
∆ΕΠ-Υ: Ενηµέρωση και Συµβουλές για γονείς και 

εκπαιδευτικούς 

 

Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής 

και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως 

"τεµπέλης/α" ή "ανυπάκουος/η". 

 

 

Όµως, το παιδί αυτό ενδέχεται να καταβάλλει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για να συγκεντρωθεί και να ολοκληρώσει ένα έργο, παρόλο που αυτό 
δεν φαίνεται µε την πρώτη µατιά.  
 

Εξάλλου, το παιδί δεν ευθύνεται για τη δυσκολία που έχει να ασκήσει αυτοέλεγχο, 

να περιορίσει τη σωµατική του κινητικότητα ή να εστιάσει την προσοχή του σε ένα 

πράγµα. Αν του φωνάζουµε, το κατακρίνουµε και αγανακτούµε φανερά µαζί του, του 

δίνουµε το µήνυµα πως "ευθύνεται" εκείνο και πως "δεν έχει κανένα νόηµα να 

συνεχίζει να προσπαθεί". 

 
Χρειάζεται, λοιπόν, να αποκτήσουν γονείς και εκπαιδευτικοί την κατάλληλη γνώση 
και εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσουν το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ (∆ιαταραχή Ελλειµατικής 

Προσοχής- Υπερκινητικότητα) να διαχειριστεί τις δυσκολίες του και να συνεχίσει την 

προσπάθεια του να προοδεύει και να βελτιώνεται. 

 

 

Τι είναι η ∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας;  
 

Όπως αποκαλύπτει ο τίτλος της κατηγοροποίησης, πρόκειται για µια διαταραχή µε 

δυσκολίες στη συγκέντρωση και στον έλεγχο των παρορµήσεων. Είναι εγγενούς 
φύση, δηλαδή είναι µια συνθήκη που το άτοµο φέρει από τη γέννηση του ως το 

υπόλοιπο της ζωής του, παρόλο που µε την πάροδο της ηλικίας η ένταση των 

συµπτωµάτων µετριάζεται. 

Η έναρξη εκδήλωσης της τοποθετείται στην ηλικία των 3-5 ετών, παρότι 

αναγνωρίζεται ως "πρόβληµα" από την οικογένεια µετά, όταν το παιδί βρεθεί σε 

οργανωµένες καταστάσεις όπως το σχολείο. 

 

Τα βασικά συµπτώµατα της διαταραχής αφορούν τρεις τοµείς:  

         1) απόσπαση- διάσπαση προσοχής, 

         2) παρορµητικότητα,  

         3) ψυχική και σωµατική εγρήγορση.  
 

Με βάση τώρα την ένταση των συµπτωµάτων αυτών στη γενική εικόνα του παιδιού 

µε ∆ΕΠ-Υ, αναφέρονται διεθνώς τρεις τύποι της διαταραχής:  

         1) ∆ΕΠ-Υ: µε προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο τύπο: τα συµπτώµατα της 

ελλειµµατικής προσοχής υπερισχύουν εκείνων της υπερκινητικότητας. 

         2) ∆ΕΠ-Υ µε προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό τύπο: τα συµπτώµατα της 

υπερκινητικότητας υπερισχύουν εκείνων της ελλειµµατικής προσοχής. 

         3) ∆ΕΠ-Υ συνδυασµένος τύπος: τα συµπτώµατα της διάσπασης και της 

υπερκινητικότητας συνυπάρχουν στον ίδιο βαθµό. 
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Ας δούµε τώρα κάποια χαρακτηριστικά συµπτώµατα, ανάλογα µε τον κάθε τοµέα, 

στον οποίο το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ παρουσιάζει δυσκολίες: 

 

1. Ελλειµµατική προσοχή 

 

Συχνά, το παιδί: 

 

- δεν µπορεί να οργανώσει τις εργασίες του 

- δίνει την εντύπωση πως δεν ακούει τον συνοµιλητή του 

- δεν διατηρεί την προσοχή του όταν παίζει ή ασχολείται µε κάτι συγκεκριµένο 

- ξεχνάει τις καθηµερινές του δραστηριότητες 

- χάνει αντικείµενα που του είναι απαραίτητα για δραστηριότητες και εργασίες 

- δεν µπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτοµέρειες και έτσι κάνει συνέχεια 

λάθη από απροσεξία στις εργασίες του για το σχολείο 

- αδιαφορεί για τις οδηγίες που του δίνονται 

- αποσπάται εύκολα εξαιτίας εξωτερικών ερεθισµάτων. 

 

 

2. Υπερκινητικότητα 

 

Συχνά, το παιδί: 

-κινείται υπερβολικά σε χώρους που δεν ενδείκνυνται για τέτοιου είδους 

συµπεριφορά (Βέβαια, οι έφηβοι και οι ενήλικες περιορίζονται σε ψυχική εγρήγορση) 

-σηκώνεται από τη θέση του, στριφογυρίζει αµήχανα στη θέση του, κουνάει τα πόδια 

του ή παίζει νευρικά µε τα χέρια του. 

-δυσκολεύεται να πάρει µέρος σε δραστηριότητες ή να παίξει ήρεµα. 

-δυσκολεύεται να µείνει σε ένα µέρος ή σε µια δραστηριότητα, για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα 

-µιλάει υπερβολικά. 

 

 

3. Παρορµητικότητα 

 

Συχνά, το παιδί: 

-δυσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του 

-δυσκολεύεται να περιµένει να ολοκληρωθεί µια ερώτηση και έτσι "πετάγεται" 

-διακόπτει ή θέλει να επιβάλλει την παρουσία του, π.χ σε παιχνίδια ή στην τάξη. 

 

 

 

Που οφείλεται η ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας; 
 

∆υστυχώς, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τις ακριβείς αιτίες που προκαλούν τη 

∆ΕΠ-Υ. Φαίνεται να παίζουν µεγάλο ρόλο γενετικοί και κληρονοµικοί παράγοντες- 

δηλαδή, υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να έχει ένα παιδί ∆ΕΠ-Υ, όταν συγγενείς 

πρώτου βαθµού είχαν το ίδιο ή παρόµοια µαθησιακά “προβλήµατα”. Όταν όµως 

υπάρχουν άλλα οικογενειακά θέµατα, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτά οδηγούν στη ∆ΕΠ-

Υ ή αν η οικογένεια αντιµετωπίζει αυτά τα προβλήµατα εξαιτίας της άγνοιας στη 

διαχείριση της ∆ΕΠ-Υ. 

 Γενικά, είναι καλό να θεωρούµε τη ∆ΕΠ-Υ ως µια διαταραχή "προδιάθεσης και 
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στρες": δηλαδή να θεωρούµε ως αίτια αυτής τον συνδυασµό γενετικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ; 
 

Καθώς υπάρχουν κι άλλες καταστάσεις που µπορεί να προξενούν παρόµοια 

συµπτώµατα (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές της διάθεσης: 

κατάθλιψη, άγχος, νοητική υστέρηση, ειδικά προβλήµατα στα µαθηµατικά, στην 

ανάγνωση ή στη γραφή, παθολογικές καταστάσεις που οφείλονται σε οργανικά 

αίτια) ή να συνοδεύουν τη ∆ΕΠ-Υ ( σχολική αποτυχία, προβλήµατα στις κοινωνικές 

δεξιότητες, αντικοινωνική- παραπτωµατική συµπεριφορά, αγχώδεις διαταραχές, 

κατάθλιψη, κ.α), απαραίτητο βήµα για την έγκαιρη διάγνωση είναι η παρατήρηση του 

παιδιού στο φυσικό του περιβάλλον (σπίτι, σχολείο) και η συνεργασία των ειδικών µε 

την οικογένεια και το σχολείο.   

 

Θα λέγαµε πως η διαγνωστική διαδικασία πρέπει να είναι µια "οµαδική 

εργασία", την οποία θα συνθέτουν όλοι όσοι γνωρίζουν καλά το παιδί: ο παιδίατρος, 

ο ψυχολόγος, ο παιδοψυχίατρος, οι γονείς, ο δάσκαλος της τάξης, άτοµα από το 

ευρύτερο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού, ο εργοθεραπευτής και ο 

λογοθεραπευτής, αν κριθεί απαραίτητο. 

 

Η παρατήρηση, τώρα, του παιδιού είναι αναγκαία, καθότι µέσω αυτής, παίρνουµε 

χρήσιµες πληροφορίες για το πλαίσιο εµφάνισης της συµπεριφοράς του παιδιού: 

Πότε, κάτω από ποιο πλαίσιο και συνθήκες τα συµπτώµατα του παιδιού γίνονται πιο 

έντονα; Τι µας ανησυχεί περισσότερο από τις συµπεριφορές που εκδηλώνει το παιδί; 

Πώς αντιµετωπίζουν το παιδί ο δάσκαλος, οι γονείς και οι συµµαθητές του;  

 

Μέσα από την απάντηση αυτών και άλλων παρόµοιων ερωτήσεων, συλλέγουµε 

απαραίτητες πληροφορίες, τόσο για τη διάγνωση του παιδιού, όσο και για τη 

διαµόρφωση του θεραπευτικού πλάνου. 

 

 

Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε ένα παιδί µε ∆ΕΠ-Υ; 
 

Για την κατάλληλη αντιµετώπιση της ∆ΕΠ-Υ, απαιτείται η συνεργασία του/ των 

ειδικού/ων µε την οικογένεια και το σχολείο. 

Ένας ειδικός (ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ειδικός παιδαγωγός κτλ) µπορεί να 

παρέµβει ατοµικά (µαθαίνοντας το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ να δοµεί καλύτερα τον εσωτερικό 

του κόσµο και να λειτουργεί καλύτερα στον εξωτερικό του) ή/ και 

συνθετικά (εκπαιδεύοντας όλη την οικογένεια στο πώς θα διαχειρίζεται τα 

συµπτώµατα του µέλους της, συµβουλεύοντας τους γονείς ή βελτιώνοντας τις σχέσεις 

ανάµεσα σε όλα τα µέλη της οικογένειας κάνοντας οικογενειακές συνεδρίες).  

Σε κάποιες περιπτώσεις, µάλιστα, απαιτείται και η συνεργασία παιδοψυχιάτρου- 

παιδονευρολόγου, όπως και η λήψη φαρµακευτικής αγωγής (όταν η ένταση των 

συµπτωµάτων εµποδίζει την ισορροπία και την καθηµερινότητα του παιδιού). 

 

Όπως και να έχει πάντως, το καλύτερο αντίδοτο και η καλύτερη ασπίδα κατά της 

χαµηλής αυτοεκτίµησης και της συχνής µαταίωσης που τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ συνήθως 

βιώνουν, είναι η αποδοχή.  
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Περάστε το µήνυµα στο παιδί ότι "το δέχεστε όπως είναι, το καταλαβαίνετε, το 

πιστεύετε και το αγαπάτε". Μην έχετε κριτική στάση απέναντι του. Τα επικριτικά 

σχόλια και οι φωνές µοιάζουν µε τον άνεµο που φουντώνει τη φωτιά. 

 

 

Παρακάτω δίνονται κάποιες προτάσεις διαχείρισης των δυσκολιών του παιδιού µε 

∆ΕΠ-Υ, τόσο για γονείς όσο και για εκπαιδευτικούς. 

 

Πρώτα από όλα, ρωτήστε την γνώµη του παιδιού για το τι µπορεί να το 

βοηθήσει.  
Συχνά, εµείς "οι µεγάλοι" έχουµε ξεχάσει την απλότητα. Πιστεύουµε πως όλα πρέπει 

να τα ανακαλύπτουµε µόνοι µας, µέσα από υποθέσεις και γρίφους. Όµως, ο µόνος 

που πραγµατικά ξέρει τι τον βοηθάει και το όχι, ο µόνος που είναι ο πραγµατικά 

"ειδικός" είναι το ίδιο το παιδί. Μάλιστα, τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ έχουν διαίσθηση. 

Ακούστε τα λοιπόν.  

Όµως, µην περιµένετε να έρθουν από µόνα τους να σας µιλήσουν. Ακόµα κι όταν 

ξέρουν τι χρειάζονται, δεν έχουν µάθει να το ζητάνε και εδώ που τα λέµε είναι πολύ 

δύσκολο για ένα παιδί να πλησιάσει µόνο του ένα "µεγάλο". 

 

Προσπαθήστε να οργανώσετε το περιβάλλον του παιδιού.  

Χρειάζεται το περιβάλλον του παιδιού να δοµεί εξωτερικά αυτό που το παιδί 

δυσκολεύεται να δοµήσει εσωτερικά. Μπορείτε να το πετύχετε, φτιάχνοντας λίστες 

µε οδηγίες για συγκεκριµένες δραστηριότητες, κολλώντας σε εµφανές σηµείο στο 

σπίτι (αν είστε γονιός) ή στη τάξη (αν είστε εκπαιδευτικός) το ηµερήσιο πρόγραµµα 

του παιδιού και προετοιµάζοντας το εγκαίρως για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, 

φτιάχνοντας χαρτόνια µε κανόνες συµπεριφοράς, ώστε το παιδί να γνωρίζει ποια 

συµπεριφορά αναµένεται από εκείνο κ.ο.κ.ε. 

 

Μην κουράζεστε και µην βαριέστε να επαναλαµβάνετε. 
Επαναλάβετε συστηµατικά τους κανόνες, τις οδηγίες, τις υποχρεώσεις του παιδιού. 

Γράψτε τες, πείτε τες, κυκλώστε τες, υπογραµµίστε τες. Τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ, όπως 

εξάλλου κι όλα τα παιδιά, µαθαίνουν καλύτερα µέσα από την επανάληψη και την 

υπενθύµιση. 

 

Προσπαθήστε να είστε συγκεκριµένοι και όσο γίνεται πιο απλοί στο λόγο σας.  

Μην χρησιµοποιείτε πολύπλοκες εντολές, µακροσκελείς προτάσεις ή γενικεύσεις. Για 

παράδειγµα, αντί να πείτε "να είσαι φρόνιµο" πείτε του "θέλω να µη µιλήσεις αν δεν 

σηκώσεις πρώτα το χέρι σου, στη διάρκεια του µαθήµατος" ή "θέλω να περιµένεις να 

ολοκληρώσω την φράση µου, πριν µου απαντήσεις". 

 Τέλος, όταν δίνετε εντολές, προσπαθήστε να δίνετε µια εντολή για κάθε 

συµπεριφορά ή για κάθε βήµα µιας συµπεριφοράς.  

 

Βάλτε και τηρήστε σωστά όρια.  

Όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ, έχουν ανάγκη από ένα σταθερό 

πλαίσιο συµπεριφοράς και καθοδήγησης. Είναι σηµαντικό να έχετε εξηγήσει τι θα 

γίνει σε περίπτωση που το παιδί παραβεί κάποιον κανόνα, τον οποίο έχετε θέσει.  

Βάλτε όρια µε συνέπεια, λογική και αµεσότητα. Μην εµπλέκεστε σε συζητήσεις περί 

δικαίου και διατηρήστε τον έλεγχο της κατάστασης. Με αυτό τον τρόπο, θα 

καταφέρετε να οριοθετήσετε τις ανεπιθύµητες συµπεριφορές. 
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 Βέβαια, είναι σηµαντικό να επιβραβεύετε κάθε επιθυµητή συµπεριφορά του 

παιδιού. 
Η θετική ενίσχυση είναι πιο αποτελεσµατική από την αρνητική ενίσχυση ή την 

τιµωρία. Εστιάστε, λοιπόν στην επιτυχία του παιδιού, δίνοντας του κίνητρο για 

αλλαγή. 

Βοηθητικά, για αυτό τον σκοπό, είναι τα συστήµατα επιβράβευσης. Συµφωνήστε µαζί 

µε το παιδί τη συµπεριφορά που επιθυµείτε να βελτιώσει και στη συνέχεια σπάστε 

αυτήν σε βήµατα. Μόλις το παιδί ολοκληρώνει ένα βήµα από αυτά που έχετε θέσει, 

δώστε του ένα αυτοκολλητάκι ή ένα χαρτάκι. Μόλις το παιδί µαζέψει τον απαραίτητο 

συµφωνηµένο αριθµό από αυτά ή ολοκληρώσει την αλλαγή ολόκληρης της 

συµπεριφοράς, δώστε του το "µεγάλο δώρο": αυτό που έχετε από πριν συµφωνήσει. 

Τέτοια συστήµατα είναι αποτελεσµατικά σε παιδιά µικρής ηλικίας. 

 

Βοηθήστε το παιδί να αναπτύξει την αυτοπαρατήρηση του, βελτιώνοντας 

παράλληλα την κοινωνική του συµπεριφορά.  
Το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ δεν καταλαβαίνει αυτόµατα ή πάντα τις συνέπειες της 

συµπεριφοράς του στους άλλους ανθρώπους. Για αυτό, είναι καλό να χρησιµοποιείτε 

ερωτήσεις που δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να σκεφτεί αυτό που έκανε.  

Τέτοιες ερωτήσεις είναι: " Ξέρεις τι έκανες µόλις τώρα; Πώς πιστεύεις πως νιώθει ο 

Τάδε µε αυτό; Πώς νοµίζεις ότι µπορείς να πεις διαφορετικά αυτό που λες τώρα; Πώς 

νοµίζεις ότι θα ένιωθες εσύ, αν ο Τάδε σου είχε µιλήσει έτσι; Γιατί κατά την γνώµη 

σου, ο Τάδε στεναχωρήθηκε µε αυτό που του είπες;".  

Αυτές οι ερωτήσεις αυξάνουν την αυτοπαρατήρηση του παιδιού, προσφέροντας του 

την ευκαιρία να αποκτήσει ταυτόχρονα ενσυναίσθηση και καλύτερη κοινωνική 

συµπεριφορά. 

 

Προωθήστε την κοινωνικότητα του παιδιού.  

Αν παρατηρήσετε πως το παιδί δυσκολεύεται στην αναγνώριση κάποιων κοινωνικών 

κανόνων: γλώσσα του σώµατος, τόνος φωνής, σωστή χρήση του χρόνου κτλ, δώστε 

του σαφείς οδηγίες κοινωνικής συµπεριφοράς. 

 Αν είστε γονιός, υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο παροχής των οδηγιών: για 

παράδειγµα, διαβάστε παραµύθια και ζητήστε τη γνώµη του παιδιού για το τι έπρεπε 

να κάνει ο ένας ήρωας του παραµυθιού για τον άλλον, παίξτε παιχνίδια ρόλων, κάντε 

µια "έρευνα" στην οποία θα ρωτάτε τα µέλη της οικογένειας σας "πως πρέπει να 

φέρεται κάποιος σε διαφορετικές περιστάσεις: στο σχολείο, στην αυλή, σε ένα πάρτυ 

ή στο σπίτι" και γράψτε τα ευρήµατα σας σε µια καρτούλα που θα την δώσετε στο 

παιδί.  

Αν τώρα είστε εκπαιδευτικός, προσπαθήστε να βοηθήσετε το παιδί στα πλαίσια όλης 

της τάξης: δώσε στο παιδί αρµοδιότητες που θα το ανεβάσουν στα µάτια των άλλων 

παιδιών, δείξτε ενθουσιασµό σε κάθε επιτυχηµένη προσπάθεια του παιδιού και 

επιβραβεύστε παράλληλα όσα παιδιά έρχονται κοντά του. Γενικά, προωθήστε την 

ένταξη του παιδιού στο σύνολο της τάξης. Για να το πετύχετε, µείνετε ειλικρινής και 

εξηγήστε όσο πιο απλά µπορείτε στα άλλα παιδιά τις δυσκολίες του παιδιού µε ∆ΕΠ-

Υ και τη δική σας θέληση να βοηθήσετε όχι µόνο το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ αλλά το κάθε 

παιδί ξεχωριστά, καθώς "είστε µια οµάδα". Με αυτό τον τρόπο, θα αποστιγµατίσετε 

το παιδί και θα προωθήσετε την οµαδικότητα και την συνεργασία όλων των παιδιών.  

 

Τραβήξτε την προσοχή του παιδιού.  

Χρωµατίστε τις λέξεις που χρησιµοποιείτε, εµπλουτίστε τις εκφράσεις του προσώπου 

και τις χειρονοµίες σας.  
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Προσπαθήστε να διδάξετε µέσα από παιχνίδια και ευχάριστες δραστηριότητες. Τα 

παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ λατρεύουν "το διαφορετικό". Κάντε λοιπόν τον τρόπο διδασκαλίας 

σας τόσο στην τάξη (αν είστε εκπαιδευτικός), όσο και στο σπίτι (αν είστε γονιός) ένα 

πρωτοποριακό µέσο επικοινωνίας: αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει αλλά 

ταυτόχρονα συµβουλευτείτε τη λογική σας, ώστε να τηρηθούν τα απαραίτητα όρια.  

Άλλοι τρόποι για να τραβήξετε την προσοχή του παιδιού είναι να το αγγίζετε απαλά ή 

να το κοιτάζετε συχνά. Μια µατιά µπορεί να επαναφέρει το παιδί στην 

πραγµατικότητα και να το καθησυχάσει σιωπηλά. 

 

Μειώστε τα εξωτερικά ερεθίσµατα και προλάβετε την υπερδιέγερση του 

παιδιού.  

Αν είστε γονιός, φροντίστε οι χώροι του σπιτιού σας να είναι άνετοι µεν- απλοί δε, 

ειδικά ο χώρος που το παιδί γράφει και διαβάζει.  

Αν είστε εκπαιδευτικός, βάλτε το παιδί να καθίσει µπροστά και ταυτόχρονα 

τοποθετήστε ζωγραφιές και άλλα "µη χρήσιµα για το παιδί" ερεθίσµατα πίσω του.  

Εναλλακτικά, παρατηρείστε σε ποιο σηµείο µέσα στο σπίτι ή την τάξη, το παιδί 

δείχνει να συγκεντρώνεται περισσότερη ώρα και ζητήστε του να παραµείνει εκεί.  

Τώρα, αν είστε γονιός, παρατηρήστε συµπληρωµατικά ποια ώρα κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας, το παιδί συγκεντρώνεται και προσπαθήστε να το διαβάζετε εκείνη την 

ώρα. 

 

 ∆ώστε στο παιδί τη δυνατότητα να εκτονώσει κατάλληλα την ενέργεια του.  

Στο σπίτι (αν είστε γονιός) και στο σχολείο (αν είστε εκπαιδευτικός), βρείτε ευκαιρίες 

να σηκώνετε το παιδί- ειδικά τις στιγµές που το βλέπετε να δυσανασχετεί έντονα- 

αναθέτοντας του όµως µια δραστηριότητα, π.χ να πάει να σας φέρει ένα ποτήρι νερό, 

να πάει να σας ψωνίσει κάτι (αν είστε γονιός) ή να σβήσει τον πίνακα, να µοιράσει τις 

φωτοτυπίες (αν είστε εκπαιδευτικός).  

Ιδιαίτερο ρόλο στην εκτόνωση της ενέργειας του παιδιού µε ∆ΕΠ-Υ παίζει η 

γυµναστική. Η γυµναστική διεγείρει συγκεκριµένες ορµόνες και νευρο-χηµικές 

ουσίες που δρουν ευεργετικά στον οργανισµό. Φροντίστε το είδος της γυµναστικής 

να άπτεται των ενδιαφερόντων του παιδιού, ώστε να συνεχίσει να ασκείται και στην 

υπόλοιπη ζωή του. 

 

∆ιατηρήστε την επικοινωνία σας µε τον εκπαιδευτικό ή το γονιό αντίστοιχα.  

∆οκιµάστε να πάρετε ένα τετράδιο Σχολείου- Σπιτιού, στο οποίο θα γράφετε συχνά 

τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις σας για την πορεία του παιδιού. Η συστηµατική 

ανταλλαγή των απόψεων του δασκάλου και του γονιού µειώνει τις εντάσεις ανάµεσα 

τους και προωθεί την ενότητα και την συνέπεια στην παρέµβαση και την παροχή 

βοήθειας στο παιδί µε ∆ΕΠ-Υ. 

 

 

Όσον αφορά τη µελέτη και τη µάθηση του παιδιού: 

 

∆ώστε στο παιδί τη δυνατότητα µικρών διαλειµµάτων. Αν έχετε αναλάβει τη 

µελέτη του παιδιού στο σπίτι, σπάστε το χρόνο σε µικρά κοµµάτια και παρέχετε 

συχνά µικρά διαλείµµατα, κατά τη διάρκεια της µελέτης. Τα διαλείµµατα, βέβαια, 

είναι καλό να είναι προκαθορισµένα και να τηρούνται. Αν τώρα είστε εκπαιδευτικός, 

δώστε στο παιδί τη δυνατότητα να φύγει για λίγο από την τάξη. Ορίστε βέβαια αυτή 

τη δυνατότητα ως "δικλείδα ασφαλείας", ως µια βοήθεια που µπορεί να τη 
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χρησιµοποιήσει αρχικά τρεις φορές την ηµέρα και σταδιακά τρεις φορές στις τρεις 

µέρες, τρεις φορές στην εβδοµάδα κτλ.  

 

Στηρίξτε την µάθηση του παιδιού όχι στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα. Το 

παιδί µε ∆ΕΠ-Υ δεν αντέχει το µεγάλο φόρτο εργασίας. Για αυτό και απαιτείται να 

έχει λιγότερη δουλειά για το σπίτι. Εποµένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει 

κατανοητό και αποδεχτό τόσο από το γονιό όσο και από το δάσκαλο της τάξης. 

 

Σπάστε τις µεγάλες εργασίες σε µικρότερες. Η κατάτµηση εργασιών είναι µια από 

τις πιο σηµαντικές τεχνικές διδασκαλίας για τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ, καθώς οι µεγάλες 

εργασίες δίνουν την αίσθηση στο παιδί ότι "ποτέ δεν πρόκειται να τα καταφέρει". Αν 

όµως, χωρίσει τις εργασίες του σε µικρότερα µέρη και δει πως µπορεί να καταφέρει 

το κάθε µέρος από αυτά και να συνθέσει στη συνέχεια "το όλον", δεν νιώθει τόσο 

απογοητευµένο- ίσα ίσα αισθάνεται χαρούµενο και ικανό. 

 

∆ιδάξτε στο παιδί µικρά κολπάκια, π.χ µνηµονικές τεχνικές, χρήση βοηθητικών 

καρτών, οµοιοκαταληξίες, ή συνθηµατικά, ώστε να αντιµετωπίσει τα µνηµονικά 

προβλήµατα που παρουσιάζει.  

 

∆ιδάξτε στο παιδί δεξιότητες µελέτης: πως να υπογραµµίζει, πως να βρίσκει τις 

απαντήσεις από ένα κείµενο, πως να χρησιµοποιεί σχεδιαγράµµατα, πως να γράφει ένα 

διαγώνισµα, κ.α. Για παράδειγµα, τονίστε του ότι πρέπει να δίνει έµφαση στις 

ηµεροµηνίες, τα ονόµατα και τα σηµαντικά γεγονότα όταν διαβάζει Ιστορία, ότι 

κάποιες φορές πρέπει να παραλείπει µέρη του λόγου όπως επίθετα ή επιρρήµατα, για 

να κατανοήσει το νόηµα ενός κειµένου, ότι πρέπει να διαβάζει πρώτα τις ερωτήσεις 

και µετά το κείµενο για να µπορέσει να βρει πιο εύκολα τις απαντήσεις σε αυτό, ή ότι 

πρέπει να ξεκινάει από όσα ξέρει σε ένα διαγώνισµα.  Τέτοιες τεχνικές δεν είναι 

εύκολες για το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ. Όταν όµως τις κατακτήσει, θα µπορέσει να 

ανταποκριθεί κατάλληλα κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας, αποκτώντας 

αυτοπεποίθηση. 

 

Χρησιµοποιήστε όσα περισσότερα διαφορετικά ερεθίσµατα µπορείτε, κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Η διαδραστική µάθηση και η διδασκαλία που απαιτεί 

όλες µας τις αισθήσεις αυξάνει το ενδιαφέρον και την προσοχή µας. Μιλήστε, 

γράψτε, δείξτε, µυρίστε, γευτείτε ακόµη, βρείτε οποιοδήποτε µέσο συντελεί στην 

"εγρήγορση" των αισθήσεων και είναι ταυτόχρονα κατάλληλο για το συγκεκριµένο 

θέµα διδασκαλίας. 

 

Μάθετε στα παιδιά να βοηθάνε το ένα το άλλο. Αν είστε γονιός, καλέστε ένα φίλο 

του παιδιού στο σπίτι να διαβάσει µαζί µε το παιδί σας, φυσικά υπό την επίβλεψη 

σας. Αν είστε εκπαιδευτικός, προτείνετε στα παιδιά να ανταλλάσσουν απορίες και να 

εργάζονται οµαδικά. Αν τα κάνετε αυτά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες το παιδί να 

ζητήσει βοήθεια από κάποιο άλλο παιδί για κάτι που ξέχασε και να µην πάει άγραφο 

στο σχολείο του. 

 

Παράλληλα, βοηθήστε το παιδί να διαχειριστεί και να αυξήσει την 

παρατηρητικότητα του. Για παράδειγµα, αν είστε γονιός, φροντίστε να έχετε δύο 

σειρές βιβλίων στο σπίτι, καθώς τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ συχνά ξεχνάνε, παίξτε παιχνίδια 

παρατηρητικότητας: όπως "βρες τις διαφορές" ή "βρες τα όµοια κλειστά κουτάκια". 
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Αν είστε εκπαιδευτικός, ελέγξτε µαζί µε το παιδί αν πήρε όλα του τα πράγµατα, στο 

τέλος της σχολικής ηµέρας. 

 

Τέλος, είναι σηµαντικό να ελέγχετε την συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού 

και να βελτιώνετε τη µεταξύ σας σχέση.  

Θυµηθείτε πως το παιδί µε ∆ΕΠ-Υ είναι ένα ευαίσθητο, συχνά παρεξηγηµένο παιδί 

το οποίο έχει µια αισιόδοξη µατιά και µια παιχνιδιάρικη διάθεση. Είναι κρίµα να 

κρυφτούν αυτά τα χαρακτηριστικά, κάτω από την παρορµητικότητα, την 

παραβατικότητα, τις ουσίες και την αποτυχία (Αυτοί είναι οι κίνδυνοι, όταν ένα παιδί 

µε ∆ΕΠ-Υ παραµελείται).  

 

 

Αποδεχτείτε το παιδί και αγαπήστε την ψυχή του. Εξάλλου, αυτό είναι εύκολο. 

Τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ έχουν χιούµορ και έχουν µια "µαγική- ιδιαίτερη αύρα" που 

ευεργετεί το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 
 

 

 

Καλή συνέχεια!! 
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