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Δπραξηζηίεο
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο
φζνπο βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο. Αξρηθά ληψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ
ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Κιεηψ έκνγινπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο πνιχηηκεο
ζπκβνπιέο ηεο ζε θάζε ζηάδην εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπίζεο επραξηζηψ ηελ
θαζεγήηξηα Αιεπξηάδνπ Αλαζηαζία σο Β’ επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο γηα ηελ βνήζεηά
ηεο ζηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλάο κνπ.

Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ
ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ φια απηά ηα ρξφληα, φπσο επίζεο
ηνπο Κέιιπ θαη Άγγειν Σζαλαή γηα ηνλ ρξφλν θαη ηε βνήζεηα πνπ δηέζεζαλ γηα ην
ηερληθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.
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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εηζαγάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζε έλαλ αξρηθφ νξηζκφ ηεο
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο, ηφζν φζνλ αθνξά κηα
απνζαθήληζε ηνπ φξνπ φζν φκσο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ πξνεθηάζεηο. Παξάιιεια,
επηρεηξείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ ζηφρν έρεη λα θαηαδείμεη ην πέξαζκα ηεο
ΓΔΠ-Τ θαηά ηηο ηειεπηαίεο θπξίσο δεθαεηίεο. Όζηεξα, αλαπηχζζεηαη κηα
ζπκπησκαηνινγία αλαθνξηθή ηεο ΓΔΠ-Τ ησλ δπζθνιηψλ ηεο θαη ησλ ηχπσλ ηεο.
Δπίζεο, βαξχηεηα δίδεηαη ζηα αίηηα ηνπο παξάγνληεο λεπξνινγηθνχο αιιά θαη
πεξηβαιινληηθνχο. Πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο κε βάζε ηηο θαηεζηεκέλεο
ζεξαπείεο θαη αγσγέο. Παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ε ζέζε
ηνπο κέζα ζε έλαλ θνηλσληθφ πεξίγπξν αιιά θαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ
επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνηείλεηαη κηα θφξκνπια αληηκεηψπηζεο ηεο
ΓΔΠ-Τ ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα έλα πξφγξακκα πξψηκεο
παξέκβαζεο ζε παηδί λεπηαθήο ειηθίαο 5 εηψλ θαη παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηεο
θνηλσληθή κέξηκλαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ.

Λέμεηο θιεηδηά: θηλεηηθή αλάπηπμε, δηάζπαζε ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ΓΔΠ-Τ
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Abstract
The purpose of the work is to introduce the reader to an initial definition of Attention
Deficit Hyperactivity Disorder, both in terms of clarification of the term but also of its
social extensions. At the same time, we are attempting a historical review aimed at
demonstrating the passage of ADHD over the last decades. Then, there is a symptom
related to the ADHD of its difficulties and its types. Neurological as well as
environmental factors are also attributed to the cause. Ways of dealing with
established therapies and treatments are proposed. The needs of children with ADHD
are presented within their social environment, as well as the attitudes and perceptions
of the wider social environment. A formula for coping with ADHD in school and
family is proposed, namely an early intervention program for a 5 year old child and
the role of social care and programs is presented.

Key words: attention-deficit/ hyperactivity disorder, motor development
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Δηζαγσγή
Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν κειεηεκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο
λεπξνβηνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη απνηειεί ηε ζπρλφηεξε παηδνςπρηαηξηθή δηάγλσζε
ζηε ζρνιηθή ειηθία. Δκθαλίδεηαη ζην 3-7% ησλ παηδηψλ, απφ ηα νπνία ην 60% ζα
έρνπλ ζπκπηψκαηα θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Δίλαη 3 ή 4 θνξέο ζπρλφηεξε ζηα αγφξηα
ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα πνπ πηζαλά παξαπέκπνληαη ιηγφηεξν ζπρλά ζηνπο εηδηθνχο
θαζψο έρνπλ πην αζφξπβε ζπκπησκαηνινγία. ε κηα ηάμε 25-30 καζεηψλ, ε έξεπλα
ππνζηεξίδεη φηη δπν απφ απηνχο ζα έρνπλ ζπκπηψκαηα ΓΔΠ-Τ.( www.adhd.gr)
Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ε ζπρλφηεξε παηδνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή θαη
εθδειψλεηαη ζε φιεο ηηο εζλφηεηεο, θπιεηηθέο νκάδεο θαη θνηλσληθέο ηάμεηο, δελ
αλαγλσξίδεηαη (ηδίσο φηαλ ππάξρεη κφλν απξνζεμία ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα: ΓΔΠ)
νχηε είλαη απνδεθηή απφ φιεο ηηο επηζηεκνληθέο ηάζεηο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα
κελ ππάξρεη έγθαηξε αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ε Διιάδα.
Σα θχξηα (ππξεληθά) ζπκπηψκαηα αλήθνπλ ζε δπν θαηεγνξίεο θαη κπνξεί
θάπνηα παηδηά λα έρνπλ πξνβιήκαηα κφλν απφ ηε κηα θαηεγνξία ζπκπησκάησλ:
1. Απξνζεμία: ην παηδί δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί, απνζπάηαη εχθνια απφ άζρεηα
εξεζίζκαηα, δελ δίλεη ζεκαζία ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ζπάληα αθνινπζεί ζσζηά ηηο
νδεγίεο, μερλά ή ράλεη ηα πξάγκαηά ηνπ θαη είλαη γεληθά αλνξγάλσην.
2. Τπεξθηλεηηθφηεηα – Παξνξκεηηθφηεηα: ην παηδί θηλείηαη ζπλερψο άζθνπα θαη
ππεξβνιηθά γηα ηελ ειηθία ηνπ, ηξέρεη, ζθαξθαιψλεη, ζεθψλεηαη φηαλ δελ
επηηξέπεηαη, δελ ζθέπηεηαη πξηλ αληηδξάζεη, δπζθνιεχεηαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ,
δελ αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο, κηιά ζπλερψο θαη παξεκβαίλεη ζηνπο άιινπο. Απηά ηα
ζπκπηψκαηα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ζρνιηθή επίδξαζε, ηελ νηθνγελεηαθή
θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ελψ πξνθαιείηαη θαη
ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ζηνλ γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα.
Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ. έρνπλ ζπρλφηεξα θαη ζνβαξφηεξα αηπρήκαηα
ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηδηά κε κνηξαίεο πνιιέο θνξέο ζπλέπεηεο. Πξφθεηηαη γηα
λεπξνβηνινγηθή δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε δνκή, ην κεηαβνιηζκφ θαη ηε
ιεηηνπξγία θάπνησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ θιεξνλνκηθφηεηα θαίλεηαη λα παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν θαη νη ζχγρξνλεο κειέηεο ραξαθηεξίδνπλ ηα γνλίδηα σο ηελ θχξηα
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αηηία ηεο. Δπηπιένλ, ε πξφσξε γέλλεζε, ην θάπληζκα, ην αιθνφι, ην ππεξβνιηθφ
ζηξεο ηεο κεηέξαο ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ν εγθεθαιηθφο ηξαπκαηηζκφο
κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε ΓΔΠ-Τ. Δίλαη κχζνο φηη ε ειιηπήο γνλετθή
θξνληίδα πξνθαιεί ηε ΓΔΠ-Τ., θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν νη επηζηήκνλεο βξίζθνπλ
απνδείμεηο φηη δελ πξνέξρεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αιιά απφ βηνινγηθέο
αηηίεο. κσο πιεζψξα νηθνγελεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο αζηαζήο δνκή θαη
δπζιεηηνπξγία ζηελ νηθνγέλεηα ή έιιεηςε γνλετθνχ ειέγρνπ, ζπκβάιινπλ ζηελ
επηδείλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ ή ζηελ εκθάληζε επηπινθψλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε
θαη ζπκπεξηθνξά.
Δίλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο λα κελ δηζηάδνπλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ εηδηθφ αλ
ππνςηάδνληαη φηη ην παηδί ηνπο κπνξεί λα έρεη ΓΔΠ-Τ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχλ
λα πξνιάβνπλ ηελ επηδείλσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ
απνδηνξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ζ δηαηαξαρή ζπλήζσο πξσηναλαγλσξίδεηαη
φηαλ ηα παηδηά πάλε ζην ζρνιείν ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα ζπγθέληξσζε
θαη ηήξεζε θαλφλσλ. Μπνξεί φκσο λα δηαγλσζηεί θαη ζε άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ.
ηελ πνξεία ηεο επηπιέθεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 70% απφ άιια ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε ηεο, φπσο θαθή ζρνιηθή επίδνζε θαη
αθαδεκατθή
επηζεηηθφηεηα,

εμέιημε,

ζπλαηζζεκαηηθέο

παξαπησκαηηθή

δηαηαξαρέο,

ζπκπεξηθνξά,

ρακειή

κεησκέλε

απηνεθηίκεζε,
επαγγεικαηηθή

παξαγσγηθφηεηα, πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο.
Υσξίο έγθαηξε αληηκεηψπηζε, ε ΓΔΠ-Τ νδεγεί ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, θαζψο
έρεη καθξνρξφληεο επηδξάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ελήιηθεο δσή.
ια απηά γίλνληαη αθφκα πην δχζθνια φηαλ ζπλππάξρνπλ θαη άιια
πξνβιήκαηα, αθνχ ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά ε ΓΔΠ-Τ εκθαλίδεηαη καδί κε πιήζνο
άιισλ δηαηαξαρψλ (ζπλλνζεξφηεηα) πνπ πεξηπιέθνληαη κε ηελ εμέιημε θαη ηε
ζεξαπεία ηεο. Σέηνηεο ζπλλνζεξέο δηαηαξαρέο είλαη νη εηδηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο
(δπζιεμία, δπζνξζνγξαθία, δπζαξηζκεζία), νη εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο
(ιφγνπ, ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ), νη δηαηαξαρέο ελαληησκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
θαη δηαγσγήο, νη δηαηαξαρέο θαη ζπλαηζζήκαηνο, νη δηαηαξαρέο κε ζπκπηψκαηα ηηθο
θ.ά.
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Ζ θνηλσληθή ζεκαζία ησλ παξαπάλσ ζε γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε κεηά ηνλ
πξφζθαην Νφκν 3699/2.10.08, ΦΔΚ 199 φπνπ γηα πξψηε θνξά αλαγλσξίδνληαη νη
καζεηέο κε ΓΔΠ-Τ ζαλ έρνληεο «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο».
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠ-Τ πξέπεη λα πξνεγεζεί
εθηεηακέλε θαη πνιχπιεπξε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπ απφ εμεηδηθεπκέλε Παηδνςπρηαηξηθή δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ηδηαίηεξα αλ
ζπλππάξρνπλ θαη άιια ζπλαηζζεκαηηθά ή καζεζηαθά πξνβιήκαηα ή δηαηαξαρέο
ζπκπεξηθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαηνκηθεχνληαη νη ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο πνπ
ηαηξηάδνπλ ζηελ θάζε πεξίπησζε. Σν απνηειεζκαηηθφηεξν πξφγξακκα ζεξαπείαο
είλαη ν ζπλδπαζκφο ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ δξνπλ απφ θνηλνχ
ππνζηεξίδνληαο ε κηα ηελ άιιε. Έλα ηέηνην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ζπλεδξίεο ςπρνεθπαίδεπζεο γνλέσλ θαη παηδηψλ, εηδηθέο ηερληθέο
ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ
θνηλσληθψλ

δεμηνηήησλ,

θαξκαθεπηηθή

αληηκεηψπηζε

ησλ

ζπκπησκάησλ,

ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ παηδηνχ, παξεκβάζεηο
απνθαηάζηαζεο ησλ δπζθνιηψλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη πξνζαξκνγή, νηθνγελεηαθή
ή/θαη αηνκηθή ςπρνζεξαπεία αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε ζπλλνζεξφηεηα
ηεο θάζε πεξίπησζεο. Οη ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΔΠ-Τ πξνηείλνπλ έλα νινθιεξσκέλν
βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο δηαηαξαρήο,
φζν ην δπλαηφλ πξηλ ηελ εκθάληζε επηπινθψλ κε ζηφρν ηελ πνιχπιεπξε ππνζηήξημε
ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Βαζηθφο άμνλαο ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη θαη ε θνηλνηηθή παξέκβαζε, κε ηελ
εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξψηκε αλίρλεπζε
ηεο ΓΔΠ-Τ απφ γνλείο, δαζθάινπο θαη γεληθνχο γηαηξνχο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθή
ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ε δεκηνπξγία
εηδηθψλ θέληξσλ αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο.
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1. Γηάζπαζε Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο- Τπεξθηλεηηθόηεηα
1.1Οξηζκόο
χκθσλα κε ηνλ επξέσο απνδεθηφ νξηζκφ, Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη
Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), ή Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),
νλνκάδεηαη κηα λεπξνβηνινγηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (ζπλήζσο αθνινπζεί
θαη ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ), ε νπνία θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ζηα αγφξηα (70% αγφξηα - 30% θνξίηζηα). Απνηειεί ηελ πιένλ κειεηεκέλε
παηδνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, θχξηεο εθδειψζεηο ηεο νπνίαο είλαη ε δηάζπαζε
πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη

παξνξκεηηθφηεηα.

Σα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ

παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο (Κνπκνχια, 2012).

1.2 Αίηηα εθδήισζεο ΓΔΠΤ
Σα αίηηα πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ΓΔΠΤ ελδέρεηαη λα είλαη είηε
νξγαληθά είηε πεξηβαιινληηθά. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη θαηλφκελα
εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο, αιιεξγίεο, ηξφπν δηαηξνθήο ελφο αηφκνπ, πνπ
απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε εθδήισζε ΓΔΠΤ ρσξίο λα κπνξεί ην άηνκν
λα ηνπο πξνιάβεη. (Zentall, 1998).
Σα πεξηβαιινληηθά αίηηα, αληίζεηα, ζρεηίδνληαη κε εμσγελείο θνξείο πνπ
εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνπλ άκεζα ην άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, παηδηά κε απνζηέξεζε
ςπρηθή ή θνηλσληθή, δελ αλαπηχζζνπλ γξήγνξα ηελ νκηιία ηνπο θαη δελ απνθηνχλ
πινχζηα θξαζενινγία θαη ιεμηιφγην. (Zentall, 1998). Σαπηφρξνλα, παηδηά ησλ νπνίσλ
έλαο γνλέαο θέξεη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, εθδειψλνπλ πνιιέο θνξέο δηάζπαζε
πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα.
Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζηελ εθδήισζε ηεο
Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο είλαη νη κε άξηζηεο
θιεξνλνκηθέο ζπλζήθεο (Zentall, 1998). Έξεπλεο έδεημαλ πσο ε θιεξνλνκηθφηεηα
επζχλεηαη γηα ην 76% ησλ πεξηπηψζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ην 76% ησλ παηδηψλ πνπ
εκθαλίδνπλ ΓΔΠΤ έρνπλ θάπνηνλ ζπγγελή, ν νπνίνο εκθαλίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαηαξαρή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο
γνλείο εκθαλίδεη ηε δηαηαξαρή, ην παηδί έρεη 57% πηζαλφηεηεο λα ηελ εκθαλίζεη θαη
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ην ίδην. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο είλαη πνιχ κεγάιν ην πνζνζηφ
θιεξνλνκηθφηεηαο ζηελ πεξίπησζε δηδχκσλ (Πεξβαλίδνπ Π., 2009).
Σέινο, βαζηθφ αίηην εθδήισζεο ΓΔΠΤ απνηειεί ε θαηάζηαζε θαη νη
ζπλήζεηεο ηεο κεηέξαο ηελ πεξίνδν θχεζεο, διδ ε θαηαλάισζε αιθνφι, ην θάπληζκα
ή ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ νδεγεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθδήισζε ΓΔΠΤ.
(Πεξβαλίδνπ Π., 2009).

1.3 Δίδε δηάζπαζεο πξνζνρήο
Πξσηνγελέο είδνο. Πξφθεηηαη γηα δηάζπαζε πνπ εκθαλίδεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία.
Σα αίηηα εθδήισζήο ηνπ είλαη βηνινγηθά, δελ ππάξρεη δειαδή θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο
ιφγνο πνπ εκθαλίδεηαη απηή ε δηαηαξαρή ζην παηδί. Έρεη κεγάιε δηάξθεηα (δηαξθεί
ζίγνπξα πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο) θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα παξακέλεη ζηνλ
νξγαληζκφ ηνπ παηδηνχ γηα νιφθιεξε ηε δσή ηνπ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζρεδφλ ζε
φια ηα πεξηβάιινληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία.
Γεπηεξνγελέο είδνο Πξφθεηηαη γηα ην είδνο ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο πνπ
εκθαλίδεηαη αξγφηεξα, δειαδή κεηά ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ. Οη παξάγνληεο
είλαη εμσηεξηθνί, επεξεάδεηαη δειαδή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έρεη κηθξφηεξε
δηάξθεηα απφ ην πξψην είδνο, θαζψο ζπλήζσο δηαξθεί ιηγφηεξν απφ έμη κήλεο. Σέινο,
κπνξεί λα εκθαληζηεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα. Παξάδεηγκα απνηειεί ην
θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλαο καζεηήο δελ πξνζέρεη ζην κάζεκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
θαζεγεηνχ, ελψ ζε φια ηα ππφινηπα καζήκαηα είλαη πξνζεθηηθφο.

1.4 πκπηώκαηα ΓΔΠΤ
Σα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠΤ είλαη ηξία:


Τπεξθηλεηηθφηεηα
Έλα ππεξθηλεηηθφ παηδί παξνπζηάδεηαη ππεξδξαζηήξην ζε ζρέζε κε

ζπλνκηιήθνπο ηνπ. Κηλείηαη άζθνπα ζην ρψξν, πεξηθέξεηαη, ζθαξθαιψλεη, κηιάεη
πνιχ, θηλεί λεπξηθά ρέξηα θαη πφδηα θαη δελ κπνξεί λα κείλεη ήζπρν ζε έλα κέξνο γηα
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. (Μάλνο, 1997).
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Γηάζπαζε πξνζνρήο

Απηφ ην ζχκπησκα θάλεη έλα παηδί αθεξεκέλν. Γελ κπνξεί λα εζηηάζεη ηελ
πξνζνρή ηνπ ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν.Γπζθνιεχεηαη λα αθνχζεη θαη λα ππαθνχζεη ζε
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, αθήλεη αλνινθιήξσηεο ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαζέηνπλ, φρη
εμαηηίαο αληηδξαζηηθφηεηαο ή ειιηπνχο θαηαλφεζεο κα έιιεηςεο ζπγθέληξσζεο.
πλήζσο παηδί κε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή δελ πεξηκέλεη λα νινθιεξσζεί κηα εξψηεζε
πνπ ηνπ γίληεηαη κα απαληά πξηλ απηή θηάζεη ζην ηέινο ηεο. Δλνριείηαη θαη δηαζπάηαη
ε πξνζνρή ηνπ απφ ήρνπο θαη άιια εξεζίζκαηα θαη θαζπζηεξεί πνιχ ψξα ε αλάθηεζή
ηεο. (Μάλνο, 1997).


Παξνξκεηηθφηεηα

Έλα παηδί κε ΓΔΠΤ ζε ρψξν κε ζπλνκηιήθνπο δελ πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ
ζην παηρλίδη ή ζε θάπνηα ζπδήηεζε θαη αδπλαηεί λα ππαθνχζεη ζε θαλφλεο
παηρληδηνχ. Γελ έρεη αίζζεζε ηνπ θφβνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ θαη αιιάδεη πνιιέο θνξέο ε
δηάζεζή ηνπ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά θπθινζπκηθφ. (Μάλνο, 1997).
Πέξα απφ απηά ηα ηξία ζπκπηψκαηα, ππάξρνπλ θαη άιια, δεπηεξεχνληα, ηα
νπνία

πξνκελχνπλ ηελ χπαξμε Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη

Τπεξθηλεηηθφηεηαο:


Αδέμηνο- επηξξεπήο ζηα αηπρήκαηα- επίκνλνο



Δγσθεληξηθφο: Σν παηδί είλαη επηζεηηθφ θαη απαηηεηηθφ.



Αλψξηκε ζπκπεξηθνξά: Σν παηδί αλαπηχζζεη κηα έληνλα

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε λα είλαη λεπξηθφο θαη επηζεηηθφο. Ζ
ελαιιαγή απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ κπνξεί λα ζπκβεί απφ ηε κηα ζηηγκή
ζηελ άιιε.


Πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ: Γπζθνιεχεηαη πάξα πνιχ λα

νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ κέζα ζηα φξηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.


Μαζεζηαθά πξνβιήκαηα ή δπζιεμία



Πξνβιήκαηα ζηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ – παξνπζηάδεηαη

δχζθνιε ε δηαηήξεζε ζηελψλ ζρέζεσλ κε άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο.


Υακειή απηνεθηίκεζε – απηνπεπνίζεζε
12

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

1.5 Σύπνη εθδήισζεο ΓΔΠΤ
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζε
ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο:
 Ο ζπλδπαζκέλνο ηχπνο, φπνπ ην παηδί ζα παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα
απξνζεμίαο, ππεξθηλεηηθφηεηαο αιιά θαη παξνξκεηηθφηεηαο.


Ο απξφζεθηνο ηχπνο, ζηνλ νπνίν ην παηδί παξνπζηάδεη θπξίσο

ζπκπηψκαηα απξνζεμίαο.


Ο ππεξθηλεηηθφο – παξνξκεηηθφο ηχπνο, φπνπ ην παηδί ζα

παξνπζηάζεη θπξίσο ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο – παξνξκεηηθφηεηαο (ICD10 (1992 & 1993) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο).

1.6 Άιια πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ΓΔΠΤ
Ννεηηθή αλάπηπμε
Σα

παηδηά

πνπ

εκθαλίδνπλ

Γηαηαξαρή

Διιεηκκαηηθήο

Πξνζνρήο

θαη

Τπεξθηλεηηθφηεηαο ζπλήζσο πζηεξνχλ ζηα ηππηθά θαη ζπλεζηζκέλα ηεζη λνεκνζχλεο
(Απνζηνινπνχινπ, 2009). Ζ επίδνζή ηνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ρακειφηεξε
θαηά 7 κε 10 κνλάδεο. Χζηφζν, δελ είλαη αθφκε ζίγνπξν θαη επηζηεκνληθά
ηεθκεξησκέλν ην γεγνλφο φηη ε δηαθνξά απηή νθείιεηαη απαξαίηεηα ζηελ εκθάληζε
απηήο ηεο δηαηαξαρήο. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο κνλάδεο θαηακέηξεζεο
κπνξεί λα νθείινληαη αθφκε θαη ζηελ αδπλακία ησλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ΓΔΠΤ
λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα γηα πνιχ ψξα ή
θαη ζηηο ζρνιηθέο ηνπο ειιείςεηο. (Απνζηνινπνχινπ, 2009).

Κηλεηηθή αλάπηπμε
Μεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο
θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (πεξίπνπ 52%) αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηε δηαδηθαζία
ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεψλ ηνπ. Έηζη, ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
δηαηαξαρή εκθαλίδνπλ αδπλακία ζηηο δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη
άγαξκπα θαη ζθνληάθηνπλ φηαλ πεξπαηνχλ. Γη απηφ θαη είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή
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ζε αηπρήκαηα. πρλά, ε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο
επεξεάδεη αθφκε θαη ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ(Απνζηνινπνχινπ, 2009).
Έηζη, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία θαη ζε ηνκείο φπσο είλαη ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε
γξαθή ή θαη ην δέζηκν ησλ παπνπηζηψλ θαη ην θνχκπσκα ησλ ξνχρσλ.
Λόγνο – Οκηιία
χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή
θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ ιφγνπ ηνπο ζε πνζνζηφ 6-35%. Αθφκε, έρεη
δηαπηζησζεί πσο ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζε πνζνζηφ 10-54%
ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. Σν πξφβιεκα βειηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε ζπλδξνκή
εηδηθψλ κα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κηα δπζθνιία ζηε ξνή αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα
ηεο νκηιίαο, θπξίσο ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηνπο έρεη δεηεζεί λα νξγαλψζνπλ
θαη λα ζπληάμνπλ πξνεγνπκέλσο ηνλ ιφγν ηνπο (Απνζηνινπνχινπ, 2009).
Πξνζαξκνζηηθέο ηθαλόηεηεο
Σα παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο
έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπλαληνχλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε ζρέζε
κε

ηνπο

ζπκκαζεηέο

ηνπο

φηαλ

βξίζθνληαη

ζε

έλα

θνηλφ

πεξηβάιινλ

(Απνζηνινπνχινπ, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά απηά έρνπλ ζπλήζσο
πξνβιήκαηα εμσζηξέθεηαο θαη νκαιήο έληαμεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο.
Αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ
Πξνβιήκαηα δηαθαίλνληαη θαη φζνλ αθνξά ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ κηαο θαη
απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κε ιεθηηθή κλήκε εξγαζίαο (Απνζηνινπνχινπ, 2009).
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο
ρεδφλ φια ηα παηδηά κε ΓΔΠΤ πνπ παξαπέκπνληαη γηα δηάγλσζε,
αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρνιείν. Έλα πνζνζηφ 30-50% κπνξεί λα κείλεη ζηελ
ίδηα ηάμε ελψ ην 1/3 πεξίπνπ θηλδπλεχεη λα κελ ηειεηψζεη ην ζρνιείν. Σα παηδηά κε
ΓΔΠΤ, πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα
εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ θέξλνπλ εηο πέξαο. Δπηπξφζζεηα, 20- 40% ησλ
καζεηψλ απηψλ παξνπζηάδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, 8-39%
δηαγηγλψζθεηαη κε δπζιεμία, 12-26% κε δπζνξζνγξαθία, 12-33% κε δπζαξηζκεζία
14
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θαη πάλσ απφ 60% κε δπζγξαθία (Απνζηνινπνχινπ, 2009). Σέινο, νη κηζνί καζεηέο
κε ΓΔΠΤ δπζθνιεχνληαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ.
πλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο
Σα

παηδηά

κε

ΓΔΠΤ

εκθαλίδνπλ,

δεπηεξνγελψο,

έληνλν

αίζζεκα

θαησηεξφηεηαο, απνηπρίαο θαη αλεπάξθεηαο (Απνζηνινπνχινπ, 2009). Γελ αλέρνληαη
ηελ απφξξηςε ή ηελ απνγνήηεπζε. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη απξφβιεπηε. Σν
ζπλαίζζεκά ηνπο

είλαη

επκεηάβιεην

θαη

παξνπζηάδεη

αθξαίεο

ελαιιαγέο.

Υαξαθηεξηζηηθά, επίζεο, ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ απνηεινχλ ε επεξεζηζηφηεηα θαη νη
έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο.
ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο & πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
Σα παηδηά κε ΓΔΠΤ εκθαλίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ζε
ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Παίδνπλ ιηγφηεξν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη
δελ είλαη ηφζν ζπλεξγαηηθά. Έηζη, πνιιέο θνξέο, θαηαηάζζνληαη ζηα ιηγφηεξν
ζπκπαζεηηθά παηδηά θαη είλαη πην πηζαλφλ λα απνξξηθζνχλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
(Απνζηνινπνχινπ, 2009). ρεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά απηά, εκθαλίδνπλ
2-10 θνξέο πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο
ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα παηδηά. Δίλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζηηο επηζέζεηο ησλ
ζπκκαζεηψλ ηνπο, ιηγφηεξν θηιηθά απέλαληί ηνπο θαη δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ
απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Γε κπνξνχλ λα
πξνζαξκνζηνχλ εχθνια. Σα πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, κε
ΓΔΠΤ εκκέλνπλ σο ηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή (Απνζηνινπνχινπ, 2009).
Πξνβιήκαηα ζηνλ ύπλν
Σα άηνκα κε ΓΔΠΤ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν. Ο χπλνο
ηνπο είλαη αλεπαξθήο. Σα παηδηά κε ΓΔΠΤ δπζθνιεχνληαη λα θνηκεζνχλ ην βξάδπ
θαη λα μππλήζνπλ ην πξσί, θαζψο θαη απηέο νη δπζθνιίεο παξαηεξνχληαη απφ ηε
βξεθηθή ειηθία (Απνζηνινπνχινπ, 2009). Δπίζεο, θνηκνχληαη ιηγφηεξν θαη
εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο ελνριήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ζε ζρέζε κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο.
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Δπηπηώζεηο ζηε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ζηε ζρνιηθή πνξεία
ίγνπξα έλα παηδί ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα Γηαηαξαρήο
Διιεηκκαηηθήο

Πξνζνρήο

θαη

Τπεξθηλεηηθφηεηαο

πεξλάεη

απφ

δηάθνξα

ςπρνζπλαηζζεκαηηθά ζηάδηα, ηα νπνία, φηαλ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε εμσηεξηθή
βνήζεηα, είλαη δχζθνιν λα ηα μεπεξάζεη. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, έλα παηδί πνπ
παξνπζηάδεη ΓΔΠΤ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα ιάζε θαη ηηο αθαηάιιειεο
ζπκπεξηθνξέο ηνπ, αιιά δελ κπνξεί λα ηηο ειέγμεη. Έηζη φηαλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ
έρεη θάπνηα απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, ππνζηεί ηηκσξία ή θνηλσληθή θαηαθξαπγή ή
γεληθφηεξα θάπνηα ερζξηθή ζπκπεξηθνξά, έρεη ηε ζπλαίζζεζε θαη πιήξε θαηαλφεζε
ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηελνρσξηέηαη ή αθφκε κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη αληίδξαζε.
ίγνπξα ζην ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεη πνιχ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα
απφ ηα ππφινηπα παηδηά, ηφζν καζεζηαθά φζν θαη πξνζαξκνζηηθά. Γπζθνιεχεηαη λα
αθνινπζήζεη ηνπο ξπζκνχο ηεο ππφινηπεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο απιά
λα κελ πξνζπαζεί θαλ λα ην θάλεη απηφ, θαζψο ίζσο λα ηνπ θαίλεηαη αθφκε θαη
αλνχζην. Σν λα ζπλππάξμεη ζε θάπνηα θνηλή παξέα κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ παξνπζηάδεη επίζεο δπζθνιίεο, θαζψο ιφγσ ηεο δηαηαξαρήο πνπ παξνπζηάδεη,
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη πνιιέο θνξέο απηφ έρεη σο επαθφινπζν ηελ
απνκάθξπλζή ηνπ απφ κηα παξέα. Γπζθνιίεο ππάξρνπλ αθφκε θαη ζηηο νκαδηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. (Απνζηνινπνχινπ, 2009).
Δπνκέλσο, ε ςπρνινγία ελφο παηδηνχ κε ΓΔΠΤ γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηφ
πσο δελ είλαη θαη ε θαιχηεξε. Νηψζεη κφλν ηνπ, αλήκπνξν θαη ζην πεξηζψξην, θαζψο
ηα άηνκα πνπ ην πεξηηξηγπξίδνπλ θξνληίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ιφγσ ηεο
άγλνηάο ηνπο, λα ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη σο «δηαθνξεηηθφ». ίγνπξα ρξεηάδεηαη πνιχ
ππνκνλή γηα λα κεγαιψζεη θαη λα δηαπαηδαγσγεζεί ζσζηά έλα παηδί κε Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο.

1.7 Γηάγλσζε
χκθσλα κε δηεζλείο εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο θαη θξηηήξηα, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε λνκηθή θάιπςε λα
παξέρνπλ ηε δηάγλσζε ηεο Γηάζπαζεο Πξνζνρήο. Απηέο νη εηδηθφηεηεο είλαη
εμεηδηθεπκέλνη ςπρνιφγνη, παηδνςπρίαηξνη, παηδνλεπξνιφγνη θαη αλαπηπμηνιφγνη
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παηδίαηξνη. Ζ δηάγλσζε απφ απηνχο ηνπο εηδηθνχο γίλεηαη ππνθεηκεληθά, κε θχξην
κέζν εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη είηε απφ ηνπο γνλείο είηε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο. ηελ πνξεία αθνινπζεί ε θιηληθή αμηνιφγεζε ηνπ εηδηθνχ. Απηή ε
ππνθεηκεληθφηεηα ζηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά απφ ηνπο εηδηθνχο
θαζηζηά

ηε

δηάγλσζε

ηεο

Γηαηαξαρήο

Διιεηκκαηηθήο

Πξνζνρήο

θαη

Τπεξθηλεηηθφηεηαο αλαμηφπηζηε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηεζλνχο έξεπλαο ηνπ Γξ. Lee θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ε νπνία δηεμήρζε ην 2008.
χκθσλα κε απηά ηα απνηειέζκαηα, νη δηαγλψζεηο απφ ηνπο ίδηνπο εηδηθνχο γηα ηα
ίδηα παηδηά ζπκθσλνχλ κφλν ζην 11% ησλ πεξηπηψζεσλ.

1.8 Αληηκεηώπηζε - πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα παηδαγσγνύο
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί ζσζηά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζα δηαγλσζηεί. Πξφθεηηαη γηα κηα
δηαδηθαζία, ζηελ πνξεία ηεο νπνίαο φινη φζνη εκπιέθνληαη νθείινπλ λα έρνπλ
ππνκνλή. Σα απνηειέζκαηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πεξηζζφηεξν απφ
ηθαλνπνηεηηθά. Βαζηθφο ζηφρνο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ πξέπεη λα είλαη ε
νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, είηε είλαη νηθνγελεηαθφ είηε ζρνιηθφ είηε
νπνηνδήπνηε άιιν θαη ε επξχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπ αλαγθψλ.


Αληηκεηψπηζε ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
ηηο νηθνγέλεηεο κε παηδί κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη

Τπεξθηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο είηε κεηαμχ ησλ ίδησλ κε
ηνπο γνλείο ηνπο, είηε κεηαμχ ησλ γνληψλ. Απφ ηε κηα πιεπξά βξίζθνληαη νη γνλείο νη
νπνίνη έρνπλ θνπξαζηεί λα αθνχλ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζηε
γεληθφηεξε εξεκία θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο. Έηζη, αθφκε θαη νη ίδηνη νη γνλείο
θξαηνχλ αξλεηηθή θαη θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζην παηδί ηνπο, επεξεαδφκελνη απφ ην
επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.
Χζηφζν, ελδείθλπληαη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα
αληηκεησπίζνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο.

17

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

1.

Απνδνρή πξνβιήκαηνο: Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη γνλείο λα

αλαγλσξίζνπλ έγθαηξα ην πξφβιεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηνπ.
Έπεηηα, λα ην απνδερηνχλ θαη λα κελ πξνζπαζήζνπλ λα αζθήζνπλ ζην παηδί
ηνπο νπνηαδήπνηε κνξθή πίεζεο ή ηηκσξίαο. Πξέπεη λα θηάζνπλ ζε έλα
ζεκείν φπνπ δελ ζα έρνπλ ππεξβνιηθέο αιιά ξεαιηζηηθέο απαηηήζεηο απφ ην
παηδί. Πξέπεη λα είλαη ζεηηθνί απέλαληη ζην παηδί θαη λα επηβξαβεχνπλ ηελ
πξνζπάζεηά ηνπ.
2.

αθήο θαη ζηαζεξφο πξνγξακκαηηζκφο: Σν παηδί κε ΓΔΠΤ

σθειείηαη απφ ζαθή πξνγξάκκαηα πνπ νξγαλψλνπλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξνλνδηάγξακκα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφγξακκα απηφ
πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλν ζε θάπνην εκθαλέο ζεκείν κέζα ζην ζπίηη θαη
λα ηεξείηαη ζηαζεξά ζε θαζεκεξηλή βάζε. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη
απξφβιεπην θαη ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ε ξνή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην
παηδί πξέπεη λα ελεκεξσζεί έγθαηξα απφ ηνπο γνλείο.
3.

Οξγάλσζε ηνπ ρψξνπ: Έλα παηδί πνπ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα

Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο ρξεηάδεηαη αλ
δεη ζε έλα πεξηβάιινλ απφιπηα νξγαλσκέλν. Γη’ απηφλ ην ιφγν, ην δσκάηην
ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θάζε πξάγκα
ηνπ λα βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
4.

Θεηηθή ελίζρπζε: Οη γνλείο νθείινπλ λα μεθαζαξίζνπλ ζην

παηδί πνίεο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη θνηλσληθά απνδεθηέο θαη πνηεο φρη.
Πξέπεη λα εμεγήζνπλ κε ζαθή θαη ιηηφ ηξφπν ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη
ζηελ πνξεία λα βεβαησζνχλ γηα ην αλ φια φζα πξνζπάζεζαλ λα κάζνπλ ζην
παηδί ηνπο έρνπλ γίλεη απφιπηα αληηιεπηά. ηε ζπλέρεηα, ζα ήηαλ ζπλεηφ λα
εμεγήζνπλ ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη χζηεξα απφ ηελ ηήξεζε κηαο ζσζηήο
θαη ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, απνθηά θίλεηξν γηα λα ζπλερίζεη αλ
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ίδην νξζφ ηξφπν θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά
ηνπ δελ είλαη απνδεθηή, ηφηε ην θαιχηεξν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη
γνλείο είλαη είηε κηα ειαθξηάο κνξθήο επίπιεμε, είηε λα ηελ αγλνήζνπλ.
5.

Δλίζρπζε απηνεθηίκεζεο: Οη γνλείο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζην

παηδί ηνπο επθαηξίεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα δηαηεξεί πςειή ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπ. ε απηφ ζα κπνξνχζε ζίγνπξα λα βνεζήζεη ε ελαζρφιεζή
ηνπ κε δηαθνξεηηθέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είηε αηνκηθέο, είηε νκαδηθέο.
Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο επηηξέπνπλ ζην παηδί λα δηνρεηεχεη ηελ
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ελεξγεηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ έληαζή ηνπ, λα ληψζεη επραξίζηεζε θαη πξνζθνξά
θαη ηαπηφρξνλα λα βηψλεη ηελ αίζζεζε ηεο επηηπρίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο.


Αληηκεηψπηζε καζεηψλ κε ΓΔΠΤ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ

Θα ήηαλ ζπλεηφ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο αιιά αθφκε
πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο λα ππνζηεξίδνπλ ηα παηδηά κε
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο ζε θάζε ηνπο
θίλεζε. Γηα απηφλ ην ιφγν, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο γεληθέο θαη
πξνθαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη θάπνηεο πην ζπγθεθξηκέλεο, νη
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ πνπ
εκθαλίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο (Παηζίδνπ, 2005).
ηελ πνξεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αλαιπζνχλ νξηζκέλεο ηέηνηνπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηεο:
 Καιφ ζα ήηαλ λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ απνζπνχλ
ηελ πξνζνρή ηνπο. Πην αλαιπηηθά, λα ππάξρνπλ ιηγφηεξα πεξηηηά νπηηθά θαη
αθνπζηηθά εξεζίζκαηα: πφξηεο, παξάζπξα, δηαθνζκεηηθά εξεζίζκαηα ηάμεο θαη
άιια δηάθνξα.
 Οη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ νξηζκέλεο
πιεξνθνξίεο ζε νπηηθέο ή αθνπζηηθέο, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθέο ηνπο
ιέμεηο γηα λα ηηο εθθξάζνπλ πην απιά θαη θαηαλνεηά.
 Δίλαη επίζεο εθηθηφ θαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πην ελδηαθέξνλ
δηδαθηηθφ πιηθφ
 Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθαιχςνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο γηα λα
πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο
 Δίλαη ζεκαληηθφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ν
ραξαθηήξαο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο
Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο λα είλαη ζεηηθφ θαη επράξηζην.
 Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθδειψζεηο θαη
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα πξνθαιέζνπλ ηελ πεξηέξγεηα θαη
ηνλ ζαπκαζκφ αθφκε θαη ησλ καζεηψλ κε ΓΔΠΤ.
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 Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα ρσξίζνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε
δξαζηεξηφηεηεο ζε κηθξέο ελφηεηεο θαη ε δηδαζθαιία λα γίλεηαη κε κηθξά βήκαηα
θαη φρη φιε καδί θαη βεβηαζκέλα ε χιε. Έηζη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηψλνληαη νη
πηζαλφηεηεο ην παηδί λα εγθαηαιείςεη ηα καζήκαηά ηνπ αιιά θαη ηε γεληθφηεξε
πξνζπάζεηα πνπ θάλεη γηα λα αληαπεμέιζεη.
 πλεηφ ζα ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο «εθηφλσζεο»
(Κάθνπξνο, Δ. Μαληαδάθε, Κ., 2000) . Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα βνεζνχζε νη
δάζθαινη λα αλέζεηαλ ζηνπο καζεηέο κηθξνεξγαζίεο γηα ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη,
λα έγξαθαλ ζηνλ πίλαθα, λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ράξηε θαη λα έδεηρλαλ πάλσ ζε
απηφλ, λα ρξεζηκνπνηνχζαλ γεσκεηξηθά φξγαλα ή λα αλέιπαλ δηάθνξεο εηθφλεο.
Κάηη ηέηνην ζα είρε σο απνηέιεζκα ην λα απειεπζεξψλεηαη ε ελέξγεηά ηνπο, λα
θνπξάδνληαη ιηγφηεξν θαη λα μεθεχγνπλ απφ ηε κνλνηνλία.
 Αθφκε έλαο ηξφπνο είλαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε πάληα
κε ηα πνηθίια εθπαηδεπηηθά επίπεδα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηφζν ζην
ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη.
 Πάληα πξέπεη νη δάζθαινη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ
νπνηαδήπνηε κνξθή εθδήισζεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο, αθφκε θαη φηαλ πξφθεηηαη
γηα θάπνηα πνιχ κηθξή βειηίσζε.
 Αθφκε, ν εκπινπηηζκφο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ζα ηα θαζηζηνχζε πην
ελδηαθέξνληα.
 ηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη εξσηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε, απηφ πνπ ζα
βνεζνχζε πνιχ ζα ήηαλ ε πξνζαξκνγή απηψλ ησλ εξσηήζεσλ, έηζη ψζηε αθφκε
θαη νη καζεηέο κε ΓΔΠΤ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα
απαληήζνπλ ζσζηά. Με ηνλ φξν πξνζαξκνγή ελλννχκε ηελ απινχζηεπζε ηεο
γιψζζαο, ηελ δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο κε πην αξγφ ξπζκφ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
πεξηηηψλ θηλήζεσλ θαη ρεηξνλνκηψλ ψζηε λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο
(Κάθνπξνο, Δ. Μαληαδάθε, Κ., 2000).
 Θα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη «εμσηεξηθέο» ηερληθέο, φπσο
γηα παξάδεηγκα έπαηλνη, απηνθφιιεηα θαη δηάθνξα άιια εηδηθά πξνλφκηα.
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 πνπ είλαη δπλαηφλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξμεη πνιπαηζζεηεξηαθφ
χθνο δηδαζθαιίαο, κε γξήγνξε ελαιιαγή εξεζηζκάησλ.
 Γεδνκέλεο ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πην ζπρλή ρξήζε ηνπο ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κάζνπλ θαη λα θαζηεξψζνπλ ζηνπο καζεηέο
λα δνπιεχνπλ ζε νκάδεο κε θάζε επθαηξία.
 Με ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο νθείινπλ λα κάζνπλ ζηνπο καζεηέο λα
εθηηκνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα ηε ζέβνληαη. Έηζη, ζα θαηαθέξνπλ λα κάζνπλ
αθφκε πεξηζζφηεξα κέζα απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ
κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
 Να δίλνπλ κφλν κία νδεγία ηε θνξά θαη απηφ λα γίλεηαη κε απιέο
πξνηάζεηο.
 Μπνξνχλ αθφκε λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο κε ΓΔΠΤ θαη φρη κφλν
ππνγξακκίδνληαο ηα βαζηθά ζεκεία θαη ηηο ιέμεηο – θιεηδηά ελφο θεηκέλνπ κε
θσζθνξνχρν καξθαδφξν.
 Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ
απνηειεί ε απνθπγή ηεο ηηκσξίαο. Ζ ηηκσξία πξέπεη λα ππάξρεη σο έζραηε ιχζε,
κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη αθφκε θαη ηφηε, λα ππάξρεη
ρσξίο απζηεξφηεηα, αιιά κε εξεκία θαη δηαθξηηηθφηεηα.
 Οη θαζεγεηέο πξέπεη λα επηβιέπνπλ ηελ εξγαζία θαη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ καζεηή κε ηξφπν δηαθξηηηθφ αιιά πάληα κε επαηζζεζία θαη ιεπηφηεηα.
 Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζεβαζκφο ζηνπο θνηλά ζπκθσλεκέλνπο
«φξνπο» ηεο ηάμεο. Ζ ηήξεζή ηνπο, αληακείβεηαη θαη επηβξαβεχεηαη. Ζ αζέηεζή
ηνπο επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.
 Οη θαζεγεηέο νθείινπλ λα πξνβιέςνπλ γηα ηελ θαηάιιειε
πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ ζε πεξίπησζε θάπνησλ θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ
λα πξνθαιέζνπλ δπζθνιία. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κηα
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αιιαγή ζην εκεξήζην θαζνξηζκέλν πξφγξακκα ή αιιαγή αίζνπζαο θαη
γεληθφηεξα ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο.
 Αθφκε κηα πξσηνβνπιία πνπ ζα βνεζνχζε πνιχ ζηε ζσζηή
δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ είλαη ε επέκβαζε κε κε ιεθηηθνχο
θψδηθεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κε ιεθηηθψλ θσδίθσλ απνηεινχλ έλα απαιφ
άγγηγκα ζηνλ ψκν ή ζηελ πιάηε, έλα απζηεξφ βιέκκα, θάπνην λεχκα ή ζχκβνιν.
 Οη δάζθαινη πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ βιεκκαηηθή επαθή. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγνχλ ζην παηδί ηελ αίζζεζε νηθεηφηεηαο θαη αζθάιεηαο.
 Καιφ ζα ήηαλ λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ
ζρνιείνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο.
 Ζ κνπζηθή επίζεο βνεζά πνιχ ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ.
πγθεθξηκέλα, ε θαηεπλαζηηθή κνπζηθή βνεζά ηα παηδηά ζηε ζπγθέληξσζε θαη
ζηε εξεκία ηνπο.
 Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ πάληα κε ηξφπν δηαθξηηηθφ λα εληζρχνπλ ηνλ
ρακειφ απηνζεβαζκφ θαη ηε ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ νη
καζεηέο κε ΓΔΠΤ.
 Οη καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ΓΔΠΤ θαιφ είλαη λα θάζνληαη
ζε ζέζε θνληά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε κφλα ηνπο είηε κε θάπνηνλ άιινλ ήζπρν θαη
ππνκνλεηηθφ ζπκκαζεηή ηνπο. Σα πξψηα ζξαλία γεληθφηεξα ζεσξνχληαη
θαηάιιεια. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεπλάδεη ηελ αλεζπρία ηνπο θαη ε
επέκβαζή ηνπο πξέπεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλ φρη φιεο, λα είλαη άκεζε.
 Σέινο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ε έλα πξνο έλαλ δηδαζθαιία γηα έλα κέξνο
ηεο ζρνιηθήο κέξαο, δίλεη ζηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ΓΔΠΤ ηελ επθαηξία λα
ζπδεηεζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηφζν θνηλσληθά φζν θαη καζεζηαθά, αιιά θαη
ηα βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Cooper θαη Uplon, 1991).
Γεληθφηεξα, έλα παηδί πνπ παξνπζηάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή
πξέπεη λα αηζζάλεηαη αγαπεηφ, αθφκε θαη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη
απνθιίλνπζα. Ο θαζέλαο καο νθείιεη λα ελεκεξψλεη απηά ηα παηδηά ζπλερψο γηα
ην ηη είλαη απνδεθηφ θαη ηη δελ είλαη, αιιά δελ πξέπεη λα «θαηαδηθάδνληαη» ζε
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πεξίπησζε πνπ δελ θαηαθέξνπλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ην θνηλσληθφ ηνπο
πεξηβάιινλ (Attwood, 2001).


Φαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε

Έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηψξα δηάθνξνη κε θαξκαθεπηηθνί ηξφπνη
αληηκεηψπηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Χζηφζν πνιχ ζεκαληηθή αιιά θαη
επξέσο δηαδεδνκέλε είλαη θαη ε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά πεξηφδνπο έρνπλ απνδείμεη ηελ επηηπρία θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνξήγεζεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ηε ζεξαπεία
θάπνησλ βαζηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠΤ(Steiner et al., 2011).
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηεγεξηηθά
ή κε δηεγεξηηθά θάξκαθα. ηφρνο ηεο είλαη ζπλήζσο ε βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ
ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠΤ ζην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Με ηελ ρνξήγεζε απηψλ
ησλ θαξκάθσλ ειέγρνληαη κε θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα επίπεδα
ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ηεο
γλσζηηθήο πξνζνρήο ηνπο (Friemoth, 2005). Χζηφζν, δελ ζα έπξεπε λα
παξαιεηθζεί ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ παίξλνπλ θαξκαθεπηηθή
αγσγή έξρνληαη αληηκέησπα ζπρλά θαη κε δπζκελείο παξελέξγεηεο.


Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο

Καηά πεξηφδνπο έρνπλ θαηαγξαθεί πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο.
Κάπνηεο απφ απηέο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο δίαηηεο, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο,
αθφκε θαη ζεξαπείεο καζάδ (Wegrzyn, 2011).
πκπιεξσκαηηθέο παξεκβάζεηο
Μηα πξφζθαηα αλαδπφκελε θαη πνιιά ππνζρφκελε παξέκβαζε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠΤ είλαη απηή ηνπ «EEG biofeedback», γλσζηή θαη σο
«neurofeedback» (CHADD, 2008). Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ειεθηξφδηα ηα
νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην θεθάιη ηνπ αζζελνχο. Με ηε ρξήζε βηληενπαηρληδηψλ
ή/θαη αθνπζηηθήο εηδνπνίεζεο ν αζζελήο ιακβάλεη άκεζε αλαηξνθνδφηεζε
ζρεηηθά κε ηελ εγθεθαιηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα (Wegrzyn, 2011).


Ακθηιεγφκελεο ζεξαπείεο
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Αθφκε,

έρεη

θαηαγξαθεί

θαηά

δηαζηήκαηα

έλα

κεγάιν

εχξνο

παξεκβάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ππνζρφκελα εξεπλεηηθά ζηνηρεία θαη απνηεινχλ
επηινγέο γηα πηζαλέο ζρνιηθέο παξεκβάζεηο (Raggi & Chronis, 2006):
1. Ζ αιιεινδηδαζθαιία κεηαμχ καζεηψλ (peer tutoring)
2. Σξνπνπνηήζεηο ζηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζηελ αλάζεζε
θαζεθφλησλ
3. Λεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο
4. Απηφ-παξαθνινχζεζε (selfmonitoring) θαη ελίζρπζε
5. Δθπαίδεπζε ζε εηδηθέο ζηξαηεγηθέο
6. Παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζηα ζρνιηθά θαζήθνληα.
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2. Κηλεηηθή αλάπηπμε
2.1 εκαζία & Οξηζκόο ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο
Ζ θηλεηηθή αλάπηπμε πεξηιαµβάλεη ηελ θίλεζε θαη ηηο ζηαηηθέο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο
ην παηδί εθθξάδεη εθνχζηα φληαο ηθαλφ λα ηηο ελαιιάζζεη θαη λα ειέγρεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγµαηνπνηεί (Marx 1989, Kopp and McCall 1982). Ζ µάζεζε
θαη ε αλάπηπμε ζπλαληψληαη φηαλ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ µε ην
πεξηβάιινλ (Blackburn 1986, Hanson 1982, Sameroff 1982) ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ
θηλεηηθφ έιεγρν ηνπ παηδηνχ (Heriza and Sweeney 1990, Haley 1986a). Οη θηλεηηθέο
δεμηφηεηεο πεξηιαµβάλνπλ θαη ηελ αδξή θαη ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα νη νπνίεο
αλαπηχζζνληαη σο απνηέιεζµα ηεο αιιειεπίδξαζεο µεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεµα θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο (Chandler 1990, Sameroff et al. 1987).
ε µηα ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο ν Henderson (1986)
ζπµπεξαίλεη φηη ε επηδέμηα θίλεζε είλαη έλαο ζεµαληηθφο παξάγνληαο ζηελ
παξαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ παηδηνχ πάλσ ζην πεξηβάιινλ. Οη ζπληνληζµέλεο
θηλεηηθέο ζπµπεξηθνξέο είλαη ζχλζεηεο δξάζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηελ αθεξαηφηεηα
φρη µφλν μερσξηζηά ησλ µπψλ, ησλ νζηψλ, θαη ησλ ζπλδέζµσλ αιιά επηπιένλ θαη ηνπ
λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο πνπ νξίδεη θαη µνξθνπνηεί ηα θηλεηηθά πξφηππα. Έηζη ινηπφλ ε
µέηξεζε ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη βαζηθή γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπλνιηθά ηνπ
παηδηνχ. Ζ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη ζπλήζσο αλαµελφµελε θαη
εχθνια πξνβιέςηµε, παξφιν πνπ ε ειηθία ηεο αληηζηνηρίαο εµθάληζεο ησλ
ηθαλνηήησλ µπνξεί λα πνηθίιεη εμαηηίαο δηαθφξσλ ιφγσλ. Ζ εµθάληζε ησλ 8
ηθαλνηήησλ βαζίδεηαη ζηελ σξηµφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο θαη ζηηο αηνµηθέο
εµπεηξίεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Ζ ζπγθεθξηµέλε παξαηήξεζε ηεο θηλεηηθήο
ζπµπεξηθνξάο µπνξεί λα δείμεη απφ λσξίο ζπµπηψµαηα αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο
ή δπζθνιίεο ζε άιινπο αλαπηπμηαθνχο ηνµείο (Harris and Heriza, 1987).
Σα παηδηά µε αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο µπνξεί λα ηα δπζθνιέςεη ζε άιινπο
ηνµείο

ησλ

ηθαλνηήησλ

ηνπο,

φπσο

αηζζεηηθν-θηλεηηθή

ιεηηνπξγία,

πξνζαξµνζηηθφηεηα, αληίιεςε, επηθνηλσλία, θνηλσληθή/ ζπλαηζζεµαηηθή αλάπηπμε.
Απηέο νη θαζπζηεξήζεηο µπνξεί νδεγήζνπλ ζε µεησµέλε µαζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ
παηδηνχ (Linder 1983). Ζ πίζηε ηεο ζεµαζίαο ηεο µέηξεζεο ησλ θηλεηηθψλ
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ηθαλνηήησλ είλαη πςειή ιφγσ ηεο µεγάιεο θαη νπζηψδνπο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ε
νπνία απνδεηθλχεη φηη θηλεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ή απνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζε µηα
µεγάιε γθάµα αλαπηπμηαθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ηεο λνεηηθήο
θαζπζηέξεζεο (Kavanaugh 1988), εγθεθαιηθή παξάιπζε ( Nelson and Ellenberg
1981), ραµειφ βάξνο γέλλεζεο θαη πξφσξε γέλλεζε (Allen and Capute 1989, Lewis
and Bandersky 1989), απηηζµφ (Jones and Prior 1985), ζνβαξέο αηζζεηεξηαθέο
δηαηαξαρέο (Adelson and Fraiberg 1974), ζχλδξνµν Dawn (Haley 1986b, Hanson
1981).
Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ πξφσξσλ βιαβψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,
ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη άιισλ αλαπηπμηαθψλ πξνβιεµάησλ έρεη µκειεηεζεί
δηεμνδηθά (Siegel 1986, Michelsson, Lindahl, Parre, and Helenius 1984, Kopp and
McCall 1982, Siegel, Saigal, Rosenbaum, Morton, Young, Borenbaum, and Stoskipf
1982). Οη Harris θαη Brady (1986) απέδεημαλ ηελ µκεγάιε ζεµαζία ηεο έγθαηξεο
δηάγλσζεο αθφκε θαη ησλ µηθξψλ λεπξν-θηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ έηζη ψζηε ηα πξφηππα
θίλεζεο λα µκπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ φζν αθφµε ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη
εχπιαζην. Έγθαηξεο δηαγλψζεηο ησλ θηλεηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ ή παξεθθιίζεσλ
µπνξεί λα επηηξέςνπλ ηελ έγθαηξε παξέµβαζε, αμηνπνηψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν
ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο (Harris and Heriza 1987).
εµαληηθέο ελδείμεηο πξνβάινπλ φηη ε έγθαηξε παξέµβαζε είλαη πην
απνηειεζµαηηθή απ’ φηη ε θαζπζηεξεµέλε παξέµβαζε θαη επηδξά θαη ζηνπο
βξαρππξφζεζµνπο αιιά θαη ζηνπο µαθξνπξφζεζµνπο ζηφρνπο ηνπ παηδηνχ µε
θηλεηηθέο θαζπζηεξήζεηο (Gibbs and Teti 1990, Rossetti 1990, Vietze and Vaughan
1988, Hanson 1984, Bricker 1982, Kakalik, Furry, Thomas, and Carney 1981,
Simmons- Martin 1981, Swan 1981, Hayden and Morris 1977). Ο Gallahue, L.D,
(1996) θαζψο θαη νη Manners, H.K, Carrol, M.E (1991) ηεξαξρνχλ ηηο θηλεηηθέο
ζεκειηαθέο δεμηφηεηεο κε βάζε ηελ θίλεζε, ζε ζηάζε, κεηαθίλεζε θαη ρεηξηζκνχο. Οη
ζεκειηαθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κε βάζε ηε ζηάζε είλαη φηαλ ην παηδί ηζνξξνπεί,
θάκπηεη, δηαηείλεη, αησξείηαη, ζηξίβεη θαη ιπγίδεη. Οη ζεκειηαθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο
κε βάζε ηελ κεηαθίλεζε είλαη φηαλ ην παηδί ηζνξξνπεί, πεξπαηάεη, ηξέρεη, ξνιιάξεη,
πεδάεη, ρνξνπεδάεη, γιηζηξάεη, ζπξψρλεη θαη θάλεη ρφπια. (αδξή θηλεηηθφηεηα)
Σέινο, νη ζεκειηαθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κε βάζε ηνπο ρεηξηζκνχο είλαη φηαλ ην
παηδί πηάλεη, ζπξψρλεη, ρηππά, ζηξίβεη, ηξαβάεη, ηξίβεη, θφβεη θαη ηζαιαθψλεη. (ιεπηή
θηλεηηθφηεηα) Απηή ε νξηνζέηεζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο απνηειεί ηε βάζε γηα ην
26

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

ζρεδηαζκφ θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
ηζνξξνπίαο, αιηηθφηεηαο, δχλακεο ρεξηψλ θαη ρεηξηζκνχο.

2.2 Αδξή Κηλεηηθόηεηα
Χο αδξή θηλεηηθφηεηα ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ
παηδηνχ λα θαηαθηήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε βάδηζή ηνπ θαζψο θαη φινπο ηνπο
πξνρσξεκέλνπο ηχπνπο θηλεηηθψλ πξνηχπσλ, ηνπο νπνίνπο καζαίλεη ακέζσο κεηά
ηελ θαηάθηεζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ αδξή
θηλεηηθφηεηα, ην βξέθνο, ζηηο 4 εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ θάκπηεη ην θεθάιη
ηνπ θαη απηφ πξνθαιείηαη απφ ην απρεληθφ ηνληθφ αληαλαθιαζηηθφ. ηηο 16
εβδνκάδεο ζηεξίδεη ην θεθάιη ηνπ θαη δηαηεξεί ζπκκεηξηθέο ζηάζεηο. ηηο 28
εβδνκάδεο θαηαθέξλεη λα ζηεξίδεη ην ζψκα ηνπ κε ηα ρέξηα ηνπ, ζηεξηδφκελν ζηνπο
αγθψλεο ζε κπξνχκπηα ζέζε. Αθφκα απηήλ ηελ πεξίνδν βάδεη δχλακε ζηα πφδηα ηνπ.
ηελ ειηθία ησλ 40 εβδνκάδσλ, ην κσξφ θάζεηαη κφλν ηνπ, κπνπζνπιάεη θαη
ζπξψρλεη ηα πφδηα ηνπ. ηηο 52 εβδνκάδεο, πεξπαηάεη κε βνήζεηα θαη ζηξηθνγπξίδεη.
Καζνξηζηηθή ζεκαζία κεηά ηνπο δψδεθα κήλεο έρεη θαη ν έιεγρνο ησλ ζθηγθηήξσλ.
18 κελψλ, ην παηδί πεξπαηάεη ρσξίο βνήζεηα θαη θάζεηαη κφλν ηνπ, ελψ ζηνπο 24
κήλεο ηξέρεη άλεηα θαη πηάλεη ηε κπάια. ηνπο 36 κήλεο πιένλ κπνξεί λα ζηέθεηαη
ζην έλα πφδη θαη λα πεδάεη απφ ην ηειεπηαίν ζθαιί, ελψ ζηνπο 48 κήλεο θάλεη θνπηζφ
ζην έλα πφδη θαη πξαγκαηνπνηεί κεγάιν πήδεκα. Σέινο, ζηνπο 60 κήλεο θάλεη θνπηζφ
κε ελαιιαγή πνδηψλ. Γεληθά έσο ηα πέληε ρξφληα, θηάλεη ζε πνιπκνξθία θαη πνηθηιία
θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Μαξθνβίηεο&Σδνπξηάδνπ, 1991)
Ήδε ην παηδί, κε ηελ είζνδν ηνπ ζην ζρνιείν, έρεη απνθηήζεη κε ηελ
ζχκπξαμε ελδνγελψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ , έλα πινχζην ξεπεξηφξην
θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο δεμηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα ην ηξέμηκν,
ηελ αλαξξίρεζε, ην ζπγρξνληζκφ ζην βάδηζκα, ην πέηακα-ρηχπεκα-πηάζηκν ηεο
κπάιαο, ζα ηηο αμηνπνηήζεη ζηα ζρνιηθά- νκαδηθά παηρλίδηα. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ
ην παηδί, θπξηαξρεί ζην ζψκα ηνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ξπζκίδεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ,
ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη ειέγρεη κε απηνπεπνίζεζε ηελ θηλεηηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά. Με ιίγα ιφγηα έρεη αλαπηχμεη ηελ θηλαίζζεζε. ια ηα παξαπάλσ
βνεζνχλ ην παηδί λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα ην εμεξεπλά
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θαζψο επίζεο απνθηά θαη ζπλείδεζε ηνπ ρξφλνπ θαη αληηιακβάλεηαη ηε δηαδνρή θαη
ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ. (Κξνπζηαιάθεο, 1997)

2.3Λεπηή θηλεηηθόηεηα
Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο δηάξθεηαο ηεο αδξήο ή γεληθήο θηλεηηθφηεηαο, ζηαδηαθά
επέξρεηαη θαη ε αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ή αιιηψο ε αλάπηπμε ηεο
ρεηξνηερληθήο επηδεμηφηεηαο. Με απηφλ ηνλ φξν, αλαθεξφκαζηε ζηε θάζε, φπνπ ην
παηδί αλαπηχζζεη λέεο 12 ιεηηνπξγηθέο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη πξνζπαζεί κε απηά λα
αλαθαιχπηεη ηνλ θφζκν ηνπ. Πξφθεηηαη γηα θηλήζεηο ηνπ πηαζίκαηνο, ηεο
ζπγθξάηεζεο, θηλήζεηο πνπ γίλνληαη κε ηηο παιάκεο θαη ηα δάρηπια, γηα ην
ζπληνληζκφ ρεξηνχ- καηηνχ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δχν ρεξηψλ θαζψο θαη άιιεο. Απηέο
νη θηλήζεηο θαηαθηηνχληαη ζηαδηαθά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ απφ ην ζθίμηκν ηνπ ρεξηνχ
ζε γξνζηά θαη ηελ παιακηθή ζχιιεςε, ην παηδί πεξλάεη ζην πηάζηκν ηνπ κνιπβηνχ κε
ηξηπνδηθή ιαβή θαη ηηο ζπλδπαζκέλεο θηλήζεηο ησλ δαρηχισλ. Οη θηλήζεηο απηέο
εμππεξεηνχλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο δσήο, δίλνπλ δειαδή
ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί λα πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο ρεηξνλνκίεο κέζσ θάπνηνπ
εξγαιείνπ θαη αξγφηεξα λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηε ιεπηή ρεηξνηερληθή
επηδεμηφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο γξαθήο αιιά θαη ηε κε- ιεθηηθή κηκεηηθή
έθθξαζε θαη επηθνηλσλία.
Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ πσο ε σξίκαλζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο
επέξρεηαη θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εθκάζεζε ηεο
γξαθήο, ε νπνία έρεη αλάγθε απφ δηάθνξεο ηερληθέο. Μία απφ απηέο είλαη ην πηάζηκν
ηνπ κνιπβηνχ, ε νπνία αλαιφγσο ζα θαζνξίζεη θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο. Οη ηερληθέο
απηέο ειέγρνληαη απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, απφ ην νπνίν αθνινπζνχλ κία
ζεηξά απφ θηλεηηθέο εληνιέο, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ην θηλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ρεξηνχ
κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ησλ γξαθηθψλ ζπκβφισλ ηεο ιέμεο ή ηεο πξφηαζεο.
(Σξαπιφο, 1998 & Μαξθνβίηεο-Σδνπξηάδνπ, 1991 & Κξνπζηαιάθεο,1997)
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2.4 Ζ θηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ
Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκε ε θίλεζε ζεσξείηαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο απαξαίηεην
ζηνηρείν άζθεζεο ηνπ ζψκαηνο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Ζ άπνςε απηή έρεη
εληζρπζεί απφ άιιεο εηδηθφηεηεο (παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη, ηαηξνί, ρνξνγξάθνη,
κνπζηθνί θιπ), πνπ μεθίλεζαλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη άλνημαλ λένπο
νξίδνληεο ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. Ζ θίλεζε είλαη ε δσή
ηνπ κηθξνχ παηδηνχ θαη φινη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ειηθία απηή ηε
ζεσξνχλ θπξίαξρν ζηνηρείν ζε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Δίλαη έλα κέζν κάζεζεο γηα
ην παηδί, γηαηί θαζψο καζαίλεη λα θηλείηαη, καζαίλεη ην ίδην κέζα απφ ηελ θίλεζε.
Απηή ε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα εμειίζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζπλερψο, κέρξη πνπ
ηειεηνπνηείηαη.
Ζ θηλεηηθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ σξίκαλζε θαη ηελ εκπεηξία.
Αξρηθά ε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ξπζκίδεηαη αληαλαθιαζηηθά. Οη πην γλσζηέο
αληαλαθιαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ βξέθνπο είλαη ην Γαξβίλεην ή αληαλαθιαζηηθφ
ηεο ζχιιεςεο, ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ Moro, ηνπ Babinsky, θ.α. Με ηελ θαηάθηεζε
ηνπ βαδίζκαηνο, γχξσ ζην δεχηεξν ρξφλν, ην παηδί πεξλά ζε κία θηλεηηθή ειεπζεξία,
πνπ επεθηείλεη ην πεδίν ηεο εκπεηξίαο ηνπ. Με ηελ αλάπηπμε ησλ ζθφπηκσλ θηλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηα αληαλαθιαζηηθά ππνρσξνχλ θαη βαζκηαία εμαθαλίδνληαη. Ζ
θηλεηηθή αλάπηπμε γίλεηαη κε ζηαδηαθφ ξπζκφ έηζη ψζηε ε θαηάθηεζε κίαο
δεμηφηεηαο λα πξνυπνζέηεη ηελ εδξαίσζε κίαο άιιεο.
Ζ λεπηαθή ειηθία ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κία κνξθνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή
πεξίνδνο πνπ δηαθξίλεηαη απφ έλα έληνλν ξπζκφ θηλεηηθψλ απνθηεκάησλ. Πξφθεηηαη
γηα κία ειηθία πνπ ην παηδί παξνπζηάδεη κηα αθφξεζηε δίςα γηα θίλεζε, ε νπνία
κεζνδεπκέλα κπνξεί λα εμειηρηεί ζε θηλεηηθή δεμηφηεηα, πνπ ην θαζηζηά αθφκα πην
ηθαλφ λα πξνζαξκνζζεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Καηά ηελ λεπηαθή ειηθία, ην παηδί
ζπλερίδεη ινηπφλ λα πξννδεχεη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ
θηλήζεσλ· δελ παξνπζηάδεη φκσο ηηο δξαζηηθέο αιιαγέο ηεο βξεθηθήο πεξηφδνπ. Ζ
θηλεηηθή αλάπηπμε γίλεηαη κε επηβξαδπλφκελν ξπζκφ, είλαη φκσο πην πνηθίιε θαη
δηαθνξνπνηεκέλε απ’ φηη ήηαλ πξηλ. Δπίζεο νη αιιαγέο ζηελ πεξίνδν απηή είλαη
απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν ηεο άζθεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο, ζε αληίζεζε κε ηε βξεθηθή
ειηθία φπνπ, είλαη πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα ηεο σξίκαλζεο. Καηά ηελ λεπηαθή ειηθία
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νη αζθήζεηο ηνπ ζψκαηνο γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα.
Γεληθφηεξα νη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέρξη ην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο,
εκθαλίδνληαη ζαλ κηα αλαγθαηφηεηα γηα ην σξίκαζκα ηνπ ζπληνληζηηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο. Δίλαη ε ειηθία ηνπ εκπινπηηζκνχ, ησλ θηλεηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηεο
κεγάιεο δεθηηθφηεηαο. Απφ ην 3ν έηνο θαη κεηά ε δπζθακςία θαη ε αξξπζκία ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ εμαθαλίδνληαη . Οη θηλήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν εηδηθέο θαη
δηαθνξνπνηεκέλεο- φρη γεληθέο θαη καδηθέο- κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη νηθνλνκία
δπλάκεσλ. Πνιιέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απαηηνχλ αηζζεζηνθηλεηηθφ
ζπληνληζκφ, ηζνξξνπία θαη θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ, εθηεινχληαη κε αθξίβεηα,
ζηαζεξφηεηα θαη άλεζε. Αξγφηεξα, ην παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, έρνληαο ην θέληξν
βάξνπο ηνπ ζψκαηνο ρακειφηεξα, ηα άλσ θαη θάησ άθξα καθξχηεξα θαη ηηο
αλαινγίεο ζπκκεηξηθφηεξεο, παξνπζηάδεη ζηηο θηλήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην λήπην,
εθηφο απφ ηε ζηαζεξφηεηα, επηπιένλ θαη ηζρχ θαη ράξε. (Παξαζθεπφπνπινο).
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3. Κηλεηηθή Αλάπηπμε θαη ΓΔΠΤ
3.1 πλλνζεξόηεηα
Ζ ζπλχπαξμε δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαηαξαρψλ νλνκάδεηαη ζπλλνζεξφηεηα. Πνιιέο
θνξέο ε κηα δηαηαξαρή πξνθαιεί ηελ εθδήισζε ηεο άιιεο, άιιεο θνξέο ζπλππάξρνπλ
θαη άιιεο πάιη ε ζπλλνζεξφηεηα απνηειεί έλδεημε θαζνξηζκνχ ππνθαηεγνξηψλ ζηα
πιαίζηα κηαο δηαηαξαρήο.( Angold et al., 1999).
ηα

παηδηά

κε

ΓΔΠΤ

παξνπζηάδνληαη

ηα

πςειφηεξα

πνζνζηά

ζπλλνζεξφηεηαο ζε ζρέζε κε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ΓΔΠΤ
ζπλππάξρεη ζε πνζνζηφ 50-70% κ άιιεο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ηεο ΓΔΠΤ (Biederman et
al., 1991). ηαλ ε ΓΔΠΤ ζπλππάξρεη κε άιιε δηαηαξαρή, ε θαηάζηαζε είλαη πην
δχζθνιε, νκνίσο θαη ε πξφγλσζε έθβαζήο ηεο.(Λακπξνπνχινπ,2010).Μηα απφ ηηο
ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο ηεο ΓΔΠΤ είλαη ε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ.

3.2 ΓΔΠΤ θαη Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνύ
Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ζπληνληζκνχ νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα
παηδί κε θπζηνινγηθή ζσκαηηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε, δπζθνιεχεηαη λα εθηειέζεη
ηππηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.( Καξακπαηδάθε, 2002). Σα
παηδηά απηά απνηεινχλ ην κηζφ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε

ΓΔΠΤ. Δκθαλίδνπλ

πξνβιήκαηα ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε γιψζζα.( Λακπξνπνχινπ,2010).
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4. θνπόο ηεο εξγαζίαο
θνπφ ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε πξψηκε παξέκβαζε ζε παηδί κε
ΓΔΠΤ λεπηαθήο ειηθίαο.
Ζ πξψηκε αλίρλεπζε ΓΔΠΤ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ησλ
παηδηψλ, θαζφηη επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ εγθαίξσο θαη
ηε ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ΓΔΠΤ θαη ησλ νηθνγελεηψλ
ηνπο (Θενδσξίδνπ, 2008). Δπνκέλσο, ε πξψηκε αλίρλεπζε ιεηηνπξγεί σο έγθαηξε
παξέκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ζνβαξφηεξσλ επηπινθψλ ζηελ κεηέπεηηα αθνκνίσζε
ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία (Κνιηάδεο, Κνπκπηάο & Φνπζηαλά, 2000).
ε φηη αθνξά ην ίδην ην παηδί, ε Πξψηκε Παξέκβαζε κπνξεί λα αλαηξέςεη
ηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο, νη νπνίνη ζα νδεγήζνπλ ζε θάπνηα κνξθή
αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο, δπζιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη εθδειψζεηο άγρνπο (La
Greca & Stone, 1990; Σδνπξηάδνπ, Παηζηνδήκνπ & Μπφηζαο, 2004). ε φηη αθνξά
ηνπο γνλείο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
παξεκβαηηθή δηαδηθαζία, λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα
αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπίζεο, ε πξψηκε αλίρλεπζε δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο λα απνδερηνχλ ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ, λα
αληηκεησπίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε απηφ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ
θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα πην ηζνξξνπεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή
ζρέζε πνπ ζα απνηξέςεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηελ αλαηξνθή ηνπο.
Ζ Peterson (1987) αλαθέξεη νθηψ ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
ε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα μεθηλά φζν ην δπλαηφ λσξίηεξα:
α) ε ζπνπδαηφηεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ
β) νη θξίζηκεο πεξίνδνη ζηελ αλάπηπμε
γ) ν εχπιαζηνο ραξαθηήξαο ησλ αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
δ) ηα επαθφινπζα ησλ κεηνλεμηψλ
ε) ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ ζηελ
αλάπηπμε
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ζη)ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ έγθαηξεο παξέκβαζεο
δ) ε βνήζεηα πξνο ηελ νηθνγέλεηα, θαη ηέινο
ε) ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε.
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5. Πξόγξακκα πξώηκεο παξέκβαζεο
5.1 ΗΣΟΡΗΚΟ ΝΖΠΗΟΤ
Ο Α. γελλήζεθε ζηηο 05/04/2012, ψξα 1:15, ηνθεηφο δεχηεξνο κε θαηζαξηθή ηνκή
δηαξθείαο θχεζεο 34 εβδνκάδσλ θαη βάξνο γέλλεζεο 2300. Μήθνο 42 εθαηνζηά.
Έπαζε θπάλσζε θαη θξίζε άπλνηαο γη’ απηφ ηνπ ρνξεγήζεθε νμπγφλν θαη κπήθε ζηελ
κνλάδα λενγλψλ θαη ζηε ζεξκνθνηηίδα γηα έλα κήλα θαη ηέζζεξηο κέξεο . Σα λενγληθά
ηνπ αληαλαθιαζηηθά εθιχνληαη θπζηνινγηθά θαη ηα ηζρία έρνπλ θαιή απαγσγή . ηαλ
ήηαλ 4 κελψλ ζηεξίρζεθε ζηα αληηβξάρηα ζηελ πξσηλή ζέζε. 5 κελψλ άξρηζε λα
γπξλάεη αλάζθεια θαη λα ξνιάξεη. Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 κελψλ θάζεηαη κε
ππνζηήξημε θαη 7 κελψλ θάζεηαη ρσξίο θάπνηα βνήζεηα. 1 έηνπο θαη 2 κελψλ
κπνξνχζε λα πεξπαηάεη θαη λα ιέεη 4-5 ιέμεηο. 2 εηψλ έιεγε 10-14 ιέμεηο θαη είρε
έιεγρν ζθηθηήξσλ.
Ο Α. ζε ειηθία 2,5 εηψλ δπζθνιεπφηαλ λα παξακείλεη θαζηζκέλνο, θνχλαγε
ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ θαη ζηξηθνγχξηδε ζηελ θαξέθια. Κνηηνχζε ζπλέρεηα
γχξσ ηνπ θαη πείξαδε ηνπο άιινπο ελψ ζεθσλφηαλ φηαλ δελ επηηξέπνληαλ. Έηξερε θαη
ζθαξθάισλε ππεξβνιηθά θαη δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζηνλ
παηδηθφ ζηαζκφ. Γελ ζθέθηεηαη πξηλ αληηδξάζεη θαη πνιιά θνξέο απαληνχζε πξηλ
νινθιεξσζεί ε εξψηεζε. Γπζθνιεπφηαλ λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ θαη ζηα παηρλίδηα
δελ αθνινπζνχζε θαλφλεο, δηαθφπηε ηνπο άιινπο, κε απνηέιεζκα λα κελ είρε θίινπο
θαη ήηαλ απνκνλσκέλνο . Έλα αξθεηά δχζθνιν παηδί φπσο ην πεξηέγξαθαλ νη γνλείο
ηνπ. Σέινο, παξνπζίαδε έληνλα ππεξθηλεηηθή θαη πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ


ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ:

Ο Α. πξνζήιζε γηα αμηνιφγεζε κεηά απφ ην αίηεκα ηεο κεηέξαο γηα πηζαλή
χπαξμε ππεξθηλεηηθφηεηαο.
Σν παηδί είρε δπζθνιία απνρσξηζκνχ απφ ηε κεηέξα αιιά δηαρεηξίζηκε. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαδεηνχζε ηε κεηέξα θαη ήηαλ ζε ζπλερή δηέγεξζε.
Ήηαλ έληνλα νκηιεηηθφο θαη εμέθξαζε ζπλερφκελεο απνξίεο. Παξνπζίαζε δηάθνξεο
δπζθνιίεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.
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ΓΝΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:

Ο Α. θαίλεηαη λα έρεη θαιφ γλσζηηθφ ππφβαζξν, μέξεη ηα νλφκαηα ησλ
ρξσκάησλ, θξνχηα θαη ιαραληθά, φκσο φηαλ έπξεπε λα ηα αλαθαιέζεη ζε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή απαληνχζε άζηνρα. Αληίζηνηρα έδηλε παξνξκεηηθέο απαληήζεηο ή
έιεγε « Γελ μέξσ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαηεξεί ηελ πξνζήισζή
ηνπ αιιά παξάιιεια κε ινγφξξνηα. Μπνξεί θαη ηαπηίδεη ρξψκαηα, αληηθείκελα,
εηθφλεο θαη θαηαλνεί απιέο εληνιέο.


ΛΔΠΣΖ/ΑΓΡΖ ΚΗΝΖΖ:

Ζ αδξή ηνπ θίλεζε δελ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη κπνξεί θαη δηαηεξεί ηελ
ηζνξξνπία ηνπ. Έρεη θάλεη πιεπξίσζε (αξηζηεξφ ρέξη).


ΑΤΣΟΓΗΑΥΔΗΡΖΖ:

Δίλαη έλα παηδί πνπ επηιέγεη λα ειέγμεη άκεζα ην φξην πνπ ηνπ ζέηνπλ. Γελ
αθνινπζεί θνηλσληθνχο θαλφλεο νχηε κε ππελζχκηζε απφ ηε κεηέξα. Αλαδεηάεη ηελ
επηβεβαίσζε θαη αξλείηαη λα εκπιαθεί κε θάηη άγλσζην πξνο απηφλ. ηαλ ηνπ
ζπζηεζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηφηε ζα αζρνιεζεί. Δπίζεο, δελ έρεη αλνρή ζηε καηαίσζε
θαη πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηη δξαζηεξηφηεηα ζα θάλεη θαη κέζα ζε ηη πιαίζην ζα
θηλεζεί. Γελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ αλακνλή θαη πξνζπαζεί λα
πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ελήιηθα. Καηά ηε δηάξθεηα θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
δπζθνιεπφηαλ λα κείλεη εληφο νδεγηψλ ιφγσ ηεο παξνξκεηηθφηεηάο ηνπ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Πξνηείλεηαη έληαμε ηνπ Α. ζε πξφγξακκα γηα αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ
πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αλνρήο ζηε καηαίσζε θαη εκπινθήο ηνπ ζε φισλ
ησλ εηδψλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, κείσζε ηεο παξνξκεηηθφηεηαο θαη πην ιεηηνπξγηθήο
απηνδηαρείξηζήο ηνπ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ζπκβνπιεπηηθή ζηελ νηθνγέλεηα γηα
θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ Α.
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ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΣΟΗΥΔΗΑ:
Ο Α. είλαη έλα επράξηζην θαη ραξνχκελν αγνξάθη πνπ ζπκκεηέρεη κε πξνζπκία
ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. Γελ εκθάληζε άγρνο απνρσξηζκνχ θαη εθηεινχζε ηηο
εληνιέο πνπ ηνπ έδηλα. Σνπ άξεζαλ πάξα πνιχ ηα δψα θαη γλσξίδεη νηηδήπνηε έρεη λα
θάλεη κε απηά. Έηζη ρξεζηκνπνίεζα ηα δψα ζαλ εληζρπηή. ε θάζε ζπλεδξία έρεη καδί
ηνπ κε 2-3 δσάθηα. Σνπ αξέζεη ην παηρλίδη κε ηελ κπάια αλ θαη ιφγσ ηεο δηάζπαζήο
ηνπ δελ είλαη θαιφο ζην πηάζηκν ηεο κπάιαο, ηδίσο αλ απηή γίλεηαη ζε απφζηαζε
κεγαιχηεξε ηνπ 1,5κ. ην πέηαγκα ηεο κπάιαο είλαη αξθεηά θαιφο.
ε φηη αθνξά ηελ αδξή ηνπ θίλεζε δπζθνιεχεηαη ζηελ ηζνξξνπία δελ κπνξεί
λα ζηαζεί νχηε ζην δεμί νχηε ζην αξηζηεξφ ηνπ πφδη γηα δηάξθεηα πεξηζζφηεξν απφ
2’’.
Γελ έρεη θαιφ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη εμαηηίαο ηεο παξνξκεηηθφηεηάο
ηνπ δελ είλαη θάινο ζηνπο ζηφρνπο. Γελ κπνξεί λα πεηχρεη ζηφρν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
ηνίρν ζε απφζηαζε 1.5κ απφ απηφλ θαη ζην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ. Γελ κπνξεί λα
πεηάμεη ηε κπάια ζηνλ ηνίρν θαη λα ηελ μαλαπηάζεη εχθνια. ηηο 10 πξνζπάζεηεο
θαηαθέξλεη ηηο 3. Δίλαη αξθεηά θαιφο ζηε δηέιεπζε ηνπ ηνχλει.
ηε ιεπηή θίλεζε είλαη θαιφο ζην λα βεινλίδεη ράληξεο θαη λα αληηγξάθεη 3D
ζρέδηα αιιά κε μπιάθηα αξίζκεζεο, αξθεί ε δξαζηεξηφηεηα λα κελ μεπεξλάεη ηα 5’.
Μεηά θνπξάδεηαη θνπληέηαη ζπλέρεηα ζηελ θαξέθια ηνπ θαη ζέιεη λα ζεθσζεί απφ ην
ηξαπεδάθη.
Ζ πιαζηειίλε είλαη επίζεο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπ αξέζεη πνιχ θαη παίδεη
γηα δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ 6’ ρσξίο λα εκθαλίδεη νπηηθή ακπληηθφηεηα. Μπνξεί λα
αληηγξάθεη ζρέδηα ( ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, θχθιν) κε πιαζηειίλε ελψ δελ κπνξεί λα ηα
ζπλδπάζεη γηα λα νινθιεξψζεη έλα ζρέδην (πρ λα ελψζεη ηξίγσλν θαη ηεηξάγσλν γηα
έλα ζπίηη).
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5.2. Δξγαιεία
5.2.1 Πεπιγπαθή VMI Test
Σν Beery VMI test είλαη έλα ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα
αμηνινγεί ηελ θηλεηηθή θαη νπηηθή αληίιεςε ηνπ παηδηνχ. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε
παηδηά ειηθία απφ 2 ρξνλψλ, δειαδή απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ε αλάπηπμε ηνπ
νπηηθνθηλεηηθνχ

ζπληνληζκνχ.

θνπφο

απηήο

ηεο

αμηνιφγεζεο

είλαη

λα

αλαγλσξηζηνχλ έγθαηξα ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη ή ζπληνλίζεη
ηα παηδηά ζηηο νπηηθφ - αληηιεπηηθέο θαη θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Μπνξεί αθφκα λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηνπ νηπηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζε
ελήιηθεο θη εθήβνπο.
Σν VMI test απνηειείηαη απφ ηξεηο θιίκαθεο: ηελ νπηηθνθηλεηηθή ελζσκάησζε
ή ζπληνληζκφ, ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. χκθσλα κε ηνλ
Feder (2000) είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζάεη ζηελ αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ γξαθήο
πνπ ζπλδπάδνληαη κε πξνβιήκαηα ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (Feder et al., 2000).
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ VMI test είλαη φηη απνηειεί κία κε ιεθηηθή
δνθηκαζία πνπ νη νδεγίεο ηνπ είλαη εχθνια θαηαλνεηέο απφ κηθξνχο θαη κεγάινπο. Σν
ηεζη απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε αηνκηθά είηε ζε νκάδεο. ην θνκκάηη ηεο πξψηκεο
αλίρλεπζεο δπζθνιηψλ βνεζά ζηελ επηινγή ππεξεζηψλ ψζηε λα βειηησζνχλ ηα
ζεκεία φπνπ αληρλεχηεθαλ δπζθνιίεο ζην παηδί.
Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα
ρξεηαζηνχλ εηδηθή βνήζεηα, λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίαο γη’ απηφ, λα ειέγμεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ άιισλ παξεκβάζεσλ θαη λα
βνεζήζεη ζηελ έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ VMI test θαλεξψλνπλ ηηο ειιείςεηο
ζηελ νπηηθνθηλεηηθή νινθιήξσζε ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο.
Ζ αλαγλψξηζε νπηηθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ πξνθχπηεη κέζα απφ ηξεηο βαζηθέο
δνθηκαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην VMI, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ζεηξά θαη
είλαη α) ην VMI, β) ε νπηηθή αληίιεςε θαη γ) θηλεηηθφο ζπληνληζκφο.
Αξρηθά, ζην πξψην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ην VMI test θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο νπηηθήο
αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ. Σν άηνκν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα
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αληηγξάςεη θάπνηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, αξρίδνληαο απφ ην πην εχθνιν ζην πην
δχζθνιν. Ο ξφινο ηνπ εμεηαζηή είλαη απιά λα βνεζάεη, λα εμεγεί ζχκθσλα κε ην
εγρεηξίδην θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ εμεηαδφκελν.
ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεζη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο αμηνινγείηαη
κφλν ε νπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. ην θνκκάηη απηφ νη εμεηαδφκελνη πξέπεη λα
αλαθέξνπλ δηάθνξα ζηνηρεία θαη εηθφλεο πνπ βξίζθνληαη ζην ηεζη ψζηε λα γίλεη ε
αμηνιφγεζε γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ λα εληνπίδνπλ κε ηα κάηηα δηάθνξα
αληηθείκελα. ε απηή ηε δηαδηθαζία ν εμεηαζηήο απιά θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο.
Σέινο, ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ αμηνινγείηαη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ
αηφκσλ. Οη εμεηαδφκελνη θαινχληαη λα ελψζνπλ κε ην κνιχβη ηνπο έλαλ θαζνξηζκέλν
αξηζκφ θνπθίδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. ηφρνο ηνπ ηεζη απηνχ
είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ ζηηο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ θαη γεληθφηεξα ηνπ
ρεξηνχ. Ο εμεηαζηήο ζε απηφ ην θνκκάηη πξέπεη λα παξαηεξεί ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ
πνπ εμεηάδεηαη θαη λα ηνλ ζπκβνπιεχεη γηα ηελ αιιαγή απηήο εάλ ζεσξείηαη
αθαηάιιειε.

5.2.2 Βαθμολογία VMI Test
Ζ βαζκνινγία θάζε δνθηκαζίαο είλαη έλαο βαζκφο γηα θάζε ζσζηή απάληεζε.
Οη επηδφζεηο ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάδνληαη, αμηνινγνχληαη κε κηα αξρηθή δνθηκαζία
(raw score), ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε ηππηθή βαζκνινγία (standard
score) κε βάζε ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ. Δηδηθφηεξα, γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε
βαζκνινγία είλαη έγθπξε, πξέπεη λα δνχκε αλ ε επίδνζε ηαηξηάδεη ζε θάπνην απφ ηα
παξαθάησ ζηνηρεία:


Πνιχ ρακειή φηαλ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 69



Υακειή φηαλ είλαη απφ 70 έσο 79



Καηψηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ φηαλ είλαη απφ 80 έσο 89



Μέζε φηαλ είλαη απφ 90 έσο 109



Πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν φηαλ είλαη απφ 110 έσο 119



Τςειή φηαλ είλαη απφ 120 έσο 129



Πνιχ πςειή φηαλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 129
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5.3. Πεξηγξαθή παξεκβάζεσλ
1ε Παξέκβαζε:
Σν ζέκα ηεο πξψηεο ζε παξέκβαζεο ήηαλ ηα δψα. ηφρνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ην παηδί λα κάζεη γηα ηα δψα θαη λα ειέγμνπκε ηελ ιεπηή
θηλεηηθφηεηα θαη ηελ νπηηθή αληίιεςε. ην θνκκάηη ηεο πξνζέξκαλζεο ην παηδί
έπαημε ην δσηθφ βαζίιεην. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο έπξεπε λα θάλεη ηηο θηλήζεηο
θαη ηνπο ήρνπο θάζε δψνπ. ην θπξίσο ζέκα, ππήξραλ ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ
πξψηε έπξεπε ην παηδί λα δσγξαθίζεη κηα γξακκή αθνινπζψληαο ηηο
δηαθεθνκκέλεο γξακκέο μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή θαη παξνηξχλνληαο ην λα κελ
ζεθψζεη ην κνιχβη. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ λα θφςεη ηηο ισξίδεο θαη λα
ελψζεη ηα ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην δσάθη

ζσζηά. Σέινο, ε ηξίηε

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ λα ελψζεη κε ην κνιχβη ηηο ηειείεο κέρξη λα θαλεξσζεί ην
ζρήκα. Γηα θιείζηκν θάλακε ην πάδι ηη ηξψλε ηα δσάθηα.

2ε Παξέκβαζε:
Σν ζέκα ηεο δεχηεξεο κέξαο ήηαλ νη πιαλήηεο. ηφρνη ήηαλ λα κάζεη γηα
ηνπο πιαλήηεο λα εμαζθήζεη ηελ θσλνινγηθή ηνπ επίγλσζε θαη λα ειέγμνπκε ηελ
ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ νπηηθή αληίιεςε ηνπ παηδηνχ. Γηα λα εηζάγνπκε ην
παηδί ζην ζέκα θάλακε ηνπο αζηξνλαχηεο ζην δηάζηεκα πεγαίλνληαο ηαμίδη ζε
θάζε πιαλήηε. ηε ζπλέρεηα βάιακε ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηηο θσλνχιεο πνπ
ιείπνπλ ψζηε λα εκθαληζηνχλ ηα νλφκαηα ησλ πιαλεηψλ. ηε δεχηεξε
δξαζηεξηφηεηα δεηήζακε απφ ην παηδί λα θφςεη θαη λα θνιιήζεη ζηελ ζειίδα πνπ
ηνπ δψζακε ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, αξρίδνληαο απφ απηφλ πνπ
είλαη πην θνληά ζηνλ ήιην. Χο ηξίηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεηήζακε λα ρξσκαηίζεη
θαη λα θνιιήζεη ηα θνκκάηηα γηα λα ζρεκαηηζηεί ν πχξαπινο. Σειεηψλνληαο,
παίμακε κπφνπιηλγθ κε ηίηιν απνκαθξχλεηε ηνλ ερζξφ έρνληαο θάλεη ηηο θνξίλεο
δηαζηεκφπινηα πνπ απεηινχλ ηελ γε.
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3ε Παξέκβαζε:
Σελ ηξίηε κέξα ην ζέκα καο ήηαλ νη δεηλφζαπξνη. θνπφο ήηαλ ην παηδί λα
κάζεη γηα ηνπο δεηλφζαπξνπο λα εμαζθήζεη ηελ θσλνινγηθή ηνπ επίγλσζε θαη λα
ειέγμνπκε ηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηελ νπηηθή αληίιεςε. Γηα αξρή παίμακε ην
παηρλίδη ρακέλνο ζεζαπξφο. Μέζα ζην δσκάηην ράζεθαλ θάπνηα θνκκάηηα απφ
κηα δσγξαθηά δεηλνζαχξσλ θαη ην παηδί έπξεπε λα ςάμεη θαη λα βξεη ηα θνκκάηηα
θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά. Πξψηε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ λα
ελψζεη θάζε δεηλνζαπξίλα κε ην ζσζηφ απγφ. (Κεθαιαία γξάκκαηα- πεδά
γξάκκαηα). ηε ζπλέρεηα ην παηδί έπξεπε λα νινθιεξψζεη ην παηξφλ ησλ
δεηλνζαχξσλ. Χο ηξίηε άζθεζε δεηήζακε απφ ην παηδί λα ελψζεη ηε ζθηά κε ην
ζσζηφ δεηλφζαπξν. Σέινο, δεηήζακε σο ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα, ην παηδί λα
βνεζήζεη ην δεηλφζαπξν λα βξεη πεξηζζφηεξα θχιια γηα λα θάεη. Κιείλνληαο ηελ
κέξα καο, θηηάμακε απνηππψκαηα δεηλνζαχξσλ κε πιαζηειίλε θαη ζπδεηήζακε
ηηο δηαθνξέο ηνπ θάζε απνηππψκαηνο.

4ε Παξέκβαζε:
Σν επφκελν ζέκα καο ήηαλ ηα ζήκαηα. ηφρνη ήηαλ λα κάζεη γηα ηα
ζήκαηα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα ειεγρζεί ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη νπηηθή
αληίιεςε ηνπ παηδηνχ. Γηα αξρή θάλακε κηα βφιηα ζηε γεηηνληά. Παξαηεξήζακε
ηηο πηλαθίδεο πνπ ππήξραλ ζην δξφκν. ηαλ επηζηξέςακε ζην ζπίηη ζπδεηήζακε
πνηεο πηλαθίδεο είδακε θαη ηνλ ξφιν ηνπο. Αθνχ γπξίζακε αζρνιεζήθακε κε ην ηη
ρξψκαηα έρεη ην θαλάξη. Αθνχ εμεγήζακε φηη θάζε ρξψκα ζπκβνιίδεη θαη κία
θίλεζε δίλσ ζην παηδί κηα θσηνηππία κε έλα θαλάξη θαη ηνπ δήηεζα λα ην
ρξσκαηίζεη βάδνληαο ην θαηάιιειν ρξψκα ζην θάζε ζεκείν. ηε ζπλέρεηα
βνήζεζα ην παηδί λα αληηζηνηρήζεη ηα ζήκαηα κε ην θαηάιιειν ζρήκα πνπ ηνπο
αλαινγεί (νξζνγψλην, ηξίγσλν, ηεηξάγσλν). Χο ηειεπηαία άζθεζε ην παηδί έπξεπε
λα ηαηξηάμεη ηηο εηθφλεο ζην ζηαπξφιεμν πνπ αθνινπζνχζε. Κιείλνληαο, παίμακε
ην παηρλίδη πξνζεθηηθνί νδεγνί. Μέζα ζην ρψξν είρακε βάιεη εκπφδηα θαη
πηλαθίδεο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. Σν παηδί έπξεπε λα πεξάζεη ζσζηά
ην θάζε ζεκείν.
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5ε Παξέκβαζε:
Σν ζέκα ηεο πέκπηεο κέξαο ήηαλ ηα θεθαιαία θαη ηα πεδά γξάκκαηα.
ηφρνη ήηαλ λα δηαβάζεη ην παηδί ιέμεηο ηνπνζεηψληαο ζηελ αξρή ην θεθάιαην
γξάκκα λα δηαθξίλεη ην αληίζηνηρν πεδφ θαη λα ειεγρζεί ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη
ε νπηηθή αληίιεςε. Ξεθηλψληαο θάλακε κηα θαληαζηηθή βφιηα ζην δάζνο. Δίπακε
ζην παηδί φηη θπξία Αιθαβήηα έραζε θάπνηα γξάκκαηα κέζα ζην δάζνο θαη
δήηεζε ηε βνήζεηα καο γηα λα ηα βξνχκε θαη λα ηεο ηα επηζηξέςνπκε. Αθνχ
θάλακε ηελ βφιηα ζην δάζνο δψζακε ζην παηδί δχν ζηήιεο γξακκάησλ: ε κία
ήηαλ κε πεδά θαη νη άιιε κε θεθαιαία. Σν παηδί έπξεπε λα αληηζηνηρίζεη ηα
γξάκκαηα ησλ δχν ζηειψλ. Ίδηα άζθεζε έγηλε ζηε ζπλέρεηα κε ιέμεηο αληί γηα
γξάκκαηα θαη αθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ άζθεζε δηαβάζακε ηηο ιεμνχιεο. Έπεηηα
έδσζα ζην καζεηή ηηο θαξηέιεο κε ηα θεθαιαία γξάκκαηα θαη εγψ είρα
αληίζηνηρα ηηο θαξηέιεο κε ηα πεδά. Κάζε θνξά έδεηρλα έλα απφ ηα δηθά κνπ
γξάκκαηα ζην παηδί θαη ην παηδί έπξεπε λα δείμεη ην αληίζηνηρν. ηελ ηειεπηαία
άζθεζε ην παηδί είρε 10 θπθιάθηα ζην ραξηί ηνπ θαη ζε θάζε θπθιάθη
αλαγξαθφηαλ έλα δεπγάξη γξακκάησλ πνπ κεξηθέο θνξέο ήηαλ ζσζηφ θη άιιεο
ιάζνο (π.ρ. Εδ, Κκ). θνπφο απηήο ηεο άζθεζεο ήηαλ ην παηδί λα δσγξαθίζεη κφλν
ηα ζσζηά θπθιάθηα. Κιείλνληαο ηελ κέξα καο, θηηάμακε ην παδι ησλ θεθαιαίσλ
θαη ησλ πεδψλ γξακκάησλ.

6ε Παξέκβαζε:
Σελ επφκελε εκέξα αζρνιεζήθακε κε ηνπο αξηζκνχο. ηφρνο καο ήηαλ λα
κάζεη ην παηδί λα κέηξα σο ην 10 θαη λα ειεγρζεί ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ε
νπηηθή αληίιεςε. Γηα αξρή αθνχζακε θαη ρνξέςακε ην ηξαγνχδη νη αξηζκνί. Αθνχ
εηζάγακε ην παηδί ζην ζέκα ηνπ δψζακε ζρήκαηα δηαθφξσλ κεγεζψλ, ρξσκάησλ
θαη είδνπο ζρήκαηνο. Σν παηδί έπξεπε λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζρήκαηα αλάινγα
κε απηφ πνπ ηνπ δεηνχζακε. Μπνξεί λα ππήξραλ παξαπάλσ απφ έλα θξηηήξηα
ηαμηλφκεζεο. ηε ζπλέρεηα δφζεθε ζην παηδί έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ απφ δχν
θαηεγνξίεο (π.ρ θξνχηα θαη αξηζκνί) θαη δεηήζεθε απφ ην παηδί λα αληηζηνηρίζεη
θαη λα ηα δσγξαθίζεη έλα πξνο έλα. ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είρακε
ζθνξπίζεη βξαρηφιηα κέζα ζην ρψξν. Σν παηδί αθνχ ηα βξεη, έπξεπε λα κεηξήζεη
ηα βξαρηφιηα ηνπνζεηψληαο ηα έλα-έλα ζην ρέξη ηνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έπξπε λα
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εθθσλήζεη θαη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ. Κιείζακε ηε κέξα δίλνληαο ην παηδί κία
θσηνηππία θαη ηνπ δεηήζακε λα ελψζεη ηνπο αξηζκνχο κε ηε ζσζηή ζεηξά ψζηε
λα εκθαληζηεί ην ζρέδην ηεο θσηνηππίαο.

7ε Παξέκβαζε:
Έβδνκν ζέκα καο ήηαλ ν πξνθνξηθφο ιφγνο. ηφρνο απηνχ ηνπ ζέκαηνο
ήηαλ λα θαιιηεξγεζεί ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη γισζζηθή ηθαλφηεηα . Ζ
ςπρνθηλεηηθνί ζηφρνη ήηαλ ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη νπηηθή αληίιεςε. Γηα λα
εηζάγνπκε ην παηδί νκαιά ζην ζέκα, ηνπ δεηήζακε λα καο πεξηγξάςεη ηνλ θαηξφ
λα καο πεη ηελ εκεξνκελία θαη πσο ήηαλ ε κέξα ηνπ. Χο πξψηε δξαζηεξηφηεηα,
δφζεθε ζην παηδί κηα εηθφλα θαη θιήζεθε λα πεξηγξάςεη πξνθνξηθά ζε ιίγεο
γξακκέο απηφ πνπ έβιεπε. Ήηαλ πηζαλφλ αγρσζεί γη' απηφ έπξεπε λα ηνπ δνζεί
αξθεηφο ρξφλνο. ηε ζπλέρεηα ην παηδί έπξεπε λα δσγξαθίζεη θάηη θαη κεηά ηνπ
δεηήζεθε λα δηεγεζεί ζε φζεο ζεηξέο ζέιεη, γηαηί ηνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεη θαη ηη
ήηαλ απηφ πνπ δσγξάθηζε. Γηα ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα δεηήζακε απφ ην παηδί
λα πεξηγξάςεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαζεκεξηλή ηνπο ζπλήζεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα
ηη θάλεη απφ ηελ ψξα πνπ μππλάεη κέρξη λα πάεη ζην ζρνιείν θαη παξάιιεια ην
αλαπαξηζηά. Γηα απνζεξαπεία αθνχζακε ην παξακχζη Κνθθηλνζθνπθίηζα θαη ην
δξακαηνπνηήζακε καδί κε ην παηδί.

8ε Παξέκβαζε:
Δπφκελν ζέκα ήηαλ ην ζψκα θαη πγεία. ηφρνη ήηαλ λα κάζεη γηα ηελ
ζσζηή πγηεηλή ηνπ ζψκαηνο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο καο, θαζψο
επίζεο λα ειεγρζεί ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη νπηηθή αληίιεςε. Γηα αξρή, αθνχ
θάλνπκε κηα ζπδήηεζε κε ην παηδί γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη γηα ηα
κηθξφβηα θαζίζακε ζηνλ ππνινγηζηή θαη είδακε έλα ζρεηηθφ βίληεν. Μφιηο
ηειείσζε, ζπδεηήζακε γηα ηπρφλ απνξίεο θαη κεηά πήγακε ζην κπάλην γηα λα
κάζνπκε λα πιέλνπκε ζσζηά ηα ρέξηα καο. Χο πξψηε δξαζηεξηφηεηα δφζεθαλ
ζην παηδί πεξηνδηθά πνπ είρακε ζπιιέμεη. Αθνχ ηνπ έδεημα δηάθνξεο εηθφλεο απφ
ην πίλαθα «πξφζσπν ηνπ Πηθάζν» θαη αθνχ είρε θαηαλνήζεη ηη έπξεπε λα θάλεη
ηνπ δήηεζα λα θηηάμεη έλα ηέηνην πξφζσπν. ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα έδεημα
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ζην παηδί θάπνηεο αθηηλνγξαθίεο γηα λα θαηαιάβεη πσο είλαη ηα θφθθαια καο θαη
πσο ηα βιέπνπκε κέζα απφ απηέο. ηε ζπλέρεηα, δήηεζα απφ ην παηδί λα θάλεη ζε
έλα ραξηί ηνλ αλζξψπηλν ζθειεηφ κε δηάθνξα είδε καθαξνληψλ. Κιείλνληαο ηελ
κέξα καο, βάιακε ζην θαζεηφθσλν ην ρνθη πνθη, ην ηξαγνχδη κάηηα κχηε γφλαηα
θαη πφδηα θαη ην ραξσπά ηα δπν κνπ ρέξηα ηα ρηππψ θαη ηα ρνξέςακε καδί κε ην
παηδί.

9ε Παξέκβαζε:
Πξνηειεπηαίν ζέκα καο ήηαλ νη ηέζζεξηο επνρέο. ηφρνη απηνχ ηνπ
ζέκαηνο ήηαλ λα κάζεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επνρψλ, λα θαιιηεξγεί ην ιφγν
ηνπ θαη λα εμαζθήζεη ηελ γισζζηθή ηνπ αληίιεςε. Δπίζεο, ειέγρζεθε ε ιεπηή
θηλεηηθφηεηα θαη ε νπηηθή αληίιεςε. Ξεθηλψληαο, βάιακε ην παηδί κέζα ζην ρψξν
λα πεξπαηήζεη. Καζψο πεξπαηνχζε, αξρίζακε απφ φπνηα επνρή ζέιακε θαη
αλαθέξακε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είρε θαηξνχ (π.ρ. ην θαινθαίξη
θνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα). Εεηάσ απφ ην παηδί λα θάλεη φηη ιέσ. Πξψηε
δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ νπξαλίνπ ηφμνπ απφ ραξηφθνπηα. Έρνληαο
εθηππψζεη ήδε θσηνγξαθίεο απφ πίλαθεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ άλνημε δήηεζα
απφ ην παηδί λα κνπ πεη απφ πνπ θαηάιαβε φηη πίλαθεο ήηαλ ηεο άλνημεο. ηε
ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα ην νπξάλην ηφμν θαη κε ηε βνήζεηα κνπ θαηαζθεπάζακε κε
ραξηφθνπηα έλα νπξάλην ηφμν γιεηθηηδνχξη. Δπφκελε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ην
ζηαπξφιεμν ηνπ ρεηκψλα. Σν παηδί έπξεπε λα ζπκπιεξψζεη ην ζηαπξφιεμν
ζχκθσλα κε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ππήξραλ δίπια ζηελ θάζε ζηήιε. Σειεπηαία
δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ νη θξπκκέλεο ιέμεηο. Σν παηδί έπξεπε λα ηηο δηαθξίλεη θαη λα
ηηο θπθιψζεη. Γηα θιείζηκν ηεο κέξαο έδσζα ζην παηδί λα θηηάμεη ην πάδι πνπ
απεηθφληδε ην θαινθαίξη.

10ε Παξέκβαζε:
Σειεπηαίν ζέκα ήηαλ ε δηαηξνθή. ηφρνη ήηαλ ην παηδί λα κάζεη γηα ηηο
πγηεηλέο ηξνθέο, λα ηηο νκαδνπνηεί θαζψο επίζεο, ν έιεγρνο ηεο ιεπηήο
θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο. Γηα λα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ
παηδηνχ δηαβάζακε αξρηθά ην παξακχζη «ν Μάθεο ελδπκάθεο θαη ε κάρε ζην
43

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

ζηνκάρη». Αθνχ ζπδεηάκε γηα ηηο πγηεηλέο γηα ηηο βιαβεξέο ηξνθέο δήηεζα απφ ην
παηδί λα θνηηάμεη πξνζεθηηθά ηηο εηθφλεο θαη δίπια απφ απηέο λα ρξσκαηίζεη ηελ
θαηάιιειε θαηζνχια (πγηεηλή ηξνθή- ραξνχκελε θαηζνχια, αλζπγηεηλή ηξνθήιππεκέλε θαηζνχια). Δπφκελε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε ππξακίδα ηεο πγηεηλήο
δηαηξνθήο. Αθνχ είρακε ζπδεηήζεη πνηεο ηξνθέο θάλνπλ θαιφ ζηνλ νξγαληζκφ
καο, δήηεζα απφ ην παηδί λα ςάμεη ζηα πεξηνδηθά ηξφθηκα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία
θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ είπα λα ηα θφςεη θαη λα ηα θνιιήζεη ζηελ θάζε θαηεγνξία.
Γηα λα ηειεηψζεη σξαία εκέξα, παίμακε ην επηηξαπέδην ην θηδάθη ηεο δηαηξνθήο.
Έρνληαο μεθηλήζεη απφ κφλε κνπ ηελ θαηαζθεπή ηνπ επηηξαπέδηνπ, δήηεζα
βνήζεηα απφ ην παηδί. Έηζη καδί ηνπ νινθιήξσζα ην επηηξαπέδην θαη ζηε
ζπλέρεηα παίμακε κε απηφ.
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6. Απνηειέζκαηα
Σν VMI Test
Γηα λα αμηνινγεζεί ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ε νπηηθή αληίιεςε ηνπ Α.
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δνθηκαζίεο ηνπ VMI Test. Σα test πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν
θνξέο ζην παηδί. Ζ πξψηε θνξά ήηαλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ, γηα λα
ζεκεησζεί ην επίπεδν πνπ βξηζθφηαλ. Ζ δεχηεξε θνξά πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ
ηξεηο κήλεο πεξίπνπ, ψζηε λα θαηαγξαθεί ην επίπεδφ ηνπ κεηά ην ηέινο ησλ
παξεκβάζεσλ.
ην θνκκάηη ηεο νπηηθή αληίιεςεο ν Α. αλαγλψξηζε 9 απφ ηα 27 ζρήκαηα ελψ
ηε δεχηεξε θνξά 17 ζρήκαηα.
ηελ δνθηκαζία ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ έδσζε 11 ζσζηέο
απαληήζεηο, ελψ κεηά 16.
ηελ ηειεπηαία δνθηκαζία, απηή ηνπ θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ν Α. ζην πξψην
test έλσζε ζσζηά ηα 13 απφ ηα 27 ζρήκαηα κε θνπθίδεο ελψ ηε δεχηεξε θνξά 24.
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7. πδήηεζε
Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ λα κειεηεζεί ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ε νπηηθή
αληίιεςε ζηα άηνκα κε ΓΔΠ-Τ θαη ηη ξφιν παίδεη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζην
πξφβιεκα απηφ. ην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ κελψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δέθα
παξεκβάζεηο απφ δηάθνξεο καζεζηαθέο πεξηνρέο.
Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ε νπηηθή αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη
ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα λα δηαπηζησζεί αλ απηφ ην άηνκν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Υσξίο λα είλαη θαηάιιεια αλαπηπγκέλεο νη ηθαλφηεηεο
απηέο, ην άηνκν απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί εχθνια θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην γξάςηκν ή ην δέζηκν θνξδνληψλ γεγνλφο πνπ
δεκηνπξγεί δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαηά ηελ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ
πξνζρνιηθή ζηελ πξψηε ζρνιηθή βαζκίδα θαη απνηειεί πξννίκην εκθάληζεο
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.
Με ηνλ φξν ιεπηή θηλεηηθφηεηα πεξηγξάθεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ κηθξψλ
κπτθψλ νκάδσλ ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα. Έλα παηδί κε ΓΔΠ-Τ δπζθνιεχεηαη λα
πηάζεη ζσζηά ην κνιχβη ηνπ, λα δέζεη ηα θνξδφληα ηνπ, λα ελψζεη ηειείεο ή λα θφςεη
κε ην ςαιίδη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηδάζθνληα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ιφγσ ηεο
ΓΔΠ-Τ θαζπζηεξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηζρπξνχο κχεο ζηα δάρηπια ζηα ρέξηα θαη ζηνπο
θαξπνχο ηνπο. Ο Α. έρεη θαιφ γλσζηηθφ επίπεδν κπνξεί λα απαληάεη κε επθνιία ζε
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, είλαη πνιχ θαιφο ζηελ αλαδηήγεζε
θεηκέλνπ θαη ζηελ αθήγεζε γεγνλφησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο.
Δίλαη θαιφο ζηε ζεηξηνζέηεζε εηθφλσλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, γλσξίδεη έλλνηεο,
αληηθείκελα θαη ηελ ρξήζε ηνπο ελψ έρεη αλαπηχμεη θαιφ ιεμηιφγην γηα ηελ ειηθία ηνπ
ζνλ αθνξά ηελ αδξή ηνπ θίλεζε, δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαζψο
κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ ζην έλα πφδη ζε θπζηνινγηθά γηα ηελ ειηθία
ηνπ επίπεδα, έρεη θάλεη πιεπξίσζε (αξηζηεξφ ρέξη) θαη έρεη θαηαθηήζεη δπλακηθή
ηξηπνδηθή ιαβή. Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα φκσο, παξνπζίαζε θάπνηα πξνβιήκαηα θπξίσο
ζην ηνκέα γξαθνθηλεηηθφηεηαο. Ο Α. δελ κπνξνχζε λα δσγξαθίδεη εληφο πιαηζίσλ
γηαηί πιαηζίσλ γηαηί δελ είρε αληνρή θαη αλνρή ζηελ δξαζηεξηφηεηα. Δλψ μεθηλνχζε
δπλακηθά κεηά απφ δηάζηεκα ηξηψλ ιεπηψλ αξληφηαλ λα ζπκκεηέρεη θαη δσγξάθηδε
επίκνλα πηέδνληαο ηνλ καξθαδφξν κε απνηέιεζκα λα ζθίδεη ην ραξηί. Άιιεο θνξέο
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δσγξάθηδε ρσξίο λα θνηηάεη ην ραξηί κε απνηέιεζκα λα βγαίλεη εθηφο νξίσλ. ηαλ
πηεδφηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηλφηαλ ρεηξηζηηθή δνθηκάδνληαο ην φξηα ηνπ εξεπλεηή.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ λα εθαξκνζηνχλ ζην πξφγξακκα
παξέκβαζεο ηνπ Α είραλ ζαλ ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρεξηψλ θαη
ηελ βειηίσζε ηεο νπηηθήο ηνπ αληίιεςεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ε
εξεπλήηξηα παξαθνινπζνχζε ηνλ καζεηή θαη φπνπ ρξεηαδφηαλ επελέβαηλε γηα λα ηνπ
δείμεη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ (π.ρ. ςαιίδη, κνιχβη) ή βνεζνχζε ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, ε
εξεπλήηξηα παξαθνινπζνχζε ηνλ καζεηή θαη φπνπ ρξεηαδφηαλ επελέβαηλε γηα λα ηνπ
δείμεη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ (π.ρ. ςαιίδη, κνιχβη) ή βνεζνχζε ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
Μέζα απφ ηηο 10 παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ
κελψλ δηαπηζηψζεθε φηη ν Α. ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε θαζψο έκαζε λα
ρεηξίδεηαη ζσζηά ηα αληηθείκελα πνπ βαζίδνληαη ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Βειηηψζεθε
ε ζχιιεςε ηνπ κνιπβηνχ θαη θαηέθηεζε ηε δπλακηθή ηξηπνδηθή ιαβή. Δπηπιένλ
νινθιήξσλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα παξαπνλείηαη θαη ζπλεξγαδφηαλ άξηζηα κε
ηνλ κε ηνλ ζεξαπεπηή. χκθσλα κε ηνπο Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε (2000) ηα βαζηθά
ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ είλαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ε
παξνξκεηηθφηεηα. Ο Α. είρε ηα ζπκπηψκαηα απηά ζηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ
θαζψο ζεθσλφηαλ ζπρλά απφ ηελ θαξέθια ηνπ, πεξηζηξεθφηαλ πάλσ ζε απηή,
δηέθνπηε ηε δξαζηεξηφηεηα ιέγνληαο θάηη πνπ ηνλ ελδηέθεξε εθείλε ηελ ζηηγκή
αλεμάξηεην απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί. Γελ ππάθνπε ζηνπο
θαλφλεο ησλ παηρληδηψλ, δελ πεξίκελε ηελ ζεηξά ηνπ, ελψ δελ είρε αλνρή ζηελ
καηαίσζε.
Οινθιεξψλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν Α. εκθάληζε βειηίσζε ζηε ιεπηή ηνπ
θηλεηηθφηεηα θαζψο πνιιέο απφ ηηο αζθήζεηο απαηηνχζαλ ηε ρξήζε ςαιηδηνχ, ηελ
δσγξαθηθή εληφο πιαηζίνπ, ην θνιάδ θαη ηελ αθνινπζία ζεκείσλ. Παξαηεξήζεθε φηη
εκθάληζε κεγάιε πξφνδν ζηελ ρξήζε ςαιηδηνχ, ζην λα ελψλεη ηειείεο πξνθεηκέλνπ
λα νινθιεξψζεη έλα ζρέδην ή κηα εηθφλα θαζψο θαη ζηε θαηαζθεπή θνιάδ.
Τπνιείπεηαη αθφκε ε δσγξαθηθή εληφο πιαηζίνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ζχλζεησλ
ζρεκάησλ, φπνπ φηαλ θνπξάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμαθνινπζεί λα είλαη
ρεηξηζηηθή.
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ηνλ ηνκέα ηεο νπηηθήο αληίιεςεο παξαηεξήζεθε βειηίσζε κεηά ην πέξαο
ησλ πέληε παξεκβάζεσλ αθνχ θαηάθεξε λα θφβεη ην ζρήκα πάλσ ζηνλ νδεγφ,
θαηάθεξε λα βξίζθεη φκνηα αληηθείκελα δηάζπαξηα ζην ραξηί, θαζψο θαη νθηψ
δηαθνξέο ζε ρξφλν ιηγφηεξν ησλ νθηψ ιεπηψλ. Δπίζεο θαηάθεξε λα νινθιεξψλεη
ιαβχξηλζν.
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο νπηηθήο
αληίιεςεο ηνπ Α. ρξεζηκνπνηήζεθε ην VMI test φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη
ηξεηο θιίκαθεο. Σν test απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε δχν θνξέο. Ζ πξψηε θνξά ήηαλ πξηλ
αξρίζνπλ νη παξεκβάζεηο γηα λα ζεκεησζεί ην επίπεδν ηνπ Α. θαη ε δεχηεξε θνξά
ήηαλ κε ην ηέινο ησλ δέθα παξεκβάζεσλ ψζηε λα ζεκεησζεί ε βειηίσζε ή ε
ζηαζηκφηεηα ηνπ παηδηνχ.
Με βάζε ηε βαζκνινγία ηνπ παηδηνχ ζην πξψην test παξαηεξήζεθε φηη ε
απφδνζή ηνπ ήηαλ ρακειή. ηε δνθηκαζία απηή έπξεπε λα αληηγξάςεη ζρήκαηα
μεθηλψληαο απφ ην πην εχθνιν ζην πην δχζθνιν. Ο Α. κπφξεζε λα αληηγξάςεη 9
ζρήκαηα ελψ ηξεηο κήλεο κεηά 17 θαζψο είρε απνθηήζεη δπλακηθή ηξηπνδηθή ιαβή θαη
ζσζηή ζέζε ρεξηνχ, φπνπ ζηεξηδφηαλ ην βάξνο ηνπ ρεξηνχ ηνπ ζηνλ αγθψλα θαη ηνλ
θαξπφ θαη φρη ζην κνιχβη φπσο έθαλε πξηλ ηηο παξεκβάζεηο.
ζνλ αθνξά ην test πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ νπηηθή ηνπ αληίιεςε
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε θαζψο ζηνλ πξνέιεγρν αλαγλψξηζε 11 εηθφλεο
ελψ θαηά ηελ επαλαμηνιφγεζε αλαγλψξηζε 16.
ην ηξίην κέξνο ηνπ test φπνπ δεηηφηαλ απφ ηνλ Α. λα ελψζεη θνπθίδεο εληφο
πιαηζίνπ θαηάθεξε λα ελψζεη 13 θνπθίδεο ελψ κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ
ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία 24 απφ ηα δεηνχκελα ζρέδηα.
Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη φηη
ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο θαζψο επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ην θνκκάηη ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο
θαη ηεο παξνξκεηηθφηεηαο. Γηα λα κπνξέζεη λα θαλεί βειηίσζε ησλ αηφκσλ απηψλ
ζην θνκκάηη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη νπηηθήο αληίιεςεο ρξεηάδεηαη αξθεηφο
ρξφλνο θαη πνιχ εμάζθεζε.
πσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ νξηζκφ, ε ΓΔΠΤ είλαη κηα λεπξναλαπηπμηαθή
δηαηαξαρή. Οη λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη λσξίο ζηε δσή ηνπ
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αηφκνπ θαη ζπλδένληαη, θπξίσο, κε δηαηαξαρή ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σα θχξηα ζπκπηψκαηα- πξνβιήκαηα πνπ απνηεινχλ απφξξνηα ηεο
ΓΔΠΤ είλαη ε απνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηα ειιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο
ιεηηνπξγίεο, κε πην ραξαθηεξηζηηθά ην έιιεηκκα ζηνλ αλαζηαιηηθφ έιεγρν (inhibitory
control) θαη ηελ ελεξγφ κλήκε (working memory), αιιά θαη ε θαζπζηέξεζε ηεο
απνζηξνθήο (delay aversion), δειαδή ε πξνηίκεζε ζε κηθξφηεξεο, άκεζεο ακνηβέο,
έλαληη κεγαιχηεξσλ ακνηβψλ πνπ θαζπζηεξνχλ (Κνπκνχια, 2012). Αλαθεξφκελνη
ζηελ ειηθηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο, πεξίπνπ ην 85% ησλ αηφκσλ κε ΓΔΠΤ
ζπλερίδεη λα έρεη ζπκπηψκαηα. Αλ θαη ε κείσζε ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο είλαη
αηζζεηή, ζπκπηψκαηα φπσο ε απξνζεμία, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε εζσηεξηθή
αλεζπρία παξακέλνπλ. Πην αλαιπηηθά, ε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ησλ αηφκσλ κε
ΓΔΠΤ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δπζθνιία νινθιήξσζεο ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ελψ νη
πησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηαιήγνπλ θαη ζε ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γνλείο.
Δπίζεο, ε αλσξηκφηεηα ησλ εθήβσλ κε ΓΔΠΤ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εκπινθή ζε
δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ θηλδχλνπ (Κνπκνχια, 2012).
πλνςίδνληαο, ην δήηεκα ηεο ΓΔΠΤ παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα έλα πνιχ
ζεκαληηθφ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν ζέκα. Πνιινί εξεπλεηέο θαη εηδηθνί
αζρνινχληαη κε ηε ΓΔΠΤ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηεο. πσο
πξναλαθέξζεθε ζηε παξαπάλσ αλάιπζε, ηα ζεκεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ, ή θαιχηεξα
απαηηνχλ ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή, είλαη ε δηάγλσζε θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο.
Καη νη δχν απηέο ελέξγεηεο απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αθξίβεηα, θαζψο
είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ην κέιινλ ηνπ θάζε παηδηνχ. Υξεηάδεηαη λα ραξαθηεξίδνληαη
απφ ζαθήλεηα, εγθπξφηεηα, αθξίβεηα. Γηαθνξεηηθά, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα εθαξκνζηεί
έλα πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο γεληθφ, δίρσο λα είλαη ζηνρεπφκελν ζηηο αλάγθεο θαη
δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πεξίζζεηα
πξνβιήκαηα.
Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε ζπρλφηεηα ζηα
παηδηά κε ΓΔΠΤ είλαη ε ζπλλνζεξφηεηα. Με πην απιά ιφγηα, ε ζπλχπαξμε δχν
δηαηαξαρψλ ζην ίδην παηδί. Σα παηδηά κε ΓΔΠΤ παξνπζηάδνπλ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο
ηνπ 60% ζπλλνζεξφηεηαο κε άιιεο δηαηαξαρέο, θπξίσο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε
θάζε πεξίπησζε, φπνηνπ βαζκνχ θη αλ είλαη ε ΓΔΠΤ, νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, απηφ
πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη
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εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ίζσο ηνλ πην νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηνπ
παηδηνχ. Ζ ππνζηήξημε ηνπ ζηελνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ελζαξξχλεη ην παηδί λα
ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα θαη λα κελ αηζζάλεηαη αλαζθάιεηεο ή άιια
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Πάλσ απ’ φια πξνέρεη ην παηδί θαη ε εμέιημή ηνπ ζηνπο
ξπζκνχο πνπ απηφ είλαη ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί.
Κάζε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη «H
δηδαζθαιία νξγαλψλεηαη κε ηηο αξρέο ηεο Φπρνπαηδαγσγηθήο θαη ηεο Γηδαθηηθήο,
είλαη φκσο ππφζεζε «ηδηνζπγθξαζηαθή» (Koppi, Chaloupka, Llewellyn & Cheney,
Clark, S., and Fenton-Kerr, 1998). Ζ εμαηνκίθεπζε ζεσξείηαη ε νξζή αθεηεξία
αληηκεηψπηζεο ηεο πξφθιεζεο πνπ ιέγεηαη ΓΔΠΤ, κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, ε
νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηερλνγλσζία κπνξεί λα θέξεη ηα
επηζπκεηά απνηειέζκαηα.
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Παξάξηεκα
Πιάλα δηδαζθαιίαο
1ε Παξέκβαζε
Θέκα: Εώα
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κάζεη ηα δψα
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 θσηνηππίεο, κνιχβη, ςαιίδη, θφιια, ραξηί Α4,πάδι
Πξνεηνηκαζία
Σν δσηθφ βαζίιεην. χκθσλα κε ηηο νδεγίεο κνπ ην παηδί θάλεη ηηο θηλήζεηο θαη ηνπο
ήρνπο απφ θάζε δψν.
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα:
Εεηάσ απφ ην παηδί λα δσγξαθίζεη κηα γξακκή αθνινπζψληαο ηηο δηαθεθνκκέλεο
γξακκέο μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή. Παξνηξχλσ ην παηδί λα κελ ζεθψζεη ην κνιχβη
κέρξη λα ηειεηψζεη ηε γξακκή.
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2ε δξαζηεξηφηεηα:
Εεηάσ απφ ην παηδί λα θφςεη ηηο ισξίδεο θαη λα ελψζεη ηα ηκήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην
ίδην δσάθη ζσζηά.
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3ε δξαζηεξηφηεηα:
Σν παηδί πξνζπαζεί λα ελψζεη κε ην κνιχβη ηηο ηειείεο κέρξη λα θαλεξσζεί ην ζρήκα.
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Κιείζηκν (5’)
Πάδι: Ση ηξψλε ηα δσάθηα;

2ε Παέκβαζε
Θέκα: Πιαλήηεο
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κάζεη γηα ηνπο πιαλήηεο,
 θσλνινγηθή επίγλσζε
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
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 θσηνηππίεο, κνιχβη, ςαιίδη, θφιια, καξθαδφξνη
Πξνεηνηκαζία
Αζηξνλαχηεο ζην δηάζηεκα. Γηλφκαζηε αζηξνλαχηεο θαη πεγαίλνπκε ηαμίδη ζε θάζε
πιαλήηε.
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα:
πκπιεξψλνπκε ηηο θσλνχιεο πνπ ιείπνπλ γηα λα εκθαληζηνχλ ηα νλφκαηα ησλ
πιαλεηψλ. Έπεηηα ρξσκαηίδνπκε ηνπο πιαλήηεο.

2ε δξαζηεξηφηεηα:
Κφςε θαη θφιιεζε ζηελ επφκελε ζειίδα ηνπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο
αξρίδνληαο απφ απηφλ πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ ήιην.
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3ε δξαζηεξηφηεηα:
Υξσκάηηζε θαη θφιιεζε ηα θνκκάηηα γηα λα ζρεκαηηζηεί ν πχξαπινο.

Κιείζηκν (5’)
Μπφνπιηλγθ: Απνκαθξχλεηε ηνλ ερζξφ. Έρνπκε ληχζεη ηηο θνξίλεο θάλνληαο ηηο
δηαζηεκφπινηα πνπ απεηινχλ ηε γε. Ο ζθνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη ην παηδί λα ξίμεη
θάησ φιεο ηηο θνξίλεο-δηαζηεκφπινηα.
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3ε Παξέκβαζε
Θέκα: Γεηλόζαπξνη
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κάζεη γηα ηνπο δεηλφζαπξνπο
 Φσλνινγηθή επίγλσζε
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 κνιχβη, ςαιίδη, θφιια, πιαζηειίλε, δεηλφζαπξνη
Πξνεηνηκαζία
Υακέλνο ζεζαπξφο: Μέζα ζην δσκάηην ράζεθαλ ηα θνκκάηηα απφ κηα δσγξαθηά
δεηλνζαχξσλ. Σν παηδί πξέπεη λα ςάμεη κέζα ζην ρψξν λα βξεη ηα θνκκάηηα θαη λα ηα
βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά.
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα:
Έλσζε ηε ζσζηή δεηλνζαπξίλα κε ην ζσζηφ απγφ.
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2ε δξαζηεξηφηεηα:
Φηηάμε ην παηξφλ. Βάδνπκε ζην πιαίζην ην ζσζηφ ηεηξάγσλν γηα λα νινθιεξσζεί ην
παηξφλ΄.
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3ε δξαζηεξηφηεηα:
Σαίξηαμε ηηο ζθηέο. Δλψλνπκε ηε ζσζηή ζθηά κε ηνλ ζσζηφ δεηλφζαπξν.
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4ε δξαζηεξηφηεηα:
Βνήζεζε ηνλ δεηλφζαπξν λα βξεη πεξηζζφηεξα θχιια δέληξσλ.
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Κιείζηκν (5’)
Φηηάρλσ απνηππψκαηα δεηλνζαχξσλ. Μαδεχνπκε φινπο ηνπο δεηλνζαχξνπο απφ ηα
παηρλίδηα θαη θηηάρλνπκε ηα απνηππψκαηα ηνπο κε ηελ πιαζηειίλε. ην ηέινο
ζπδεηάκε ηηο δηαθνξέο ηνπο.
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4ε Παξέκβαζε
Θέκα: ήκαηα
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κάζεη γηα ην ζρήκα
 ιεηηνπξγία ησλ ζεκάησλ
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 θσηνηππίεο, κνιχβη, ςαιίδη, θφιια
Πξνεηνηκαζία
Πάκε βφιηα ζηε γεηηνληά. Κάζε κέξα βιέπνπκε ζην δξφκν πηλαθίδεο. Παξαηεξνχκε
ηηο πηλαθίδεο θαη φηαλ επηζηξέςνπκε ζπίηη ζπδεηάκε πνηεο είδακε.
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα:
Ση ρξψκαηα έρεη έλα θαλάξη; Κάζε ρξψκα καο ζπκβνπιεχεη λα θάλνπκε θάηη. Γίλσ
ζην παηδί κηα θσηνηππία κε έλα θαλάξη θαη ηνπ δεηψ λα ην δσγξαθίζεη βάδνληαο ην
θαηάιιειν ρξψκα ζην θάζε ζεκείν. θφθθηλν=ζηακαηάκε, πνξηνθαιί=εηνηκαδφκαζηε
θαη πξάζηλν= μεθηλάκε
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2ε δξαζηεξηφηεηα:
Αληηζηνηρίδνπκε ηα ζήκαηα κε ην θαηάιιειν ζρήκα πνπ ηνπο αλαινγεί.
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3ε δξαζηεξηφηεηα:
ηαπξφιεμν κε εηθφλεο: Σν παηδί πξέπεη λα ηαηξηάμεη ηηο εηθφλεο ζην ζηαπξφιεμν.

Κιείζηκν (5’)
Πξνζεθηηθνί νδεγνί: Μέζα ζε έλα κεγάιν ρψξν έρνπκε βάιεη εκπφδηα θαη πηλαθίδεο
ηνπ Κ.Ο.Κ. Σν παηδί πξέπεη λα πεξάζεη ζσζηά απφ θάζε ζεκείν.

5ε Παξέκβαζε
Θέκα: Κεθαιαία θαη πεδά γξάκκαηα
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να δηαβάδεη ιέμεηο ηνπνζεηψληαο ζηελ αξρή θεθαιαίν γξάκκα
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 Να δηαθξίλεη ην θεθαιαίν γξάκκα θαη ην αληίζηνηρν πεδφ
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 θσηνηππίεο, θάξηεο, κνιχβη,
Πξνεηνηκαζία
Βφιηα ζην δάζνο. Ζ θπξα-αιθαβήηα έραζε θάπνηα γξάκκαηα ζην δάζνο θαζψο έθαλε
βφιηα θαη δεηά ηε βνήζεηά καο λα βξνχκε θαη λα ηα επηζηξέςνπκε.
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα
Γίλνληαη ζην παηδί δχν ζηήιεο γξακκάησλ. Ζ κία είλαη κε πεδά γξάκκαηα
θαη ε άιιε είλαη κε θεθαιαία. Ο καζεηήο πξέπεη λα αληηζηνηρίζεη ηα
γξάκκαηα ησλ δχν ζηειψλ. Ζ ίδηα άζθεζε γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ιέμεηο αληί
γηα γξάκκαηα θαη ζην ηέινο δηαβάδνπκε ηηο ιεμνχιεο θαη κε ηα θεθαιαία θαη κε ηα
πεδά.
2ε δξαζηεξηφηεηα
Γίλσ ζηνλ καζεηή ηηο θαξηέιεο κε ηα θεθάιαηα γξάκκαηα θαη εγψ αληίζηνηρα ηηο
θαξηέιεο κε ηα πεδά. Κάζε θνξά δείρλσ έλα απφ ηα δηθά κνπ γξάκκαηα θαη ην παηδί
πξέπεη λα δείμεη ην αληίζηνηρν.
3ε δξαζηεξηφηεηα
ε απηή ηελ άζθεζε, ν καζεηήο έρεη 10 θπθιάθηα ζην ραξηί ηνπ θαη ζε
θάζε θπθιάθη αλαγξάθεηαη έλα δεπγάξη γξακκάησλ πνπ κεξηθέο θνξέο
είλαη ζσζηφ θαη κεξηθέο ιάζνο π.ρ. Εδ θαη δΜ. Ο ζθνπφο είλαη λα
δσγξαθίζεη κφλν ηα ζσζηά θπθιάθηα.
Κιείζηκν (5’)
Παδι. Σνπνζεηνχκε πεδά θαη ην αληίζηνηρν θεθαιαίν γξάκκα ηνπο ζε δεχγε.

68

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

6ε Παξέκβαζε
Θέκα: Οη αξηζκνί
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κεηξά σο ην 10
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 θσηνηππίεο, θάξηεο, κνιχβη, βξαρηφιηα, ππνινγηζηήο
Πξνεηνηκαζία
Αθνχκε θαη ρνξεχνπκε ην ηξαγνχδη «νη αξηζκνί»
https://www.youtube.com/watch?v=3Euxvml8WYo

Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα
Γίλνληαη ζην παηδί ζρήκαηα δηάθνξσλ κεγεζψλ, ρξσκάησλ θαη είδνο ζρεκάησλ. Σν
παηδί θαιείηαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα ζρήκαηα απηά αλάινγα κε απηφ πνπ ηνπ
δεηάκε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλα θξηηήξην ηαμηλφκεζεο.
2ε δξαζηεξηφηεηα
Γίλεηαη ζην παηδί έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ απφ δχν θαηεγνξίεο π.ρ θξνχηα θαη
αξηζκνί δεηείηαη απφ ην παηδί λα αληηζηνηρίζεη- δσγξαθίζεη έλα πξνο έλα.
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3ε δξαζηεξηφηεηα
Μέζα ζην ρψξν έρνπκε ζθνξπίζεη βξαρηφιηα. Σν παηδί αθνχ ηα βξεη κεηξάεη ηα
βξαρηφιηα ηνπνζεηψληαο έλα – έλα βξαρηφιη ζην ρέξη
ηνπ θαη ηε ζηηγκή απηή εθθσλεί ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ.
Κιείζηκν (5’)
Έλσζε ηνπο αξηζκνχο γηα λα εκθαληζηεί ην ζρέδην.

70

Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ

7ε Παξέκβαζε
Θέκα: Πξνθνξηθόο ιόγνο
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να θαιιηεξγεί ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν
 γισζζηθή ηθαλφηεηα
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,


νπηηθή αληίιεςε

Τιηθά:
 θσηνηππίεο, θάξηεο, κνιχβη
Πξνεηνηκαζία
Εεηάκε απφ ην παηδί λα καο πεξηγξάςεη ηνλ θαηξφ, λα καο πεη ηελ εκεξνκελία θαη
πσο ήηαλ ε κέξα ηνπ.
Κύξην κέξνο
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1ε δξαζηεξηφηεηα
Γίλεηαη ζην παηδί κηα εηθφλα, θαη θαιείηαη λα πεξηγξάςεη πξνθνξηθά ζε ηέζζεξηο κε
πέληε γξακκέο απηφ πνπ βιέπεη. Δίλαη πηζαλφ ην παηδί λα αγρσζεί ζηελ αξρή. Πξέπεη
λα δνζεί ζην παηδί αξθεηφο ρξφλνο.
2ε δξαζηεξηφηεηα
ε απηή ηελ άζθεζε ην παηδί πξέπεη λα δσγξαθίζεη θάηη θαη κεηά ηνπ δεηάσ
λα δηεγεζεί ζε φζεο ζεηξέο ζέιεη, γηαηί ηνπ αξέζεη λα δσγξαθίδεη απηφ πνπ
δσγξάθηζε.
3ε δξαζηεξηφηεηα
Εεηάσ απφ ην παηδί λα πεξηγξάςεη κία ζπγθεθξηκέλε θαζεκεξηλή ηνπ ζπλήζεηα π.ρ.
ηη θάλεη απφ ηελ ψξα πνπ ζα μππλήζεη κέρξη λα πάεη ζρνιείν θαη παξάιιεια λα ην
αλαπαξηζηά.
Κιείζηκν (5’)
Αθνχκε ην παξακχζη «Ζ θνθθηλνζθνπθίηζα» θαη ην δξακαηνπνηνχκε καδί κε ην
παηδί.

8ε Παξέκβαζε
Θέκα: ώκα θαη πγεία
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κάζεη γηα ηε ζσζηή πγηεηλή ηνπ ζψκαηνο θαη
 Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα,


νπηηθή αληίιεςε

Τιηθά:
 Υαξηί Α4, θφιια, πεξηνδηθά, ςαιίδη, καξθαδφξνπο, ζαπνχλη, ππνινγηζηήο,
καθαξφληα, θαζεηφθσλν, cd κε ηξαγνχδηα.
Πξνεηνηκαζία
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Αθνχ θάλνπκε κηα ζπδήηεζε κε ην παηδί γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη γηα ηα
κηθξφβηα, θαζφκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή θαη βιέπνπκε έλα ζρεηηθφ βίληεν. Μφιηο
ηειεηψζεη ζπδεηάκε ηπρφλ απνξίεο πνπ ζα έρνπκε θαη πάκε ζην κπάλην γηα λα
κάζνπκε λα πιέλνπκε ζσζηά ηα ρέξηα καο.
Κύξην κέξνο
1ε Γξαζηεξηφηεηα:
Έρνπκε ζπιιέμεη ήδε θάπνηα πεξηνδηθά. Γείρλσ ζην παηδί δηάθνξεο εηθφλεο απφ ηνλ
ην πίλαθα κε ην «πξφζσπν ηνπ Πηθάζν». Αθνχ θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα
θάλεη δίλσ θάπνηα πεξηνδηθά θαη ηνπ δεηάσ λα θηηάμεη έλα ηέηνην πξφζσπν.

2ε δξαζηεξηφηεηα:
Γείρλσ ζην παηδί θάπνηεο αθηηλνγξαθίεο γηα λα θαηαιάβεη πσο είλαη ηα θφθθαιά καο
θαη πσο ηα βιέπνπκε ζηηο αθηηλνγξαθίεο. ηε ζπλέρεηα ζε έλα ραξηί δεηάσ απφ ην
παηδί λα θάλεη ηνλ αλζξψπηλν ζθειεηφ κε δηάθνξα είδε καθαξνληψλ.
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Κιείζηκν (5’)
Μνπζηθν-ρνξεπηηθά ηξαγνχδηα: Βάδνπκε ζην θαζεηφθσλν ην ρνθη πνθη, ην κάηηα,
κχηε, γφλαηα θαη πφδηα θαη ην ραξσπά ηα δπν κνπ ρέξηα ηα ρηππψ θαη ρνξεχνπκε.

9ε Παξέκβαζε
Θέκα: Οη 4 επνρέο
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
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 Να κάζεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επνρψλ
 Να θαιιηεξγεί ην ιφγν
 Γισζζηθή αληίιεςε
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 Λεπηή θηλεηηθφηεηα
 Οπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 Υαξηφθνπηα, ςαιίδη, θφιια, θσηνηππίεο, καξθαδφξνη, γισζζνπίεζηξα,
κνιχβη, παδι
Πξνεηνηκαζία
Μέζα ζην ρψξν βάδνπκε ην παηδί λα πεξπαηάεη. Καζψο πεξπαηάεη αξρίδνπκε απφ
φπνηα επνρή ζέινπκε θαη αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πρ ην
θαινθαίξη θνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα. Εεηάσ απφ ην παηδί λα θάλεη φηη ιέσ.
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα:
Καηαζθεπή νπξάληνπ ηφμνπ κε ραξηφθνπηα: Έρνληαο εθηππψζεη ήδε θσηνγξαθίεο
απφ πίλαθεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ άλνημε, δεηάσ απφ ην παηδί λα κνπ πεί απφ πνχ
θαηάιαβε φηη είλαη πίλαθεο ηεο άλνημεο. ηε ζπλέρεηα ζπδεηάκε γηα ην νπξάλην ηφμν
θαη κε ηε βνήζεηά κνπ θαηαζθεπάδνπκε κε ραξηφθνπηα έλα νπξάλην ηφμνγιεηθηηδνχξη.

2ε δξαζηεξηφηεηα:
Σν ζηαπξφιεμν ηνπ ρεηκψλα: Σν παηδί ζπκπιεξψλεη ην ζηαπξφιεμν ζχκθσλα κε ηηο
θσηνγξαθίεο πνπ έρεη δίπια απφ θάζε ζηήιε.
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3ε δξαζηεξηφηεηα:
Οη ιέμεηο θξχθηεθαλ. Μπνξείο λα ηηο δηαθξίλεηο; Μφιηο ηηο βξεηο θχθισζέ ηηο.
Κιείζηκν (5’)
Παδι: Σν παηδί θηηάρλεη ην παδι πνπ απεηθνλίδεη ην θαινθαίξη.

10ε Παξέκβαζε
Θέκα: Γηαηξνθή
Γλσζηηθνί ζηόρνη:
 Να κάζεη γηα ηηο πγηεηλέο ηξνθέο
 Να νκαδνπνηεί ηηο ηξνθέο (καζεκαηηθά)
Φπρνθηλεηηθνί ζηόρνη:
 ιεπηή θηλεηηθφηεηα
 νπηηθή αληίιεςε
Τιηθά:
 Παξακχζη, θσηνηππίεο, καξθαδφξνπο, ραξηφλη κέηξνπ, θφιια, ςαιίδη,
πεξηνδηθά
Πξνεηνηκαζία
Γηαβάδνπκε ην παξακχζη « ν Μάθεο ελδπκάθεο θαη ε κάρε ζην ζηνκάρη.»
Κύξην κέξνο
1ε δξαζηεξηφηεηα:
Εεηάσ απφ ην παηδί λα θνηηάμεη πξνζεθηηθά ηηο εηθφλεο θαη λα ρξσκαηίζεη ηελ
θαηάιιειε θαηζνχια. (πγηεηλή ηξνθή= ραξνχκελε θάηζα, αλζπγηεηλή ηξνθή=
ιππεκέλε θάηζα).
2ε δξαζηεξηφηεηα:
Ζ ππξακίδα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο: Αθνχ έρνπκε θάλεη κηα κηθξή ζπδήηεζε γηα ηηο
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ηξνθέο πνπ θάλνπλ θαιφ ζηνλ νξγαληζκφ καο, δεηάσ απφ ην παηδί λα ςάμεη ζηα
πεξηνδηθά ηξφθηκα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. ηε ζπλέρεηα ηα θφβεη θαη ηα θνιιάεη ζηε
θάζε θαηεγνξία.

Κιείζηκν (5’)
Δπηηξαπέδην: Σν θηδάθη ηεο δηαηξνθήο. Έρνληαο μεθηλήζεη απφ κφλε κνπ ηελ
θαηαζθεπή ηνπ επηηξαπέδηνπ ηνπ δεηάσ βνήζεηα. Έηζη καδί κε ην παηδί
νινθιεξψλνπκε ην επηηξαπέδην θαη ζηε ζπλέρεηα παίδνπκε κε απηφ.
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