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Πεπίλετε  

Ζ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) είλαη απφ ηηο πιένλ 

κειεηεκέλεο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, επεηδή έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα, ζπλέπεηεο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη είλαη καθξνπξφζεζκε θαηάζηαζε. Ζ απμεκέλε θηλεηηθφηεηα, ε 

παξνξκεηηθφηεηα θαη ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο είλαη ηξία απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ηε ραξαθηεξίδνπλ. Ζ λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ κε απηή ηε δηαηαξαρή είλαη ζπλήζσο 

θπζηνινγηθή. Μπνξεί φκσο έλα θαζπζηεξεκέλν ή απηηζηηθφ παηδί λα έρεη θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηα.. Ζ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα 

επξχ θάζκα δηαγλσζηηθψλ κεζφδσλ θαη ε ζεξαπεπηηθή ηνπ αληηκεηψπηζε λα είλαη 

πνιχπιεπξε.  

1. Διζαγυγή  

 Ζ δηαηαξαρή ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα είλαη  

κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία εκθαλίδεηαη πνιχ πξψηκα, ζπλήζσο θαηά ηε 

λεπηαθή ειηθία θαη απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ ζε ηξεηο πεξηνρέο : κηθξφ 

δηάζηεκα πξνζνρήο, παξνξκεηηθφηεηα θαη ππεξθηλεηηθφηεηα (Kaplan & Sadock, 1991). 

Δίλαη ε πην θνηλή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Ρνχζζνπ,  1988) θαη απφ ηηο πιένλ 

κειεηεκέλεο, επεηδή έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα, ζπλέπεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη είλαη 

καθξνπξφζεζκε θαηάζηαζε. 

 ηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά πξηλ απφ πνιιά ρξφληα 

θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ άιιαμε πνιιά νλφκαηα ηα νπνία αληηθαηφπηξηδαλ απηφ ην 

νπνίν θαηά θαηξνχο ζεσξνχζαλ  σο θεληξηθφ πξφβιεκα ηεο δηαηαξαρήο. Έηζη φξνη φπσο 

ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία ππνδήισλαλ βιάβε ζηνλ εγθέθαιν, ελψ φξνη φπσο 

ππεξθηλεηηθή αληίδξαζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ππεξθηλεηηθφ ζχλδξνκν ή ζχλδξνκν ηνπ 

ππεξθηλεηηθνχ παηδηνχ ππνδήισλαλ φηη ην βαζηθφ ζχκπησκα  ηνπ ζπλδξφκνπ ήηαλ ε 
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ππεξθηλεηηθφηεηα (Kaplan & Sadock, 1991, Ρνχζζνπ, 1988). Άιινη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη φξνη, ειάρηζηε εγθεθαιηθή βιάβε, εγθεθαινπάζεηα, 

ζχλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο (Μπεδεβέγθεο, ρρ, Kaplan & Sadock, 1991)  θαη 

ςπρνθηλεηηθή αζηάζεηα (ηαχξνπ, 1985). 

 Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζην Γηαγλσζηηθφ ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ ( DSM-IV) αληηθαηνπηξίδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ηα πξνβιήκαηα 

πξνζνρήο θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε θαη εθδειψλνληαη πάληνηε ζηα παηδηά γηα ηα νπνία 

έρεη γίλεη δηάγλσζε, ρσξίο φκσο λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα θαη απφ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα. Έηζη ζηελ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε απνθιείνληαη ηα παηδηά κε 

εγθεθαιηθή βιάβε. 

 Σν DSM-IV πεξηγξάθεη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηεο δηαηαξαρήο φπσο : δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ππεξθηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο ρσξίο 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο /ππεξθηλεηηθφηεηαο κε 

πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο (American Psychiatric Association, 1994). 

 

2.  Πεπιγπαθή ηερ Γιαηαπασήρ και ςμπηώμαηα 

 

 Σα παηδηά κε απηή ηε δηαηαξαρή ραξαθηεξίδνληαη απφ εχθνιε δηάζπαζε ηεο 

πξνζνρήο, έληνλε παξνξκεηηθφηεηα θαη απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(ππεξθηλεηηθφηεηα). Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα κπνξεί ή φρη λα ζπλνδεχεη ηελ ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή, ζπλήζσο φκσο ζπλππάξρνπλ θαη ηα δχν. πάληα ππάξρεη ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα  

 Σν ππεξθηλεηηθφ παηδί βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή δηέγεξζε, ζπλερψο θηλείηαη, 

ηξέρεη, ζθαξθαιψλεη ή ρνξνπεδάεη. Δίλαη αλίθαλν λα ζηαζεί ζε έλα κέξνο (Barnes, 1992) 

θαη ζπλερψο κεηαπεδά απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε, ελψ ζπάληα κπνξεί λα 

αζρνιεζεί κε ην ίδην πξάγκα πεξηζζφηεξν απφ ηξία ιεπηά (Ρνχζζνπ, 1988). 

 Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε κπνξεί λα ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ φηαλ απαηηείηαη 

λα παξακείλεη θαζηζηφ, ή λα είλαη ππεξβνιηθά νκηιεηηθφ θαη ζνξπβψδεο, ή λα θνπλά έλα 

κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη λα ζηξηθνγπξίδεη αθφκα θαη ζε θαηαζηάζεηο εξεκίαο. Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζε θαηαζηάζεηο νξγαλσκέλεο θαη δνκεκέλεο 

πνπ απαηηνχλ πςειφ βαζκφ απηνέιεγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Steinhausen, 1992).  
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Ζ παξνξκεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ελεξγεί ρσξίο λα 

ζθέθηεηαη (Taylor, 1992). Αλαθέξεηαη ζηε κεησκέλε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

αλαζηέιιεη αθαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη λα πεξηκέλεη ζπλέπεηεο ζην κέιινλ. πρλά αγλνεί 

ηνλ θίλδπλν, κνηάδεη λα κε θνβάηαη ηίπνηα. Ζ έληνλε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε 

θαηλνκεληθή έιιεηςε θφβνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ην παηδί ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

(Ρνχζζνπ,1988, Steinhausen, 1992).  

 Ζ απξνζεμία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθθξάδεηαη κε ην ΄δελ ηειεηψλσ θάηη πνπ έρσ 

αξρίζεη’. ην ειεχζεξν παηρλίδη έλα θπζηνινγηθφ παηδί αξρίδεη θαη ηειεηψλεη έλα παηρλίδη. 

Έλα παηδί κε απηή ηε δηαηαξαρή παξνπζηάδεη ελαιιαγή ζην παηρλίδη, αθφκα θαη φηαλ 

είλαη ειεχζεξν λα δηαιέμεη. Σαπηφρξνλα θαίλνληαη θαη νη ππεξθηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

ηελ απξνζεμία έρνπκε θαη ππεξθηλεηηθφηεηα θαη παξνξκεηηθφηεηα. Απηφο ν 

ζπλδπαζκφο θηηάρλεη ην ζχλδξνκν. Έλα θπζηνινγηθφ παηδί κπνξεί λα είλαη δσεξφ, αιιά 

δελ έρεη δηάζπαζε πξνζνρήο, κπνξεί λα θνληξνιάξεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δίλαη ζαθήο ν 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ππεξθηλεηηθφ θαη ην θπζηνινγηθφ παηδί. Σν θπζηνινγηθφ παηδί 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη πεξηζηαζηαθή ππεξθηλεηηθφηεηα, αιιά λα κελ παξνπζηάδεη θαη 

παξνξκεηηθφηεηα. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ παηδηνχ κε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

/ ππεξθηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη νξηζκέλα απφ ηα αθφινπζα:  

 πλερήο κεηαθίλεζε  

 Βάδηζκα κε ηηο άθξεο ησλ πνδηψλ 

 Σξέμηκν παξά βάδηζκα 

 πλερήο θίλεζε ησλ πνδηψλ – ηεο θεθαιήο φηαλ θάζεηαη 

 Γηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. 

 Παληθνβάιιεηαη εχθνια 

 Κιαςνπξίδεη ζπλέρεηα – είλαη αληθαλνπνίεην 

 Έρεη μεζπάζκαηα 

 Έρεη θαθέο ζπλήζεηεο ζηνλ χπλν (θαη θιαίεη) 

 Δχθνιε αθχπληζε 

 Αζπλήζηζηε δίςα  

 Μεηαπεδά εχθνια απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ζε άιιε 

 Κνιιάεη θάπνπ φηαλ ηνπ αξέζεη 
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 Απζφξκεηε επηζεηηθφηεηα  

 Κάλεη ζπλέρεηα αηαμίεο  

 Πηάλεη ζπλέρεηα αληηθείκελα πνπ δελ επηηξέπεηαη 

 Έρεη θαηαζηξνθηθέο ηάζεηο 

 Αδηαθνξεί ζηελ ηηκσξία 

 Μπνξεί λα δαγθψλεη θαη λα ρηππά ηνπο άιινπο. 

 Έρεη ηάζεηο πξνο εκπξεζκφ. 

 πγθξνχζεηο κε ζπλνκειίθνπο 

 Έρεη αζηάζεηα ή αδεμηφηεηα  

 Γπζθνιία πξνζαλαηνιηζκνχ 

 Πηζαλφ πξφβιεκα νκηιίαο  

 Αλεπάξθεηα αθνπζηηθήο κλήκεο 

 Αλεπάξθεηα νπηηθήο κλήκεο 

 Διιηπήο θαηαλφεζε 

 Γπζθνιία ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν. 

 Πηζαλέο δπζθνιίεο κάζεζεο  

 Πηζαλά πξνβιήκαηα δπζιεμίαο 

 Σα ζπκπηψκαηα απηά δελ εκθαλίδνληαη βέβαηα φια καδί ζην ίδην παηδί, αιιά ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη θαη απηφ. Δίλαη εκθαλή ζε πξψηκε ειηθία, ελψ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη έμαξζε γχξσ ζηα 3 ½ ρξφληα.  

 Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη ζνβαξή εμαηηίαο ησλ πξνεθηάζεσλ πνπ έρεη ζε 

βαζηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, φπσο: ζηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ, ζηηο ζρέζεηο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ (Ρνχζνπ, 1988). πλήζσο κεγαιψλνληαο 

ην παηδί βειηηψλεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο ε δηαηαξαρή επηκέλεη. Ζ θαηάζηαζε 

κεηαζρεκαηηδφκελε δηαξθεί ίζσο ζε νιφθιεξε ηε δσή. 

 Ζ λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ κε απηή ηε δηαηαξαρή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

θπζηνινγηθή. Χζηφζν έξεπλεο έρνπλ δείμεη (Eisert, 1992) φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ έρνπλ 

ηελ ηάζε λα είλαη ζηε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε πην πίζσ απφ ηα θπζηνινγηθά παηδηά θαη 

απφ ηα αδέιθηα ηνπο θαη φηη ππνιείπνληαη απφ απηά θαηά 7-15 βαζκνχο ζηα 

ηππνπνηεκέλα ηεζη λνεκνζχλεο. Γελ είλαη βέβαην αλ νη δηαθνξέο απηέο είλαη 
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πξαγκαηηθέο ή νθείινληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ ψξα ηνπ ηεζη. Μπνξεί φκσο 

έλα θαζπζηεξεκέλν ή απηηζηηθφ παηδί λα έρεη θαη ππεξθηλεηηθφηεηα. Δπίζεο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζπλνδά ή δεπηεξνγελή ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο.  

3.  ςνοδά  ή δεςηεπογενή ζςμπηώμαηα 

 Σέηνηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη : 

α. Οη δηαηαξαρέο δηαγσγήο (Eisert, 1992), ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε 

θνηλσληθή ιεηηνπξγία  ηνπ δελ πάεη θαιά. Ζ ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ παηδηψλ θαηαιήγεη 

λα γίλεη αληηθνηλσληθή κε ραξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ην ςέκα, ηελ απάηε, ηηο θινπέο 

θαη ηηο βίαηεο θηινληθίεο (Μπεδεβέγθεο, ρρ). 

β.      Οη δπζθνιίεο ζηε ζρνιηθή κάζεζε, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν νθείινληαη ζηελ 

έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο 

είλαη βαζηθή ζηε κάζεζε. Έλα παηδί ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ζ’ απηφ πνπ 

βιέπεη ή αθνχεη ή αηζζάλεηαη δελ κπνξεί λα ην κάζεη. Όηαλ ινηπφλ έλα παηδί έρεη 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ νπζία θηλδπλεχεη λα κείλεη πίζσ ζε φιεο ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αθξηβψο γηαηί ε πξνζνρή είλαη πξνυπφζεζε ηεο κάζεζεο (Νηθνιάνπ-

Παπαλαγηψηνπ, Α& πξίγνπ-Παπαβαζηιείνπ, Α. 1997). Μηα άιιε αηηία ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο κπνξεί λα είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην παηδί κπνξεί λα δπζθνιεχεηαη λα 

ζπγθξαηήζεη πξνθνξηθέο ιέμεηο, πξνηάζεηο ή  γξάκκαηα (αθνπζηηθή κλήκε), λα 

απνθσδηθνπνηεί ήρνπο (αθνπζηηθή δηάθξηζε), ρακειφ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, θαη 

αδχλακε νπηηθή κλήκε (Ρνχζζνπ, 1998, Μπεδεβέγθεο, ρρ). 

γ. Ζ έιιεηςε απηνεθηίκεζεο θαη ην ρακειφ απηνζπλαίζζεκα. Δπεηδή ηα παηδηά κε 

ΓΔΠ-Τ αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη εηζπξάηηνπλ ζπγρξφλσο ηελ 

απνγνήηεπζε ησλ γνληψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο αηζζάλνληαη άζρεκα κε ηνλ εαπηφ 

ηνπο, έρνπλ ιίγε απηνεθηίκεζε θαη έρνπλ ρακειφ απηνζπλαίζζεκα (Μπεδεβέγθεο, ρρ). 

δ. Ζ αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο. Λφγσ ηεο παξνξκεηηθφηεηάο ηνπο ηα παηδηά κε ΓΔΠ-

Τ παξνπζηάδνπλ αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο ηνπο. 

 

4. Αξιολόγεζε   

 Γηα ηε δηάγλσζε πξέπεη λα είλαη παξνχζα ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή κε ή ρσξίο 

Τπεξθηλεηηθφηεηα θαη ηα ζπκπηψκαηα λα είλαη εκθαλή ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

πεξηζηάζεηο (π.ρ. ζπίηη, ζρνιείν, ηαηξείν) (Steinhaunsen, 1992). Σα ζπλνδά 
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ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη επαξθή νχηε αλαγθαία γηα ηε δηάγλσζε, αιιά ηελ εληζρχνπλ 

(Steinhausen, 1992, Kaplan & Sadock, 1991). Ο δηαρσξηζκφο ησλ εθδειψζεσλ ηεο ΓΔΠ-

Τ ζε βαζηθά θαη ζπλνδά ζπκπηψκαηα δηεπθνιχλεη ηε δηάγλσζε (Ρνχζζνπ, 1988). 

 Σν DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) πεξηγξάθεη κε ιεηηνπξγηθφ 

ηξφπν ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά σο αθνινχζσο : 

(1)  Έμη (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα απξνζεμίαο έρνπλ 

επηκείλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο , ζε βαζκφ δπζπξνζαξκνζηηθφ θαη αζπλεπή 

ζε ζρέζε κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν. 

Απποζεξία 

α) πρλά απνηπγράλεη λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ζε ιεπηνκέξεηεο ή θάλεη ιάζε 

απξνζεμίαο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, ηε δνπιεηά  ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο . 

β) πρλά δπζθνιεχεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ζε δνπιεηέο ή δξαζηεξηφηεηεο 

παηρληδηνχ . 

γ) πρλά θαίλεηαη λα κελ αθνχεη φηαλ ηνπ απεπζχλεηαη ν ιφγνο . 

δ) πρλά δελ αθνινπζεί κέρξη ηέινπο νδεγίεο θαη απνηπγράλεη λα δηεθπεξαηψζεη 

ζρνιηθέο εξγαζίεο , δνπιεηέο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ή θαζήθνληα ζην ρψξν εξγαζίαο 

(ρσξίο λα νθείιεηαη ζε ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή απνηπρία θαηαλφεζεο ησλ 

νδεγηψλ) . 

ε) πρλά δπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη δνπιεηέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

ζη) πρλά απνθεχγεη ή απνζηξέθεηαη ή είλαη απξφζπκνο(-ε) λα εκπιαθεί ζε δνπιεηέο 

πνπ απαηηνχλ αδηάπησηε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα (φπσο ζρνιηθή εξγαζία ή 

πξνπαξαζθεπή ησλ καζεκάησλ ζην ζπίηη).  

δ) πρλά ράλεη αληηθείκελα απαξαίηεηα γηα δνπιεηέο ή δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ παηρλίδηα, 

ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δνζεί  γηα ην ζπίηη, κνιχβηα, βηβιία ή εξγαιεία) 

ε)  πρλά ε πξνζνρή δηαζπάηαη εχθνια απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα  

ζ)  πρλά μερλά θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

(2) έμη (ε πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο –

παξνξκεηηθφηεηαο έρνπλ επηκείλεη γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ζε βαζκφ 

δπζπξνζαξκνζηηθφ θαη αζπλεπή κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν : 

Υπεπκινηηικόηηηα 

α) πρλά θηλεί ηα ρέξηα ή ηα πφδηα ή ζηξηθνγπξίδεη ζηε ζέζε 
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β) πρλά αθήλεη ηε ζέζε ζηελ ηάμε ή ζε άιιεο πεξηζηάζεηο, ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη φηη 

ζα παξακείλεη θαζηζκέλνο(-ε) . 

γ) πρλά ηξέρεη εδψ θη εθεί θαη ζθαξθαιψλεη κε ηξφπν ππεξβνιηθφ ζε πεξηζηάζεηο, νη 

νπνίεο δελ πξνζθέξνληαη γηα αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο (ζηνπο εθήβνπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο απηφ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθά αηζζήκαηα αλεζπρίαο) 

δ) πρλά δπζθνιεχεηαη λα παίδεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ήζπρα 

ε)  πρλά είλαη δηαξθψο ζε θίλεζε θαη ζπρλά ελεξγεί ζαλ λα «θηλείηαη κε κεραλή» 

ζη) πρλά νκηιεί ππεξβνιηθά 

Παποπμηηικόηηηα 

δ) πρλά απαληά απεξίζθεπηα πξηλ νινθιεξσζεί ε εξψηεζε  

ε) πρλά δπζθνιεχεηαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ (ηεο) 

ζ) ζπρλά δηαθφπηεη ή ελνριεί κε ηελ παξνπζία ηνπ (ηεο) ηνπο άιινπο (π.ρ παξεκβαίλεη ζε 

ζπδεηήζεηο ή παηρλίδηα)  

Β. Μεξηθά ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο ή απξνζεμίαο πνπ 

πξνθαινχλ ηελ έθπησζε ππήξραλ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ . 

Γ.  Ζ έθπησζε ιφγσ ησλ ζπκπησκάησλ είλαη παξνχζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα 

πιαίζηα (π.ρ ζην ζρνιείν [ε ηε δνπιεηά] θαη ζην ζπίηη) 

Γ.  Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο απφδεημε θιηληθά ζεκαληηθήο έθπησζεο ζηελ 

θνηλσληθή, ζρνιηθή ή επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα . 

Δ. Σα ζπκπηψκαηα δελ εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο κηα 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο, ρηδνθξέλεηαο ή άιιεο Φπρσηηθήο Γηαηαξαρήο θαη 

δελ εμεγνχληαη θαιχηεξα κε άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή (π.ρ Γηαηαξαρή ηεο Γηάζεζεο , 

Αγρψδεο Γηαηαξαρή , Απνζπλδεηηθή Γηαηαξαρή ή Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθφηεηαο ). 

Μηα πιήξεο αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ πεξηιακβάλεη 

  Λήςε ηζηνξηθνχ  

 πλεληεχμεηο κε ην παηδί  

 Άκεζε παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο  

 Δηδηθά tests (λεπξνινγηθά θαη άιια). 

 Δξσηεκαηνιφγηα γηα γνλείο , δαζθάινπο θαη ζπλνκειίθνπο 

 Νεπξνινγηθέο εμεηάζεηο 
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Καη πξέπεη λα ηεζνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα φπσο : 

 Να ππάξρνπλ πνιιέο εθδειψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 Να ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο δηάρπηεο θαη λα εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξεο 

ζπλζήθεο (θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη)  (Steinhaunsen, 1992).  

 Ζ δηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα πξέπεη λα 

δηαθνξνδηαγλσζζεί απφ ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ηε ζρηδνθξέλεηα, ηνλ απηηζκφ, ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ ππεξβνιηθή δξαζηεξηφηεηα 

αλάινγε ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, ηελ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

θηλήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ κέζα ζε έλα 

αλεπαξθέο, αλνξγάλσην θαη ρανηηθφ  πεξηβάιινλ. Οξηζκέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ΓΔΠ-Τ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ θαη ζε παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

δηαηαξαρέο θαη ε δηάγλσζε λα δπζθνιεχεη. Δλδέρεηαη φκσο λα ζπλππάξρνπλ θαη δχν 

δηαηαξαρέο καδί, νπφηε λα είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαη νηδχν δηαγλψζεηο (Ρνχζζνπ, 1988). 

5.  Δπιδεμιολογία 

 Ζ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξαηεξείηαη ε ΓΔΠ-Τ έρεη ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνπ 

ηίζεληαη ζε θάζε θνηλσλία θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο γη’ απηφ θαη πνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Σα πνζνζηά πνηθίιινπλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

 Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ακεξηθή έξεπλεο ηνπνζεηνχλ ηε ζπρλφηεηα απφ 2 έσο 20% 

ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ελψ ζπλήζσο θπκαίλνληαη απφ 3 έσο 5% (Kaplan & Sadock, 

1991). ηελ Αγγιία ην πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη είλαη 1%. Φαίλεηαη πάλησο πσο έλα 4% 

ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ απηή ηε δηαηαξαρή κε ζπρλφηεηα 3 αγφξηα πξνο 1 θνξίηζη. 

Δίλαη πην ζπρλή ζε πξσηφηνθα αγφξηα θαη ζε παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη νη ίδηνη 

ππεξθηλεηηθνί, ή αιθννιηθνί ή έρνπλ θάπνηα άιιε δηαηαξαρή (Kaplan & Sadock, 1991). 

 

6.  Αιηιολογία 

 Ζ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο παξακέλεη άγλσζηε θαη ίζσο λα απνηειεί ην ηειηθφ 

κνλνπάηη πνιιψλ, δηαθνξεηηθψλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Θα ήηαλ ρξήζηκεο λέεο 

έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πνηνη παξάγνληεο  ή ζπλδπαζκνί παξαγφλησλ έρνπλ 

ηηο πην ζεκαληηθέο αηηηνινγηθέο επηδξάζεηο (Ρνχζζνπ, 1998). ηνπο παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ζεσξεζεί ππεχζπλνη ζπκπεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ: Οξγαληθνί παξάγνληεο, 
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λεπξνινγηθνί θαη λεπξνρεκηθνί παξάγνληεο, δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, θαζπζηέξεζε 

ηεο σξίκαλζεο (Kaplan & Sadock, 1991). 

 6.1 Οξγαληθνί παξάγνληεο 

 Δπεηδή ε ππεξθηλεηηθφηεηα παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε παηδηά κε 

εγθεθαιηθφ ηξαχκα ή κφιπλζε, νη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ  αηηηνινγηθά ηε 

δηαηαξαρή  κε δηάθνξνπο νξγαληθνχο παξάγνληεο, φπσο εγθεθαιηθή βιάβε, γελεηηθέο 

αλσκαιίεο, βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο, κνιχλζεηο, δειεηεξηάζεηο θαη ειαθξέο λεπξνινγηθέο 

αλσκαιίεο,  ρσξίο κέρξη ζήκεξα, λα έρνπλ βξεζεί ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα 

παξαπάλσ (Ρνχζζνπ, 1988). Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ δελ θάλεθε λα 

εκθαλίδνπλ κεγάιεο δνκηθέο βιάβεο ή αζζέλεηεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα φηαλ 

εμεηάζηεθαλ κε ζπλεζηζκέλεο λεπξνινγηθέο κεζφδνπο. Αληίζηξνθα πνιιά παηδηά κε 

εγθεθαιηθή βιάβε ή λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ 

ππεξθηλεηηθφηεηαο (Kaplan & Sadock, 1991). Οη νξγαληθέο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη πξνθαινχλ ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα κπνξεί λα νθείινληαη ζε παξάγνληεο 

θαζαξά γελεηηθνχο (πνπ επεκβαίλνπλ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο) ή ζε αξλεηηθνχο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ εκβξπτθή πεξίνδν (πξνγελλεηηθνί), 

ζηνλ ηνθεηφ (πεξηγελλεηηθνί) ή θαη κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ (κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο) 

(Μπεδεβέγθεο, ρρ). 

  

6.2 Γελεηηθνί παξάγνληεο            

 Μηα γελεηηθή βάζε ηεο ΓΔΠ-Τ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα αλάκεζα ζε κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο απφ φηη ζε δηδπγσηηθνχο. 

Δπίζεο έρεη βξεζεί φηη νη θπζηθνί γνλείο ησλ παηδηψλ κε ππεξθηλεηηθφηεηα ππνθέξνπλ 

απφ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, αιθννιηζκφ, δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη γνλείο άιισλ παηδηψλ (Kaplan & Sadock, 1991, 

Μπεδεβέγθεο, ρρ). 

 

 6.3 Αιιεξγίεο 

 ρεηηθά πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε δηαηξνθή θαη ε κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηεο ΓΔΠ-Τ (Barnes, 1992). Ο 

Feingold ζεσξεί ππεχζπλεο ηηο ηερλεηέο ρξσζηηθέο νπζίεο, ηηο ηερλεηέο γεχζεηο ή ηα 
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ζπληεξεηηθά, ελψ άιινη απνδίδνπλ επαηζζεζία ζε θνηλέο ηξνθέο, φπσο ην ζηηάξη, ην 

γάια, ην θαιακπφθη, ηα απγά, αθφκα θαη ηε δάραξε. Ζ δηαηηεηηθή ζεσξία ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε (Ρνχζζνπ, 1988). 

 

  

6.4 Φπρνινγηθνί παξάγνληεο 

  Όηαλ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο νξγαληθήο βιάβεο ή ηζηνξηθφ αξλεηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηέηνην πξφβιεκα, ε έξεπλα 

ζηξέθεηαη ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ, θαζαξά ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ σο αηηίσλ 

ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο (Μπεδεβέγθεο, ρρ). Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ, ην ρακειφ κνξθσηηθφ –νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 

νηθνγελείο παξάγνληεο ζπλδέζεθαλ θπξίσο κε ηελ έιιεηςε πξνζνρήο ησλ παηδηψλ κε 

απηή ηε δηαηαξαρή (Kaplan & Sadock, 1991, Μπεδεβέγθεο, ρρ). 

 

7.  Ανηιμεηώπιζε  

 Ζ «ζεξαπεπηηθή» αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ πξέπεη λα είλαη 

πνιχπιεπξε. Έλα παηδί κ’ απηή ηε δηαηαξαρή αηζζάλεηαη φηη φινη ην επηθξίλνπλ , φηη ην 

αδηθνχλ. Γη΄ απηφ πξηλ απ’ φια ρξεηάδεηαη ηελ αποδοσή θαη ηελ καηανόεζή καο. Πξέπεη 

λα λνηψζεη φηη ην θαηαιαβαίλνπλ γηαηί απηφ ιεηηνπξγεί γηα ην ίδην σο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο , είλαη έλαο ιφγνο λα παξακείλεη ζην ζρνιείν έζησ θαη κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

θαη έλαο ιφγνο λα έρεη επηδφζεηο ζε θάπνηνλ ηνκέα έμσ απφ ην ζρνιείν π.ρ. θάπνην 

ηδηαίηεξν ηαιέλην. 

Έπεηηα ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα ηνπ βάιεη όπια. Όρη φκσο πνιχ ζηελά, γηα λα κπνξνχλ 

λα ηεξεζνχλ. Σν ζχζηεκα ησλ νξίσλ πξέπεη λα δνπιεχεη θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη 

γηα λα έρεη απνηειέζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε ζςμβοςλεςηική πξνο ηνπο γνλείο , ζα 

ήηαλ ελδεδεηγκέλε. 

Αθφκα ε ηποποποίεζε ζςμπεπιθοπάρ  θαη ε τςσοκινεηική εκπαίδεςζε ή 

επανεκπαίδεςζε κπνξεί λα βνεζήζνπλ. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη αλαγθαία θαη ε θαπμακεςηική αγυγή  

 7.1 Φαξκαθνζεξαπεία 
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 Γεληθά ε ρξήζε θαξκάθσλ ζε παηδηά δελ είλαη επηζπκεηή, αιιά νξηζκέλεο θνξέο 

εηδηθά γηα ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ, είλαη απαξαίηεηε γηα λα ηεζεί ππφ έιεγρν ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Σα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζπλήζσο είλαη δηεγεξηηθά κεζπιθαηληδάηε (Ritalin,),  

ή ακθεηακίλε (Dexedrine), ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρνξεγείηαη πεκνιίλε (Cylert) ή 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (Kaplan & Sadock, 1991, Μπεδεβέγθεο, ρρ, Ρνχζζνπ, 

1988). Βέβαηα, ηα θάξκαθα, θαιφ είλαη λα πξνζηίζεληαη ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα 

αθνχ πξψηα εμαληιεζνχλ φινη νη άιινη ηξφπνη θαη δελ θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Πάλησο έλα πνζνζηφ 70%-80% ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη 

θαιά ζηε θαξκαθνζεξαπεία κε δηεγεξηηθά θάξκαθα. 

 

 7.2. Φπρνζεξαπεία 

 Ζ παξαδνζηαθή ςπρνζεξαπεία δελ θαίλεηαη λα βνεζάεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, σζηφζν 

ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεπηεξνγελψλ ηεο ζπκπησκάησλ, 

φπσο είλαη ην ρακειφ ζπλαίζζεκα, ηα αηζζήκαηα απνηπρίαο θαη αλεπάξθεηαο πνπ 

λνηψζνπλ ζπρλά ηα ππεξθηλεηηθά παηδηά θαη πνπ ηα νδεγνχλ ζε αληηθνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Μπεδεβέγθεο, ρρ). Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο κέζνδνη ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ηφζν απφ ηνπο δαζθάινπο φζν θαη απφ 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα έρνπλ αξθεηή επηηπρία (Μπεδεβέγθεο, ρρ, Kaplan & 

Sadock, 1991). 

 

 7.3 πκβνπιεπηηθή γνλέσλ 

 Αξθεηνί γνλείο αηζζάλνληαη ελνρέο θαη απνδίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππεξθηλεηηθνχ παηδηνχ ζηε δηθή ηνπο «ιαλζαζκέλε» αγσγή, αθνχ δελ γλσξίδνπλ ην 

θχξην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ (Μάξθνπ, 1983). ηφρνη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη λα 

βνεζήζεη ηνπο γνλείο λα απνδερηνχλ ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ, λα μεπεξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ελνρήο πνπ λνηψζνπλ αδηθαηνιφγεηα, λα αθήλνπλ ην παηδί λα θάλεη 

πξάγκαηα πνπ θάλνπλ ηα άιια παηδηά θαη λα έρνπλ ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο απφ ην παηδί 

ηνπο (Μπεδεβέγθεο, ρρ). Ζ ηερληθή ησλ νξίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ θαη λα ηεξείηαη θαη ζην ζπίηη φζν απηφ είλαη δπλαηφλ. 
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 7.4 Παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε 

 Ζ παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠ-Τ κπνξεί λα πάξεη δχν κνξθέο : ηε γεληθή 

θαη ηελ εηδηθή (Μπεδεβέγθεο, ρρ). Με ηε γεληθή αληηκεηψπηζε ζηελ νπζία δεκηνπξγνχκε 

ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην παηδί λα ζπγθεληξσζεί θαη λα θέξεη ζε πέξαο κηα 

δξαζηεξηφηεηα (Μπεδεβέγθεο, ρρ). Γηα παξάδεηγκα ην ππεξθηλεηηθφ παηδί πξέπεη λα 

θάζεηαη ζε έλα ζεκείν φπνπ ππάξρνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα εξεζίζκαηα. Σα 

κπξνζηηλά ζξαλία πξνζθέξνληαη θαη γηα ην ιφγν φηη είλαη δπλαηή κηα άκεζε επέκβαζε 

εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη γηα ην ιφγν φηη ε παξνπζία θαη κφλν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξα θαηεπλαζηηθά θαη εξεκεί ηηο αλεζπρίεο ηνπ παηδηνχ (Μάξθνπ, 1993). 

 Με ηελ εηδηθή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηδαρζνχλ ζην 

παηδί ηξφπνη, κε εηδηθέο αζθήζεηο, γηα λα μεπεξάζεη πξνβιήκαηα θαη αλεπάξθεηεο ζε 

ηδηαίηεξνπο ηνκείο ηεο γλσζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, φπσο ινγνζεξαπεία (γηα ηε βειηίσζε 

ηεο άξζξσζεο), αλαγλσζηηθέο αζθήζεηο θαη ςπρνθηλεηηθή εθπαίδεπζε ή επαλεθπαίδεπζε 

(Μπεδεβέγθεο, ρρ.). Ζ πξναγσγή ηεο κάζεζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζαθψο ππφςε. Ζ 

ζρνιηθή κάζεζε κπνξεί λα απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ ή ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ φηαλ αλαγλσξηζηνχλ νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή πξάμε πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κέζα απφ πξνγξάκκαηα ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Κάηη ηέηνην βέβαηα απαηηεί θαη εθπαίδεπζε ησλ ηδίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πάλσ ζε ηερληθέο θαη κεζφδνπο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Όια ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα πξέπεη  λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζαλ 

κηα θαηεγνξία εηδηθήο αλάγθεο θαη λα ζθεθηνχλ ζπγθεθξηκέλα πσο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί (Taylor, 1992). 

 ηελ επηθνηλσλία καο κε ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε 

επηθξηηηθή γιψζζα θαη ζπλερείο παξαηεξήζεηο. Αλ ζέινπκε λα παξέκβνπκε θαιχηεξα λα 

ην θάλνπκε κε κε ιεθηηθφ ηξφπν. Έηζη φηαλ ζέινπκε λα εζπράζνπκε έλα ππεξθηλεηηθφ 

παηδί, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο : 

 Να ζηαζνχκε αθξηβψο δίπια ηνπ 

 Να βάινπκε ην ρέξη καο ζηνπο ψκνπο ηνπ 

 Να αλαπηχμνπκε καδί ηνπ έλα θψδηθα επηθνηλσλίαο κε ζχκβνια θαη λεχκαηα, 

φπσο π.ρ. ην ζχκβνιν ηεο εζπρίαο ή κηθξέο θαξηνχιεο κε ην ζχκβνιν STOP 
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Μάξθνπ, 1993). Απιέο ελέξγεηεο ρεηξηζκνί θαη θαλφλεο εθ κέξνπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα έρνπλ πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη ζην παηδί κε ΓΔΠ-Τ επθαηξίεο λα εθηνλψλεηαη, 

δηαθνξεηηθά ζα ην θάλεη ην παηδί απφ κφλν ηνπ αλαζηαηψλνληαο νιφθιεξε ηελ 

ηάμε. 

 ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε θαη αληηκεηψπηζε πξνηείλνληαη επηπιένλ : 

 Πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο άζιεζεο θαη κε επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο. Ο 

αζιεηηζκφο είλαη γεληθά σθέιηκνο γηα ην ππεξθηλεηηθφ παηδί θαη ηδηαίηεξα ε 

αηνκηθή άζθεζε. Σν παηρλίδη ζε νκάδεο (π.ρ. πνδφζθαηξν δελ ελδείθλπηαη) 

(Μάξθνπ, 1993). 

 Αζθήζεηο εξεκίαο 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ π.ρ. λα ηνπ 

αλαηεζεί λα πνηίζεη φια ηα ινπινχδηα ζην κπαιθφλη, ή ζηνλ θήπν ηνπ ρσξίο λα 

απνζπάηαη απφ άιια εξεζίζκαηα (Μάξθνπ, 1993).  

 «Επιπλέον, είναι ζκόπιμο να καθόμαζηε δίπλα ηος και με ήπεμο ηπόπο να ηο 

καηεςθύνοςμε πάνυ ζηην επγαζία πος ηος αναθέζαμε -π.σ. λύζη αζκήζευν- και ηην οποία 

ππέπει να ολοκληπώζει οπυζδήποηε. Μαρ ενδιαθέπει να αναπηύξει μια αποηελεζμαηική 

μέθοδο ελέγσος ηηρ παποπμηηικόηηηαρ ζηο γνυζηικό ηομέα» (Μάξθνπ, 1993). 

 Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ είλαη φηη δελ ππάξρεη κηα κφλν κέζνδνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ. πρλά απαηηείηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο κεζφδσλ  θαη φρη ε άθξηηε πξνζθφιιεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ 

πξφηππν. Πνιιέο θνξέο ν ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

παξνπζηάδεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα (Μπεδεβέγθεο, ρρ). 
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