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1. Περίληψη 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα, που 

σχετίζεται με την ειδική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία επικεντρώνεται στη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα.  

Αρχικά, το πρώτο μέρος του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας αφορά τη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Αναλυτικότερα, παρακάτω 

παρατίθενται οι ορισμοί και οι περιγραφές πολλών ερευνητών που έχουν αποδώσει σε 

αυτή τη διαταραχή. Επιπλέον, περιγράφεται η κλινική εικόνα, καθώς επίσης και οι 

τύποι και οι μορφές της διαταραχής. Ακόμη, αναφέρονται τα αίτια της διαταραχής και 

η φαρμακοθεραπεία. Επίσης, περιγράφονται τα συνοδά προβλήματα της διαταραχής 

και η συννοσυρότητα.  

 Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο μέρος του θεωρητικού πλαισίου, το οποίο 

είναι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Το συγκεκριμένο 

πλαίσιο έχει τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνει προγράμματα για την 

εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ωστόσο, τίθεται ο προβληματισμός αν το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών περιλαμβάνει τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Έπειτα, περιγράφεται η συνεκπαίδευση των παιδιών και το όραμα για «Ένα 

σχολείο για όλους». Όσον αφορά αυτό το μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται ο 

τρόπος με τον οποίο τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα τα 

παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα μπορούν να 

συνυπάρξουν με τα φυσιολογικά παιδιά καθώς και να εκπαιδευτούν σε ένα σχολείο 

τυπικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία περιγράφονται οι ορισμοί της 

συνεκπαίδευσης και οι βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίησή της. Επίσης, 

αναφέρεται η αξιολόγηση και η παρέμβαση στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και 

οι βασικές αρχές αξιολόγησης στον εντοπισμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

στην προσχολική ηλικία. Ακόμη, προβάλλεται ο κεντρικός στόχος του σχεδιασμού 

παρέμβασης και οι μέθοδοι αξιολόγησης. 

 Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από 

όσα αναφέρονται στην παρούσα εργασία. 
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2. SUMMARY 

This bachelor thesis is a bibliographic research related to special education. More 

specifically, the work focuses on Attention Deficit / Hyperactivity Disorder.  

Initially, the first part of the theoretical framework of the paper deals with 

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. In more detail, the definitions and 

descriptions that many researchers have attributed to this disorder are listed below. In 

addition, the clinical picture, as well as the types and forms of the disorder are 

described, as well as the causes of the disorder and pharmacotherapy reported. Also, 

the accompanying problems of the disorder and coexistence with others are presented.  

 Then the second part of the theoretical framework follows, which is the 

Interdisciplinary Framework of Study Programs. This framework has been set by the 

Ministry of Education and includes programs for the education of all children. 

However, it is a matter of concern if the Cross-curricular Single Programming 

Framework includes children with special educational needs. 

 Then, all children's inclusion in education and vision for "A School for All" 

are described. With regard to this part of the work, you will see described the way in 

which children with special educational needs, and in particular children with 

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, can coexist with normal children, as well 

as be trained in a formal development school. More specifically, the thesis describes 

the definitions of inclusive education and the basic conditions for its implementation. 

It also mentions the evaluation and intervention in pre-primary education as well as 

the main principles of assessment in the identification of special educational needs in 

preschool age. In addition, the focus of intervention planning and evaluation methods 

is outlined. 

 At the end of the paper, the conclusions drawn from what is mentioned in this 

paper are listed. 
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3. Εισαγωγή  

Η παρούσα εργασία εκτυλλίσεται στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής και συγκεκριμένα 

στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα.  

 Αρχικά λοιπόν, εστιάζει στη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα και παρατίθενται σημαντικές πληροφορίες για την 

διαταραχή αυτή. Πιο συγκεκριμένα, συναντάμε τους ορισμούς και τις περιγραφές της 

διαταραχής. Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή οργανικής 

αιτιολογίας, η οποία ασκεί αρνητική επίδραση σε πολλούς τομείς λειτουργικότητας 

του παιδιού. Μέσα από την κλινική εικόνα και τα διαγνωστικά κριτήρια της 

διαταραχής, παρατηρείται ότι τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και εκδηλώνουν 

συμπτώματα απροσεξίας, παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας. Στη συνέχεια 

αναφέρονται οι τύποι της διαταραχής, δηλαδή Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο, Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον Παρορμητικό 

Τύπο ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα Συνδυασμένος 

Τύπος και τα κριτήρια αυτών. 

 Έπειτα, γνωρίζουμε λεπτομερώς τους τύπους και τις μορφές της διαταραχής, 

καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα του κάθε τύπου. Επιπλέον, 

περιγράφεται ο ρόλος των «εκτελεστικών λειτουργιών», αλλά και τα πιθανά αιτία της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. Ωστόσο, η παρούσα 

εργασία αναφέρεται και στα προβλήμτα που συνοδεύουν τη διαταραχή, καθώς και σε 

άλλες διαταραχές που συνυπάρχουν με τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Τέλος, προβάλλεται ο ρόλος της φαρμακοθεραπείας 

και αναφέρονται διάφορα φάρμακα που δίνονται στα παιδιά με αυτή τη διαταραχή. 

 Έπειτα, η εργασία επικεντρώνεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών στο Νηπιαγωγείο, με απώτερο σκοπό να εξεταστεί αν το 

συγκέκριμένο πλαίσιο μεριμνεί για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

ειδικότερα για τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. 

Αναλυτικότερα, φανερώνεται ο σκοπός αυτού του πλαισίου, ο οποίος είναι να 

βοηθηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και 

κοινωνικά. Στην πορεία προβάλλονται τα προγράμματα για την εκπαίδευση των 
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μικρών παιδιών, προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, καθώς 

επίσης και οι βασικές αρχές αυτού του πλαισίου. Επίσης, αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθοδολογίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Εν τέλει 

το Υπουργείο Παιδείας μεριμνεί για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών στο Νηπιαγωγείο; 

 Απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα προσπάθησαν να βρουν πολλοί 

ερευνητές διεθνώς, προβάλλοντας τη συνεκπαίδευση. Στην πορεία περιγράφονται οι 

ορισμοί που έχουν αποδώσει πολλοί ερευνητές στη συνεκπαίδευση και οι βασικές 

προϋποθέσεις για την υλοποίησή της. Επιπλέον, προβάλλονται οι τρόποι με τους 

οποίους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «Ένα σχολείο για όλους», καθώς επίσης 

και η αξιολόγηση και η παρέμβαση στην προσχολική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρονται οι βασικές αρχές και οι μέθοδοι αξιολόγησης. Ωστόσο δίνονται και 

εναλλακτικοί μέθοδοι αξιολόγησης. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο κεντρικός στόχος 

του σχεδιασμού παρέμβασης, αλλά και πρακτικές ιδέες και τρόποι διαχείρησης των 

παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. 

 Η παρούσα εργασία αφορά ένα χρόνιο και συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο 

είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Είναι μια 

ενδιαφέρουσα διαταραχή, για την οποία θεωρείται απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι 

οι γονείς, ανεξαρτήτως αν έχουν παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για 

την διαταραχή αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών με αυτή τη διαταραχή.  

 Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να ενημερωθούν οι γονείς και οι 

εκπαιδευτικοί για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα και για 

την εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά με αυτή τη διαταραχή. Επιπλέον, ένας 

στόχος της εργασίας είναι να εξερευνηθεί αν το Υπουργείο Παιδείας έχει μεριμνήσει 

για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αν περιλαμβάνει την εκπαίδευση 

αυτών των παιδιών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο. Άλλος ένας στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να προωθηθεί το 

όραμα για «Ένα σχολείο για όλους», να ενημερωθούν για την συνεκπαίδευση κυρίως 

οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι γονείς. Άρα λοιπόν, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών εμπεριέχει τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

Μπορεί να υλοποιηθεί η συνεκπαίδευση και συγκεκριμένα το όραμα για «Ένα 

σχολείο για όλους»; 



10 
 

 Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα, η οποία 

περιλαμβάνει στοιχεία από βιβλία πολλών ερευνητών. Τέλος, η εργασία δομείται με 

συγκεκριμένο τρόπο. Αρχικά, αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο, εστιάζοντας στη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα και στο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Ακολούθως περιγράφεται η 

συνεκπαίδευση και το όραμα για «Ένα σχολείο για όλους». 
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4. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

4.1. Ιστορική αναδρομή 

Στη διεθνή βιβλιογραφία για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-

Υπερκινητικότητα, ο γιατρός George Still (1902) αναφέρεται συνήθως ως ο πρώτος 

επιστήμονας ο οποίος περιέγραψε κλινικά συμπτώματα που ομοιάζουν με αυτά της  

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. Ωστόσο πρόσφατα, οι 

Palmer και  Finger (2001) υποστήριξαν ότι οι πρώτες επιστημονικές αναφορές για τη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα πραγματοποιήθηκαν το 

1798, από το Σκωτσέζο γιατρό Alexander Crichton, ο οποίος περιέγραψε με 

λεπτομέρειες ένα είδος διαταραχής της προσοχής, το οποίο φαίνεται να πληρεί τα 

σύγχρονα κριτήρια για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με 

Προεξάρχοντα τον Απρόσεχτο Τύπο, όπως αναφέρεται στο DSM-IV (APA, 1994 ο.α. 

στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

Το 1902, σε μια σειρά διαλέξεών του στο Royal College of Physicians ο Still 

περιέγραψε 43 παιδιά τα οποία ήταν συχνά επιθετικά, προκλητικά, παρορμητικά και 

αντιστέκονταν στην πειθαρχεία. Έδειχναν να αδιαφορούν για την τιμωρία και τα 

περισσότερα ήταν υπερκινητικά και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην παρατεταμένη 

συγκέντρωση της προσοχής. Ο Still θεωρούσε ότι αυτά τα παιδιά ήταν άτομα με 

έλλειμμα στην «αναστολή της βούλησης» και στον «ηθικό έλεγχο» της συμπεριφοράς  

τους. Κατά τη γνώμη του Still  τα αίτια εμφάνισης της διαταραχής ήταν βιολογικά. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:89) 

Το 1917-1918 ξέσπασε στη Βόρεια Αμερική μια επιδημία εγκεφαλίτιδας και 

οι ειδικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις παιδιών  τα οποία 

επέζησαν της επιδημίας, παρουσιάζοντας σημαντικές ανεπάρκειες στις γνωστικές 

λειτουργίες και στη συμπεριφορά τους. Στις περιγραφές αυτών των ανεπαρκειών 

περιλαμβάνονταν πολλά από τα χαρακτηριστικά που σήμερα αποδίδονται στα παιδιά 

με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, όπως διαταραχή 

προσοχής, παρορμητικότητα, αυξημένη κινητική δραστηριότητα, μαθησιακές 

δυσκολίες και αντικοινωνική συμπεριφορά (Ebaugh,1923 ο.α.στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη 2006:89), Έτσι γεννήθηκε η θεωρία της «εγκεφαλικής βλάβης» (Strauss & 

Lehtinen,1947 ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη 2006:89) Στις επόμενες δεκαετίες (1930-
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1950), ο Kessler (1980) ο όρος «εγκεφαλική βλάβη» αντικαταστάθηκε από τον όρο 

«ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία». (Κάκουρος & Μανιαδάκη 2006:89)       

Ωστόσο, τη δεκαετία του 1970, τα παιδιά που παρουσίαζαν τα συμπτώματα 

της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής ή της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοσχής/Υπερκινητικότητας, ανήκαν σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών που 

χαρακτηρίζονταν ως «παιδιά με εγκεφαλική δυσλειτουργία» ή «παιδιά με ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία», σύμφωνα με τα πιο γνωστά συστήματα ταξινόμησης των 

ειδικών αναγκών. Επίσης, μέρος αυτής της ομάδας ήταν και τα παιδιά, τα οποία είναι 

γνωστά σήμερα ως παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Πολυχρονοπούλου, 

2013). Όμως κατά την ίδια δεκαετία, η έννοια του συνδρόμου της «Ελάχιστης 

Εγκεφαλικής Δυσλειτουργίας» άρχισε σταδιακά να φθίνει, αφού θεωρήθηκε 

ασυνήθιστα ευρεία, ασαφής και χωρίς μεγάλη σημασία για τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση (Kirk, 1963 ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη 2006:90). Στη δεύτερη 

έκδοση του DSM (DSM-II, American Psychiatric Association, 1968:50 ο.α. στο Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2006:90), το σύνδρομο εμφανίζεται ως «Υπερκινητική Αντίδραση στην 

Παιδική Ηλικία» και περιγράφεται με μια πρόταση: «Η διαταραχή χαρακτηρίζεται 

από αυξημένη κινητική δραστηριότητα, αεικινησία, εύκολη διάσπαση της προσοχής 

και μειωμένη διάρκεια προσοχής, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά, και τα 

συμπτώματά της συνήθως εξασθενούν στην εφηβεία». (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:90) 

Το 1972 η Virginia Douglas ισχυρίζεται ότι το κυρίαρχο αίτιο των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν τα υπερκινητικά παιδιά δεν είναι η ίδια η υπερκινητικότητα τους 

αλλά τα ελλείμματα στην παρατεταμένη προσοχή και στις διαδικασίες 

αυτορρύθμισης, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση, την καταγραφή και την 

επεξεργασία των πληροφοριών. Αυτή η θεωρία φαίνεται πως επηρέασε τη 

μετονομασία της διαταραχής σε Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής στο DSM-III 

(American Psychiatric Association,1980 ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:90). Στη 

συγκεκριμένη έκδοση  παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες συμπτωμάτων: της 

διαταραχής προσοχής, της παρορμητικότητας και της υπερκινητικότητας.  Ωστόσο τα 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι τα συμπτώματα που αναφέρονται στη 

διαταραχή προσοχής και την παρορμητικότητα. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006) 
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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, εμφανίστηκε μια θεωρία 

για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, η οποία υποστήριζε 

ότι η υπερκινητική συμπεριφορά ήταν αποτέλεσμα αλλεργικής ή τοξικής αντίδρασης 

σε ορισμένα συστατικά της διατροφής όπως οι τεχνικές χρωστικές ουσίες ή τα 

συντηρητικά (Feingold, 1975 ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:90). Πολλοί 

ερευνητές μελέτησαν αυτήν την άποψη και εν τέλει η Εθνική Επιτροπή (National 

Advisory Committee on Hyperkinesis and Food Additives 1980) η οποία συστάθηκε γι’ 

αυτό το θέμα, αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την 

άποψη του Feingold. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:90) 

Παρόλα αυτά στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM (DSM-III-R, American 

Psychiatric Association, 1987), το σύνδρομο συμπεριέλαβε την υπερκινητικότητα στην 

ονομασία του για μια ακόμη φορά και πλέον καθιερώθηκε ως «Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα». (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:90) 

Επίσης, μέχρι τη δεκαετία του 1980, πολλά παιδιά με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, τα οποία εγκατέλειπαν το σχολείο 

παραπέμπονταν σε ειδικές τάξεις αλλά και προγράμματα ειδικής αγωγής ή 

ασχολούνταν με χειρονακτικές εργασίες (Ingersoli & Goldstein, 2003). Ακόμη, εκείνη 

την εποχή οι μαθητές με αυτή τη διαταραχή  χαρακτηρίζονταν ως τεμπέληδες και 

αργόστροφοι, οι οποίοι συνήθως κατέληγαν σε αναμορφωτήρια, νεανικές συμμορίες 

ή κατευθύνονταν από την οικογένειά τους στο στρατό με σκοπό να συμμορφωθούν. 

(Πολυχρονοπούλου, 2013:470) 

Κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1980, έκανε την εμφάνισή της μια 

νέα επιστημονική άποψη, η οποία υποστήριζε ότι τα παιδιά με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα δυσκολεύονται στον αυτοέλεγχο και στη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς τους, με βάση συγκεκριμένους κανόνες καθώς επίσης 

έχουν μια μειωμένη ευαισθησία όσον αφορά τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους 

(Barkley, 1981b; Benninger, 1989, ο.α στο Κάκουρος  & Μανιαδάκη, 2006:91). Η 

περιορισμένη αυτή ευαισθησία θεωρήθηκε ότι είναι νευρολογικής φύσης. (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2006:91) 

Όσον αφορά τη δεκαετία του 1990 αναδείχθηκε ιδιαίτερα η έκδοση του DSM-

IV (American Psychiatric Association, 1994), τα κριτήρια του οποίου βασίζονται σε 

αυστηρά επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, στο DSM-IV, η 
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Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα εντάσσεται, μαζί με τη 

διαταραχή της διαγωγής και την εναντιωτική προκλητική διαταραχή, στην κατηγορία 

«Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής και Διασπαστικής Συμπεριφοράς», καθώς 

επίσης και στην ευρύτερη κατηγορία «Διαταραχές που συνήθως διαγιγνώσκονται για 

πρώτη φορά κατά τη βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία». (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:91) 

 

4.2 Ορισμοί και περιγραφές της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας 

Σύμφωνα με την Sandra Rief (2005) υπάρχουν πολλοί ορισμοί καθώς επίσης και 

περιγραφές που χαρακτηρίζουν τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την πιο διαδεδομένη πεποίθηση 

της επιστημονικής κοινότητας επί του παρόντος. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί 

κορυφαίοι ερευνητές και ειδικοί έχουν αναπτύξει τις θεωρίες του στον συγκεκριμένο 

τομέα. 

 Αναλυτικότερα, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

θεωρείται μια νευροβιολογική διαταραχή της συμπεριφοράς, η οποία διακρίνεται για 

την πολυετή και τους αναπτυξιακά ακατάλληλους βαθμούς της απροσεξίας, της 

παρορμητικότητας, αλλά και ορισμένες φορές της υπερκινητικότητας (CHADD, 

2001c, ο.α. στο Rief, 2005). 

Επιπλέον, είναι μια διαταραχή, η οποία βασίζεται στον εγκέφαλο. Δηλαδή η 

διαταραχή προκύπτει από διαφορές που υπάρχουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

(ΚΝΣ) και συγκεκριμένα σε δομικές αλλά και νευροχημικές περιοχές (Rief, 2005). 

Ακόμη, θεωρείται μια διαταραχή που αφορά τη ρήξη των ανθρώπινων 

συμπεριφορών που όλοι οι άνθρωποι παρουσιάζουν σε ορισμένο βαθμό κατά 

περιόδους. Ωστόσο, τα άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα παρουσιάζουν τη συμπτωματολογία σε βαθμό τέτοιο 

που να θεωρείται αναπτυξιακά ακατάλληλος σε σχέση με τους συνομηλίκους τους 

(Rief, 2005). 
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 Επίσης, όπως αναφέρει ο Barkley (2000b), η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή αυτοέλεγχου. Αυτή, 

σχηματίζεται σε προβλήματα που αφορούν την προσοχή, τον έλεγχο των 

παρορμήσεων καθώς επίσης και το επίπεδο της κινητικότητας.  

 Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι μια χρόνια και φυσιολογική διαταραχή. 

Αναλυτικότερα, υποστηρίζουν ότι η διαταραχή αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στο 

άτομο με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει αλλά και να σταματά τη 

συμπεριφορά του καθώς επίσης και να διατηρεί την προσοχή του στα καθήκοντά του 

με αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους. (Rief, 2005) 

 Επιπλέον, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι μια 

νευροβιολογική διαταραχή της συμπεριφοράς, η οποία προξενεί σε μεγάλο βαθμό την 

μεταβλητότητα και την ασυνέπεια στην εκτέλεση και την παραγωγή (μια δράσης) 

(Rief, 2005). 

 Επιπρόσθετα, η διαταραχή αυτή, αναφέρεται σε μια οικογένεια συγγενών 

χρόνιων νευροβιολογικών διαταραχών. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται η παρέμβαση 

αυτών των διαταραχών στην ικανότητα που έχει ένα άτομο να μη διασπαστεί η 

προσοχή του, να παρεμποδίσει τη συμπεριφορά του, καθώς επίσης να ρυθμίσει την 

κινητικότητά του με αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους (National Institute of Mental 

Health, 2000; National Resource Center on AD/HD, 2003a, ο.α. στο Rief, 2005). 

 Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής [American Academy 

of Pediatrics (AAP)] (2000), η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι η συνηθέστερη νευρολογική διαταραχή της 

συμπεριφοράς που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. Η διαταραχή αυτή 

περιλαμβάνεται στις πιο διαδεδομένες και πολυετής παθήσεις της υγείας, που έχουν 

επιρροή στα παιδιά της σχολικής ηλικίας. 

 Ακόμη, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα  θεωρείται 

μια νευρολογική διαταραχή  της συμπεριφοράς, η οποία διακρίνεται για τις διαφορές 

που υπάρχουν στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτές οι διαφορές 

επιδρούν σημαντικά στη συμπεριφορά, τις σκέψεις αλλά και τα συναισθήματα του 

ατόμου (CHADD, 2001c, ο.α. στο Rief, 2005). (Rief, 2005) 
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 Τέλος, όπως αναφέρει ο Goldstein (1999), η διαταραχή χαρακτηρίζεται από 

ένα μεγάλο πλήθος προβλημάτων με απροσεξία, παρορμητικότητα και 

υπερκινητικότητα. Τα προβλήματα αυτά δε λειτουργούν κατάλληλα στην 

αναπτυξιακή πορεία του παιδιού και προκαλούν δυσκολίες στην καθημερινή τους 

ζωή. 

 

4.3 Κλινική εικόνα και τα διαγνωστικά κριτήρια της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας 

Η κλινική εικόνα της διαταραχής συναποτελείται από ένα σύνολο συμπτωμάτων.Τα 

παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, έχουν ως κύρια 

χαρακτηριστικά την εκδήλωση των πρωτογενών συμπτωμάτων της διαταραχής, 

δηλαδή την απροσεξία την παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα. Τα 

παραπάνω συμπτώματα εμφανίζονται σε βαθμό δυσανάλογο με την ηλικία τους, 

έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση περιορισμένων ικανοτήτων με στόχο τη 

συγκέντρωση της προσοχής τους, αναστολή των παρορμήσεών τους και  την 

ικανότητα να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες 

(Barkley, 1990). (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:91; Πολυχρονοπούλου, 2013:471) 

Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται τα συμπτώματα αυτά καθώς επίσης και 

η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το 

φύλλο, η ηλικία του παιδιού, οι συνήθεις αντιδράσεις των γονιών στη συμπεριφορά 

του αλλά και οι συνθήκες μέσα από τις οποίες αυτά τα συμπτώματα εκδηλώνονται. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:92) 

Αναλυτικότερα, τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι πολύ ανήσυχα και δυσκολεύονται να μείνουν για 

πολλή ώρα στο ίδιο σημείο. Επιπλέον είναι ακατάστατα, αδέξια και συχνά προκαλούν 

ζημιές και αναστατώσεις   στο περιβάλλον τους. Όταν όμως οι περιστάσεις απαιτούν 

να περιορίσουν τις κινήσεις τους, τα παιδιά αισθάνονται εξαιρετικά άβολα, 

στριφογυρίζουν στην καρέκλα τους και κινούν νευρικά τα χέρια και τα πόδια τους. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:92) 
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι η ανυπομονησία. Τα περισσότερα από τα παιδιά 

αυτά δεν περιμένουν να ακούσουν μέχρι το τέλος τις οδηγίες που τους δίνονται 

προτού εκτελέσουν μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, πολλές φορές βιάζονται να 

απαντήσουν προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση που τους απευθύνεται. Επίσης, συχνά 

επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή των άλλων με προκλητικό τρόπο. Ακόμη, 

φαίνεται ότι αδιαφορούν για τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους και δεν 

επηρεάζονται από τις προηγούμενες εμπειρίες τους. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:92) 

Σύμφωνα με τις αναφορές γονέων και δασκάλων τα παιδιά αυτά δίνουν την 

εντύπωση ότι είναι απρόσεκτα και αφηρημένα. Επαναλαμβάνουν συχνά τα ίδια λάθη 

καθώς επίσης δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε μια δραστηριότητα για πολλή 

ώρα και μεταπηδούν από τη μια ασχολία στην άλλη. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:92) 

Από την άλλη πλευρά, πέρα από τα πρωτογενή συμπτώματα, εμφανίζονται και 

τα δευτερογενή ή συνοδά συμπτώματα. Μερικά από αυτά τα συμπτώματα είναι οι 

κρίσεις οργής, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, το πείσμα, η επιθετικότητα, η αντικοινωνική 

συμπεριφορά, η έλλειψη ψυχραιμίας, καθώς επίσης και η κατάθλιψη, οι ελλιπείς 

κοινωνικές δεξιότητες κ.α. Ωστόσο, τα συμπτώματα αυτά είναι δυνατόν να διαφέρουν  

από παιδί σε παιδί. (Cooper & Bilton, 2002:16) 

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Πολυχρονοπούλου (2013) το Διαγνωστικό 

Εγχειρίδιο Νοσολογικής Ταξινόμησης της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το 

οποίο στην Ελλάδα είναι γνωστό ως «Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 

Διαταραχών» (DSM), είναι αποδεκτό από τους περισσότερους Οργανισμούς Υγείας 

και Εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου (DSM-IV), το οποίο δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Ψυχιατρική 

Εταιρεία [APA] το 1994, για να τεθεί η διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας, ορίζεται ότι τα συμπτώματα είναι απαραίτητο να 

έχουν κάνει την πρώτη εμφάνισή τους πριν το 7ο έτος ηλικίας. Καθώς επίσης, να 

διαρκούν τουλάχιστον 6 μήνες, να μην αντιστοιχούν στο αναπτυξιακό επίπεδο του 

παιδιού και να προκαλούν σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητά του σε δύο ή 

περισσότερα πλαίσια (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:92; Rief, 2005). Πιο συγκεκριμένα, 
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δίνονται δύο ομάδες κριτηρίων, αυτή της απροσεξίας και αυτή της 

υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας. Σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες είναι 

αναγκαίο να πληρούνται τουλάχιστον έξι από τα εννέα κριτήρια που παρουσιάζονται. 

Ανάλογα με τον αριθμό των κριτηρίων που πληρούνται για κάθε ομάδα, η διάγνωση 

μπορεί να είναι  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με 

Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο, Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό 

Τύπο ή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα Συνδυασμένος 

Τύπος (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:93). Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται τα 

κριτήρια των τριών τύπων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:93): 

Α. Διαγνωστικά κριτήρια της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας (Πολυχρονοπούλου, 2013:472-473; Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006: 93-94; Rief, 2005): 

1. Όσον αφορά τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με 

Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο, θα πρέπει έξι ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα συμπτώματα απροσεξίας να είναι εμφανή για τουλάχιστον 6 μήνες, 

σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή σε σχέση με το αναπτυξιακό 

επίπεδο : 

• Απροσεξία 

i. Παρατηρείται αποτυχία στη συγκέντρωση της προσοχής σε 

λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, τη 

δουλειά ή άλλες δραστηριότητες. 

ii. Υπάρχει δυσκολία στη διατήρηση της προσοχής σε έργα ή στις 

δραστηριότητες του παιχνιδιού. 

iii. Συχνά δεν ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος. 

iv. Δεν μπορεί να ακολουθήσει μέχρι τέλους οδηγίες, καθώς επίσης 

αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες ή άλλα καθήκοντα 

που του ανατίθενται στην τάξη ή στο σπίτι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν κατανοεί τις οδηγίες ή έχει εναντιωτική συμπεριφορά.  

v. Πολλές φορές δυσκολεύεται να οργανώσει δραστηριότητες και 

δουλειές. 

vi. Υπάρχει απροθυμία και αποφεύγει να εργαστεί  σε έργα που απαιτούν 

σταθερή αλλά και διαρκή πνευματική προσπάθεια. Όπως για 
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παράδειγμα μια σχολική εργασία ή προετοιμασία των μαθημάτων στο 

σπίτι. 

vii. Αρκετές φορές χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δραστηριότητες και 

εργασίες όπως για παράδειγμα παιχνίδια, μολύβια, βιβλία, εργασίες για 

το σπίτι κ.λπ. 

viii. Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή από εξωτερικά ερεθίσματα. 

ix. Ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες. 

2. Όσον αφορά τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με 

Προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο, θα πρέπει τα έξι ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα να εμφανίζονται για τουλάχιστον 

6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και ασυνεπή σε σχέση με το 

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού: 

• Υπερκινητικότητα 

i. Κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια και στριφογυρίζει στη θέση του. 

ii. Δυσκολεύεται να μείνει στην ίδια θέση για αρκετή ώρα και σηκώνεται 

από τη θέση του στην τάξη καθώς και σε άλλες περιστάσεις, όπου 

είναι απαραίτητο να παραμείνει καθιστό. 

iii. Συχνά σκαρφαλώνει, στριφογυρίζει και τρέχει με τέτοιο τρόπο που δεν 

αρμόζει στους  χώρους και τις περιστάσεις . Ωστόσο, στους εφήβους 

και τους  ενήλικες υπάρχει πιθανότητα να περιορίζεται σε 

υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας. 

iv. Κατά τον ελεύθερο χρόνο του δεν προτιμάει ιδιαίτερα να συμμετέχει 

και να παίζει ήσυχα σε δραστηριότητες, διότι δυσκολεύεται. 

v. Συνήθως ενεργεί σαν μια «κινούμενη μηχανή» και κινείται διαρκώς. 

vi. Συχνά μιλάει ακατάπαυστα και χωρίς παύσεις. 

• Παρορμητικότητα 

i. Πριν την ολοκλήρωση της ερώτησης απαντά ασυλλόγιστα. 

ii. Δυσκολεύεται αρκετά να περιμένει τη σειρά του. 

iii. Παρεμβαίνει με απρόσκλητο τρόπο σε συζητήσεις ή παιχνίδια καθώς 

επίσης διακόπτει και ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους. 

Β. Κάποια συμπτώματα της υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας ή της απροσεξίας 

που προκαλούν έκπτωση στη λειτουργικότητα ήταν παρόντα πριν από την ηλικία των 

7 ετών. 
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Γ. Η έκπτωση της λειτουργικότητας εξαιτίας των συμπτωμάτων παρουσιάζεται σε 

δύο ή περισσότερα πλαίσια. Όπως είναι για παράδειγμα στο σχολείο, κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής τους ενασχόλησης και στο σπίτι. 

Δ. Είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής απόδειξη, κλινικά σημαντικής έκπτωσης στη 

σχολική, κοινωνική ή επαγγελματική λειτουργικότητα. 

Ε. Τα συμπτώματα δεν παρουσιάζονται μόνο κατά τη διάρκεια της πορείας μιας 

Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, Σχιζοφρένειας ή κάποιας άλλης Ψυχωτικής 

Διαταραχής. Δεν μπορούν να ερμηνευτούν καλύτερα με άλλη ψυχική διαταραχή, 

όπως για παράδειγμα είναι η Διαταραχή της Διάθεσης, η Αγχώδης Διαταραχή, η 

Αποσυνδετική Διαταραχή ή η Διαταραχή της Προσωπικότητας. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006:94) 

Η διαταραχή κωδικοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους, τους 

οποίους αναφέρει ο Κάκουρος και η Μανιαδιάκη (2006): 

314.01 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Συνδυασμένος 

τύπος: Όταν πληρούνται τα Κριτήρια Α1 και Α2 μαζί κατά τους τελευταίους 6 μήνες. 

314.00 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον 

Απρόσεκτο Τύπο: Όταν πληρείται το Κριτήριο Α1 αλλά όχι το Κριτήριο Α2 τους 

τελευταίους 6 μήνες. 

314.01 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον 

Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο: Όταν πληρείται το Κριτήριο Α2 όμως δεν 

πληρείται το Κριτήριο Α1 τους τελευταίους 6 μήνες. 

314. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα Μη Προσδιοριζόμενη 

Αλλιώς: Στη συγκεκριμένη κατηγορία συγκαταλέγονται διαταραχές με προεξάρχοντα 

συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, οι οποίες όμως δεν 

πληρούν τα κριτήρια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. 

Σημείωση Κωδικοποιήσης: Σε άτομα, κυρίως σε εφήβους και ενήλικες, τα οποία  

παρουσιάζουν συμπτώματα που δεν πληρούν πια τα κριτήρια όσον αφορά την 

παρούσα στιγμή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προσδιορισμός «Σε μερική Ύφεση». 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:95) 

 Επιπλέον, η Λιβανίου (2004) στα παραπάνω χαρακτηριστικά προσθέτει τη 

συγκινησιακή υπερ-εγρήγορση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να έχει έντονα 

συναισθήματα και άγρια ξεσπάσματα θυμού ή ζήλιας καθώς και την κακή οργάνωση. 

Ακόμη, προσθέτει τη μη ενδοτικότητα, κατά την οποία δυσκολεύεται να 

προσαρμόζεται στους κανόνες και τους νόμους, να συμμορφώνεται στο σχολείο με 
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αποτέλεσμα να γίνεται επιθετικό ή παθητικό, καθώς επίσης και τα προβλήματα 

κοινωνικοποίησης. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα ερευνητικά δεδομένα που 

υποστηρίζουν ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με 

Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο δεν αποτελεί μια πραγματική υποκατηγορία της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, αλλά μια  ποιοτικά 

διαφορετική διαταραχή που θα έπρεπε να ταξινομείται ξεχωριστά (Barkley, 1990. 

Goodyear & Hynd, 1992, ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:95). Όσα παιδιά 

λαμβάνουν αυτή τη διάγνωση είναι φανερό ότι διαφέρουν από τα παιδιά με 

Προέξαρχοντα τον Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο ή από τα παιδιά με 

Συνδυασμένο Τύπο της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Η 

διαφορά αυτή αναφέρεται τόσο στην κλινική τους εικόνα, όσο και στα συνοδά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και στην έκβαση της διαταραχής. Αυτά τα 

παιδιά χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά αφηρημένα, «ονειροπαρμένα», ντροπαλά, 

αγχώδη αλλά και πολλές φορές κοινωνικά απομονωμένα. Επίσης, τα παιδιά με 

Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο, σπάνια χαρακτηρίζονται για την αντιδραστική 

και προκλητική τους συμπεριφορά, σε αντίθεση με τους δύο άλλους τύπους της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, κατά τους οποίους τα 

παιδιά παρουσιάζουν αντιδραστική και προκλητική συμπεριφορά. Ωστόσο, στα 

παιδιά με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο εμφανίζεται πιο συχνά το φαινόμενο 

της συννοσηρότητας με τις αγχώσεις διαταραχές ή τις διαταραχές της διάθεσης. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:95) 

 

4.4 Τύποι και μορφές της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα διακρίνεται σε τρεις 

τύπους. Αναλυτικότερα, ο πρώτος τύπος ονομάζεται Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο κατά τον οποίο 

υπάρχει αδυναμία της συγκέντρωσης και της προσοχής. Ο δεύτερος τύπος ορίζεται 

ως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα με Προεξάρχοντα τον 

Υπερκινητικό-Παρορμητικό Τύπο στον οποίο κυριαρχούν τα συμπτώματα της 

υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας. Τέλος, ο τρίτος τύπος είναι η 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας Συνσυασμένος Τύπος, όπου 
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συνδυάζονται τα κριτήρια της απροσεξίας και της παρορμητικότητας-

υπερκινητικότητας. (Πολυχρονοπούλου, 2013) 

 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πρώτο τύπο, υπεριχύει η απροσεξία και η 

έλλειψη συγκέντρωσης. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται περισσότερο στις 

περιπτώσεις που το παιδί τις θεωρεί κουραστικές, πληκτικές και απαιτούν 

προσπάθεια, όπως για παράδειγμα τις σχολικές εργασίες. Για το λόγο αυτό δεν τους 

προσελκύουν το ενδιαφέρον (Πολυχρονοπούλου, 2013:475). Παρόλα αυτά, είναι 

εύκολο να παρερμηνευθεί αυτή η συμπεριφορά των μαθητών και να θεωρηθεί ότι 

«δεν προσπαθούν» ή ότι «είναι τεμπέληδες» και ιδιαίτερα όταν δεν εκδηλώνουν 

καταστροφικές συμπεριφορές.  Ακόμη, τα άτομα τα οποία έχουν διαταραχή έλλειψης 

προσοχής έχουν την τάση να επιδεικνύουν πολλά χαρακτηριστικά τους σε βαθμό 

μεγαλύτερο από το «κανονικό», τα οποία δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία 

τους σε κοινωνικούς και οικογενειακούς τομείς, αλλά και στο σχολείο. Τα 

συμπτώματα αυτά φαίνεται να επιδρούν στις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τα 

επιτεύγματα των παιδιών (Rief, 2005). Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Sandberg, Day 

και Trott (1996) ο όρος «απροσεξία» εμπεριέχει προβλήματα ανυπομονησίας, 

αποπροσανατολισμού, στις εναλλαγές των δραστηριοτήτων καθώς και σε μεγάλες 

περιόδους χωρίς σαφή ενασχόληση με κάτι (Καλατζή-Αζίζη & Καραδήμας, 2004:227, 

ο.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2013:475).  Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά να 

εμφανίζουν συμπτώματα παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας, όμως σε μικρό 

αριθμό σε σχέση με τα συμπτώματα της απροσεξίας. (Rief, 2005) 

4.4.1. Χαρακτηριστικά και συμπτώματα της απροσεξίας 

(που συμβαίνουν συχνά) 

• Διασπάται εύκολα η προσοχή από εξωτερικά ερεθίσματα, όπως είναι τα 

θεάματα, οι ήχοι και η κίνηση στο περιβάλλον. 

• Δεν ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος άμεσα. 

• Δυσκολεύεται να απομνημονεύει και να ακολουθεί οδηγίες. 

• Δυσκολεύται να διατηρήσει την προσοχή στις εργασίες και στις 

δραστηριότητες παιχνιδιού. 

• Δυσκολεύεται να διατηρήσει το ενδιαφέρον του σε εργασίες οι οποίες είναι 

κουραστικές, βαρετές και οι οποίες δεν έχουν επιλέχτεί από το παιδί. 
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• Δεν θυμάται τις καθημερινές του δραστηριότητες. 

• Δεν ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται και δεν ολοκληρώνει τα 

μαθήματα του σχολείου και τις δουλειές του σπιτιού, κάτι που δεν οφείλεται 

σε αντιφατική συμπεριφορά και σε αδυναμία κατανόησης των οδηγιών. 

• Αφαιρείται εύκολα. 

• Ονειροπολεί. 

• Συγχύζεται. 

• Φτάνει εύκολα στα όριά του. 

• Δυσκολεύται να ξεκινήσει τις εργασίες του. 

• Δεν αποτελειώνει τη δουλειά του, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές ελλιπείς 

εργασίες. 

• Δυσκολεύεται να εργαστεί σε ανεξάρτητη εργασία και χρειάζεται μεγάλη 

προσπάθεια να επικεντρώσει την προσοχή του στην εργασία. 

• Βαριέται εύκολα. 

• Είναι βαρύθυμος, αδρανής και είναι εύκολο να κοιμηθεί στην τάξη. 

• Δεν έχει καλές δεξιότητες στη μελέτη. 

• Είναι σταθερά ασυνεπής, δηλαδή τη μια μέρα μπορεί να εκτελέσει μια 

εργασία και την επόμενη δεν μπορεί. 

• Αποδιοργανώνεται και καταστρέφει ή χάνει αντικείμενα. 

• Δεν έχει επίγνωση του χρόνου και συνήθως δεν εκτιμά το χρονικό διάστημα 

που θα χρειαστεί για να τελειωποιήσει μια εργασία. 

• Αναβάλλει τις ευθύνες του. 

• Φανερώνει αδύναμες εκτελεστικές λειτουργίες. (Rief, 2005) 

 Όσον αφορά την παρορμητικότητα, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η 

παρορμητικότητα των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι ο πυρήνας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

το παιδί και μάλιστα μπορεί να είναι το πιο ενοχλητικό σύμπτωμα της συμπεριφοράς 

του. Συνήθως το παρορμητικό παιδί πρώτα δρα και έπειτα σκέφτεται. Επίσης, 

χαρακτηρίζεται για την ανυπομονησία του να περιμένει τη σειρά του και τη δυσκολία 

που αντιμετωπίζει προκειμένου να οργανώσει τις δουλειές του. Τέλος, δεν μπορεί να 

συμμορφώνεται με κανόνες καθώς και να μαθαίνει από τα παθήματά του παρά τις 

τιμωρίες. (Πολυχρονοπούλου, 2013:475-476) 
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4.4.2 Χαρακτηριστικά και συμπτώματα της Παρορμητικότητας 

(που συμβαίνουν συχνά) 

• Αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες σε καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν 

υπομονή. 

• Μιλάει ακατάπαυστα. 

• Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του για να απαντήσει.  

• Διακόπτει ή επεμβαίνει σε συνομιλίες και παιχνίδια. 

• Απάντάει σε ερωτήσεις πριν αυτές ολοκληρωθούν. 

• Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του στις δραστηριότητες και τα 

παιχνίδια. 

• Δεν μπορεί να κρατήσει «ήρεμα» τα χέρια και τα πόδια του. 

• Δυσκολεύεται να περιμένει, θέλει πράγματα ΤΩΡΑ. 

• Κάνει συνεχώς τα ίδια λάθη και παραβιάζει τους κανόνες, ενώ γνωρίζει τους 

κανόνες και τις συνέπειες. 

• Ενεργεί προτού σκεφτεί. 

• Δεν μπορεί να περιμένει στην ουρά. 

• Κάνει θόρυβο, είτε παράξενο, είτε ακατάλληλο. 

• Έχει την τάση να είναι ατρόμητος ή να συμπεριφέρεται επικίνδυνα, χωρίς να 

σκέφτεται ή να ανησυχεί για τις συνέπειες. 

• Αναμιγνύεται σε «σωματικά επικίνδυνες δραστηριότητες», όπως για 

παράδειγμα να κάνει άλματα από ύψη και να βγαίνει με το ποδήλατο στο 

δρόμο, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες, όπως είναι οι τραυματισμοί. 

• Είναι επιρρεπής σε ατυχήματα και σπάει συχνά πράγματα. 

• Δεν συγκρατεί αυτά που λέει, κάνει αδιάκριτα σχόλια και αντιμιλάει. 

• Κάνει λάθη απροσεξίας καθώς βιάζεται να πραγματοποιήσει καθημερινές 

δραστηριότητες, κυρίως όταν είναι βαρετές. 

• Ανυπομονεί και βαριέται εύκολα. 

• Δε δίνει χρόνο για να διορθώσει και να επεξαργαστεί τις εργασίες. 

• Συγχύζει και ενοχλεί άλλους. 

• Ελκύεται από ενδιαφέρον ή διεγερτικά πράγματα στο περιβάλλον. 

• Όταν ταράζεται χτυπαέι ή αρπάζει πράγματα από άλλους. (Rief, 2005). 
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 Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 

συχνά παρουσιάζουν υπερκινητικότητα. Οι όροι «υπερκινητικότητα», «υπερκινητικό 

σύνδρομο» και «υπερκινητική αντίδραση παιδικής ηλικίας» πριν από τρεις δεκαετίες 

χρησιμοποιούνταν έτσι ώστε τα παιδιά να χαρακτηριστούν με την ελλειμματική 

συγκέντρωση και προσοχή (Πολυχρονοπούλου, 2013:476). Όμως, αυτοί οι όροι 

αντικαταστήθηκαν μετά το 1980 από τον όρο «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής» 

(ΔΕΠ) (Attention Deficit Disorder). Επίσης, προτάθηκε να διαχωριστούν τα παιδιά με  

«Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής» και τα παιδιά με «Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα», εφόσον πολλά παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής δεν εμφανίζουν υπερκινητικότητα. (Πολυχρονοπούλου, 2006:476) 

4.4.3. Χαρακτηριστικά και συμπτώματα της υπερδραστηριότητας 

(που συμβαίνουν συχνά) 

• Κινείται συνέχεια. 

• Σηκώνεται από τη θέση του όταν είναι απαραίτητο να παραμένει σε αυτή, 

όπως για παράδειγμα στην τάξη. 

• Δυσκολεύται να κάτσει ακίνητος, δηλαδή χοροπηδάει και σηκώνεται από την 

καρέκλα του, πέφτει από την καρέκλα, κάθεται στα γόνατα ή στέκεται δίπλα 

από την έδρα. 

• Είναι πολύ ενεργητικός. 

• Τρέχει και σκαρφαλώνει υπερβολικά σε ακατάλληλες καταστάσεις. 

• Έχει ψυχοκινητική ανησυχία και περπατάει νευρικά, χτυπάει τα πόδια πάνω 

κάτω και χτυπάει νευρικά τα δάκτυλα. 

• Έχει την ανάγκη να κρατάει κάτι στα χέρια του για να παίζει με αυτά τα 

αντικέιμενα ή να τα βάζει στο στόμα του. 

• Κινείται νευρικά με τα χέρια ή τα πόδια και κουνιέται στο κάθισμα. 

• Περιφέρεται στην τάξη, ενώ πρέπει να κάθεται. 

• Αντιμετωπίζει δυσκολίες να λάβει μέρος ήσυχα σε δραστηριότητες αναψυχής. 

• Δυσκολεύεται να παραμένει ήσυχος ή να ηρεμήσει τον εαυτό του (Rief, 2005). 

 

 Πιο συγκεκριμένα, η υπερκινητικότητα χαρακτηρίζεται από μια ποσοτική 

υπερβολή κινήσεων  όλων των ειδών. Ακόμη, η υπερβολή των κινήσεων θεωρείται 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αλλά και της συμπεριφοράς του 
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παιδιού με υπερκινητικότητα, καθώς επίσης εκδηλώνεται σε όλες τις καταστάσεις. 

(Πολυχρονοπούλου, 2013:476) 

 Όσον αφορά τα παιδιά που παρουσιάζουν κυρίως τον υπερκινητικό και τον 

παρορμητικό τύπο της διαταραχής, εμφανίζουν πολλά χαρακτηριστικά. Όμως, κάθε 

μία από τις συμπεριφορές τους θεωρείται φυσιολογική σε παιδιά διαφορετικών 

ηλικιών και σε διαφορετικό βαθμό. Αντίθετα, τα άτομα με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα παρουσιάζουν συμπεριφορές που υπερβαίνουν κατά 

πολύ αυτό που θεωρείται φυσιολογικό για την ανάπτυξη και συγκεκριμένα όσον 

αφορά τη συχνότητα, το επίπεδο και την ένταση. (Rief, 2005) 

 Συνοψίζοντας, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία παρουσιάζεται στο παιδί σε μικρή ηλικία 

με πρωτογενή συμπτώματα, δηλαδή την απροσεξία, την παρορμητικότητα και την 

υπερκινητικότητα. Τα συμπτώματα αυτά βέβαια είναι δυνατόν να έχουν αρνητική 

επιρροή στην καθημερινή ζωή του παιδιού αλλά και της οικογένειας. Επίσης, η 

διαταραχή αυτή επηρρεάζει τις σχολικές επιδόσεις και τις κοινωνικές σχέσεις με τους 

συμμαθητές και τους ενήλικες. Επομένως, η διαταραχή αυτή επηρεάζει το παιδί στη 

διάσπαση της προσοχής και στην ικανότητα να ελέγχει την υπερκινητικότητα και την 

παρορμητικότητα. Τέλος, η κλινική εικόνα της διαταραχής διαφέρει από παιδί σε 

παιδί. (Πολυχρονοπούλου, 2013:476-477) 

 

4.5 Θετικά χαρακτηριστικά 

Κοινή σε πολλά παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκιητικότητα έχουν πολλά 

χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως θετικά 

χαρακτηριστικά. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί  είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν, 

να εκτιμούν αλλά και να καλλιεργούν τις θετικές ιδιότητες και τα ταλέντα αυτών των 

παιδιών. Με τη σωστή αξιοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών τα παιδιά θα 

εκτιμήσουν τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, με αποτέλεσμα να γίνουν 

ανθεκτικοί και επιτυχημένοι ενήλικες, καθώς επίσης και να αναπτύξουν την 

αυτοεκτίμησή τους (Rief, 2005). Σύμφωνα με την Rief (2003), μερικά κοινά θετικά 
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χαρακτηριστικά που έχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι: 

• Έντονη ενέργεια 

• Ομιλητικότητα 

• Αυθορμητισμό 

• Δημιουργικότητα και εφευρετικότητα 

• Κοινωνικότητα 

• Παρατηρητικότητα 

• Ενθουσιασμό 

• Ευφυία 

• Εξωστρέφεια 

• Χαρισματικότητα 

• Καλλιτεχνικοί 

• Επίμονοι / ανθεκτικοί 

• Καινοτόμοι 

• Με φαντασία 

• Καλόκαρδοι 

• Συμπονετικοί / προσφέρουν φροντίδα 

• Αποδεκτικοί / συγχωρούν εύκολα 

• Διασκεδαστικός / διασκεδαστής 

• Με πνεύμα περιέργειας 

• Γνωρίζει πως να απολαμβάνει το παρόν 

• Δείχνει εμπάθεια 

• Ευαίσθητος στις ανάγκες των άλλων 

• Πολυμήχανοι 

• Δεν είναι βαρετοί 

• Με χιούμορ 

• Έτοιμη για δράση 

• Παίρνουν ρίσκα / δοκιμάζουν νέα πράγματα 

• Καλοί στον αυτοσχεδιασμό 

• Με επιχειρηματικό πνεύμα 

• Παθιασμένοι 
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• Ικανοί να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κρίσεις 

• Γεμάτοι ιδέες και περιέργεια 

• Διαισθητικοί 

• Γρήγορη σκέψη υπό πίεση 

• Διαπραγματευτές 

• Βρίσκουν νέες λύσεις 

 

4.6. Κορίτσια με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες τα κορίτσια με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα δεν έχουν διαγνωστεί για χρόνια ή έχουν διαγνωστεί 

λάθος. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κορίτσια δεν παρουσιάζουν συχνά τα τυπικά 

υπερκινητικά συμπτώματα που εμφανίζουν τα αγόρια, όπου αυτά σηματοδοτούν ένα 

πρόβλημα και τραβούν την προσοχή. (Rief, 2005) 

 Τα τελευταία χρόνια, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα κορίτσια με αυτή τη 

διαταραχή. Όσον αφορά τα κορίτσια που έχουν τα συνδυασμένα συμπτώματα της 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας αναγνωρίζονται πιο εύκολα, 

επειδή η συμπεριφορά τους δεν θεωρείται φυσιολογική σε σύγκριση με τα άλλα 

κορίτσια. Σε γενικές γραμμές όμως, τα περισσότερα κορίτσια έχουν τον απρόσεκτο 

τύπο της διαταραχής και συχνά τονίζονται ή αγνοούνται, γιατί θεωρούνται 

«ξεχασιάρες», «σκορπισμένες» ή ότι «πετάνε στο διάστημα» (Rief, 2003, ο.α. στο  Rief, 

2005).  Σημαντικό ρόλο σε όσα είναι γνωστά πλέον για τις γυναίκες με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα  διαδραματίζει το έργο των Dr. Kathleen 

Nadeau, της Dr Patricia Quinn, της Dr Ellen Littman, του Sari Solden, καθώς επίσης 

και άλλων που έχουν υπερασπιστεί έντονα αυτή τη μερίδα του πληθυσμού. (Rief, 

2005) 

 Επιπλέον, η επιστημονική κοινότητα πλέον εξετάζει θέματα φύλου στη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Τελευταία ορισμένες 

μελέτες φαίνεται να αποκαλύπτουν τη σημασία που έχουν οι διαφορές και τα θέματα 

φύλου και αναμφισβήτητα κατευθύνουν σε αλλαγές, αλλά και βελτιώσεις στη 

διάγνωση αυτής της διαταραχής, καθώς επίσης και τη θεραπεία των κοριτσιών και 

των γυναικών με τη συγκεκριμένη διαταραχή. (Rief, 2005) 
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 Όπως αναφέρει η Rief (2005), οι Dr. Nadeau, Dr Quinn και Dr. Littman 

(1999) υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα: 

• Παρουσιάζουν περισσότερα εσωτερικά συμπτώματα, παρα εξωτερικά τα 

οποία είναι εμφανή. 

• Εμφανίζουν πιο εύκολα άγχος και κατάθλιψη. 

• Υπάρχει πιθανότητα να μιλούν υπερβολικά αντί να είναι υπερκινητικές. 

Επιπλέον: 

• Τα συμπτώματα των κοριτσιών φαίνεται να αυξάνονται κατά την εφηβεία αντί 

να μειώνονται, επειδή επηρρεάζονται πολύ από τις ορμόνες. 

• Η έμμηνος ρύση χειροτερεύει τα συμπτώματα της διαταραχής καθώς επίσης 

επιφέρει αποδιοργάνωση και συναισθηματισμό. 

• Τα κορίτσια είναι πιθανώς αποδιοργανωμένα, επειδή τα τρέχοντα διαγνωστικά 

κριτήρια απαιτούν να εμφανίζουν συμπτώματα πριν από την ηλικία των 7 

ετών, ενώ τα συμπτώματα των κοριτσιών παρουσιάζονται αργότερα. 

• Τα κορίτσια έχουν τη τάση να προσπαθούν πάρα πολύ να ικανοποιήσουν τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς.  

• Η παρορμητικότητα που εμφανίζεται στα κορίτσια υπάρχει πιθανότητα να 

οδηγήσει σε υπερβολική κατανάλωση φαγητού, αλλά και σε συμμετοχή σε 

δραστηριότητες υψηλού κινδύνου ή υψηλής διέγερσης. Όπως είναι για 

παράδειγμα το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η σεξουαλική 

ανηθικότητα και το σεξ χωρίς προστασία (Nadeau et al., 1999, ο.α. στο Rief, 

2005). Επίσης, η Dr. Janet Giler (2001) τονίζει ότι οι κοινωνικοί κανόνες των 

γυναικών δίνουν μεγαλύτερη αξία στη συνεργασία, στο να ακούν η μία την 

άλλη, στη φροντίδα και στις δραστηριότητες διατήρησης των σχέσεων, 

θέτοντας σε κίνδυνο τα κορίτσια με τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, τα συμπτώματα των οποίων επεμβαίνουν σε 

αυτούς τους κοινωνικούς κανόνες. (Rief 2005) 
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4.7. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα και οι 

«εκτελεστικές λειτουργίες» 

Πολλές από τις δυσκολίες, οι οποίες έχουν σχέση με τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, επικεντρώνονται στην ικανότητα να χρησιμοποιούν τις 

«εκτελεστικές λειτουργίες» του εγκεφάλου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί ορισμοί που 

χαρακτηρίζουν τον όρο «εκτελεστική λειτουργία». (Rief, 2005) 

 

4.7.1. Ορισμοί και περιγραφές της «εκτελεστικής λειτουργίας» 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Rief (2005), οι εκτελεστικές λειτουργίες είναι: 

• Οι λειτουργίες διαχείρησης του εγκεφάλου 

• Οι μη έκδηλες και αυτοκατευθυνόμενες ενέργειες, τις οποίες χρησιμοποιούν 

τα άτομα έτσι ώστε να βοηθήσουν να διατηρηθεί ο έλεγχος του εαυτού τους, 

αλλά και να πραγματοποιούν μια στοχευμένη συμπεριφορά. 

• «Το φάσμα των κεντρικών διαδικασιών ελέγχου στον εγκέφαλο που 

ενεργοποιούν, οργανώνουν, εστιάζουν, ενσωματώνουν, αλλά και 

διαχειρίζονται άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου». Αυτές οι λειτουργίες του 

εγκεφάλου επιτρέπουν την εκτέλεση τακτικής και δημιουργικής εργασίας 

(Brown, 2000; National Resource Center on AD/HD, 2003b, ο.α. στο Rief,2005). 

• Οι λειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτορρύθμιση 

της συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί ειδικοί και ερευνητές 

υποστηρίζουν τη θεωρία του Dr. Russell Barkley (2000a, Μάιος). Σύμφωνα με 

αυτή τη θεωρεία, το έλλειμμα που υπάρχει στην αναστολή (ο πυρήνας της 

διαταραχής) λειτουργεί ως εμπόδιο στην ανάπτυξη αυτών των εκτελεστικών 

λειτουργιών. Προφανώς, οι εκτελεστικές λειτουργίες ή τουλάχιστον μερικές 

από αυτές καθυστερούν αναπτυξιακά στα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους. 

Συνεπώς, το άτομο με αυτή τη διαταραχή δεν χρησιμοποιεί ολοκληρωτικά τις 

«εκτελεστικές λειτουργίες» του για την αυτοδιαχείρηση. 

 

4.7.2 Εξαρτήματα εκτελεστικής λειτουργίας 

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι εκτελεστικές 

λειτουργίες του εγκεφάλου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την Rief (2005) μερικές από 

αυτές τις λειτουργίες θεωρείται ότι περιέχουν: 



31 
 

• Μνήμη εργασίας 

• Οργάνωση σκέψεων, χώρου αλλά και χρόνου 

• Σχεδιασμός και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 

• Ερέθισμα και ενεργοποίηση 

• Διατήρηση της εγρήγορσης και της προσπάθειας 

• Αυτορρύθμιση 

• Συναισθηματικός αυτοέλεγχος 

• Εσωτερίκευση της ομιλίας και της γλώσσας, δηλαδή χρησιμοποιεί την 

εσωτερική ομιλία για να υποδείξει τη συμπεριφορά 

• Συγκράτηση (ή σταμάτημα) της λεκτικής και μη λεκτικής απάντησης 

• Γρήγορη ανάκτηση, αλλά και ανάλυση πληροφοριών 

• Ανάπτυξη και πραγματοποίηση ενός σχεδίου δράσης 

• Στρατηγική παρακολούθηση και αναθεώρηση, που περιλαμβάνει μαζί και τη 

λήψη αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται σε αναλύσεις εργασιών, σχεδιασμό, 

προβληματισμό και λύση προβλημάτων με επίκεντρο τον στόχο (Brown, 2000, 

Dendy & Ziegler, 2002, ο.α. στο Rief, 2005). 

 

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η συνειδητοποίηση ότι οι αδυναμίες των 

εκτελεστικών λειτουργιών προξενούν δυσκολίες στην ακαδημαϊκή καριέρα. Για τους 

περισσότερους μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, 

ανεξαρτήτως της εξυπνάδας και του πόσο ικανοί και προικισμένοι είναι. Επομένως, 

τα περισσότερα παιδιά με αυτή τη διαταραχή θα χρειαστούν μερικές υποστηρικτικές 

στρατηγικές, αλλά και προσαρμογές, έτσι ώστε να ισορροπούν το έλλειμμά τους στην 

εκτελεστική λειτουργία. (Rief, 2005) 

 

4.8. Επιδημιολογία 

Η ακριβής εκτίμηση όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα παρουσιάζει δυσκολίες. 

Αυτό συμβαίνει, διότι ο ορισμός της διαταραχής έχει υποστεί πολλές αλλαγές και δεν 

υπάρχουν ακριβείς και αντικειμενικές μετρήσεις της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:96) 
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Η πλειονότητα των ειδικών εκτιμά ότι η συχνότητα εμφάνισης της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας κυμαίνεται μεταξύ του 3% 

έως 5% του παιδικού πληθυσμού (American Psychiatric Association, 1994, ο.α στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:96). Βέβαια, αυτή η συχνότητα διαφοροποιείται 

σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο, τον οποίο επιλέγει ο κάθε ειδικός να ορίσει αλλά 

και να μετρήσει τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, τον 

πληθυσμό στον οποίο επικεντρώνεται η έρευνά του, καθώς επίσης και το βαθμό 

συμφωνίας ανάμεσα στις εκτιμήσεις γονέων, παιδαγωγών και ειδικών. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006:96) 

Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να εμφανιστούν μεμονωμένα συμπτώματα της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας σε πολύ μεγάλο ποσοστό 

του πληθυσμού των «φυσιολογικών» παιδιών. Σύμφωνα με τον Κάκουρο και την 

Μανιαδάκη (2006) σε έρευνα των Lapouse και Monk (1958) η οποία διενεργήθηκε σε 

μεγάλο δείγμα πληθυσμού παιδιών σχολικής ηλικίας και στην οποία ζητήθηκε από 

παιδαγωγούς να εκτιμήσουν διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς, βρέθηκε ότι το 

57% των αγοριών και το 42% των κοριτσιών είχαν χαρακτηριστεί ως υπερδραστήρια.  

Όπως έχει διαπιστωθεί σε όλες τις έρευνες, η συχνότητα εμφάνισης της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι μεγαλύτερη στα 

αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια. Ωστόσο, ο μέσος όρος συχνότητας εμφάνισης της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, όταν χρησιμοποιούνται 

κλινικά δείγματα, είναι 6 φορές μεγαλύτερη στα αγόρια. Ενώ, στις επιδημιολογικές 

μελέτες, οι οποίες αφορούν συνήθως ένα τυχαίο δείγμα του πληθυσμού στην 

κοινότητα, η αναλογία αυτή περιορίζεται κατά μέσον όρο στο 3,1:1, πάντα σε βάρος 

των αγοριών (Szatmari et al., 1989a, ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:96). Όσον 

αφορά την αναλογία των αγοριών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικοτήτα, η οποία είναι πολύ πιο μεγάλη στο δείγμα των παιδιών 

που παραπέμπονται σε ψυχολογικές υπηρεσίες, υπάρχει πιθανότητα να οφείλεται 

στην τάση που διακρίνει τα αγόρια να εκδηλώνουν πιο συχνά επιθετική ή 

αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα να ανησυχούν περισσότερο 

οι γονείς και οι παιδαγωγοί. Είναι λοιπόν φυσικό να παραπέμπονται τα αγόρια σε 

ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες (Breen & Barkley, 1988, ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:96). (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:96) 

Επιπλέον, τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο του παιδιού. 
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Τα κορίτσια συνήθως βιώνουν μεγαλύτερο άγχος , αλλά παρουσιάζουν λιγότερα 

προβλήματα συμπεριφοράς σε σύγκριση με τα αγόρια (Gadow & Sprafkin, 1997). 

Επίσης τα κορίτσια με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

εμφανίζουν συχνότερα διαταραχές ομιλίας, ενούρησης καθώς και μαθησιακές 

δυσκολίες (Sharp et al.,1997, ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:96). 

 

4.9. Τα πιθανά αίτια της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας 

 

4.9.1. Γενικά 

Τα ερευνητικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στα πιθανά αίτια της διαταραχής 

αυτής έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όμως αυτά τα ερευνητικά δεδομένα 

δεν έχουν οδηγήσει σε ακριβή συμπεράσματα μέχρι τώρα. Αν και έχουν αναφερθεί 

διάφοροι παράγοντες για τα αίτια της διαταραχής, πολλοί από αυτούς τους 

παράγοντες δεν έχουν επαρκώς τεκμηριωμένες αποδείξεις, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν αποδείξεις. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:97) 

Οι προσπάθειες για να διερευνηθούν οι αιτιολογικοί παράγοντες της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας συναντούν πολλές 

δυσκολίες όσον αφορά την μεθοδολογία.  Όμως, είναι φανερό ότι τα περισσότερα 

ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν πλέον ότι τον κύριο λόγο έχουν οι γενετικοί και 

οι νευρολογικοί παράγοντες, αν και η αιτιολογία της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι πολυπαραγοντική. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:97) 

Αντ’ αυτού, οι εκτιμήσεις ορισμένων ερευνητών (Silver-man & Ragusa, 1992. 

Willis & Lovaas, 1977, ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:97), οι οποίοι κάνουν λόγο 

για ψυχοκοινωνικά αίτια, δεν έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά.  Πιο συγκεκριμένα, 

στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι η εμφάνιση της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας σχετίζεται με ορισμένους 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τη κακή διαπαιδαγώγηση του 

παιδιού από τους γονείς του, τις οικογενειακές συγκρούσεις και την ψυχοπαθολογία 

των γονέων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες ή και μια πιο 

προσεκτική ανάλυση παρατηρήθηκε ότι η σχέση της διαταραχής αυτής με 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες ενδεχομένως να είναι  το αποτέλεσμα της επίδρασης 
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των προβλημάτων του παιδιού με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινηικότητα στη συμπεριφορά των γονέων παρά το αίτιο της 

εμφάνισης της διαταραχής (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:97). Από την άλλη πλευρά, 

σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι γονείς των παιδιών με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα παρουσίαζαν και οι ίδιοι τη διαταραχή, 

οπότε ήταν αυτή η κληρονομική διάσταση, η οποία δυσχέραινε περισσότερο τις 

ενδοοικογενειακές σχέσεις και επηρέαζε τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης που 

ενστερνίζονταν αυτοί οι γονείς (Plomin,1995). 

Πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, καθοριστικό ρόλο στην πορεία 

εξέλιξης των δυσκολιών  του παιδιού με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα διαδραματίζει και το σχολικό περιβάλλον. Ακόμη, ο 

ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων είναι περιορισμένος όσον αφορά τα 

πρωτογενή αίτια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. 

Ωστόσο, οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την έκβασή της. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:97) 

 

4.9.2. Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσχής/Υπερκινητικότητα 

Ορισμένοι ερευνητές στηρίζουν την άποψη ότι τα συμπτώματα της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας είναι το αποτέλεσμα της ύπαρξης 

ελλείμματος στις γνωστικές διεργασίες που προσδιορίζουν τα κίνητρα της 

συμπεριφοράς (Glow & Glow, 1979). Αναλυτικότερα, αυτοί οι ερευνητές 

υποστηρίζουν την άποψη ότι τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή εμφανίζουν μια 

αυξημένη ευαισθησία στην αμοιβή, καθώς επίσης και μια μειωμένη ευαισθησία στην 

τιμωρία. Συνεπώς, τα παιδιά αυτά έχουν την ανάγκη να κινητοποιούνται συνέχεια με 

την παροχή αμοιβών, για να συντηρούν την προσοχή και την προσπάθειά τους στις 

δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται. Παρόλα αυτά, η εξήγηση αυτή, η οποία 

αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα έχει θεωρηθεί ανεπαρκής για την κατανόηση του 

ευρέος φάσματος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006:97-98) 

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση τα συμπτώματα της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας είναι αποτέλεσμα της υποδιέγερσης 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Zentall, 1985). Η προσέγγιση αυτή θεωρεί την 
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υπερκινητική συμπεριφορά ως ένα είδος αυτοδιέγερσης, που βοηθά το παιδί να 

διατηρείται σε εγρήγορση. Αν και αυτή η προσέγγιση υποστηρίχθηκε αρκετά, 

θεωρήθηκε ανεπαρκής ως προς την πλήρη αιτιολόγηση των συμπτωμάτων της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:97-98) 

Επιπλέον, τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας έχουν θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα ελλείμματος στην 

ικανότητα για αυτοκαθοδήγηση, δηλαδή στη χρήση της σκέψης και του λόγου για τον 

καθορισμό της συμπεριφοράς (Berk & Potts, 1991). Όμως, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά με αυτή τη διαταραχή να αναζητούν συχνές αμοιβές, έχοντας ως αποτέλεσμα 

την μείωση της ικανότητάς τους να διατηρήσουν την προσπάθειά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει υποστηριχτεί η άποψη ότι τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον 

εσωτερικευμένο λόγο, έτσι ώστε να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους. Αυτή η άποψη 

ταυτίζεται με την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, την οποία παρουσιάζουν 

πολλά παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Βέβαια, 

ορισμένα συμπτώματα της διαταραχής εμφανίζονται σε πολλά παιδιά πριν ακόμα 

αναπτυχθεί ο λόγος. Συνεπώς, δεν υπάρχει άμεση αιτιώδεις σχέση ανάμεσα στα 

συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας και στο 

έλλειμμα της αυτοκαθοδήγησης. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:98) 

Η σύγχρονη έρευνα κατευθύνεται από θεωρίες που στηρίζουν την άποψη ότι 

οι δυσκολίες των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

προέρχονται από την μειωμένη ικανότητα να αναστείλουν τις αυθόρμητες 

αντιδράσεις τους στα γεγονότα ή την αδυναμία τους να ελέγξουν τη συμπεριφορά που 

άρχισε να εκδηλώνεται. Ακόμη, το θεωρητικό μοντέλο το οποίο έχει προτείνει ο 

Barkley (1997b) αναφέρεται στο γεγονός ότι η μειωμένη ικανότητα αναστολής της 

συμπεριφοράς σχετίζεται με ελλείμματα σε πέντε γνωστικούς μηχανισμούς 

εκτελεστικού ελέγχου: τη μνήμη εργασίας, την εσωτερίκευση του λόγου, την 

αυτοκαθοδήγηση, την αναλυτική και συνθετική ικανότητα καθώς και τον κινητικό 

έλεγχο. Η θεωρία αυτή λοιπόν, εντάσσει στοιχεία από προηγούμενες θεωρητικές 

προσεγγίσεις σε ένα ενιαίο μοντέλο και συμφωνεί με τα ευρήματα της 

Νευροψυχολογίας. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:98) 
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4.9.3. Οι σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας 

«Στην πρώτη περιγραφή συμπτωμάτων παρόμοιων με εκείνα της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας το 1902 από τον George Still, 

διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η διαταραχή αυτή είναι αποτέλεσμα της επίδρασης 

κληρονομικών παραγόντων ή κάποιας εγκεφαλικής βλάβης» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006). Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες έρευνες συνεχίζουν να ασχολούνται με τους δύο 

πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες. Ωστόσο, στις έρευνες που διενεργούνται για τη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα έχει συγκεντρωθεί ο πιο 

μεγάλος αριθμός αποδείξεων για τους παράγοντες αυτούς. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:99) 

Σύμφωνα με τις περισσότερες ερευνητικές μαρτυρίες, η Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

κληρονομικούς παράγοντες. Αρχικά, οι γενετικές μελέτες ήτανε βασιζόμενες στη 

διαπίστωση ότι οι γονείς και συγγενείς των παιδιών με αυτή τη διαταραχή εμφάνιζαν 

χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, συχνότερα από ότι εμφάνιζαν οι γονείς 

«φυσιολογικών» παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, οι συγγενείς των παιδιών με αυτή τη 

διαταραχή συχνά εμφανίζουν διαταραχές της διαγωγής, κατάθλιψη, καθώς επίσης και 

κατάχρηση ουσιών. Επιπλέον, οι στενοί συγγενείς των παιδιών με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα εμφανίζουν την ίδια διαταραχή κατά 10-

35% (Pauls, 1991;  Biederman et.al.. 1990 ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:99) 

Αν και οι γενετικές έρευνες εστιάζουν στην ανάλυση του DNA των παιδιών 

με αυτή τη διαταραχή  και των βιολογικών συγγενών τους, δεν έχουν καταλήξει σε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά οι έρευνες αυτές είναι ιδιαίτερα 

ελπιδοφόρες. Κάποιες σύγχρονες έρευνες (Cook et al., 1995; Swanson et al., 2000 ο.α στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006) επικεντρώθηκαν στη μελέτη των νευροδιαβιβαστών, 

δηλαδή ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη, θεωρώντας ότι είναι πιθανόν υπεύθυνη για τη 

μετάδοση της διαταραχής. Επειδή οι συγκεκριμένοι νευροδιαβιβαστές λειτουργούν 

στην περιοχή του εγκεφάλου, θεωρούνται προβληματικές.  Αυτή η υπόθεση συνδέει 

τα νευροατομικά με τα νευροχημικά ευρήματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας  μέχρι 

σήμερα (Anastopoulos & Barkley, 1998). (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:99) 

Ωστόσο, η επίδραση που έχει η κληρονομικότητα στην εμφάνιση της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα επιβεβαιώνεται στις 

έρευνες με υιοθετημένα παιδιά (Pauls, 1991), αλλά και σε έρευνες που 
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πραγματοποιήθηκαν σε πληθυσμούς διδύμων. Συγκεκριμένα ο Stevenson (1994), 

συγκέντρωσε τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών και διαπίστωσε ότι η 

κληρονομικότητα επιδρά στην εκδήλωση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας και είναι κατά μέσο όρο 80% . Ακόμη, παρατηρεί ότι η 

κληρονομικότητα έχει μεγαλύτερη επιρροή. Όσο πιο στενή είναι η συγγένεια τόσο 

πιο σοβαρή είναι η μορφή εκδήλωσης των συμπτωμάτων της διαταραχής. (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2006:99)  

Από την άλλη, πολλές ενδείξεις στηρίζουν τη νευρολογική βάση της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, όπως άλλωστε, 

αναφέρουν οι Κάκουρος και  Μανιαδάκη (2006). Αναλυτικότερα, κάποιες από αυτές 

τις ενδείξεις είναι η πρώιμη εμφάνιση των συμπτωμάτων της διαταραχής και η 

σχετική επιμονή τους στο χρόνο. Επιπλέον, ορισμένες από αυτές είναι και η σχέση 

τους με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές όπως για παράδειγμα με μαθησιακές 

δυσκολίες, κινητικές δυσκολίες αλλά και διαταραχές λόγου, καθώς επίσης και η 

σημαντική βελτίωση, η οποία συχνά διαπιστώνεται στα άτομα με αυτή τη διαταραχή 

στους οποίους έχουν χορηγηθεί διεγερτικά φάρμακα.  

Παρόλα αυτά,οι Κάκουρος και Μανιαδάκη (2006) υποστηρίζουν ότι οι 

μελέτες, οι οποίες βασίστηκαν σε νευροφυσιολογικές μετρήσεις, εμφάνισαν πιο 

χαμηλά επίπεδα στη διέγερση των ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας (Ross & Ross, 1982). Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκαν 

δοκιμασίες επαγρύπνησης στις οποίες τα άτομα με αυτή τη διαταραχή παρουσίασαν 

πιο χαμηλές επιδόσεις. Επιπλέον, παρουσίασαν μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα 

γλυκόζης σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, κατά βάση στις 

μετωπικές περιοχές του εγκεφάλου (Zametkin et al., 1990).  

Επίσης, την λεπτομερή ανάλυση του εγκεφάλου, ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια βοήθησε η μαγνητική τομογραφία (MRI) υψηλής ανάλυσης. Η χρήση της 

μαγνητικής τομογραφίας έδειξε τις δομικές διαφορές που υπάρχουν σε κάποιες 

περιοχές του εγκεφάλου των ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα σε σχέση με τα άτομα της ομάδας ελέγχου (Castellanos 

et al., 1996). Όπως διαπιστώθηκε σε πολλές μελέτες το μέγεθος ορισμένων περιοχών 

των κροταφικών λοβών είναι μικρότερο στα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα αλλά και στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Hynd et 

al., 1990 ; Filipek, 1999 ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006:100) 
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Σύμφωνα με τους Κάκουρος και Μανιαδάκη (2006) μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, είχε ως δείγμα 58 παιδιά που παραπέμφθηκαν σε 

νευρολογική κλινική και διαγνώστηκαν με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό 13,8% των παιδιών με 

αυτή τη διάγνωση, είχαν σαφή παθολογικά νευρολογικά σημεία και μάλιστα με κύρια 

την παρεγκεφαλιδική σημειολογία. Όμως, στο 64% των παιδιών διαπιστώθηκαν 

«μαλακά» σημεία (Συρίγου-Παπαβασιλείου et al., 1995; Συρίγου-Παπαβασιλείου, 2001 ο.α. 

στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Επομένως, διαπιστώνεται η σχέση της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας με ανωμαλίες στην ανάπτυξη του 

εγκεφάλου και ιδιαίτερα στις προμετωπιαίες περιοχές. Επίσης διαπιστώνεται ότι οι 

ανωμαλίες αυτές είναι πιθανόν να προέκυψαν στην εμβρυική περίοδο. Εξάλλου στο 

πρόσθιο μέρος του εγκεφάλου «πραγματοποιούνται ο σχεδιασμός της ακολουθίας 

των πράξεων, ο έλεγχος των παρορμήσεων, η εκτίμηση του χρόνου, αλλά και 

πολύπλοκες σύνθετες σκέψεις που ανατρέχουν στα περιεχόμενα της μνήμης πριν την 

εκτέλεση κάποιας ενέργειας. Αν αυτή η περιοχή έχει υποστεί βλάβη, ο εγκέφαλος δεν 

μπορεί να σταματήσει τις «αυθόρμητες» αντιδράσεις στα προσλαμβανόμενα 

ερεθίσματα» (Neuhaus, 1996). Συνεπώς, φαίνεται ότι τα ευρήματα της 

Νευροψυχολογίας συμφωνούν με τις σύγχρονες απόψεις, δηλαδή ότι τα άτομα με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα δυσκολεύονται ιδιαίτερα να 

ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους με βάση τους κανόνες, αλλά και να αναστείλουν τις 

παρορμητικές τους αντιδράσεις.  

Ωστόσο, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα δε θεωρούνται για 

την ώρα αποδείξεις, καθώς επίσης τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν 

εύκολα καθώς ήταν μικρό το μέγεθος του δείγματος (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

 

4.10. Τα συνοδά προβλήματα της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι μια διαταραχή που 

παρουσιάζεται στον έλεγχο και στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς καθώς και στη 

συγκέντρωση και στη διατήρηση της προσοχής (Πολυχρονοπούλου, 2013:479). Οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα δεν περιορίζονται στα πρωτογενή συμπτώματα της 

απροσεξίας, της παρορμητικότητας και της υπερκινητικότητας. Αναλυτικότερα, είναι 
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πιθανό να εμφανίσουν αναπτυξιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, 

διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών και της συναισθηματικής ανάπτυξης, αλλά 

και μαθησιακές δυσκολίες. Όμως, δεν είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. 

Ωστόσο, είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αυτές τις δυσκολίες σε σχέση με τα 

«φυσιολογικά» παιδιά. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:101) 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του παιδιού, φαίνεται πως ο τομέας της νοητικής 

ανάπτυξης επηρεάζεται από την ύπαρξη της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας. Σύμφωνα με τον Barkley (1995), η Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα επιδρά στη νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος επιδρά σε μικρότερο βαθμό και επηρεάζει 

την απόκτηση των γνωστικών δεξιοτήτων. Από την άλλη, ο δεύτερος επιδρά σε 

μεγαλύτερο βαθμό και επηρεάζει την ικανοποιητική και αποτελεσματική αξιοποίηση 

των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί. 

Σύμφωνα με ορισμένα σταθμισμένα τεστ νοημοσύνης που 

πραγματοποιηθήκαν φαίνεται πως ο Δείκτης Νοημοσύνης στις επιδόσεις των παιδιών 

με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, είναι κατώτερος 7-15 

μονάδες από τον μέσο όρο που έχουν «φυσιολογικά» παιδιά αντίστοιχης ηλικίας 

(Faraone et al., 1993 ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Παρόλα αυτά, οι πιο 

διαδεδομένες νοομετρικές κλίμακες αξιολογούν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι 

ακαδημαϊκές γνώσεις του παιδιού και απαιτούν δυνατότητα παρατεταμένης 

συγκέντρωσης της προσοχής. Τέτοιες κλίμακες για παράδειγμα είναι το WISC III 

καθώς επίσης και το Stanford-Binet (Κάκουρος, 1996; Bohline, 1985). Συνήθως τα 

παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν πιο χαμηλές επιδόσεις σε 

νοομετρικές κλίμακες (Barkley κ.α., 1990). Επομένως, οι διαφορές μεταξύ της 

νοημοσύνης των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

και των «φυσιολογικών» παιδιών δεν είναι πάντα αληθινές. Ακόμη, φαίνεται ότι οι 

σχετικά χαμηλότερες επιδόσεις των παιδιών με αυτή τη διαταραχή σε νοομετρικές 

κλίμακες έχουν σχέση με τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν σε κάποια υποτέστ των 

νοομετρικών κλιμάκων, στα οποία είναι απαραίτητη η αυξημένη ικανότητα 

συγκέντρωσης της προσοχής, αλλά και με τις μαθησιακές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:101-102) 

Τα περισσότερα παιδιά που έχουν λάβει τη διάγνωση της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα που παραπέμπονται σε υπηρεσίες 
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ψυχικής υγείας παρουσιάζουν μειωμένες επιδόσεις στο σχολείο σε σύγκριση με το 

νοητικό τους επίπεδο. Οι μειωμένες σχολικές τους επιδόσεις προκαλούνται από την 

απροσεξία, την παρορμητικότητα και την ανησυχία που εμφανίζουν μέσα στη 

σχολική τάξη καθώς και στο σπίτι, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Εξαιτίας 

των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:102)  

Όσον αφορά τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με μαθησιακές δυσκολίες, εξαιτίας αυτών των 

μαθησιακών δυσκολιών τουλάχιστον το 56% των παιδιών θα χρειαστεί τη βοήθεια 

του ειδικού, ενώ το 30% πιθανόν να επαναλάβει κάποια τάξη και το 30% πιθανόν να 

φοιτήσει σε ειδική ή παράλληλη τάξη (Κάκουρος & μανιαδάκη, 2006:102). Ακόμη, 

τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα υπάρχει 

πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο σε ποσοστό 10-35% (Κάκουρος, 1998; 

Faraone et al., 1993). Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, το 90% των μαθητών 

που έχουν διαγνωστεί με τη διαταραχή αυτή έχουν χαμηλή σχολική επίδοση, το 20% 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση, το 60% δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα στη γραφή, το 30% των μαθητών εγκαταλείπει το σχολείο καθώς επίσης το 

5% καταφέρνει να τελειώσει κάποια ανώτατη σχολή στις ΗΠΑ, σε σχέση με το 25% 

του γενικού πληθυσμού (Cooper & Bilton, 2002:17, ο.α. στο Πολυχρονοπούλου, 2013). 

Επιπλέον, το ποσοστό 33-80% των παιδιών που πληρούν τα κριτήρια της 

διάγνωσης της δυσλεξίας εμφανίζει και τα συμπτώματα της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (McGee & Share, 1988). Παρόλα αυτά, 

τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή, που δεν εμφανίζουν τα συμπτώματα της δυσλεξίας, 

κατά κύριο λόγο η βλάβη αφορά τις διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου. Αντίθετα, στα 

δυσλεκτικά παιδιά που δεν παρουσιάζουν τα συμπτώματα της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, η βλάβη ουσιαστικά αφορά τη 

φωνολογική ενημερότητα (Pennington, 1991). 

Οι Κάκουρος και Μανιαδάκη (2006) υποστηρίζουν ότι η αιτιολογία της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας και των μαθησιακών 

δυσκολιών υπάρχει πιθανότητα να είναι η ίδια. Ωστόσο, η βλάβη μπορεί κάθε φορά 

να έχει διαφορετική έκταση, αλλά και οι συνθήκες που βιώνει το παιδί και στις οποίες 

μεγαλώνει, διαφοροποιούνται σημαντικά. Κατά συνέπεια, η ποιότητα και η έκταση 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι πιθανό να διαφέρουν 

(Κάκουρος, 1996; Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000α). 
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Επιπλέον τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα συχνά παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες στον τομέα της 

ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:102). Όπως 

έχει διαπιστωθεί σε επιδημιολογικές έρευνες το ποσοστό 6-35% των παιδιών με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα αργεί να μιλήσει (Hartsough 

& Lambert, 1985; Szatmari et al., 1989b). Πέρα από την καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

του λόγου, το ποσοστό 10-54% των παιδιών με τη διάγνωση της Διαταραχής 

Ελειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας δυσκολεύεται και στον προφορικό λόγο 

(Baker & Cantwell, 1987). Ακόμη, μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη ότι 

αυτές οι δυσκολίες έχουν άμεση σχέση με τα ελλείμματα που εμφανίζουν τα παιδιά 

με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα στη διαδικασία της 

προσοχής (Baird et al., 2000). 

Στις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα συχνά τα προβλήματα ομιλίας έχουν σχέση με τις 

δυσκολίες ακουστικής διάκρισης ή με τη δυσκολία αποτελεσματικής επικέντρωσης 

της προσοχής σε ένα ορισμένο ακουστικό ερέθισμα. Συγκεκριμένα, οι δυσκολίες 

ακουστικής διάκρισης είναι αυτές που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία 

πρόσληψης, ανάλυσης, οργάνωσης, μετατροπής, επεξεργασίας, ανάσυρσης και 

χρήσης των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα ακουστικά σήματα. Επιπλέον, είναι 

αρκετά πιθανό, να αντιμετωπίζουν στον γραπτό τους λόγο τα ίδια προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην εκφορά του προφορικού λόγου (Κάκουρας & Μανιαδάκη, 

2006:103). Επομένως, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα στην ανάπτυξη του λόγου σχετίζονται 

άμεσα με τις μαθησιακές δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλές φορές 

(Beitchman et al., 1996). 

Από την άλλη στον τομέα της κινητικής ανάπτυξης εμφανίζεται φτωχός 

συντονισμός στις κινήσεις σε ποσοστό 52% των παιδιών με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (Barkley et al., 1990). Ακόμη, τα παιδιά 

με αυτή τη διαταραχή εμφανίζουν πιο αργές αντιδράσεις στην αδρή κινητικότητα 

(Shaywitz & Shaywitz, 1984), ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες 

συντονισμού σε δραστηριότητες που απαιτούν λεπτή κινητικότητα, αλλά και 

αυξημένο έλεγχο των κινητικών αντιδράσεων (Barkley et al., 1996). Για τον λόγο αυτό 

πιθανόν να δυσκολεύονται τα παιδιά πιο πολύ στο χειρισμό του μολυβιού με 
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αποτέλεσμα η ποιότητα της γραφής να μην είναι ιδιαίτερα καλή (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006:103). 

Επιπρόσθετα, τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα σε σύγκριση με τα «φυσιολογικά» παιδιά δεν έχουν την 

ικανότητα ακριβούς εκτίμησης του χρόνου (Dooling-Liftin, 1997). Επίσης, είναι πιο 

επιρρεπή σε ατυχήματα και συγκεκριμένα το ποσοστό φτάνει μέχρι και 57% 

(Hartsough & Lambert, 1985). Ακόμη, όπως έχει διαπιστωθεί το ποσοστό 53-64% των 

παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα έχει προβλήματα 

στον ύπνο, σύμφωνα με τους γονείς (Ball et al., 1997). Αναλυτικότερα, τα παιδιά σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50% πηγαίνουν με δυσκολία στο κρεβάτι τους για ύπνο και 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κοιμηθούν, τα παιδιά σε ποσοστό 40% 

ξυπνούν εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κοιμούνται λιγότερες ώρες από ότι τα 

υπόλοιπα παιδιά και τα περισσότερα από τα μισά παιδιά ξυπνούν με δυσκολία το 

πρωί  (Pelham et al., 1990; Rief, 2005). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 

στα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα και τα 

«φυσιολογικά» παιδιά ως προς τη φύση του ύπνου (Palm et al., 1992, ο.α στο Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2005). 

 

4.11. Συννοσηρότητα 

Στην περίπτωση των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα παρατηρούνται τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συννοσηρότητας με άλλες διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Η διαταραχή αυτή 

συνυπάρχει με άλλες διαταραχές σε ποσοστό 50-80% (Biederman et al., 1991 ο.α. στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτες, τα δύο τρίτα 

των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα εμφανίζουν 

τουλάχιστον μία συνυπάρχουσα πάθηση ή θα την αναπτύξουν στην πορεία (MTA 

Cooperative Group, 1999; Pierce, 2003, ο.α. στο Rief, 2005). 

Στις περιπτώσεις που η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα συνυπάρχει με άλλη διαταραχή, είναι σαφώς 

μεγαλύτερη η σοβαρότητα της κατάστασης, η πρόγνωση για την έκβασή της είναι 

χειρότερη και η θεραπεία της πιο περίπλοκη (Shaywitz & Shaywitz, 1991; Rief, 2005). 

Σύμφωνα με τους Goldstein & Goldstein (1998), διαπίστωσαν σε μια παρατήρησή 

τους ότι τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής 
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Προσοχής/Υπερκινητικότητας λειτουργούν ως καταλύτης. Είναι πιθανόν τα 

συμπτώματα της διαταραχής από μόνα τους να μη παράγουν πολύ σοβαρά 

προβλήματα στο άτομο. Σε περίπτωση όμως που τα συμπτώματα συνδυαστούν με 

αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ή άλλους παράγοντες που κρύβουν μέσα 

τους κινδύνους, τα συμτώματα αυτά επιδεινώνονται δραματικά, πολλαπλασιάζονται, 

συμβάλλουν στην εμφάνιση νέων και διαφορετικών συμπτωμάτων καθώς επίσης 

έχουν αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα του ατόμου. Η συννοσηρότητα της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας στο επίπεδο της 

συμπεριφοράς σε συνδυασμό με άλλες διαταραχές είναι το αποτέλεσμα του 

συνδυασμού των συμπτωμάτων της διαταραχής αυτής με τις αρνητικές αντιδράσεις 

του περιβάλλοντος. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:104) 

Πιο συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα ποσοστά συννοσηρότητας με τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα εμφανίζουν οι Διαταραχές 

Διασπαστικής Συμπεριφοράς, όπως είναι η εναντιωτική προκλητική διαταραχή και η 

διαταραχή της διαγωγής (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:104). Αναλυτικότερα, τα 

παιδιά με τη διάγνωση αυτής της διαταραχής που παρουσιάζουν προβλήματα 

διαγωγής και επιθετικής συμπεριφοράς, ακολουθούν ένα πρότυπο παραβατικής 

συμπεριφοράς. Δυσκολεύονται ιδιαίτερα να υπακούουν σε κανόνες, να πειθαργούνται 

καθώς επίσης εκδηλώνουν επιθετικότητα σε ανθρώπους και ζώα, καταστρέφουν 

σκόπιμα ιδιοκτησίες, παραπλανούν και κλέβουν. Ωστόσο, τα παιδιά, τα οποία έχουν 

διαγνωστεί με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα που 

παρουσιάζουν εναντιωτική προκλητική διαταραχή χαρακτηρίζονται για την έλλειψη 

υπομονής και ψυχραιμίας και έχουν αρνητική, εχθρική και ανυποχώρητη 

συμπεριφορά που εμφανίζονται για μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εμφανίζεται 

πιο συχνά από το κανονικό σε άτομα που βρίσκονται στην ίδια ηλικία και  στο ίδιο 

αναπτυξιακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να επιφέρει βλάβη. Τα παιδιά αυτά συχνά 

αντιμιλούν, ενοχλούν σκόπιμα τους ανθρώπους και επιρρίπτουν ευθύνες σε άλλους 

για τα λάθη τους ή την άσχημη συμπεριφορά τους. Παρόλα αυτά, τα παιδιά αυτά 

είναι ευαίσθητα ή ενοχλούνται εύκολα (Πολυχρονοπούλου, 2013; Rief, 2005). Επίσης, 

το ποσοστό 35-60% του κλινικού δείγματος των παιδιών με τη διαταραχή πληροί τα 

κριτήρια για τη διάγνωση της εναντιωτικής προκλητικής διαταραχής μέχρι την ηλικία 

των 7 ετών. Ακόμη, το 30-50% του κλινικού δείγματος πληροί τα κριτήρια για τη 

διαταραχή της διαγωγής (Biederman et al., 1992, ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 
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Όσον αφορά τα παιδιά, στα οποία συνυπάρχει η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με τις Διαταραχές Διασπαστικής Συμπεριφοράς, τα 

παιδιά αυτά αποτελούν μια ομάδα όπου η συμπτωματολογία είναι πιο σοβαρή, καθώς 

επίσης και η έκβαση πιο δυσμενής σε σχέση με τα παιδιά που εμφανίζουν μόνο το 

σύνδρομο της Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα ή μόνο Διαταραχές 

Διασπαστικής Συμπεριφοράς. Ακόμη, η συγκεκριμένη ομάδα πολλές φορές 

παρουσιάζει νωρίτερα αντικοινωνική συμπεριφορά και μάλιστα σε μια πιο επίμονη 

μορφή (Hinshaw et al., 1993). 

Οι Διαταραχές Διασπαστικής Συμπεριφοράς, δηλαδή η εναντιωτική 

προκλητική διαταραχή και η διαταραχή διαγωγής εμφανίζονται κατά την ανάπτυξη 

και συνήθως λίγο πιο μετά από την Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα (Barkley, 1990). Ωστόσο, όπως παρατήρησαν οι 

Goldstein & Goldstein (1998) αυτό φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό, εφόσον το παιδί 

με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. 

Συχνά μάλιστα το παιδί συγκρούεται με το περιβάλλον του, ιδιαίτερα με την 

οικογένειά του, και η κακή ποιότητα των αλληλεπιδράσεών του με τους άλλους 

ανθρώπους συνιστά υψηλό παράγοντα κινδύνου για τη μεταγενέστερη εμφάνιση 

κάποιας Διασπαστικής Διαταραχής της Συμπεριφοράς. Όσον αφορά τον τομέα της 

οικογένειας του παιδιού με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα, 

είναι πιθανόν να δημιουργούνται εντάσεις σε θέματα οργάνωσης και οριοθέτησης 

μεταξύ στους γονείς και το παιδί. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:104; 

Πολυχρονοπούλου, 2013:480-481)     

Όμως σύμφωνα με τους ειδικούς η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί σε Διαταραχές 

Διασπαστικής Συμπεριφοράς. Οι τομείς που καθορίζουν την πορεία που θα 

ακολουθήσει ένα παιδί και θα εκδηλώσει ή όχι την αντικοινωνική συμπεριφορά είναι 

η ποιότητα των ενδοοικογενειακών σχέσεων, αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες 

μέσα στις οποίες μεγάλωνει  αυτό το παιδί (Taylor et al., 1991; Κάκουρος, 1998, ο.α. στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:105) 

Επιπλέον, η συνύπαρξη της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας και των διαταραχών της διάθεσης αλλάζουν από 30-

50%, αναλόγως με τη διαταραχή που θεωρείται κυρίαρχη. Αντίθετα, υπάρχουν 

έρευνες που θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτών των διαταραχών 

(McClelland et al., 1987; Barkley et al.,1990 ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Ο 



45 
 

Cantwell (1987) παρατηρεί ότι τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα και μαθησιακές δυσκολίες είναι πιθανόν να 

παρουσιάσουν το «σύνδρομο πτώσης του ηθικού» (demoralization syndrome), όπως 

ονομάζεται από τους Weiss και Hechtman (1986). Δηλαδή, τα παιδιά μπορεί να 

εκφράσουν συναισθήματα απογοήτευσης και να έχουν την εντύπωση ότι δεν αξίζουν. 

Το παραπάνω φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως στις σχολικές τους επιδόσεις. Για τον 

λόγο αυτό είναι πιθανόν τα παιδιά να φαίνονται ως καταθληπτικά στο χώρο του 

σχολείου, χωρίς να εμφανίζονται σε άλλα πλαίσια. Ακόμη, ο Barkley (1990), 

υπογραμμίζει ότι το «συναίσθημα λύπης» (sad affect), που χαρακτηρίζει κυρίως την 

κατάθλιψη ως σύμπτωμα, συνήθως συνοδεύει τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα σε ποσοστό 10-30% και λειτουργεί ως αποτέλεσμα να 

απορρίπτονται από τους συνομιλήκους τους, να αποτυχαίνουν στο σχολείο και να 

έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:105; Rief, 2005) 

Από την άλλη πλευρά η σχέση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με τη διπολική διαταραχή φαίνεται πιο περίπλοκη. 

Όμως, δεν υπάρχουν ευκρινείς ενδείξεις μέχρι στιγμής για τη συννοσηρότητα μεταξύ 

της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας και διπολικής 

διαταραχής. Παρόλο που η διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα δείχνει ότι δεν αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστεί η 

διπολική διαταραχή, σε αντίθεση με τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής, η οποία 

δείχνει να αυξάνει επικίνδυνα την πιθανότητα για ταυτόχρονη διάγνωση Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (Biederman et al., 1995). Επιπλέον, στις 

περιπτώσεις της συννοσηρότητας μεταξύ της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας και της διπολικής διαταραχής, τα επεισόδια της 

διπολικής διαταραχής εμφανίζονται πρώτη φορά σε μικρότερη ηλικία, σε σχέση με τα 

παιδιά που δεν παρουσιάζουν τη διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας (Sachs et al., 2000). 

Όσον αφορά τον τομέα της θεραπευτικής παρέμβασης, από τη στιγμή που ο 

ειδικός διαπιστώσει τη συνύπαρξη της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας και των διαταραχών της διάθεσης θεωρείται πιο 

σκόπιμο να ασχοληθεί πρώτα με τα συμπτώματα της δεύτερης διαταραχής. Ακόμη, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προτιμότερο να χορηγηθούν στο άτομο τα 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα σε σχέση με τα ψυχοδιεγερτικά (Braswell & Bloomquist, 

1991). 
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Τέλος, άλλες δευτερογενείς διαταραχές που συνυπάρχουν με τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι η εκδήλωση των 

ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, τέτοια προβλήματα 

θεωρούνται η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η υπερβολική δειλία, η απομόνωση, αλλά και η 

διαταραχή του άγχους η οποία παρουσιάζεται στα παιδιά κατά 20-35% 

(Πολυχρονοπούλου, 2013; Rief, 2005). Επιπλέον, η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/υπερκινητικότητα είναι δυνατόν να συνυπάρξει με το σύνδρομο 

Tics/Tourette. Αναλυτικότερα, περίπου το 7% των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με 

τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα παρουσιάζουν το 

σύνδρομο του τικ ή το σύνδρομο Tourette. Ωστόσο, το 60% των ατόμων που έχουν 

διαγνωστεί με το σύνδρομο Tourette έχουν Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα. (Rief, 2005) 

 

4.12. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα στη 

βρεφική – νηπιακή ηλικία 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα  εμφανίζει τα πρώτα του 

σημάδια από τη βρεφική ηλικία. Τα «δύσκολα βρέφη» παρουσιάζουν διαταραχές 

κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο ύπνου, ξυπνούν ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα και κλαίνε.  Συνήθως αυτό το χαρακτηριστικό συνεχίζεται 

και στην παιδική ηλικία. Επιπλέον, τα βρέφη που παρουσιάζουν προδιάθεση στο 

σύνδρομο δυσκολεύουν τις μητέρες στην περιποίηση τους καθώς και παρουσιάζουν 

έντονη κινητική δραστηριότητα. (Κάκουρος & Μανδιαδάκη, 2006: 106)  

  Ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό σε αυτήν την ηλικία είναι πως αυτά τα 

βρέφη έχουν αρκετά συχνά κωλικούς καθώς και εμφανίζουν προβλήματα στις 

διατροφικές τους συνήθειες. Οι μητέρες τους δυσκολεύονται αρκετά κατά τη 

διάρκεια της μετάβασης από το μητρικό γάλα στη στερεά τροφή. (Ross & Ross, 1982, 

ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:106). Σημαντικό ρόλο στο ιστορικό των βρεφών 

αυτών έχουν κάποιοι περιγεννητικοί και προγεννητικοί παράγοντες. Όπως για 

παράδειγμα είναι η χρήση ουσιών και η μη φυσιολογική υγεία της μητέρας κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, το χαμηλό βάρος γέννησης του βρέφους κ.α ( Hartsough & 

Lambert, 1985 ,ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:106) 
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  Σύμφωνα με τους Battle & Lacy  διαχρονικές έρευνες έχουν αποδείξει πως 

από τη βρεφική ηλικία παρουσιάζεται δυσαρμονία στη σχέση των παιδιών με τις 

μητέρες τους. Τα συγκεκριμένα παιδιά στη συνέχεια έλαβαν τη διάγνωση της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα.  Συχνά αναφέρεται πως 

μητέρες παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα έχουν 

συναισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, καθώς θεωρούν πως έχουν κάνει οι ίδιες 

κάποιο λάθος στην ανατροφή των παιδιών τους. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:106) 

 Ο Barkley (1990) υποστηρίζει πως όταν ένα βρέφος παρουσιάζει αυξημένη 

κινητική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένες δυσκολίες, όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, στη νηπιακή ηλικία εξελίσσεται σε αντιδραστικό και 

υπερκινητικό παιδί. Ωστόσο, αρκετά νήπια παρουσιάζουν συμπεριφορά 

ενθουσιασμού και διάχυτης ενεργητικότητας, διότι προσπαθούν να ανακαλύψουν το 

περιβάλλον  τους και να αυτονομηθούν. Ένας ειδικός θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιληφθεί πότε ένα νήπιο συμπεριφέρεται έτσι για τον παραπάνω λόγο και πότε 

είναι αδύναμο να ελέγξει την παρορμητικότητα του. (Campell, 1985, ο.α στο Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2006: 107) 

Οι Κάκουρος και Μανιαδάκη (2000β) προκειμένου να αποδείξουν πως από τη 

νηπιακή ηλικία είναι δυνατό να γίνει αντιληπτή η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα και τη δυνατότητα μελέτης δυσκολιών στο δημοτικό 

σχολείο, πραγματοποίησαν μια διαχρονική έρευνα σε μια επαρχιακή πόλη της 

Πελοποννήσου. Με βάση λοιπόν αυτή την έρευνα, διαπιστώθηκε πως τα μισά από τα 

παιδιά που οι νηπιαγωγοί εκτίμησαν πως παρουσίαζαν Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα  παρουσίαζαν διαταραχές και στο δημοτικό. Επιπλέον 

τα συγκεκριμένα παιδιά δημιουργούσαν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο και 

είχαν επιδόσεις κάτω του μετρίου. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:107) 

Τα χαρακτηριστικά της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα  στην προσχολική ηλικία ποικίλουν,  τα κυριότερα από 

αυτά είναι πως αυτά τα παιδιά είναι περισσότερο τολμηρά σε σχέση με τα 

φυσιολογικά παιδιά, είναι ιδιαίτερα ανυπάκουα και παρορμητικά. Συχνά είναι αδέξια 

και παρουσιάζουν δυσκολίες στον συντονισμό των κινήσεων τους. Επιπλέον, αυτά τα 

νήπια έχουν αυξημένη κινητικότητα καθώς φαίνεται να έχουν αποθέματα ενέργειας. 

Σύμφωνα με την κ. Ρούσσου (1988) τα νήπια με Διαταραχή Ελλειμματικής 
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Προσοχής/Υπερκινητικότητα  όταν απογοητεύονται ή θυμώνουν παρουσιάζουν 

εκρήξεις οργής. Επίσης είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε ατυχήματα, διότι είναι 

παρορμητικά και δεν έχουν τόσο δυνατή την αίσθηση  του φόβου. ( Stewart et al.., 

1970, ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:107). 

Σύμφωνα με τους Campbell & Cluss ( 1982) ενσωματώνονται με δυσκολία σε 

ομάδες που αποτελούνται από άτομα της ηλικίας τους και δυσκολεύονται να 

προσαρμοστούν στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον και ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως 

παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγου και  δυσκολίες στην άρθρωση και 

στη δομή του προφορικού λόγου (L. Baker & Cantwell, 1987, ο.α. στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006:108). Επίσης, δεν συνεργάζονται  με ευκολία και δε συμμετάσχουν 

ικανοποιητικά σε ομαδικές δραστηριότητες. Εξαιτίας του γεγονότος πως είναι αρκετά 

επιθετικά, εμπλέκονται εύκολα σε καυγάδες με τα υπόλοιπα παιδιά. (Alessandri, 1992, 

ο.α.. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 108) 

Οι ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν τον ειδικό στη διάγνωση του 

συνδρόμου σε ένα νήπιο είναι πολλές. Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση συμπεριφοράς 

ενός παιδιού στην προσχολική ηλικία πρέπει να γίνεται  με ιδιαίτερη προσοχή και σε 

συνάρτηση με φυσιολογικές συμπεριφορές που εμφανίζονται σε αυτή την ηλικία, 

διότι αρκετές φορές η ακραία συμπεριφορά ενός φυσιολογικού νηπίου μοιάζει με τα 

συμπτώματα της Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα.  Επίσης, 

πρέπει να εξετάζονται και οι απαιτήσεις που δέχεται το παιδί από το περιβάλλον του.  

Ωστόσο, τα παραπάνω συμπτώματα που εμφανίζονται σε αυτές τις ηλικίες δεν πρέπει 

να αγνοούνται , διότι με την παράβλεψη τους χάνεται σημαντικός χρόνος με τον 

οποίο θα αντιμετωπιστεί πιο έγκαιρα η διαταραχή. (Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2006: 108) 

 

4.13. Οι κατάλληλοι για την αξιολόγηση των παιδιών με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι ιατρική διαταραχή 

καθώς και διαταραχή συμπεριφοράς και υπάρχει ένας αριθμός επαγγελματιών που 

μπορούν να αξιολογήσουν τις διαταραχές έλλειψης προσοχής. Αυτό περιλαμβάνει 

κλινικούς ιατρούς όπως ψυχίατροι, κλινικούς ψυχολόγους, νευρολόγους, κλινικούς 

κοινωνικούς λειτουργούς, παιδίατρους, οικογενειακούς ιατρούς και άλλους 
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ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας. Πολλοί σχολικοί ψυχολόγοι 

είναι επίσης κατάλληλοι να αξιολογήσουν για τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα . (Rief, 2005) 

Κατά την επιλογή ενός επαγγελματία για την αξιολόγηση του παιδιού, οι 

γονείς συμβουλεύονται να κάνουν την έρευνά τους πριν επιλέξουν έναν 

επαγγελματία. Είναι σημαντικό να βρεθεί κάποιος που έχει τα κατάλληλα προσόντα 

και κατά προτίμηση συνιστάται από άλλους. Οι γονείς που αναζητούν επαγγελματίες 

για να αξιολογήσουν (και να θεραπεύσουν) το παιδί τους μπορεί να επιθυμούν να 

μιλήσουν πρώτα με άλλους γονείς παιδιών. (Rief, 2005) 

Οι γονείς θα πρέπει να είναι ενεργητικοί και να αμφισβητούν το άτομο για τις 

μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει στη διαγνωστική διαδικασία. Είναι σημαντικό ο 

επαγγελματίας: 

•Να παραμένει στις προτεινόμενες οδηγίες διάγνωσης για τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. 

•Να διεξάγει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη αξιολόγηση. 

• Να γνωρίζει για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

και τις συνυπάρχουσες παθήσεις. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο, όταν οι γονείς ανησυχούν για τα συμπτώματα που 

επηρεάζουν τη λειτουργία του παιδιού και υποψιάζονται ότι μπορεί να είναι το 

αποτέλεσμα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας ή κάποιας 

άλλης διαταραχής / αναπηρίας, πρέπει να αναζητήσουν μια αξιολόγηση. Σε κάθε 

σημείο, οι γονείς θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις ανησυχίες τους στον θεράποντα 

ιατρό και τους δασκάλους του παιδιού τους. (Rief, 2005) 

Οι γονείς πρέπει να διοργανώσουν ραντεβού για να συναντηθούν με τους 

δασκάλους, ζητώντας τη συμβολή τους και την παρατήρηση σχετικά με τα 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα, την απόδοση / παραγωγή και τη συμπεριφορά του παιδιού. 

Οι γονείς μπορούν, όπως και οι δάσκαλοι, να εφαρμόσουν μερικές εύλογες 

παρεμβάσεις για να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ανησυχίες και να 

ανακαλύψουν πώς μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν το παιδί στο σπίτι 

τους. (Rief, 2005) 
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4.14. Η διάγνωση της Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

Με τη χρήση πολλαπλών μεθόδων πραγματοποιείται η διάγνωση της παρούσας 

διαταραχής. Ο ειδικός συγκεντρώνει τα κατάλληλα στοιχεία με διάφορες τεχνικές 

παρατήσεις της συμπεριφοράς του παιδιού, όπως και με διάφορες μετρήσεις που 

αφορούν το επίπεδο λειτουργικότητας της οικογένειας και του παιδιού. Επιπλέον 

συλλέγει στοιχεία από συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται και χρησιμοποιεί 

κλίμακες αξιολόγησης καθώς και εργαστηριακές μετρήσεις των συμπτωμάτων της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006: 112). 

Ο ειδικός επιπλέον χρειάζεται λεπτομερείς αξιολόγηση του παιδιού σε όλους 

τους τομείς. Ο ειδικός δηλαδή αξιολογεί το κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο 

του παιδιού, όπως και το περιβάλλον μέσα στο οποίο συναναστρέφεται το παιδί. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, μέσα από τη διάγνωση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα  

εάν υπάρχει συννοσηρότητα της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας με άλλες διαταραχές. Αξιολογούν αυτό το ενδεχόμενο, 

διότι εάν υφίστανται συννοσηρότητα θα πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα το 

θεραπευτικό πρόγραμμα. (Κάκουρος, & Μανιαδάκη, 2006: 112). 

Τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι η χρήση κλιμάκων 

αξιολόγησης. Αυτοί οι κλίμακες αφορούν τους γονείς και τους δασκάλους του 

παιδιού και είναι ιδιαίτερα σημαντική η καλή γνώση των χαρακτηριστικών αυτών 

των κλιμάκων από τον ειδικό. Επίσης ο ειδικός θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τα είδη 

των πληροφοριών  που υπάρχουν στην ψυχολογική αξιολόγηση καθώς και τους 

περιορισμούς που τίθενται όταν ερμηνεύονται τα αποτελέσματα. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006: 113). 

Στη πρώτη φάση χρησιμοποιείται η κλίμακα που ερευνά ένα ευρύ φάσμα των 

διαταραχών που υπάρχουν σε μικρή ηλικία. Ονομαστικά  οι παραπάνω κλίμακες 

είναι, η κλίμακα CBCL (Anchenbach, 1991), η κλίμακα BASC (Reynolds & Kamphaus, 

1994), καθώς και οι κλίμακες αξιολόγησης του Conners (1990) που αφορούν τους 

δασκάλους και τους γονείς του παιδιού. Στο επόμενο στάδιο χρησιμοποιούνται 

κλίμακες οι οποίες είναι εξειδικευμένες  για να ανιχνεύονται τα συμπτώματα της 
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Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. Τέτοιες είναι η κλίμακα 

αξιολόγησης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ADHD 

Rating Scale) του DuPaul (1991), η κλίμακα ADHDT του Gilliam (1995) καθώς και η 

κλίμακα ADHD- SC4 των Gadow και Sprafkin (1997) κ.α. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006: 113). 

Επιπλέον, ανάλογα με την κάθε περίπτωση που είναι πιθανόν  να συναντήσει 

ο ειδικός, μπορεί να ερευνήσει και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, ο ειδικός 

μπορεί να εξετάσει την αυτοεκτίμηση του παιδιού, τις δεξιότητές του στο κοινωνικό 

τομέα, το επίπεδο αυτοελέγχου αλλά και  άλλους τομείς οι οποίοι είναι δυνατόν να 

επιλέξουν τις αντίστοιχες κλίμακες. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 113). 

 Το σημαντικότερο μέσο συλλογής πληροφοριών για να ανακαλυφθούν τα 

προβλήματα των παιδιών, αλλά και οι ανησυχίες των γονέων, είναι η συνέντευξη με 

τους γονείς. Η συγκεκριμένη συνέντευξη πραγματοποιείται πριν ο ειδικός  

συναντήσει το παιδί. Ο λόγος για τον οποίο είναι ιδιαίτερα σπουδαία η συνέντευξη, 

είναι όχι μόνο επειδή οι γονείς περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και έτσι 

γνωρίζουν τη συμπεριφορά τους και τις αντιδράσεις τους, αλλά και επειδή είναι 

εξίσου σημαντικό να αντιληφθεί ο ειδικός τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι γονείς 

τις δυσκολίες του παιδιού τους. Διότι αυτός ο τρόπος επιδρά σε ιδιαίτερα μεγάλο 

βαθμό τη συμπεριφορά του παιδιού. ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 113). 

 Το βασικό μέρος της συνέντευξης με τους γονείς περιλαμβάνει τη διερεύνηση 

της φύσης, την ηλικία που ξεκίνησε η προβληματική συμπεριφορά, αλλά και τη 

συχνότητα της. Επιπλέον, εστιάζει  στο πως επιδρά αυτή η προβληματική 

συμπεριφορά στο παιδί, καθώς και στον κοινωνικό του περίγυρο. Τέλος, μέσα από 

αυτό το στάδιο, ο ειδικός εξετάζει και τη συμπεριφορά του παιδιού σε διάφορες 

καταστάσεις. ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 113). 

 Σε δεύτερο στάδιο,  οι γονείς κάνουν ανασκόπηση του ιστορικού ανάπτυξης  

του παιδιού. Ο σκοπός της ανασκόπησης είναι να καταγραφεί η αναπτυξιακή πορεία 

του παιδιού στους κλάδους της γλωσσικής, συναισθηματικής, κινητικής και σχολικής 

ανάπτυξης. Μέσα από αυτές τις πληροφορίες που συλλέγει ο ειδικός, καταλήγει στη 

διαφορική διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, 

αλλά και είναι σε θέση να συμπεράνει αν συνυπάρχουν και άλλες διαταραχές. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 114). 
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 Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνέντευξη που παίρνει ο ειδικός από τον 

εκπαιδευτικό του παιδιού με τη διαταραχή. Μέσα από αυτήν συλλέγει πολύτιμες 

πληροφορίες, οι οποίες εξετάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις του παιδιού, τη σχολική  

του επίδοση καθώς και τη συμπεριφορά του στο σχολικό περιβάλλον. Ο ειδικός 

εξετάζει το πώς επιδρά το παιδί όχι μόνο μέσα στην σχολική αίθουσα, αλλά και το 

πώς συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Επικεντρώνεται σε θέματα 

όπως είναι η σχέση του παιδιού με τους υπόλοιπους συμμαθητές του, αν 

συνεργάζεται στα ομαδικά παιχνίδια και ποια είναι η θέση του στην ομάδα. 

(Κάκουρος &Μανιαδάκη, 2006: 114). 

 Τέλος ο ειδικός περνάει στο στάδιο της συνέντευξης με το ίδιο το παιδί. Ο 

βασικός σκοπός είναι να διερευνήσει α) το πώς αντιλαμβάνεται το παιδί τις δυσκολίες 

του, β) το που αποδίδει αυτές τις δυσκολίες, γ) το κατά πόσο μπορεί να συγκεντρώσει 

την προσοχή του, δ) κατά πόσο είναι σε θέση το παιδί να δεχθεί την παρακολούθηση 

ενός προγράμματος. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:114). 

  Μόλις τελειώσουν τα στάδια της συνέντευξης ο ειδικός και το παιδί περνάνε 

στην κλινική παρατήρηση. Η κλινική παρατήρηση ξεκινάει από τη στιγμή που θα 

βρεθούνε στην αίθουσα αναμονής και τελειώνει μόλις αποχωρήσει το παιδί. Στη 

διάρκεια αυτής της ανεπίσημης φάσης αντλούνται ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες. 

Στην αίθουσα αναμονής ο ειδικός έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά να εξετάσει την 

αλληλεπίδρασή του. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 114). 

 Ωστόσο, η ερμηνεία του ειδικού σχετικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεται το 

παιδί πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  Την ώρα της συνάντησης με τον 

ειδικό, πολλές φορές τα υπερκινητικά παιδιά έχουν την ικανότητα να ελέγχουν την 

παρορμητικότητά τους προκειμένου να δείξουν πόσο συνεργάσιμοι είναι. Γι’ αυτόν 

τον λόγο ο ειδικός δεν πρέπει να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Το παιδί μπορεί στο 

κλινικό περιβάλλον να μην παρουσιάσει δείγματα ότι πάσχει από τη διαταραχή της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας και να έρθει σε σύγκρουση 

η συμπεριφορά του παιδιού με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ειδικός από τις 

συνεντεύξεις. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως ο ειδικός δεν θα πρέπει να αρκείται 

σε μία μόνο μικρής διάρκειας συνάντηση με το παιδί.  Προκειμένου να γίνει σωστή 

διάγνωση της διαταραχής, ο ειδικός θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο στις συναντήσεις 
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τους και να δοκιμάζει το παιδί σε ποικίλες καταστάσεις. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006: 114). 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να γίνει σωστή διάγνωση της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας το παιδί παραπέμπεται και 

σε ιατρική εξέταση. Εάν υπάρχει σημαντικός λόγος,  ο οποίος κρίνεται απαραίτητος 

είτε από την κλινική παρατήρηση, είτε από το ιστορικό του παιδιού, τότε ο ειδικός 

ζητά την αξιολόγηση γιατρού. Ο λόγος για τον οποίο ο ειδικός παραπέμπει στη 

γνώμη του γιατρού συμβαίνει για να αποκλείσουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα το οποίο 

μπορεί να προκαλεί τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας ή για να εντοπίσουν ιατρικά προβλήματα τα οποία 

ενδέχεται να συνυπάρχουν με τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Σε περίπτωση που ισχύει το τελευταίο ενδεχόμενο τότε 

θα πρέπει το παιδί να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή.  Επιπλέον, η ιατρική 

εξέταση πραγματοποιείται στην περίπτωση που το παιδί ακολουθεί τη χορήγηση 

διεγερτικών φαρμάκων για να αποκλειστεί η συνύπαρξη προβλημάτων που είναι 

ιατρικής φύσης. Οποιαδήποτε και να είναι η περίπτωση, εάν κριθεί απαραίτητο και το 

παιδί χρησιμοποιήσει φαρμακευτική αγωγή τότε πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς 

από τον ιατρό. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 115). 

 Χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέσα αξιολόγησης όχι μόνο για να 

αποκλείσουν ή να επιβεβαιώσουν πως το παιδί πάσχει από τη διαταραχή της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, αλλά και τη διαφορική της 

διάγνωσης από άλλες διαταραχές που ενδείκνυται να υπάρχουν στην παιδική ηλικία. 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:115). 

 Ο ειδικός μπορεί να συναντήσει αρκετές δυσκολίες στη διαφορική διάγνωση.  

Από τις πιο σημαντικές είναι να γίνει σωστά η διάκριση της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας από τη διαταραχή της αγωγής και την 

εναντιωτική προκλητική διαταραχή. Η διαφορική διάγνωση πραγματοποιείται με 

βάση την απουσία ή την ύπαρξη δυσκολιών ελέγχου της παρορμητικότητας και 

διαταραχών της προσοχής, καθώς και με βάση κυρίως της ηλικίας που εμφανίστηκαν 

πρώτα τα προβλήματα αυτά. Η εμφάνιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα συμβαίνει συνήθως 

νωρίτερα στην ανάπτυξη του παιδιού συγκριτικά με τις άλλες δύο διαταραχές της 
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Διασπαστικής Συμπεριφοράς. Σημαντικό ρόλο παίζουν και το οικογενειακό 

υπόβαθρο των παιδιών με διαταραχή της διάγνωσης. Διότι, συνήθως είναι χαμηλό το 

κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο, υπάρχουν εκδηλώσεις οικογενειακών συγκρούσεων, 

αντικοινωνικές συμπεριφορές ή η κατάχρηση ουσιών από τους γονείς. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006: 115). 

 Η συνέντευξη με τους γονείς είναι που συμβάλλει σημαντικά στη 

διαφοροποίηση της διαφορικής διάγνωσης της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας από τις διαταραχές της διάθεσης και από τη διπολική 

διαταραχή. Πριν από τα 7 χρόνια εμφανίζονται τα συμπτώματα της χρόνιας 

διαταραχής της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. Αυτή η 

διαταραχή εμφανίζει σημαντικά προβλήματα συμπεριφοράς. Ο βασικός 

χαρακτηρισμός της διαταραχής της διάθεσης είναι τα οξέα επεισόδια απότομης 

μεταβολής της διάθεσης, αυτό συνήθως συμβαίνει μετά την ηλικία των 12. Αυτό 

γίνεται αντιληπτό από την ξαφνική αλλαγή στη συνήθη συναισθηματική κατάσταση 

του παιδιού και συμπεριφορά. (America Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

1997, ο.α  στο Κάκουρος &Μανιαδάκη, 2006: 115). 

 Το κύριο ερώτημα του ειδικού δεν είναι αν τα σημάδια που παρουσιάζει το 

παιδί, δείχνουν πως πάσχει από τη διαταραχή της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας, αλλά τη συνύπαρξη με άλλες διαταραχές. Σε 

περίπτωση που υφίστανται η συνύπαρξη αυτή τότε επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό τα 

προβλήματα του παιδιού,  όπως και η έκβαση των προβλημάτων αυτών κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας καθώς και η θεραπευτική παρέμβαση. (Κάκουρος &Μανιαδάκη, 

2006:116). 

4.15. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που θα στηρίξουν το παιδί και την οικογένεια του , μόλις 

αυτό διαγνωστεί με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Το 

σύνδρομο αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να θεραπευτεί, αλλά μπορεί να διαχειριστεί 

και  αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης - ενός 

"πολυτροπικού" σχεδίου παρεμβάσεων, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε 
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παιδιού και της οικογένειας. (ΑΑΡ, 2001α). Αυτό περιλαμβάνει συνήθως συνδυασμό 

ιατρικών, συμπεριφορικών / ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, που 

εφαρμόζονται όταν είναι απαραίτητο. Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα συχνά δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα με τον 

συνδυασμό καλής οργάνωσης των περιβαλλόντων στα οποία κινούνται (σπίτι, 

σχολείο και άλλα περιβάλλοντα), φαρμακευτικής αγωγής, τροποποίησης 

συμπεριφοράς και ειδικές στρατηγικές διαχείρισης συμπεριφοράς που εφαρμόζονται 

στο σπίτι και το σχολείο, εκπαιδευτικές υποστηρίξεις / καταλύματα και παροχή 

συμβουλών κάποιου είδους (για παράδειγμα, γονική συμβουλευτική και εκπαίδευση, 

οικογενειακή ή ατομική παροχή συμβουλών) (Goldstein, 1999, Rief, 2003).  

 Ύστερα από αλλεπάλληλες χρόνιες έρευνες, η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα χαρακτηρίζεται  πως είναι ένα σύνδρομο οργανικής 

αιτιολογίας. Η εκδήλωση των συμπτωμάτων γίνεται εμφανές στο επίπεδο της 

συμπεριφοράς και χαρακτηρίζονται από την αδυναμία του παιδιού να ελέγξει την 

παρορμητικότητά του. Τα συμπτώματα αυτά επηρεάζουν σημαντικά και το οικείο 

περιβάλλον του παιδιού. Έτσι οι γονείς των παιδιών με αυτό το σύνδρομο αναζητούν 

τη βοήθεια του ειδικού, για να μπορέσουν με την παρέμβασή του να διαχειριστούν τη 

συμπεριφορά του παιδιού. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 116). 

 Ένα αποτελεσματικό πολυτροπικό σχέδιο διαχείρισης περιλαμβάνει μια 

συνεργατική συνεργασία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και κλινικών (επαγγελματίες 

υγείας και ψυχικής υγείας). Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη φροντίδα και την 

εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για να 

καθορίσουν στόχους, σχέδια για την επίτευξη των στόχων και παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας οποιωνδήποτε παρεμβάσεων. Σύμφωνα με την Αμερικανική 

Ακαδημία Παιδιατρικής (2001a), η εστίαση της θεραπείας πρέπει να βοηθάει το παιδί 

να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα. 

Παραδείγματα αποτελεσμάτων στόχων περιλαμβάνουν: (Rief, 2005) 

• Περισσότερη ανεξαρτησία στην φροντίδα του εαυτού του. 

• Βελτιωμένη αυτοεκτίμηση. 

• Λιγότερες καταστροφικές συμπεριφορές. 
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 Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις η καθοδήγηση και η συμβουλευτική των 

ειδικών είναι αρκετή για να ανταπεξέλθουν οι γονείς στη συμπεριφορά του παιδιού. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, η φύση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας , απαιτεί να ενταχθεί το παιδί σε κάποιο θεραπευτικό 

πρόγραμμα για να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα οι δυσκολίες, όχι 

μόνο του παιδιού, αλλά και των γονέων, καθώς και των δασκάλων. Για να 

αντιμετωπιστεί η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα δεν αρκεί 

μόνο να ενημερωθεί ο ενήλικας που ασχολείται με το παιδί. Σκοπός είναι να υπάρξει 

αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων απέναντι στο παιδί, την ψυχολογική 

υποστήριξη που χρειάζονται σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας τους καθώς και την 

κατάλληλη άσκηση και εκπαίδευση που είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εφαρμόσουν κατάλληλες τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006: 116). 

 Δεδομένου του γεγονότος ότι ακόμα και μετά την πετυχημένη παρέμβαση δεν 

είναι εφικτό να πετύχουμε την πλήρη αποκατάσταση, διότι το οργανικό υπόστρωμα 

εξακολουθεί να υπάρχει, δε χρησιμοποιούμε τον όρο « θεραπεία» για τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Είναι προτιμότερο να μιλάμε για 

«θεραπευτική παρέμβαση» καθώς στόχος είναι ο περιορισμός των πρωτογενών 

συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας, όπως 

και η πρόσληψη των δευτερογενών συμπτωμάτων ( χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

προβλήματα συμπεριφοράς κ.λ.π) προβλήματα τα οποία όπως εξετάσαμε 

εμφανίζονται αρκετά συχνά στη βάση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 116). 

 Υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας (γιατροί, 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) που μπορεί να εμπλέκονται. Οι γονείς μπορούν να 

φέρουν στην ομάδα τους όποιον περνάει πολύ χρόνο αλληλεπιδρώντας με το παιδί. 

Μια πρωταρχική παρέμβαση είναι η εκπαίδευση - ιδιαίτερα των γονέων και των 

εκπαιδευτικών (και του παιδιού όταν είναι δυνατόν) - για την Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Οι γονείς, ως διαχειριστές της 

περίπτωσης του παιδιού τους, όταν λάβουν τη διάγνωση πρέπει να κάνουν ό, τι 

μπορούν για να μάθουν για τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, προκειμένου να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική 

ομάδα υποστήριξης. Αυτή είναι η αρχή του ταξιδιού των γονιών για να γίνουν 
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«εμπειρογνώμονες της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας» - 

αποκτώντας τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να επιλέξουν τις καταλληλότερες 

θεραπείες και να υποστηρίξουν το παιδί τους στα εκπαιδευτικά και υγειονομικά 

συστήματα. (Rief, 2005) 

  Τη διάρκεια του εικοστού αιώνα εφαρμόστηκαν αρκετές θεραπευτικές 

μέθοδοι για τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. 

Ωστόσο, αρκετές από αυτές στην πορεία αποδείχθηκαν εσφαλμένες, διότι 

στηρίχτηκαν σε έρευνες που χαρακτηρίζονταν από σοβαρά μεθοδολογικά σφάλματα 

και σε ελλιπή ερευνητικά δεδομένα. Για τον παραπάνω λόγο αυτές οι θεραπευτικές 

μέθοδοι, εγκαταλείφθηκαν από τους ειδικούς. Έτσι οι ειδικοί αναζήτησαν 

εγκυρότερες και αποτελεσματικότερες μεθόδους παρέμβασης. Ορισμένες από αυτές 

ήτανε, η μέθοδος της βιοανάδρασης μέσω εγκεφαλογραφήματος (Adduci,1991), η 

δίαιτα του Feingold (1997) καθώς και άλλες μέθοδοι που στοχεύουν στη διέγερση του 

προθαλάμου, όπως είναι η μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης Ayres (1979)  

και η προσέγγιση του Levinson (1991). (Κάκουρος &Μανιαδάκη, 2006: 117). 

 Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδία στις ΗΠΑ ακολουθούν φαρμακευτική 

αγωγή με διεγερτικά φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας. (Swanson et al., 1995 ο.α 

Κάκουρος, Μανιαδάκη, 2006: 117). Τα αποτελέσματα μας δείχνουν πως το 95% αυτών 

ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή. (DuPaul & Barkley, 1993, ο.α στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006: 117). 

 Τα φάρμακα διέγερσης χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1930 για τη 

θεραπεία παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς. Στην πραγματικότητα, είναι τα 

φάρμακα για παιδιά για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η περισσότερη έρευνα. Τα 

διεγερτικά έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά για το 75 έως 90 τοις εκατό 

των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα. (Υπηρεσία 

Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, 1999). Αυτά είναι, επομένως, τα πιο συχνά 

συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα και συνιστώνται ως η πρώτη επιλογή για τη θεραπεία 

παιδιών με αυτή τη διαταραχή. Υπάρχει αφθονία δεδομένων που αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητα των διεγερτικών σε όλη τη διάρκεια ζωής τους (Sallee & 

Smirnov, 2003, ο.α στο Rief, 2005) 
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 Οι περισσότερες έρευνες μας δείχνουν πως η χρήση διεγερτικών φαρμάκων 

είναι αποτελεσματική ώστε να περιορίσουν τα συμπτώματα της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας στα περισσότερα παιδιά που είναι 

πάνω από 5 ετών. (Barkley, 1997a; Swanson et al., 1995 ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2006: 117). Τα φάρμακα αυτά βελτιώνουν κυρίως τον έλεγχο των παρορμήσεων,  τη 

συντηρούμενη προσοχή καθώς και τη μείωση της συνεχής δραστηριότητας σε 

πλαίσια όπου απαιτείται ο έλεγχος της συμπεριφοράς (Swanson et al., 1995 ο.α στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:117). Επιπλέον, τα παιδιά με τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα που υποβάλλονται σε φαρμακευτική 

αγωγή, φαίνεται πως είναι περισσότερο πρόθυμα να συνεργαστούν με δασκάλους και 

γονείς και ακολουθούν αποτελεσματικότερα κανόνες και εντολές. Υπάρχει μεγάλη 

εξέλιξη και στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών αυτών. Παρόλα αυτά, αυτή η εξέλιξη 

δεν επηρεάζει τη συνολική απόδοση μακροχρόνια. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 

117). 

 Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι τα διεγερτικά φάρμακα, ενώ βρίσκονται στο 

αίμα του παιδιού, δρουν για την ομαλοποίηση της βιοχημείας στα μέρη του 

εγκεφάλου που εμπλέκονται στη Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα. Συγκεκριμένα, ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ των 

νεύρων, κάνοντας περισσότερους νευροδιαβιβαστές διαθέσιμους για να ενισχύσουν 

το "σήμα" μεταξύ των νευρώνων. Οι νευροδιαβιβαστές που απελευθερώνονται πιο 

αποτελεσματικά όταν ένα παιδί παίρνει διεγερτικά είναι η ντοπαμίνη και, σε 

μικρότερο βαθμό, η νορεπινεφρίνη (Wilens, 1999). Ως αποτέλεσμα, το παιδί είναι σε 

θέση να εστιάζει καλύτερα την προσοχή, να ρυθμίζει το επίπεδο δραστηριότητας και 

τις παρορμητικές συμπεριφορές και να χρησιμοποιεί την εκτελεστική λειτουργία. 

(Rief, 2005) 

 Κάθε ένα από τα διεγερτικά έχει υψηλό ποσοστό απόκρισης. Ένα παιδί που 

δεν ανταποκρίνεται καλά (σε βελτίωση των συμπτωμάτων) με ένα συγκεκριμένο 

διεγερτικό φάρμακο συχνά ανταποκρίνεται καλά σε ένα άλλο. Υπάρχουν πλέον 

διάφορες επιλογές διεγερτικών φαρμάκων διαθέσιμες που οι γιατροί μπορούν να 

συνταγογραφήσουν για τη θεραπεία παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα . Η επιλογή του αρχικού φαρμάκου που πρέπει να 

δοκιμαστεί είναι θέμα της προτίμησης του γιατρού και των γονέων. Οι διάφοροι τύποι 
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διεγερτικών έχουν διαφορετικά στρώματα δράσης και απόκλισης, διάρκεια των 

αποτελεσμάτων και συστήματα απελευθέρωσης στο σώμα. (Rief, 2005) 

 Σε πολλές περιπτώσεις, η βελτίωση των συμπτωμάτων και της λειτουργίας 

είναι δραματική όταν το παιδί αρχίσει να παίρνει ένα διεγερτικό φάρμακο. Μερικά 

παιδιά έχουν την τύχη να έχουν αυτή τη δραματική ανταπόκριση με την πρώτη 

συνταγή και τη δοσολογία που λαμβάνουν. Πολλοί άλλοι θα επιτύχουν αυτήν την 

ανταπόκριση μετά την προσαρμογή του φαρμάκου σε δοσολογία ή με μια 

διαφορετική συνταγή για ένα άλλο από τα διεγερτικά φάρμακα . Η μελέτη- ορόσημο 

προσεγγίσεων πολυτροπικής θεραπείας απέδειξε ότι, από μόνη της, η σωστή θεραπεία 

φαρμακευτικής αγωγής παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα με διεγερτικό που έχει τιτλοποιηθεί σε θεραπευτικό 

επίπεδο είναι η αποτελεσματικότερη από όλες τις θεραπείες για τη βελτίωση των 

συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (MTA, 

1999, ο.α.  στο Rief, 2005) 

 Οι μεγαλύτερες επιδράσεις των διεγερτικών είναι στα βασικά συμπτώματα της 

υπερδραστηριότητας, της παρορμητικότητας, της απροσεξίας και των συναφών 

χαρακτηριστικών της παραβίασης, της επιθετικότητας και της αντίρρησης. Επίσης, 

βελτιώνουν τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά στην τάξη και προάγουν την αυξημένη 

αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους συνομήλικους (US 

Public Health Service, 1999 ο.α. στο Rief, 2005) 

Το γεγονός πως υπάρχει θετική  επίδραση των φαρμάκων στη μείωση της 

διασπαστικής συμπεριφοράς για κάποιο χρονικό διάστημα και στη διατήρηση της 

προσοχής δεν καθιστά απαραίτητη τη χρήση διεγερτικών φαρμάκων ως την 

καταλληλότερη και αποκλειστική μορφή παρέμβασης. Τα θετικά αποτελέσματα είναι 

μόνο κατά τη διάρκεια της λήψης της αγωγής. Μακροπρόθεσμα μειώνεται σημαντικά 

η βελτίωση τους και δε συμβάλλουν στην έκβαση της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας κατά την εφηβική και ενήλικη ζωή. Οι περισσότεροι 

ειδικοί συμφωνούν πως στις περιπτώσεις όπου γίνεται χορήγηση φαρμακευτικής 

αγωγής, καλό θα είναι να συνυπάρχουν και άλλες μέθοδοι (Hinshaw et al., 1984 ο.α στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 117). 

 Σύμφωνα με τους DuPaul &Eckert (1997) μια πρόσφατη μετα- ανάλυση 63 

ερευνών από το 1971 έως το 1995 έδειξαν πως η τροποποίηση των τεχνικών της 
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συμπεριφοράς επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας στο 

σχολικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα οι κλινικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως οι 

συμπεριφορικές τεχνικές θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή των ειδικών στα  παιδιά 

που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητας. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:118). 

 Οι βασικοί στόχοι των τεχνικών τροποποίησης της συμπεριφοράς είναι τόσο  

η ανάπτυξη νέων λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς, που το παιδί δεν τις είχε στα 

πλάνα  του, όσο και να μειωθούν σημαντικά οι  μορφές συμπεριφοράς που είναι 

ανεπιθύμητες. Οι προαναφερθείσες τεχνικές ποικίλουν και βασίζονται στην έννοια 

της διαφορικής ενίσχυσης: «θετικής για την εκδήλωση θετικής συμπεριφοράς καθώς 

και αρνητικής για την ενίσχυση αρνητικής συμπεριφοράς». Αρχικά η ενασχόληση 

των ειδικών πραγματοποιούνται για μία μόνο διάσταση της συμπεριφοράς, πλέον 

επικεντρώνονται  σε ένα ευρύ φάσμα μορφών (Καραδήμας, 2001, ο.α  στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006:118). 

 Επίσης, είναι αναγκαίο να εκπαιδεύονται οι γονείς και ενδεχομένως και οι 

δάσκαλοι στο πώς να χρησιμοποιούν τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς , διότι  δε 

γίνεται αυτόματα η γενίκευση των αποτελεσμάτων των τεχνικών αυτών από τον 

τομέα της κλινικής στο περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου. Είναι αναγκαίο 

να εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι και οι γονείς με σκοπό να διαθέτουν την ικανότητα να 

μπορούν να χειριστούν τη συμπεριφορά των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα , με τέτοιο τρόπο ο οποίος να αποτρέπει την εκδήλωση 

της αρνητικής συμπεριφοράς και να επιτρέπει να εκδηλώνεται η θετική συμπεριφορά 

του παιδιού. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:118). 

 Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία είναι επέκταση των μεθόδων 

τροποποίησης της συμπεριφοράς. Περιέχει τον τρόπο για να κατανοηθούν οι στάσεις, 

οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις, όχι μόνο των ατόμων που δέχονται τη θεραπεία αλλά 

και των ανθρώπων που είναι σημαντικοί στο κοντινό περιβάλλον του παιδιού. Ο 

βασικός σκοπός της γνωσιακής- συμπεριφορικής παρέμβασης είναι να συμβάλλει στη 

βοήθεια των γονέων και των παιδιών να είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο στα 

συναισθήματα και στις σκέψεις τους με σκοπό να πετύχουν την αλλαγή της 

συμπεριφοράς τους. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία βασίζεται ειδικότερα σε 
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αρχές θεωρίας της μάθησης και γενικότερα σε αρχές θεωρίας της συμπεριφοράς. 

(Ollendick, 1986, ο.α. στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006: 118). 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιής συνεργασία των γονέων με τους 

ειδικούς στη θεραπευτική διαδικασία, είναι να εντοπίσουν οι γονείς τις 

δυσλειτουργικές τους αντιλήψεις για το πρόβλημα του παιδιού και να τις 

αντικαταστήσουν με ορθότερες και περισσότερο λειτουργικές. (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2000a, ο.α στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006:119) 
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5. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για 

το Νηπιαγωγείο 

 

5.1. Σκοπός 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών σκοπός του 

νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά έτσι ώστε να προαχθούν σωματικά, 

συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων 

της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Πιο συγκεκριμένα, το νηπιαγωγείο λειτουργεί ως φορέας κοινωνικοποίησης 

για το παιδί, μετά την οικογένεια. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαίο το νηπιαγωγείο να 

εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτύσσονται, αλλά και να 

κοινωνικοποιούνται ομαλά και σε πολλές πλευρές παράλληλα. Για να είναι πιο 

ολοκληρωμένος ο ενιαίος σχεδιασμός της εκπαίδευσης, στο συγκεριμένο πλαίσιο 

περιλαμβάνεται και η Προσχολική Αγωγή, εφόσον αποτελεί μια γενικευμένη αρχή, 

αλλά και μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε αναπτυγμένης κοινωνίας. 

(ΔΕΠΠΣ, 2003:586) 

 

5.2. Προγράμματα για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών 

Όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλάισιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003), 

τα προγράμματα του νηπιαγωγείου για να έχουν τα αναμενόμενα θετικά, αλλά και 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, θα πρέπει να στηρίζονται: 

• Στη γνώση του τρόπου μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών 

• Στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εμπειρικά δεδομένα που 

αφορούν το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, το κίνητρο των παιδιών για τη μάθηση είναι να γνωρίσουν τον 

κόσμο. Μέσα σε ένα ασφαλές και με ποικίλα ερεθίσματα περιβάλλον, τα παιδιά 

εξερευνούν με τις αισθήσεις τους, δημιουργούν ιδέες και οικοδομούν τη γνώση. Κατά 

την ανάπτυξή τους οδηγούνται σε πιο σύνθετες και περίπλοκες μορφές 

αλληλεπίδρασης με τα παιδιά της ίδιας ηλικίας και τους ενήλικες που επιδρούν στις 

γλωσσικές και νοητικές τους ικανότητες. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιούν διαρκώς τις 

γνώσεις που αποκτούν και τις ιδέες τους για διαφορετικούς σκοπούς και με ποικίλους 
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τρόπους. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν την ικανότητα της προσαρμογής τους 

στο περιβάλλον. (ΔΕΠΠΣ, 2003: 586) 

 Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των προγραμμάτων για το τι 

θεωρείται σημαντικό να μάθουν τα παιδιά και πότε και για το αν πρέπει να δίνεται 

έμφαση στο περιεχόμενο ή τη διαδικασία μάθησης, δημιουργούνται διάφορα 

ερωτήματα, αλλά και συζητήσεις. Επιπλέον, στο σχεδιασμό των προγραμμάτων 

υπολογίζεται η ατομικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαδέροντα και οι ανάγκες του, οι 

κοινωνικές αξίες και τα προϊόντα του πολιτισμού μας καθώς επίσης και οι προσδοκίες 

των γονέων. Κυρίως όμως, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά 

βαθμιαία τα απαραίτητα εφόδια , γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, προκειμένου 

να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στον κόσμο δημιουργικά κι ευτυχισμένα. 

(ΔΕΠΠΣ, 2003:586) 

 Ακόμη, στις σχετικές οδηγίες των διεθνών οργανισμών και φορέων 

εκπαίδευσης υποδεικνύεται έντονα  η προτεραιότητα που είναι απαραίτητο να δοθεί 

στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Ταυτόχρονα, αυτές οι σχετικές 

οδηγίες ασκούν αυστηρή κριτική στη μάθηση αποσπασματικών και απομονομένων 

γνώσεων, στη δίχως νόημα και ενδιαφέρον άσκηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων και 

στις εξαντλητικές επαναληπτικές εργασίες για το παιδί. (ΔΕΠΠΣ, 2003:586) 

 Τέλος, αναγνωριζεται η αξία που έχει η εφαρμογή των εναλλακτικών τρόπων 

για την αξιολόγηση, έχοντας ως στόχο να υποστηρίξει και να ανατροφοδοτήσει το 

πρόγραμμα. Όμως, εκτιμάται όλο το εκπαιδευτικό έργο έτσι ώστε να βελτιώνεται 

διαρκώς και να πραγματοποιείται η επίτευξη των στόχων αλλά και η ουσιαστική 

ωφέλεια των παιδιών και των οικογενειών τους. (ΔΕΠΠΣ, 2003:586) 

5.3. Βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

«Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι 

ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας» (ΔΕΠΠΣ, 2003). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003) το σύστημα αυτό 

απεικονίζει όσα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, να γνωρίσουν τις διαδικασίες με τις 

οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που προσδιορίζονται, καθώς επίσης και 

να γνωρίσει ο εκπαιδευτικός αυτά που πρέπει να κάνει και συγχρόνως υποβάλλει το 
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πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιείται η μάθηση αλλά και η διδασκαλία. Όμως, για να 

έιναι αυτό το πλαίσιο αναπτυξιακά κατάλληλο αλλά και αποτελεσματικό για όλα τα 

παιδιά του νηπιαγωγείου είναι απαραίτητο (ΔΕΠΠΣ, 2003): 

• Να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να υπολογίζει τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών σε αυτήν την ηλικία. 

• Να προσαρμόζεται στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε 

παιδιού με ευελιξία, αλλά και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων 

των παιδιών, για παράδειγμα όπως είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με 

ιδιαίτερες ικανότητες. 

• Να προσφέρει ευκαιρίες έτσι ώστε να στηρίζει την πολιτισμική ταυτότητα και 

τη γλώσσα όλων των παιδιών. 

• Να έχει ως βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και τις εμπειρίες και να συνδέει 

τη γνώση με την καθημερινή πρακτική στο σχολείο. 

• Να δυναμώνει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία 

με τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς από άλλες βαθμίδες και 

γενικότερα το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία. 

• Να κάνει ενιαία τη γνώση και να εξελίσσει τη διαθεματικότητα. 

• Να επιφέρει το ενδιαφέρον για τη μάθηση και να εξελίσσει τη γνώση, την 

κατανόηση, καθώς και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων 

και αξιών. 

• Να ενθαρρύνει την πρόσβαση σε πολλές πηγές της γνώσης, την επιλογή και τη 

χρήση πολλών υλικών, την προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με 

ποικίλους τρόπους. 

• Να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να 

συνεχίζουν να γνωρίζουν διαρκώς προάγοντας την αναζήτηση, την κριτική 

σκέψη, την αιτιολόγηση, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση των 

προβλημάτων, καθώς επίσης να εξασκούν τις δεξιότητές τους. 

• Να επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μη θεωρείται αναγκαία η 

«σωστή» απάντηση, αλλά να αξιοποιεί αναλόγως τα λάθη τους στο σχεδιασμό 

του εκπαιδευτικού έργου. 

• Να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν αλλά και να εκφράζουν 

τις ιδέες και τα συναισθήματά τους με ποικίλους τρόπους, όπως για 

παράδειγμα με το παιχνίδι, τη γραφή, τη ζωγραφική, τη δραματοποίηση κ.α. 
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• Να δυναμώνει την αυτοαντίληψη και την αυτονομία. 

• Να στηρίζει τον ρόλο που έχει η γλώσσα σε όλα τα προγράμματα. 

• Να διακρίνει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του προγράμματος. 

• Να ενσωματώνει την τεχνολογία στις διάφορες δραστηριότητες του 

προγράμματος όπου υπάρχει η δυνατότητα και να αξιοποιεί όλες τις πηγές της 

πληροφόρησης, όπως είναι το διαδίκτυο. 

• Να εμπεριέχει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα. 

• Να μπορεί διαρκώς να ανανεώνεται και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 

της εποχής μας, οι οποίες μεταβάλλονται. 

 

5.4. Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

καθορίζει «τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού καθώς επίσης και της 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, 

Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματοποίηση, Μουσική, Φυσική Αγωγή) 

και Πληροφορικής για το παιδί». (ΔΕΠΠΣ, 2003) 

 Τα προγράμματα αυτά δε θεωρούνται αντιληπτά διδακτικά αντικείμενα και 

δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία, όμως για να προγραμματιστούν και να 

υλοποιηθούν δραστηριότητες, οι οποίες έχουν νόημα και σκοπό για τα παιδιά. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα που αφορά την Πληροφορική, βοηθάει τα παιδιά να 

γνωρίσουν τη χρήση του υπολογιστή , ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ως εργαλείο 

διερεύνησης και επικοινωνίας, εφόσον βοηθάει πολύ ο εκπαιδευτικός. (ΔΕΠΠΣ, 

2003:587) 

 

5.5. Μεθοδολογία 

5.5.1. Χαρακτηριστικά στοιχεία της Μεθοδολογίας 

o Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (2003), τα προγράμματα επιδιώκουν τις κατάλληλες 

αναπτυξιακά πρακτικές αλλά και τις χρήσιμες και διερευνητικές 

δραστηριότητες με διαθεματικό χαρακτήρα, οι οποίες έχουν σημασία για τα 

παιδιά προκειμένου: 

• Να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους 

• Να κοινωνικοποιούνται 
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• Να μάθουν τον κόσμο στο ανθρωπογενές και στο φυσικό περιβάλλον. 

o Η Επικοινωνία, δηλαδή η αλληλεπίδραση και η παρουσίαση δεδομένων με 

ποικίλους τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα οι κατασκευές, η 

δραματοποίηση, το σχέδιο, οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα, καθώς επίσης 

και η Τεχνολογία, δηλαδή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η κάμερα, η 

φωτογραφική μηχανή, το μαγνητόφωνο κ.α. διατρέχουν όλα τα προγράμματα. 

Επίσης, η επικοινωνία και η τεχνολογία υποστηρίζουν τη διαδικασία της 

μάθησης, εφόσον αυτή πραγματοποιείται με διαδραστικό και πολυαισθητικό 

τρόπο. Πιο συγκεκριμένα η Γλώσσα, έχει εξ ορισμού διαθεματικό χαρακτήρα. 

Μάλιστα, όλα τα θέματα τα οποία προσεγγίζονται συνδέονται με 

δραστηριότητες όπως είναι αυτές της ανάγνωσης, της γραφής και της 

προφορικής επικοινωνίας. (ΔΕΠΠΣ, 2003:590) 

o Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 

(2003), τονίζει τη διαδικασία δίχως να παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα των 

γνώσεων, την οποία προϋποθέτουν και δημιουργούν οι διαδικασίες. Επιπλέον, 

στις επιδιώξεις που έχουν όλα τα προγράμματα υποδεικνύεται έντονα ο 

τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται οι στόχοι αλλά και ο ενισχυτικός ρόλος 

του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, μέσα από τις ενδεικτικές δραστηριότητες, 

οι οποίες είναι κατάλληλες για τα παιδιά του νηπιαγωγείου αναδεικνύονται οι 

στόχοι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων. 

o Οι δραστηριότητες, οι οποίες προτείνονται στο πρόγραμμα είναι ενδεικτικές, 

εφόσον πολλές από αυτές προέρχονται από τα τρέχοντα γεγονότα καθώς και 

από τα αυθόρμητα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επομένως, ο εκπαιδευτικός 

έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογή από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, 

να σχεδιάζει και να στηρίζει παρόμοιες διαθεματικές δραστηριότητες, 

υπολογίζοντας όλες τις δυνατότητες τις οποίες μπορεί να προσφέρει το 

ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον. Ακόμη, αξιοποιεί διάφορες πηγές 

πληροφόρησης, υπάρχει συνεργασία με τους γονείς και προωθεί τις 

εκπαιδευτικές ανταλλαγές με ποικίλους τρόπους με την ευρύτερη κοινωνία. 

(ΔΕΠΠΣ, 2003:591) 
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5.5.2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να εξασφαλίζονται τα 

κίνητρα και οι προϋποθέσεις της μάθησης για όλα τα παιδιά μέσα σε ένα περιβάλλον 

το οποίο είναι ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό αλλά και πλούσιο σε ερεθίσματα. 

Οργανώνει λοιπόν, τις ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο 

νόημα αλλά και ενδιαφέρον για τα παιδιά μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας, 

ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και διανομής της εργασίας και των 

ρόλων. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το 

παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης, τη 

συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία και την παρουσίαση ιδεών. 

Επιπλέον, επιδιώκει να συμμετέχει αβίαστα το κάθε παιδί στις καθημερινές 

δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα με το δικό του τρόπο και το ρυθμό. 

Ακόμη, αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, καθώς επίσης και τα βιώματα και τις 

εμπειρίες των παιδιών ως ένα σημείο εκκίνησης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη 

διερεύνηση και τον εμπλουτισμό τους. (ΔΕΠΠΣ, 2003:591) 

 Επομένως, ο ρόλος που έχει ο εκπαιδευτικός θεωρείται καθοριστικός αφού 

βοηθά, συνεργάζεται, διαμεσολαβεί καθώς και διευκολύνει ολόκληρη τη μαθησιακή 

διαδικασία. (ΔΕΠΠΣ, 2003:591) 

5.6. Συμπεράσματα 

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (2003) είναι πλαίσιο που εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο και 

βοηθάει τα παιδιά να προαχθούν σωματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και νοητικά 

μέσα από τους στόχους που θέτει. Επιπλέον, το νηπιαγωγείο θεωρείται φορέας 

κοινωνικοποίησης και τα προγράμματά του για την εκπαίδευση στηρίζονται στη 

γνώση του τρόπου μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών, καθώς επίσης και στις 

σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εμπειρικά δεδομένα που αφορούν το 

σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων. 

 Πιο συγκεκριμένα, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

αναδυκνεύει όσα πρέπει να γνωρίσουν τα παιδιά αλλά και τις διαδικασίες για τις 

επιτυχημένες επιδιώξεις. Επίσης, αναδεικνύει όσα οφείλει να κάνει ο εκπαιδευτικός 

και να υποβάλλει το πλαίσιο που θα υλοποιήσει για τη μάθηση και τη διδασκαλία. 
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Παρόλο που το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών αναφέρεται σε 

όλα τα παιδιά, παρατηρείται έντονα ότι δεν κάνει κάποια αναφορά στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες ή ικανότητες. Φαίνεται λοιπόν, ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει 

μεριμνήσει για τα παιδιά αυτά και επομένως δεν περιλαμβάνονται στο Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Ωστόσο, η μόνη αναφορά που γίνεται στο 

πλαίσιο αυτό για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι στις «Βασικές αρχές του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο», όπου 

παρατίθενται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να είναι το πλαίσιο αναπτυξιακά κατάλληλο 

και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Αυτή η προϋπόθεση που 

αναφέρεται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι η εξής: «Να προσαρμόζεται στις 

ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού με ευελιξία, αλλά και να 

εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών, για παράδειγμα όπως είναι 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με ιδιαίτερες ικανότητες». 
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6. Συνεκπαίδευση των παιδιών 

6.1. Ιστορική αναδρομή προς την ισότιμη εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία 

Η απόπειρα της εκπαίδευσης και φοίτησης των μαθητών με ή χωρίς αναπηρία έχει 

περάσει από πολλά στάδια και το περιεχόμενο τους αποτυπώνεται σε διαφορετικούς 

όρους. Σύμφωνα με τους Thomas & Loxley (2001), κάποιοι όροι που χαρακτηρίζουν 

αυτήν την απόπειρα είναι «Μερική φοίτηση στη γενική τάξη» - «Ένταξη», 

«Πρωτοβουλία στη Γενική εκπαίδευση», «Συνεκπαίδευση» - «Πλήρης 

συνεκαπίδευση» και «Καθολικός σχεδιασμός». (Σούλης, 2013:31) 

 Πιο συγκεκριμένα, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, έγινε πράξη η 

«μερική φοίτηση στη γενική τάξη», η οποία προέκυψε από το αίτημα που τέθηκε ότι 

ο μαθητής με αναπηρία πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή εμπειρία συνύπαρξης με το 

γενικό πληθυσμό των μαθητών. Στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν, οι μαθητές με αναπηρία 

φοιτούσαν στη γενική τάξη για ορισμένες ώρες της σχολικής ημέρας. (Σούλης, 

2013:32) 

 Ωστόσο, την ίδια περίοδο εμφανίστηκε ο όρος «ένταξη», ο οποίος 

αναφερόταν στην προσπάθεια να αναδιαμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Με 

αυτόν τον τρόπο δινόταν η ευκαιρία και το δικαίωμα να εκπαιδεύονται όλοι οι 

μαθητές με αναπηρία, σε αντίθεση με την «μερική φοίτηση στη γενική τάξη» κατά το 

οποίο αποκλείονταν από τις εκπαιδευτικές δομές ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των 

μαθητών αυτών. Επίσης, ο συγκεκριμένος όρος τόνιζε την υποχρέωση να 

επαναπροσδιοριστεί η συνολική λειτουργία της ειδικής εκπαίδευσης, αλλά και 

προτάσσει να μετασχηματιστούν οι τρόποι ανίχνευσης, παιδαγωγικής αξιολόγησης 

και εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία, καθώς να θεσπιστεί νέα νομοθεσία και να 

υιοθετηθούν νέες πολιτικές. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα να γίνει η 

εκπαίδευση πιο αποτελεσματική. (Σούλης, 2013:32) 

 Όσον αφορά τον πρακτικό τομέα, η ένταξη εφαρμόστηκε αποσπασματικά 

χωρίς να πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες καινοτομίες και προσαρμογές. Επομένως, οι 

μαθητές με αναπηρία αν και βρίσκονταν στον ίδιο χώρο του σχολείου με τους 

υπόλοιπους μαθητές, παρέμεναν απομονωμένοι από αυτούς. Ωστόσο, προκλήθηκε 

έντονος προβληματισμός όσον αφορά τη λειτουργία των ειδικών τάξεων και αν αυτές 
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περιθωριοποιούσαν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη συνέχεια, τη 

δεκαετία του 1990 εμφανίζεται ο όρος «συνεκπαίδευση» (Vislie, 2003, ο.α. στο Σούλης, 

2013). (Σούλης, 2013:32-33) 

 

6.2. Ορισμοί της συνεκπαίδευσης των παιδιών  

6.2.1 Γενικά 

Η εκπαίδευση των μαθητών, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποτελεί 

μια στατική διαδικασία. Συνεχίζει να εξελίσσεται έως σήμερα, εφόσον μεταβάλλονται 

σε όλες τις χώρες οι αντιλήψεις, οι πολιτικές αλλά και η πρακτική εφαρμογή των 

προγραμμάτων της ειδικής εκπαίδευσης (Νάνου et al., 2009). Σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994) η πρόταση της ενσωμάτωσης και της ένταξης έχει 

μετατοπιστεί σε αυτή της συνεκπαίδευσης των μαθητών με και δίχως ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως συγκεκριμένα αναφέρει η Χάρτα του Λουξεμβούργου 

(1996) σε «Ένα σχολείο για όλους» (Watkins, 2003). Η συνεκπαίδευση αναφέρεται 

στην παροχή κατάλληλων διδακτικών και μορφωτικών εμπειριών σε όλους τους 

μαθητές αλλά και στην αναδιοργάνωση του σχολείου, για να συμπεριλάβει τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Χατζημανώλη, 2005) και να ανταποκρίνεται 

το σχολείο αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών, 

ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Αναλυτικότερα, η 

συνεκπαίδευση στοχεύει να δημιουργηθεί «Ένα σχολείο για όλους», το οποίο θα είναι 

«ανοικτό» σε κάθε μαθητή της συνοικίας και δεν θα αποκλείει κανέναν, έχοντας ως 

πρόφαση ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. (Σούλης, 

2013:33) 

 Ωστόσο, η συνεκπαίδευση προσδιορίζεται με ποικίλους χαρακτηρισμούς. 

Σύμφωνα με τα βασικά αξιώματα, τα οποία καθορίζουν το περιεχόμενό της, η 

συνεκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία διαρκούς και συστηματικής αλλαγής. Η 

διαδικασία αυτή προσπαθεί να αναθεωρήσει ριζικά την κυρίαρχη κοινωνική 

ιδεολογία, σχετικά με τον προσδιορισμό των εννοιών «ικανότητα», «επιτυχία» και 

«αποτυχία» (Whitty, 2002, ο.α. στο Σούλης, 2013). (Σούλης, 2013:33) 

 Επιπλέον, η συνεκπαίδευση ορίζεται στο πλαίσιο των θεμελιωδών 

δημοκρατικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει διάφορες 
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διαστάσεις των αρχών αυτών, την ισότητα στη συμμετοχή, το σεβασμό στη 

ποικιλομορφία, την αποδοχή της ποικιλομορφίας κ.α. Η αξιοποίηση αυτή έχει θετικές 

συνέπειες στην κοινωνική αλλά και την ψυχοπνευματική ανάπτυξη των μαθητών. 

Επίσης, βοηθάει να οξυνθεί η κριτική τους σκέψη, να ανατραπούν τα στερέοτυπα και 

να ενισχυθούν οι κοινωνικές τους δεξιότητες. (Σούλης, 2013:34) 

 Ακόμη, η συνεκπαίδευση προσπαθεί να γεφυρώσει το «χάσμα» που υπάρχει 

ανάμεσα στους διαφορετικούς μαθητές (Σούλης, 2013:34). Για παράδειγμα, όπως 

αναφέρει ο Fisher (2007), να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους μαθητές που 

κατηγοριοποιούνται σε  ομάδα υψηλού κινδύνου για τη σχολική αποτυχία, στους 

μαθητές με αναπηρία και στους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Παρόλα αυτά, η συνεκπαίδευση δε θεωρείται στόχος αλλά μέθοδος, σύμφωνα 

με την οποία φαίνεται πως κάθε μαθητής θα κατορθώσει να αναπτύξει τις ικανότητες 

που διαθέτει όσο περισσότερο μπορεί. Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που δεν έχει 

τέλος. Όμως, για να γίνουν αποτελεσματικότερες οι πρακτικές συνεκπαίδευσης είναι 

απαραίτητο να μεταβάλλονται συνεχώς και να αναθεωρούνται τα στοιχεία της 

διδασκαλίας, δηλαδή οι διδακτικές στρατηγικές, η οργάνωση της τάξης, η 

επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Carrington & Robinson, 2004, ο.α στο 

Σούλης, 2013). (Σούλης, 2013:34) 

 Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει ο Σούλης (2013), η συνεκπαίδευση προτείνει 

υψηλούς στόχους, έτσι ώστε να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους τομέις της 

κοινωνίας ως ενήλικες. Από την άλλη πλευρά, η συνεκπαίδευση σηματοδοτεί ένα 

όραμα. Πιο συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση αυτού του οράματος προϋποθέτει να 

δεσμέυσει όλα τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια σχολική κοινότητα συνύπαρξης 

και συνδημιουργίας (Warren & Alston, 2004, ο.α. στο Σούλης, 2013). 

 Συνεπώς, η συνεκπαίδευση αποτελεί μια ιδέα, η οποία ενώνει τους μαθητές, 

τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους αρμόδιους φορείς καθώς και την ευρύτερη 

κοινότητα στην κοινή προσπάθεια να δημιουργηθεί το «Σχολείο για όλους» (Σούλης, 

2013:35). 
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6.2.2. Στην προσχολική ηλικία 

Όπως αναφέρει ο Σούλης (2018), υπάρχουν αρκετοί ορισμοί που χαρακτηρίζουν τη 

συνεκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτούς τους ορισμούς, η συνεκπαίδευση θεωρείται: 

• Μια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κάθε παιδί ανεξαρτήτως από την 

κατάσταση και τις εμπειρίες του 

• Η από κοινού σχολική ζωή και μάθηση παιδιών με και χωρίς Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

• Η διαδικασία αναγνώρισης, κατανόησης και άρσης των εμποδίων που 

παρεμποδίζουν την κοινή ζωή, καθώς και την εκπαίδευση 

• Η συνεκπαίδευση έχει διαφορετικό νόημα για διαφορετικά άτομα 

 

Επιπλέον, η συνεκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, δεν αναφέρεται 

αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ακόμη, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί αν δεν συμμετέχει και επιτρέπει η 

οικογένεια, καθώς και αν δεν σχεδιαστεί κατάλληλα και δεν δεχτεί τροποποιήσεις. 

Επίσης, η συνεκπαίδευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει συμμετοχή 

κατάλληλου προσωπικού. Τέλος, η συνεκπαίδευση δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση, 

αλλά αναφέρεται σε όλη την κοινωνία. (Σούλης, 2018) 

 

6.3. Βασικές προϋποθέσεις στην υλοποίηση της συνεκπαίδευσης 

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ανάπτυξη της Ειδικής 

Αγωγής, όπως αναφέρει ο Watkins (2003), η εφαρμογή της πολιτικής της 

συνεκπαίδευσης δεν προϋποθέτει ορισμένες τυπικές αλλαγές, όμως μια ουσιαστική 

αλλαγή του σχολείου, έχοντας ως στόχο να διαμορφώσει ένα πλαίσιο νομοθεσίας και 

πολιτικής, στο οποίο να στηρίζεται η συνεκπαίδευση. Ωστόσο όπως αναφέρει ο 

Ainscow (2000), για να υλοποιηθεί η προσπάθεια να δημιουργηθεί «Ένα σχολείο για 

όλους», είναι απαραίτητο να υπάρχουν 6 βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες 

διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές εφαρμογής για τη συνεκπαίδευση. 

 Αναλυτικότερα, μία από τις προϋποθέσεις αυτές είναι η χρήση της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης του σχολείου. Η πραγματοποίηση των πρακτικών 

συνεκπαίδευσης είναι υποχρεωμένη να έχει ως αφετηρία την παιδαγωγική και 

διδακτική εμπειρία, καθώς επίσης και τις γνώσεις και τα βιώματα που ήδη έχουν οι 
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εκπαιδευτικοί. Παρόλα αυτά, οι εκάστοτε διδακτικές τεχνικές και οι μέθοδοι, που 

χρησιμοποιούν τα σχολεία, έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματιστούν σε πρακτικές 

και στρατηγικές συνεκπαίδευσης με τη βοήθεια της ανάλυσης της συζήτησης και της 

κριτικής. (Σούλης, 2013:35) 

 Επιπλέον, στις προϋποθέσεις αυτές ανήκει και η προσεκτική παρατήρηση, 

καθώς και ο εντοπισμός των εμποδίων που παρεμποδίζουν την πραγματοποίηση της 

συνεκπαίδευσης. Ειδικότερα, θεωρείται σημαντικός ο εντοπισμός εκείνων των 

στοιχείων που δυσκολεύουν την απόδοση των μαθητών, μέσα στο πλαίσιο μιας 

ανάλυσης των διδακτικών μεθόδων που εφαρμόζονται στην τάξη, έχοντας ως 

αποτέλεσμα να αμφισβητείται η χρησιμότητα της συνεκπαίδευσης. Για παράδειγμα, 

όταν χρησιμοποιούνται ακατάλληλες τεχνικές διδασκαλίας, κάποιοι από τους μαθητές 

της τάξης δεν έχουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν στόχους, τους οποίους οι 

υπόλοιποι συμμαθητές τους επιτυγχάνουν. Ωστόσο, κάποιες παιδαγωγικές αστοχίες 

του εκπαιδευτικού είναι πιθανό να μη προωθούν τη συνεργασία μεταξή των μαθητών. 

(Σούλης, 2013:36) 

 Ακόμη μία προϋπόθεση σύμφωνα με τον Σούλη (2013) είναι ότι η 

αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των μαθητών θεωρείται πηγή μάθησης και 

εμπειριών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται σύγχυση και αμηχανία 

όταν αντιμετωπίζουν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία, σε 

σύγκριση με τις ανάγκες των τυπικώς αναπτυσσόμενων μαθητών. Παρόλα αυτά, οι 

αλλαγές του διδακτικού τρόπου που είναι απαραίτητες, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αυτές αποτελούν μια πηγή εμπειριών σχετικά με την 

επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών, καθώς αυξάνεται συγχρόνως η ικανότητα 

και η ετοιμότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις καταστάσεις της 

συνεκπαίδευσης. 

 Άλλη μία προϋπόθεση θεωρείται η ανάπτυξη της «κοινής γλώσσας» μεταξύ 

των εκπαιδευτικών σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές. Δεδομένου ότι ο κάθε 

εκπαιδευτικός αναπτύσσει μια προσωπική θεωρία σχετικά με τη διαχείρηση της 

τάξης, είναι απαραίτητο να διαμορφώσει μια κοινή γλώσσα ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς απέναντι στη συνεκπαίδευση. Αυτό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 

μέσα από τις συμμετοχικές και συνεργατικές δράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, 

όπως για παράδειγμα, μέσα από τις σχετικές ομάδες συζητήσεων, παρακολούθησης 

κοινών παραδειγματικών διδασκαλιών κτλ. (Σούλης, 2013:36-37) 



74 
 

 Επίσης, προϋπόθεση της συνεκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο Σούλης (2013) 

αποτελεί αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την υποστήριξη της μάθησης. 

Όσον αφορά την έννοια των «πόρων», πέρα από τα υλικά μέσα αναφέρεται επίσης 

και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό, είναι αναγκαίο να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να εφαρμόζονται επιτυχώς οι διάφορες διδακτικές 

μέθοδοι, οι οποίες προωθούν τη συνεκπαίδευση. 

 Τελευταία προϋπόθεση για τη συνεκπαίδευση είναι να δημιουργηθούν 

συνθήκες, οι οποίες να εμψυχώνουν την εφαρμογή των καινοτόμων εγχειρημάτων. 

Παρόλα αυτά, ένας ισχυρός παράγοντας, ο οποίος προκαλλεί απροθυμία στους 

εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τακτικές συνεκπαίδευσης, είναι η ανησυχία τους 

μήπως θεωρηθούν ανέτοιμοι και ανεπαρκείς όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα 

από την κοινωνία. (Σούλης, 2013:37) 

 Ωστόσο, στην Ελλάδα η εκπαίδευση των μαθητών, οι οποίοι έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και η διαδικασία της ένταξης στη γενική εκπαίδευση, γίνεται 

προσπάθεια να επιτευχθεί μέσα από τα τμήματα ένταξης. Σε αυτά τα τμήματα 

εφαρμόζεται η πρακτική της συνδιδασκαλίας από έναν εκπαιδευτικό γενικής 

εκπαίδευσης και από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. (Νάνου et al., 2009) 

 

6.3.1. Στην προσχολική ηλικία 

Παρόλα αυτά, το πιο πιθανό είναι να φοιτούν στο νηπιαγωγείο παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς να υπάρχει η υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής. Επόμενως, εφαρμόζονται οι αρχές της συνεκπαίδευσης «ένα σχολείο για 

όλους», χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, σχέδιο και ειδικές γνώσεις, 

παρά μόνο η ευαισθησία των εκπαιδευτικών (Νάνου et. al., 2009). Όσον αφορά την 

προσχολική ηλικία, οι προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί η συνεκπαίδευση είναι οι εξής 

(Σούλης, 2018): 

• Δεν απορρίπτεται κανένα παιδί 

• Αναλογία παιδιών με και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

• Πλήρης συμμετοχή 

• Ισότιμες δυνατότητες επιλογής για τους γονείς 

• Συμμετοχή των γονέων στο μέγιστο βαθμό 

• Προετοιμασία για την κοινωνική ένταξη 

• Κατάλληλη αξιολόγηση και παρέμβαση 
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Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Σούλης (2018) η βασική προϋπόθεση για να στεφθεί 

με επιτυχία η συνεκπαίδευση, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση αλλά και ο σχεδιασμός 

παρέμβασης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του κοινού νηπιαγωγείου πρέπει να παρέχεται 

ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

6.4. Διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πράξης 

Η διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πράξης αποτελεί μια διαδικασία αναγνώρισης 

των καταλληλότερων στρατηγικών έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι (Weston, 

1992). Σύμφωνα με τον Hall (1992), ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να 

αποκτήσουν γνώσεις, ενώ συχγρόνως εμπεριέχει τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος παράλληλα με τις εμπειρίες, τη γνώση, την κατανόηση, τις στάσεις και 

τις δεξιότητες των μαθητών κατά τη διαδικασία της μάθησης. Ωστόσο, η 

διαφοροποίηση συνδέεται με την αξιολόγηση. 

 

6.5. Αξιολόγηση και παρέμβαση στην προσχολική εκπαίδευση 

Η αξιολόγηση αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και οι άλλες 

ειδικότητες που αναμιγνύονται στην εκπαίδευση του μαθητή, συγκεντρώνουν 

μεθοδικά και στη συνέχεια χρησιμοποιούν πληροφορίες για το επίπεδο των 

ικανοτήτων αλλά και της ανάπτυξης του μαθητή από διαφορετικές περιοχές της 

εκπαιδευτικής τους εμπειρίας, δηλαδή την επίδοση, τη συμπεριφορά και την 

κοινωνικότητα (Watkins, 2007). 

Η αξιολόγηση και η παρέμβαση αποτελούν αλληλένδετες διαδικασίες. Πιο 

συγκεκριμένα, μαζί αποτελούν μια συνεχή διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Αυτό 

είναι εφικτό μέσα από τη χρήση τυπικών αλλά και άτυπων εργαλείων, έχοντας ως 

σκοπό να σχεδιαστεί αλλά και να πραγματοποιηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που αφορούν τις ανάγκες του «διαφορετικού» παιδιού. (Σούλης, 2018) 

 

6.6. Βασικές αρχές αξιολόγησης στον εντοπισμό των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών στην προσχολική ηλικία 

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στοιχείο για το επόμενο εκπαιδευτικό βήμα, εφόσον 

απαντά στις ανάγκες των μαθητών (Hall, 1992). Παρόλο που η αξιολόγηση αποτελεί 

το μέσο με το οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες για τις προϋπάρχουσες γνώσεις των 
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παιδιών, προκειμένου να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα της εκπαίδευσης θεωρείται 

απαραίτητο να υπολογιστούν ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Νάνου et al., 2009).  

 Αναλυτικότερα, αυτοί οι παράγοντες βοηθούν τον εκπαιδευτικό να 

ακολουθήσει τα βήματα που πρέπει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την 

Νάνου (2009), οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 

• Το αναλυτικό πρόγραμμα 

• Οι μαθητές, και συγκεκριμένα τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις δεξιότητές, τις 

στάσεις και τα ενδιαφέροντά τους 

• Η σύνθεση των δύο πλευρών για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 

προγράμματος 

• Η ενημέρωση των άλλων για την πορεία του προγράμματος, δηλαδή 

αναφορές, βίντεο κ.α (Hall, 1992) 

Στην προσχολική ηλικία, για να εντοπιστούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των παιδιών υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές (Σούλης, 2018).  

Αναλυτικότερα, μία από τις αρχές της αξιολόγησης θεωρείται η διεπιστημονική 

ομάδα. Επιπλέον, περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές που αφορούν την ανάπτυξη του 

παιδιού, καθώς επίσης και η οικογενειακή κατάσταση και το ευρύτερο περιβάλλον 

του παιδιού. Ακόμη μια αρχή για την αξιολόγηση είναι η επιλογή των κατάλληλων 

μεθόδων. Όμως ιδιαίτερα σημαντικό είναι να υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία με σκοπό 

να υλοποιηθεί η αξιολόγηση. Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχει σεβασμός στις 

αξίες της οικογένειας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και αποφασίζει. 

(Σούλης, 2018) 

 

6.6.1. Παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τον Σούλη (2018), η αξιολόγηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και 

με τις παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες είναι οι εξής: 

• Αξιολόγηση με αναφορά στη νόρμα 

• Αξιολόγηση με αναφορά σε κριτήρια 

• Αξιολόγηση σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
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6.7. Μέθοδοι αξιολόγησης 

Συχνά χρησιμοποιούνται κοινές μέθοδοι αξιολόγησης στην περιοχή που αξιολογείται 

το παιδί αλλά και τις μεθόδους για όλους τους μαθητές. Ετσι λοιπόν, οι χώρες 

τονίζουν τρία βασικά θέματα που αφορούν την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νάνου et al., 2009), δηλαδή: 

• Η σύνδεση των ευρυμάτων της αρχικής αξιολόγησης των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών με τους στόχους που έχει το αναλυτικό πρόγραμμα. 

• Η σύνδεση των στόχων του αναλυτικού προγράμματος αλλά και των 

προγραμμάτων αξιολόγησης με το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

του μαθητή. 

• Η προσαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης της γενικής εκπαίδευσης έτσι ώστε 

να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό οι δάσκαλοι της γενικής εκπαίδευσης να 

υποστηρίζονται από ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που είναι δυνατό να 

βοηθήσουν στη δημιουργία αυτών των συνδέσεων, με σκοπό να γίνει πιο 

αποτελεσματική η αξιολόγηση της συνεκπαίδευσης (Watkins, 2007). 

 

6.8. Εναλλακτικοί μέθοδοι αξιολόγησης 

Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι εναλλάκτικοί τρόποι σύμφωνα με τους οποίους θα 

μπορούσε να γίνει η αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο εναλλακτικές 

μέθοδοι για την αξιολόγηση. Μία από αυτές είναι η αξιολόγηση με βάση το παιχνίδι 

και η άλλη με βάση τον ατομικό φάκελο του παιδιού. (Σούλης, 2018) 

 Ειδικότερα, στην αξιολόγηση με βάση το παιχνίδι, είναι απαραίτητο να 

ληφθούν υπόψη τα εξής (Σούλης, 2018): 

• Αν το παιδί παίζει μόνο του 

• Αν το παιδί παρατηρεί τα άλλα παιδιά όταν παίζουν (παθητικό παιχνίδι) 

• Αν τα παιδιά παίζουν δίπλα-δίπλα, δηλαδή παράλληλο παιχνίδι 

• Αν επικοινωνούν ευκαιριακά και αν ανταλλάσσουν παιχνίδια, δηλαδή 

διαδραστικό παιχνίδι 

• Αν συμμετέχουν σε συνεργατικό παιχνίδι, δηλαδή με καθορισμένους ρόλους 

καθώς και σαφείς αλληλεπιδράσεις 

• Αν συμμετέχουν σε κοινωνικό παιχνίδι με ενήλικες 

• Αν λαμβάνουν μέρος σε εξερευνητικό παιχνίδι με αντικείμενα 
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• Αν συμμετέχει σε παιχνίδι ρόλων 

• Αν παίρνει μέρος σε συμβολικό παιχνίδι προσποίησης 

          Επιπλέον, όσον αφορά την αξιολόγηση σύμφωνα με τον ατομικό φάκελο του 

παιδιού, ο φάκελος αυτός: 

• Περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δραστηριότητα του παιδιού 

• Αφορά την τυπική και την άτυπη παρατήρηση 

• Αποτελεί ένα αναπτυξιακό προφίλ  

• Είναι ένας ατομικός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει το υλικό των 

πληροφοριών για την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Για παράδειγμα οι 

ζωγραφιές, οι κατασκευές, οι βιντεοσκοπήσεις των δραστηριότητων, οι 

σημειώσεις των εκπαιδευτικών, οι σημειώσεις των συναντήσεων με τους 

γονείς κ.α. 

 

Ωστόσο, εφαρμόζονται και ορισμένες διαφορετικές μέθοδοι συνδιδασκαλίας 

ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών, οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε τμήμα ένταξης, 

αλλά και με βάση τις ανάγκες του προγράμματος (Νάνου et al., 2009). Η μέθοδος της 

συνδιδασκαλίας στην Ελλάδα και διεθνώς εφαρμόζεται έτσι ώστε να προωθηθούν οι 

πιο αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες σε τάξης συνεκπαίδευσης (Scruggs et al., 2007). Για παράδειγμα η Νάνου 

(2009) υποστηρίζει ότι τέτοιες μορφές συνδιδασκαλίας είναι: 

• Η διδασκαλία με υποστήριξη, στην οποία ο εκπαιδευτικός της γενικής 

εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της τάξης και του προγραμματισμού της και ο 

εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής προσφέρει εξατομικευμέη υποστήριξη στους 

μαθητές που έχουν ανάγκη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

βοηθάει υποστηρικτικά στη διδασκαλία. 

• Η διδασκαλία σε κέντρα μάθησης, δηλαδή μέσα στην ίδια τάξη 

δημιουργούνται διαφορετικά κέντρα μάθησης στα οποία οι δύο εκπαιδευτικοί 

προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη. 

• Η παράλληλη διδασκαλία κατά την οποία οι δύο εκπαιδευτικοί διδάσκουν το 

ίδιο περιεχόμενο ή παρόμοιο σε διαφορετικές ομάδες μέσα στην ίδια τάξη. 

• Η εναλλακτική διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός έχει τη 

δυνατότητα να αποσπάσει μια μικρότερη ομάδα από το σύνολο των παιδιών 
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για λίγη ώρα σε έναν άλλο χώρο για να εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα. 

• Η αλληλεπιδραστική διδασκαλία ή η διδασκαλία ως ομάδα. Σε αυτήν την 

περίπτωση οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονται το περιεχόμενο καθώς επίσης και 

την ευθύνη της διδασκαλίας και της τάξης (Friend & Cook, 2003). 

Παρόλα αυτά, τα βασικά συστατικά για μια επιτυχημένη διδασκαλία φαίνεται πως 

είναι η στάση του εκπαιδευτικού της γενικής εκπαίδευσης, ο αρκετός χρόνος για να 

προετοιμαστεί η διδασκαλία, ο αμοιβαίος σεβασμός, η εθελοντική συμμετοχή σε 

προγράμματα της συνδιδασκαλίας, η υποστήριξη από τον διευθυντή αλλά και η 

φιλοσοφία που αφορούν τις αρχές της διδασκαλίας και της διαχείρισης των κρίσεων. 

Τέλος, οι παράγοντες για την επιτυχία είναι η συμβατότητα των δύο εκπαιδευτικών, η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ευελιξία. (Νάνου et al., 2009) 

 

6.9. Κεντρικός στόχος του σχεδιασμού παρέμβασης 

Ο κεντρικός στόχος του σχεδιασμού παρέμβασης είναι να διδάσκεται το παιδί στο 

φυσικότερο δυνατό περιβάλλον. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο 

παρέχονται όλες οι ευκαιρίες έτσι ώστε να αναπτυχθούν στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων του σε κάθε τομέα ανάπτυξης. (Σούλης, 2018) 

6.9.1. Για τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και τις οικογένειές τους 

Ωστόσο, η συνεκπαίδευση μεριμνεί για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και τις οικογένειές τους (Σούλης, 2018). 

Πιο συγκεκριμένα, η συνεκπαίδευση προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες γνωστικές, ψυχικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ακόμη, η 

συνεκπαίδευση αυξάνει αποτελεσματικά τις δυνατότητες αντιμετώπισης των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού. Επιπλέον, με τη συνεκπαίδευση αυξάνονται και 

οι ικανότητες των γονέων να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το παιδί τους. Τέλος, η 

συνεκπαίδευση προετοιμάζει το παιδί να εισαχθεί στο δημοτικό σχολείο. (Σούλης, 

2018) 
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6.9.2. Για τα παιδιά χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Όσον αφορά τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

επωφελούνται από τη συνεκπαίδευση με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Σούλης, 2018). 

 Αναλυτικότερα, τα παιδιά δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βοηθούνται να 

αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Επίσης, τα παιδιά αυτά, έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση καθώς και την ικανότητα να 

αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Ακόμη, τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ένα 

σύστημα αξιών συνεργασίας και αλληλεγγύης (Σούλης, 2018). 

6.9.3. Για όλους 

Σύμφωνα με τον Σούλη (2018), η συνεκπαίδευση για όλους έχει ως αποτέλεσμα: 

• Να μειώνεται το οικονομικό κόστος. 

• Να δυναμώνει το σύστημα της κοινωνικής υποστήριξης μέσα στην κοινότητα. 

• Να προσφέρει ευκαιρίες έτσι ώστε να δημιουργούνται φιλικές σχέσεις 

ανάμεσα στις οικογένειες. 

• Να αυξάνεται το επίπεδο αποδοχής προς τη διαφορετικότητα. 

• Παρέχει την ευκαιρία για κοινωνική δικαιοσύνη «εν δράσει». 

 

6.10. Πρακτικές ιδέες 

Όπως αναφέρει ο Σούλης (2018), υπάρχουν ορισμένες πρακτικές ιδέες οι οποίες 

μπορούν να βοηθήσουν τη συνεκπαίδευση των παιδιών με ή χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να δημιουργούνται δραστηριότητες για 

όλα τα παδιά με και δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικό να δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά με σκοπό να ασκήσουν 

τις δεξιότητες, τις οποίες έχουν ήδη αποκτήσει, καθώς επίσης και να γνωρίσουν 

καινούργιες δεξιότητες αλλά και να εξερευνήσουν το περιβάλλον. Ακόμη μία ιδέα 

που θα μπορούσε να εφαρμοστεί πρακτικά είναι να ενισχυθεί η γλωσσική ικανότητα 

των παιδιών μέσα από τη συζήτηση, τις διηγήσεις και τα τραγούδια. Επίσης, στη 

μάθηση είναι δυνατό να αξιοποιούνται όλες οι αισθήσεις, δηλαδή η ακοή, η όραση, η 
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αφή, η όσφρηση κτλ. Ωστόσο, στις πρακτικές ιδέες για τη συνεκπαίδευση ανήκει και 

η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας. (Σούλης, 

2018) 

 Επιπρόσθετα, μία πρακτική ιδέα για τη μάθηση θεωρείται η χρησιμοποίηση 

του θεατρικού παιχνιδιού αλλά και η προσφορά των μορφών έκφρασης μέσα από τις 

οπτικές, ακουστικές και δραματικές διόδους. Ακόμη, σύμφωνα με τον Σούλη (2018), 

πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να ασκηθούν σε καθημερινές δραστηριότητες. 

Επίσης, θα βοηθούσε στη συνεκπαίδευση ο προγραμματισμός εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα οι επισκέψεις, οι εκδρομές κ.α. Εξίσου 

σημαντικό είναι στη μάθηση να υπάρχει σχεδιασμός, προγραμματισμός και 

οργάνωση, σύμφωνα με συγκεκριμένους αλλά και ρεαλιστικούς στόχους. Παρόλα 

αυτά, μέσα σε αυτές τις πρακτικές ιδέες εμπεριέχεται η εμπλοκή των γονέων καθώς 

επίσης και η καινοτομία, η προσπάθεια και η τόλμη των εκπαιδευτικών. (Σούλης, 

2018) 

6.11. Ο καλύτερος τρόπος διαχείρησης: με θετική προσοχή 

Όπως αναφέρει η Rief (2005) οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή οι 19 καθηγητές 

νηπιαγωγείων της Καλιφόρνια, συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης 

είναι η παρακολούθηση θετικών συμπεριφορών και η αναγνώριση των σωστών 

πράξεων των παιδιών.  

Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενισχύει την κατάλληλη συμπεριφορά 

με πολλά χαμόγελα, αγκαλιές και συγκεκριμένους επαίνους, όπως για παράδειγμα 

(Rief, 2005): 

• «Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ήρθες εδώ και κάθισες δίπλα στον 

συμμαθητή σου, παρόλο που κάποιος άλλος πήρε την καρέκλα σου». 

• «Παρατήρησα τον τρόπο με τον οποίο η Cathy θυμάται να σηκώσει το χέρι 

της. Αυτό με βοηθά να διδάσκω έτσι ώστε όλοι να μπορούν να μάθουν. 

Ευχαριστώ Cathy». 

• «Εκτιμώ πραγματικά πως ο Coby περίμενε ήσυχα για τη σειρά του. Σε 

ευχαριστώ για την υπομονή σου Coby». 

• «Ας δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα...(τα παιδιά χειροκροτούν σε μεγάλη 

κυκλική κίνηση)». 
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• «Ας δώσουμε ένα σιωπηλό ζήτω στον εαυτό μας (τα παιδιά κάνουν μια 

κίνηση με το χέρι στον αέρα χωρίς να χρησιμοποιούν φωνές)». 

 

6.12. Εμποδίζοντας την εμφάνιση προβλημάτων με τακτικές 

απόσπασης προσοχής 

Σύμφωνα με την Rief (2005), μια τεχνική διαχείρισης είναι το να ανακατευθύνεται 

ένα παιδί όταν παρουσιάζει ενδείξεις ότι αρχίζει να ανεβάζει τους τόνους στη 

συμπεριφορά του. 

Είναι πολύ εύκολο να αποσπαστεί η προσοχή των μικρών παιδιών και να 

εμπλακούν σε κάτι άλλο που θα λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός, και έτσι να 

αποτρέψουν τις προβληματικές τους συμπεριφορές από το να ξεφύγουν εκτός 

ελέγχου. Στα περισσότερα νήπια αρέσει να είναι βοηθοί του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό 

το λόγο ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αναθέσει στο παιδί ένα καθήκον όπως για 

παράδειγμα να ισιώσει το κέντρο της βιβλιοθήκης, να δώσει υλικά στους συμμαθητές 

του ή να γυρίσει τις σελίδες του Μεγάλου Βιβλίου που διαβάζεται στην τάξη. Όταν 

ένα παιδί αρχίζει να δείχνει νευρικό και ανήσυχο, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να 

πλησιάσει το παιδί, να το κοιτάξει άμεσα στα μάτια του και ενθαρρύνει το παιδί να 

περιμένει λίγο περισσότερο για κάτι που αποβλέπει. Παραδείγματος χάριν «Michael, 

σε περίπου τέσσερα λεπτά είναι ώρα σνακ, και θα πάμε στο τραπέζι σνακ. Σε λίγο θα 

'μαστε εκεί. Μπορείς να τα καταφέρεις!». (Rief, 2005) 

 

6.13. Σήματα 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικά σήματα και συνθήματα για να 

προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών τους και να τους κάνουν να 

συγκεντρωθούν (Rief, 2005). 

Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον τρόπο περνάνε τα παιδιά από 

το ελεύθερο παιχνίδι στην οργανωμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα  μία 

εκπαιδευτικός κουδουνίζει ένα κουδούνι. Οι μαθητές διδάσκονται να αγκαλιάζουν 

τους εαυτούς τους γρήγορα και να την κοιτάξουν. Η εκπαιδευτικός προτρέπει τα 

παιδιά, "Θα χτυπήσω το κουδούνι. Ποιος θα είναι έτοιμος; " και με αυτόν τον τρόπο 

βοηθάει τα παιδιά που έχουν δυσκολία. Στην πορεία η εκπαιδευτικός περιμένει να 

σταματήσουν όλοι και να την κοιτάξουν πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση. Από την 

άλλη ένας άλλος εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί το σύνθημα: «Σταματήστε, κοιτάξτε και 
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ακούστε». Σε αυτό το σύνθημα, τα παιδιά σταματούν, βάζουν τα χέρια τους πίσω από 

τις πλάτες τους και κοιτάζουν τον εκπαιδευτικό. (Rief, 2005) 

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Rief (2005), οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν πολλά 

μη λεκτικά μηνύματα όπως για παράδειγμα: 

• Τα χέρια πάνω στη θέση στοπ (Στοπ) 

• Το να δείχνουν προς ή πίσω από το αυτί του δασκάλου (Ακούστε) 

• Το να δείχνουν προς το πηγούνι του δασκάλου και να το χτυπάνε ελαφρά με το 

δάχτυλο (Κοιτάξτε εδώ στο πρόσωπό μου) 

Επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σηματοδοτούν παίζοντας μια χορδή στο 

πιάνο ή το πληκτρολόγιο, χτυπώντας ένα κουδούνι ή αναβοσβήνοντας τα φώτα. 

Μερικοί ακολουθούν αυτό το σήμα με τη λέξη «Ακίνητοι». Οι εκπαιδευτικοί δίνουν 

σήμα στους μαθητές τους αγγίζοντας το χέρι, τον ώμο ή το μπράτσο (Rief, 2005). 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ιδιωτικά στοιχεία, σημάδια και 

ενισχυτές που αναπτύσσονται μεταξύ ενός μεμονωμένου παιδιού και του δασκάλου. 

Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος είχε ένα σύστημα με μια μαθήτρια η οποία είχε 

πραγματική δυσκολία να μείνει στην ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 

ανέφερε «Θα βάλω τρία τικ στη γωνία του πίνακα. Κάθε φορά που σηκώνεσαι και 

απομακρύνεσαι από το τραπέζι, θα σβήνω ένα τικ. Στο τέλος της περιόδου (περίπου 

δέκα έως δεκαπέντε λεπτά), θα σου δώσω ένα αυτοκόλλητο για κάθε σημάδι που 

βρίσκεται ακόμα στο ταμπλό».  Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η συμπεριφορά της 

μαθήτριας βελτιώθηκε σημαντικά. (Rief, 2005) 

 

6.14. Μεταβάσεις 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών, σημείων και σημάτων για 

μεταβάσεις (Rief, 2005)..  

Πέρα από αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι και ορισμένες 

τεχνικές οι οποίες αποδείχθηκαν χρήσιμες. Για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός θέτει 

ένα χρονοδιακόπτη όταν η τάξη του μπαίνει σε δραστηριότητες γλωσσικών τεχνών 

και μαθηματικών. Λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της δραστηριότητας, προειδοποιεί: 

«Έχουμε περίπου 3 λεπτά πριν από το χρονοδιακόπτη». Όταν χτυπάει ο 

χρονοδιακόπτης, ο εκπαιδευτικός λέει, «Ακίνητοι!». Κατόπιν δίνει οδηγίες στην τάξη, 

συνήθως για να καθαρίσουν. Κάποιοι άλλοι δάσκαλοι επιβραβεύουν τις ομάδες για 

καλές μεταβάσεις. Οι αριθμοί των θρανίων παρατίθενται στον πίνακα. Κάθε φορά 
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που μια ομάδα κάνει κάτι καλά, ο εκπαιδευτικός την επαινεί ειδικά και βάζει ένα 

αστέρι με τον αριθμό του θρανίου. Επιπλεόν, όταν έρχεται η ώρα για το καθάρισμα, ο 

εκπαιδευτικός επαινεί την ομάδα που καθάρισε πρώτη «Το θρανίο δύο καθάρισε 

πρώτο. Παίρνουν ένα αστέρι. Το θρανίο τρία έχει τα περισσότερα αστέρια - ας τους 

δώσουμε ένα χειροκρότημα. Θα μπουν εκείνοι πρώτοι στη γραμμή». (Rief, 2005) 

 

6.15. Φωνητικός έλεγχος 

Πολλοί εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τον φωνητικό έλεγχο ως αποτελεσματική 

τεχνική διαχείρισης. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να μειώσουν τη 

φωνή τους και να χαμηλώσουν τον τόνο τους (αντί να αυξήσουν τη φωνή τους) ώστε 

να τραβήξουν την προσοχή του παιδιού. (Rief, 2005) 

 

6.16. Συστήματα τροποποίησης συμπεριφοράς, παρακολούθησης και 

ανταμοιβής 

Σύμφωνα με την Rief (2005), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κάποιο 

είδος συστήματος κινήτρων διαχείρισης ολόκληρης της ομάδας, δηλαδή ρόλοι στο 

βάζο και σύστημα χρωματιστών καρτών. Επιπλέον, χρησιμοποιούν εξατομικευμένα 

προγράμματα συμπεριφοράς για ορισμένα παιδιά, όταν χρειάζεται. 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν παραλλαγές πολλών από τις τεχνικές ή τα 

διαγράμματα συμπεριφοράς που περιγράφονται σε αυτά τα τμήματα, όπως τα 

διαγράμματα που κατανεμήθηκαν σε σύντομα χρονικά πλαίσια. Εάν το παιδί 

παρουσιάζει τις θετικές συμπεριφορές στόχου κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής 

περιόδου, λαμβάνει ένα αυτοκόλλητο ή σφραγίδα στο γράφημα. (Rief, 2005) 

Παραδείγματος χάριν μία εκπαιδευτικός περιέγραψε το εβδομαδιαίο 

διάγραμμα που χρησιμοποιεί και το οποίο αποτελεί μία ημερήσια έκθεση 

συμπεριφοράς. Στο διάγραμμα τραβάει πρόσωπα που αντιστοιχούν με πόντους: 

ευτυχής όψη = 3 πόντους, ουδέτερη όψη = 2 πόντοι, λυπημένη όψη = 0 πόντοι. Οι 

γονείς υπογράφουν το γράφημα και το επιστρέφουν, και επίσης ανταμείβουν το παιδί 

στο σπίτι με βάση τον αριθμό των κερδισμένων πόντων. (Rief, 2005) 

Επιπλέον, η Rief (2005) αναφέρει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί τι θα 

θεωρήσει ένα μεμονωμένο παιδί ως κίνητρο και ενίσχυση. Μερικά παιδιά δεν 

ενδιαφέρονται καθόλου για να κερδίσουν αυτοκόλλητο ή απτή ανταμοιβή, αλλά θα 

επιθυμούσαν να δουλέψουν σκληρά για την ευκαιρία να παίξουν με φυσαλίδες, να 
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χρησιμοποιήσουν ορισμένα «ειδικά υλικά ή εξοπλισμό» ή να φροντίσουν το κουνέλι 

της τάξης. 

 

6.17. Δίνοντας Χώρο στο Παιδί 

Τα παιδιά που εμφανίζουν σημάδια απώλειας ελέγχου ή που χρειάζονται να φύγουν 

από την ομάδα είναι μερικές φορές σε "αισθητηριακή υπερφόρτωση". Τα πηγαίνουν 

συχνά καλύτερα δεδομένης της ευκαιρίας για να μείνουν μόνα σε κάποιο ήσυχο χώρο 

για λίγη ώρα, καθώς αυτό τα χαλαρώνει. (Rief, 2005) 

Όπως ανέφερε μία εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη γωνιά της βιβλιοθήκης ή 

την περιοχή του θεάτρου για το σκοπό αυτό. Αναφέρεται σε αυτό ως μια περιοχή 

«ηρεμίας». Θεωρείται σημαντικό να επιτραπούν στο παιδί κάποιες περιορισμένες 

επιλογές έτσι ώστε να του δοθεί χρόνος και χώρος για να ηρεμήσει, να 

ανασυγκροτηθεί και να απομακρυνθεί από κάποια υπερδιέγερση της τάξης. (Rief, 

2005) 

Όσον αφορά τα παιδιά που δείχνουν αυτή την ανάγκη, ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να τα ρωτήσει: «Χρειάζεσαι λίγο χρόνο;», «Χρειάζεται να μετακινηθείς σε 

διαφορετική περιοχή;», «Υπάρχει ένα καλύτερο μέρος για να κάνεις την δουλειά 

σου;». Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσπαθήσει να  ανακατευθύνει τα παιδιά 

σε μια πιο ήσυχη, χαλαρωτική περιοχή, ψιθυρίζοντας στα παιδιά: «Πηγαίνετε στη 

γωνία με τα μαξιλάρια και διαβάστε ένα βιβλίο /κοιτάξτε τις εικόνες». (Rief, 2005) 

Αναμφίβολα, όπως επισημαίνει η Rief (2005), οι οικογένειες των παιδιών με 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα χρειάζονται υποστήριξη και 

κατανόηση. Έχουν την τάση να εισβάλλουν στον χώρο των άλλων ανθρώπων και να 

αντιδρούν αρνητικά στους συνωστισμένους χώρους, όταν πέφτουν πάνω τους κάποιοι 

κατά λάθος, και ούτω καθεξής. Χρειάζονται συγκεκριμένη οπτική δομή του χώρου 

τους (για παράδειγμα, κολλητική ταινία στο πάτωμα ή στο τραπέζι, ένα τετράγωνο 

χαλί ή άλλα μέσα) που τους θυμίζει ποιός είναι ο «χώρος» τους. Αυτό περιλαμβάνει 

τον αποδεκτό χώρο του παιδιού στο χαλί, στα τραπέζια, στη γραμμή και ούτω 

καθεξής. 

 

6.18. Κάνοντας την Μάθηση Διασκεδαστική 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί της παιδικής ηλικίας τόνισαν πως κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για 

να κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική για τους μαθητές τους και να τους δώσουν 
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ευκαιρίες να χτίσουν δεξιότητες ανάπτυξης (γλώσσα, κινητικότητα) μέσω 

δημιουργικών μέσων και έκφρασης (Rief, 2005). 

Πολλοί μοιράστηκαν τα ειδικά προγράμματα που χτίστηκαν γύρω από τις 

διακοπές, τα πολυπολιτισμικά θέματα και τις παραστάσεις  των μαθητών που τα 

παιδιά και οι οικογένειες τους λάτρευαν (με τραγούδια, μουσικά όργανα, κίνηση, 

χορό, κοστούμια κλπ.) (Rief, 2005). 

Ωστόσο, μία εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη Rief (2005), συνόψισε τη 

φιλοσοφία της, η οποία είναι της ίδιας συνομοταξίας με όλους τους εκπαιδευτικούς 

από τους οποίους πήρα συνέντευξη:  «Αν τα παιδιά είναι χαρούμενα και αισθάνονται 

καλά για τον εαυτό τους, θα μάθουν». 

 

6.19. Συμμετοχή γονέων 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν τη σημασία της στενής επικοινωνίας και της 

συνεργασίας με τους γονείς, κυρίως αν το παιδί δυσκολεύεται. Πιο συγκεκριμένα, 

καλωσορίζουν τους γονείς θερμά στην τάξη σε οποιαδήποτε ιδιότητα, δηλαδή ως 

εθελοντές, προσκεκλημένους ομιλητές ή για να παρατηρήσουν το παιδί τους στην 

τάξη. Οι δάσκαλοι μοιράζονται με τους γονείς συγκεκριμένες δραστηριότητες και 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών τους 

και την σχολική τους επιτυχία. (Rief, 2005) 

Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί της παιδικής ηλικίας βλέπουν τους γονείς 

σχεδόν καθημερινά, όταν έρχονται να αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο. Οι 

περισσότεροι καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να επικοινωνούν τακτικά με 

τους γονείς των μαθητών τους και κάνουν ό,τι χρειάζεται για να οικοδομήσουν μια 

συνεργατική σχέση σε αυτό το σημαντικό στάδιο της σχολικής εκπαίδευσης. (Rief, 

2005) 

 

6.20. Κρατώντας την Προσοχή και Συγκέντρωση των παιδιών 

Σύμφωνα με την Rief (2005) οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προτρέπουν συνέχεια 

τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά. Αναλυτικότερα, μερικά παραδείγματα είναι : 

• «Βάλτε τον αντίχειρά σας στη μύτη σας αν το νομίζετε...» 

• «Βάλτε το δάχτυλό σας στο... καθώς εγώ περπατάω και το ελέγχω». 

• «Δείξτε μου με τα δάχτυλά σας πόσες αρκούδες υπήρχαν στην ιστορία». 
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• «Θα ζητήσω από το θρανίο 1 να μου δώσει μια λέξη που ξεκινά με ένα σίγμα, 

αλλά όλοι πρέπει να συμφωνήσουν». (Αν δώσουν λάθος απάντηση, ο 

εκπαιδευτικός λέει, "Ω. Το θρανίο αυτό δεν συμφώνησε. Μιλήστε λίγο 

περισσότερο μέχρι να συμφωνήσετε»). 

• «Δώστε οδηγίες και ρωτήστε εάν υπάρχουν ερωτήσεις. Στη συνέχεια, ζητήστε 

από ένα ή δύο παιδιά να επαναλάβουν τις οδηγίες» στοχεύοντας σε ένα από τα 

παιδιά που έχουν δυσκολία. 

• «Κάθε φορά που με ακούτε να λέω “μαγική λέξη” χτυπήστε τα χέρια σας ή 

κουνήστε τα δάχτυλά σας». Αυτή η τεχνική βοηθά στις δεξιότητες 

συγκέντρωσης και ακρόασης. 

 

6.21. Χτίζοντας εμπιστοσύνη και σύνδεση με το παιδί 

Όπως αναφέρει η Rief (2005), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δώσουν στο παιδί το 

μέγιστο που μπορούν σε συναισθηματικό επίπεδο. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα 

που μπορεί να κερδίσει ένας εκπαιδευτικός είναι η εμπιστοσύνη του παιδιού. Τα 

παιδιά πρέπει να σας εμπιστεύονται και να γνωρίζουν ότι θα κάνετε αυτά που 

υπόσχεστε. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα με 

την πάροδο του χρόνου και είναι διαφορετική για κάθε παιδί. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να βρεθεί τουλάχιστον ένα άλλο παιδί για να 

προσκολληθεί ένας μαθητής και συγκεκριμένα κάποιο παιδί που να είναι δεκτικό. Για 

όλα τα παιδιά, ειδικά εκείνα με ειδικές ανάγκες, έχοντας έναν φίλο κάνει όλη τη 

διαφορά στον κόσμο και μπορεί να είναι «σανίδα σωτηρίας». (Rief, 2005) 

Τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα έχουν 

συχνά σημαντικές δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση φίλων. Όμως, οι 

εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να έχουν το ρόλο του διευκολυντή και να 

προσπαθούν να βρουν έναν φίλο για αυτό το παιδί. (Rief, 2005) 

 

6.22. Παρατηρητικά μοτίβα και παρεμβάσεις 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι προσεκτικοί και να προσπαθούν να 

καθορίσουν τις συνθήκες ή τα περιστατικά που προηγούνται των προκλητικών 

συμπεριφορών (Rief, 2005).  

Αναλυτικότερα, πολλά παιδιά που έχουν Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα, η συμπεριφορά και η απόδοσή τους μπορεί να 
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διαφέρουν πολύ ,ανάλογα με την ημέρα, την κατάσταση και ακόμη και την ώρα της 

ημέρας. Μία εκπαιδευτικός έδωσε ένα παράδειγμα ενός μαθητή που «καταρρέει» και 

κλαίει συχνά. Η εκπαιδευτικός παρατήρησε ότι αυτό συνέβαινε περίπου στις 11:00 

κάθε μέρα. Έχοντας επίγνωση του μοτίβου αυτού και του παράγοντα χρόνου, η 

εκπαιδευτικός έδωσε στο παιδί κάτι που του άρεσε να κάνει κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, κάτι που βοήθησε σημαντικά την κατάσταση. Μοιράστηκε επίσης με 

τους γονείς και την νοσοκόμα της σχολείου την παρατήρησή της σχετικά με την 

επιδείνωση της συμπεριφοράς του παιδιού γύρω από αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, 

σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο γιατρός άλλαξε το πρόγραμμα φαρμακευτικής 

αγωγής του παιδιού, το οποίο εξάλειψε πλήρως το πρόβλημα. (Rief, 2005) 
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7. Συμπεράσματα 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα είναι μια αναπτυξιακή 

διαταραχή οργανικής αιτιολογίας. Αυτή η διαταραχή εκδηλώνει συμπτώματα 

απροσεξίας, παρορμητικότητας και υπερκινητικότητας.  

Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται στο παιδί από μικρή ηλικία καθώς και 

επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα αυτοί οι παράγοντες μπορεί 

να είναι η ηλικία και το φύλλο του παιδιού, οι αντιδράσεις των γονιών στη 

συμπεριφορά του και η ρύθμιση της συμπεριφοράς τους σύμφωνα με συγκεκριμένους 

κανόνες. Γι αυτόν τον λόγο, παρατηρούνται ορισμένα διαφορετικά συμπτώματα 

μεταξύ των παιδιών που ακολουθούνται από τους παραπάνω παράγοντες, οπως είναι 

για παράδειγμα τα κορίτσια με αυτή τη διαταραχή, τα οποία δεν εμφανίζουν τα 

τυπικά υπερκινητικά συμπτώματα που παρουσιάζουν τα αγόρια αυτής της 

διαταραχής. Ωστόσο, στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα 

παρατηρούνται και θετικά χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/Υπερκινητικότητα συνοδεύεται από προβλήματα καθώς και συνυπάρχει με 

άλλες διαταραχές. Ωστόσο, η διαταραχή δεν μπορεί να θεραπευτεί, παρόλα αυτά 

υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ο καλύτερος τρόπος 

για την θεραπευτική αντιμετώπιση της διαταραχής είναι ο συνδυασμός ιατρικών, 

συμπεριφορικών/ ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  

Αν και είναι μια χρόνια και συνηθισμένη διαταραχή, παρόλα αυτά το 

Υπουργείο Παιδείας δεν μεριμνεί για τη διαταραχή αυτή. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

διότι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο 

δεν αναφέρεται στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα και 

γενικότερα στην ειδική αγωγή. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές έχουν μεριμνήσει για την 

εκπαίδευση των παιδιών αυτών και έχουν ορίσει τη μέθοδο της συνέκπαιδευσης. Η 

συνεκπαίδευση έχει ως στόχο να δημιουργηθεί  «Ένα σχολείο για όλους» για παιδιά 

με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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