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Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα ( ΔΕΠ-Υ ) και των 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων από τους/τις νηπιαγωγούς στην τάξη. Δεν αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας της ιατρικής, αλλά διερευνά την γενική θεώρηση της ΔΕΠ-Υ και 

εστιάζει στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των νηπιαγωγών. Ακολουθεί η εισαγωγή, η 

οποία περιλαμβάνει μια γενική αναφορά σχετικά με το θέμα, την χρησιμότητα τού να 

είναι ενημερωμένος ένας εκπαιδευτικός και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει 

όταν έχει μαθητή στην τάξη του με αυτήν την διαταραχή. Η εργασία αποτελείται από 

τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ειδική αγωγή, εστιάζοντας 

στον επιστημονικό ορισμό που έχει δοθεί για αυτήν, στην νομοθεσία και μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο  

αναπτύσσεται η ΔΕΠ-Υ, ξεκινώντας με την αποσαφήνιση του ορισμού, συνεχίζεται 

με την ιστορική αναδρομή και ακολουθεί ανάλυση για τους τύπους εκδήλωσης, τα 

χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα , τα αίτια, τα είδη της διαταραχής καθώς και για 

την διάγνωση. Αφού στο δεύτερο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η γνωριμία με την 

ΔΕΠ-Υ για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, θα ακολουθήσει το τρίτο 

κεφάλαιο όπου γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των εκπαιδευτικών τρόπων 

παρέμβασης των νηπιαγωγών. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο 

τα συμπεράσματα από την μελέτη των πληροφοριών που συλλέχτηκαν.  

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ  : Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – 

Υπερκινητικότητα, Ειδική Αγωγή, Παρεμβάσεις  

 

 

 

 

 



6   
 

 

Abstract 

The present talks about the bibliographic review of the Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder and the way people who work in the educational sector react 

upon that, in the classroom. It is not an abject that has been studied from the side of 

science, but explores the general principal of ADHD and focuses on the way teachers 

react to this. Down he low is the introduction, which includes a general reference 

about the subject and how useful it is for someone to have awareness and the steps 

they need to follow in the classroom with someone that has this disorder. This essay 

includes 4 chapters, the first being about the special treatment, focusing on the 

scientific definition, that has been given for this disorder and how the low affects it. It 

also gives a brief retrospective of how it has worked the past in Greece. The second 

chapter includes the definition of ADHD and how it manifests, the characteristics and 

the symptoms, the reason and whole spectrum of this disorder. The 3rd chapter will be 

a presentation and analysis of the way people  who work in the educational field can 

intervene. The 4th chapter  will be a conclusion on the information that has been 

gathered. 

Key-words : ADHD, special treatment, interventions  
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Εισαγωγή 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι 

μια από τις πιο συχνές διαταραχές που εμφανίζονται και διαγιγνώσκονται στην 

παιδική ηλικία.  

     Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης από διάφορους φορείς και επιστημονικές ομάδες σχετικά με την 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). 

     Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός και δύσκολος διότι έχει να 

διαχειριστεί αρκετά παιδάκια μέσα σε μια τάξη, δηλαδή τόσους διαφορετικούς 

χαρακτήρες όσοι είναι και οι μαθητές του/της. Ο ρόλος του/της γίνεται ακόμα πιο 

δύσκολος όταν στο τμήμα υπάρχει ένα παιδί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητα ( ΔΕΠ-Υ ). Ένας δάσκαλος μπορεί να διαχειριστεί κάποια από τα 

συμπτώματα μέσα στην τάξη. Ως πρώτο βήμα είναι να κατανοήσει την ίδια την 

διαταραχή, να μελετήσει σχετικά με αυτήν για να γνωρίζει το θέμα. Στόχος της 

εργασίας είναι η μελέτη αρχικά της διαταραχής, για την κατανόηση του ζητήματος. 

Μετά την κατανόηση, θα μπορέσει να βρει κάποιους τρόπους παρέμβασης ώστε να 

υπάρχει μια ισορροπία στην τάξη και να μπορούν όλα τα παιδιά να συνυπάρχουν μαζί 

αρμονικά και χωρίς συγχύσεις. Είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα 

ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει, να ενημερώνεται, να μαθαίνει για αυτήν ώστε να μπορεί 

να βοηθήσει τον μαθητή του αλλά και να κυλάει αρμονικά η καθημερινότητα μέσα 

στην σχολική αίθουσα. Το θέμα και ο σκοπός  της παρούσας εργασίας θα είναι οι 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των νηπιαγωγών σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ.  

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα λοιπόν, που θα μελετηθεί στην παρούσα 

πτυχιακή εργασία είναι το « Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των 

νηπιαγωγών στους μαθητές με ΔΕΠ-Υ;».  

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν εντελώς την έμφυτη 

προδιάθεση. Μπορεί, όμως, ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει το παιδί να χρησιμοποιεί τις 

δυνατότητές του στο μέγιστο. 
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1. Ειδική Αγωγή 

1.1. Ορισμός 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με βάση τον Νόμο 3699/2008, είναι το σύνολο των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους μαθητές με διαπιστωμένες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ή χωρίς κάποια αναπηρία. Η Ειδική Αγωγή είναι 

μια σχετικά πρόσφατη επιστήμη, η οποία ασχολείται με το να εντάξει τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο, καταπολεμώντας 

την περιθωριοποίηση και απομόνωση τους.  

1.2. Σκοπός  

Σκοπός της ειδικής αγωγής είναι η προετοιμασία του παιδιού για να μπορεί να 

συμμετέχει σε όλα τα πεδία της κοινωνίας, με τον μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων 

του. Σημαντικός ρόλος της ειδικής αγωγής είναι να αυξήσει τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες των ατόμων με ειδικές ικανότητες και με την καλλιέργεια του πνεύματος 

να διευκολύνει την μετάβασή τους από το σχολείο στην ενήλικη ζωή τους, 

δημιουργώντας άτομα αυτόνομα. Προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο στόχος της 

εκπαίδευσης, είτε γενικής είτε ειδικής, είναι ο ίδιος, ακόμα και αν στην δεύτερη η 

πιθανότητες επιτυχίας είναι λιγότερες, δεν σημαίνει όμως ότι δεν στοχεύει στο να 

βοηθήσει τα παιδιά στην ομαλή μετάβαση και να είναι παραγωγικοί στην ζωή τους 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). 

1.3. Ιστορική Αναδρομή και Νομοθεσία 

Στις περισσότερες χώρες του κόσμου η ιστορική εξέλιξη της αντιμετώπισης της 

αναπηρίας έγινε μέσα από τέσσερα στάδια, της φιλανθρωπίας, της πρόνοιας, των 

δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών. Στο στάδιο της φιλανθρωπίας, θεωρούσαν  

φυσιολογικό τον ρόλο του αναπήρου ως επαίτη και το κράτος δεν βοηθούσε τα 

ανάπηρα άτομα γιατί πίστευε πως αυτό είναι χρέος των καλών ανθρώπων που θα τους 

ελεούν. Αναφέρεται επίσης, ότι η εκκλησία ήταν αυτή που βοηθούσε τα άτομα με 

αναπηρία, κάτι που δεν γινόταν από την πολιτεία. Στο επόμενο στάδιο, της πρόνοιας, 

το κράτος ίδρυσε ειδικά σχολεία και παρείχε ιδρυματική φροντίδα σε ανάπηρα παιδιά 

και ενήλικες. Στην διάρκεια του σταδίου των δικαιωμάτων, οι άνθρωποι με αναπηρία 

οργανώθηκαν και συνδικαλίστηκαν. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, αυτό 

των ίσων ευκαιριών, το αναπηρικό κίνημα απαίτησε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, 
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στην εργασία και την ζωή, να νομοθετηθεί η διασφάλιση της ισότητας και να 

δημιουργηθούν προγράμματα σχολικής ενσωμάτωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και αυτονομίας (Πολυχρονοπούλου, 2017) 

Στην Ελλάδα, η ειδική αγωγή ξεκίνησε αρκετά χρόνια αργότερα σε σχέση με 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρόλο που οι εκπαιδευτικές πολιτικές της ήταν 

επηρεασμένες από την Δυτική Ευρώπη. Επηρέασε σημαντικά η υποδούλωση της 

χώρας  στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για αυτό η ιστορία της ειδικής αγωγής 

ξεκινάει στην Ελλάδα το 1906, με την λειτουργία του πρώτου ιδρύματος για τυφλά 

παιδιά στην Καλλιθέα. Το ίδρυμα αυτό θεωρήθηκε ισότιμο και ισάξιο με της 

Γερμανίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Αγγλίας. Στην Ελλάδα όμως, εξαιτίας 

των πολέμων που προκλήθηκαν, και με σημαντικότερη την καταστροφή στην Μικρά 

Ασία (1922), η προσοχή στράφηκε στα ιστορικά γεγονότα και τα 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπου δημιουργήθηκαν. Ένα χρόνο αργότερα, 

δημιουργήθηκε το πρώτο σχολείο για κωφά παιδιά, με στόχο την εκπαίδευση των 

ορφανών παιδιών. Και ενώ η περίοδος 1920-1930 ήταν κοινωνικοοικονομικά άσχημη 

λόγω υποσιτισμού, θνησιμότητας βρεφών, ανεργίας, αναλφαβητισμού και 

μετανάστευσης στην Αμερική, το 1923, ιδρύεται στους Αμπελόκηπους, το Εθνικό 

Ίδρυμα Κωφαλάλων και ο σύλλογος τυφλών ιδρύει σχολεία για τυφλούς έφηβους και 

ενήλικες. Η ανάγκη όμως για ίδρυση τραχωματικών ιδρυμάτων και δημοτικών 

σχολείων για τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, καθυστέρησε την ανάπτυξη της ειδικής 

αγωγής για την περίοδο 1932-1937. Το 1937 ιδρύεται το φιλανθρωπικό σωματείο 

ΕΛΕΠΑΠ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών) 

με στόχο την αποκατάσταση αναπήρων παιδιών μέχρι 16 χρονών. Επίσης, στο 

Ασκληπιείο Βούλας, λειτούργησε σχολείο για τα σωματικά ανάπηρα παιδιά που 

βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Τέλος, την ίδια χρονιά, ψηφίζεται ο πρώτος νόμος που 

αναφέρεται στην ειδική αγωγή (453/1937), με τον οποίο επιτρέπεται η ίδρυση 

εκπαιδευτικών μονάδων και ειδικών τάξεων για παιδιά με νοητική καθυστέρηση. 

Έτσι, ιδρύεται και λειτουργεί στην Καισαριανή της Αθήνας το Πρότυπο Ειδικό 

Σχολείο, με διευθύντρια την Ρόζα Ιμβριώτη που θεωρείται μητέρα της ειδικής 

αγωγής. Το 1939, η Ιμβριώτη εισάγει τον όρο «θεραπευτική αγωγή» για την επιστήμη 

που έχει στόχο την μόρφωση, διδασκαλία και πρόνοια όλων των παιδιών που 

παρεμποδίζεται η σωματική και ψυχική εξέλιξη από ατομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Η ίδια, με έρευνες, διαλέξεις και δημοσιεύσεις προσπάθησε να 



10   
 

 

ευαισθητοποιήσει τους Έλληνες, όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε την 

προσπάθεια αυτή. Ενώ γίνονται προσπάθειες από εξωτερικούς συλλόγους, και 

συγκεκριμένα αμερικανικοί σύλλογοι ίδρυσαν ένα ίδρυμα για την αποκατάσταση των 

σωματικά ανάπηρων εφήβων και ενηλίκων το 1945, όμως ο εμφύλιος εμπόδισε την 

ανάπτυξη της ειδικής αγωγής και έστρεψε το ενδιαφέρον στην επιβίωση των παιδιών 

παρά στην εκπαίδευση. Το 1951 δημοσιοποιείται το ειδικό σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ, 

λόγω της πανδημίας που εμφανίστηκε τα προηγούμενα δυο έτη στην χώρα και 

έρευνες εντόπισαν χιλιάδες παιδιά με σωματική αναπηρία, το 1952 ιδρύεται δημόσιο 

νηπιαγωγείο για παιδιά με κινητικές αναπηρίες μέσα στην ΕΛΕΠΑΠ και το 1955 το 

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας ιδρύει το Κέντρο Αποκαταστάσεως 

Παίδων Βούλας για την εκπαίδευση παιδιών έως δεκατεσσάρων χρονών με κινητικές 

αναπηρίες και λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων, με στόχο 

την επαγγελματική αναπροσαρμογή και εκπαίδευση των ατόμων άνω των δεκαπέντε 

χρονών. Επίσης, ο υποσιτισμός στην Ελλάδα διευκόλυνε την ύπαρξη μολυσματικών 

ασθενειών που προκάλεσαν τον θάνατο και ψυχοσωματική ανωριμότητα 

εκατοντάδων παιδιών και οδήγησαν στην ανάγκη ψυχιατρικών κέντρων, με 

αποτελέσματα να φαίνονται από το 1953 έως το 1956, με την ίδρυση της πρώτης 

ψυχοδιαγνωστικής κλινικής, ιατροπαιδαγωγικών κέντρων και το Κέντρο Ψυχικής 

Υγιεινής. Στο τέλος της δεκαετίας του 60 και όλη την διάρκεια της δεκαετίας του 70, 

ο κλάδος ξεκίνησε να απoϊατρικοποιείται, να έχει σημαντικό ρόλο η εκπαίδευση και 

να τονίζονται τα οφέλη της σχολικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων 

αυτών. Επιπροσθέτως, όλη την δεκαετία του 60, ιδρύονται ιδρύματα και σύλλογοι 

που θα επιφέρουν πρόοδο στην ειδική αγωγή, όπως η Πανελλήνια Ένωση Γονέων και 

κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία, ο Σύλλογος Προστασίας Αιμορροφιλικών, η 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κωφών της Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Νεφροπαθών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών και άλλοι. Οι γονείς παιδιών 

με αναπηρία πήραν την πρωτοβουλία να αναζητήσουν για κονδύλια ώστε να 

ιδρυθούν σχολεία και εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης. Το 1969, ιδρύεται η 

Κεντρική Υπηρεσία του γραφείου Ειδικής Αγωγής (νόμος 101491/1996) από το 

Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έγινε το 1976 Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και 

λειτούργησε το πρώτο τμήμα για μετεκπαίδευση των δασκάλων στην Ειδική Αγωγή 

(νόμος 227/1972), που μετατράπηκε σε διετές με τον νόμο 227/1975. Το 1972-73 

ιδρύθηκαν 43 ειδικά σχολεία για παιδιά με νοητική καθυστέρηση, το 1974 
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συντάχθηκε το πρώτο «Σχέδιο Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος για 

εκπαιδεύσιμα νοητικά καθυστερημένα παιδιά » όπως ονομάστηκε και το 1975 

κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα εκπαίδευσης του «προβληματικού 

ατόμου» (άρθρο 21) από την Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων. Το 1982, ορίζεται 

η αναπηρία ως λειτουργία της σχέσης του ανάπηρου με το περιβάλλον του και τον 

επόμενο χρόνο υιοθετήθηκε ο στόχος «Ένα σχολείο για όλους- μια κοινωνία για 

όλους». Ο ΟΟΣΑ ξεκίνησε την χρηματοδότηση προγραμμάτων σε όλες τις χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικός σταθμός υπήρξε το 1985, με το Νόμο 

1566, όπου η Ειδική Αγωγή ενσωματώνεται στο σύστημα της Γενικής Εκπαίδευσης. 

Την περίοδο 1988-1996, έγιναν γνωστές καινοτόμες πρωτοβουλίες και παγκόσμιες 

συναντήσεις για την προώθηση της σχολικής ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Από τα πιο γνωστά κοινοτικά προγράμματα ήταν το HELIOS, που 

υλοποίησε διάφορες σχολικές, οικονομικές, κοινωνικές δραστηριότητες ένταξης των 

ατόμων με αναπηρία και ειδικές ανάγκες. Στο πλαίσιο του HELIOS I υλοποιήθηκαν 

στην Ελλάδα προγράμματα για την ένταξη μαθητών με κώφωση- βαρηκοΐα, με 

βασικά προβλήματα όρασης και νοητική καθυστέρηση. Στην Ευρώπη, με την 

Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, το 1992, και την Συνθήκη 

του Άμστερνταμ, το 1997, καταπολεμήθηκε η διάκριση λόγω αναπηρίας και με τον 

χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2001, 

αναγνωρίστηκε το δικαίωμα τους σύμφωνα με το άρθρο 26 «Ένταξη των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες» να έχουν οφέλη από τα μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτονομία, 

και κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.  Το 1994, ο υπουργός Παιδείας Δημήτρης 

Φατούρος, αποφάσισε να εκσυγχρονίσει την νομοθεσία που υπήρχε για την ειδική 

αγωγή και συγκρότησε ειδική επιτροπή για τον σκοπό αυτό,  την οποία υποστήριξε 

και ο επόμενος υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου. Το Νομοσχέδιο πρότεινε 

την επαναδιατύπωση της ορολογίας της Ειδικής Αγωγής, την εισαγωγή νέου 

συστήματος κατηγοριοποίησης των ειδικών αναγκών, τη διεύρυνση του όρου της 

Ειδικής Αγωγής, την παροχή μέτρων και υπηρεσιών για τις κρίσιμες ηλικίες των 0-6 

και των 15-21, την προώθηση της σχολικής ένταξης, την καθιέρωση της συνεχούς 

αξιολόγησης του μαθητή, τη δημιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας, τον διορισμό 

στα σχολεία εκπαιδευτικών με αναπηρία, την επέκταση του θεσμού παροχής 

τεχνικών βοηθειών, την καθιέρωση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, την αναβάθμιση του θεσμού της επιμόρφωσης, την ορθολογικοποίηση 
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του επιδόματος ειδικής αγωγής και τη δημιουργία Κέντρου Έρευνας στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Οι περισσότεροι γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες ήταν 

θετικοί απέναντι στο Νομοσχέδιο, εναντιώθηκαν όμως εκπαιδευτικοί και ειδικοί 

επιστήμονες καθώς και γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι εκδήλωσαν τους 

λόγους για τους οποίους είναι αντίθετοι. Όλα αυτά οδήγησαν στο να ψηφιστεί τελικά 

το Νομοσχέδιο το Μάρτιο του 2000, με ορισμένες τροποποιήσεις, ως Νόμος 

2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 

διατάξεις». Στα επόμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν πολλά 

προγράμματα για την ειδική αγωγή. Σημαντικότερα από αυτά τα προγράμματα ήταν 

αυτό της υλοποίησης της παράλληλης στήριξης, την περίοδο 2010-2012. Στόχος ήταν 

η ειδική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες στα σχολεία 

γενικής αγωγής από προσωπικό που θα ήταν εκπαιδευμένο για τον σκοπό αυτό, το 

οποίο υποστήριζε τους μαθητές παράλληλα με τον εκπαιδευτικό στην σχολική τάξη. 

Τέλος, προκηρύχτηκε η διεξαγωγή μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση των Δομών και 

των κρίσιμων παραμέτρων του εκπαιδευτικού συστήματος της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης», που αφορούσε την ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση των Σχολικών 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) και των Κέντρων 

Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ) με στόχο να υπάρχουν 

στοιχεία που θα βοηθούν στον προγραμματισμό της Εκπαίδευσης και την 

αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2014 από το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών.  

(Πολυχρονοπούλου, 2017)  
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2. ΔΕΠ-Υ 

2.1. Ορισμός 

Ένας ορισμός που δίνεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠ-Υ είναι ότι 

η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, διεθνώς Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD), είναι μια από τις πιο συχνές νευροβιολογικές 

διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Σε ένα σημαντικό ποσοστό συνεχίζεται και όταν το 

παιδί γίνεται ενήλικος. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ICD-10 ( τη Διεθνή Στατιστική 

Ταξινόμηση των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας), η ΔΕΠ-Υ 

χαρακτηρίζεται από απροσεξία, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα, που δεν 

συνάδουν με την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού (Παπαναστασίου, 

2019). 

Για πολλά χρόνια θεωρούνταν διαταραχή της παιδικής ηλικίας, όμως μελέτες 

έδειξαν ότι μπορεί να παραμείνει και στην ενήλικη ζωή, να διαγνωστεί σε άτομα 

όλων των ηλικιών και είναι μια δια βίου κατάσταση για το άτομο (Παπαναστασίου, 

2019). 

Το ποσοστό εμφάνισης της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητα στους μαθητές είναι 5-7% και συναντάται σε όλο τον κόσμο, 

ανεξαρτήτου φυλής, εθνότητας και κοινωνικής τάξης (Παπαναστασίου, 2019).  

Τα πρώτα συμπτώματα γίνονται αντιληπτά όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο 

γιατί υπάρχει αύξηση απαιτήσεων τόσο στους κανόνες όσο και στην συγκέντρωση 

(Παπαναστασίου, 2019). Όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα παιδιά δεν 

παρουσιάζουν την διαταραχή με τον ίδιο τρόπο ή τον ίδιο βαθμό, το οποίο 

δυσκολεύει το εκπαιδευτικό έργο. 

2.2. ΔΕΠ-Υ στα δύο φύλα 

Η συχνότητα της ΔΕΠΥ, με βάση κλινικά δείγματα, είναι 3 αγόρια προς 1 κορίτσι 

μέχρι 6 αγόρια προς 1 κορίτσι (Παπαναστασίου, 2019). Πολλοί επιστήμονες 

υποστηρίζουν ότι η συχνότητα είναι περίπου η ίδια και στα δύο φύλα, απλά τα 

κορίτσι δεν είναι τόσο υπερκινητικά και μπορούν να διαχειριστούν την διαταραχή 

τους (https://www.adhdhellas.org/). Ακόμα και όταν παρατηρούνται περίεργες 

συμπεριφορές, αποδίδονται στην ανωριμότητα. Για αυτόν τον λόγο, επειδή τα 

https://www.adhdhellas.org/


14   
 

 

συμπτώματα των αγοριών είναι πιο έντονα και πιο ευδιάκριτα, στα κορίτσια είναι πιο 

περίπλοκη η διάγνωση. Τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας στο 

σχολείο, ενώ τα κορίτσια, ανεξαρτήτως του τύπου ΔΕΠ-Υ που έχουν, τα πηγαίνουν 

ικανοποιητικά στο σχολείο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Επίσης, είναι 

λιγότερο πιθανό τα κορίτσια να πετάξουν αντικείμενα μέσα στην τάξη ή να σπρώξουν 

τους συμμαθητές τους, κάτι που είναι πιο πιθανό να κάνουν τα αγόρια και οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι για τους παραπάνω λόγους οι δάσκαλοι είναι πιο ανεκτικοί με τα 

κορίτσια παρά με τα αγόρια.  Τέλος, η διάγνωση στα κορίτσια γίνεται 5 χρόνια 

αργότερα από ότι στα αγόρια, δηλαδή τα αγόρια κατά μέσω όρο στην ηλικία των 7 

ετών και τα κορίτσια στην ηλικία των 12, ενώ βάση ερευνών, το 75% των κοριτσιών 

με ΔΕΠΥ, δεν έχει γίνει σε αυτές ποτέ διάγνωση (Παπαναστασίου, 2019). 

 

2.3. Ιστορική Αναδρομή 

Η μελέτη της ιστορικής αναδρομής μιας διαταραχής αποτελεί σημαντικό εγχείρημα 

για κάποιον που θέλει να μελετήσει και να ασχοληθεί σε βάθος με την διαταραχή που 

τον απασχολεί. Έτσι θα κατανοήσει τις σύγχρονες απόψεις που έχουν σχηματιστεί 

σχετικά με το θέμα και ποιοι είναι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτές τις απόψεις. 

Με βάση τις αντιλήψεις που επικρατούσαν για την ΔΕΠ-Υ, μελετώντας την 

ιστορική εμφάνιση, μπορεί κάποιος να κατανοήσει τις παρεμβάσεις και την 

αντιμετώπιση της διαταραχής την κάθε εποχή. 

Αναφορές ατόμων με χαρακτηριστικά που σήμερα αποδίδονται στην ΔΕΠ-Υ 

εμφανίζονται από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με τους Goodman και Gilman (1975) ο 

Γαληνός πρότεινε όπιο για τα υπερενεργητικά παιδιά (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Σύμφωνα με τον Barkly (1996), ο Σαίξπηρ σε έναν από τους χαρακτήρες του κάνει 

αναφορά σε μια αρρώστια της Προσοχής (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). Επίσης, με 

αναφορά του Stewart (1970), στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα γίνεται περιγραφή 

ενός υπερκινητικού παιδιού σε ποίημα του Γερμανού γιατρού Heinrich Hoftman. 

Ακόμα, ο William James (1890), σε σύγγραμμα του κάνει αναφορά στην «εκρηκτική 

βούληση», η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες παρόμοιες με των ατόμων με 

ΔΕΠ-Υ. Οι πρώτες επιστημονικές αναφορές σε συμπτώματα αυτής της διαταραχής 

γίνονται από τον γιατρό George Still στις αρχές του εικοστού αιώνα.  
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Το 1902, σε μια σειρά διαλέξεων, ο Still, περιέγραψε παιδιά τα οποία ήταν 

συχνά επιθετικά, προκλητικά και αντιστέκονταν στην πειθαρχία, καθώς 

καθοδηγούνταν μόνο από το συναίσθημα. Επίσης, ανέφερε για την συμπεριφορά 

τους, ότι δυσκολεύονταν να την ελέγξουν και χαρακτηρίζονταν από 

παρορμητικότητα. Ακόμα, έκανε ο ίδιος αναφορά στην υπερκινητικότητα που είχαν 

τα παιδιά αυτά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στην συγκέντρωση της 

προσοχής. Επιπροσθέτως, παρατήρησε την αναλογία αγοριών και κοριτσιών που 

έχουν ΔΕΠ-Υ, ότι ήταν 3:1 και ότι κατά την πλειοψηφία η διαταραχή εμφανίζεται 

πριν την ηλικία των 8 ετών. Ο Still θεωρούσε πως τα αίτια της διαταραχής ήταν 

βιολογικού χαρακτήρα, είτε κληρονομικά είτε αποτέλεσμα προ- ή μετά- γεννητικού 

τραυματισμού (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Επόμενη χρονιά σταθμός θεωρείται το 1917-18, όπου ξέσπασε στη Βόρεια 

Αμερική μια επιδημία εγκεφαλίτιδας και έτσι οι ειδικοί ασχολήθηκαν με τα παιδιά 

που επέζησαν. Στις περιγραφές τους τα παιδιά αυτά είχαν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά που σήμερα θεωρούνται συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, όπως 

διαταραχή προσοχής, παρορμητικότητα, αυξημένη κινητική δραστηριότητα, 

μαθησιακές δυσκολίες και αντικοινωνική συμπεριφορά (Ebaugh,  1923, Stryker, 

1925). Η συσχέτιση εγκεφαλικής βλάβης με μορφές παθολογικής συμπεριφοράς 

οδήγησε στην μελέτη άλλων πιθανών αιτιών, όπως τραυματισμοί κατά την γέννηση, 

επιληψία ή έκθεση σε τοξικές ουσίες. Αυτό όμως που δεν έγινε την εποχή εκείνη ήταν 

ο διαχωρισμός της νοητικής καθυστέρησης, των μαθησιακών δυσκολιών ή άλλων 

νευροψυχολογικών διαταραχών με την ΔΕΠ-Υ (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000) . 

Το 1936 και 1938, παρατηρήθηκε από ερευνητές η ομοιότητα μεταξύ της 

συμπεριφοράς των υπερκινητικών παιδιών και της συμπεριφοράς μαϊμούδων, οι 

οποίες είχαν βλάβη στον μετωπιαίο λοβό, κάτι που υποστηρίχθηκε με σημαντικά 

στοιχεία, ότι υπάρχει δηλαδή σχέση της διαταραχής με τον τραυματισμό του λοβού 

αυτού (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Ακόμα, ο Δεύτερος  Παγκόσμιος πόλεμος έδωσε την δυνατότητα μελέτης της 

διαταραχής στους ερευνητές και το 1947 γεννήθηκε η θεωρία της «εγκεφαλικής 

βλάβης» από τους Strauss και Lehtinen, η οποία μετονομάστηκε σε  «ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία», λόγω της έλλειψης αποδείξεων. Σημαντικός σταθμός 

την ίδια χρονιά είναι η τροποποίηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά 



16   
 

 

αυτά από τους Strauss και Lehtinen, που πρότειναν μικρότερες τάξεις, οι οποίες θα 

έχουν λιγότερα ερεθίσματα, για να μην οδηγούνται σε διάσπαση προσοχής, κάτι που 

δεν αποδείχθηκε σαν μέθοδος ποτέ ως αποτελεσματική. Αποτελεσματική, όμως, 

θεωρήθηκε η φαρμακευτική αντιμετώπιση της παιδικής παιδοψυχολογίας, την 

περίοδο 1947-1951, κάτι που επιβεβαιώθηκε με μεταγενέστερες έρευνες 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Την δεκαετία του 1950, ξεκίνησε μια σειρά ερευνών , με σημαντικότερη αυτή 

του Laufer και των συνεργατών του (1957), όπου υποστήριξαν ότι η βλάβη οφείλεται 

στην αδυναμία φιλτραρίσματος των ερεθισμάτων στο εγκεφαλικό στέλεχος και στην 

αποστολή ερεθισμάτων στον εγκεφαλικό φλοιό, η οποία αποτέλεσε ορόσημο στην 

ιστορία της μελέτης της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

δημοσιεύτηκαν έρευνες όπου έδειχναν πως η υπερκινητικότητα ή η Ελάχιστη 

Εγκεφαλική Δυσλειτουργία εξακολουθούσε να υπάρχει και μετά την ενηλικίωση του 

ατόμου, κάτι που έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω έρευνες και την παρουσία ΔΕΠ-Υ 

και στην ενήλικη ζωή και εδραιώθηκε η άποψη αυτή μετά το 1990. Και ενώ στην 

Βόρεια Αμερική οι ειδικοί αντιμετώπιζαν την ΔΕΠ-Υ ως συνήθη διαταραχή με κύριο 

γνώρισμα τις διαταραχές προσοχής, οι ειδικοί στην Ευρώπη συνέχισαν να την 

θεωρούν ως σπάνια διαταραχή, με κύριο γνώρισμα την υπερκινητικότητα, 

αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Κατά την διάρκεια του 1970, στην Αμερική, λόγω της κακής ή υπερβολικής 

χρήσης των φαρμάκων, δημιουργήθηκε σκάνδαλο ότι η ΔΕΠ-Υ είναι ένας «μύθος» 

γιατί δεν μπορούν οι δάσκαλοι και οι γονείς να διαχειριστούν τα παιδιά που 

εμφανίζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ταυτόχρονα, αναπτυσσόταν η ενασχόληση με 

την υγιεινή διατροφή και η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης μέσα από αλλαγές στο 

περιβάλλον, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι η υπερκινητικότητα 

της ΔΕΠ-Υ μπορεί να οφείλεται σε αλλεργίες ή τοξικές αντιδράσεις ή κακής 

διατροφής, μιλώντας πλέον για περιβαλλοντικά αίτια (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000).   

Επειδή υπήρχαν πολλές ασάφειες, κατά την δεκαετία του 1970, 

εγκαταλείφθηκε εντελώς ο όρος «Ελάχιστη Εγκεφαλική Δυσλειτουργία» και 
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επικράτησε αυτός του «Υπερκινητικού Συνδρόμου». Ο Chess το 1960, όρισε την 

υπερκινητικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό, τον αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης 

των συμπτωμάτων, την απενοχοποίηση των γονέων και τον διαχωρισμό του 

υπερκινητικού παιδιού από την εγκεφαλική βλάβη. Την ίδια εποχή το σύνδρομο 

μετονομάζεται σε «Υπερκινητική Αντίδραση στην παιδική ηλικία». Τα φάρμακα, η 

ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με τις σχολικές τάξεις με μειωμένα ερεθίσματα, ήταν 

μέχρι την δεκαετία του 1970 ο τρόπος αντιμετώπισης της διαταραχής, κάτι που δεν 

υποστηριζόταν στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου 

αντιμετώπιζαν την υπερκινητικότητα ως λιγότερο συνηθισμένη διαταραχή, η οποία 

συνοδευόταν από επιληψία, ημιπληγία, νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλικό 

τραυματισμό ή λοίμωξη, σύμφωνα με τον  Taylor (1988), κάτι που αποτέλεσε την 

διαφοροποίηση στην αντίληψη της ερμηνείας της ΔΕΠ-Υ σε Βόρεια Αμερική και 

Ευρώπη. Στην δεκαετία 1970-1979, αυξήθηκαν οι έρευνες, με αποτέλεσμα την 

διεύρυνση των χαρακτηριστικών και την συμπερίληψη με την υπερκινητικότητα της 

παρορμητικότητας, της διάσπασης προσοχής και της επιθετικότητας, με δύο 

επικρατέστερες απόψεις για την φύση της διαταραχής : η θεωρία του Wender και η 

θεωρία της Douglas. Το 1971, η θεωρία του Wender διατήρησε τον όρο «Ελάχιστη 

Εγκεφαλική Δυσλειτουργία» και μελέτησε βασικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά των 

παιδιών αυτών. Ενώ ήταν ενδιαφέρουσα θεωρία, αφήνει αρκετά αναπάντητα 

ερωτήματα. Το 1972, η Virginia Douglas υποστήριξε ότι κυρίαρχο αίτιο δυσκολιών 

των υπερκινητικών παιδιών είναι η ελλειμματική προσοχή. Οι θεωρίες και οι 

μεταγενέστερες έρευνες της ίδιας και των συνεργατών της, άσκησαν μεγάλη 

επίδραση στην επιστήμη και οδήγησαν σε άλλες έρευνες, με την συνεργάτιδά της, 

Gabrielle Weiss, να εξηγεί ότι ενώ η υπερκινητικότητα μειώνεται συχνά κατά την 

εφηβεία, τα προβλήματα διαταραχής της προσοχής και η παρορμητικότητα 

παραμένουν. Η επιρροή της θεωρίας της Douglas είχε σημαντικό ρόλο στην 

μετονομασία της διαταραχής σε «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής», το 1980, στο 

DSM-III (American Psychiatric Association), (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Το 1975, ψηφίστηκε στις ΗΠΑ νόμος ο οποίος όριζε την παροχή ειδικών 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στα παιδιά με διαταραχή στην συμπεριφορά εκτός από 

τα άτομα με νοητική υστέρηση και ο νόμος συνοδεύτηκε από πληθώρα ερευνών 

σχετικά με τις παρεμβάσεις στη σχολική τάξη έναντι της φαρμακευτικής αγωγής, οι  

οποίες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, όχι όμως όπως τα φάρμακα ( Gittelman- 
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Klein, 1976). Την ίδια εποχή διαδόθηκαν οι κλίμακες αξιολόγησης της 

υπερκινητικότητας που αποτέλεσαν για τουλάχιστον είκοσι χρόνια το «κύριο» 

εργαλείο για την επιλογή παιδιών σε έρευνες, την παροχή φαρμάκων, την διάγνωση, 

στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Στην αρχή της δεκαετίας του 1980, δημοσιεύτηκε η τρίτη έκδοση, το DSM-

III,  η οποία ήταν εντελώς διαφορετική από την δεύτερη και μετονόμαζε, όπως 

προαναφέρθηκε, την «Υπερκινητική Αντίδραση στην Παιδική Ηλικία» σε 

«Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής» (με ή χωρίς υπερκινητικότητα), με τρία 

συμπτώματα, την διαταραχή προσοχής, την παρορμητικότητα και την 

υπερκινητικότητα. Τα δύο πρώτα θεωρούνταν τα κύρια. Ταυτόχρονα, έγιναν 

προσπάθειες να διαχωριστεί η ΔΕΠ-Υ από άλλες ψυχιατρικές διαταραχές της 

παιδικής ηλικίας (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM, DSM-III-R, το 1987, συμπεριλήφθηκε 

στον όρο και η υπερκινητικότητα και έγινε «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ 

Υπερκινητικότητα» και υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια των 

συμπτωμάτων, στην αξιολόγησή τους και ταξινομήθηκε η ΔΕΠ-Υ μαζί με άλλες δύο 

διαταραχές της συμπεριφοράς, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και την 

Διαταραχή της Διαγωγής. Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, άρχισε να 

προβάλλεται μια νέα επιστημονική άποψη και να γίνεται παρατήρηση από τους 

ερευνητές ότι παράγοντες που σχετίζονται με τα κίνητρα, επηρεάζουν στην εμφάνιση 

των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ, κάτι που οδήγησε σε νέα διεξαγωγή ερευνών. Επίσης 

ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τους μελετητές ήταν οι συνέπειες της ΔΕΠ-Υ στις 

σχέσεις των παιδιών με τους γονείς, τους δασκάλους και τους συνομήλικούς τους 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000).   

Τέλος, την δεκαετία του 1990, εκδόθηκε το DSM-IV (1994), τα κριτήρια του 

οποίου βασίζονται σε αυστηρά επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα και τονίζονται σε 

αυτό η αναγκαιότητα της διαταραχής να υπάρχει και στο σπίτι και στο σχολείο και να 

υπάρχει δυσλειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορους τομείς της ζωής του. Ακόμη, 

στο DSM-IV δίνονται δύο διαφορετικές ομάδες συμπτωμάτων, μία για την διαταραχή 

προσοχής και μία για την υπερκινητικότητα- παρορμητικότητα. Ανάλογα με τα 
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κριτήρια που πληρούνται, δίνεται η διάγνωση σε ποιον τύπο ανήκει το άτομο αυτό, 

που θα αναφερθεί σε επόμενη ενότητα της εργασίας (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

 

2.4. Είδη ΔΕΠ-Υ  

Υπάρχουν δύο είδη ΔΕΠ-Υ, το πρωτογενές είδος και το δευτερογενές είδος. Πιο 

συγκεκριμένα : 

Α) Το πρωτογενές είδος είναι βιολογικής αιτιολογίας, δεν υπάρχει κάποιος 

συγκεκριμένος  λόγος που εμφανίζεται στο παιδί  και παρουσιάζεται στο άτομο στην 

παιδική ηλικία. Εμφανίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή πάνω από έξι 

μήνες. Το πιο σύνηθες είναι να παραμείνει διά βίου και να παρατηρείται παντού , στο 

σπίτι, στο σχολείο, στο εργασιακό περιβάλλον, ακόμα και σε όλες τις διαπροσωπικές 

του σχέσεις του.  

Β) Το δευτερογενές είδος είναι εξωγενής αιτιολογίας, δηλαδή επηρεάζονται 

από παράγοντες από το ευρύ περιβάλλον του και παρουσιάζεται η διαταραχή στον 

άνθρωπο αργότερα, δηλαδή μετά την παιδική του ηλικία. Έχει μικρότερη διάρκεια 

από ότι στο πρωτογενές είδος, επειδή συνήθως διαρκεί λιγότερο από έξι μήνες. 

Μπορεί να εμφανιστεί μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα είτε εξαιτίας κάποιας 

συγκεκριμένης προσωρινής αιτίας. 

2.5. Τύποι εκδήλωσης 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Συστήματα Ταξινόμησης και Παιδικών Διαταραχών, το 

σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής διακρίνεται σε τρεις τύπους, ανάλογα με τα 

συμπτώματα που κυριαρχούν στην συμπεριφορά του παιδιού, δηλαδή κυρίως 

υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα, κυρίως διάσπαση προσοχής- απροσεξία και 

συνδυασμός υπερκινητικότητας, παρορμητικότητας και διάσπασης προσοχής. 

Πιο αναλυτικά, υπάρχουν 3 τύποι ΔΕΠ-Υ : 

1)Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, απρόσεκτος 

τύπος  

Το παιδί είναι απρόσεκτο χωρίς να είναι υπερκινητικό ή παρορμητικό. Τα 

παιδιά αυτά είναι που συνήθως έχουν τον χαρακτηρισμό του αδύναμου μαθητή. 
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2)Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, 

υπερκινητικός- παρορμητικός τύπος  

Το παιδί παρουσιάζει υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα, το οποίο δεν 

συμβαδίζει με το αναπτυξιακό τους επίπεδο. 

3)Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, 

συνδυασμένος τύπος  

Στο παιδί κυριαρχεί η απροσεξία και η Υπερκινητικότητα. 

Υπάρχει και ένας 4ος τύπος: 

4)Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, μη 

προσδιορισμένη  

Το παιδί έχει διαταραχές με συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητας, 

παρορμητικότητας οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια της Διαταραχής Ελλειμματικής 

Προσοχής- Υπερκινητικότητας. 

(Μπαμπαλέτσου, 2017) 

Τα παιδιά αυτά είναι έξυπνα και εκδηλωτικά. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση 

να δημιουργήσουν προβλήματα και επιθυμούν να είναι υπάκουα και ήσυχα, όμως δεν 

μπορούν να το πετύχουν γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους δυστυχώς. 

Για αυτό λοιπόν, είναι απαραίτητη η επέμβαση των ειδικών επιστημόνων για να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να ελέγξουν αυτά τα παιδιά. 

 

2.6. Συμπτώματα 

Όπως προαναφέρθηκε, στην ΔΕΠ-Υ συναντάμε τρεις τύπους, στον πρώτο κυριαρχεί 

η αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, στον δεύτερο υπερισχύει η 

υπερκινητικότητα και ο παρορμητισμός και στον τρίτο έχουμε συνδυασμό του 

πρώτου και του δεύτερου τύπου. Με βάση τους τύπους θα αναφερθούν τα πρωτογενή 

συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα παιδί με το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής. 
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Απροσεξία - Διάσπαση Προσοχής - Ελλειμματική Προσοχή 

Τα παιδιά εμφανίζουν πτωχή ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής. Τα 

προβλήματα αυτά είναι πιο εμφανή όταν κάποιες καταστάσεις επαναλαμβάνονται  

και ορισμένες δραστηριότητες είναι κουραστικές και αδιάφορες για το παιδί 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Σύμφωνα με τους Sandberg, Day και Trott (1996) η 

έννοια «απροσεξία» περιλαμβάνει την έλλειψη επιμονής στις δραστηριότητες, στον 

προσανατολισμό σε ενασχόληση με πράγματα άσχετα προς τη στιγμή ή το 

περιβάλλον, στην συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων, καθώς και σε μεγάλες περιόδους 

χωρίς κάποια ενασχόληση με κάτι. Ένα παιδί με διάσπαση προσοχής αποτυγχάνει να 

εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες και κάνει λάθη σε δραστηριότητες. Συχνά 

αδυνατεί ένα τέτοιο παιδί να ολοκληρώσει μια εργασία ή δραστηριότητα που του έχει 

ανατεθεί , χωρίς όμως αυτό να οφείλεται στο ότι εναντιώνεται σε αυτόν που του 

ανέθεσε κάτι ή δεν θέλει να την κάνει ή επειδή δεν έχει κατανοήσει τις οδηγίες 

(Γελαστοπούλου & Μουταβέλης, 2017). Συμβαίνει μόνο γιατί δεν μπορεί να μείνει 

συγκεντρωμένος μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης. Ακόμα και αν καταφέρει με 

κάποιον τρόπο να συγκεντρωθεί, αυτό δεν θα διαρκέσει αρκετή ώρα γιατί η προσοχή 

του μπορεί να διασπαστεί με το παραμικρό ερέθισμα. Όσο εύκολα αποσπάται η 

προσοχή του, τόσο δύσκολα επανέρχεται. Για αυτό και γενικά δεν μπορεί να 

οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες ή είναι κάτι που τον δυσκολεύει αρκετά 

(Γελαστοπούλου & Μουταβέλης, 2017). Επίσης, παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής δεν έχουν την στοιχειώδη υπομονή να ακούσουν οδηγίες που θα τους 

δοθούν και σε αρκετές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως τα παιδιά αυτά φαίνεται να 

μην ακούν όταν τους απευθύνει κάποιος τον λόγο (Παπαναστασίου, 2019). Υπάρχει 

αποστροφή, αποφυγή και απροθυμία να εμπλακεί σε δράσεις που απαιτούν 

αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια και διαρκή  προσήλωση (Παπαναστασίου, 2019). 

Ακόμα, δυσκολία υπάρχει και στην διατήρηση της προσοχής κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού ή των καθηκόντων του και στην προσήλωση σε λεπτομέρειες. Είναι 

πιθανό να κάνει λάθη απροσεξίας και να είναι αφηρημένος κατά την διάρκεια στο 

σχολείο.  Τέλος, είναι ένα παιδί το οποίο ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες και 

χάνει αντικείμενα που είναι απαραίτητα για αυτές, για παράδειγμα παιχνίδια, 

μαρκαδόρους, παραμύθια (https://www.adhdhellas.org/) . Σημαντικό είναι όμως να 

αναφερθεί πως όταν του γίνεται μια ερώτηση δεν μπορεί να περιμένει μέχρι ο 

ομιλητής να ολοκληρώσει, απαντάει πριν τελειώσει η ερώτηση. Συμπερασματικά, ένα 

https://www.adhdhellas.org/
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παιδί με τα παραπάνω συμπτώματα θα χαρακτηριζόταν ως αφηρημένο και 

απρόσεκτο, με αρκετές δυσκολίες στην οργάνωση και την ολοκλήρωση καθηκόντων 

και δραστηριοτήτων. 

 

Υπερκινητικότητα – Παρορμητικότητα 

Αρχικά για την υπερκινητικότητα, είναι μια διαταραχή την οποία εκδηλώνουν 

τα παιδιά με ελλειμματική προσοχή. Ο όρος υπερκινητικότητα χρησιμοποιείται για 

τον χαρακτηρισμό της υπερβολικής κίνησης όλων των ειδών και την εκδήλωσή της 

σε όλες τις καταστάσεις γιατί αποτελεί ένα ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτηριστικό του 

υπερκινητικού παιδιού (Πολυχρονοπούλου, 2017). Τα συμπτώματα ενός 

υπερκινητικού παιδιού θα μπορούσαν να είναι η κίνηση χεριών και ποδιών με 

νευρικό τρόπο, άλλων άσκοπων κινήσεων, καθώς και το στριφογύρισμα στην θέση 

του (Παπαναστασίου, 2019). Συχνά τρέχει άσκοπα εδώ και εκεί σκαρφαλώνει με 

υπερβολικό τρόπο σε καταστάσεις που δεν αρμόζουν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές 

και δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες ( Γελαστοπούλου & 

Μουταβέλης, 2017). Επίσης, αφήνει την θέση του στην τάξη ή σηκώνεται  σε 

περιπτώσεις που αναμένεται να παραμείνει καθιστός επιθυμώντας να βρίσκεται 

διαρκώς σε κίνηση. Υπάρχει ακόμα, δυσκολία στο παιχνίδι ή στην συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου διότι κάνει θορύβους κατά την διάρκεια αυτών ή 

δεν μπορεί να συμμετέχει ήρεμα (Παπαναστασίου, 2019). Δεν μπορεί να είναι ήρεμος 

και προσεκτικός σε χώρους και καταστάσεις που το απαιτούν όπως είναι η σχολική 

τάξη ή η ώρα του φαγητού στο σπίτι και στο σχολείο. Ουσιαστικά, επιδεικνύει ένα 

σταθερό μοντέλο υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας το οποίο δεν τροποποιείται 

αναλόγως των συνθηκών και των απαιτήσεων. Τέλος, μιλάει και φλυαρεί υπερβολικά 

(Γελαστοπούλου & Μουταβέλης, 2017). Συμπερασματικά, είναι ένα παιδί 

υπερκινητικό, το οποίο είναι πιο δραστήριο σε σχέση με τα άλλα παιδιά που 

βρίσκονται στην ίδια ηλικιακή ομάδα. 

Όσον αφορά την παρορμητικότητα,  οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι το παιδί με ΔΕΠ-Υ που είναι παρορμητικό, η διαταραχή του αυτή 

είναι ο πυρήνας των προβλημάτων του και ίσως το ενοχλητικότερο σύμπτωμα της 

συμπεριφοράς του (Πολυχρονοπούλου, 2017). Τα παρορμητικά παιδιά δεν μπορούν 
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να περιμένουν στην σειρά τους για να παίξουν ούτε μπορούν να την περιμένουν για 

να πουν την άποψή του. Ακόμη και όταν προσπαθήσουν να τους διατυπώσουν μια 

ερώτηση, αυτά θα απαντήσουν απερίσκεπτα πριν την ολοκλήρωσή της 

(Παπαναστασίου, 2019). Υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσουν αρκετά συχνά διότι 

έχουν άγνοια του κινδύνου και του φόβου και δεν σκέφτονται πριν αντιδράσουν. 

Επίσης, μπορεί να διακόπτουν τους άλλους, παρεμβαίνουν και ανακατεύονται σε 

συζητήσεις ή ενοχλούν τα άτομα που μιλούν με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

φασαρίες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού και των δραστηριοτήτων 

(Γελαστοπούλου & Μουταβέλης, 2017). Πολύ δύσκολα θα υπακούσουν σε κανόνες 

που θα τους τεθούν (https://www.adhdhellas.org/). Αυτό που θα επιχειρήσουν θα είναι 

να κοιτάνε τριγύρω τους και να πειράζουν τους φίλους και τους συμμαθητές τους. 

Τέλος, μιλάνε υπερβολικά και δυσανάλογα με την απαίτηση του κοινωνικού 

πλαισίου. Συμπερασματικά, είναι παιδιά που με βάση τα συμπτώματά τους θα 

χαρακτηρίζονταν παρορμητικά και «πειραχτήρια» καθώς και κυκλοθυμικά, διότι 

μπορεί να αλλάζει η διάθεσή τους πολύ εύκολα και γρήγορα, από την μια στιγμή 

στην άλλη.   

Συνδυασμός 

Είναι αρκετά συνηθισμένο στα παιδιά αλλά και στους εφήβους να 

παρουσιάζονται συνδυασμένα τα παραπάνω συμπτώματα, της απροσεξίας με της 

υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας (https://www.adhdhellas.org/) 

Υπάρχουν όμως, κάποια δευτερογενή συμπτώματα που μπορούν να 

παρατηρηθούν στα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας. Αυτά είναι οι κρίσεις και οι κρίσεις θυμού, η αντικοινωνική 

συμπεριφορά και οι πτωχές κοινωνικές δεξιότητες (Πολυχρονοπούλου, 2017). 

Επίσης, η ανώριμη συμπεριφορά είναι σοβαρό σύμπτωμα, που μπορεί να εμφανιστεί 

είτε με μια έντονη συναισθηματική συμπεριφορά είτε να είναι νευρικό και επιθετικό 

το παιδί (Παπαναστασίου, 2019). Όμως, και το εγωκεντρικό παιδί, με απαιτητική και 

επιθετική συμπεριφορά μπορεί να χαρακτηριστούν ως συμπτώματα 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Ακόμα, κατατάσσονται σε αυτά τα προβλήματα 

διαχείρισης χρόνου, όπου το παιδί δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του 

στα όρια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και τα προβλήματα στη 

διατήρηση σχέσεων και φιλιών, γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν 

https://www.adhdhellas.org/
https://www.adhdhellas.org/
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στενές σχέσεις με παιδιά που παρουσιάζουν ΔΕΠ-Υ. Δευτερεύοντα συμπτώματα 

είναι τα μαθησιακά προβλήματα ή η δυσλεξία και η λανθασμένη οφθαλμοκίνηση, το 

οποίο μπορεί να παρατηρηθεί με το τεστ Παυλίδη. Τέλος, τα παιδιά μπορεί να είναι 

αδέξια και επιρρεπή στα ατυχήματα και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

αυτοπεποίθηση.  

Για να διαγνωσθεί ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ θα πρέπει να εμφανίσει έξι ή 

περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα από κάθε κατηγορία για περισσότερους 

από έξι μήνες και κάποια από αυτά να είναι παρόντα πριν την ηλικία των 7 χρόνων 

(https://www.adhdhellas.org/). Σε περίπτωση που υπάρχουν τα συμπτώματα αυτά θα 

υπάρξουν λειτουργικά θέματα που θα επηρεάσουν το παιδί τόσο στο σπίτι όσο και 

στο σχολείο. 

2.7. Αίτια  

Τα περισσότερα άτομα που διαγιγνώσκονται με τη ΔΕΠ-Υ έχουν ως αιτία εκδήλωσης 

του συνδρόμου βιολογικούς, περιβαλλοντικούς και τοξικοαλλεργικούς παράγοντες. 

Α) Βιολογικοί παράγοντες : Είναι αποτέλεσμα της γενετικής τους σύστασης, 

δηλαδή του DNA τους. Οι έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι το 70-80% των 

περιπτώσεων οφείλεται στην κληρονομικότητα. Σύμφωνα με την καθηγήτρια 

Μοριακής  Ψυχιατρικής Barbara Franke, ο μέσος άνθρωπος με ΔΕΠ-Υ μπορεί να έχει 

από δέκα έως και εκατό παραλλαγές, που είναι μικρές όμως, σε διαφορετικά γονίδια, 

με αποτέλεσμα όσες περισσότερες είναι αυτές οι γονιδιακές παραλλαγές, τόσες 

μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες εμφάνισης ΔΕΠ-Υ. Επίσης, έχει διαπιστωθεί 

πως τα παιδιά που έχουν ΔΕΠ-Υ , έχουν φυσιολογικούς κροταφικούς λοβούς αλλά 

δεν έχουν φυσιολογικούς μετωπικούς λοβούς (Κωνσταντίνου, 2018). Ακόμα, πολλοί 

επιστήμονες υποστηρίζουν ότι παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση του 

συνδρόμου είναι η έλλειψη ενός νευροδιαβιβαστή, της ντοπαμίνης. Ο 

νευροδιαβιβαστής αυτός μεταφέρει ερεθίσματα και μηνύματα από το ένα εγκεφαλικό 

ημισφαίριο στο άλλο και αυτό έχει ως συνέπεια η έλλειψη της ντοπαμίνης να 

προκαλεί τις παραβατικές συμπεριφορές  των παιδιών, τα οποία δεν λαμβάνουν 

σωστά τα μηνύματα και τα ερεθίσματα , με αποτέλεσμα να ενεργούν χωρίς να 

σκέφτονται (Κωνσταντίνου, 2018). Το 76% των παιδιών με ΔΕΠ-Υ έχουν συνήθως 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομο με την ίδια διαταραχή (Παπαναστασίου, 

2019). Τέλος, έχει διαπιστωθεί πως σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνήθειες που έχει η 

https://www.adhdhellas.org/
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μητέρα κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, η χρήση δηλαδή ναρκωτικών ουσιών, η 

κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, ακόμα και η ηλικία της (Περβανίδου, 2009).  

Ενώ το ποσοστό της κληρονομικότητας είναι αρκετά μεγάλο, τα γενετικά αίτια δεν 

είναι τα μόνα αίτια που είναι σημαντικά για να αναπτυχθεί το σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής, σημαντικοί είναι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Β) Περιβαλλοντικοί παράγοντες : Σε αυτήν την περίπτωση εντάσσονται όλες 

οι καταστάσεις που συμβαίνουν καθ’ όλη  την διάρκεια της παιδικής ηλικίας ενός 

ατόμου. Περιστατικά δηλαδή που έγιναν πριν ή κατά την διάρκεια της κύησης αλλά 

και το άγχος που μπορεί να έχει ένα παιδί, μπορεί να είναι παράγοντες που θα 

επηρεάσουν στο να εμφανίσει το άτομο ΔΕΠ-Υ. Το άγχος του παιδιού είναι 

αποτέλεσμα του δυσλειτουργικού περιβάλλοντος που ζει, είτε είναι το οικογενειακό 

περιβάλλον, είτε είναι το σχολικό περιβάλλον. Παιδιά που ζουν σε οικογενειακό 

περιβάλλον που ο γονιός έχει κατάθλιψη, μπορεί να είναι αιτία εμφάνισης της 

διαταραχής. Επίσης, σημαντικό γεγονός και μεγάλη ευθύνη υπάρχει όταν η 

οικογένεια δεν είναι δεμένη, υπάρχουν συχνές εντάσεις, κάποιο πιθανό διαζύγιο, 

καθώς και όταν το παιδί μεγαλώνει μακριά από τον έναν ή και τους δύο γονείς για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνέπεια των παραπάνω μπορεί να είναι το παιδί να μην 

έχει κάποιο πρότυπο και να υιοθετήσει παραβατικές συμπεριφορές. Με βάση την 

Zentall, τα παιδιά που προέρχονται από ιδρύματα ή μη προνομιούχα κοινωνικά 

στρώματα, παρουσιάζουν βραδύτερη και κατώτερη ποιότητα στην εξέλιξη της 

ομιλίας και του λόγου και μη φυσιολογικό ρυθμό στην πρόοδο τους. Τέλος, 

σημαντικός παράγοντας είναι ο περιβάλλοντας χώρος. Τα παιδιά που μένουν σε 

σπίτια με στενούς χώρους ή μεγαλώνουν σε μεγαλουπόλεις που είναι γεμάτες 

τσιμέντο και έχουν περιορισμό στην ελευθερία τους και δεν μπορούν να εκτονωθούν, 

αυτό μπορεί να επιδράσει αρνητικά. 

Γ) Τοξικοί – αλλεργικοί παράγοντες :  Θεωρούνται οι παράγοντες που έχουν 

σχέση και με βιολογικές επιδράσεις και με περιβαλλοντικές. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

εκφραστεί η άποψη ότι το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ μπορεί να οφείλεται στις σύγχρονες 

διατροφικές συνήθειες του ατόμου. Δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη ερευνητικά, όμως 

ο Feingold θεωρεί πως οι τεχνητές χρωστικές ουσίες και τα συντηρητικά είναι 

υπεύθυνες για το σύνδρομο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως μπορεί να ευθύνονται 
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κοινές τροφές όπως το γάλα, τα αυγά, το σιτάρι και το καλαμπόκι ή η ζάχαρη ( 

Κωνσταντίνου, 2018). 

 

 

2.8. Αναπτυξιακά στάδια 

Τα χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά με ελλειμματική προσοχή και 

υπερκινητικότητα διαφέρουν αναλόγως την ηλικία του παιδιού και τροποποιούνται 

καθώς αυτό μεγαλώνει. Σε αυτήν την διαδικασία μεγάλη επιρροή ασκούν οι σχέσεις 

που αναπτύσσει με την οικογένειά του, τους συνομηλίκους του, το κοινωνικό του 

περιβάλλον καθώς και τον ίδιο του τον εαυτό. Τα χαρακτηριστικά αυτά αλλάζουν 

κατά το πέρασμα από την βρεφική ηλικία στην νηπιακή, από την νηπιακή στην 

σχολική, μετά στην εφηβεία και τέλος στην ενήλικη ζωή. 

Βρεφική ηλικία 

Τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ μπορεί να εμφανιστούν από την 

βρεφική ηλικία και να προκαλέσουν κάποια ανησυχία στους γονείς που θα τα 

παρατηρήσουν. Σύμφωνα με τους Thomas και Chess (1977), τα μωρά αυτά 

γεννιούνται με ορισμένες έμφυτες τάσεις, με τις οποίες ανταποκρίνονται στις 

αντιδράσεις που τους προκαλεί το γύρω περιβάλλον τους (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 

2012). Την συγκεκριμένη βρεφική περίοδο, υπάρχουν μόνο ενδείξεις. Δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που να οδηγούν στην πιθανότητα της ύπαρξης ΔΕΠ-

Υ. Σύμφωνα με έρευνες, το 60% των παιδιών που διαγνώσθηκαν με ΔΕΠ-Υ κατά την 

παιδική ηλικία, στην βρεφική ηλικία ήταν υπερβολικά ανήσυχα σαν μωρά. Τα βρέφη 

είναι χαρακτηρισμένα ως «δύσκολα βρέφη» γιατί έχουν έντονη κινητική 

δραστηριότητα την οποία εκδηλώνουν έντονα μέσα στην κούνια τους, δυσκολεύουν 

τους γονείς τους όταν χρειάζεται να τα περιποιηθούν και να τα καθαρίσουν και 

υπάρχει δυσκολία στο να ηρεμήσουν. Ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά είναι 

αυτό του ύπνου. Ο ύπνος είναι ακατάστατος και ανήσυχος (Πολυχρονοπούλου, 

2017). Δεν υπάρχει σταθερό ωράριο και ξυπνούν συχνά και σε ακατάστατες ώρες. 

Κλαίνε περισσότερο από τα υπόλοιπα βρέφη χωρίς προφανή λόγο και το κλάμα τους 

είναι οξύ, με διάρκεια και έντονο (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). Άλλο ένα 

χαρακτηριστικό το οποίο θεωρείται σοβαρό πρόβλημα είναι στην λήψη της τροφής. 
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Υπάρχουν δυσκολίες στην διατροφή των παιδιών αυτών (Πολυχρονοπούλου, 2017). 

Συχνά παρατηρείται ασταθής συχνότητα των γευμάτων. Οι γονείς δυσκολεύονται να 

δώσουν στα παιδιά τους την σωστή ποσότητα τροφής που απαιτείται για τα μωρά. 

Τέλος, τα βρέφη αυτά, έχουν ως χαρακτηριστικό την καθυστέρηση στον έλεγχο των 

σφιγκτήρων, άργησαν να μιλήσουν και καθυστέρησαν να μάθουν τον ενεργητικό 

λόγο. 

Με βάση τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, είναι πολύ πιθανό το 

ενδεχόμενο εμφάνισης συναισθηματικών προβλημάτων στο περιβάλλον του παιδιού 

αυτού, και πιο συγκεκριμένα στους γονείς. Από έρευνες που έχουν γίνει, προέκυψε 

ότι παιδιά που διαγνώσθηκαν με ΔΕΠ-Υ είχαν δυσαρμονία στην σχέση με την μητέρα 

τους στην βρεφική ηλικία, ενώ ο γονιός ένιωθε συναισθήματα άγχους και χαμηλής 

αυτοεκτίμησης σε ό,τι αφορούσε το μεγάλωμα του παιδιού του. Οπότε η ανατροφή 

του παιδιού σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για εκείνο μπορεί να επηρεάσει το 

οργανικό πρόβλημα. Μπορεί να δημιουργηθούν συναισθηματικά προβλήματα και 

προβλήματα συμπεριφοράς εάν το κλίμα δεν είναι υποστηρικτικό και θερμό στα 

παιδιά από την οικογένειά τους από την αρχή που θα ξεκινήσουν να εμφανίζουν 

δυσκολίες και μια πιο ιδιαίτερη συμπεριφορά από τα συνομήλικα βρέφη 

(Κωνσταντίνου, 2018). 

Προσχολική ηλικία 

Τα πρώτα χαρακτηριστικά και σημάδια της ελλειμματικής προσοχής, με ή 

χωρίς υπερκινητικότητα, κάνουν την εμφάνισή τους από την νηπιακή ηλικία. 

Σύμφωνα με τον Barkley (1990), το «δύσκολο» βρέφος που έχει μεγάλη κινητική 

δραστηριότητα, εξελίσσεται σε ένα αντιδραστικό νήπιο που είναι σε ορισμένες 

περιπτώσεις και υπερκινητικό (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). Στην ηλικία αυτή τα 

νήπια είναι παρορμητικά, ανυπάκουα και τολμηρά, με μεγάλη έκθεση στους 

κινδύνους, λόγω της παρορμητικότητας τους, για αυτό είναι επιρρεπή στα ατυχήματα 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Αθετούν τους κανόνες που έχουν θέσει οι γονείς τους στο 

σπίτι ή οι νηπιαγωγοί τους στο σχολείο. Επίσης, κάνουν αδέξιες και άγαρμπες 

κινήσεις και υπάρχει δυσκολία στον συντονισμό των κινήσεων. Έχουν περίσσια 

αποθέματα ενέργειας  και η κινητικότητα τους είναι αυξημένη, κάτι που κάνει τους 

γονείς τους να κουράζονται να τους βλέπουν συνέχεια να κινούνται και να πρέπει να 

τους επιβλέπουν εξαιτίας της παρορμητικότητας ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 
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Όπως είναι προφανές, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να κάτσουν ήσυχα, παρά μόνο 

ελάχιστα λεπτά. Συχνό φαινόμενο είναι οι εκρήξεις θυμού ή οργής με αποτέλεσμα η 

πράξη τους αυτή να τους οδηγήσει στο να είναι ιδιαίτερα αντιδραστική και επιθετική 

προς το κοινωνικό τους περιβάλλον, είτε είναι το σχολείο, είτε είναι η οικογένεια, 

είτε είναι οι συνομήλικοί τους (Παπαναστασίου, 2019). Δεν συνειδητοποιούν ότι 

προκαλούν πόνο. Πολλές φορές αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο γιατί θέλουν να 

τραβήξουν το ενδιαφέρον και την προσοχή αυτών των ατόμων. Όμως το αποτέλεσμα 

είναι πως με την παρορμητική και αντιδραστική συμπεριφορά τους αυτό που 

καταφέρνουν, κυρίως στην τάξη, είναι να προκαλέσουν προβλήματα προσαρμογής, 

κάτι που μπορεί να οδηγήσει  στην απόκλιση τους από τους παιδικούς σταθμούς 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Και στο πιο κοντινό περιβάλλον μπορεί να συμβεί αυτό, 

όπως σε χώρους της γειτονιάς που θα παρουσιάσει τέτοιου είδους συμπεριφορά. Όλα 

αυτά δυσκολεύουν την ενσωμάτωσή τους σε παρέες και ομάδες με συνομήλικούς 

τους, διότι είναι περισσότερο επιθετικά παιδιά παρά συνεργάσιμα που λειτουργούν 

ομαδικά (Παπαναστασίου, 2019). Συχνό φαινόμενο είναι η εμπλοκή τους σε 

καβγάδες και μπελάδες, σε κάτι που ευθύνεται η παρόρμησή τους και οι εκρήξεις 

θυμού που προαναφέρθηκαν. Το ενδιαφέρον για τα συναισθήματα των άλλων 

παιδιών είναι ελάχιστα, σχεδόν μηδαμινά, για αυτό και οι συνομήλικοί τους 

δυσκολεύονται να δεχτούν στην παρέα τους παιδιά με αυτήν την διαταραχή. Σχετικά 

με την αναπτυξιακή τους πορεία, βασικό χαρακτηριστικό της προσχολικής ηλικίας 

είναι η γλωσσική ανάπτυξη, κάτι στο οποίο έχουν μια καθυστέρηση τα παιδιά με 

διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (Πολυχρονοπούλου, 2017). 

Υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη του λόγου, στην άρθρωση και στην δομή του 

προφορικού λόγου, ως συνέπεια αυτού δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο μια συζήτηση (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012). Με βάση τον 

Ornoy και τους συνεργάτες του (1993), η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου 

είναι ίσως μια από τις πρώιμες ενδείξεις για την ύπαρξη ΔΕΠ-Υ στο παιδί.  Ακόμα, 

είναι αρκετά πιθανό στο μέλλον να εμφανίσουν τα νήπια αυτά μαθησιακές δυσκολίες. 

  

Σχολική ηλικία 

Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ γίνονται ακόμα πιο εμφανή στην σχολική 

ηλικία γιατί υπάρχει αύξηση των σχολικών απαιτήσεων. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 
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2012).  Επομένως, η είσοδος των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής στο 

δημοτικό, σηματοδοτεί την εμφάνιση νέων συμπτωμάτων, τα οποία επηρεάζουν 

περισσότερο πλέον τις μαθησιακές και συναισθηματικές τους δυσκολίες. Μαθησιακά 

προβλήματα εμφανίζει στα μαθηματικά, στην ορθογραφία και την ανάγνωση 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Το παιδί είναι υποχρεωμένο να παραμείνει 

συγκεντρωμένο και να μην κουνιέται από την καρέκλα του περισσότερη ώρα από ότι 

στο νηπιαγωγείο. Η αύξηση των απαιτήσεων του κοινωνικού περιβάλλοντος και του 

σχολείου θα το οδηγήσει στην εμφάνιση δευτερευόντων χαρακτηριστικών όπως τις 

εκρήξεις θυμού, στην χαμηλή αυτοεκτίμηση και στις εναλλαγές της ψυχικής διάθεσης 

(μπορεί την μια στιγμή να κλαίνε και μετά από λίγο να χαμογελάνε) 

(Παπαναστασίου, 2019). Στο σχολείο τα προβλήματα είναι εμφανή. Δεν μπορούν να 

παραμείνουν αρκετή ώρα στην θέση τους, γι αυτό σηκώνονται από αυτήν. Αλλά και 

να μπορέσουν να ελέγξουν τον εαυτό τους και να μείνουν καθισμένοι, θα κάνουν 

θόρυβο και θα κουνιούνται με αποτέλεσμα να εμποδίζουν την διεξαγωγή του 

μαθήματος. Έχει παρατηρηθεί ότι συχνά μουτζουρώνουν και σκίζουν χαρτιά 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Επίσης, είναι ασυνεπή στις υποχρεώσεις τους απέναντι 

στα μαθήματα γιατί υπάρχει έλλειψη κινήτρων και συναντάνε αρκετές εμπειρίες 

αποτυχίας κατά την διάρκεια της σχολικής ζωής. Για το παιδί με ΔΕΠ-Υ η ασυνέπεια 

είναι αποτέλεσμα της παρορμητικότητας και της προσοχής του που αλλάζει  κατά την 

διάρκεια μιας δραστηριότητας (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2006). Πολλές φορές ενώ 

ξεκινούν μια σχολική εργασία, μπορεί να την ολοκληρώσουν με επιτυχία, μπορεί να 

μην την ολοκληρώσουν ποτέ, κάτι που αναφέρεται ως τεμπελιά ή αδιαφορία 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). Λόγω αυτής της έλλειψης κινήτρου, δεν μπορούν να 

περιορίσουν τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις τους, κάτι για το οποίο ευθύνεται κάποιες 

φορές ο εκπαιδευτικός. Ο ίδιος είναι αυτός που ασχολείται με το παιδί τις 

περισσότερες φορές μόνο όταν κάνει φασαρία και ενοχλεί το μάθημα. Έτσι το παιδί 

με ΔΕΠ-Υ το αντιλαμβάνεται αυτό ως τον μόνο τρόπο για να κερδίζει την προσοχή 

του, οπότε δεν μπαίνει στην διαδικασία να προσπαθήσει να αλλάξει την συμπεριφορά 

του (Κωνσταντίνου, 2018). Ακόμα, κατά την διάρκεια του μαθήματος ονειροπολούν, 

κάτι που οφείλεται στην δυσκολία κατανόησης του μαθήματος ή στο ότι δεν 

βρίσκουν κάποιο ενδιαφέρον σε αυτά που ακούν. Το θρανίο τους έχει άσχετα 

αντικείμενα πάνω και υπάρχουν βιβλία στο πάτωμα ή τα ξεχνούν στο σπίτι και ο 

προσωπικός τους χώρος είναι σχεδόν πάντα ακατάστατος (Κωνσταντίνου, 2018). 
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Ακόμα και αν ο δάσκαλος τους δώσει κίνητρα για να ασχοληθούν με μια 

δραστηριότητα, θα πρέπει ο ίδιος να τους επιτηρεί και να τους παροτρύνει συνεχώς 

για να μπορέσουν να την ολοκληρώσουν. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν στην 

μειωμένη απόδοση τους στο σχολείο. Είναι εμφανές πως οι δυσκολίες της διαταραχής 

επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόμων αυτών. Σχετικά με τις παρέες, τα 

παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι λιγότερο αποδεκτά σε παρέες λόγω κακής χρήσης δεξιοτήτων 

και της επιθετικότητας τους (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). Αν και γίνονται συχνά 

στόχος πειραγμάτων γιατί είναι διαφορετικά, και τα ίδια τα παιδιά με την διαταραχή 

προκαλούν πειράγματα γιατί πιστεύουν ότι είναι ο μόνος τρόπος να κερδίσουν την 

προσοχή των άλλων παιδιών. Τέλος, τα περιβάλλον χαμηλά επίπεδα αυτοέλεγχου και 

αυτοεκτίμησης τις περισσότερες φορές γιατί βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα για 

τον εαυτό τους επειδή συγκρίνουν τις δικιές τους ικανότητες με των άλλων παιδιών 

(Κωνσταντίνου, 2018).     

Εφηβεία 

Στην περίοδο της εφηβείας παρατηρείται άμβλυνση της υπερκινητικότητας 

και της παρορμητικότητας ενώ παραμένει η διάσπαση προσοχής και τα δευτερογενή 

χαρακτηριστικά, τα οποία εντείνονται και περιπλέκονται στην εφηβεία 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). Οι έφηβοι με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζονται ως 

συναισθηματικά ανώριμοι, ανυπάκουοι και ανεύθυνοι με βασικό χαρακτηριστικό την 

νευρικότητα. Αντιμετωπίζουν προβλήματα στις οικογενειακές και κοινωνικές τους 

σχέσεις, σε ποσοστό 30-50% (Πολυχρονοπούλου, 2017) και έχουν υποδεέστερες 

κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό έχει ως συνέπεια η αυτοεκτίμηση τους να είναι αρκετά 

χαμηλή, να είναι μόνιμα ανήσυχοι και να οδηγούνται πολλές φορές στην κατάθλιψη. 

Και στο σχολείο όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Διαπιστώνεται 

σχολική αποτυχία που οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου ή σε περίπτωση που 

τελειώσουν το σχολείο και συνεχίσουν σε κάποια σχολή, τότε παρατηρούνται έντονα 

ακαδημαϊκά προβλήματα .  Δεν λείπουν, όμως, και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα οι 

καβγάδες και το παιδί κατακλύζεται από παραβατικότητα και ανυπακοή απέναντι σε 

κανόνες και σε αυτούς που τους θέτουν. Επίσης, είναι άξιο να αναφερθεί ότι κατά την 

διάρκεια της εφηβείας τα παιδιά διαθέτουν εναντιωματική προκλητική διαταραχή ή 

διαταραχή διαγωγής, σε ποσοστό 60-75% (Πολυχρονοπούλου, 2017). Όλα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ αυτής της ηλικιακής περιόδου είναι σοβαρά 
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προβλήματα , στα οποία αν δεν βρεθούν λύσεις και δεν υπάρχει υποστηρικτική 

διάθεση από την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον, τότε ο έφηβος οδηγείται 

στην κατάχρηση ουσιών και την κατανάλωση αλκοόλ ως λύση στις δυσκολίες που 

βιώνει. Τέλος, ενώ η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα, είναι πια πολύ συνήθης διαταραχή ανάμεσα στα παιδιά, είναι πολύ 

δύσκολο να διαγνωσθεί κατά την περίοδο της εφηβείας, διότι υπάρχουν άλλα 

προβλήματα το χρονικό διάστημα αυτό. Είναι μια περίοδος που ούτως ή άλλος τα 

παιδιά έχουν μια πιο επαναστατική διάθεση και φέρνουν αντιρρήσεις και άρνηση 

στους μεγαλύτερούς τους. Για τον λόγο αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητή 

και αποδεκτή η ΔΕΠ-Υ από το περιβάλλον του εφήβου.  

Ενηλικίωση  

Κατά την ενηλικίωση, τα προβλήματα δεν εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές 

από την εφηβική ηλικία. Τα μόνα προβλήματα που διαφοροποιούνται είναι η 

δυσκολία στην εύρεση εργασίας και θέματα που μπορούν να προκύψουν στον γάμο 

(Κωνσταντίνου, 2018). Συνεχίζονται τα προβλήματα της διάσπασης προσοχής, ενώ η 

παρουσία της παρορμητικότητας γίνεται πιο έντονη, κάτι που επιφέρει προβλήματα 

στην καθημερινότητα του ατόμου (Παπαναστασίου, 2019). Πιο συγκεκριμένα τα 

προβλήματα είναι εμφανή στις κοινωνικές συναλλαγές, στις διαπροσωπικές σχέσεις 

και στην δουλειά. Η αδυναμία ελέγχου της παρορμητικής συμπεριφοράς, το ότι 

μπορεί το άτομο με την διαταραχή να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, η ασυνέπεια 

και η κακή προσαρμογή, καθώς και η ανευθυνότητα στις επαγγελματικές του 

υποχρεώσεις, θα τον οδηγήσουν σε συχνές αλλαγές στους εργασιακούς χώρους ή αν 

σπουδάζει, είναι πολύ πιθανόν, να αλλάξει αρκετές σχολές. Τέλος, τα ποσοστά του 

αλκοολισμού στους ενήλικες με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής αγγίζουν το 50% 

και η ανάπτυξη χρόνιων αντικοινωνικών ενεργειών φτάνει το 25%. Σημαντικό είναι 

όμως και το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο, το οποίο είναι 33%, 

δηλαδή 1:3 ενήλικες με διάσπαση προσοχής δεν ολοκληρώνει στην εκπαίδευση του 

(Πολυχρονοπούλου, 2017). 

Συμπερασματικά, οι ενδείξεις που θα υπάρξουν από την βρεφική ηλικία, η 

παρατήρηση των πιο εμφανών χαρακτηριστικών κατά την νηπιακή και σχολική 

ηλικία αλλά και ο συνδυασμός των μεταβλητών που αφορούν την οικογένεια των 

ανθρώπων με ΔΕΠ-Υ και το πώς θα αλληλεπιδράσουν με βάση το πόσο σοβαρά είναι 
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τα συμπτώματα της διαταραχής αυτής και της επιθετικής συμπεριφοράς που μπορεί 

να έχουν τα άτομα αυτά, θα καθορίσουν την μορφή που θα πάρει η ΔΕΠ-Υ κατά την 

διάρκεια της εφηβείας και της ενήλικης ζωής. 

 

2.9. Συννοσηρότητα 

Η συννοσηρότητα είναι η συνύπαρξη δύο ή περισσότερων διαφορετικών διαταραχών 

και έχει παρατηρηθεί πως τα υψηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας με άλλες 

διαταραχές παρατηρούνται στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, περίπου το 

65%, εμφανίζουν ταυτόχρονα άλλη μία ή περισσότερες ψυχικές και αναπτυξιακές 

διαταραχές που συχνά διατηρούνται και στην ενήλικη ζωή (Παπαναστασίου, 2019). 

Συχνά περιπλέκονται με την εξέλιξη και τη θεραπεία της ίδιας της ΔΕΠ-Υ 

(https://www.adhdhellas.org/). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελετητές, περίπου το 

44% των παιδιών με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν μία ακόμη διαταραχή, περίπου το 32% 

των παιδιών αυτών παρουσιάζουν δύο πρόσθετες διαταραχές, ενώ περίπου το 11% 

παρουσιάζει τρεις επιπλέον διαταραχές (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000). 

Η συννοσηρότητα είναι αμφιλεγόμενη έννοια για τους ειδικούς και 

αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την έννοια της τα δύο βασικά διαγνωστικά 

εγχειρίδια, το DSM-IV και το ICD-10.   Το DSM-IV υποστηρίζει την χρήση 

πολλαπλών διαγνώσεων και δεν κατηγοριοποιεί τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

διαφορετικές διαταραχές ενώ το ICD-10  περιλαμβάνει ορισμένες διαγνωστικές 

κατηγορίες που αντιστοιχούν σε μεικτές διαταραχές (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2000) . 

Φαίνεται πως όταν η ΔΕΠ-Υ  συνυπάρχει με άλλη διαταραχή τότε είναι πιο 

σοβαρή η κατάστασή της και χειρότερη η πρόγνωση για την έκβαση της. Επίσης, τα 

συμπτώματα από μόνα τους δεν δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στο άτομο, 

ενώ αν συνυπάρχουν με αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες ή επικίνδυνους 

παράγοντες παρατηρείται επιδείνωσή τους, αυξάνονται και δημιουργούνται 

καινούργια συμπτώματα (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000).  

Συνυπάρχουσες διαταραχές με την ΔΕΠ-Υ μπορεί να είναι οι εξής: 

 Εναντιωματική- Προκλητική Διαταραχή ή/και Διαταραχή Διαγωγής 

https://www.adhdhellas.org/
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Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τους αιτιολογικούς παράγοντες που 

συνδέουν την ΔΕΠ-Υ με την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή ή/και 

Διαταραχή Διαγωγής. Μας έγινε όμως γνωστό από έρευνες ότι πάνω από το 50% των 

παιδιών με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν τα κριτήρια που οδηγούν στις παραπάνω διαταραχές 

(Παπαναστασίου, 2019).  

 Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υμε μαθησιακές δυσκολίες είναι αρκετά συχνή. Τα 

παιδιά αυτά έχουν χαμηλές σχολικές επιδώσεις, οι βαθμοί τους είναι χαμηλοί και 

υπάρχει πρόβλημα στην προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο, δυσκολία στην 

παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας, κάτι που οδηγεί στο να χάνουν 

σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες. Τα παιδιά που έχουν και τις δύο διαταραχές 

είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο από τα παιδιά που έχουν μόνο ΔΕΠ-Υ. 

Οι σημαντικότερες δυσκολίες που εμφανίζουν είναι στον γραπτό λόγο, στην 

ανάγνωση και στα μαθηματικά (Παπαναστασίου, 2019).  

 Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

Με έρευνες που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγάλης 

συννοσηρότητας ανάμεσα στην ΔΕΠ-Υ και την διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

Πρέπει να υπάρχει διάκριση των δύο διαταραχών γιατί και η πορεία εκδήλωσής τους 

και οι παρεμβάσεις είναι διαφορετικές, όμως δεν είναι εύκολη διότι συναντάται 

αλληλεπικάλυψη των συμπτωμάτων. Τέλος, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

τα άτομα που εμφανίζουν και τις δύο διαταραχές συγκροτούν μια διαφορετική 

ευδιάκριτη υποομάδα (Παπαναστασίου, 2019). 

 Γλωσσικές Διαταραχές και Γλωσσικά προβλήματα 

Αναφέρεται στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ που έχουν καθυστέρηση στην έναρξη της 

ομιλίας. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν δυσκολίες στον προφορικό λόγο, πιο 

συγκεκριμένα στην ποιότητα και την ροή της ομιλίας, κάτι που φανερώνει ελλείψεις 

στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (Παπαναστασίου, 2019).  

 Συναισθηματικές Διαταραχές  
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Τα συναισθήματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, όπως θυμός, άγχος, κόπωση, 

απογοήτευση και θλίψη, είναι πιο συχνά, έντονα και μεγαλύτερης διάρκειας από τα 

υπόλοιπα παιδιά, επηρεάζοντας και τις οικογένειές τους. Το 25% των παιδιών με 

ΔΕΠ-Υ θα παρουσιάσουν μια αγχώδη διαταραχή, όπως γενικευμένη αγχώδης 

διαταραχή, διαταραχή πανικού, άγχος αποχωρισμού, κοινωνική αγχώδης διαταραχή, 

και το αντίστροφο. Οι αγχώδεις διαταραχές εντοπίζονται πιο δύσκολα στα παιδιά με 

ελλειμματική προσοχή γιατί τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ επικαλύπτουν τα 

συμπτώματα της αγχώδους διαταραχής. Μόνο αν εκδηλωθεί το άγχος με ακραίες 

συμπεριφορές θα το αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Υπάρχουν και οι 

περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα της αγχώδους συμπεριφοράς παρερμηνεύονται για 

αυτά της ΔΕΠ-Υ. Τέλος, τα παιδιά και με τις δύο διαταραχές διαφέρουν αρκετά από 

αυτά που έχουν μόνο ΔΕΠ-Υ γιατί όταν συνυπάρχουν η υπερκινητικότητα και η 

παρορμητικότητα αναστέλλονται από το άγχος, η διάσπαση προσοχής μπορεί να είναι 

πιο έντονη εξαιτίας του ίδιου και είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν. 

Χαρακτηρίζονται, ακόμα, ως οξύθυμα, κουρασμένα και έντονα αγχωμένα με κρίσεις 

πανικού, δύσπνοιας, ναυτίας και διαταραχές ύπνου (Παπαναστασίου, 2019). 

 Διαταραχές Ύπνου 

Ενώ έχουν γίνει μελέτες που ασχολούνται με την ΔΕΠ-Υ και τις διαταραχές 

ύπνου και υπάρχει σχέση μεταξύ τους, δεν έχουν κατανοηθεί τα αίτια της. Οι 

ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι πολλά παιδιά και έφηβοι με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται 

να κοιμηθούν, να παραμείνουν κοιμισμένα ή να ξυπνήσουν, να ηρεμήσουν στο 

κρεβάτι και ακόμη και αν τα καταφέρουν είτε δεν θα κοιμηθούν γιατί θα σκέφτονται 

ή θα ξυπνάνε συχνά. Τα παραπάνω οφείλονται στο ότι τα παιδιά αυτά έχουν 

δυσκολία στην αυτορρύθμιση και έτσι δεν μπορούν να προετοιμάσουν τον εαυτό τους 

για ύπνο. Συχνό φαινόμενο είναι επίσης οι εφιάλτες, η ενούρηση και το σύνδρομο 

ανήσυχων ποδιών. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε υπάρχει σύνδεση του άγχους με τον 

ύπνο. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν να απασχολήσουν τον εαυτό 

τους με άλλες δραστηριότητες, οπότε όταν πάνε για ύπνο σκέφτονται περισσότερο. 

Όλα τα παραπάνω που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της νύχτας είναι εύλογο να 

δημιουργούν προβλήματα στην διάρκεια της μέρας (Παπαναστασίου, 2019). 

 Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας 
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Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας είναι η υπερευαισθησία/ 

υποευαισθησία του ατόμου σε αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως οι εικόνες, οι ήχοι, οι 

γεύσεις, οι οσμές και οι υφές. Παρόλο που έχουν κοινά συμπτώματα, πρόκειται για 

δύο διαφορετικές διαταραχές που έχουν διαφορετικές ενδείξεις, συμπτώματα και 

τρόπους αντιμετώπισης (Παπαναστασίου, 2019).  

 Διαταραχή Κατάχρησης Ουσιών 

Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει την σχέση της ΔΕΠ-Υ με την διαταραχή 

κατάχρησης ουσιών και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό να 

εμφανιστεί στα παιδιά της ελλειμματικής προσοχής κατά την διάρκεια της εφηβείας 

και στην νεαρή ενήλικη ζωή. Η σύνδεση της ΔΕΠ-Υ με την διαταραχή αυτή είναι 

έμμεση. Ο κίνδυνος εμφάνισή της θα αυξηθεί μόνο όταν συνυπάρχει και κάποια άλλη 

διαταραχή διαγωγής (Παπαναστασίου, 2019). 

 

2.10. Διάγνωση 

Αν θεωρηθεί η ΔΕΠ-Υ πως αποτελεί έκφραση πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

κοινωνικών, ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων, η αποτελεσματική της 

αντιμετώπιση απαιτεί την διερεύνηση όλων των παραγόντων, μια διαδικασία που 

γίνεται από διεπιστημονική ομάδα για να είναι σίγουρη η ορθή διάγνωση και  

αποτελεσματική η θεραπευτική παρέμβαση (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012). 

 Η διαγνωστική διαδικασία γίνεται με πληροφορίες που συλλέγονται από 

κάποιο άτομο που είναι στο κοντινό περιβάλλον του παιδιού και τον γνωρίζουν καλά, 

όπως είναι οι γονείς ή ο νηπιαγωγός. Γίνεται χρήση των κλιμάκων αξιολόγησης της 

συμπεριφοράς, οι οποίοι έχουν κάποιες αδυναμίες για αυτό πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σαν ανιχνευτικά εργαλεία, να ερμηνεύονται τα συμπτώματα με 

προσοχή και να επιβεβαιώνονται μέσα από την κλινική συνέντευξη 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012).  

Η τελευταία, θεωρείται το σημαντικότερο μέσω συλλογής πληροφοριών και 

προσφέρει την δυνατότητα μελέτης του ιστορικού του παιδιού και ό,τι αφορά αυτό, 

την οικογένεια, το σχολείο και το κοινωνικό περιβάλλον. Οι συνεντεύξεις των γονιών 

μπορεί να είναι δομημένες ή ημιδομημένες. Κατά την συνέντευξη οι γονείς 
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χρειάζεται να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του 

παιδιού το τελευταίο εξάμηνο και την προηγούμενη εβδομάδα αναφέροντας πως ήταν 

μπροστά στην τηλεόραση, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού μαζί με άλλα παιδιά ή 

μόνο του, την ώρα του φαγητού, κατά την διάρκεια οικογενειακών εξόδων και την 

επίσκεψη σε μαγαζιά. Αυτό γίνεται για να αξιολογήσει ο εξεταστής την συμπεριφορά 

του παιδιού ως προς την συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων 

υπερκινητικότητας, απροσεξίας, κινητικής ανησυχίας και παρορμητικότητας 

(Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012) .   

Σημαντικό όμως, είναι να παρατηρηθεί το παιδί στον χώρο του ειδικού. Η 

κλινική παρατήρηση μπορεί να μην επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα γιατί συχνά τα 

συμπτώματα των παιδιών δεν εκδηλώνονται σε ξένο περιβάλλον. Αν όμως 

επιβεβαιωθούν τα λεγόμενα των ενηλίκων και στην κλινική παρατήρηση τότε 

συνίσταται η παρατήρησή του στο φυσικό του περιβάλλον, είτε στο σπίτι είτε στο 

νηπιαγωγείο (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012) . 

Αναπόσπαστο μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας είναι η συνέντευξη που θα 

πάρει ο ειδικός από το ίδιο το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογήσει την 

ανάπτυξή του και θα δει με ποιον τρόπο βλέπει το ίδιο το παιδί τις δυσκολίες του. Για 

την προσχολική ηλικία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην παρατήρηση του παιδιού 

όταν παίζει και όταν είναι με τους γονείς του (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012).  

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ ασχολούνται λιγότερο με παιχνίδια, αλλάζουν 

συχνότερα δραστηριότητες και εστιάζουν για μικρότερο χρονικό διάστημα την 

προσοχή τους σε αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 

καταγραφεί αντικειμενικά με την μέθοδο της συνεχούς καταγραφής της 

συμπεριφοράς  και με την ειδική κλίμακα παρατήρησης της υπερκινητικής 

συμπεριφοράς κατά την διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 

2012) . 

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης είναι σημαντικό ο εξεταστής να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή στην συγκέντρωση του παιδιού, στις στρατηγικές που θα 

χρησιμοποιήσει για να λύσει προβλήματα και να παρατηρήσει πως θα ανταποκριθεί 

όταν το επιβραβεύει και το ενθαρρύνει (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2012). 
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Πρόσθετα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να γίνει διάγνωση της 

ΔΕΠ-Υ είναι τα συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας να 

υπάρχουν πριν την ηλικία των 12 ετών. Επίσης, αρκετά από τα συμπτώματα να 

παρατηρούνται συγχρόνως σε δύο ή περισσότερους χώρους και να υπάρχουν 

ενδείξεις ότι παρεμποδίζουν ή μειώνουν την κοινωνική, ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική λειτουργικότητα του ατόμου. Τέλος, δεν πρέπει τα συμπτώματα να 

εμφανίζονται αποκλειστικά κατά την εξέλιξη ψυχωτικών διαταραχών 

(Παπαναστασίου, 2019)  

 

 

 

3.Παρεμβάσεις  

Εισαγωγή 

Είναι σημαντική η διαδικασία παρατήρησης μέσα στην τάξη. Αρχικά βοηθάει τον 

εκπαιδευτικό στην λειτουργικότητα της τάξης του και για να γνωρίσει καλύτερα τους 

μαθητές του. Με αυτόν τον τρόπο σε περίπτωση που αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο 

μπορεί να εστιάσει περισσότερο την παρατήρησή του στο γεγονός αυτό και να 

καταγράψει πληροφορίες. Έτσι, αν υποπέσει στην αντίληψη του νηπιαγωγού ότι ένα 

παιδί έχει συμπτώματα ΔΕΠ-Υ ή τον έχουν ενημερώσει οι ίδιοι οι γονείς, θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσει κάποιες τεχνικές και να παρέμβει στην τάξη και σε όλη την 

διαδικασία ώστε να επικρατήσει αρμονία ανάμεσα στα παιδιά καθ όλη  την σχολική 

χρονιά. Οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών γίνονται με βάση το μαθησιακό προφίλ 

του νηπίου και τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους. Παρακάτω θα αναφερθούν οι 

εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο από τους νηπιαγωγούς στα παιδιά με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα.  
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3.1. Πρόγραμμα τροποποίησης συμπεριφοράς 

Ένα πρόγραμμα τροποποίησης της συμπεριφοράς, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και 

στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες είναι 

οι εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επεμβαίνουν άμεσα στην συμπεριφορά του 

παιδιού και να επιβάλλουν συνέπειες. 

Αρχικά θα πρέπει να οριστούν οι επιθυμητές και μη επιθυμητές συμπεριφορές μέσα 

στην τάξη, σε συνεργασία του νηπιαγωγού με τα παιδιά. Όταν ο εκπαιδευτικός 

διαπιστώσει πως το παιδί συμμορφώνεται στους κανόνες της τάξης, τότε χωρίς να 

καθυστερήσει θα ενισχύσει την συμπεριφορά του παιδιού. Σε περίπτωση όμως που το 

παιδί με ΔΕΠ-Υ δεν συμμορφώνεται τότε ο νηπιαγωγός θα επιβάλει μια συνέπεια με 

το να του αφαιρέσει κάποιο προνόμιο. Πριν του αφαιρεθεί ένα προνόμιο, το παιδί θα 

πρέπει να έχει τουλάχιστον μια προειδοποίηση από τον εκπαιδευτικό, καθώς και να 

του έχει θυμίσει τους κανόνες τις τάξεις. Επίσης, οι συνέπειες να είναι τέτοιες που να 

κάνουν το νήπιο να σκεφτεί ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό, αλλά να μην είναι 

τόσο υπερβολικές που θα οδηγήσουν στα αντίθετα αποτελέσματα (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2012). 

2. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να παραβλέπουν την συμπεριφορά του 

παιδιού. Αντιθέτως, να επεμβαίνουν συχνά και να ενισχύουν μια 

συμπεριφορά ή να επιβάλλουν κάποια συνέπεια. 

Μια τεχνική είναι να τοποθετήσει ο εκπαιδευτικός αυτοκόλλητα με χαμογελαστές 

φατσούλες σε διάφορα σημεία της τάξης, εκεί που κοιτάει περισσότερο. Κάθε φορά 

που πέφτει στην αντίληψη του το αυτοκόλλητο, θα γυρίζει και θα κοιτάει το παιδί με 

ΔΕΠ-Υ για να παρατηρήσει τι κάνει. Αν η συμπεριφορά του παιδιού εκείνη την 

στιγμή είναι θετική, τότε θα το επαινέσει ενώ αν είναι παραβατική, τότε θα τον 

επιπλήξει ή θα του μειώσει ένα προνόμιο (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

3. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέχουν τις πιο ξεκάθαρες και κατάλληλες 

ενισχύσεις. 

Οι νηπιαγωγοί χρειάζεται να είναι σαφείς στις ενισχύσεις για την τήρηση των 

κανόνων, για παράδειγμα όταν η συμπεριφορά είναι θετικοί θα τον επαινεί, θα του 

δίνει κάποια προνόμια, αυτοκόλλητα ή παιχνίδια. Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες του ίδιου του παιδιού. Σημαντικό όμως, είναι να υπάρχει ποικιλία 
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για να εναλλάσσονται οι ενισχύσεις, ώστε να είναι κάτι διαφορετικό για το παιδί και 

να συνεχίσει να επιδιώκει την σωστή συμπεριφορά. Ένα σύστημα ενίσχυσης που 

χρησιμοποιείται συχνά στα σχολεία είναι το σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών. Πιο 

συγκεκριμένα, κάθε φορά που το παιδί έχει την επιθυμητή συμπεριφορά, τότε ο 

νηπιαγωγός του δίνει αυτοκόλλητο. Το παιδί, μπορεί στην συνέχεια να ανταλλάξει τα 

αυτοκόλλητα που συγκέντρωσε και να τα εξαγοράσει με έναν ενισχυτή. Όλες οι 

επιθυμητές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές , καθώς και οι ενισχυτές και οι συνέπειες 

μπορούν να έχουν συμφωνηθεί εξαρχής με κάποιο συμβόλαιο που θα υπογράψει και 

ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής, με αποτέλεσμα το παιδί να νιώθει πως έχει σημαντικό 

ρόλο στην διαδικασία και αντιμετωπίζεται με σεβασμό.    

4. Οι γονείς μπορούν να  έχουν τον ρόλο αρωγού στην διαδικασία ενίσχυσης ή 

επιβολής συνεπειών.  

Σημαντικά πλεονεκτήματα παρατηρούνται όταν οι γονείς συμμετέχουν στην 

διαδικασία ενίσχυσης ή επιβολής συνεπειών για συμπεριφορές στο σχολικό 

περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς έχουν καλύτερη ενημέρωση για την 

συμπεριφορά των παιδιών τους και το παιδί νιώθει ότι και οι γονείς του συμφωνούν 

και συμμετέχουν στην προσπάθεια που κάνει για να συμπεριφέρεται με τον πιο 

σωστό τρόπο. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί είναι να συνεργαστεί το «σπίτι» με το 

«σχολείο» με την «κάρτα για το σπίτι», στην οποία σημειώνονται κάποιες από τις 

συμπεριφορές και η πρόοδος του μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Στην συνέχεια, στο 

σπίτι, οι γονείς βλέπουν την κάρτα αυτή και θα παρέχουν στο παιδί ενισχύσεις ή θα 

αφαιρέσουν προνόμια, αναλόγως με αυτά που έχουν συμφωνήσει (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2012).  

5. Οι αμοιβές, σημαντικότερες από τις ποινές. 

Κατά την διάρκεια τροποποίησης της συμπεριφοράς του παιδιού είναι σημαντικό να 

αποφεύγονται οι ποινές προκειμένου να σταματήσει μια προβληματική συμπεριφορά 

και πιο χρήσιμο είναι να ενισχύονται εναλλακτικές μορφές συμπεριφοράς όταν 

περνάει κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να κάνει κάτι παραβατικό. Για παράδειγμα, 

αντί να αφαιρεθούν πόντοι όταν παρουσιάζει ανεπιθύμητη συμπεριφορά, να του 

δίνονται πόντοι όταν περνάει ένα χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί με βάση τις 

δυνατότητες του, όπως  30 λεπτά. Επίσης, αν πραγματοποιούνται επιπλήξεις, πρέπει 
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να γίνονται με τρόπο ήρεμο και σύντομο, χωρίς να τον αντιλαμβάνονται τα υπόλοιπα 

παιδιά.  

6. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι και οι ίδιοι συνεπείς. 

Είναι σημαντικό για να αντιμετωπιστεί η ΔΕΠ-Υ, ο εκπαιδευτικός να είναι συνεπής. 

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι συνεπής όλο τον χρόνο, να μην 

εγκαταλείψει την τροποποίηση της συμπεριφοράς γρήγορα και εύκολα αν τα 

αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά από την αρχή και να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο 

σε όλες τις καταστάσεις (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

7. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προβλέπουν τα πιθανά μελλοντικά 

προβλήματα. 

Είναι σημαντικό και χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να σκεφτεί και να 

προβλέψει πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, ώστε όταν 

παρουσιαστούν να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει χωρίς να προκληθεί σύγχυση ( 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

8. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διατηρούν μια μακρόχρονη προοπτική. 

Επειδή στην αρχή μιας προσπάθειας τα αποτελέσματα δεν είναι εμφανή και οι 

αλλαγές γίνονται  με δυσκολία, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί απογοητεύονται. Δεν 

πρέπει να ξεχνάνε όμως ποιος είναι  στόχος τους και πως το παιδί με ΔΕΠ-Υ 

υποφέρει και το ίδιο από τις δυσκολίες του ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

9. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν την πρακτική της «συγχώρεσης». 

Οι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα θα ήταν βοηθητικό να προσπαθούν να συγχωρέσουν 

πρώτα από όλα τον εαυτό τους για λάθη και παραλείψεις που μπορεί να κάνουν, να 

συγχωρούν την ανεπιθύμητη συμπεριφορά των νηπίων και να συγχωρούν αυτούς που 

μπορεί να έχουν παρεξηγήσει την παραβατική συμπεριφορά των παιδιών. 

3.2. Παρεμβάσεις επιλογής 

Η ΔΕΠ-Υ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία επηρεάζει την ρύθμιση της 

συμπεριφοράς των παιδιών με κανόνες και συνέπειες. Οι παρεμβάσεις που 

μεταβάλουν τη μορφή, την χρονική αλληλουχία και την ένταση των συνεπειών, είναι 

οι παρεμβάσεις επιλογής. Παρόλο που στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ τα προβλήματα είναι 

εγγενή που αφορούν την διαταραχή, η καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών 
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ερεθισμάτων θα οδηγήσουν σε επιτυχημένες παρεμβάσεις.  Κύριο εργαλείο για τις 

παρεμβάσεις επιλογής είναι η παρατήρηση. Χρειάζεται να παρατηρηθούν τα 

ερεθίσματα που προηγούνται της συμπεριφοράς που ο εκπαιδευτικός θέλει να 

αλλάξει και τα ερεθίσματα που ακολουθούν τη συμπεριφορά αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός θα παρατηρεί την συμπεριφορά του παιδιού στην 

σχολική αίθουσα και θα συμπληρώνει σε μία φόρμα κάθε φορά που παρατηρείται η 

ίδια συμπεριφορά ,  ποιο ήταν το πλαίσιο και πότε συνέβη, τι προηγήθηκε, ποια ήταν 

η συμπεριφορά, τι ακολούθησε και τι πιστεύει ο εκπαιδευτικός ότι ήταν η αιτία που 

το παιδί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τον νηπιαγωγό να 

καταλάβει αν το παιδί δυσκολεύεται σε συγκεκριμένα πλαίσια, ώρες και 

δραστηριότητες. Όταν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά γίνει κατανοητή τότε ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει ένα 

πρόγραμμα παρεμβάσεων που να στοχεύει στην αντικατάσταση αυτής της 

συμπεριφοράς που δεν είναι αποδεκτή με μια άλλη που θα είναι λειτουργική και στην 

συνέχεια θα διαμορφώσει το πρόγραμμα του σχολείου με βάση τις παρατηρήσεις 

αυτές  (Κάκουρας & Μανιαδάκη, 2012).  

Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές που τροποποιούν τα ερεθίσματα που 

ακολουθούν μια συμπεριφορά με στόχο την αντικατάστασή της από μια λειτουργική 

και είναι η απόσβεση, η διαφορική  ενίσχυση και το κόστος δράσεων ή η επιβολή 

συνέπειας. Στην απόσβεση ο εκπαιδευτικός εντοπίζει το ερέθισμα που ακολουθεί και 

ενισχύει την παραβατική συμπεριφορά και το σταματάει, για παράδειγμα αν η 

συμπεριφορά αυτή γίνεται για να κερδίσει το παιδί την προσοχή του νηπιαγωγού τότε 

σταματάει να του την παρέχει. Στην διαφορική ενίσχυση, ο εκπαιδευτικός θα 

ενισχύσει μια θετική συμπεριφορά σε βάρος μιας αρνητικής, η οποία θα πάει στην 

κατηγορία της απόσβεσης, για παράδειγμα θα σταματήσει ο νηπιαγωγός να δίνει 

προσοχή στο νήπιο που πετάγεται για να πει αυτό που θέλει, ενώ όταν σηκώνει το 

χέρι του για να μιλήσει να τον ενθαρρύνει ιδιαιτέρως. Τέλος, στο κόστος δράσεων ή 

επιβολής συνεπειών, όταν το παιδί παρουσιάζει αρνητική συμπεριφορά τότε ο 

εκπαιδευτικός θα του αφαιρεί κάποιο προνόμιο (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012).   

Συμπερασματικά, το να αγνοήσει ο εκπαιδευτικός την ακατάλληλη 

συμπεριφορά του παιδιού , να δίνει σαφείς οδηγίες και ο έπαινος στα παιδιά αυτά που 

το έχουν τόση μεγάλη ανάγκη εξαιτίας της χαμηλής τους αυτοεκτίμησης, καθώς και 
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το να είναι ξεκάθαρο το τι ζητούν από αυτά γιατί νιώθουν καλύτερα και πιο σίγουρα, 

θα αποδειχθούν επιτυχείς μέθοδοι για την βελτίωση διασπαστικών μορφών 

συμπεριφοράς. 

3.3. Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των εξάρσεων 

συμπεριφοράς 

Στα κριτήρια της ΔΕΠ-Υ δεν περιλαμβάνονται οι εκρήξεις θυμού, ωστόσο είναι ένα 

συχνό φαινόμενο το παιδί με αυτήν την διαταραχή να μην μπορεί να διαχειριστεί τα 

αρνητικά συναισθήματα. Η καθυστέρηση ή η άρνηση ικανοποίησης των αναγκών 

τους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές αντιδράσεις και εκρήξεις θυμού ( Αλεξίου, 

2018). Επίσης, ο θυμός μπορεί να προκύψει από μια ασήμαντη αφορμή. Όλα αυτά 

συμβαίνουν γιατί τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματα 

τους (Μπελτσώνια, 2020). Ο εκπαιδευτικός σε τέτοιες εξάρσεις συμπεριφοράς θα 

πρέπει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους και να προσπαθήσει να ελέγξει τον θυμό του 

παιδιού, βάζοντας προτεραιότητα την ακεραιότητα του. Αυτό που πρέπει να κάνει 

στην συνέχεια ο νηπιαγωγός είναι να του υπενθυμίσει τους κανόνες και να μην 

προβεί σε τιμωρία, διότι τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Αφού ξεπεραστεί η 

κρίση, θα ήταν η καλύτερη στιγμή για τον εκπαιδευτικό να μιλήσει στο παιδί για την 

ενσυναίσθηση και τον αμοιβαίο σεβασμό, κάτι που μπορεί να το διδάξει και μέσα 

από παιχνίδια ρόλων. Το πιο σημαντικό είναι ο νηπιαγωγός να διατηρήσει την 

ψυχραιμία του, κάτι που θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει πιο σωστά τέτοιου είδους 

συμπεριφορές και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση η συμπεριφορά του από τους 

υπόλοιπους μαθητές (Μπελτσώνια, 2020).   

 

3.4. Παρεμβάσεις στον χώρο 

3.4.1. Οργάνωση του χώρου της τάξης 

Ο μαθητής με ΔΕΠ-Υ χρειάζεται να κάθεται κοντά στον νηπιαγωγό. Για παράδειγμα, 

σε διάφορες οργανωμένες δραστηριότητες που υλοποιούνται στην τάξη  ή κατά την 

διάρκεια παραμυθιού στην παρεούλα, το παιδί θα ήταν καλό να κάθεται κοντά στον 

νηπιαγωγό, ώστε να το επαναφέρει όταν αυτό ονειροπολεί ή διασπάται η προσοχή 

του. Επίσης, πολύ καλή θέση είναι στο κέντρο, για παράδειγμα της παρεούλας, με 

άλλα παιδιά που είναι ήσυχα, κάτι που θα τον βοηθήσει να τους έχει σαν πρότυπο 
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ώστε να κάθεται και ο ίδιος ήσυχα και να τον βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστεί 

(Μπαμπαλέτσου, 2017). Το πιο σημαντικό όμως, είναι το παιδί αυτό να κάθεται 

μακριά από το παράθυρο, από αφίσες, οπτικές ανακοινώσεις και φωτεινές- 

πολύχρωμες επιδείξεις, διότι η προσοχή του θα αποσπαστεί σίγουρα και δεν θα 

μπορέσει να παρακολουθήσει και να συνεχίσει ότι κάνει όλη η τάξη (Μπαμπαλέτσου, 

2017). Ακόμα και αν τα νήπια δεν ξέρουν να διαβάζουν, βοηθάει πολύ να υπάρχει το 

πρόγραμμα κολλημένο στον τοίχο. Ακόμα περισσότερο βοηθάει τα παιδιά με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Εκτός από το γενικό πρόγραμμα, ο νηπιαγωγός 

μπορεί να βοηθήσει το παιδί με την διαταραχή, κάνοντας ένα ημερήσιο πρόγραμμα, 

που εκτός από γραμμένο με λέξεις, να έχει κάποια ζωγραφιά που να το απεικονίζει, 

ώστε ο μαθητής να βλέπει και να γνωρίζει τι έχουν να κάνουν και μετά από κάθε τι 

θα έχει και ελεύθερο χρόνο και διάλειμμα (Παπαναστασίου, 2019). Σε όλες τις τάξεις 

του νηπιαγωγείου είναι απαραίτητοι να βρίσκονται κολλημένοι οι κανόνες της τάξης 

στον πίνακα. Είναι σημαντικό η σύνταξη τους να γίνει μαζί με τους μαθητές, έτσι θα 

είναι πιο εύκολη η τήρηση τους. Είναι απαραίτητο οι κανόνες να σέβονται τις 

ανάγκες και την προσωπικότητα όλων των παιδιών, να αποφεύγονται οι λέξεις «μην» 

και «δεν»  και να αντικαθίστανται με θετική διατύπωση. Αφού γραφτούν  σε χαρτόνι, 

να τοποθετηθούν σε μέρος ευδιάκριτο. Σκοπός αυτής της παρέμβασης δεν είναι να 

αγχώσει τους μαθητές αλλά να βοηθήσουν οι κανόνες στην κατανόηση των 

αποδεκτών συμπεριφορών και αυτών που πρέπει να αποφεύγουν (Παπαναστασίου, 

2019). Επίσης, βοηθητική παρέμβαση είναι αυτή των διαφορετικών χρωμάτων. Στο 

νηπιαγωγείο, επειδή δεν έχουν ακόμα βιβλία και τετράδια για να χρησιμοποιούν 

κοινά χρώματα, για παράδειγμα σε ετικέτες του ίδιου μαθήματος και τετραδίου, 

μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί σε αντιστοιχίες το ίδιο χρώμα στο παιδί για 

να μην μπερδεύεται και να βρίσκει πιο εύκολα τα αντικείμενά του (Παπαναστασίου, 

2019). Επιπροσθέτως, σημαντικό είναι ο νηπιαγωγός να δημιουργήσει στην αίθουσα 

έναν μικρό χώρο επαναφοράς, γνωστός ως «time out». Είναι πολύ βοηθητικό στα 

παιδιά με διαταραχή να ξέρουν ότι έχουν κάποιο χώρο που μπορούν να απομονωθούν 

για λίγο, να ηρεμήσουν όταν βρίσκονται σε ένταση. Όταν το νήπιο βρίσκεται σε 

αυτήν την κατάσταση, ο νηπιαγωγός δεν του δίνει συμβουλές, τον αφήνει στον χώρο 

επαναφοράς (Παπαναστασίου, 2019). Τέλος, είναι χρήσιμο να υπάρχει ένας κύκλος 

συμβολικός σε ένα μέρος της τάξης και ένα μέρος της αυλής. Ο κύκλος μετάβασης, 

όπως ονομάζεται, είναι το μέρος που θα μπαίνει μέσα το παιδί με ΔΕΠ-Υ και θα 
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εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θέλει να βγει από την τάξη. Λίγο μεγαλύτερος 

θα είναι ο κύκλος στην αυλή, όπου εκεί θα περιμένουν οι συμμαθητές του το παιδί με 

την διαταραχή για να περάσουν όλοι μαζί από το διάλειμμα στην αίθουσα 

(Παπαναστασίου, 2019). 

3.5. Παρεμβάσεις στις δραστηριότητες 

3.5.1. Παρεμβάσεις όταν δυσκολεύεται στο ξεκίνημα δραστηριοτήτων 

Συχνά τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ επειδή δεν βρίσκουν κάποιο κίνητρο και ενδιαφέρον δεν 

προσπαθούν να ασχοληθούν με μία δραστηριότητα ή ένα παιχνίδι και έτσι 

εντοπίζεται δυσκολία στο ξεκίνημα των δραστηριοτήτων. Για αυτό ο εκπαιδευτικός 

χρειάζεται να δώσει κάποιο έναυσμα για να παρακινήσει το παιδί να ξεκινήσει. Αν 

παρατηρήσει πως δυσκολεύεται τότε βοηθητικό θα ήταν να χωρίσει την δράση σε 

μικρότερα κομμάτια ώστε να το ευκολύνει. Επίσης, σημαντικό είναι να κατανοήσει 

τον σκοπό της εργασίας για αυτό αν χρειαστεί, ο νηπιαγωγός να το εξηγήσει αρκετές 

φορές. Ακόμα, ένα πολύτιμο εργαλείο είναι το χρονόμετρο. Δεν είναι απαραίτητο να 

του δίνει συγκεκριμένο χρόνο, γιατί είναι κάτι που θα αγχώσει το παιδί, αλλά θα το 

χρησιμοποιήσει για να ξέρει ότι έχει κάποιο όριο αυτό που κάνει ώστε να μην του 

φανεί κάτι κουραστικό και τα παρατήσει, ρωτώντας τον και πόσο πιστεύει το ίδιο πως 

θα κάνει (Μπαμπαλέτσου, 2017) Τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι το να 

επαινεί τα παιδιά όσο περισσότερο γίνεται . Τα νήπια με ΔΕΠ-Υ, γενικά, βιώνουν 

μεγάλη απογοήτευση. Το να τα επιβραβεύσει κάποιος για την προσπάθεια που έχουν 

κάνει και για αυτό που έχουν καταφέρει, θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα στο 

παιδί, το οποίο αγαπά την ενθάρρυνση και τον έπαινο ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2012) .  

3.5.2. Παρεμβάσεις για να παραμείνει συγκεντρωμένο στη  δραστηριότητα 

Ως πρώτο μέλημα του εκπαιδευτικού θα είναι να αφαιρέσει όλα τα αντικείμενα από 

την περιοχή που θα εργαστεί το παιδί, τα οποία μπορεί να του διασπάσουν την 

προσοχή (Μπαμπαλέτσου, 2017). Η θέση του θα ήταν προτιμότερο να είναι δίπλα 

από παιδάκι που θα μπορεί να τον βοηθήσει και είναι ήσυχο, όμως να βρίσκεται 

κοντά στον εκπαιδευτικό, και προπάντων να είναι μακριά από την πόρτα και τα 

παράθυρα (Παπαναστασίου, 2019). Επίσης, όταν υπάρχει κάποιο υπερκινητικό παιδί 

μέσα στην τάξη, ας του δίνεται η αρμοδιότητα να μοιράζει για παράδειγμα τις κόλλες 

Α4, τους μαρκαδόρους, τα χαρτόνια ή ό,τι άλλο χρειαστούν για μια κατασκευή, ώστε 
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να κινηθεί στην τάξη προσφέροντας βοήθεια και απελευθερώνοντας ενέργεια. Στην 

συνέχεια, δεν θα πρέπει οι δραστηριότητες που θα αποφασίσει να ασχοληθούν ο 

εκπαιδευτικός να είναι μονοδιάστατες. Θα είναι καλύτερα για τον μαθητή με ΔΕΠ-Υ, 

αλλά και για όλα τα παιδιά, οι δραστηριότητες να ποικίλουν ώστε να τους κρατούν το 

ενδιαφέρον. Από τις πιο σημαντικές τεχνικές παρέμβασης θεωρείται ο διαχωρισμός 

μιας δραστηριότητας σε μικρότερες, διότι το παιδί απογοητεύεται και στενοχωριέται 

από το μέγεθος της εργασίας ή της κατασκευής, πιστεύοντας ότι δεν θα τα καταφέρει 

και την εγκαταλείπει. Για αυτό, αν η εργασία κοπεί σε μικρότερα κομμάτια, το παιδί 

θα νιώθει ότι μπορεί να τα καταφέρει και δεν είναι κάτι δύσκολο που θα πρέπει να 

τον τρομάζει ώστε να τα παρατήσει. Θα βοηθήσει αρκετά το παιδί αν ενθαρρύνεται 

από τον εκπαιδευτικό στο να χρησιμοποιεί δικές του τεχνικές, με τις οποίες 

αισθάνεται πιο άνετα, του αρέσουν και τον βοηθούν να συγκεντρώνεται 

(Μπαμπαλέτσου, 2017). Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι μια μαλακή μπάλα που 

μπορεί να πιέζει, να του επιτρέπεται να τρίβει ένα Velcro που θα είναι τοποθετημένο 

κάτω από το τραπέζι στο οποίο θα εργάζεται, κάποιες φορές να επιτρέπει σε όλους να 

γυρίζουν την καρέκλα και να την περάσουν ανάμεσα στα πόδια τους αν βολεύει στην 

δραστηριότητα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στην κινητοποίηση του εγκεφάλου. 

Επίσης, από το πέρασμα από το ένα βήμα στο άλλο της κατασκευής μπορεί να του 

επιτρέπει να εκτείνει τα χέρια και τα πόδια του και τέλος, αν και δεν επιτρέπεται κατά 

την διάρκεια του μαθήματος, έχει αποδειχθεί ότι οι τσίχλες και οι καραμέλες βοηθάνε 

στην συγκέντρωση (Παπαναστασίου, 2019). Αν ο νηπιαγωγός παρατηρήσει ότι έχει 

αρχίσει να αγχώνεται το παιδί, τότε μπορεί να τον αποφορτίσει δίνοντας του έναν 

πολύ σημαντικό φάκελο που θα πρέπει να το παραδώσει στην διευθύντρια ή σε 

νηπιαγωγό άλλου τμήματος. Με το να κινηθεί μέσα στην τάξη ή έξω από αυτήν για 

μερικά λεπτά, έχοντας κάποια αρμοδιότητα που πιστεύει ότι μόνο αυτός μπορεί να 

την πραγματοποιήσει, θα τον βοηθήσει στο να γυρίσει και να παραμείνει στην 

δραστηριότητα πιο συγκεντρωμένος και πιο σίγουρος για τον εαυτό του 

(Μπαμπαλέτσου, 2017). Χρήσιμο θα ήταν να γίνεται έλεγχος για την πρόοδο του και 

να επιβραβεύεται για αυτά που έχει καταφέρει . Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να 

υπάρχει επαφή με το παιδί αν δυσκολεύεται να παραμείνει στην δραστηριότητα. Η 

επαφή αυτή μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, δηλαδή ένα άγγιγμα στον ώμο ή ένα 

βλέμμα. Αυτά τα δύο μπορεί να «φέρουν πίσω» το παιδί ή να προλάβουν να 

αποτρέψουν στο να ονειροπολήσει. Επίσης και το να γίνονται συχνά ερωτήσεις για να 
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κρατιέται το ενδιαφέρον και η προσοχή του νηπίου θα βοηθούσε πολύ και να 

χρησιμοποιείται το όνομά του ή κάποιο από τα ενδιαφέροντά του μέσα σε προτάσεις 

με ουδέτερο τρόπο, κατά την διάρκεια συζητήσεων θα του κέντριζε την προσοχή. 

Χρειάζεται παρατήρηση του παιδιού για το πότε κουράζεται και τα παρατάει 

(Μπαμπαλέτσου, 2017). Τέλος, ο μαθητής με ΔΕΠ-Υ θα είναι πιο ενεργός στην 

μαθησιακή διδασκαλία και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον του  μέσω της 

αλληλοδιδασκαλίας, επειδή θα έχει εναλλαγή εικόνων. Ως αποτέλεσμα ο 

εκπαιδευτικός θα καταφέρει να  διατηρήσει για περισσότερη ώρα την προσοχή του 

παιδιού με την διαταραχή. Η ευκαιρία που δίνεται μέσω της αλληλοδιδασκαλίας θα 

ήταν χρήσιμο να δίνεται όσο πιο συχνά γίνεται για να συμμετέχει ενεργά και να 

τονώνεται η αυτοεκτίμησή του (Μπελτσώνια, 2020).  Αν οφείλεται η έλλειψη 

συγκέντρωσης στο πέρασμα της ημέρας, καλό θα ήταν να πραγματοποιούνται οι πιο 

απαιτητικές δράσεις στην αρχή. 

3.5.3.  Παρεμβάσεις όταν δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες 

Σημαντικό κομμάτι για να ασχοληθεί ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ και οποιοδήποτε παιδί με 

μια δραστηριότητα είναι αρχικά να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει, να καταλάβει 

δηλαδή τις οδηγίες. Εάν το παιδί δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις οδηγίες που έχουν 

δοθεί τότε ο εκπαιδευτικός να τις επαναλάβει. Τα νήπια με ΔΕΠ-Υ έχουν την ανάγκη 

να τις ακούν περισσότερο από μία φορές. Οι οδηγίες πρέπει να είναι σύντομες, μικρές 

και σαφής, οπτικές ή ακουστικές, αναλόγως την δράση. Ένας τρόπος για να 

βεβαιωθεί ο νηπιαγωγός ότι το παιδί έχει καταλάβει τις οδηγίες και μπορεί να 

συμμετέχει, είναι να τον ρωτήσει ή να του ζητήσει αν μπορεί να επαναλάβει τις 

οδηγίες και να διαπιστώσει αν έχει καταλάβει τι χρειάζεται να κάνει και τι περιμένει 

να γίνει. Αν δυσκολεύεται ακόμη, τότε θα ήταν καλό να τον βάλει σε ομαδούλα με 

συμμαθητή του, ο οποίος έχει καταλάβει τις οδηγίες και θα τον βοηθήσει 

(Μπαμπαλέτσου, 2017).  

3.5.4.  Παρεμβάσεις για να εργάζεται ανεξάρτητο 

Λόγω της ελλειμματικής διαταραχής και της υπερκινητικότητας, τα παιδιά που την 

έχουν, δυσκολεύονται στο να εργαστούν μόνα τους. Είναι πολύ πιθανό να διασπαστεί 

η προσοχή τους από το οποιοδήποτε οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα και να μην 

συνεχίσουν μια δραστηριότητα ή μπορεί επειδή την ώρα των οδηγιών να μην 

καταλάβουν ή να μην προσέχουν. Για αυτό ο νηπιαγωγός θα χρειαστεί να εφαρμόσει 
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κάποιες τεχνικές για να βοηθήσει το νήπιο με ΔΕΠ-Υ να εργάζεται ανεξάρτητο. 

Αρχικά, θα πρέπει να γίνονται δραστηριότητες και παιχνίδια οι οποίες είναι 

κατάλληλα για το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και πως μπορεί να προβλέψει 

πως θα τελειώσει αυτό που ξεκινάει να κάνει. Οι οδηγίες που θα δοθούν πρέπει να 

είναι σύντομες, σαφείς και απλοποιημένες, όπως απλοποιημένη θα είναι και η 

δραστηριότητα, χωρισμένη σε βήματα για να βοηθηθεί το παιδί. Ο νηπιαγωγός θα 

αφήνει το παιδί να ολοκληρώνει το κάθε βήμα και μετά να συνεχίζει στο επόμενο. Σε 

αυτές τις διαδικασίες καλό είναι να μην υπάρχουν χρονόμετρα γιατί θα μπλοκάρει το 

παιδί και θα αγχωθεί με τον χρόνο. Θα έχουν λοιπόν τα αντίθετα αποτελέσματα αφού 

δεν θα απολαύσει την δραστηριότητα ή το παιχνίδι και πολύ πιθανό να την 

εγκαταλείψει και να μην ασχοληθεί. Τέλος, αν ο εκπαιδευτικός βλέπει ότι η δυσκολία 

του παιδιού είναι μεγάλη, τότε να αντικαταστήσει την δραστηριότητα με άλλες πιο 

μικρές και να ζητήσει από αυτό να δουλεύει περισσότερο ανεξάρτητο πριν του δώσει 

βοήθεια (Μπαμπαλέτσου, 2017).     

3.5.5.  Παρεμβάσεις όταν δυσκολεύεται να ακούσει 

Όταν το παιδί με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύεται να ακούσει, αρχικά θα ήταν βοηθητικό να το 

βάλει να καθίσει κοντά του για να τον επαναφέρει στην τάξη και να μην δυσκολεύει 

και τα άλλα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με κάποια δραστηριότητα πιθανόν. 

Επίσης, θα ήταν καλό να του δοθεί ένας ρόλος, να είναι το παιδί που θα επαναλάβει 

τις οδηγίες για αυτό που θα κάνουν όλοι μαζί. Ακόμη, είναι πρακτικό να δίνονται σε 

αυτά τα παιδιά οπτικά βοηθήματα για να τα ακολουθήσει (Μπαμπαλέτσου, 2017). 

3.5.6.  Παρεμβάσεις όταν δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες 

Αρκετά παιδιά δυσκολεύονται στο να ακολουθήσουν κανόνες και συχνά τους 

παραβιάζουν. Οι νηπιαγωγοί στην αρχή της σχολικής χρονιάς γράφουν σε ένα 

χαρτονάκι τους κανόνες που έχουν συζητήσει και έχουν αποφασίσει μαζί με τους 

μαθητές τους. Τους κρεμούν σε ένα σημείο όπου είναι ορατό από όλους και όταν 

κάποιο παιδί παρασυρθεί από την παρορμητικότητα του μπορεί να τους υπενθυμίσει 

ο νηπιαγωγός. Οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς, εύκολοι και σύντομοι για την 

καλύτερη κατανόηση των παιδιών. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί παραβιάσει έναν 

κανόνα ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιμείνει στις συνέπειες για να μην επαναληφθεί η 

ίδια συμπεριφορά. Αν το παιδί με ΔΕΠ-Υ συνεχίσει την παραβίασή τους τότε καλό 

είναι να μιλήσει μαζί του ιδιαιτέρως, όχι μπροστά στα άλλα παιδιά. Κάτι 
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διασκεδαστικό για τα παιδιά θα ήταν αν μοιράζονταν οι κανόνες σε όλους σαν 

συμβόλαιο που θα έπρεπε να υπογράψουν. Θα βοηθήσει ακόμα, αν του γίνουν 

ερωτήσεις σχετικά με τις οδηγίες ή τους κανόνες, ώστε να εντοπίσει τα βασικά μέρη 

και να γνωρίζει ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή ή τι χρειάζεται να κάνει. Όταν 

δίνεται μια οδηγία, θα ήταν πολύ όμορφο ο νηπιαγωγός να χρωματίζει την φωνή του, 

τονίζοντας τα σημαντικά για να βοηθήσει το παιδί με την διαταραχή (Μπαμπαλέτσου, 

20170. 

3.5.7.  Παρεμβάσεις για να μάθει να μην διακόπτει 

Με βάση την βιβλιογραφία και όπως έχει προαναφερθεί, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι 

φλύαρα και παρορμητικά (Πολυχρονοπούλου, 2017). Δεν περιμένουν τους 

συνομιλητές τους να ολοκληρώσουν αυτό που θέλουν να πουν, τους διακόπτουν και 

ξεκινούν να λένε αυτά που έχουν σκεφτεί. Καθώς μεγαλώνουν, ελαττώνεται αυτή η 

συμπεριφορά. Εάν ένας νηπιαγωγός έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις θα 

πρέπει αρχικά να θυμίσει ξανά στα παιδιά ότι για να πάρουν τον λόγο χρειάζεται 

πρώτα να σηκώσουν το χέρι τους και όταν πάρουν την άδεια τότε θα μιλήσουν. Είναι 

απαραίτητο να υπενθυμίζεται στην τάξη ότι κάθε φορά θα λένε από μία πρόταση, για 

να έχουν την δυνατότητα να μιλάνε όλα τα παιδιά και να μην περιμένει κανείς, ώστε 

να οδηγηθεί στο να διακόψει τον άλλον. Επίσης, το να διδάξει στους μαθητές του ότι 

πρέπει να σκέφτονται πριν μιλήσουν θα βοηθήσει πολύ στην επικοινωνία τους. 

Μπορεί να τους δίνει χρόνο δέκα δευτερολέπτων, να σκεφτούν και μετά να ακούει τις 

απαντήσεις τους. Τέλος, σε αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει 

την χρήση χρονομέτρου για να αποτρέπει την διακοπή (Μπαμπαλέτσου, 2017).  

3.5.8.  Παρεμβάσεις στην προσαρμογή της διδασκαλίας 

Στο νηπιαγωγείο η προσαρμογή της διδασκαλίας δεν θα ήταν από τις πιο σημαντικές 

παρεμβάσεις διότι τα παιδιά δεν έχουν θεωρητικά μαθήματα όπως η ιστορία, τα 

θρησκευτικά και η έκθεση στο δημοτικό, για δημιουργηθεί σχεδιάγραμμα που θα 

τους βοηθήσει. Όμως, και στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ θα βοηθούσε αρκετά ένα 

σχεδιάγραμμα ή κάποιο οπτικό υλικό για την παρουσίαση της θεματικής ενότητας με 

την οποία θα ασχοληθεί ο εκπαιδευτικός. Η βοήθεια του σχεδιαγράμματος με εικόνες 

θα είναι αποτελεσματική για την καλύτερη κατανόηση του θέματος από το παιδί με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (Παπαναστασίου, 2019).   
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3.5.9.  Διαχείριση της συμπεριφοράς στην τάξη 

Ορισμένες πρακτικές συμβουλές που μπορεί να είναι χρήσιμες στην τάξη και να 

βοηθήσουν τον νηπιαγωγό να διαχειριστεί την συμπεριφορά των παιδιών με ΔΕΠ-Ύ 

είναι αρχικά να δημιουργήσει θετικό κλίμα μέσα στην τάξη και ένα θερμό κλίμα 

εμπιστοσύνης με τον μαθητή με διαταραχή, αποφεύγοντας τον στιγματισμό και την 

χρήση χαρακτηρισμών για την περιγραφή της συμπεριφοράς του (Παπαναστασίου, 

2019).  Επίσης, το να θέτονται όρια εξυπηρετεί στην σωστή διαχείριση μέσα στην 

τάξη. Ο νηπιαγωγός θέτει αυτά τα όρια για την οργάνωση και την δόμηση του 

περιβάλλοντος ώστε να καταφέρει να καθησυχάσει το παιδί και να είναι 

συγκρατημένο και όχι για να το τιμωρήσει (Παπαναστασίου, 2019). Γενικά, θα ήταν 

καλό να αποφεύγονται οι τιμωρίες διότι η χρησιμότητα τους είναι προσωρινή. 

Μπορεί το παιδί εκείνη την στιγμή να πειθαρχήσει, δεν θα μάθει όμως τι έκανε λάθος 

για να συμπεριφερθεί σωστά στο μέλλον. Επομένως, πιο βοηθητικό θα ήταν να 

εφαρμοστεί ένα σύστημα συνεπειών, ώστε το παιδί με ΔΕΠ-Υ να γίνει ώριμο και 

υπεύθυνο, χωρίς να νιώσει πως τον υποτιμούν (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). Οι 

συνέπειες πρέπει να είναι σύντονες ώστε το νήπιο να δείξει ότι κατάλαβε ποια είναι η 

επιθυμητή συμπεριφορά και να έχουν συμφωνηθεί από την αρχή, ότι δηλαδή αυτό θα 

είναι το αποτέλεσμα μιας μη επιθυμητής συμπεριφοράς. Σημαντικό, ακόμα, για τα 

παιδιά αυτά είναι να τα επαινούν. Έτσι, αν ο εκπαιδευτικός ενισχύσει θετικά την 

επιθυμητή συμπεριφορά και επαινεί με θετικό τρόπο το νήπιο τότε και αυτό θα 

προσπαθεί περισσότερο για να δείχνει την καλή του συμπεριφορά( Παπαναστασίου, 

2019). Τέλος, πολύ χρήσιμη πρακτική είναι να χρησιμοποιηθεί η κατευθυνόμενη 

ονειροπόληση. Επειδή τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συχνά ονειροπολούν και αν βρεθούν σε 

αυτήν την κατάσταση είναι δύσκολο να τους επαναφέρει κάποιος, αν χρησιμοποιηθεί 

η κατευθυνόμενη ονειροπόληση τότε θα την ελέγχει ο εκπαιδευτικός και θα γνωρίζει 

πότε θα την σταματήσει, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να μην δυσκολευτεί με το παιδί 

αλλά και το παιδί θα είναι πιο συγκεντρωμένο και συνεργάσιμο, γιατί η 

ονειροπόληση τον βοηθάει και του είναι απαραίτητη (Παπαναστασίου, 2019).  

Για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις το κυριότερο είναι ο εκπαιδευτικός να 

αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο και να είναι διασκεδαστικός. Αν είναι καινοτόμοι θα 

κερδίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών και θα τα κρατήσουν όσο περισσότερο γίνεται 

συγκεντρωμένα. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ ενθουσιάζονται με την διαφορετικότητα και 
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την καινοτομία γιατί τους δίνεται ένα δυνατό κίνητρο να ασχοληθούν με κάτι χωρίς 

να το παρατήσουν. 

3.6.  Παρεμβάσεις μέσω κίνησης και παιχνίδια ρόλων 

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, όπως έχει αναφερθεί, είναι παιδιά με αποθέματα ενέργειας  που 

αρκετές φορές διακόπτουν μια δραστηριότητα ή το μάθημα από την ανάγκη τους να 

κινηθούν. Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, εκτός από το να του δίνει 

την άδεια να κινείται για να ηρεμεί, μπορεί να σχεδιάζει δραστηριότητες οι οποίες να 

είναι κινητικές. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά βελτιώνουν τον 

κινητικό συντονισμό, την συνεργασία σε διάφορα επίπεδα, την αντιληπτική 

ικανότητα σε διάφορα ερεθίσματα, την αυτοσυγκέντρωση, νιώθουν πως τους 

αποδέχονται, εξασκούνται σωματικά, μαθαίνουν να συγχρονίζονται με την ομάδα 

τους  και μπορεί να γίνουν πιο παρατηρητικά ( Μπελτσώνια, 2020). 

Παιχνίδια με την βοήθεια ηχητικού ερεθίσματος είναι διασκεδαστικά για τα 

παιδιά που έχουν περίσσεια ενέργεια, γιατί με το ανάλογο σύνθημα σταματούν 

απότομα, αλλάζουν κατεύθυνση, μπορεί να είναι ένα σύνθημα για να βρουν το 

ζευγάρι τους ή να διατηρήσουν μια δύσκολη στάση με το σώμα τους και όλο αυτό 

τους κρατάει σε εγρήγορση. Επίσης, κινητικά παιχνίδια που ταυτόχρονα είναι 

δημιουργικά και βοηθούν και το παιδί με την διαταραχή να συμμετέχει και να βρίσκει 

ενδιαφέρον στην δραστηριότητα, είναι τα παιχνίδια με ζευγάρια, που τα παιδιά μαζί 

με το ταίρι τους σχηματίζουν με τα σώματά τους σχήματα ή ότι άλλο επιθυμούν. 

Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η συνεργασία, μπορεί να αναπτυχθεί μαθησιακή 

ενότητα και τα παιδιά να την απολαμβάνουν επειδή θα κινούνται και θα νιώθουν 

δημιουργικά (Μπελτσώνια, 2020). 

Επομένως, τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, είναι πιο εύκολο 

να διατηρήσουν την προσοχή τους με τέτοιου είδους δραστηριότητες και θα νιώσουν 

δημιουργικά και ευχαριστημένα διότι θα εκτονωθούν χωρίς να παραβούν τους 

κανόνες της τάξης. Επίσης, εκτός από την απόλαυση της κίνησης και της εκτόνωσης, 

το παιδί θα κατακτήσει αντιληπτικές ικανότητες, την μη λεκτική επικοινωνία και τον 

συντονισμό (Μπελτσώνια, 2020).  

Στα κινητικά και δημιουργικά παιχνίδια, ο νηπιαγωγός μπορεί να προσθέσει 

το κουκλοθέατρο και τα παιχνίδια ρόλων. Τα παιδιά δείχνουν μεγάλη αδυναμία σε 
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τέτοιου είδους δραστηριότητες γιατί μπορούν να κινούνται, να παίζουν ρόλους, να 

μεταμφιέζονται και να συνεργάζονται. Μέσα από παιχνίδια με κούκλες ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να μεταδίδει ισχυρά μηνύματα στα παιδιά, κρατώντας και το 

ενδιαφέρον του παιδιού με ΔΕΠ-Υ, που βλέποντας την κούκλα να παίρνει μορφή, 

ενθουσιάζεται και παραμένει συγκεντρωμένος. Επίσης, από ερωτήσεις που μπορεί να 

κάνει η κούκλα ή παίρνοντάς την το παιδί με την διαταραχή, μπορεί να εκφράσει τα 

συναισθήματα του και να καταλάβει τις σκέψεις και αυτά που τον απασχολούν ο 

νηπιαγωγός. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι το παιδί μέσα από τα παιχνίδια ρόλων 

ή την χρήση της κούκλας, ενισχύει την υποτιμημένη εικόνα που έχει για τον εαυτό 

του με επιτυχία και νιώθει την αποδοχή και τον σεβασμό από τα άλλα νήπια. Ακόμα, 

τα παιχνίδια ρόλων βοηθούν τον μαθητή να αναπτύσσει την κριτική σκέψη και να 

επιλύει προβλήματα, καθώς και να διαχειρίζεται συγκρούσεις. Είναι άξιο να 

σημειωθεί ότι δεν θεωρείται κατάλληλα παρεμβατική μέθοδος η μεταφορική χρήση 

της γλώσσας και οι ιδιωματισμοί που χρησιμοποιούνται αρκετές φορές για τα παιδιά 

με ΔΕΠ-Υ, επειδή αντιλαμβάνονται μόνο τη κυριολεξία.  Η οργάνωση όμως της 

σκέψης και η ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας είναι από τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα που θα κερδίσει ο μαθητής με ελλειμματική προσοχή και 

υπερκινητικότητα από τα παιχνίδια αυτά (Μπελτσώνια, 2020).   

 

3.7.  Παρεμβάσεις με την χρήση της τεχνολογίας 

Ο υπολογιστής είναι ένα πολύτιμο και πολύ χρήσιμο εργαλείο στην αίθουσα ενός 

νηπιαγωγείου. Ειδικά τα παιδιά στην εποχή μας είναι εξοικειωμένα από μικρή ηλικία 

με την τεχνολογία. Ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή για δραστηριότητες και για διδασκαλία. Στον υπολογιστή 

βοηθάνε αρκετά τα προγράμματα επειδή αποτελούνται από διαβαθμισμένη δυσκολία, 

οπότε προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του νηπίου. Επίσης, 

μπορούν να εργάζονται σε κάθε υπολογιστή τα παιδιά σε ομάδες των τριών τεσσάρων 

ατόμων, ενισχύοντας έτσι ο εκπαιδευτικός το ομαδικό πνεύμα και την συνεργασία. 

Επιπρόσθετα, στις δραστηριότητες και τα παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

όταν κάτι είναι λάθος, διορθώνεται με τρόπο που είναι διασκεδαστικό στα παιδιά και 

αυτό βοηθάει και τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να μην αποθαρρυνθούν, να συνεχίσουν την 
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προσπάθεια και να μείνουν περισσότερη ώρα συγκεντρωμένα στην δραστηριότητα 

(Μπελτσώνια, 2020).  

Επίσης, ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο της τεχνολογίας, που προσφέρει ένα 

πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον στα παιδιά, είναι ο διαδραστικός πίνακας. Είναι 

ένα μέσο το οποίο ενισχύσει την αυτενεργό μάθηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των παιδιών. Ένα ακόμη θετικό είναι ότι δίνει στο νήπιο την δυνατότητα να εργαστεί 

με τους δικούς του ρυθμούς και νιώθει πως μόνος του καταφέρνει να κατακτήσει την 

γνώση. Για το παιδί με ΔΕΠ-Υ τα οφέλη είναι αρκετά. Το παιδί με την διαταραχή, 

μπορεί να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και ενσυναίσθηση, οργανώνει την 

προσοχή του και είναι συγκεντρωμένος περισσότερη ώρα στην παράδοση της 

θεματικής ενότητας που διδάσκει ο νηπιαγωγός, είναι ενεργό και το ίδιο στην 

μαθησιακή διδασκαλία και αισθάνεται χρήσιμος και πως τα καταφέρνει μόνος του να 

κατακτά την γνώση. Επομένως, αν οι αίθουσες των νηπιαγωγείων είναι 

εμπλουτισμένες με διαδραστικό πίνακα, χρειάζεται μόνο ο εκπαιδευτικός να έχει 

επιμορφωθεί στις νέες τεχνολογίες και να έχει αφιερώσει χρόνο για να εξοικειωθεί με 

τον τρόπο χρήσης του και τα εργαλεία που διαθέτει ώστε οι γνώσεις να αποκτούνται 

από τα ίδια τα νήπια μέσα στην αίθουσα, το «μάθημα» να είναι πιο διασκεδαστικό 

και να βοηθήσει τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να παραμείνουν πιο συγκεντρωμένα και ενεργά 

κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, της μάθησης και του παιχνιδιού 

(Μπελτσώνια, 2020). 

Ακόμα, μια εκπαιδευτική πρακτική που συνδυάζει την ενεργό συμμετοχή 

όλων των μαθητών με την εξοικείωση με την ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας) είναι η ψηφιακή αφήγηση. Τα νήπια μπορούν, για παράδειγμα, να 

εργαστούν πάνω σε ένα παραμύθι της επιλογής τους και μέσα από ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες να διδαχθούν τα νοήματα που θέλει να τους διδάξει το παραμύθι. 

Όλη αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τον  

διαδραστικό πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή του παραμυθιού και τις 

δραστηριότητες, θα βοηθήσει και το παιδί με ΔΕΠ-Υ να επιτύχει την συγκέντρωση 

στην εργασία, γιατί όλα τα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιούνται ελκύουν 

την προσοχή του (Μπελτσώνια, 2020). 
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3.8. Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων  

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα  

στις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις με τους συνομήλικούς τους. Οι δυσκολίες αυτές 

δεν οφείλονται στο ότι το παιδί δεν έχει γνώσεις κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά δεν 

μπορεί να τους εφαρμόσει στην πράξη (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). Για αυτόν 

τον λόγο συχνά παρατηρείται ότι το παιδί με ΔΕΠ-Υ δέχεται απόρριψη από τους 

συμμαθητές του.  Ο εκπαιδευτικός σαν πρώτο βήμα μπορεί να πραγματοποιήσει 

συζήτηση στην τάξη και να εξηγήσει πως δεν είναι σωστή η συμπεριφορά αυτή προς 

τον συμμαθητή τους. Έτσι, θα συμβάλλει στο να μην ενισχύονται τέτοιου είδους 

συμπεριφορές (Μπελτσώνια, 2020). Επίσης, θα βοηθούσε ο εκπαιδευτικός να 

σχεδιάσει δραστηριότητες που θα ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα, τα παιδιά θα 

λειτουργήσουν όλα μαζί σε ομάδες και κανένας δεν θα νιώθει περιορισμένος.   

 Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο όταν το παιδί με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζει 

ταυτόχρονα και προβλήματα συναισθηματικής αυτορρύθμισης και επιθετικότητας. Το 

σχολείο θα μπορούσε να θεωρηθεί το καταλληλότερο μέρος για εξάσκηση των 

γνώσεων στην πράξη μέσω της καθημερινής επαφής του παιδιού με την διαταραχή ,ε 

τα άλλα παιδιά , μέσα στην σχολική αίθουσα αλλά και στο διάλειμμα (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2012). 

Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά στις κοινωνικές 

τους σχέσεις μπορεί να οφείλονται στις γνωστικές διαστρεβλώσεις ή παρερμηνείες 

των προθέσεων και συμπεριφορών των άλλων, στην έλλειψη γνώσης για το πώς 

γίνεται να προσεγγίσει  και να διατηρήσεις επαφές με τα άλλα παιδιά, μπορεί να είναι 

επιθετικός, να μην μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του ορισμένες φορές και μπορεί να 

παρουσιάζει δυσκολίες σε επίπεδο συναισθηματικής αυτορρύθμισης.  Η εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παιδιού, 

βάσει των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν και των δυνατοτήτων που μπορεί να 

παρέχει το σχολικό περιβάλλον (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

 

3.9. Ειδικές τάξεις ή παρεμβάσεις στις «κανονικές» 

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ, αναγνωρίζονται από το κράτος ως μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν την επιλογή είτε να φοιτήσουν σε σχολεία γενικής 
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εκπαίδευσης, με ή χωρίς παράλληλη στήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, 

είτε σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) εντός του σχολείου γενικής εκπαίδευσης ή σε 

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), με βάση τον νόμο 

3699/2008 ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

Η απόφαση για το ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι καταλληλότερο για το 

παιδί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα καθορίζεται από 

τις ιδιαίτερες ατομικές του ανάγκες. Σημαντικό ρόλο θα έχει η γνωμάτευση από το 

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) , η συνεργασία 

των γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό και η συμπεριφορά του ίδιου του παιδιού 

στις παρεμβάσεις που θα του γίνουν. Πιο συγκεκριμένα, μετά την διάγνωση ενός 

παιδιού με ΔΕΠ-Υ είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα πλάνο εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και να παρατηρηθεί η συμπεριφορά του παιδιού σε αυτές. Επίσης, 

χρειάζεται να συμπεριληφθεί το γεγονός ότι το παιδί μπορεί να έχει και συνωδά 

μαθησιακά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, όπως προκύπτει από την πλειοψηφία των ερευνών,  και να 

χρειάζεται μια μορφή ειδικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να αξιολογηθεί αν το παιδί 

χρειάζεται να τοποθετηθεί σε ειδική, τάξη το σημαντικότερο κριτήριο είναι τα 

αποτελέσματα της προσαρμογής του στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα του 

γίνουν στην «κανονική» του τάξη. Αρχικά θα πρέπει να παρατηρηθεί αν υπάρχει 

βελτίωση μετά από ένα χρονικό διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής των 

παρεμβάσεων στην «κανονική» τάξη. Αν δεν υπάρχει βελτίωση και το παιδί συνεχίζει 

να έχει την ίδια συμπεριφορά στην τάξη, τότε θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν 

αλλαγές στο πρόγραμμα παρεμβάσεων που ήδη εφαρμόστηκε. Σε περίπτωση που 

ούτε αυτές οι αλλαγές επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε θα χρειαστεί να 

συζητηθεί η περίπτωση της παράλληλης στήριξης, του τμήματος ένταξης και στην 

συνέχεια της εκπαίδευσης σε ειδικό σχολείο ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012).  

Αρκετοί εκπαιδευτικοί και γονείς πιστεύουν πως το καταλληλότερο για τα 

παιδιά με ΔΕΠ-Υ είναι να βρίσκονται σε έναν χώρο οργανωμένο και δομημένο, με 

ειδικευμένο προσωπικό για να καλύπτονται οι ανάγκες του παιδιού με την διαταραχή. 

Οπότε θεωρούν πως το καλύτερο για τους μαθητές αυτούς είναι να ενταχθούν σε 

ειδικές τάξεις.  Τις περισσότερες φορές όμως τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ τοποθετούνται σε 

τάξεις με παιδιά με ποικίλα προβλήματα και δυσκολίες, τα οποία έχουν εντελώς 
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διαφορετικές ανάγκες. Επίσης, μπορεί να μην υπάρχει η σωστή καθοδήγηση από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και να μην καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών. 

Επιπροσθέτως, παιδιά που έχουν ενταχθεί σε μονάδες ειδικής εκπαίδευσης συνήθως 

παρουσιάζουν έντονες μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά προβλήματα  και 

εναντιωματική συμπεριφορά, κάτι που μπορεί να οφείλεται στο ότι τα παιδιά με 

ΔΕΠ-Υ έχουν την ανάγκη να έρχονται σε επαφή όσο γίνεται περισσότερο με τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά, με την επαφή αυτή να τους δίνει την δυνατότητα να μάθουν 

να αλληλεπιδρούν και να ενσωματωθούν στην ευρύτερη κοινωνία, τόσο στην 

σχολική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή ( Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

Συμπερασματικά, οι ειδικές τάξεις δεν είναι η μοναδική λύση, ούτε πάντα η 

καλύτερη, για τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητα. Τα παιδιά αυτά μπορούν να παραμείνουν στις «κανονικές» τάξεις, 

αρκεί να βρεθούν τρόποι παρέμβασης που θα είναι αποτελεσματικοί και θα μπορούν 

να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να περιορίσουν την παρορμητικότητα, την 

υπερκινητικότητα και την απροσεξία τους.    

 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, η ΔΕΠ-Υ είναι μια διαταραχή, η οποία μέχρι και σήμερα απασχολεί 

πολλούς ειδικούς και παραμένει σημαντικό θέμα για μελέτη. Αντικείμενο 

διερεύνησης της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από 

τους/τις νηπιαγωγούς.  

Η συγκεκριμένη εργασία είναι βιβλιογραφική μελέτη της ΔΕΠ-Υ και 

περιλαμβάνει τρία βασικά κεφάλαια, το πρώτο αναφέρεται στην ειδική αγωγή, στο 

δεύτερο γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο για την ΔΕΠ-Υ και στο τρίτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των νηπιαγωγών στα παιδιά με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην 

αρχή υπάρχει μια σύντομη αναφορά στην ειδική αγωγή και στην ιστορική της 

εξέλιξη, στην οποία ανήκει η ΔΕΠ-Υ. Ακολουθεί η ανάλυση της διαταραχής για την 

καλύτερη κατανόηση των παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν. Πιο αναλυτικά, 

γίνεται αναφορά στον ορισμό για την αποσαφήνιση του όρου και την πρώτη γνωριμία 
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με το θέμα. Στην συνέχεια, αναλύονται τα αίτια, τα συμπτώματα, τα χαρακτηριστικά 

και τα είδη, τα οποία είναι σημαντικά να γνωρίζει κάποιος και να τα έχει μελετήσει 

πριν προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Επίσης, η συννοσηρότητα , η οποία 

αναφέρεται στο κεφάλαιο, βοηθάει στην κατανόηση για αρκετές διαφορετικές 

συμπεριφορές που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος σε ένα παιδί. Εξίσου σημαντική 

είναι η εξοικείωση με την διάγνωση, για να καταλάβει κανείς αν ένα παιδί έχει ΔΕΠ-

Υ. Η διάγνωση είναι η ενέργεια που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι 

καθοριστική για το μέλλον ενός παιδιού.  

Στην συνέχεια, αφού μελετηθεί η διαταραχή, αναπτύσσεται το κυρίως θέμα 

της εργασίας, όπου είναι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των νηπιαγωγών στην τάξη. 

Παρατηρήθηκε από την βιβλιογραφία ότι οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού μπορεί 

να είναι άμεσες ή έμμεσες. Πιο συγκεκριμένα, οι έμμεσες παρεμβάσεις που μπορεί να 

πραγματοποιήσει ένας νηπιαγωγός είναι στον χώρο του νηπιαγωγείου. Να τον 

διαμορφώσει με τέτοιον τρόπο ώστε τις ώρες που το παιδί με ΔΕΠ-Υ έχει να 

διαχειριστεί μια δραστηριότητα, η διακόσμηση του χώρου να μην του διασπά την 

προσοχή και να τον απομακρύνει από τον στόχο του. Επίσης, να έχει τέτοια 

κατανομή ο χώρος της τάξης, όπου να υπάρχει μια γωνιά για τα παιδιά όταν θέλουν 

να ηρεμήσουν. Επιπρόσθετα, οι έμμεσες παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν από την 

βιβλιογραφία, αναφέρονται στην σχέση και τους τρόπους που επεμβαίνει ο 

νηπιαγωγός στο παιδί με ΔΕΠ-Υ για να διατηρεί τις σωστές ισορροπίες στην τάξη και 

με τα άλλα παιδιά, αλλά και να το βοηθάει σε καταστάσεις που το παιδί δυσκολεύεται 

εξαιτίας της διάσπασης προσοχής, της παρορμητικότητας και της υπερκινητικότητας.  

Συμπερασματικά, η ΔΕΠ-Υ είναι μια διαταραχή η οποία δεν θεραπεύεται. 

Μπορεί όμως, με την συνεργασία των γονιών με τους ειδικούς και τους 

εκπαιδευτικούς, να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπισή της και με την σωστή 

μελέτη να βελτιωθούν τα συμπτώματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν στο 

μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων τους την βοήθεια τους στην σχολική αίθουσα.    
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