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Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών 

1.Εισαγωγή 

  Το φαινόμενο  των μαθησιακών  δυσκολιών, έγκειται σε αναπτυξιακά 

προβλήματα και στην  καθυστέρηση απόκτησης της ικανότητας παραγωγής του 

λόγου από τα παιδιά. Η σημασία του γραπτού λόγου σχετίζεται με το κοινωνικό 

γίγνεσθαι καθώς ο γραπτός λόγος είναι μέσο επικοινωνίας, μέσο εξωτερίκευσης 

συναισθημάτων καθώς και μέσο μετάδοσης ιδεών. Παρ ‘όλη τη σπουδαιότητα όμως 

του γραπτού λόγου υπάρχουν αρκετοί μαθητές που δεν κατορθώνουν να τον 

αποκτήσουν. Ο γραπτός λόγος απαιτεί ανώτερες γνωστικές διεργασίες στις οποίες οι 

μαθητές με μαθησιακά προβλήματα υστερούν. Στις παρακάτω γραμμές θα 

αναφερθούμε στην δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ. Συγκεκριμένα, περιγράφουμε τα κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δυσκολιών αυτών  καθώς και τρόπους με τους 

οποίους το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν ώστε να 

αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα μαθησιακά προβλήματα μέσα από το κατάλληλο 

υποστηρικτικό πλαίσιο.         

2.1. Ορισμός και μορφές δυσλεξίας  

 Ως δυσλεξία υπό την έννοια και τη στοχοθεσία του συνεδρίου, με την οποία 

χρησιμοποιείται σήμερα για παιδαγωγικούς και άλλους σκοπούς, θεωρείται η 

διαταραχή που παρουσιάζεται σε παιδιά, τα οποία παρά τη φοίτησή τους σε 

συνηθισμένες σχολικές τάξεις αποτυγχάνουν να αποκτήσουν τις γλωσσικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία, σε 

βαθμό ανάλογο με τις διανοητικές τους ικανότητες.( Κωνσταντίνος Πόρποδας, 1997 

:32) Η δυσλεξία δεν συνδέεται με τη νοητική στέρηση και είναι κατά 85% 

κληρονομική. Δεν υπάρχει μια ενιαία μορφή δυσλεξίας. Η δυσλεξία διαφέρει από 

παιδί σε παιδί γι’ αυτό και η αντιμετώπισή της πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα 

ανάλογα με τη βαρύτητα του φαινομένου, τις καταβολές της και το χρόνο 

αναγνώρισής της. Η δυσλεξία είναι είτε επίκτητη, δηλαδή οι ικανότητες ανάγνωσης 

και γραφής είχαν αποκτηθεί πλήρως αλλά χάθηκαν ή ελλαττώθηκαν μετά από 

εγκεφαλικό τραυματισμό, είτε ειδική όπου το άτομο εξ αιτίας γενετικών παραγόντων 

δεν κατορθώνει στην αναπτυξιακή του πορεία, να αποκτήσει τις αναγνωστικές και 

ορθογραφικές δεξιότητες.   Η δυσλεξία λοιπόν, σήμερα διακρίνεται στην οπτική 

δυσλεξία και στην ακουστική δυσλεξία. Η οπτική δυσλεξία είναι η πλέον 

διαδεδομένη μορφή δυσλεξίας. Πρόκειται για ελλείμματα στην οπτική αντίληψη, την 

οπτική διάκριση και την οπτική μνήμη. Συχνά ένα παιδί με  οπτική δυσλεξία αδυνατεί 

να μετατρέψει τα γραπτά σύμβολα σε λεκτικό περιεχόμενο. Η δυσκολία αυτή δεν έχει 

να κάνει  βέβαια με προβλήματα όρασης αλλά με λάθη που σχετίζονται με τον 

προσανατολισμό και την ακολουθία των συμβόλων. Δηλαδή, παρατηρούνται σοβαρά 

προβλήματα τόσο στην ανάγνωση όσο και την κατανόηση κειμένων. Αυτό διότι ο 

μαθητής προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα γραπτά σύμβολα, να αναγνωρίσει τα 

γράμματα, και χάνει έτσι το νόημα των προτάσεων ενώ μπορεί να τονίζει λάθος τις 

λέξεις. Από την άλλη ένα παιδί με οπτική δυσλεξία μπορεί να διαβάζει πολύ καθαρά 
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και γρήγορα ένα κείμενο, όμως αν προσέξει κανείς με ακρίβεια θα παρατηρήσει πως 

διαβάζει κατά προσέγγιση χρησιμοποιώντας δικές του λέξεις με παρόμοιο νόημα με 

αυτές του κειμένου. Έρευνα απέδειξε πρόσφατα ότι ο δυσλεκτικός μαθητής αδυνατεί 

να κατανοήσει ομάδες γραμμάτων και όχι μεμονωμένα γράμματα. Δηλαδή η 

δυσκολία έγκειται στην αναγνώριση λέξεων καθώς ένα δυσλεκτικό παιδί αδυνατεί να 

κωδικοποιεί λέξεις σε συνάρτηση με την οπτικό-χωρική κωδικοποίηση. Επιπλέον 

κατά την ανάγνωση είναι πιθανό να κάνει λάθη τα οποία δεν αναγνωρίζει και αυτό 

αποδεικνύει πως τελικά δεν αντιλαμβάνεται το νόημα των προτάσεων.  Συγχέει συχνά 

λέξεις ή γράμματα που έχουν οπτική ομοιότητα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

της καθρεφτικής αντιστοιχίας( π.χ. 3 αντί για ε). Μία άλλη δυσκολία είναι η σύγχυση 

στην ακολουθία. Δηλαδή παρατηρείται  δυσκολία στη μαθηματική σειρά των 

αριθμών, στην κατεύθυνση κατά την ανάγνωση από τα αριστερά προς τα δεξιά ακόμα 

και στην ακολουθία των μηνών του έτους ή και των ημερών της εβδομάδας. Οι 

δυσκολίες αυτές απορρέουν από την προβληματική αντίληψης του χρόνου και της 

σειράς που εκτελούνται τα γεγονότα στην καθημερινή ζωή. Ακόμα δυσκολεύεται να 

ακολουθεί τη σειρά των εντολών ή οδηγιών από τους γονείς ή το δάσκαλο. Αυτό 

διότι αντιλαμβάνεται πολύ συγκεχυμένα τις οδηγίες που του δίνονται με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί να τις συγκρατήσει στη μνήμη του με μια κανονική χρονική 

ακολουθία. Έτσι το δυσλεκτικό παιδί  απογοητεύεται και  νιώθει αδυναμία στο να 

είναι συνεπές. Η αδυναμία προσανατολισμού στον χώρο είναι άλλο ένα κύριο 

χαρακτηριστικό της οπτικής δυσλεξίας. Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί αδυνατεί να 

διακρίνει το  πάνω με το κάτω, το δεξιά με το αριστερά. Η δεύτερη μορφή δυσλεξίας 

είναι η ακουστική δυσλεξία. Και σε αυτήν την περίπτωση τα παιδία έχουν κανονική 

ακοή όμως δεν κατέχουν την ικανότητα να συνδέουν ήχους και σύμβολα, που 

συνιστά τη βάση της ανάγνωσης και γραφής. Εδώ παρουσιάζεται διαταραχή της 

ακουστικής μνήμης. Επομένως στον γραπτό λόγο κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη 

και παρουσιάζουν μεγάλη καθυστέρηση στην γραφή καθ’ υπαγόρευση. Ένα παιδί με 

ακουστική  δυσλεξία για να γράψει μια πρόταση μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 3-5 

λεπτά.  Αισθάνεται  πως δεν προλαβαίνει να ακούσει καλά τα δάσκαλο που 

υπαγορεύει με αποτέλεσμα να ζητά να επαναλάβει την υπαγόρευση μίας πρότασης 

πολλές φορές. Επίσης δυσκολεύεται να αναγνωρίσει  την ομοιοκαταληξία ανάμεσα 

σε δύο λέξεις ενός κειμένου και ένα άλλο πρακτικό πρόβλημα σε αυτήν την 

περίπτωση είναι η αδυναμία του να αποστηθίζει ποιήματα με ομοιοκαταληξία .Οι 

δυσκολίες στην ορθογραφημένη γραφή έχουν αναφερθεί από επιστήμονες ως 

διαταραχές κυρίως στη βραχύχρονη μνήμη. Αυτό διότι παρουσιάζονται δυσκολίες 

στην μνημονική εγγραφή και ανάκληση γραμμάτων αλλά και αντιστοιχία ήχου - 

συμβόλου. Επομένως μια λέξη που διδάχθηκε σήμερα λόγω της διαταραχής στην 

μνήμη αύριο έχει ξεχαστεί. Μία τρίτη διάκριση της δυσλεξίας που προστέθηκε 

αργότερα στη μελέτη του φαινομένου από τους επιστήμονες περιγράφει μια 

περισσότερο βαριάς μορφής δυσλεξία που περιλαμβάνει και την ακουστική και την 

οπτική δυσλεξία που ονομάζεται και μεικτή δυσλεξία.  
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2.2. Τρόποι παρέμβασης προς τα δυσλεκτικά παιδιά στο σχολικό πλαίσιο 

    Πέρα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δυσλεξίας, ένας τρόπος 

αναγνώρισης του φαινομένου στο σχολικό πλαίσιο είναι η δυσαναλογία που 

παρουσιάζει ο μαθητής στο νοητικό του επίπεδο και τις επιδόσεις του στα σχολικά 

μαθήματα. Δηλαδή ενώ ένας μαθητής με δυσλεξία δεν έχει καμία έκπτωση νοητικού 

δυναμικού, οι αποδώσεις του στα μαθήματα του σχολείου είναι πολύ χαμηλές. Για τη 

θεραπεία της δυσλεξίας, παίζει ρόλο τόσο η παρέμβαση ειδικού επιστήμονα όσο και 

η υποστήριξη του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο από τον εκπαιδευτικό. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να παραθέσουμε ορισμένες πρακτικές συμβουλές προς τους 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά, όσον αφορά την ενδυνάμωση 

της ακουστικής αντίληψης ενός δυσλεκτικού μαθητή, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο 

και αποτελεσματικό να προτρέπει ο δάσκαλος το μαθητή με δυσλεξία όταν γράφει 

μια λέξη και ιδιαίτερα πολυσύλλαβη να τη διαβάζει μεγαλόφωνα ταυτόχρονα. Η 

διαδικασία αυτή ενισχύει τόσο την ακουστική αντίληψη όσο και την λειτουργία του 

αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη μάθηση. Πρόκειται 

για τη φωνολογική κατηγοριοποίηση των λέξεων μέσω της οποίας αναπτύσσονται οι 

δεξιότητες ορθογραφημένης γραφής και ανάγνωσης. Ένας παράγοντας ίσως και 

καταστρεπτικός για την πρόοδο ενός δυσλεκτικού και όχι μόνο μαθητή είναι η 

τηλεόραση. Συγκεκριμένα η πολύωρη παρακολούθηση ευτελών τηλεοπτικών 

δρώμενων από τους μαθητές παθητικοποιεί τη σκέψη, και εξασθενεί τη μνήμη. 

Ειδικά για έναν δυσλεκτικό μαθητή που δυσκολεύεται να αποστηθίσει λέξεις και έχει 

φτηνό λεξιλόγιο, η τηλεόραση δρα με τρόπο κατασταλτικό των γνωστικών του 

λειτουργιών. Ενημερωτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ εμπλουτίζουν τον μαθητή με 

γνώσεις. Όσον αφορά την διαταραγμένη οπτική αντίληψη που είναι ένα ακόμη 

γνώρισμα του δυσλεκτικού μαθητή, επιφέρει συνέπειες στην κατανόηση της 

ορθογραφίας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συχνές ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με 

το σωστό ΄΄ι΄΄ επιφέρουν δραματικές συνέπειες στον δυσλεκτικό μαθητή εφόσον 

υστερεί στην ορθογραφία, προκαλώντας άγχος και ανασφάλεια. Ένας καλύτερος 

χειρισμός από την πλευρά του εκπαιδευτικού θα μπορούσε να είναι η χρήση 

χρωμάτων στη σωστή ορθογραφία των λέξεων. Τα χρώματα στα αντίστοιχα 

γράμματα που καθορίζουν την ορθογραφία μιας λέξης,  αποθηκεύονται καλύτερα στη 

μνήμη και ο μαθητής με δυσλεξία αποκτά ευκολότερα και με πιο ευχάριστο τρόπο 

την ορθή γραφή των λέξεων. Στην περίπτωση της ικανότητας προσανατολισμού στον 

χώρο και το χρόνο, που ένας δυσλεκτικός μαθητής συνήθως υστερεί, μέσα από τη 

ζωγραφική, μια ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά, ο μαθητής με δυσλεξία μπορεί 

να ενισχύσει την αντίστοιχη ικανότητα. Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος θα μπορούσε να 

ζητήσει από το δυσλεκτικό μαθητή να ζωγραφίσει σχήματα προς μια κάθε φορά 

κατεύθυνση και μάλιστα να χρησιμοποιεί διαφορετικά  χρώματα ενώ ταυτόχρονα ο 

μαθητής θα αναφέρει λεκτικά τι ζωγραφίζει. Για παράδειγμα, ο μαθητής αναφέρει 

τώρα ζωγραφίζω το πρώτο βέλος ώστε να είναι προς τα  πάνω και το ζωγραφίζω 

κόκκινο. Τώρα ζωγραφίζω το δεύτερο βέλος ώστε να είναι προς τα κάτω και το 

ζωγραφίζω κίτρινο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την ικανότητα του μαθητή να 

προσανατολίζεται στο χώρο και να μη συγχέει έννοιες όπως το δεξιά με το αριστερά 
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ή το πάνω με το κάτω. Γενικότερα η έλλειψη συγκέντρωσης,  παρατηρητικότητας και 

διαταραχές στην μνήμη αποτελούν ένα ακόμη γνώρισμα του φαινομένου της 

δυσλεξίας. Η συγκέντρωση και παρατηρητικότητα αποτελούν βασικές έννοιες για τη 

συμμετοχή του μαθητή στην σχολική τάξη. Ο δάσκαλος σε αυτήν την περίπτωση 

καλό είναι να μην δίνει στους μαθητές και ιδιαίτερα σε όσους παρουσιάζουν 

δυσλεξία κείμενα πυκνογραμμένα αλλά κείμενα ευχάριστα που ο γραπτός λόγος 

εναλλάσσεται με εικόνες ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του μαθητή. Επίσης, 

επειδή η συγκέντρωση του δυσλεκτικού μαθητή μπορεί διασπάται εύκολα στις 

ασκήσεις οι εκφωνήσεις θα πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια ώστε να μην 

προκαλούν σύγχυση στο μαθητή και να βοηθούν ιδιαίτερα το δυσλεκτικό μαθητή να 

αντιληφθεί το θέμα και να συγκεντρωθεί απ’ ευθείας σε αυτό. Επιπλέον ειδικά για 

έναν δυσλεκτικό μαθητή, παίζει ρόλο η ποιότητα και όχι η ποσότητα του υλικού προς 

μελέτη. Ενώ, για μικρότερης τάξης  παιδιά με δυσλεξία που δυσκολεύονται να 

μάθουν ορισμένες  λέξεις, μια καλή μέθοδος θα μπορούσε να είναι η  ένταξη αυτών 

των λέξεων από τον εκπαιδευτικό σε μια ιστορία ή παραμύθι. Με τον τρόπο αυτό   

μπορούμε να αναπτύξουμε το λεξιλόγιο του μαθητή καθώς οι λέξεις ενταγμένες στα 

πλαίσια ενός παραμυθιού, που εξάπτει τη φαντασία, αποθηκεύονται και ενισχύουν τη 

μνήμη με πιο δημιουργικό τρόπο, πόσο μάλλον για ένα δυσλεκτικό μαθητή με πενία 

λεξιλογίου. Επίσης, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ως συμπληρωματικού 

μέσου διδασκαλίας συμβάλει αξιόλογα στην προαγωγή σχολικών δεξιοτήτων. 

Τελευταία μάλιστα δημιουργήθηκαν προγράμματα για Η/Υ που στοχεύουν στην 

βελτίωση της αναγνωστικής συμπεριφοράς του δυσλεκτικού μαθητή. Τέλος ας μην 

ξεχνάμε και τον ψυχολογικό παράγοντα εντάσσοντας στην εκπαίδευση το 

υποστηρικτικό πλαίσιο ειδικά για έναν δυσλεκτικό μαθητή, τονίζοντας την αξία της 

μάθησης στην καθημερινή ζωή, την αξία της στα πλαίσια της επικοινωνίας, της 

έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων ειδικά μέσα από το γραπτό λόγο. Ενισχύουμε 

έτσι τη θέληση του δυσλεκτικού μαθητή να μάθει, να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο, 

να καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να ακολουθήσει ακόμα και τον 

ακαδημαϊκό χώρο με την υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της 

οικογένειας. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στο δάσκαλο ο οποίος κατευθύνει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση επίλυσης προβλημάτων δυσλεξίας το 

πρόγραμμα άτυπης εκπαίδευσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στον μαθητή και στις 

ιδιαίτερες ανάγκες του ενώ ο δάσκαλος θα πρέπει να λειτουργεί ως αρωγός στην 

προσπάθεια αυτή του μαθητή.   

3.1. ΔΕΠΥ: Ορισμός του φαινομένου και τα κύρια χαρακτηριστικά του 

 Η ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) 

αποτελεί  διαταραχή της προσοχής ενώ η υπερκινητικότητα ορίζεται και εμφανίζεται 

στα παιδιά ως υπερδραστηριότητα, απροσεξία και παρορμητικότητα.  Η ΔΕΠΥ 

μπορεί να συνυπάρχει με τη δυσλεξία. Γενικά τα υπερκινητικά παιδιά κάνουν 

κινήσεις εκεί που αυτό δεν αναμένεται. Ένας μαθητής με ΔΕΠΥ είναι αυτό που 

ονομάζουμε ως «τεμπέλη και κακό» μαθητή. Το παιδί με ΔΕΠΥ θέλει να 

συμμορφωθεί στο περιβάλλον του σχολείου και της οικογένειας και να ακολουθεί το 
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πρόγραμμα όμως δεν μπορεί. Η ΔΕΠΥ μπορεί να συνυπάρχει με  μαθησιακές 

δυσκολίες  ενώ επιφέρει συνέπειες στην ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής του 

μαθητή την ώρα του σχολικού μαθήματος , περιλαμβάνει μια γενικότερη κινητική 

αδεξιότητα και τα κύρια συμπτώματά της διαρκούν στην περίοδο της σχολικής 

ηλικίας. Θεωρείται ψυχιατρική διαταραχή και η παρέμβαση είναι φαρμακευτική. Η 

διαταραχή εντοπίζεται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια.  Τα κύρια 

σημεία, σε γνωστικό επίπεδο, που παρουσιάζουν διαταραχή κατά το φαινόμενο της 

ΔΕΠΥ είναι η γνωστική αναστολή της απάντησης που συνιστά τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς, η γνωστική ευελιξία δηλαδή η μεταφορά της προσοχής από το ένα 

ερέθισμα στο άλλο, ο σχεδιασμός της συμπεριφοράς ώστε να ανταπεξέρχεται ο 

μαθητής στις υποχρεώσεις του και να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, η 

συντελούμενη προσοχή που είναι η συγκέντρωση σε μια μόνο διαδικασία, ο 

συναισθηματικός αυτοέλεγχος που περιλαμβάνει τον έλεγχο των συναισθημάτων 

όπως η βία και τέλος η αναβολή της  ικανοποίησης δηλαδή να μπορεί ο μαθητής να 

ελέγχει τη συμπεριφορά του όταν είναι με άλλους, για παράδειγμα να μη σπρώχνει 

τους άλλους συμμαθητές του. Οι κινήσεις ενός μαθητή με ΔΕΠΥ χαρακτηρίζονται 

από έντονη αδεξιότητα. Αυτό οφείλεται σε μια αδυναμία αυτοματοποίησης των 

κινήσεων. Δεν κατορθώνει ο εγκέφαλό τους να ισορροπεί και να προγραμματίζει τις 

κινήσεις τους με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ακόμα και στο να ψάξουν ένα βιβλίο 

στο ράφι της βιβλιοθήκης. Οι μαθητές με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται  να συγκεντρωθούν 

ενώ παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γραφής και ανάγνωσης καθώς 

αποτελούν διεργασίες που επιβάλουν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και 

αυτοματοποίησης των κινήσεων, δεξιότητες στις οποίες ένας μαθητής με ΔΕΠΥ 

υστερεί .Η ζωή ενός παιδιού με ΔΕΠΥ στο σχολείο είναι ένα χάος. Τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ συχνά δείχνουν να ονειροπολούν. Οι γλωσσικές και γνωστικές αδυναμίες των 

παιδιών αυτών τα καθιστούν ευάλωτα στις σχολικές εργασίες που απαιτούν αυξημένο 

γνωστικό φορτίο.  Η συναισθηματική  κατάσταση ενός παιδιού με ΔΕΠΥ 

μεταβάλλεται συνεχώς, παρουσιάζει δηλαδή μια συναισθηματική αστάθεια και 

διαταραχές κοινωνικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, έχουν αναφερθεί συχνά 

φαινόμενα επιθετικής συμπεριφοράς και σχολικού εκφοβισμού από παιδιά με ΔΕΠΥ. 

Παρουσιάζουν αντικοινωνικές συμπεριφορές, εφόσον δεν ελέγχουν τις παρορμήσεις 

τους και μπορεί αν εμφανιστούν  προβλήματα ύπνου. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ ενώ 

κινούνται γρήγορα η ταχύτητα επεξεργασίας μια πληροφορίας καθυστερεί. Δηλαδή 

δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερο χρόνο στο 

να απαντήσει σε μια ερώτηση σε σχέση με το μέσο μαθητή. Η ΔΕΠΥ είναι μια 

διαταραχή που δεν είναι ενιαία σε όλους τους μαθητές. Εξαρτάται από το φύλο, τους 

ψυχοκοινωνικούς παράγοντες δηλαδή το  οικογενειακό  περιβάλλον και τη στάση των 

γονέων απέναντι στα παιδία τους ενώ η μορφή της διαταραχής δεν είναι πάντα ίδια 

και διακρίνεται σε τρείς τύπους. Σε ορισμένα παιδιά παρουσιάζεται μόνο η διαταραχή 

της προσοχής  και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε τον απρόσεκτο τύπο, ενώ στον 

υπερκινητικό – παρορμητικό τύπο παρουσιάζεται η υπερκινητικότητα και  η 

παρορμητικότητα. Τέλος ο συνδυασμένος τύπος, που είναι  μια πιο σπάνια αλλά και 

πιο βαριάς μορφής ΔΕΠΥ, συνυπάρχουν  όλα τα χαρακτηριστικά, δηλαδή η 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574  6 

απροσεξία ,η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα καθιστώντας τη μορφή αυτή 

περισσότερο περίπλοκη ως προς τη θεραπεία. Τέλος είναι συχνό το φαινόμενο της 

αριστεροχειρίας και σπανιότερα της αμφιχειρίας σε παιδιά με ΔΕΠΥ αλλά και 

γενικότερα στις περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών. 

3.2. Παρέμβαση και υποστήριξη από το σχολικό περιβάλλον προς τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ 

 Πέρα από την παρέμβαση των ειδικών επιστημόνων για την αντιμετώπιση της 

ΔΕΠΥ,  το σχολικό πλαίσιο και η ορθή συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους 

μαθητές με ΔΕΠΥ  αποτελεί τη βάση για την αντιμετώπιση και θεραπεία της 

διαταραχής. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το 1971 έως και σήμερα 

συνιστούν την προσαρμογή του σχολικού προγράμματος και τις εφαρμογές 

ενισχυτικής διδασκαλίας για την παροχή του καταλληλότερου υποστηρικτικού 

πλαισίου  για τους μαθητές με ΔΕΠΥ.  Σε ένα  πρακτικό επίπεδο  ο δάσκαλος είναι 

καλό να γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί με ΔΕΠΥ και 

να προσαρμόζει το πρόγραμμα των σχολικών εργασιών διαφορετικά για τον 

συγκεκριμένο μαθητή από ότι για τους υπόλοιπους. Συγκεκριμένα, καλό είναι οι 

εκθέσεις ενός μαθητή με ΔΕΠΥ, ύστερα από συνεννόηση με τον δάσκαλο να είναι 

μικρότερης έκτασης όπως μία παράγραφος αντί για τρείς  ώστε ακόμα και αν οι 

εργασίες του είναι λιγότερες από τους άλλους να είναι γραμμένες σωστά  

ορθογραφικά και συντακτικά. Είναι καλό ο εκπαιδευτικός να αναθέτει σε έναν 

μαθητή με ΔΕΠΥ εργασίες όπως το σβήσιμο του πίνακα, το μοίρασμα των 

τετραδίων, το δείξιμο στον χάρτη. Με τις πρακτικές αυτές ο μαθητής εκτονώνει και 

απελευθερώνει  ένα μέρος της υπερκινητικότητάς και έντονης ενέργειας ενώ 

ελαχιστοποιείται η κούραση του μαθητή στην προσπάθειά του να συγκεντρώνεται. 

Καλό είναι ο δάσκαλος να επικοινωνεί με τον μαθητή με ΔΕΠΥ με ένα μη λεκτικό 

τρόπο όπως ένα χτύπημα στον ώμο ή ένα αυστηρό βλέμμα. Έτσι δομείται μια 

καλύτερη επικοινωνία αποφεύγοντας φωνές και επιπλήξεις που προκαλούν 

εκνευρισμό και αρνητικό κλίμα στην τάξη. Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο 

μαθητής με  ΔΕΠΥ μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές  στη γραφή και ανάγνωση. 

Στην περίπτωση αυτή μια άσκηση που βοηθάει στην οπτική αντίληψη και εντύπωση 

των γραμμάτων είναι η εξής: ο εκπαιδευτικός δίνει στον μαθητή ένα φύλλο εργασίας 

στο οποίο είναι ήδη τυπωμένα γράμματα και ο μαθητής καλείται να  τα περάσει  από 

πάνω με χρωματιστά μολύβια. Η άσκηση αυτή αυτοματοποιεί τις κινήσεις της γραφής 

και ο μαθητής αποκτά αυτονομία. Επειδή η προσοχή ενός παιδιού με ΔΕΠΥ 

διασπάται πολύ εύκολα καλό είναι να υπογραμμίζονται τα κύρια σημεία του κειμένου 

που καλείται να μάθει ο μαθητής και να τα διαβάζει τμηματικά. Αυτό διότι 

δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο και είναι πιο εύκολο να συγκεντρωθεί σε ένα 

μικρό τμήμα αλλιώς απογοητεύεται και παραιτείται από τις σχολικές εργασίες. Η 

ομαδική δουλειά  στην οποία συμμετέχει και ένα παιδί με ΔΕΠΥ δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τα δύο άτομα. Για ένα παιδί με ΔΕΠΥ το πρόγραμμα της καθημερινότητας 

αποτελεί μια διαδικασία στην οποία δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει. Καθώς κάνει 

άσκοπες κινήσεις και η προσοχή του διασπάται συνεχώς με το παραμικρό ερέθισμα 
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αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις εργασίες που ο δάσκαλο του αναθέτει. Γι αυτό τον 

λόγο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τονίζει και να υπενθυμίζει το πρόγραμμα των 

εργασιών στο μαθητή με ΔΕΠΥ και να υπάρχει μια σαφής δόμηση της 

καθημερινότητας. Στην τάξη πρέπει να καθορίζονται κανόνες που οι μαθητές 

οφείλουν να ακολουθούν πιστά. Ο δάσκαλος μπορεί να επιπλήττει τον μαθητή όταν 

δεν ακολουθεί τους κανόνες ενώ να ενισχύει τη θετική συμπεριφορά και την 

προσπάθεια του μαθητή με ΔΕΠΥ να συγκεντρωθεί και να ακολουθήσει το 

πρόγραμμα της τάξης. Ο μαθητής με ΔΕΠΥ καλό είναι να κάθεται σε ένα θρανίο 

κοντά στην έδρα του δασκάλου και όχι κοντά σε παράθυρο. Πάνω στο θρανίο του 

μαθητή θα πρέπει να βρίσκονται μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα και όχι οτιδήποτε 

άλλο που θα μπορούσε να του διασπά την προσοχή. Καλό είναι το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ευέλικτο ώστε να παρακινεί το 

ενδιαφέρον του μαθητή. Ενώ, για τις εργασίες που του δίνονται ο δάσκαλος μπορεί 

να ενθαρρύνει το μαθητή να επαναλάβει τη διατύπωση της άσκησης. Με τον τρόπο 

αυτό τα παιδιά με ΔΕΠΥ κατανοούν καλύτερα τις εργασίες και έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να λύσουν σωστά τις ασκήσεις τους. Ο εγκέφαλος του μαθητή με ΔΕΠΥ 

κατακλύζεται από ερεθίσματα. Επειδή λοιπόν όπως είναι φυσικό η διάσπαση της 

προσοχής προκαλεί διάσπαση της συγκέντρωσης ένα παιδί με ΔΕΠΥ συνήθως 

αισθάνεται έναν συνεχή ψεύτικο συναγερμό μιας απειλής που δεν υπάρχει. Πρέπει 

λοιπόν ο μαθητής να νοιώθει ασφάλεια στη τάξη. Οι ερωτήσεις του δασκάλου προς 

το μαθητή με ΔΕΠΥ θα πρέπει να είναι σε γλώσσα απλουστευμένη, ρυθμό αργό, με 

περιορισμένες κινήσεις και χειρονομίες. Οι μαθητές με ΔΕΠΥ συχνά απομονώνονται. 

Ο δάσκαλος λοιπόν μέσα από το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στηρίζει το 

μαθητή ώστε να ενταχθεί στην τάξη και στο σχολικό περιβάλλον, ενώ ενισχύει τον 

χαμηλό αυτοσεβασμό και την αυτοεικόνα του παιδιού. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να 

έχει σταθερότητα συμπεριφοράς απέναντι σε έναν μαθητή με ΔΕΠΥ, συνέπεια και 

ακρίβεια στους όρους τις οδηγίες και κυρίως ευαισθησία και σεβασμό στη 

διαφορετικότητα.  Η συμβολή των δασκάλων στην αντιμετώπιση των παραπάνω 

δυσκολιών είναι πολύ σημαντική. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα 

για μάθηση ώστε ένα παιδί  με μαθησιακά προβλήματα να έχει θέληση να 

αντιμετωπίσει  τις αδυναμίες του. Η καλλιέργεια του αισθήματος επιτυχίας και 

τόνωσης του αυτοσυναισθήματος είναι η βάση για παραπέρα προσπάθεια.                                  
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