςτον ειδικό απ’ ό,τι θ 
Απροςεξία από μόνθ τθσ. 
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Μετά τθν θλικία των 4 ετϊν, το παιδί που κουνιζται ςυνζχεια, τρζχει, ςκαρφαλϊνει ςτα 
κρανία, ςθκϊνεται ςτθν τάξθ, που δυςκολεφεται ακόμθ και να παίξει ιρεμα, δθμιουργεί 
τθν αίςκθςθ ότι κάτι δεν πάει καλά. Το παιδί αυτό από νωρίσ ειςπράττει αποδοκιμαςία απ’ 
το περιβάλλον (γονείσ, ςυγγενείσ, εκπαιδευτικοί), που είναι δικαιολογθμζνθ, κακϊσ θ 
ςυμπεριφορά του  ενοχλεί και κουράηει. 
 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΟΡΜΗΗ 
 
Είναι θ ανϊτερθ εγκεφαλικι λειτουργία που επιτρζπει ςτο άτομο να ελζγχει όλεσ τισ 
παραμζτρουσ τθσ κατάςταςθσ και να επιλζξει καλά ζνα ςχζδιο πριν εκτελζςει κάτι. 
 
Το παρορμθτικό παιδί μοιάηει αρκετά και με το απρόςεχτο και με το υπερδιεγερμζνο 
παιδί. Ρολφ ςυχνά: 
 
απαντά απερίςκεπτα προτοφ ολοκλθρωκεί θ ερϊτθςθ     
δυςκολεφεται να περιμζνει τθ ςειρά του     
διακόπτει τουσ άλλουσ (πχ παρεμβαίνει απρόςκλθτα ςε ςυηθτιςεισ ι παιχνίδια) 
κάνει πράγματα επικίνδυνα για τον εαυτό του ι τουσ άλλουσ 
 
Ράρα πολφ ςυχνά το παρορμθτικό παιδί είναι και υπερκινθτικό. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ είναι 
ακόμθ δυςκολότεροσ, γιατί ακόμθ και θ πιο καλοπροαίρετθ οικογζνεια ι οι πιο 
υπομονετικοί δάςκαλοι δφςκολα κα αντζξουν τα ενοχλθτικά αυτά ςυμπτϊματα. Ακόμα και 
οι ςυμμακθτζσ και οι φίλοι κουράηονται και ςυχνά καταλιγουν να αποφεφγουν το παιδί με 
υπερκινθτικότθτα – παρορμθτικότθτα. 
 
Και οι 3 παραπάνω κατθγορίεσ των παιδιϊν, όταν οι δυςκολίεσ τουσ επιβαρφνουν τθν 
κακθμερινι τουσ λειτουργικότθτα (Σχολικι επίδοςθ, ιςυχο παιχνίδι, ςχζςθ με τουσ 
ςυνομθλίκουσ, οικογενειακι θρεμία) είναι πολφ πικανό να ανικουν ςτθν:   
 

Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ-Τπερκινθτικότθτα (ΔΕΠ-Τ) 
 
Θ ΔΕΡ-Υ είναι ζνα αρκετά ςυχνό πρόβλθμα (τουλάχιςτον ζνασ μακθτισ ςε κάκε τάξθ) που 
αναγνωρίηεται ςτθ ςχολικι θλικία και που εκφράηεται με δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ και ςτθ 
ςυμπεριφορά. 
 
Θ δυςκολία αυτι ζχει να κάνει με τον εγκζφαλο του παιδιοφ. Κάποια εγκεφαλικά κζντρα 
(κφρια ςτον προμετωπιαίο και τον δεξιό βρεγματικό λοβό) που αςκοφν ζλεγχο ςτθν 
υπερδραςτθριότθτα  υπολειτουργοφν, ενϊ υπάρχει μια άρςθ αναςτολϊν που κάνει το 
παιδί να δρα παρορμθτικά χωρίσ να ςκζφτεται προθγουμζνωσ τθν ορκότθτα ι τισ 
ςυνζπειεσ των πράξεϊν του. Δυςκολεφεται να καταςκευάςει ζνα εκτελεςτικό πλάνο και να 
οργανϊςει μια δραςτθριότθτα, με αποτζλεςμα να κινείται υπερβολικά και άςκοπα. Στθν 
ουςία δεν κζλει να ταλαιπωρεί τουσ γονείσ ι τουσ δαςκάλουσ και δεν χαίρεται κακόλου με 
τθν απόρριψθ που λαμβάνει ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΕΝΕΓΘΣΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΟΡΟ. Άρα 
λοιπόν με βάςθ τα παραπάνω, θ ΔΕΡ-Υ δεν είναι μια αναπτυξιολογικι δυςκολία θ οποία 
περνάει με τον χρόνο. 
 
Ππωσ προαναφζρκθκε, τα κφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ διαταραχισ είναι τα εξισ :  
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- Ελλειμματικι προςοχι  
- Υπερκινθτικότθτα  
- Ραρορμθτικότθτα 

 
Δεν χρειάηεται το παιδί να εμφανίηει και τθν υπερκινθτικότθτα και τθν απροςεξία. Μπορεί 
να είναι μόνο υπερκινθτικό ι μόνο απρόςεχτο.  

 
Κανονικά, οι δυςκολίεσ πρζπει να εντοπίηονται πριν ακόμθ πάει το παιδί ςτο ςχολείο από 
τουσ γονείσ ι από τθν Νθπιαγωγό.  

  
Θ διάγνωςθ δεν πρζπει να γίνεται εφκολα και επιπόλαια και πρζπει να μελετθκοφν όλοι οι 
παράγοντεσ τθσ ηωισ του παιδιοφ. 
 

ΤΝΟΔΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Τ 
 
Δυςτυχϊσ το παιδί με ΔΕΡ-Υ (όπωσ δείχνει και ο πίνακασ με τίτλο “Comorbidity and 

ADHD”) κινδυνεφει (ςε ποςοςτό 70%) να αντιμετωπίηει ζνα μεγάλο φάςμα λοιπϊν  
δυςκολιϊν είτε πρωτοπακϊσ, είτε ωσ ςυννοςθρότθτα, είτε -για κάποιεσ από αυτζσ- εάν θ 
πάκθςθ δεν εντοπιςτεί νωρίσ και δεν εφαρμοςτεί πρόγραμμα παρζμβαςθσ. Οι 
μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ είναι οι εξισ: 
 
-Ειδικζσ Μακθςιακζσ Διαταραχζσ. Οι δυςκολίεσ τθσ επικζντρωςθσ προςοχισ και τθσ 
επεξεργαςίασ δυςκολεφουν τον μακθτι με ΔΕΡ-Υ να οργανϊςει ςωςτά τθν ειςερχόμενθ 
μάκθςθ από τθν προςχολικι ακόμθ θλικία.  
-Διαταραχι τικ. 
-Διαταραχι του ςυντονιςμοφ των κινιςεων. Δυςκολίεσ ςτθν οργανωμζνθ κινθτικι 
εκτζλεςθ με αποτζλεςμα τα παιδιά να δίνουν ςθμαντικά αδζξια εικόνα. 
-Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ. 
-Εναντιωματικι Διαταραχι. 
-Φοβικζσ Διαταραχζσ και ςτρεσ. Μία πολφ επϊδυνθ για το παιδί δυςκολία. 
-Κατάκλιψθ. 
-υχνζσ εμμονζσ και ψυχαναγκαςμοί. 
-Διαταραχζσ υμπεριφοράσ. 

 

http://www.adhd-for-school-teachers.com/Indicateanddiagnose/ComorbodityADHD/tabid/181/Default.aspx
http://www.adhd-for-school-teachers.com/Indicateanddiagnose/ComorbodityADHD/tabid/181/Default.aspx
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Τζλοσ κα πρζπει να αναφερκοφν οι ςθμαντικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι γονείσ 
του παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ. Το παιδί προκαλεί υψθλότατα επίπεδα stress ςτθν οικογζνεια και 
ςτον κοινωνικό περίγυρο.  Αυτό ξεκινά από τθν προςχολικι ακόμθ περίοδο και εάν δεν 
διαγνωςτεί και δεν αντιμετωπιςτεί, είναι βζβαιο ότι φζρνει τθν οικογζνεια ςε πολφ άςχθμθ 
κζςθ. Ρολφ ςυχνά επιρρίπτουν κάποιοι ειδικοί ευκφνεσ ςτθν οικογζνεια του παιδιοφ με 
ΔΕΡ-Υ. Θ λζξθ «όρια» ζχει καταντιςει «καραμζλα» ςτο ςτόμα πολλϊν ειδικϊν. Ρρζπει 
πρϊτα να ενςκφψουμε ςτθν κακθμερινι δυςκολία που προκαλεί άκελά του το παιδί με 
ΔΕΡ-Υ ςτθν οικογζνειά του και μετά να προχωριςουμε ςτθν «κεραπευτικι ςυμμαχία» και 
ςτθν κατάςτρωςθ ςφαιρικοφ πλάνου παρζμβαςθσ. 
 
 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 
 
Ο άξονασ που πρζπει να κινθκεί θ παρζμβαςθ ςτο παιδί με ΔΕΡ-Υ είναι τετραπλόσ: 

Α. Βελτίωςθ μθχανιςμϊν ςυγκζντρωςθσ προςοχισ (αιςκθτθριακι εςτίαςθ, επεξεργαςία, 
διατιρθςθ εγριγορςθσ) 

Β. Ενίςχυςθ ςχεδιαςτικϊν και εκτελεςτικϊν μοντζλων (βελτίωςθ ιδεαςμοφ και πράξθσ) 
Γ. Ψυχοπαιδαγωγικι επιβοικθςθ μζςω γνωςιακισ – ςυμπεριφοριςτικισ μεκόδου  
Δ. Στιριξθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ του παιδιοφ. 
 
Ταυτόχρονα κρίνεται ΑΡΑΑΙΤΘΤΘ θ Συμβουλευτικι τθσ οικογενείασ και του Εκπαιδευτικοφ 
περιβάλλοντοσ του παιδιοφ. Ρρζπει και τα 2 αυτά πλαίςια να εκπαιδευτοφν για τα 
δεδομζνα τθσ δυςκολίασ, να ςεβαςτοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ του παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ και να 
χτίςουν από κοινοφ με τουσ ειδικοφσ τουσ μθχανιςμοφσ διευκόλυνςθσ του παιδιοφ. 
 
Οι βαςικζσ Ειδικότθτεσ που κα βοθκιςουν το παιδί με ΔΕΡ-Υ είναι ο Ψυχοπαιδαγωγόσ, ο 
Εργοκεραπευτισ, Ο Λογοκεραπευτισ και ο Ψυχολόγοσ Συμβουλευτικισ. 
 
 

Η ΠΡΟΓΝΩΗ 
 
Θ πρόγνωςθ τθσ δυςκολίασ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από 3 ΚΑΙΙΟΥΣ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ: 
 
1.Θλικία ζναρξθσ τθσ αντιμετϊπιςθσ από εξειδικευμζνουσ ςτισ δυςκολίεσ ειδικοφσ. 
2.Τθν καίρια παρζμβαςθ του περιβάλλοντοσ (οικογζνεια, Σχολείο, οργάνωςθ μθχανιςμϊν 
μελζτθσ) 
3. Τθν φπαρξθ και εγκατάςταςθ ςτο παιδί δευτερογενϊν δυςκολιϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
5 ΤΝΣΟΜΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε 5 ΟΒΑΡΕ ΑΠΟΡΙΕ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 

 
ΕΡΩΣΗΗ 1. «Σο παιδί με ςφνδρομο ΔΕΠ-Τ ζχει χαμθλό νοθτικό δυναμικό;» 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ. Αυτό είναι παντελϊσ αναλθκζσ. Δεν ζχει ςυνδεκεί θ πάκθςθ με το νοθτικό 
δυναμικό του παιδιοφ. Εξ ίςου κινδυνεφουν να αντιμετωπίςουν τθν πάκθςθ παιδιά με 
φυςιολογικι νοθμοςφνθ (υψθλισ λειτουργικότθτασ) όπωσ και παιδιά χαμθλότερθσ. 
Μάλιςτα οι πρόςφατεσ μελζτεσ δείχνουν ότι οι άνκρωποι με τυπικι ΔΕΡ-Υ ζχουν 
Νοθμοςφνθ άνω του Μζςου όρου. Ρολλά γνωςτά, πολφ επιτυχθμζνα άτομα ςτο παρελκόν 
κεωροφνται ότι είχαν ΔΕΡ-Υ όπωσ οι : Μότςαρτ, Βενιαμίν Φρανκλίνοσ, Αβραάμ Λίνκολν, 
Μπζρναρντ Σόου, Σαλβαδόρ Νταλί, Μπίλλυ Γκζιτσ. Απλϊσ θ ΔΕΡ-Υ ωσ ΔΕΥΤΕΟΓΕΝΕΣ 
ςφμπτωμα ςυχνά ςυνυπάρχει ςε άλλεσ πακιςεισ (Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ, 
Νοθτικι Δυςκολία, Βαρθκοΐα κλπ) 
 
ΕΡΩΣΗΗ 2. «Τποχωρεί θ δυςκολία ςτθν εφθβεία ι τθν ενιλικθ ηωι;»  
ΑΡΑΝΤΘΣΘ. Τα ςυμπτϊματα ςυνεχίηουν μζχρι τθν εφθβεία ςτο 50-80% των μακθτϊν με 
ΔΕΡ-Υ. Ρολλοί από αυτοφσ, γφρω ςτο 30 – 50%, κα ςυνεχίςουν να ζχουν ΔΕΡ-Υ και ωσ 
ενιλικεσ. Και εδϊ δυςτυχϊσ τα ποςοςτά δίνουν αποκαρδιωτικά ςτοιχεία: τα άτομα με ΔΕΡ-
Υ που δεν αντιμετωπίςτθκαν ςωςτά ςτθν παιδικι τουσ θλικία, ωσ ζφθβοι και ενιλικεσ είχαν 
μεγαλφτερα ποςοςτά παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν, ςυχνζσ απολφςεισ από τθν εργαςία 
τουσ, αυξθμζνα ποςοςτά ατυχθμάτων και χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 
 
ΕΡΩΣΗΗ 3. «Η Διαταραχι Ελλειμματικισ Προςοχισ δεν υπάρχει. Είναι απλά θ 
δικαιολογία που χρθςιμοποιοφν οι γονείσ που δεν ζχουν πεικαρχιςει τα παιδιά τουσ. 
Δθλαδι όλα τα ηωθρά παιδιά κα τα χαρακτθρίηουμε ωσ ΔΕΠ-Τ;»  
ΑΡΑΝΤΘΣΘ. Οι ζρευνεσ τθσ Νευρολογίασ και τθσ Νευροψυχολογίασ ζδειξαν ξεκάκαρα πωσ 
θ ΔΕΡ-Υ είναι μια νευρο-βιολογικι ιδιαιτερότθτα-διαταραχι. Οι νεϊτερεσ νευρο-
απεικονιςτικζσ μζκοδοι (PET, SPECT) δείχνουν υπολειτουργία των μετωπιαίων λοβϊν του 
εγκεφάλου ςτα άτομα που αντιμετωπίηουν ΔΕΡ-Υ. Από τθν άλλθ ΔΕΝ ζχουν όλα τα ηωθρά 
παιδιά ΔΕΡ-Υ. Για να διαγνωςτεί ζνα παιδί ςε αυτι τθν πάκθςθ χρειάηεται να εφαρμοςτοφν 
τεςτ και να διαπιςτωκεί ότι αυτι θ «ηωθράδα» τουσ επιβαρφνει ςθμαντικά τθν κακθμερινι 
τουσ λειτουργικότθτα (ςπίτι, Σχολείο, κοινωνικοποίθςθ, ςυμπεριφορά) 
 
ΕΡΩΣΗΗ 4. «Να ξεκινιςω από τθν προςχολικι θλικία τθν κεραπεία του παιδιοφ μου ι 
να περιμζνω μζχρι τθν Β ι Γϋ Δθμοτικοφ;» 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ. Εάν ςασ ανθςυχεί ότι το παιδί ςασ ζχει ςυμπτωματολογία ΔΕΡ-Υ, αρχικά 
ςυηθτείςτε το με τθν Νθπιαγωγό και τον Ραιδίατρο του παιδιοφ ςασ. Εάν και εκείνοι 
κρίνουν το ίδιο, τότε κα πρζπει να ξεκινιςετε ΑΜΕΣΩΣ τθν παρζμβαςθ για να προλάβετε 
τθν εμφάνιςθ των δευτερογενϊν δυςκολιϊν που προαναφζρκθκαν. Στισ πλείςτεσ των 
περιπτϊςεων το παιδί ςτθν θλικία των 8 ι 9 ετϊν ζχει εγκαταςτιςει δευτερογενείσ 
δυςκολίεσ μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ.  
 
ΕΡΩΣΗΗ 5. «Τπάρχει μζριμνα από το χολείο για τα παιδιά με ΔΕΠ-Τ;» 
ΑΡΑΝΤΘΣΘ. Ο νζοσ Νόμοσ (3699/2008) του Υπουργείου Ραιδείασ δίνει αρκετά δικαιϊματα 
ςτα παιδιά με τθν διάγνωςθ τθσ ΔΕΡ-Υ να υποβοθκοφνται από εκπαιδευτικό ςυνοδείασ 
ςτθν Τάξθ, όπωσ επίςθσ και να εξετάηονται ςτο Γυμνάςιο με εναλλακτικοφσ τρόπουσ. 
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  Ε Ρ Ω Σ Η Μ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Δ Ε Π - Τ   (D S M -  IV) 
Ζξι ι περιςςότερα ςυμπτϊματα από κάκε ενότθτα (Α1 και Α2) ζχουν επιμείνει για τουλάχιςτον 6 μινεσ και 
ζχουν εμφανιςτεί πριν από τθν θλικία των 7 ετϊν. Θα πρζπει τζλοσ θ ζνδειξθ των ςυμπτωμάτων να 
εμφανίηεται ςε 2 τουλάχιςτον χϊρουσ, να υπάρχει ςαφισ απόδειξθ ςθμαντικισ ζκπτωςθσ ςτθν κοινωνικι ι 
ςχολικι λειτουργία και να ζχει διαφοροδιαγνωςτεί από Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διατ/χζσ.  
 

Α1.         Απροςεξία  
 

1. Συχνά αποτυγχάνει να ςυγκεντρϊςει τθν προςοχι του ςε λεπτομζρειεσ ι κάνει λάκθ 
απροςεξίασ ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ, τθ δουλειά ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

2. Συχνά δυςκολεφεται να διατθριςει τθν προςοχι του ςε ζργα ι δραςτθριότθτεσ του 
παιχνιδιοφ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
3. Συχνά φαίνεται να μθν ακοφει όταν του απευκφνεται ο λόγοσ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

4. Συχνά δεν ακολουκεί μζχρι τζλουσ οδθγίεσ και αποτυγχάνει να διεκπεραιϊςει 
ςχολικζσ εργαςίεσ ι άλλα κακικοντα ςτο ςπίτι ι τθν τάξθ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
5. Συχνά δυςκολεφεται να οργανϊςει δουλειζσ και δραςτθριότθτεσ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

6. Συχνά αποφεφγει, αποςτρζφεται ι δείχνει απρόκυμο να εμπλακεί ςε ζργα που 
απαιτοφν ςτακερι και διαρκι πνευματικι προςπάκεια (ςχολικι εργαςία, μελζτθ) 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

7. Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτθτα για εργαςίεσ ι δραςτθριότθτεσ (παιχνίδια, 
ςχολικζσ εργαςίεσ για το ςπίτι, μολφβια, βιβλία κλπ) 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
8. Συχνά θ προςοχι του διαςπάται εφκολα από εξωτερικά ερεκίςματα 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
9. Συχνά ξεχνά κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

         Σ  Κ  Ο              /9 
 

Α2. Τπερκινθτικότθτα 
 

 
1. Συχνά κινεί νευρικά τα χζρια και τα πόδια ι ςτριφογυρίηει ςτθν κζςθ του 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

2. Συχνά ςθκϊνεται από τθ κζςθ του ςτθν τάξθ ι ςε άλλεσ περιςτάςεισ ςτισ οποίεσ 
αναμζνεται να παραμείνει ςτο ίδιο ςθμείο 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

3. Συχνά τρζχει τριγφρω, ςκαρφαλϊνει και ςτριφογυρίηει με τρόπο που δεν ταιριάηει 
ςτισ περιςτάςεισ και ςε χϊρουσ που δεν προςφζρονται για ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

4. Συχνά δυςκολεφεται να παίηει ι να ςυμμετζχει ιςυχα ςε δραςτθριότθτεσ κατά τον 
ελεφκερο χρόνο του 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
5. Συχνά βρίςκεται ςε διαρκι κίνθςθ και ενεργεί ςαν «κινοφμενθ μθχανι» 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
6. Συχνά μιλά πολφ και ακατάπαυςτα 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

         Παρορμθτικότθτα 
 

 
7. Συχνά απαντά απερίςκεπτα προτοφ ολοκλθρωκεί θ ερϊτθςθ 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

 
8. Συχνά δυςκολεφεται να περιμζνει τθ ςειρά του 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

9. Συχνά διακόπτει ι ενοχλεί με τθν παρουςία του τουσ άλλουσ (πχ παρεμβαίνει 
απρόςκλθτα ςε ςυηθτιςεισ ι παιχνίδια) 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ 

         Σ  Κ  Ο              /9 
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ΣΙ ΘΑ ΖΗΣΟΤΕ ΑΝ ΜΠΟΡΟΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ - 
ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΣΟΤ 

  

Θ πάκθςι μου είναι μία πραγματικότθτα. Είναι ζνα ςφνδρομο. Δυςτυχϊσ 
καταγράφω ό,τι πζςει ςτθν αντίλθψθ του χωρίσ να μπορϊ να το φιλτράρω, μακαίνω με 
ζναν ανοργάνωτο και τυχαίο τρόπο και «πετάγομαι» από το ζνα κζμα ςτο άλλο χωρίσ να 
μπορϊ να ελζγξω τον εαυτό μου.  

 

Δεν είμαι χαηόσ/χαηι. Το ξζρω ότι δυςκολεφομαι να μάκω κάποια απλά πράγματα. 
Πμωσ τθν ϊρα που προςπακϊ να ςυγκεντρωκϊ, ο ςϊμα μου μου ηθτάει να κουνθκϊ και το 
μυαλό μου δεν μπορεί να ςτακεροποιθκεί ςε αυτό που προςπακϊ. Ρόςο με κουράηει 
αυτό! 

 

Πταν με ρωτάτε ευκζωσ για ζνα γεγονόσ, δεν είμαι ςε κζςθ να το περιγράψω ι 
μιλάω λίγο γι’ αυτό. Επίςθσ όταν γράφω γριγορα, ο γραφικόσ χαρακτιρασ μου είναι 
άςχθμοσ, ςχεδόν δυςανάγνωςτοσ κάτι που με απογοθτεφει πολφ και ασ μθν το δείχνω. 
Τζλοσ όταν διαβάηω, δεν καταφζρνω να κατανοιςω το κείμενο και πολλζσ φορζσ πρζπει να 
μου το εξθγιςετε ξανά και ξανά 

 

Δε κζλω δραςτθριότθτεσ πάνω από τισ δυνάμεισ μου. Κουράηομαι και  
απογοθτεφομαι. Ρεριμζνετε, κα μεγαλϊςω  

 

Οι δυςκολίεσ μου που ςυνδζονται με τθ διατιρθςθ τθσ προςοχισ και τον 
αυτοζλεγχο μου χειροτερεφουν ι καλυτερεφουν κατά περιόδουσ, χωρίσ να υπάρχει κάκε 
φορά λογικι εξιγθςθ για αυτό. Βλζπω πόςο χαίρεςτε όταν είμαι καλφτερα και βλζπω πόςο 
απελπίηεςτε όταν «ξαναπζφτω»  

 

Μθν πζφτετε ςε αντιφάςεισ. Με μπερδεφετε ζτςι αφάνταςτα και με κάνετε να  
χάνω τθν πίςτθ μου ςε εςάσ.  

 

Το ξζρω ότι είναι πολφ δφςκολο και κουραςτικό να ζχετε ζνα παιδί ςαν εμζνα. Σασ 
ηαλίηω όλθ τθν ϊρα και ςυχνά ντρζπεςτε για εμζνα. Μθ φοβάςτε να είςτε ςτακεροί μαηί 
μου. Αυτό κα με κάνει να νοιϊκω περιςςότερθ ςιγουριά.  Ζτςι βάηετε τάξθ ςτο χάοσ μου.  

 

Μθν ξεχνάτε όταν με βλζπετε να είμαι πολφ ενοχλθτικόσ και θ ςυμπεριφορά μου 
είναι πολφ αρνθτικι (μπορεί να χτυπάω ι να βρίηω) ότι δεν κζλω να ςασ πλθγϊςω. Θζλω 
να είμαι «καλόσ» και να με αγαπάτε, αλλά δεν μπορϊ να είμαι ιρεμοσ. Άλλωςτε ζχω 
πλθγωκεί πολφ και από τθν απόρριψθ από τουσ ςυμμακθτζσ και πικανά και τουσ 
δαςκάλουσ μου.  

 

Μθ με βομβαρδίηετε με τθν ζννοια του «καλοφ παιδιοφ». Κάποιεσ φορζσ κα γίνω 
και «κακόσ» («ι»). Αγαπάτε με για αυτό που είμαι και δϊςε μου να καταλάβω ό,τι ζκανα 
(κετικό ι αρνθτικό,  επιβράβευςθ ι επίπλθξθ). 

 

Ζχω μία μεγάλθ υπερευαιςκθςία που ςυνδζεται με παρορμθτικότθτα  και  
κατευκφνεται από το ςυναίςκθμα μου με αποτζλεςμα να μθν αντζχω τθν κριτικι. Θ 
διάκεςθ μου μπορεί να αλλάξει γριγορα και πολφ ζντονα εξαιτίασ κάποιων πολφ μικρϊν 
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και αςιμαντων πραγμάτων. Θζλω να το ξζρεισ αυτό κάκε φορά που με βλζπεισ να κάνω 
«ζκρθξθ».  

 

Μθ μου αφαιρείτε το δικαίωμα του να κυμϊνω,  ακόμθ και μαηί ςασ. Είναι και  
αυτό ςυναίςκθμα και πρζπει να εκδθλωκεί. Ρροςτατεφςτε με από τον κυμό μου  και 
μάκετε με να τον διοχετεφω ςωςτά. 

 

Μθ μου δίνετε επιπόλαιεσ υποςχζςεισ. Νοιϊκω πολφ περιφρονθμζνοσ όταν δεν τισ 
κρατάτε. 

 

Μθ με απειλείτε, μθ με εκβιάηετε. Ζτςι δεν μακαίνω, φοβάμαι και ίςωσ καταφφγω 
ςτθν ψευτιά ι ςτθν επικετικι ενζργεια για να καλφψω τον φόβο μου.  

 

Μθ μου κάνετε παρατθριςεισ μπροςτά ςε κόςμο αν μπορείτε. Αυτό μου το κάνουν 
όλοι και ςυνζχεια γιατί είμαι «άτακτο» και «κακό» παιδί. Θα προςζξω περιςςότερο αυτό 
που κα μου πείτε, αν μου μιλιςετε ιρεμα, μια ςτιγμι που κα είμαςτε οι δυο μασ. Επίςθσ 
μθ μου κάνετε ςυνεχϊσ παρατθριςεισ. Γιατί τότε κα χρειαςκεί να προςτατεφςω τον εαυτό 
μου κάνοντασ τον κουφό.  

 

Ζχω ζντονο το αίςκθμα του δικαίου. Θυμϊνω πολφ και αιςκάνομαι άχρθςτοσ όταν 
με αδικείτε. Με ενοχλεί όταν με κατακρίνετε για κάτι που δεν μπορϊ να κάνω. Το ξζρω ότι 
δεν μπορϊ να το κάνω και κυμϊνω και εγϊ με τον εαυτό μου!  

 

Μθ διανοθκείτε ποτζ, πωσ κα πζςει θ υπόλθψι ςασ αν μου ηθτιςετε ςυγνϊμθ. 
Μια τίμια αναγνϊριςθ ενόσ λάκουσ ςασ, μου δθμιουργεί πολφ κερμά ςυναιςκιματα 
απζναντί ςασ και μου μακαίνει να ηθτϊ και εγϊ ςυγγνϊμθ για τα ςφάλματά μου (που 
μάλλον είναι και αυτά πολλά). 

 

Μθ μου δθμιουργείτε το ςυναίςκθμα πωσ τα λάκθ μου είναι αμαρτιματα (ενοχι). 
Μπερδεφονται ζτςι μζςα μου όλεσ οι αξίεσ που ζχω μάκει να αναγνωρίηω και  μειϊνεται θ 
αυτοπεποίκθςι μου.  

 

Ζχω διαφορετικοφσ βιορυκμοφσ και μπορεί να κοιμάμαι λιγότερο απ’ ό,τι τα άλλα 
παιδιά. Ο εγκζφαλοσ μου χρειάηεται χρόνο για να μπορεί να «αποςυνδεκεί». Ζτςι, το πρωί 
ςυχνά χρειάηομαι χρόνο για να ξεκινιςω κανονικά τθ μζρα μου και ςυχνά είμαι από το 
πρωί κουραςμζνοσ.  

 

Μθ δίνετε μεγάλθ ςθμαςία ςτισ μικροαδιακεςίεσ μου. Καμιά φορά  
δθμιουργοφνται ίςα – ίςα για να κερδίςω τθν προςοχι που ηθτοφςα.  

 

Δεν δζχομαι εφκολα τθ ςωματικι επαφι. Ζχω αυτό που λζνε απτικι αμυντικότθτα. 
Δζχομαι από μερικοφσ ανκρϊπουσ χάδια, ενϊ δεν μπορϊ από άλλουσ. Αυτό δεν ςθμαίνει 
ότι τουσ αντιπακϊ. Μάλλον προτιμάω τα ελαφρά χάδια ςτθν πλάτθ. 

 

Αντιμετωπίηω δυςκολίεσ με τουσ ςυνομθλίκουσ μου, κακϊσ με τθν 
παρορμθτικότθτα μου δείχνω ςυχνά μικρότερο από τθν θλικία του κάνοντασ «χαηά» 
πράγματα. Το ξζρω ότι αντιδρϊ με παρορμθτικό, ςυχνά υπερβολικό  τρόπο. Ξαφνικά  
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ενεργϊ με απρόβλεπτο τρόπο, πετάγομαι ι λζω κάτι άςχετο με τθ ςυηιτθςθ τθν ϊρα που 
οι άλλοι μιλοφν, καταςτρζφω κάποιο αντικείμενο, δεν τθρϊ τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ, 
κυμϊνω εφκολα ι δείχνω προςβεβλθμζνο. Εξ αιτίασ αυτοφ οι άλλοι ενοχλοφνται ι 
πιςτεφουν ότι «δεν είναι ςτα λογικά μου». Συχνά δεν με κζλουν ςτα ςπίτια τουσ και αυτό 
ςασ ζχει απομονϊςει από τισ παρζεσ ςασ.  

 

Μθ με ςυγκρίνετε με άλλα παιδιά. Νοιϊκω πολφ άςχθμα,  χάνω τον εαυτό μου. 
Είμαι μοναδικόσ (θ).  

 

Μθ με προςτατεφετε από τισ ςυνζπειεσ των πράξεων μου. Χρειάηεται καμιά 
  φορά να πάκω για να μάκω.  

 

Τα πθγαίνω καλφτερα με αρκετά πιο μεγάλα παιδιά (αυτά εκτιμοφν αφενόσ το 
γεγονόσ ότι επικοινωνοφν εφκολα μαηί μου χάρθ ςτθν προκυμία μου να αςχολθκϊ με νζα 
πράγματα και επιπρόςκετα πιςτεφουν ότι αςκοφν επίδραςθ πάνω του). Επίςθσ τα πθγαίνω 
καλά και με αρκετά μικρότερα παιδιά (αυτά επωφελοφνται από τθν ανάγκθ μου να πάρω 
τον ρόλο του δυνατοφ και να προςφζρω βοικεια, τθ ςτοργικότθτα μου και  τον ταχφτατο 
ρυκμό με τον οποίο αλλάηω νζα παιχνίδια). Με τουσ ςυνομθλίκουσ τα καταφζρνω καλά 
όταν αυτοί ζχουν τθν ίδια ι ακριβϊσ τθν αντίκετθ ιδιοςυγκραςία, ειδικά ςτθν παιδικι και 
εφθβικι θλικία.  

 

Μθ ξεχνάτε πόςο γριγορα μεγαλϊνω όπωσ όλα τα παιδιά,  περνϊντασ από 
διάφορεσ φάςεισ. Στακείτε δίπλα μου ςε κάκε ςτιγμι και προςπακιςτε ςασ παρακαλϊ να 
προςαρμόηετε τθν ςτάςθ ςασ ςτισ ανάγκεσ μου. 

 

Μθ με παραχαϊδεφετε (υπερ – προςταςία). Ξζρω πολφ καλά πωσ δεν κα πρζπει να 
μου δίνετε οτιδιποτε ηθτϊ. Σασ δοκιμάηω για να δω. Θζλω να μάκω να αντζχω ςτισ 
ματαιϊςεισ. Αλλιϊσ υποφζρω.  

 

Ραίξτε μαηί μου. Σασ κζλω γιατί μου αρζςετε. Σασ ζχω ανάγκθ για να με οδθγιςετε 
ςτα μονοπάτια τθσ φανταςίασ και του παραμυκιοφ.  

 

Ρθγαινετζ με ςε κάποιον ειδικό για να με βοθκιςει. Ρίςτεψζ με, δεν μπορείτε από 
μόνοι ςασ να αντιμετωπίςετε αυτό που μου ςυμβαίνει.  

 

Ελάτε ςε ςυνεργαςία με τον δάςκαλό μου. Ζτςι και εκείνοσ κα καταλάβει ότι 
προςπακείτε για εμζνα και δεν είναι μόνοσ του αλλά και εγϊ κα ξζρω ότι δεν είμαι μόνοσ 
μου ςτον αγϊνα μου.  

 

Μθν προςπακείτε με τισ ερωτιςεισ ςασ να μου προςφζρετε ζμμεςα τθν απάντθςθ.  
Ζχω δικαίωμα να ζχω τθ δικι μου γνϊμθ. Δϊςτε μου περικϊρια να τθν πω και να εκφράςω 
τα ςυναιςκιματά μου. 
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ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ 
ΜΕ ΔΕΠ-Τ

ΚΑΙ ΕΜΕΙ ΚΑΝΟΤΜΕ ΣΟ 
ΛΑΘΟ ΝΑ:

Ανοιχτζσ ουδοί ςε ερεκίςματα, 
υπερ ι υπο ευαιςκθςία, 

δυςκολίεσ ελζγχου 
κινθτικότθτασ και παρόρμθςθσ

Αποτυχία κατάλλθλθσ 
επίδειξθσ προςοχισ και 

κατανόθςθσ

Αμφνεται με κυμό ι πρόκλθςθ 

Επιδείνωςθ των δυςκολιϊν 
κατανόθςθσ , αφξθςθ 

διζγερςθσ, μείωςθ κινιτρων

υμπεριφορζσ αποφυγισ 
(απόςυρςθ, κυμόσ, αποφυγι, 

φόβοσ, κλοουνιςμοί)

Περαιτζρω αφξθςθ τθσ 
διζγερςθσ και του άγχουσ. 

Περαιτζρω μείωςθ των 
κινιτρων.  

Σελικό αποτζλεςμα: ΑΠΟΣΤΧΙΑ

ΧΑΟΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. Αποφυγι, 
κυμόσ, απογοιτευςθ, άρνθςθ  

Κριτικάρουμε
υμβουλεφουμε

Επικρίνουμε
Παρακαλοφμε

Κριτικάρουμε
υμβουλεφουμε

Επικρίνουμε
Παρακαλοφμε

Απειλοφμε
Θυμϊνουμε

Δεν κατανοοφμε
Απελπιηόμαςτε

Κριτικάρουμε
Προςβάλουμε
Φωνάηουμε
Σιμωροφμε

Κριτικάρουμε
Προςβάλουμε
Φωνάηουμε
Σιμωροφμε

Απελπιηόμαςτε
Προςβάλουμε
Φωνάηουμε
Σιμωροφμε

Σελικό 
αποτζλεςμα: 

ΑΠΟΣΤΧΙΑ

ΧΑΟΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. 
Διαταραχι τθσ 

ςχζςθσ

ΔΤΚΟΛΙΕ ΣΗ ΧΕΙΟΔΤΝΑΜΙΚΗ

 
 

Θ Σπονδυλωτι ςυμπεριφορά του παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ και του γονζα του και το χαϊδεσ αποτζλεςμα. Επιμζλεια: 
Αλεξάνδρου Στράτοσ ςε μία ιδζα των Neuthaus, Cordula. «Το υπερκινθτικό παιδί και τα προβλιματά του» 
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

 
Ρρϊτα απ’ όλα, βεβαιωκείτε ότι οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηετε με το παιδί οφείλονται 
πραγματικά ςτθν ΔΕΡ-Υ. Αναμφίβολα, δεν εναπόκειται ςτον εκπαιδευτικό να διαγνϊςει τθ 
ΔΕΡ-Υ, όμωσ μπορείτε να ηθτιςετε να αξιολογθκεί το παιδί από κάποιον Ειδικό και να 
ενθμερωκείτε για τθν διάγνωςθ. Ενθμερωκείτε και διαβεβαιωκείτε ότι θ ακοι και θ όραςθ 
του παιδιοφ ζχουν ελεγχκεί πρόςφατα και ότι ζχουν αποκλειςτεί τυχόν άλλα ιατρικά 
προβλιματα (Ρχ νοθτικι κακυςτζρθςθ, ψυχιατρικι πάκθςθ, διάχυτεσ αναπτυξιακζσ 
διαταραχζσ κλπ).. Βεβαιωκείτε ότι ζχει γίνει επαρκισ αξιολόγθςθ. Θ ευκφνθ για τθ μζριμνα 
όλων αυτϊν των ηθτθμάτων ανικει ςτουσ γονείσ, όχι ςτο εκπ/τικό, ωςτόςο ο εκπ/τικόσ 
μπορεί να υποςτθρίξει και να ενιςχφςει τθ διαδικαςία. Ενθμερωκείτε για τθν πικανι 
φαρμακευτικι αγωγι που ακολουκοφν τα παιδιά για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΡ-Υ.  
 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ/ΣΗ ΕΚΠ/ΣΙΚΟΤ 
 

Κατανοιςτε τα όριά ςασ. Μθ φοβάςτε να ηθτιςετε βοικεια. Είςτε ο εκπαιδευτικόσ του 
παιδιοφ, δεν είςτε ο  ειδικόσ ςτθ ΔΕΡ-Υ, οφτε και κάτι τζτοιο κεωρείται αναμενόμενο από 
εςάσ. Θα πρζπει να αιςκάνεςτε άνετα όταν ηθτάτε βοικεια από τον Ειδικό κάκε φορά που 
τθν χρειάηεςτε. 
 
Οργανϊςτε τισ δικζσ ςασ δομζσ ςτιριξισ ςασ. Το να διδάςκει κανείσ ςε μια τάξθ όπου 
υπάρχουν δφο ι τρία παιδιά με ΔΕΡ-Υ μπορεί να είναι εξαιρετικά κουραςτικό. Αναηθτιςτε 
ςτιριξθ από το ςχολείο, τουσ Ειδικοφσ και τουσ γονείσ. Διατθριςτε επαφι με τουσ γονείσ, 
για να διαςφαλίςετε ότι δουλεφετε όλοι επιδιϊκοντασ τουσ ίδιουσ ςτόχουσ. Ηθτιςτε 
βοικεια και από τουσ ςυναδζλφουσ ςασ. 
 
Ρροςπακείςτε να μθν κυμϊςετε με το παιδί με ΔΕΡ-Υ. Ρροςπακείςτε να κυμάςτε ότι θ 
ΔΕΡ-Υ είναι ζνα ςφνδρομο, δεν είναι μία διαταραχι ςυμπεριφοράσ. Δευτερογενϊσ ςαφϊσ 
το παιδί βιϊνοντασ τθν αποτυχία και τθν απόρριψθ υιοκετεί αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ. 
Αλλά όταν το παιδί ςυναντιςει ζνα περιβάλλον που ςζβεται και κατανοεί τισ δυςκολίεσ 
του, τότε μπορεί να τροποποιιςει αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ.   
 
Ρρζπει να ξεκακαρίςετε ςτο παιδί τθν δυςκολία του να μπορζςει να διατθριςει τθν 
προςοχι του όπωσ οι ςυμμακθτζσ του. Βεβαιωκείτε ότι το παιδί κατανοεί τι είναι θ ΔΕΡ-Υ. 
Αυτό κα βοθκιςει και τουσ δυο ςασ. Θ ςυηιτθςθ πρζπει να γίνει ςε αυςτθρά ατομικι 
ςυηιτθςθ όπου και κα εξθγθκεί θ διάγνωςθ του παιδιοφ για να οριςτεί από κοινοφ με το 
παιδί και εςάσ θ διάγνωςθ και οι πικανοί τρόποι επιβοικθςθσ του παιδιοφ («ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕ ΤΟ ΡΑΙΔΙ»). ωτιςτε το τι πιςτεφει ότι κα μποροφςε να βοθκιςει τθν κατάςταςθ. Τα 
παιδιά με ΔΕΡ-Υ είναι ςυχνά πολφ διορατικά. Είναι ικανά να ςασ πουν πϊσ μποροφν να 
μάκουν καλφτερα, αν τα ρωτιςετε. Συχνά, ντρζπονται και νιϊκουν υπερβολικά αμιχανα 
για να δϊςουν αυκόρμθτα αυτι τθν πλθροφορία, επειδι μπορεί να τουσ φαίνεται ότι είναι 
παράλογθ. Πμωσ προςπακιςτε να το κάνετε να αιςκανκεί άνετα και ρωτιςτε το πϊσ 
πιςτεφει ότι μπορεί να μάκει καλφτερα προτείνοντασ εναλλακτικοφσ τρόπουσ. Ο πιο 
εφςτοχοσ «ειδικόσ» ςτο πωσ μακαίνει καλφτερα το παιδί είναι ςυχνά το ίδιο το παιδί. 
Δυςτυχϊσ πάρα πολφ ςυχνά οι γνϊμεσ και οι απόψεισ των παιδιϊν αγνοοφνται ι δε 
ηθτοφνται κακόλου.  
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Για να αποφευχκεί ο ςτιγματιςμόσ από τθν υπόλοιπθ Τάξθ, εξθγιςτε ςτουσ υπόλοιπουσ 
μακθτζσ τουσ λόγουσ τθσ ειδικισ επιβοικθςθσ και διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ του 
παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ. Μπορείτε να τουσ ηθτιςετε να ςασ προτείνουν και εκείνοι τρόπουσ που 
κα μποροφςαν να βοθκιςουν. Αυτό φυςικά κα πρζπει να γίνει μόνο μετά από τθν 
ςυηιτθςθ με το παιδί και με διακριτικό αλλά ουςιαςτικό τρόπο, αποφεφγοντασ λζξεισ 
βαρειζσ (πχ «πρόβλθμα», «αδυναμία») και αντικακιςτϊντασ τισ με κετικζσ λζξεισ 
(«δυςκολία», «προςπάκεια» κλπ) 
 
Δϊςτε προςοχι ςτθ «ςυνδετότθτα». Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ χρειάηονται να νιϊκουν 
εντεταγμζνα, ςυνδεδεμζνα. Εφόςον παραμζνουν ςε επαφι με το περιβάλλον, κα νιϊκουν 
υποκινθμζνα και κα είναι λιγότερο πικανό να «αφαιρεκοφν», να «αποςυνδεκοφν» και να 
«αποςπαςτοφν» από το περιβάλλον. 
 
Ενεργιςτε όπωσ ο «μαζςτροσ μίασ ορχιςτρασ». Αρχικά τραβιξτε τθν προςοχι τθσ 
ορχιςτρασ προτοφ ξεκινιςετε (πχ χρθςιμοποιιςετε απόλυτθ ςιγι ι το χτφπθμα τθσ 
«μπαγκζτασ ςασ» ι τθν κίνθςθ των χεριϊν ςασ). «Ενορχθςτρϊςτε» κατάλλθλεσ εμπειρίεσ 
και κρατείςτε τθν τάξθ «ςε τζμπο», απευκυνόμενοι ςε διαφορετικά μζρθ τθσ τάξθσ. 
 
Θυμθκείτε τθ ςυναιςκθματικι πλευρά τθσ μάκθςθσ. Τα παιδιά αυτά χρειάηονται 
προςαρμογι ςτο να βρουν ευχαρίςτθςθ μζςα ςτθν τάξθ και να βρουν ενκουςιαςμό και 
γνϊςθ αντί τθσ αποτυχίασ, απογοιτευςθσ και ανίασ που τα κατακλφηουν. Αφιςτε λοιπόν 
τον εαυτό ςασ να παίξει, να διαςκεδάςει, να γίνει ταυτόχρονα αςτείοσ αλλά και δομθμζνοσ. 
Τα παιδιά με  ΔΕΡ-Υ ενκουςιάηονται και λατρεφουν τθν μάκθςθ με το παιχνίδι. Αυτό βοθκά 
ςτθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ τόςο των παιδιϊν όςο και τθσ δικισ ςασ. Είναι απαραίτθτο για 
όλα άλλωςτε τα παιδιά να δϊςετε προςοχι ςτα ςυναιςκιματα που οποία εμπλζκονται ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία. 
 
Δείξτε ςτο μζτρο του δυνατοφ εμπιςτοςφνθ ςτο παιδί με ΔΕΡ-Υ και δϊςτε του όςο 
περιςςότερεσ ευκφνεσ και υπευκυνότθτεσ. Δϊςτε του αρμοδιότθτεσ ςτθν Τάξθ, αφιςτε το 
να επινοιςει τθ δικι του μζκοδο να κυμάται τι πρζπει να βάλει ι να βγάλει από τθν τςάντα 
του ι αφιςτε το να ηθτιςει το ίδιο βοικεια αντί να το εποπτεφςετε άμεςα. 
 
Φροντίςτε για τθν αυτοδιαχείριςθ τθσ Τάξθσ μοιράηοντασ ρόλουσ ςτα παιδιά. Οι 
προτεινόμενοι ρόλοι για το παιδί με ΔΕΡ-Υ κα πρζπει να περιλαμβάνουν κίνθςθ. 
Ρροτεινόμενοι ενδεικτικοί τζτοιοι ρόλοι επιμελθτοφ: ξφνει τα μολφβια των ςυμμακθτϊν, 
κουβαλά τα βαρειά αντικείμενα, φζρνει πράγματα που του ηθτικθκαν από άλλουσ χϊρουσ 
(πχ το Γραφείο του Δ/ντι), μοιράηει και μαηεφει τισ φωτοτυπίεσ και τα τετράδια, ςβινει τον 
πίνακα, εποπτεφει να μαηευτοφν τα κρανία για μία δραςτθριότθτα κλπ.   
 
Αν το παιδί δυςκολεφεται να «αναγνωρίςει και κατανοιςει» κοινωνικοφσ κανόνεσ μζςω 
ενδείξεων (γλϊςςα ςϊματοσ, τόνοσ φωνισ, γκριμάτςεσ κλπ) προςπακιςτε διακριτικά  να 
του διδάξετε κοινωνικοφσ κανόνεσ (πχ «κοιτάηουμε ςτα μάτια τον άλλο όταν μιλάει», 
«περιμζνουμε να τελειϊςει ο άλλοσ αυτό που λζει για να μιλιςουμε» κλπ). Ρολλά παιδιά 
με ΔΕΡ-Υ κεωροφνται αδιάφορα ι εγωκεντρικά ςτισ ςυηθτιςεισ, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα 
δεν ζχουν μάκει πϊσ να αλλθλεπιδροφν αφοφ θ παρόρμθςι τουσ δεν τουσ το επιτρζπει. 
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Αυτι θ δεξιότθτα δεν είναι ζμφυτθ ςτα παιδιά. Το παιδί μπορεί να τθ διδαχτεί ι να 
εξαςκθκεί και να προπονθκεί ς’ αυτιν. 
 
Κάνετε κατανοθτό ςτο παιδί ότι μπορεί να ςασ κάνει ςινιάλο όταν χρειάηεται να πάει 
ςτθν ιςυχθ γωνία του ι να βγει ζξω 
 
Βοθκείςτε το παιδί με ΔΕΡ-Υ να κάνει μόνο του αυτοπαρατιρθςθ. Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ 
είναι πολφ ςυχνά κακοί αυτό-παρατθρθτζσ και πικανϊσ να μθν καταλαβαίνουν πϊσ 
γίνονται αντιλθπτά από τουσ τρίτουσ αυτά που κάνουν.  Ρροςπακιςτε να τουσ δϊςετε 
αυτι τθν αυτό-παρατιρθςθ με εποικοδομθτικό τρόπο (πχ «ξζρεισ τι ζκανεσ μόλισ τϊρα;», 
«πϊσ νομίηεισ ότι κα μποροφςεσ να το είχεσ κάνει αυτό διαφορετικά;» ι «γιατί πιςτεφεισ 
ότι κφμωςε εκείνο το παιδί με αυτό που είπεσ;»).   
 
Θζςτε όρια, περιοριςμοφσ με τθν ζννοια όμωσ τθσ αναχαίτιςθσ και όχι τθσ τιμωρίασ. Το 
παιδί με ΔΕΡ-Υ δεν κατανοεί πάντα τα όρια αλλά να γνωρίηετε ότι τα ζχει ανάγκθ («βάηουν 
τάξθ ςτο χάοσ τουσ»).  Τοποκετείςτε τα όρια με ςαφινεια, ςτακερότθτα, προβλεψιμότθτα 
και όςο γίνεται πιο ζγκαιρα.  Μθν εμπλζκεςτε ςε περίπλοκεσ «θκικοπλαςτικζσ» ςυηθτιςεισ 
(πχ «τα καλά παιδιά δεν . ... ».  Για παράδειγμα, κατά τθ διάρκεια κάποιασ εργαςίασ, 
κυμίςτε ςτο παιδί το «ςυμβόλαιο» και μθν το αφιςετε φφγει από τθ κζςθ του χωρίσ 
ςθμαντικό λόγο.  
 
Κάντε πολφ ςυχνι οπτικι επαφι.  Ακόμα και όταν απευκφνετε το λόγο ςτο παιδί, πρζπει 
να διατθρείτε οπτικι επαφι. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε εφκολα να επαναφζρετε ζνα 
ΔΕΡ-Υ ςτθν δομι τθσ τάξθσ. Μθν μιλάτε πολφ. Μθν παρατθρείται αυτά τα παιδιά ςυνεχϊσ 
λεκτικά. Ακόμθ και μια ματιά χωρίσ λεκτικι εντολι μπορεί να αποςπάςει ζνα παιδί από τθν 
ονειροπόλθςι του και να του δϊςει μια ςιωπθλι, κακθςυχαςτικι διαβεβαίωςθ ότι όλα 
είναι υπό τον ζλεγχό ςασ.  Επιπρόςκετα μπορείτε να ζχετε και ςφντομθ και απαλι 
ςωματικι επαφι μαηί του (π. χ.  ζνα προςεχτικό βακφ άγγιγμα του παιδιοφ κα το κάνει να 
ςτρζψει το παιδί τθν προςοχι του πιο εφκολα ςε εςάσ).  
 
Γίνετε όςο μπορείτε ο «κακρζπτθσ» του παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ. Δϊςτε του τθν αναγκαία 
ςυχνι ανατροφοδότθςθ (λεκτικι ι μθ λεκτικι) για όλα όςα κάνει (πχ «Σε βλζπω ότι τϊρα 
είςαι ανιςυχοσ» ι από τθν αντίπερα μεριά «βλζπω ότι ςε αυτι τθν εργαςία ιςουν πολφ 
πιο ςυγκεντρωμζνοσ»).  
 
Αναηθτιςτε και υπογραμμίςτε τθν επιτυχία όςο το δυνατό περιςςότερο. Τα παιδιά αυτά 
βιϊνουν τόςο πολλι αποτυχία ςτθ ηωι τουσ, που χρειάηονται όλθ τθ κετικι αντιμετϊπιςθ 
που μπορεί να τουσ προςφερκεί.  Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ χρειάηονται και ωφελοφνται από τον 
ζπαινο και λατρεφουν τθν ενκάρρυνςθ. Συχνά, θ πιο ολζκρια διάςταςθ τθσ ΔΕΡ-Υ δεν είναι 
θ ίδια θ ΔΕΡ-Υ αλλά θ δευτερογενισ βλάβθ που επιφζρει ςτον αυτοςεβαςμό του ατόμου.  
Επαινζςτε, χαϊδζψτε, επιδοκιμάςτε, εμψυχϊςτε, κρζψτε αλλά πάντα με ειλικρίνεια. Ρρζπει 
να επιβραβεφεται θ προςπάκεια του παιδιοφ και όχι υποχρεωτικά το αποτζλεςμα (πχ 
«είμαι περιφανοσ για εςζνα που βλζπω το πόςο πολφ προςπάκθςεσ. Το ξζρω ότι ειδικά 
για εςζνα ιταν πολφ κουραςτικό»).   
 
Επαγρυπνείτε ςυνεχϊσ για τισ «φωτεινζσ» ςτιγμζσ αυτϊν των παιδιϊν.  Ενκαρρφνετε τισ 
περιοχζσ ταλζντων και χαριςμάτων τουσ.  Συχνά, τα παιδιά αυτά ζχουν ταλζντα και 
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χαρίςματα ςε πολλζσ περιοχζσ.  Είναι γεμάτα δθμιουργικότθτα, παιχνιδιάρικθ διάκεςθ, 
αυκορμθτιςμό και πολφ καλι καρδιά.  Τείνουν να είναι γενναιόδωρα και πρόκυμα να 
βοθκιςουν.  Ενκαρρφνετε αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ τουσ.   
 
Ρροςοχι ςτο ςφςτθμα αμοιβϊν («πόιντ – ςφςτεμ») για το παιδί με ΔΕΡ-Υ. Θα πρζπει να 
ςυηθτιςετε με τον ειδικό που παρακολουκεί το παιδί εάν αυτό προτείνεται και με ποιον 
τρόπο. Κάποια παιδιά με ΔΕΡ-Υ ανταποκρίνονται καλά ςε τζτοιου είδουσ επιβραβεφςεισ 
μζςω παροχισ κινιτρων.  Άλλα όμωσ διεγείρονται υπερβολικά. Το ςίγουρο είναι ότι 
αντενδείκνυται να χρθςιμοποιείται το «πόιντ – ςφςτεμ» για τιμωρία.  
 
Αφιςτε το παιδί να επιλζξει μαηί ςασ τθν ανταμοιβι και τθν απαγόρευςθ για τισ κετικζσ 
και αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ του. Αυτό κα το βοθκιςει να γίνει λιγότερο εναντιωματικό και 
να αυξιςει τθν αυτοπεποίκθςι του 
 
Ρροπάντων μθν ξεχνάτε ότι «είναι παιδιά που ζτυχε να είναι υπερκινθτικά» και όχι 
«υπερκινθτικοί που ζτυχε να είναι παιδιά». Υπόκεινται ςτουσ ίδιουσ νόμουσ που 
προςτατεφουν τα παιδιά και ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ με οποιοδιποτε 
άλλο παιδί.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ – ΔΟΜΗΗ 

 
Δϊςτε ζμφαςθ ςτθν προετοιμαςία των παιδιϊν προτοφ μπουν ςτθν τάξθ. Πςο πιο καλι 
ιδζα ζχει το παιδί με ΔΕΡ-Υ γφρω από το τι πρόκειται να διδαχτεί τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα, 
τόςο πικανότερο είναι το παιδί να αιςκανκεί πιο αςφαλζσ και δομθμζνο. 
 
Θυμθκείτε ότι τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ χρειάηονται δομι. Γράψτε κανόνεσ και αναρτιςτε τουσ 
ςε κοινι κζα. Χρειάηονται εξωτερικι δόμθςθ από το ίδιο τουσ το περιβάλλον αφοφ δεν 
μποροφν να δομθκοφν μόνα τουσ εςωτερικά. Θα τα ωφελιςει πάρα πολφ να ζχουν 
βοθκιματα ςτα οποία να μποροφν να απευκυνκοφν όταν μπερδεφονται και χάνονται ς’ 
αυτό που κάνουν (πίνακεσ, λίςτεσ κλπ) και  κα νιϊκουν κακθςυχαςμζνα ξζροντασ τι 
κεωρείται αναμενόμενο από αυτά. 
 
Ενκαρρφνετε μία προςζγγιςθ που να περιλαμβάνει ςφντομεσ και καταγραφικζσ λεκτικζσ 
εντολζσ όπωσ «ςτοπ», «περίμενε» και «μζτρθςε μζχρι το 10» 
 
Ρροετοιμαςτείτε τα παιδιά για τον ελεφκερο («αδόμθτο») χρόνο τουσ (ελεφκερο 
πρόγραμμα ςτθν Τάξθ). Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ ζχουν ανάγκθ να γνωρίηουν εκ των προτζρων τι 
πρόκειται να ςυμβεί, ϊςτε να μποροφν να προετοιμάςουν τον εαυτό τουσ  γι’ αυτό. Αν τουσ 
δοκεί ξαφνικά «αδόμθτοσ» χρόνοσ, μπορεί να προκλθκεί  μθ ελεγχόμενθ υπερδιζγερςθ. 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΑΞΗ 

 
Φροντίςτε να κάκεται το παιδί με ΔΕΡ-Υ ςτθν κατάλλθλθ για επόπτευςθ κζςθ (ςυνικωσ 
μπροςτά και δεξιά ι οπουδιποτε βρίςκεςτε περιςςότερθ ϊρα εςείσ μζςα ςτθν τάξθ) και με 
προςοχι ςτον ςυμμακθτι που κάκεται δίπλα ςε αυτό το παιδί. Φροντίςτε ςτο ςθμείο που 
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κάκεται να μθν υπάρχει ο ερεκιςμόσ του παρακφρου για να κοιτάηει το παιδί ζξω και να  
μθν υπάρχει μεγάλθ οπτικι πλθροφόρθςθ από ερεκίςματα μθ ςχετικά με το μάκθμα 
(πολυαιςκθτθριακζσ τάξεισ).  
 
Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε «αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ εκτόνωςθσ και διαφυγισ» για το 
παιδί όταν αρχίηει και κουράηεται – βρίςκεται ςε ςφγχυςθ. Για παράδειγμα μπορεί να βγει 
για λίγο από τθν Τάξθ για να φζρει κάτι ι «να ρίξει λίγο νερό ςτο πρόςωπό του». Είναι 
καλφτερο να ενςωματωκεί αυτό ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ τάξθσ, αφοφ όταν μάκει το παιδί 
να βγαίνει από τθν αίκουςα αντί να «χάνεται ςτθν διάςπαςι του» κα αρχίςει να μακαίνει 
τθν αυτό-παρατιρθςθ και αυτό-ζλεγχο. 
 
Ρροςκζςτε ςτα μακιματα αςκιςεισ που δίνουν δεδομζνα κίνθςθσ (πχ κιναιςκθτικι 
γραφι, καταςκευι γραμμάτων με πλαςτελίνθ, γραφι ςτον πίνακα, «βάδιςμα των 
γραμμάτων», ςχθματοποίθςθ με το ςϊμα γραμμάτων, γραφι  μεγάλων γραμμάτων ςε 
μεγάλα χαρτιά κλπ) 
 
Κάντε προςαρμογζσ ςτο κάκιςμα του παιδιοφ. Οριςμζνεσ χριςιμεσ προςαρμογζσ είναι οι 
ακόλουκεσ: Φουςκωτό μαξιλαράκι ςτο κάκιςμα, λάςτιχα ςτθν βάςθ των ποδιϊν τθσ 
καρζκλασ, χοριγθςθ αδείασ ςτο παιδί να κάνει όρκιο τθν ανάγνωςθ κατά καιροφσ, κλιπσ 
για ςτερζωμα των χαρτιϊν ςτο κρανίο, μολφβια με ειδικά grippers, αντι-ςτρεσ μπαλάκια 
για παράλλθλουσ χειριςμοφσ ςτα χζρια, μάςθμα τςίχλασ, βοθκθτικά εργαλεία ανάγνωςθσ 
(μπορείτε να ςυνεργαςτείτε με τον Εργοκεραπευτι του παιδιοφ για εξειδικευμζνεσ και 
εξατομικευμζνεσ για το παιδί οδθγίεσ) 
 
Ενθμερωκείτε από τον Εργοκεραπευτι του παιδιοφ για τουσ αιςκθτθριακοφσ 
παράγοντεσ που πικανά να ενοχλοφν το παιδί με ΔΕΡ-Υ. Ρολλά παιδιά με ΔΕΡ-Υ μπορεί να 
υπερδιεγείρονται από κάποια περιβαλλοντικά ερεκίςματα που δεν ενοχλοφν άλλα παιδιά 
(πχ μπορεί να μθν ανζχονται τα αγγίγματα, μπορεί να ερεκίηονται από ςυγκεκριμζνουσ 
ιχουσ ι φωτιςμοφσ ι οςμζσ ι μπορεί να ζχουν μία αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςτθν κίνθςθ). 
Ηθτείςτε να ςασ δοκεί ςυγκεκριμζνθ «Αιςκθτθριακι Δίαιτα» από τον κεραπευτι του 
παιδιοφ.  
 
Αφιςτε το παιδί να επιλζξει το μζροσ που πιςτεφει ότι εάν κακίςει κα εργαςτεί καλφτερα 
για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία (πχ ςε ζνα διαγϊνιςμα που απαιτεί πολφ γραπτι ζκφραςθ, 
μπορεί να ηθτιςει να πάει ςτο τελευταίο – απομονωμζνο κρανίο γιατί εκεί ςυγκεντρϊνεται 
καλφτερα). Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, το παιδί με ΔΕΡ-Υ μπορεί να γράψει το διαγϊνιςμα 
μόνο του (πχ ςτο Γραφείο του Δ/ντι) εάν κρικεί ότι τθν δεδομζνθ ςτιγμι αυτό κα ιταν 
καλφτερο για εκείνο 
 
Ρροσ τον Γυμναςτι: Ενκαρρφνετε τθ φυςικι άςκθςθ (τθν χρειάηεται πάρα πολφ το παιδί 
αλλά και ο ενιλικασ με ΔΕΡ-Υ) αφοφ με αυτό τον τρόπο μπορεί να καταναλωκεί θ 
υπερβολικι ενζργεια του και ζτςι να μπορζςει να επικεντρϊςει καλφτερα τθν προςοχι του. 
Ραραδείγματα φυςικισ άςκθςθσ ςτο Σχολείο: ομαδικά ςπορ (μπάςκετ, βόλεϊ, ποδόςφαιρο) 
και ατομικά ςπορ (αγϊνεσ δρόμου, ςχοινάκι, τρζξιμο, κοιλιακοί, βαράκια κλπ). Από τθν 
άλλθ, προςζξτε τθν υπερβολικι διζγερςθ. Το παιδί με ΔΕΡ-Υ  ζρχεται ςε υπερδιζγερςθ με 
πιο αιφνίδιο τρόπο από τα άλλα παιδιά και αυτό επίςθσ να τα αποςυντονίςει. Ρροςζξτε 
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τουσ ρυκμοφσ του μακθτι και ςυνεργαςτείτε με τον Εργοκεραπευτι του παιδιοφ για 
εξειδικευμζνεσ και εξατομικευμζνεσ για το παιδί οδθγίεσ.  
 

ΧΟΡΗΓΗΗ ΟΔΗΓΙΩΝ 

 
Φροντίςτε το πρόγραμμα διδαςκαλίασ να είναι όςο το δυνατόν περιςςότερο 
προβλζψιμο. Κολλιςτε το ςτον  τοίχο ςε εμφανζσ ςθμείο ι επάνω ςτο κρανίο του παιδιοφ 
ι ςε ζνα τετράδιό του. Εάν πρόκειται να κάνετε κάποιεσ αλλαγζσ, προειδοποιείςτε τθν Τάξθ 
ζγκαιρα και δϊςτε περικϊριο χρόνου προετοιμαςίασ αφοφ οι απροειδοποίθτεσ αλλαγζσ 
είναι πολφ δφςκολεσ για το παιδί με ΔΕΡ-Υ (πικανά να μπερδευτεί και να απορυκμιςτεί 
τελείωσ από αυτζσ). Φροντίςτε ιδιαίτερα για τθν ζγκαιρθ και εκ των προτζρων 
προετοιμαςία για μεταβάςεισ και αλλαγζσ. Ανακοινϊςτε τι πρόκειται να ςυμβεί, κατόπιν 
κάνετε ςυνεχείσ υπομνιςεισ κακϊσ πλθςιάηει θ ϊρα τθσ αλλαγισ. 
 
Οι υποδείξεισ που γίνονται κα πρζπει να προςδιορίηονται και να διατυπϊνονται με 
ςαφινεια, ιδίωσ όταν υπάρχει αλλαγι αντικειμζνου κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ (πχ 
με κακαρι και ςτακερι φωνι: «Θ αρικμθτικι τελείωςε. Ραρακαλϊ, βάλτε ςτθν τςάντα ςασ 
το βιβλίο τθσ αρικμθτικισ. Τϊρα χρειαηόμαςτε το αναγνωςτικό!»). Ταυτόχρονα μπορείτε 
να χρθςιμοποιείτε και οπτικά τθν επίδειξθ του αντικειμζνου 
 
Φροντίςτε τα μθ λεκτικά μθνφματα που ςτζλνετε να ςυνοδεφονται από κάποιεσ κινιςεισ 
(π.χ. απομακρφνετε με ςτακερό και ηεςτό τρόπο τα αντικείμενα που ζχει το παιδί ςτο χζρι 
του και διαςποφν τθν προςοχι του, ι πιζςτε με βακειά πίεςθ το ςϊμα του προσ τθ «ςωςτι 
κατεφκυνςθ» υποδεικνφοντασ τθν ίδια ςτιγμι με το χζρι ςασ το ςθμείο ςτο βιβλίο όπου το 
παιδί κα πρζπει να κοιτάει και να εργάηεται). 
 
Χρθςιμοποιείτε ςιματα, ςινιάλα και ςφντομεσ υποδείξεισ που ζχετε από πριν 
ςυμφωνιςει με τουσ μακθτζσ τθσ Τάξθσ (πχ μία ςυγκεκριμζνθ χειρονομία που να δείχνει 
εντολι). Τα ςιματα αυτά μποροφν να βοθκιςουν ζτςι ϊςτε όλοι να κυμοφνται τι πρόκειται 
να επακολουκιςει μετά από ζνα ςυγκεκριμζνο ςιμα ι υπόδειξθ. 
 
Χρθςιμοποιείςτε  υπομνιςεισ. Χρθςιμοποιείςτε  πρόβεσ. Χρθςιμοποιείςτε  επανάλθψθ. 
Χρθςιμοποιείςτε  κατεφκυνςθ. Βοθκείςτε τθν αυτό-διόρκωςθ. 
 
Επαναλαμβάνετε τισ οδθγίεσ. Γράψτε τισ. Δϊςτε τισ προφορικά. Κακίςτε κοντά ςτον 
μακθτι τθν ϊρα που τισ δίνετε. Τα άτομα με ΔΕΡ-Υ χρειάηονται να ακοφν πράγματα πάνω 
από μια φορά για να καταγράψουν τθν πλθροφορία. Ππωσ αναφζρουν χαρακτθριςτικά όλα 
τα εγχειρίδια: «Επαναλάβετε, επαναλάβετε, επαναλάβετε» 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΧΟΛΙΚΗ ΤΛΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 
Ρριν ξεκινιςετε μία διδακτικι ενότθτα, φροντίςτε το παιδί να ζχει απομακρυνκεί από το 
κρανίο του οτιδιποτε κα μποροφςε να του διαςπάςει τθν προςοχι του (πχ «κα βάλεισ ςε 
παρακαλϊ τθν ξφςτρα ςτθν τςάντα ςου;»). 
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Χρθςιμοποιείςτε οπτικά βοθκιματα. Μθν μιλάτε πολφ ςτο παιδί με ΔΕΡ-Υ. 
Ρροςπακείςτε με βλεμματικι επαφι να του δϊςετε τθν επαναδιοργάνωςθ που χρειάηεται 
για να προςζξει τθν εκπαιδευτικι ενότθτα.  
 
Ρροαναγγείλετε αυτό που πρόκειται να πείτε. Μόλισ το πείτε επαναλάβετζ το με τον ίδιο 
απλό τρόπο. Γράψετε  ταυτόχρονα ςτον πίνακα αυτό που λζτε. Με αυτό τον τρόπο 
αποτυπϊνονται πολφ καλφτερα αυτά που ηθτάτε. 
 
Μειϊςτε το ποςοςτό αναμονισ ςτο ελάχιςτο δυνατό. Τα μεγάλα διαςτιματα αναμονισ 
μπορεί να πυροδοτιςουν ςτο παιδί εκριξεισ.  
 
Ορίςτε ξεκάκαρα και ηεςτά ςτο παιδί τισ απαιτιςεισ τθσ δραςτθριότθτασ και βεβαιωκείτε 
ότι τισ ζχει αντιλθφκεί. Δϊςτε τισ οδθγίεσ με απλά λόγια ϊςτε να ευπρόςιτεσ και 
κατανοθτζσ (ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, οι εξθγιςεισ που δίνονται με ζναν ςυνεχϊσ 
διαφορετικό τρόπο ςυγχφηουν το παιδί με ΔΕΡ-Υ). Χρωματίςτε ζντονα και ηωντανά τθν 
φωνι ςασ (ο χρωματιςμόσ τθσ φωνισ επιβοθκά ςτθν ςυγκράτθςθ τθσ προςοχισ). Στο τζλοσ, 
μπορεί να χρειαςτεί να ηθτιςετε από το παιδί να επαναλάβει με τα δικά του λόγια τα 
βιματα τθσ ενότθτασ. 
 
Διαιρζςτε τισ μεγάλεσ κεματικζσ ενότθτεσ ςε επιμζρουσ μικρότερεσ. Αυτό κεωρείται 
απαραίτθτο για όλα παιδιά με ΔΕΡ-Υ, αφοφ οι μεγάλεσ ενότθτεσ τα κουράηουν και τα 
απογοθτεφουν γριγορα οδθγϊντασ τα ςτθν απόςυρςθ. Χωρίηοντασ τθν ενότθτα με τρόπο 
που το κάκε επιμζρουσ ςτοιχείο να δείχνει μικρό και εφκολα επιτεφξιμο, το παιδί μπορεί να 
ξεπεράςει τθν αίςκθςθ ότι «καταποντίηεται» από τθν ποςότθτα τθσ απαιτοφμενθσ 
δουλειάσ. Γενικά, τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ μποροφν να κάνουν πολφ περιςςότερα από όςα 
νομίηουν τα ίδια ότι είναι ικανά να κάνουν. Χωρίηοντασ τθ δουλειά ςε επιμζρουσ κομμάτια, 
ο εκπ/τικόσ επιτρζπει ςτο παιδί να το αποδείξει αυτό ςτον εαυτό του.  
 
Κάκε άςκθςθ που ολοκλθρϊνεται πρζπει να εξετάηεται πάντοτε από το εκπ/τικό (το ίδιο 
ιςχφει και για τθν εργαςία που δίνεται για το ςπίτι). 
 
Σε ςυνεργαςία με τουσ ειδικοφσ, χρθςιμοποιιςτε ενιςχυτικοφσ μθχανιςμοφσ μάκθςθσ 
όπωσ περιγράμματα, πλαγιότιτλουσ, υπογραμμίςεισ, οπτικά βοθκιματα, αυτοκόλλθτα κλπ. 
Διδάξτε  το παιδί επάνω ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ και επιδείξτε τον τρόπο αυτό και ςτθν 
οικογζνεια για το ςπίτι. Οι τεχνικζσ αυτζσ μποροφν να βοθκιςουν πάρα πολφ το παιδί με 
ΔΕΡ-Υ γιατί δομοφν ςχθματικά αυτό που διδάςκεται. Συνεργαςτείτε με τον Εργοκεραπευτι 
και τον Ειδικό Ραιδαγωγό του παιδιοφ για πιο εξατομικευμζνο πλάνο επιβοικθςθσ.   
 
Διδάξτε το παιδί με ΔΕΡ-Υ πϊσ να τθρεί ςθμειϊςεισ όχι μόνο γι’ αυτά που λζγονται από 
άλλουσ, αλλά και γι’ αυτά που ςκζπτεται το ίδιο. Αυτό κα το βοθκιςει να ακοφει πολφ πιο 
αποτελεςματικά και ςυγκεντρωμζνα. 
 
Ενκαρρφνετε τθ μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ ςτο ςπίτι. Διαβάςτε μεγαλόφωνα ςτθν τάξθ όςο 
περιςςότερο είναι δυνατό. Χρθςιμοποιιςτε αφιγθςθ ιςτοριϊν. Βοθκιςτε το παιδί να 
οικοδομιςει τθ δεξιότθτα να παραμζνει ςυγκεντρωμζνο ςε ζνα κζμα. 
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Ρροςδιορίςτε επακριβϊσ το χρονικό διάςτθμα που είναι απαραίτθτο για τθν 
ολοκλιρωςθ ςυγκεκριμζνων αςκιςεων, δίνοντασ ευκρινι χρονικά ορόςθμα. Συχνά 
βοθκοφν τθν αυτό-εποπτεία του παιδιοφ πάρα πολφ χρονόμετρα, κλεψφδρεσ, ρολόγια 
τοίχου. Χρθςιμοποιείςτε τα όμωσ προςεχτικά και παρζχοντασ αρχικά αρκετι ϊρα γιατί 
μπορεί το παιδί να βιϊςει άγχοσ.  
 
Ρολλά παιδιά με ΔΕΡ-Υ ζχουν ζντονα δυςγραφικι εικόνα και παράγουν πολφ 
δυςανάγνωςτα γραπτά. Εξετάςτε εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςτθν ορκογραφία (πχ 
μαγνθτικοφσ πίνακεσ και γράμματα, καταςκευι γραμμάτων με πλαςτελίνθ, 
πλθκτρολόγθςθ). Εάν θ προφορικι τουσ επίδοςθ είναι εμφανϊσ καλφτερθ από τθν γραπτι, 
ςκεφτείτε τρόπουσ ϊςτε να ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για προφορικζσ εξετάςεισ αντί 
μεγάλων ποςοτιτων γραπτϊν εξετάςεων. 
 
Μετατρζψτε οριςμζνεσ ρουτίνεσ τθσ Τάξθσ κατά τθν διαδικαςία ςε κάποιο είδοσ 
παιχνιδιοφ (πχ αντί τθσ ορκογραφίασ ηθτείςτε ςε κάκε παιδί να λζει το πρϊτο γράμμα και 
να ςυνεχίηει ο επόμενοσ). Αυτι θ εγριγορςθ και θ ςειροκζτθςθ βοθκάει ςτθν διατιρθςθ 
τθσ ςυγκζντρωςθσ. 
 
Κάντε πολφ ςυχνοφσ (πικανά χρειάηεται και κακθμερινοφσ) ελζγχουσ των εργαςιϊν του 
παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ που ζφερε από το ςπίτι. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά αιςκάνονται τθν 
δομι του ελζγχου και τθν αναγκαιότθτα τθσ κακθμερινισ τουσ οργάνωςθσ.  
 
Διδάξτε δεξιότθτεσ αντιμετϊπιςθσ αλλά και αυτό-οργάνωςθσ για τα διαγωνίςματα. 
 
Καταργιςτε τελείωσ ι ελαττϊςτε πολφ τθ ςυχνότθτα των διαγωνιςμάτων με 
χρονομζτρθςθ. Τα διαγωνίςματα με χρονομζτρθςθ ελζγχουν τθν ταχφτθτα και όχι τθν 
γνϊςθ. Ζτςι, δεν υπάρχει μεγάλθ εκπαιδευτικι αξία ςτα χρονομετροφμενα τεςτ και δεν 
επιτρζπουν ςε πολλά παιδιά με ΔΕΡ-Υ να δείξουν αυτά που γνωρίηουν (δεν μποροφν να 
οργανωκοφν ςτον χωρο-χρόνο όταν υπάρχει το ςτρεσ τθσ χρονομζτρθςθσ). Αν κρίνεται θ 
χρονομζτρθςθ αναγκαία, προςπακείςτε να τθν τροποποιείτε ςτα παιδιά με ΔΕΡ-Υ.  
 
Βακμολογείςτε τθν προςπάκεια, όχι υποχρεωτικά το αποτζλεςμα. Γνωρίηετε το δυναμικό 
του παιδιοφ και ξζρετε πολφ καλά πότε προςπάκθςε και πότε όχι. Βακμολογείςτε τθν 
προςπάκεια (πχ αντί για «πολφ καλά», αναγράψτε «Μπράβο. Ρολφ καλι προςπάκεια» ι 
αντί για «να διαβάηεισ περιςςότερο», αναγράψτε «τθν άλλθ φορά κα προςπακιςουμε λίγο 
περιςςότερο!»).  
 
Θα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ μνθμονικζσ τεχνικζσ αφοφ θ μνθμονικι 
οργάνωςθ αποτελεί ςυχνι δυςκολία για τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ. Σε ςυνεργαςία  με τθν Ειδικι 
Ραιδαγωγό του παιδιοφ καταςτρϊςτε ζνα ςχζδιο διδαςκαλίασ ειδικϊν μεταγνωςτικϊν 
«τρικ» βελτίωςθσ τθσ μνιμθσ.  
 
Ρροςπακείςτε να αναπτφξετε και να διατθριςετε ςε ατομικό επίπεδο ςυηιτθςθ με τον 
μακθτι με ΔΕΡ-Υ. Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ ζχουν δυςκολίεσ να ςυντθριςουν ομιλία ι να 
ακολουκιςουν τον ρυκμό μίασ ςυηιτθςθσ (πχ διακόπτουν τον ομιλθτι) ι να 
χρθςιμοποιιςουν τθν κατάλλθλθ λζξθ. Συηθτείςτε με τον Λογοκεραπευτι του παιδιοφ για 
πιο εξατομικευμζνο πλάνο παρζμβαςθσ.  
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Μοιράςτε εργαςίεσ –αλλά και διαγωνίςματα- ςτθν Τάξθ ςε ηευγάρια, τριάδεσ, ακόμθ και 
ολόκλθρεσ ομάδεσ. Δοκιμάςετε πολλοφσ ςυνδυαςμοφσ. Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ ζχουν τθν 
ανάγκθ του διακριτικοφ ελζγχου από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ αλλά και του αυτο-ελζγχου 
τουσ μζςα ςε μία μικρότερθ ομάδα μελζτθσ. Ορίςτε δθλαδι «ςυνεταίρουσ μελζτθσ».  
 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
Οι γονείσ όπωσ είναι φυςικό είναι κουραςμζνοι από το παιδί τουσ που αντιμετωπίηει 
ΔΕΡ-Υ. Από τθν άλλθ ςυχνά κζλουν να επιρρίψουν ευκφνεσ ςτο τρόπο αντιμετϊπιςθσ του 
παιδιοφ από τον εκπ/τικό. Συναντθκείτε μαηί τουσ, ενθμερϊςτε τουσ, εμψυχϊςτε τουσ, 
δείξτε τισ πραγματικζσ ανθςυχίεσ ςασ για το παιδί τουσ. Ρροςπακείςτε να γίνετε μζροσ τθσ 
λφςθσ και όχι μζροσ του προβλιματοσ.  
 
Κακιερϊςτε ςυχνζσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ του παιδιοφ με ΔΕΡ-Υ. Μθν ςυναντιζςτε 
μόνο όταν αναφφονται προβλιματα ι καταςτάςεισ κρίςθσ και αιςκάνεςτε ότι τα πράγματα 
«δεν πάνε άλλο». Οι γονείσ πρζπει να είναι ενιμεροι και για τισ περιόδουσ θρεμίασ και 
καλισ προςπάκειασ του παιδιοφ.  
 
Δοκιμάςτε να ζχετε και γραπτι επικοινωνία με τουσ γονείσ με τθν μορφι κακθμερινοφ ι 
εβδομαδιαίου ςθμειωματάριου. Αυτό ουςιαςτικά κα βοθκιςει τθν αποφυγι εςπευςμζνων 
ςυναντιςεων αντιμετϊπιςθσ κρίςεων. Οι ςθμειϊςεισ μπορεί να δίνονται ςτο ίδιο το παιδί 
για να τισ παραδϊςει ςτουσ γονείσ του. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ επικοινωνίασ είναι 
ενθμερωτικόσ και εμψυχωτικόσ και όχι πεικαρχικόσ και κυρωτικόσ. Για παράδειγμα μθν 
χρθςιμοποιείτε ποτζ «ςκλθροφσ και αδιεξοδικοφσ» για το παιδί όρουσ όπωσ «το παιδί δεν 
ιταν κακόλου καλό ςιμερα». Χρθςιμοποιείςτε όρουσ εξεφρεςθσ επίλυςθσ του 
προβλιματοσ (πχ «εάν μποροφςατε κα ικελα να με ενθμερϊνατε για τουσ λόγουσ που 
πιςτεφετε ότι ζκαναν το παιδί να είναι πιο ανιςυχο ςιμερα ςτο Σχολείο»).  
 
Ενκαρρφνετε τθν οικογζνεια και τον μακθτι να απευκφνεται ςε ςυμμακθτι του (είτε 
μζςω τθλεφϊνου είτε ςε δυαδικι επαφι) για να ενκαρρυνκοφν δυαδικζσ δεξιότθτεσ 
αντιμετϊπιςθσ κάποιων εργαςιϊν και αςκιςεων. 
 
Ρροςπακιςτε να βοθκάτε τουσ γονείσ να καταρτίηουν μαηί με τα παιδιά τουσ τα 
προγράμματα εκτόσ Σχολείου (πχ τισ ϊρεσ μελζτθσ ςτο ςπίτι), ςε μια προςπάκεια να 
αποφευχκεί ζνα από τα βαςικά γνωρίςματα των παιδιϊν με ΔΕΡ-Υ : θ αναβλθτικότθτα. 
 
Επιδιϊξτε τθν ποιοτικι παρά τθν ποςοτικι εργαςία ςτο ςπίτι. Το πιο ςφνθκεσ είναι ότι τα 
παιδιά με ΔΕΡ-Υ χρειάηονται προςαρμογι των εργαςιϊν για το ςπίτι με μειωμζνο φόρτο 
ςχολικισ δουλειάσ. Εφόςον αυτό δεν επεμβαίνει ςτο επικυμθτό από τον εκπ/τικό 
αντικείμενο μάκθςθσ κα πρζπει να τουσ επιτρζπεται. Θα αναλϊνουν τον ίδιο χρόνο 
μελζτθσ, αλλά δεν κα αποδιοργανϊνονται και απογοθτεφονται κάτω από ζναν μεγαλφτερο 
από τρισ αντοχζσ τουσ όγκο δουλειάσ. 
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ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ 

 

 
Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι «Θ καλι εκπαίδευςθ δεν ζχει τόςο να κάνει με το 
να προετοιμάςει τον άνκρωπο για τθν  επιτυχία, όςο να τον προετοιμάςει να 
αντζξει τθν αποτυχία» (B.I.Bell). Τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ βρίςκονται ςε μία ςυνεχι 
αποτυχία και ςε μία ςυνεχι αίςκθςθ ανικανότθτασ. Είναι ςτόχοσ μασ αλλά και 

χρζοσ μασ να δϊςουμε ςε όλα τα παιδιά τισ ευκαιρίεσ, να αγωνιςτοφμε για 
αυτζσ και να προςφζρουμε αυτό που όλοι οι άνκρωποι δικαιοφνται: Ρρϊτα 

Ραιδεία και μετά μάκθςθ. 
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