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Εικονογράφθςθ & Αναγνωςτικι
Κατανόθςθ ςτθ ΔΕΠΤ
• Στα ςφγχρονα πολυτροπικά κείμενα, θ εικονογράφθςθ αςκεί
τουσ μακθτζσ ςτον οπτικό γραμματιςμό και βελτιϊνει τθν
αναγνωςτικι κατανόθςθ (Μikk, 2000).
• Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθ κεωρία του γνωςτικοφ φορτίου
(Sweller, 1994), ενδζχεται θ εικονογράφθςθ να αποτελεί
επιβαρυντικό παράγοντα για τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ
των μακθτϊν με ΔΕΠΤ.
• Πταν οι πλθροφορίεσ του κειμζνου και θ εικονογράφθςθ δε
ςυμφωνοφν, θ εικονογράφθςθ είναι δυνατόν να
αποπροςανατολίςει τθν κατανόθςθ και να επιφζρει
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ μάκθςθ .

Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ ΕΛΚΟΝΟΓΑΦΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΕΛΜΕΝΩΝ ΣΤΘΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΛΚΘ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ ΜΕ ΔΕΡΥ ΧΛΣΤΛΝΑ ΚΟΤΩΝΘ

Πότε μία εικόνα ΔΕΝ αξίηει όςο χίλιεσ
λζξεισ;

Το κείμενο μιλά για τθν αντανάκλαςθ των φφλλων, αλλά θ
εικόνα περιζχει επιπλζον πλθροφορίεσ. Συγκρίνοντασ τθν
πρϊτθ και τθν τρίτθ εικόνα, γίνεται κατανοθτό ότι τα δζντρα
αποτελοφν ςτοιχείο διάςπαςθσ και παρεμβολισ αναφορικά με
τθν αναγνωςτικι κατανόθςθ.
Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ ΕΛΚΟΝΟΓΑΦΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΕΛΜΕΝΩΝ ΣΤΘΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΛΚΘ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ ΜΕ ΔΕΡΥ ΧΛΣΤΛΝΑ ΚΟΤΩΝΘ

• Για τουσ μακθτζσ με ΔΕΡΥ, θ
εικονογράφθςθ είναι πικανόν να
αποτελζςει
διαςπαςτικό
παράγοντα,
μεταφζροντασ το
ςθμείο εςτίαςθσ τθσ προςοχισ
από το κείμενο ςτθν εικόνα (Abedi
et al, 2009).
• Εξαιτίασ
τθσ
περιοριςμζνθσ
μνιμθσ εργαςίασ και των
δυςκολιϊν ςτθν ευελιξία και τθ
ςυντθροφμενθ προςοχι (Barkley,
2006), οι μακθτζσ ενδζχεται να
μθν επιςτρζψουν ςτο κείμενο ι να
επιςτρζψουν ςτο κείμενο χωρίσ
να κυμοφνται το περιεχόμενό του.
Ο ΟΛΟΣ ΤΘΣ ΕΛΚΟΝΟΓΑΦΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΕΛΜΕΝΩΝ ΣΤΘΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΛΚΘ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΩΝ ΜΑΚΘΤΩΝ ΜΕ ΔΕΡΥ ΧΛΣΤΛΝΑ ΚΟΤΩΝΘ

Πότε μια εικόνα αξίηει όςο χίλιεσ λζξεισ
για τουσ μακθτζσ με ΔΕΠΤ;
• Πςο πιο πολφπλοκο είναι το αναγνωςτικό περιβάλλον, και
άρα μεγαλφτερεσ οι απαιτιςεισ για ςχεδιαςμό, οργάνωςθ
και επιτελικι ρφκμιςθ τθσ ςυμπεριφοράσ, τόςο τα παιδιά με
ΔΕΡΥ δυςκολεφονται, εφόςον οι απαιτιςεισ του μακθςιακοφ
του ζργου ξεπερνοφν τισ ικανότθτεσ τουσ ςτθ ςυντθροφμενθ
προςοχι, τθν αυτορρφκμιςθ και τθν αναςτολι αντίδραςθσ
(Locascio et al, 2010)
• Οι εικόνεσ που ςυνοδεφουν ζνα κείμενο πρζπει να
επιλζγονται με τζτοια κριτιρια, ϊςτε να αποφεφγεται θ
υπερφόρτωςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ και να διευκολφνεται ο
οπτικόσ γραμματιςμόσ.

Μελλοντικζσ μελζτεσ
• Ακόμα και αν θ εικονογράφθςθ ζχει ςχεδιαςτεί για να είναι
γνωςτικά βοθκθτικι, είναι πικανόν να αποδειχκεί
λειτουργικά μθ χριςιμθ, εκτόσ και αν ο μακθτισ με ΔΕΡΥ
αντιλαμβάνεται το εικονογραφικό περιεχόμενο με τον
προβλεπόμενο τρόπο.
• Μελλοντικζσ μελζτεσ καλοφνται να καλφψουν το
βιβλιογραφικό κενό και να προτείνουν τρόπουσ για τθν
ενίςχυςθ του οπτικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν με ΔΕΡΥ.
• Χρθςιμζσ πλθροφορίεσ για το ρόλο τθσ εικονογράφθςθσ ςτθν
αναγνωςτικι κατανόθςθ κα παρζχονταν από τθν απεικόνιςθ
τθσ εγκεφαλικισ δραςτθριότθτασ των παιδιϊν με ΔΕΡΥ κατά
τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ πολυτροπικϊν κειμζνων.
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
• Θ παρουςία μακθτϊν με ADHD ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ τάξθσ
αποτελεί πρόκλθςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ.
• Ο εντοπιςμόσ παιδιϊν με ADHD ςυχνά είναι δφςκολοσ γιατί
είναι πολλζσ φορζσ παιδιά με ADHD χαρακτθρίηονται απλϊσ
ωσ «άτακτα» παιδιά.
• Αποςαφινιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ ςτθ διδαςκαλία
των παιδιϊν με ADHD.
• Ανάδειξθ ςτρατθγικϊν που κα βοθκιςουν τον εκπαιδευτικό
ςτθν διδαςκαλία παιδιϊν με ADHD.
• Συμβολι των γονζων ςτο διδακτικό ζργο.
Θ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΜΑΘΘΣΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ADHD ΓΑΪΣΑΝΙΔΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΑΝΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ

• Θ καλι ςχζςθ μεταξφ δαςκάλου-μακθτι με ADHD ενιςχφει
τθν ανζλιξθ του δεφτερου ςτο γνωςτικό αλλά και ςτο
κοινωνικό επίπεδο.
• Πταν δεν ζχει οικοδομθκεί μια κετικι ςχζςθ μεταξφ
δαςκάλου-μακθτι, είναι πιο πικανό ο μακθτισ να νιϊςει
αποξενωμζνοσ και χωρίσ κίνθτρα για μάκθςθ.
• H ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ να παρουςιάηει
ςτακερότθτα και προβλεψιμότθτα.
• Για ζνα αςφαλζσ ςχολικό περιβάλλον, είναι καλό να ηθτά ο
εκπ/κοσ αυτό που επικυμεί να πράξει ο εκάςτοτε μακθτισ κι
όχι αυτό που δεν επικυμεί.
• Διαφοροποιιςθ τθσ διδαςκαλίασ και περικϊρια εκτόνωςθσ
για τον μακθτι με ADHD, π.χ. ςβιςιμο του πίνακα.
Θ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΜΑΘΘΣΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ADHD ΓΑΪΣΑΝΙΔΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΑΝΝΑ

ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ
• Θ εκάςτοτε τιμωρία πρζπει να ςχετίηεται άμεςα με τθν προσ
τιμωρία πράξθ, ϊςτε το παιδί να είναι ςε κζςθ να κάνει
αμζςωσ τθ ςφνδεςθ των ςυνεπειϊν τθσ πράξθσ του και τθσ
επικείμενθσ τιμωρίασ.
• Αν ο εκπ/κόσ υποψιαςτεί τθν φπαρξθ ADHD ςε μακθτι, κα
πρζπει να ςυηθτιςει με τουσ γονείσ του παιδιοφ και να τουσ
παροτρφνει να ςτείλουν το παιδί για διάγνωςθ. Με μια
ζγκυρθ διάγνωςθ μπορεί να γίνει άμεςθ και ςτοχευμζνθ
εκπαιδευτικι παρζμβαςθ.
• Συνεργαςία γονζων, εκπαιδευτικϊν και ειδικϊν για τθν
βζλτιςτθ ακαδθμαϊκι εξζλιξθ των μακθτϊν με ADHD.
• Θ εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται και ςτο ςπίτι από τουσ γονείσ, οι
οποίοι πρζπει να οργανϊςουν ζνα αςφαλζσ και ςτακερό
περιβάλλον για το παιδί.
Θ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΜΑΘΘΣΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ADHD ΓΑΪΣΑΝΙΔΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΑΝΝΑ

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
• Επιτακτικι ανάγκθ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν.
• Διάγνωςθ από Ειδικό Διαφοροδιαγνωςτικό Κζντρο.
• Θ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ δαςκάλου και μακθτι με ΔΕΡΥ,
κα βοθκιςει ςτθν ακαδθμαϊκι εξζλιξθ του δεφτερου.
• Διαφοποιθμζνθ διδαςκαλία
οπτικοποίθςθ του μακιματοσ
μζςω γραφθμάτων, εννοιολογικϊν χαρτϊν κλπ.
• Οι γονείσ ςυνδράμουν ςτο διδακτικό ζργο ανακζτοντασ ςτα
παιδιά τουσ μικρζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ που
ςυνοδεφονται από κάποια ευκφνθ.
• Συνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων μερϊν ςτθν εκπαίδευςθ
παιδιϊν με ADHD.
Θ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΜΑΘΘΣΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΠΑΧΟΤΝ ΑΠΟ ADHD ΓΑΪΣΑΝΙΔΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΑΝΝΑ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΡΑΛΔΩΝ «Θ ΑΓΛΑ ΣΟΦΛΑ»,

ΑΚΘΝΑ

ΕΙΑΓΩΓΘ - ΚΟΠΟ
• Θ ΔΕΠΤ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ:
• ΝΕΥΟΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ ΔΛΑΤΑΑΧΘ/ ΣΥΓΓΕΝΩΣ
ΚΛΘΟΝΟΜΟΥΜΕΝΘ.
• ΧΑΑΚΤΘΛΗΕΤΑΛ ΑΡΟ ΔΥΣΚΟΛΛΑ ΣΤΘΝ ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΤΘΣ
ΡΟΣΟΧΘΣ, ΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΡΑΟΜΘΤΛΚΟΤΘΤΑ.
• ΕΡΛΔΘΜΛΟΛΟΓΛΑ: 7-9,5% ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ.

• ΚΟΠΟ
• ΣΥΝΤΟΜΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΚΘ ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘ ΧΘΣΘ
ΦΑΜΑΚΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ Δ.Ε.Ρ.Υ
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ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ:
• Α. ΔΙΕΓΕΡΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ(ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 Θ ΓΡΑΜΜΘ):
• ΜΕΚΥΛΦΕΝΛΔΑΤΘ, ΔΕΞΜΕΚΥΛΦΕΝΛΔΑΤΘ, ΜΛΚΤΑ ΑΛΑΤΑ
ΑΜΦΕΤΑΜΛΝΘΣ, ΛΛΣΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΛΝΘΣ ΔΛΜΕΣΥΛΛΚΘΣ(LDX).
• Β.ΜΘ ΔΙΕΓΕΡΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ:
• ΑΤΟΜΟΞΕΤΛΝΘ, Α-ΑΓΩΝΛΣΤΕΣ (ΚΛΟΝΛΔΛΝΘ- ΓΟΥΑΝΦΑΣΛΝΘ),
ΒΟΥΡΟΡΛΟΝΘ, ΜΟΔΑΦΑΝΛΛΘ, ΤΛΚΥΚΛΛΚΑ Ι ΑΛΛΑ
ΑΝΤΛΚΑΤΑΚΛΛΡΤΛΚΑ.
• ΜΘ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ:
• ΨΥΧΟΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ, ΚΑΚΟΔΘΓΘΣΘ (COACHING), ΓΝΩΣΛΑΚΘ
ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΘ ΨΥΧΟΚΕΑΡΕΛΑ, ΣΧΟΛΛΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ.
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ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΠΡΟΚΛΘΕΙ ΣΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
• ΣΥΝΥΡΑΞΘ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΛΑΤΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΑΧΕΣ.
• ΑΝΕΡΛΚΥΜΘΤΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ.
• Θ ΣΧΕΤΛΚΑ ΛΚΑΝΟΡΟΛΘΤΛΚΘ ΚΕΑΡΕΛΑ ΣΥΝΕΡΑΓΕΤΑΛ ΣΥΧΝΑ
ΜΕΤΛΑ ΒΕΛΤΛΩΣΘ ΣΤΟΝ «ΡΑΓΜΑΤΛΚΟ ΚΟΣΜΟ».
• ΠΟΛΤΔΙΑΣΑΣΘ ΜΕΛΕΣΘ ΜΣΑ(MTA COOPERATIVE GROUP 1999)
• Θ ΦΑΜΑΚΟΚΕΑΡΕΛΑ ΑΝΩΤΕΘ ΤΘΣ ΣΥΜΡΕΛΦΟΛΚΘΣ
ΚΕΑΡΕΛΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΩΝ.
• ΥΡΟ ΣΥΝΚΘΚΕΣ Θ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΘ ΚΕΑΡΕΛΑ ΜΕΤΛΑ
ΑΝΩΤΕΘ ΑΡΟ ΤΘ ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΘ ΦΑΜΑΚΟΚΕΑΡΕΛΑ.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
• ΑΝΑΓΚΑΛΑ Θ ΣΥΝΕΧΛΗΟΜΕΝΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ.
• ΦΑΜΑΚΟΚΕΑΡΕΛΑ ΚΑΛ ΑΛΛΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ
ΓΝΩΣΛΑΚΕΣ
• ΣΥΜΡΕΛΦΟΛΚΕΣ ΚΕΑΡΕΛΕΣ ΣΤΘ ΦΑΕΤΑ ΤΘΣ
ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ.
• Θ ΡΟΛΥΔΛΑΣΤΑΤΘ ΜΕΛΕΤΘ Μ.Τ.Α ΚΑΤΑΔΥΚΝΕΛΕΛ ΜΕΓΛΣΤΟ
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΘ ΦΑΜΑΚΟΚΕΑΡΕΛΑ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑΣ ΣΤΟ ΣΡΛΤΛ ΚΑΛ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ.
• ΜΕΛΛΟΝΤΛΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΑΡΑΛΤΟΥΝΤΑΛ ΓΛΑ ΨΥΧΟΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ/
ΦΑΜΑΚΕΥΤΛΚΕΣ ΚΕΑΡΕΛΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΘΝ ΕΡΑΚΕΣΤΕΘ
ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΘ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΘΣ ΔΕΡΥ.
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Introduction - Aim
• Delayed Language Development (LD) and ADHD: 48.6% comorbid
• Impaired attention associated with ADHD could in itself influence LD
(i.e. Refaat, El Sady, et al., 2013; Mueller & Tomblin, 2012)
• Some suggestions that language impairment should be included as
an ADHD diagnostic marker
• Active processes of hearing and listening  closely related to LD
• LD can be attributed to difficulty with focused and sustained
attention to the voice and sounds in the environment.
• Large number of ADHD children exhibiting LD calls for non-lingustic
mediums of therapeutic intervention aiming to:
• achieve relaxed attention, increase attention span, and facilitate selfregulation.
NON-LINGUISTIC INTERVENTIONS OF ADHD-COMORBID LANGUAGE IMPAIRMENT DURING CHILDHOOD A. Polemikou & P. Binos

Literature Review
Mindfulness and Meditation Practices in Adults
• Mindful awareness practices (MAP): intentionally bringing
one’s attention to one’s internal and external experiences in the
present moment; often involve meditation exercises.
• Practical benefits: help to still our ﬂickering minds (still
thinking), sustain selective focus, enhance awareness of the evershifting nature of consciousness.
• Expand ‘me-cognition’ and metacognitive awareness.
• ‘Me-cognition’= what I know and think about myself in the
private theatre of my thoughts (Fisher, 2006).
• The conscious mind is caught up in and dependent upon
language  Meditation engages the conscious thinking beyond
the use of words.
• Acts in a self-regulatory manner.
• Valid, effective intervention method for adult ADHD

NON-LINGUISTIC INTERVENTIONS OF ADHD-COMORBID LANGUAGE IMPAIRMENT DURING CHILDHOOD A. Polemikou & P. Binos

Literature Review
Mindfulness and Meditation Practices in Children
• Proven means for: stilling the body-mind, encouraging mindfulness,
personal awareness, and providing optimum conditions for reflection.
• Relaxed attention: optimum psychological state for learning.
• Meditation can offer children a non-linguistic experience of the world.
• Meditation is the practice of attention, including attention to
thoughts, words and experiences.
• The use of meditation in education includes a wide range of practice
that includes mindful, receptive, generative and reﬂective techniques.
• Meditative experience provides useful groundwork for educating
children on body/mind concepts such as posture, breathing,
attention, visualization and consciousness thinking  inherent
aspects of linguistic intervention.
NON-LINGUISTIC INTERVENTIONS OF ADHD-COMORBID LANGUAGE IMPAIRMENT DURING CHILDHOOD A. Polemikou & P. Binos

Conclusion
• Dialogue requires attentive listening as well as ﬂuent use of words.
• Mindfulness awareness practices (MAP) promote balance between
focused attention and articulation, both crucial aspects of LD
interventions.
• Self-regulatory and focused attention benefits of MAP 
facilitate language-specific interventions (e.g. speech therapy) for
children with ADHD/LD comorbidity.
• MAP may render language impaired ADHD children more
respondent to linguistic interventions.
• Meditative attention education for children may potentially lead to
vast interdisciplinary and multimodal benefits in the treatment of
ADHD.

NON-LINGUISTIC INTERVENTIONS OF ADHD-COMORBID LANGUAGE IMPAIRMENT DURING CHILDHOOD A. Polemikou & P. Binos

Θ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΕΛΛΕΛΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΟΣΟΧΘΣΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ (ΔΕΡΥ) ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΧΘΣΘΣ ΟΥΣΛΩΝ (ΔΧΟ)

KΩΤΣΘ ΣΡΥΛΔΟΥΛΑ
ΡΑΛΔΟΨΥΧΛΑΤΟΣ
Γ. Ρ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΑΧΕΡΑ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΘΒΩΝ
ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ

ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
Θ ςχζςθ τθσ ΔΕΡ-Υ με τθν κατάχρθςθ ουςιϊν ι αλκοόλ/
ουςιοεξάρτθςθ (Διαταραχι Χριςθσ Ουςιϊν-ΔΧΟ) αποτελεί
πεδίο ζντονου κλινικοφ και ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ, με
βαρφτθτα για τθ δθμόςια υγεία. Ο ςυςχετιςμόσ ανάμεςα ςτισ
δφο διαταραχζσ είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρων από αναπτυξιακισ
άποψθσ, δεδομζνου ότι θ ΔΕΡ-Υ εκδθλϊνεται νωρίτερα από τθ
ΔΧΟ και, κατά ςυνζπεια, είναι απίκανο θ τελευταία να αποτελεί
παράγοντα κινδφνου για τθν ΔΕΡ-Υ.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ αναςκόπθςθσ είναι θ διερεφνθςθ αν θ
ΔΕΡ-Υ και οι ςχετιηόμενεσ με αυτι διαταραχζσ είναι παράγοντασ
κινδφνου για τθ ΔΧΟ και θ κατανόθςθ τθσ αναπτυξιακισ
αλλθλεπίδραςθσ των δφο διαταραχϊν.
Θ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΕΛΛΕΛΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΟΣΟΧΘΣ-ΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ (ΔΕΡ-Υ) ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΧΘΣΘΣ ΟΥΣΛΩΝ (ΔΧΟ). ΚΩΤΣΘ ΣΡΥΛΔΟΥΛΑ

ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ
Διενεργικθκε αναηιτθςθ προοπτικϊν και αναδρομικϊν μελετϊν
ςε παιδιά/εφιβουσ/ενιλικεσ, κακϊσ και ςχετικζσ μετααναλφςεισ μελετϊν ςε PubMed και MEDLINE, από όπου
προζκυψε μεγάλοσ αρικμόσ αποτελεςμάτων. Ενδεικτικά, τθ
μεγαλφτερθ βαρφτθτα κατζχουν τα ςυμπεράςματα από: τθν
Ρολυκεντρικι Κεραπευτικι Μελζτθ των παιδιϊν με ΔΕΡ-Υ
(MTA), τθν Εκνικι Ζρευνα Συννοςθρότθτασ ςτισ ΘΡΑ (για τθ
χριςθ/κατάχρθςθ παράνομων ουςιϊν και αλκοόλ ςτουσ
εφιβουσ και για τον επιπολαςμό/τισ ςυςχετίςεισ τθσ ΔΕΡ-Υ των
ενθλίκων), τισ δφο, ζωσ ςιμερα, μεγάλεσ μετα-αναλυτικζσ
ανακεωριςεισ ςχετικϊν μελετϊν (των Charach και Lee), κακϊσ
και από πολυετείσ follow up μελζτεσ ςε παιδιά και εφιβουσ
(όπωσ των Wilens και ςυν και Biederman και ςυν).
Θ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΕΛΛΕΛΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΟΣΟΧΘΣ-ΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ (ΔΕΡ-Υ) ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΧΘΣΘΣ ΟΥΣΛΩΝ (ΔΧΟ). ΚΩΤΣΘ ΣΡΥΛΔΟΥΛΑ

ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ
Θ πλειοψθφία των μελετϊν αφοροφν τθ ςχζςθ ΔΕΡ-Υ και
κινδφνου για κατάχρθςθ/εξάρτθςθ από παράνομεσ ουςίεσ,
κυρίωσ κάνναβθ και λιγότερο κοκαίνθ και θρωίνθ. Λιγότερεσ
μελζτεσ διερευνοφν τθ ςχζςθ τθσ ΔΕΡ-Υ με χριςθ/κατάχρθςθ
εξάρτθςθ από νόμιμεσ ουςίεσ (νικοτίνθ και αλκοόλ), ενϊ πολφ
λίγεσ ζρευνεσ εξερευνοφν τθ ςχζςθ ΔΕΡ-Υ και τηόγου.
Βρζκθκαν μελζτεσ των οποίων τα αποτελζςματα ςυνδζουν τθ
ΔΕΡ-Υ ςτθν παιδικι θλικία με αυξθμζνο κίνδυνο για ΔΧΟ,
αυξθμζνα ποςοςτά ΔΧΟ ςε εφιβουσ/ενιλικεσ με ΔΕΡ-Υ και
αυξθμζνα ποςοςτά ΔΕΡ-Υ ςε άτομα με ΔΧΟ, δυςμενι επίδραςθ
τθσ ςυννοςθρότθτασ με ΔΕΡ-Υ, τόςο ςτθν ζναρξθ και ςτθν
βαρφτθτα τθσ ΔΧΟ όςο και ςτον χρόνο κεραπείασ τθσ ΔΧΟ.
Θ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΕΛΛΕΛΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΟΣΟΧΘΣ-ΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ (ΔΕΡ-Υ) ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΧΘΣΘΣ ΟΥΣΛΩΝ (ΔΧΟ). ΚΩΤΣΘ ΣΡΥΛΔΟΥΛΑ

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
Κλινικζσ και επιδθμιολογικζσ μελζτεσ δείχνουν ότι ςτα άτομα με
ΔΕΡ-Υ
καταγράφονται
υψθλά
ποςοςτά
καπνίςματοσ,
κατάχρθςθσ/εξάρτθςθσ από ουςίεσ ςτθν εφθβεία/πρϊιμθ ενιλικθ
ηωι, ενϊ μεγάλο ποςοςτό (15% με 25%) των ενθλίκων με ΔΧΟ
ζχουν ΔΕΡ-Υ, θ οποία παραμζνει υπο-αναγνωριςμζνθ ςε κζντρα
και υπθρεςίεσ απεξάρτθςθσ. Υπάρχει διπλισ κατεφκυνςθσ
αλλθλοεπικάλυψθ ανάμεςα ςε ΔΕΡ-Υ και ΔΧΟ. Οι δφο διαταραχζσ
ζχουν κοινι, πολυπαραγοντικι αιτιοπακογζνεια. Θ ΔΕΡ-Υ και οι
ςχετιηόμενεσ με αυτι καταςτάςεισ επθρεάηουν δυςμενϊσ
αναπτυξιακά τθν ζναρξθ τθσ ΔΧΟ, τθ μετάβαςθ ςε και τθν
ανάρρωςθ από αυτιν. Ο ρόλοσ τθσ φαρμακοκεραπείασ τθσ ΔΕΡ-Υ
των παιδιϊν ςτθν πρόλθψθ τθσ ΔΧΟ αργότερα είναι ιδιαίτερα
αμφιλεγόμενοσ, κάνοντασ επιτακτικι τθν ανάγκθ για ζγκαιρεσ,
ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ τθσ ΔΧΟ.
Θ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΕΛΛΕΛΜΜΑΤΛΚΘΣ ΡΟΣΟΧΘΣ-ΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ (ΔΕΡ-Υ) ΩΣ ΡΑΑΓΟΝΤΑΣ
ΚΛΝΔΥΝΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΧΘΣΘΣ ΟΥΣΛΩΝ (ΔΧΟ). ΚΩΤΣΘ ΣΡΥΛΔΟΥΛΑ

ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΣΘ ΧΡΘΘ ΨΤΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΘΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΘ ΔΕΠΤ Ε ΠΑΙΔΙΑ

ΓΩΓΩ ΤΣΛΜΤΣΛΛΘ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
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ΑΚΘΝΑ

ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
Θ διαταραχι ελλειμματικισ προςοχισ - υπερκινθτικότθτα
(ΔΕΡΥ) ςυνιςτά μία από τισ ςυχνότερεσ νευροαναπτυξιακζσ
διαταραχζσ που εντοπίηονται ςτθν παιδικι θλικία. Υπολογίηεται
ότι το ποςοςτό παιδιϊν με ΔΕΡΥ παγκοςμίωσ ανζρχεται ςε
4 – 8 % (Smoot L. C. et al. , 2007). Θ αντιμετϊπιςθ τθσ ΔΕΡΥ
απαιτεί τθν προςεκτικι διαγνωςτικι αξιολόγθςθ του παιδιοφ
κακϊσ και τον εντοπιςμό πικανϊν ςυννοςθρϊν καταςτάςεων. Θ
κεραπευτικι προςζγγιςθ εςτιάηεται κυρίωσ ςτθ χριςθ
φαρμακευτικισ αγωγισ ενϊ ςφγχρονεσ μελζτεσ επιςθμαίνουν
τθ χριςθ ψυχοκοινωνικϊν προςεγγίςεων ωσ μζροσ ενόσ
πολυεπίπεδου κεραπευτικοφ πλάνου (NICE, 2008).
Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ αναςκόπθςθ τθσ χριςθσ
ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων ςε παιδιά.
ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΨΥΧΟΚΟΛΝΩΝΩΝ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΘΣ ΔΕΡΥ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΓΩΓΩ ΤΣΛΜΤΣΛΛΘ

ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ
• Συνικεισ ψυχοκοινωνικζσ κεραπείεσ είναι θ ψυχοεκπαίδευςθ
γονζων και θ εκπαίδευςθ ςτθ διαχείριςθ εκτάκτων αναγκϊν
μεσ ςτθν τάξθ. Σθμαντικι είναι θ δθμιουργία ειδικϊν
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για παιδιά με ΔΕΡΥ (Barkley,
2002).
• Επιτυχείσ ςυμπεριφορικζσ παρεμβάςεισ ςε παιδιά με ΔΕΡΥ
περιλαμβάνουν
τθν
επιβράβευςθ
τθσ
επικυμθτισ
ςυμπεριφοράσ, τθ χριςθ ςτακερϊν μεκόδων πεικαρχίασ κ.α.
• Βιβλιογραφικι μελζτθ των McGoey et. al. (2002) για τθν
εφαρμογι ψυχοκοινωνικϊν προγραμμάτων ςε γονείσ ζδειξε
ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθ ςυμμόρφωςθ των παιδιϊν, ςτθν
αλλθλεπίδραςθ γονζα – παιδιοφ, ςτισ δεξιότθτεσ διαχείριςθσ
των γονζων κακϊσ και ςτθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν εντόσ
τάξθσ.

ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ
• Θ ςυμβολι τθσ ψυχοεκπαίδευςθσ γονζων ςτθ βελτίωςθ των
γονεικϊν δεξιοτιτων και ςτθ μείωςθ τθσ οικογενειακισ
κόπωςθσ είναι μεγάλθ (Young & Amarasinghe, 2010).
Συςτινεται θ χριςθ τθσ ψυχοεκπαίδευςθσ γονεϊν μζχρι να
φτάςουν τα παιδιά ςτθν θλικία των 12 – 13 ετϊν (NICE, 2008).
• Φαίνεται ότι ζπειτα από ςυμπεριφορικζσ παρεμβάςεισ τα
παιδιά παρουςιάηουν αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ και τθσ
προςοχισ (McGoey et. al., 2002).
• Τα παιδιά που εκπαιδεφονται ςτον αυτοζλεγχο μακαίνουν να
περιμζνουν περιςςότερο και να ελζγχουν τθν ανάγκθ τουσ
για άμεςθ ανταμοιβι (Binder et al., 2000).
• Θ εφαρμογι γνωςτικϊν ςυμπεριφορικϊν τεχνικϊν είναι
επιβοθκθτικι ςε παιδιά με ςυμπεριφορικζσ και κοινωνικζσ
δυςκολίεσ (Young & Amarasinghe, 2010 ).
ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΨΥΧΟΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΡΑΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΘΝ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ ΤΘΣ ΔΕΡΥ ΡΑΛΔΛΑ ΓΩΓΩ ΤΣΛΜΤΣΛΛΘ

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ

• Ρρογράμματα που ςυνδυάηουν τθν ψυχοεκπαίδευςθ γονζων
με τθν εξάςκθςθ ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ επιδεικνφουν
ιςχυρότερα και πιο γενικευμζνα κεραπευτικά αποτελζςματα
ςε παιδιά με ΔΕΡΥ (Young & Amarasinghe, 2010).
• Είναι ςθμαντικό οι παρεμβάςεισ να εφαρμόηονται με
ςυνζπεια για πολφ καιρό ςε όλα τα πλαίςια όπου
εμφανίηονται οι προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ με ςτόχο τθ
μεγιςτοποίθςθ τθσ επιτυχίασ τθσ παρζμβαςθσ.
• H μελζτθ ΜΤΑ προτείνει τθ χριςθ φαρμακευτικισ αγωγισ,
τθν ψυχοεκπαίδευςθ γονζων, τισ ςχολικζσ παρεμβάςεισ και
τθν εντατικι καλοκαιρινι κεραπεία (προγράμματα
ςυμπεριφοριςτικισ παρζμβαςθσ για παιδιά) ωσ τθ βζλτιςτθ
αντιμετϊπιςθ (ΜΤΑ Cooperative group, 2009).
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ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
• Ειςαγωγι: Τα κριτιρια διάγνωςθσ τθσ ΔΕΡ-Υ ςτο DSM-IV
ζχουν δεχκεί κριτικι π.χ. ότι ενδεχομζνωσ ε ειηθία έλαξμεο
λα είλαη απζαίξεηε, όηη δελ έρεη νξηζζεί θαηώηεξν
ειηθηαθό όξην εκθάληζεο, όηη ηα θξηηήξηα κπνξεί λα κελ
εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο ειηθίεο, όηη δελ ππάξρεη
δηαρωξηζκόο αλάινγα κε ην θύιν, θιπ. Το Μάιο του 2013,
θ Αμερικάνικθ Ψυχιατρικι Εταιρεία εξζδωςε το DSM-5, ζην
νπνίν πεξηιακβάλνληαη και τα νζα διαγνωςτικά κριτιρια
για τθ ΔΕΡΥ.
• κοπόσ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ είναι να εξεταςκοφν οι
αλλαγζσ ςτα διαγνωςτικά κριτιρια για τε ΓΔΠΤ από το DSMIV ςτο DSM-5.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΑ ΚΛΤΘΛΑ ΤΘΣ ΔΕΡΥ ΑΡΟ ΤΟ DSM-IV-R ΣΤΟ DSM-V
Αναςταςία Μπζκα, Ευκαλία Τηίλα, Αντωνία Σζμκου

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
το DSM-5 παραμζνουν 18 διαγνωςτικά κριτιρια τθσ ΔΕΠΤ, κατανεμθμζνα
ςε δυο τομείσ: τθσ Απροςεξίασ & τθσ Τπερκινθτικότθτασ/Παρορμθτικότθτασ.
Οι αλλαγζσ ανάμεςα ςτα δφο ταξινομικά κριτιρια είναι οι εξισ:
1. Θ θλικία εμφάνιςθσ των ςυμπτωμάτων απροςεξίασ ι υπερκινθτικότθτασ/
παρορμθτικότθτασ αλλάηει από ‘πριν τα 7 ζτθ’ ςε ‘πριν τα 12 ζτθ’
2. Για τουσ εφιβουσ, θλικίασ πάνω από17 ετϊν, και για τουσ ενιλικεσ
απαιτείται θ παρουςία πζντε ςυμπτωμάτων , είτε απροςεξίασ είτε
υπερκινθτικότθτασ/ παρορμθτικότθτασ, από τα ζξι που χρειαηόταν ςτο
DSM-IV
3. Ο αποκλειςμόσ τθσ ςυννοςθρότθτασ με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι
ζχει ανακεωρθκεί και μποροφν να τίκενται και οι 2 διαγνϊςεισ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΑ ΚΛΤΘΛΑ ΤΘΣ ΔΕΡΥ ΑΡΟ ΤΟ DSM-IV-R ΣΤΟ DSM-V
Αναςταςία Μπζκα, Ευκαλία Τηίλα, Αντωνία Σζμκου

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


το DSM-5 οι διαγνωςτικζσ καηηγοπίερ ηηρ ΓΔΠΤ ζχουν
διατθρθκεί, αλλά τϊρα δεν αναφζρονται ωσ υπότυποι (subtypes)
αλλά ωσ μορφζσ εμφάνιςθσ (presentations).



Ζ πποηγούμενη διαηύπωζη «ηα ζςμπηώμαηα πποκαλούν
κλινικά ζημανηική έκπηωζη ηηρ λειηοςπγικόηηηαρ» έσει
ανηικαηαζηαθεί από ηην διαηύπωζη «ηα ζςμπηώμαηα
παπεμβαίνοςν ή πποκαλούν έκπηωζη ζηην ποιόηηηα ηηρ
λειηοςπγικόηηηαρ»



Ζ διαγνωςτικι κατθγορία ‘ΔΕΠΤ μθ προςδιοριηόμενθ αλλιϊσ (NOS)’
για τα άτομα που εμφανίηουν προζχοντα ςυμπτϊματα, αλλά δεν
πλθροφν τα απαιτοφμενα κριτιρια, ζηο DSM-5 ζχει αλλάξει ςε ‘Άλλθ
κακοριςμζνθ ΔΕΠΤ’ και ζε ‘Απροςδιόριςτθ ΔΕΠΤ’.



Σζλοσ θ ΔΕΠΤ εντάχκθκε ςτο κεφάλαιο των νευροαναπτυξιακϊν διαταραχϊν.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΑ ΚΛΤΘΛΑ ΤΘΣ ΔΕΡΥ ΑΡΟ ΤΟ DSM-IV-R ΣΤΟ DSM-V
Αναςταςία Μπζκα, Ευκαλία Τηίλα, Αντωνία Σζμκου

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
Σα νέα κπιηήπια πος πποηείνονηαι ζηο DSM-5
ζηοσεύοςν ζηην ανηιμεηώπιζη ηων αδςναμιών ηος
DSM-IV, ωζηόζο είναι πιθανόν όηι θα επηπεάζοςν
αςξηηικά ηον απιθμό ηων αηόμων πος διαγιγνώζκονηαι
με ζύνδπομο ΓΔΠΤ

•
•
•
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ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΓΔΠΤ
ΣΖΝ ΔΝΖΛΗΚΖ ΕΩΖ
•

•

Ειςαγωγι-κοπόσ: Θ ‘μετάλλαξθ’ τθσ κλινικισ εικόνασ και των προβλθμάτων
που αντιμετωπίηουν τα άτομα με ςφνδρομο ΔΕΠΤ ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ δεν
ζχουν τφχει τθσ δζουςασ προςοχισ και ςυχνά τα ςυμπτϊματα ςυγχζονται με
ανωριμότθτα, αδιαφορία ι κακό χαρακτιρα ι και με άλλεσ ψυχικζσ
διαταραχζσ. Θ ανακοίνωςθ αυτι αποςκοπεί ςτο να παρουςιάςει τθν εξζλιξθ τθσ
κλινικισ εικόνασ κατά το πζραςμα ςτθν ενιλικθ ηωι και επζκεινα, και να
ςυμβάλλει ςτθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ ςτισ ψυχικζσ διαταραχζσ των ενθλίκων
από τισ οποίεσ χρειάηεται να διαφοροδιαγνωςκεί θ ΔΕΠ-Τ.
Τλικό- Μζκοδοσ: Ωσ ενδεικτικό δείγμα χρθςιμοποιεί τα παιδιά με διάγνωςθ
ΔΕΠ-Τ του εξειδικευμζνου ιατρείου ΔΕΠ-Τ του Ιατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου του
Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», τα οποία ιδθ ενθλικιϊκθκαν. υνολικά,
αξιολογικθκαν οι παιδοψυχιατρικοί φάκελοι 18 παιδιϊν και ζγιναν
τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ των γονζων των παιδιϊν που ενθλικιϊκθκαν κατά το
ζτοσ 2013.

Θ ΕΛΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ ΔΕΡΥ ΣΤΘΝ ΕΝΘΛΛΚΘ ΗΩΘ
ΜΡΕΚΑ ΑΝ., ΣΕΜΚΟΥ ΑΝΤ., ΤΗΛΛΑ ΕΥΚ.

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΔΙΓΜΑΣΟ
Η εηθόλα ηεο ΓΔΠΤ ζηελ παηδηθή ειηθία












Ζ αλαινγία θύινπ ήηαλ 1:3 (θνξίηζηα:αγόξηα)
Ο κέζνο όξνο ειηθίαο πξνζέιεπζεο ήηαλ ηα 11 έηε
Ο κέζνο ρξόλνο παξαθνινύζεζεο ήηαλ ηα 4 έηε, ελώ 75% ηνπ δείγκαηνο νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία
αμηνιόγεζεο θαη ζεξαπεπηηθήο παξαθνινύζεζεο
42% δηαγλώζζεθαλ σο ΓΔΠΥ (κόλε δηάγλσζε), ελώ 58% σο ΓΔΠΥ κε ζπλλνζεξόηεηα (ελαληησκαηηθή
δ/ρε, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξόβιεκα ζρέζεο γνλέα – παηδηνύ)
Σε 60% ησλ παηδηώλ πξνηάζεθε θαξκαθεπηηθή αγσγή ζπλδπαζηηθά κε ηηο ινηπέο ζεξαπεπηηθέο
παξεκβάζεηο (ςπρνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, εηδ. Παηδαγσγηθή παξέκβαζε, ζπκβνπιεπηηθή θιπ). Από απηά
ηα 2/3 ζπλεξγάζηεθαλ ζηε ιήςε θαξκάθνπ
Ωο ελήιηθεο ηα παηδηά ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαδαλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
Τν ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο αλάθεξε γεληθά βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ΓΔΠΥ. Παξέκεηλε θπξίσο ε
παξνξκεηηθόηεηα θαη -κε κηθξόηεξε έληαζε- ε δηάζπαζε.
Ψο πξνο ηελ θνηλσληθόηεηα, ην ζύλνιν αλάθεξε νκαιή θνηλσληθή δσή, κε ζπκκεηνρή ζε παξέεο
ζπλνκειίθσλ θαη απνπζία εληάζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο. Σε
πνζνζηό 25% αλαθέξζεθε ιεθηηθή επηζεηηθόηεηα πξνο νηθεία πξόζσπα.
80% ησλ παηδηώλ αθνινύζεζε κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο ζε ΤΔΗ ή ΗΔΚ κε θπξηόηεξε δπζθνιία ηελ
αζπλέπεηα σο πξνο ην πξόγξακκα ησλ ζπνπδώλ.
Τέινο, ην 15% ηνπ δείγκαηνο εμαθνινπζεί λα έρεη επαθή κε ςπρηαηξηθή πιένλ δνκή γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο
θ.α. (γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ αθαδεκατθέο ππνρξεώζεηο).

Θ ΕΛΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ ΔΕΡΥ ΣΤΘΝ ΕΝΘΛΛΚΘ ΗΩΘ
ΜΡΕΚΑ ΑΝ., ΣΕΜΚΟΥ ΑΝΤ., ΤΗΛΛΑ ΕΥΚ.

Κλινικι εικόνα τθσ ΔΕΠΤ ςτουσ ενιλικεσ










Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ε ΓΔΠΤ ζηα ¾ ησλ πεξηπηώζεσλ παξακέλεη ζηελ εθεβεία θαη
ηελ ελήιηθε δσή (απηνύζηα ζην 15% ή ζε κεξηθή ύθεζε ζην 50%) .
Aλαινγία θύινπ 1:5 (γπλαίθεο : άλδξεο).
Σα πιένλ θπξίαξρα ζπκπηώκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία, ε ππεξθηλεηηθόηεηα θαη ε
παξνξκεηηθόηεηα, είλαη ιηγόηεξν εκθαλή ζηελ ελήιηθν δσή θαη δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε
ιηγόηεξν ζνξπβώδε ζπκπηώκαηα.
Η παξνξκεηηθόηεηα κπνξεί λα εθθξάδεηαη σο αλππνκνλεζία, ελώ ε απξνζεμία κπνξεί
ζπρλά λα παξνπζηάδεηαη σο δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε,
αξγνπνξία, βαξηεζηηκάξα, αλάγθε γηα ζπλερείο αιιαγέο ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη
επαηζζεζία ζην stress .
Η ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζπρλά νδεγεί ζε αληθαλόηεηα γηα νινθιήξσζε απαξαίηεησλ
εξγαζηώλ. Πνιιά άηνκα έρνπλ ρακειόηεξεο απνδνρέο, θάπνηα ληώζνπλ απνκνλσκέλνη θαη
κνλαρηθά ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα θνηλσληθνπνηεζνύλ ή γηαηί αηζζάλνληαη άζρεκα
γηα ηηο ζπρλέο ηνπο απνηπρίεο.
75% ησλ ελειίθσλ έρνπλ ζπλνδνύο δηαηαξαρέο, (ζηα παηδηά ην πνζνζηό είλαη 65%) θαη
επηπιένλ εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο ή δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ησλ
παξνξκήζεσλ.

Θ ΕΛΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ ΔΕΡΥ ΣΤΘΝ ΕΝΘΛΛΚΘ ΗΩΘ
ΜΡΕΚΑ ΑΝ., ΣΕΜΚΟΥ ΑΝΤ., ΤΗΛΛΑ ΕΥΚ.

Γηάγλσζε-Γηαθνξηθή δηάγλσζε
Θ διάγνωςθ τθσ ΔΕΠΤ ςτο DSM-5 ςτουσ ενιλικεσ απαιτεί πλζον τθν παρουςία
τεςςάρων κριτθρίων από τθν ομάδα τθσ διάςπαςθσ προςοχισ και τεςςάρων από τθν
ομάδα τθσ υπερκινθτικότθτασ/παρορμθτικότασ (αντί για ζξι που απαιτοφνται ςτθν
παιδικι θλικία). Σθμαντικότατοσ παράγοντασ για τθν ορκι διάγνωςθ ςτουσ ενιλικεσ
είναι θ αναηιτθςθ ςτο ιςτορικό του αςκενοφσ τθσ διαχρονικισ παρουςίασ των
δυςκολιϊν, με ζναρξθ πριν τα 12 ζτθ.
 Ο ιόγνο ππνδηάγλσζεο ηεο ΓΔΠ-Υ είλαη ζπρλά ε ζπλύπαξμε ζπλνδώλ ςπρηαηξηθώλ
θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζηελ θιηληθή πξάμε κπνξεί λα αλαγλσξηζζνύλ σο ε
πξσηνπαζήο θαη κνλαδηθή νληόηεηα . Οη ελήιηθεο κε ΓΔΠ-Υ ζπρλά εκθαλίδνπλ
ρακειή απηνεθηίκεζε, θαθή δηάζεζε θαη επεξεζηζηόηεηα κε απνηέιεζκα λα
ιακβάλνπλ ιαλζαζκέλε δηάγλσζε (δπζζπκία, θπθινζπκία , δηπνιηθή δ/ρε ή νξηαθή
πξνζσπηθόηεηα)
 Οη ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη θνηλό ζύκπησκα γηα ηνπο
ελήιηθεο κε ΓΔΠΥ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ κηα κε ειεγρόκελε - πιελ όκσο
θπζηνινγηθή - δηαθύκαλζε ηεο δηάζεζεο.
 Οη ελήιηθεο κε ΓΔΠ-Υ πνπ δελ έρνπλ αληηκεησπηζζεί ζεξαπεπηηθά, παξνπζηάδνπλ
αθαδεκατθή απνηπρία, πξνβιεκαηηθέο εξγαζηαθέο επηδόζεηο, απμεκέλν θίλδπλν
ρξήζεο νπζηώλ, ζπρλά αηπρήκαηα θαη ιηγόηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη θίινπο.

Θ ΕΛΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ ΔΕΡΥ ΣΤΘΝ ΕΝΘΛΛΚΘ ΗΩΘ
ΜΡΕΚΑ ΑΝ., ΣΕΜΚΟΥ ΑΝΤ., ΤΗΛΛΑ ΕΥΚ.

Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε
Ζ πνιύ –επίπεδε ζεξαπεία ηεο ΓΔΠΥ ζα κπνξνύζε λα βειηηώζεη ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ αηόκσλ, απόξξνηα ησλ ππξεληθώλ ζπκπησκάησλ ηεο
δ/ρεο αιιά θαη ησλ ζπλνδώλ λνζεκάησλ. Ζ πνιύ –επίπεδε ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη: (α) Χπρνεθπαίδεπζε γηα ηε ΓΔΠΥ θαη ηηο ζπλνδνύο
δηαηαξαρέο (β) Φαξκαθνζεξαπεία γηα ηε ΓΔΠΥ θαη ηηο ζπλνδνύο δηαηαξαρέο (γ)
Coaching (δ) Αηνκηθή θαη νκαδηθή γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία, (δ) Οηθνγελεηαθή
ζεξαπεία

πκπεξάζκαηα
Ζ ΓΔΠ-Υ ζηελ ελήιηθε δσή αληηπξνζσπεύεη κηα δηά βίνπ θαηάζηαζε πνπ έρεη
ηελ αξρή ηεο ζηελ παηδηθή ειηθία. Μπνξεί λα παξακέλεη κε πνηθίιεο εθθξάζεηο,
αλάινγα κε ηε κνξθή κε ηελ νπνία αξρηθά εκθαλίζζεθε (απξόζεθηνο,
ππεξθηλεηηθόο ή κηθηόο ηύπνο) θαη ρξήδεη ζπζηεκαηηθήο αληηκεηώπηζεο.

Θ ΕΛΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΟΜΟΥ ΔΕΡΥ ΣΤΘΝ ΕΝΘΛΛΚΘ ΗΩΘ
ΜΡΕΚΑ ΑΝ., ΣΕΜΚΟΥ ΑΝΤ., ΤΗΛΛΑ ΕΥΚ.

ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΠ-Τ
Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ»
ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπέθα Α.
έκθνπ Α.
Σνπξιαθόπνπινο Α.
Σδίια Δ.
Μήηζαια Α.
Παπαιαδάξνπ Α

7.

Ηαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν, Γ. Ν. «Γ. Παπαληθνιάνπ»
Θεζζαινλίθε

ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
ηελ αλαθνίλσζε απηή παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην
πξνθίι ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εμσηεξηθνύ ηαηξείνπ γηα
παηδηά θαη εθήβνπο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα
ππεξθηλεηηθόηεηαο-παξνξκεηηθόηεηαο θαη
δηάζπαζεο πξνζνρήο, ζηελ δεθαεηή πεξίνδν
ιεηηνπξγίαο 2005-2015.

ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΠ-Τ Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Μπέθα Α. , έκθνπ Α., Σνπξιαθόπνπινο Α., Σδίια Δ., Μήηζαια Α.,Παπαιαδάξνπ Α.

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ
•
•

•
•

ηα πιαίζηα ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Ιαηξείνπ ΓΔΠ-Τ εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 357 πεξηπηώζεηο
θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2335 ζπλεδξίεο.
Οη πεξηπηώζεηο πνπ έιαβαλ δηάγλσζε ΓΔΠ-Τ απνηεινύλ ην 4% ηνπ ζπλόινπ ησλ λέσλ
πεξηπηώζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζην Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν ζηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο.
Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ησλ παηδηώλ απηώλ ήηαλ ηα 9 έηε, κε κέζν ρξόλν παξαθνινύζεζεο ηνπο
ζην Ιαηξείν ηα 4 έηε.
Αλαινγία θύινπ: 2:1 (αγόξηα:θνξίηζηα)

Πξσηόθνιιν Γηεπηζηεκνληθήο Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο
Γηαγλσζηηθή δηεξεύλεζε ηνπ αξρηθνύ αηηήκαηνο από ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα: ιήςε
παηδνςπρηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ, ςπρνκεηξηθόο ή/θαη πξνβιεηηθόο ςπρνινγηθόο έιεγρνο, εηδηθή
παηδαγσγηθή εθηίκεζε, εξγνζεξαπεπηηθή, ή/θαη ινγνζεξαπεπηηθή εμέηαζε (θαηά πεξίπησζε),
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν, ζπκπιήξσζε θαη αμηνιόγεζε εξσηεκαηνινγίσλ Achenbach, SDQ
& DuPaul (γνλείο θαη δάζθαινο), παηδνςπρηαηξηθή εθηίκεζε.
Αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηώλ ζην Ιαηξείν ΔΕΠ-Υ ζε ζπλδπαζκό κε εζηηαζκέλε δηαγλσζηηθή
ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο γηα ηνλ απνθιεηζκό ή ηελ επηβεβαίσζε ηεο ΔΕΠ-Υ θαη ηεο πηζαλήο
ζπλλνζεξόηεηαο θαη ζρεδηαζκόο ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο.

ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΠ-Τ Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Μπέθα Α., έκθνπ Α., Σνπξιαθόπνπινο Α., Σδίια Δ., Μήηζαια Α., Παπαιαδάξνπ Α.

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ
Θεξαπεπηηθόο ρεδηαζκόο
•

•
•
•

•
•
•

Α. Δξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα.1. Πιήξεο, αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ δηάγλσζε, ηε θύζε θαη
ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ΓΔΠ-Υ. γηα ηε θπζηθή πνξεία ηεο δηαηαξαρήο θαη ην εύξνο ησλ ζεξαπεπηηθώλ
επηινγώλ. 2. Σπκβνπιεπηηθή εξγαζία καδί ηνπο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ΓΔΠ-Υ ζην
ζπίηη, ηνλ ηξόπν δηαβάζκαηνο ηνπ παηδηνύ κε ΓΔΠ-Υ, ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 3. Οκάδεο γνλέσλ
παηδηώλ κε ΓΔΠ-Υ.
Β. Δξγαζία κε ην παηδί. Δλεκέξσζε ηνπ παηδηνύ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ γηα ην ηη είλαη ε ΓΔΠ-Υ θαη πσο
ην επεξεάδεη, γηα ηε ζεξαπεπηηθή βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πάξεη.
Γ. πλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Tν ζρνιείν ελεκεξώλεηαη κε γξαπηή έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ
δηαγλσζηηθώλ αμηνινγήζεσλ, ηηο δπλαηόηεηεο θαη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ θαη ηνπο πξνηεηλόκελνπο ηξόπνπο
παξέκβαζεο ζηελ ζρνιηθή ηάμε.
Γ. πλεξγαζία κε θνξείο ςπρηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη κε επαγγεικαηίεο ςπρ. πγείαο. Σε
πεξίπησζε παξαπνκπήο γηα ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε εμσηεξηθό θνξέα ζπληάζζεηαη αλαιπηηθό
ελεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ζα αλαιάβεη ην παηδί, ελώ από ηνλ ηειεπηαίν δεηείηαη γξαπηή
έθζεζε πξνόδνπ ηεο ζεξαπείαο, πξηλ από θάζε πξνγξακκαηηζκέλε επαλεθηίκεζε ηνπ παηδηνύ ζην Ηαηξείν
ΓΔΠ-Υ.
Δ. πλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο πγείαο .Τα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ πνπ ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή, πέξαλ
ηνπ αξρηθνύ θιηληθνύ θαη εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ, παξαθνινπζνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ παηδίαηξν θιπ αλάινγα κε ηπρόλ παξνπζία ζπλνδώλ ηαηξηθώλ λόζσλ.
ΣΤ. Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε θνξείο όπσο ζρνιεία, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δήκσλ, ππεξεζίεο
πξόιεςεο/ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο.
Ε. Πξνγξακκαηηζκέλεο επαλεθηηκήζεηο όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ παίξλνπλ ηε δηάγλσζε ΓΔΠ-Υ αλά
3,6,9 ή 12 κήλεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο ηνπ παηδηνύ

ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΠ-Τ Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Μπέθα Α., έκθνπ Α., Σνπξιαθόπνπινο Α., Σδίια Δ., Μήηζαια Α., Παπαιαδάξνπ Α.

ΑΠΟΤΔΛΔΣΜΑΤΑ
Θεξαπεπηηθόο ρεδηαζκόο (ζπλέρεηα)
•

•

•

. Η ιεηηνπξγία ηνπ Ιαηξείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Ι.Π.Γ.Κ δίλεη ηε δπλαηόηεηα νινθιεξσκέλεο
δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ηόζν θαηά ηελ δηαγλσζηηθή θάζε όζν θαη ζην ζρεδηαζκό ηεο
ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Ψζηόζν, ην γεγνλόο όηη ην ηαηξείν δελ έρεη δηθό ηνπ επηζηεκνληθό
πξνζσπηθό θαη ιεηηνπξγεί ζε θαζνξηζκέλν εβδνκαδηαίν ρξόλν σο κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Ηαηξνπαηδαγσγηθνύ ιεηηνπξγεί πεξηνξηζηηθά ζηνλ αξηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα
εμππεξεηήζεη θπξίσο ζε ζεξαπεπηηθό επίπεδν.
Ο ξόινο ηεο δηαζύλδεζεο κε ην ζρνιείν. Ζ επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ην ζρνιηθό
πιαίζην ζε ζηαζεξή βάζε ηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηάγλσζεο όζν θαη κεηά θαηά ηελ πξόνδν ησλ
ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θξίλεηαη απόιπηα απαξαίηεηε θαη βνεζεηηθή γηα όια ηα εκπιεθόκελα
κέξε (παηδί, νηθνγέλεηα, εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο, ζεξαπεπηή ηνπ παηδηνύ, ηαηξείν ΓΔΠ-Υ.
Η αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο . Ζ ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ινηπέο
ππεξεζίεο π.ρ. ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δήκσλ, ππεξεζίεο πξόιεςεο/ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο
ςπρηθήο πγείαο, ΚΔΓΓΥ θιπ, ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ
επηκέξνπο ππεξεζηώλ, θαη επνκέλσο ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ νηθνγελεηώλ, θαζώο
θαη ησλ παξαπνκπώλ γηα ζεξαπεία ή άιιε αληηκεηώπηζε. Ζ δπζθνιία ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο ζα
κπνξνύζε λα εληνπηζζεί ζηελ αλάγθε ζπλερνύο αλαλέσζεο ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο αιιαγέο ζηε
ζηειέρσζε ή θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, πνπ επέξρνληαη ζπρλά ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, όπσο
θαη ηελ αλάγθε ζπρλώλ αληαιιαγώλ επηζθέςεσλ θαη ηερλνγλσζία.

ΙΑΣΡΔΙΟ ΓΔΠ-Τ Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Μπέθα Α. , έκθνπ Α., Σνπξιαθόπνπινο Α., Σδίια Δ., Μήηζαια Α., Παπαιαδάξνπ Α.

ΛΩΑΝΝΑ ΓΛΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ, ΡΑΛΔΟΨΥΧΛΑΤΟΣ
ΡΑΝΑΓΛΩΤΑ ΚΟΚΟΛΛΑΚΟΥ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΔΟΚΛΑ ΡΑΣΑΛΑΘ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ ΔΟΥΗΕΝΘΣ, ΑΝ. ΚΑΚΘΓΘΤΘΣ
ΒϋΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΑΚΘ ΚΛΛΝΛΚΘ Ρ.Γ.Ν. ΑΤΤΛΚΟΝ
ΑΘΘΝΑ

ΕΛΣΑΓΩΓΘ-ΣΚΟΡΟΣ
•

Οι μελζτεσ που ζχουν διερευνιςει τισ αντιλιψεισ και τισ γνϊςεισ των
εκπαιδευτικϊν για τθ ΔΕΡΥ ςτθν Ελλάδα ζχουν επιςθμάνει τθν ανάγκθ για
επιμόρφωςθ των δαςκάλων ςε κζματα που αφοροφν τθ διαταραχι και τισ
δυςκολίεσ που απορρζουν από αυτιν, προκειμζνου να κατανοιςουν
καλφτερα τισ ανάγκεσ ενόσ μακθτι με ΔΕΡΥ και να αποκτιςουν
επιδεξιότθτα ςτθ διαχείριςθ αυτϊν.
•
κοπόσ τθσ παροφςασ πιλοτικισ μελζτθσ ιταν:
•
θ κατάρτιςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου για
δαςκάλουσ ςχετικά με τθ ΔΕΡΥ, και
•
θ ςυγκριτικι διερεφνθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ
ςφντομου (5ωρου) ζναντι διιμερου (18 ωρϊν) ςεμιναρίου ςτθ βελτίωςθ
τθσ γνϊςθσ των δαςκάλων για τθ ΔΕΡΥ.
•
•

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
18ΩΡΗ ΚΑΙ 5ΩΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΕΠΤ.
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•

Ομάδα 1 (Ν=68)
Ομάδα 2 (Ν=76)
Ραρακολοφκθςε ςεμινάριο παρακολοφκθςε διιμερο
μιςισ μζρασ (5 ωρϊν)
ςεμινάριο (18 ωρϊν)
Για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ καταςκευάςτθκε, βάςει
τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ, Ερωτθματολόγιο Γνϊςθσ
ςχετικά με τθ ΔΕΡΥ (ADHD-KQ), το οποίο καλφπτει τζςςερεισ
τομείσ (κλινικι εικόνα, αίτια, γνωςτικά ελλείμματα,
παρεμβάςεισ) και χορθγικθκε πριν και μετά τθ λιξθ του
εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
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ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ
Θ κεματολογία των ςεμιναρίων περιελάβανε:
βαςικζσ γνϊςεισ για τθ φφςθ, τα αίτια και τθ φυςικι πορεία τθσ
ΔΕΡΥ,
γνωςτικά ελλείμματα τθσ διαταραχισ και τον αντίκτυπό τουσ
ςτθ μάκθςθ και ςτθ ςυμπεριφορά,
εφαρμογι διδακτικϊν προςεγγίςεων ςε μακθτζσ με ΔΕΡΥ,
οφζλθ και περιοριςμοφσ των διακζςιμων κεραπευτικϊν
παρεμβάςεων και τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ,
κλίμακεσ ανίχνευςθσ ΔΕΡΥ για εκπαιδευτικοφσ για αξιολόγθςθ
και παραπομπι των παιδιϊν ςε υπθρεςίεσ ψυχικισ υγείασ.
•

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 18ΩΡΗ ΚΑΙ 5ΩΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΕΠΤ.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΤ, ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΑΑΛΑΡΗ, ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΟΤΖΕΝΗ.

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•Ρριν τθν ζναρξθ του ςεμιναρίου: > από 80% των εκπαιδευτικϊν
διζκετε καλι γνϊςθ των βαςικϊν ςυμπτωμάτων τθσ ΔΕΡΥ. Σχετικά με
τουσ άλλουσ τομείσ που εξζταηε το ADHD-KQ , θ πλθροφόρθςθ των
εκπαιδευτικϊν ιταν ελλιπισ.
•Από τθ δοκιμαςία paired samples t test διαπιςτϊκθκε ότι, μετά τθ
λιξθ του ςεμιναρίου, οι δφο ομάδεσ εμφάνιςαν ςε όλεσ τισ
υποκλίμακεσ του ADHD-KQ ςτατιςτικά ςθμαντικά υψθλότερθ
βακμολογία (p<0.001).
•Θ one –way MANOVA ζδειξε μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ μεταβολισ τθσ
βακμολογίασ των υποκλιμάκων που καλφπτουν τθν κλινικι εικόνα τθσ
ΔΕΡΥ ςτθν ομάδα που ςυμμετείχε ςτο διιμερο ςεμινάριο
[F(1,141)=10.46, p<0.01].
•ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
18ΩΡΗ ΚΑΙ 5ΩΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΕΠΤ.
ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΤ, ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΑΑΛΑΡΗ, ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΟΤΖΕΝΗ.

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ

Θ επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων τθσ παροφςασ πιλοτικισ
εφαρμογισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθ ΔΕΡΥ ςε
μεγαλφτερα δείγματα εκπαιδευτικϊν κα επζτρεπε τθν ενςωμάτωςι
του κατά τθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν (διιμερο
ςεμινάριο), αλλά και ςτα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ
των εν ενεργεία εκπαιδευτικϊν (5ωρο ςεμινάριο).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
18ΩΡΗ ΚΑΙ 5ΩΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΔΕΠΤ.
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Υάπιζμα/Σαλένηο και….
Σο Γιπλά Δξαιπεηικό (Twice Exceptional 2e) Γίλημμα:
Τποζηήπιξη ηος Παιδιού με Υάπιζμα/Σαλένηο και
Δπιππόζθεηερ Δκπαιδεςηικέρ Ανάγκερ (Γιαηαπασή
Δλλειμμαηικήρ Πποζοσήρ και Τπεπκινηηικόηηηαρ – ΓΔΠΤ)

Μαίπη Γ. ηςλίδη
Δπγοθεπαπεύηπια, ΜΑ,ΜΒΑ,DSc
Διδικό Δκπαιδεςηικό Πποζωπικό Τ.ΠΑΗ. Δ. Θ.
Διδικό Γημοηικό σολείο Σςθλών Καλλιθέαρ
marystilidi@yahoo.gr

l

l

l

l

Τύπνη Φαξηζκαηηθνύ - Ταιαληνύρνπ Παηδηνύ

Υάξηζκα – Σαιέλην ζε παγθόζκην επίπεδν, ζπρλά κε εμαηξεηηθή
δεκηνπξγηθόηεηα.
Υάξηζκα – Σαιέλην ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο, κε ή
ρσξίο δεκηνπξγηθόηεηα.
Ιδηνθπΐα (IQ ίζν ή <130)

Γηπιή Δμαηξεηηθόηεηα (Twice Exceptionality – 2e) κε
Δπηπξόζζεηε Δθπαηδεπηηθή Αλάγθε
Αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο ή θαη ηνπ

ηαιέληνπ, αιιά θαη ηαπηόρξνλε δηάγλσζε καζεζηαθώλ, ζσκαηηθώλ,
αηζζεηεξηαθώλ, θνηλσληθώλ/ζπλαηζζεκαηηθώλ ή ζπκπεξηθνξηθώλ
ειιεηκκάησλ, θαζώο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πλδξόκνπ
Asperger.
ΧΑΛΣΜΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΛ….
ΤΟ ΔΛΡΛΑ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ (TWICE EXCEPTIONAL - 2E) ΔΛΛΘΜΜΑ:
Μ. ΣΤΥΛΛΔΘ

Υαξηζκαηηθέο θαη Σαιαληνύρεο Παξεκβάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ:
l

Αλαγλώξηζε θαη δηεπθόιπλζε ηεο πςειήο ηθαλόηεηαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θαη
απνθπγή εζηηαζκνύ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αδπλακίεο πνπ επηθέξεη ε ΓΔΠΤ.
 Χριςθ διεπιςτθμονικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν για τθν εφρεςθ ςυνεκτικότθτασ
μεταξφ των κεμάτων.
 Παροχι ευκαιριϊν για ζρευνα και αμφιςβιτθςθ του περιεχομζνου του
προγράμματοσ.
 Διερεφνθςθ τομζων με ζντονο ενδιαφζρον ςτθ διδαςκαλία.
 Ζμφαςθ ςτισ δυνατότθτεσ για ςφνδεςθ του ενδιαφζροντοσ με τθ βακιά γνϊςθ και
κατανόθςθ των εννοιϊν.
 Προςφορά εναλλακτικϊν τρόπων απόδειξθσ τθσ κατανόθςθ - αυτό είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ για αυτόν τον πλθκυςμό.
 Ανάλογα με τθν περίπτωςθ, παροχι προχωρθμζνθσ εκπαίδευςθσ (αναλυτικό
πρόγραμμα ςυμπίεςθσ, διαφοροποίθςθ, επιτάχυνςθ).
 Εξερεφνθςθ των πολλαπλϊν αναγκϊν των μακθτϊν (εξωςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ, λζςχεσ με προγράμματα τζχνθσ, mentoring, θλεκτρονικι μάκθςθ,
ανεξάρτθτεσ μελζτεσ βάςει ενδιαφζροντοσ).

Αποφυγι χριςθσ τθσ προχωρθμζνθσ εκπαίδευςθσ ωσ κίνθτρο για τθν
αντιμετϊπιςθ των προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν ι ακαδθμαϊκϊν αδυναμιϊν.

υμμετοχι ςε προγράμματα εμπλουτιςμοφ και βιωματικϊν εμπειριϊν.
ΧΑΛΣΜΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΛ….
ΤΟ ΔΛΡΛΑ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ (TWICE EXCEPTIONAL - 2E) ΔΛΛΘΜΜΑ:
Μ. ΣΤΥΛΛΔΘ

Υαξηζκαηηθέο θαη Σαιαληνύρεο Παξεκβάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ:
l

Αλαγλώξηζε ηεο εθδήισζεο ησλ αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ ηεο ΓΔΠΤ ζηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο.

 Χξήζε γξαθηθώλ δηνξγαλσηώλ γηα λα βιέπνπλ νη καζεηέο ηε κεγάιε εηθόλα.
 Εθαξκνγή ηερληθώλ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (πεξηερόκελν, δηαδηθαζία
θαη πξντόλ / εθηίκεζε).
 Παξνρή άκεζεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ αλαπεξία
(πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε, νξγάλσζε).
 Χξήζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο όπνπ απαηηείηαη (θσλεηηθή αλάγλσζε από
ηνλ ππνινγηζηή).
 Τξνπνπνηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηηπρία (πιεθηξνιόγεζε, νξζνγξαθηθόο
έιεγρνο).
 Παξνρή αλαγθαίσλ δηεπθνιύλζεσλ (εθηεηακέλε δηάξθεηα ησλ ηεζη / εξγαζηώλ,
ήζπρν θαη κε δηαζπαζηηθό πεξηβάιινλ).
 Παξνρή άκεζεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ κειέηεο θαη ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο.
 Πξνώζεζε ηεο απηνδηάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλώζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ
θαη ησλ πεπνηζήζεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αύμεζε ηεο απηνγλσζίαο θαη απηνλνκίαο
(απην-ππεξάζπηζε, θαζνξηζκόο ζηόρσλ).
ΧΑΛΣΜΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΛ….
ΤΟ ΔΛΡΛΑ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ (TWICE EXCEPTIONAL - 2E) ΔΛΛΘΜΜΑ:
Μ. ΣΤΥΛΛΔΘ

Υαξηζκαηηθέο θαη Σαιαληνύρεο Παξεκβάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ:
Απαίηεζε γηα επνηθνδνκεηηθή εξγαζία κε ηελ αλάπηπμε ελόο ππνζηεξηθηηθνύ
εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ αλνηθηνύ ηύπνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο
καζεζηαθήο επεμεξγαζίαο.
l

l

Γξαθή, Οξγάλσζε, Αλάγλσζε, Μαζεκαηηθνί Τπνινγηζκνί,
ηξαηεγηθέο Γηελέξγεηαο Δμεηάζεσλ
l

l

Αληηκεηώπηζε ησλ Κνηλσληθώλ/πλαηζζεκαηηθώλ Θεκάησλ

 Παξνρή ζπλαηζζεκαηηθά αζθαινύο πεξηβάιινληνο κάζεζεο.
 Παξνρή επθαηξηώλ γηα αλάπηπμε πγηνύο απην-αληίιεςεο.
 Αλαγλώξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επαηζζεζίαο.
 Παξνρή επθαηξηώλ γηα αιιειεπίδξαζε κε δηπιά εμαηξεηηθνύο ζπλνκειίθνπο
 Όξακα γηα έλα ζεηηθό πξνζσπηθό κέιινλ
ΧΑΛΣΜΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΛ….
ΤΟ ΔΛΡΛΑ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ (TWICE EXCEPTIONAL - 2E) ΔΛΛΘΜΜΑ:
Μ. ΣΤΥΛΛΔΘ

Υαξηζκαηηθέο θαη Σαιαληνύρεο Παξεκβάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ:
Αληηκεηώπηζε ησλ πκπεξηθνξηθώλ Θεκάησλ.
l
Ελαξκόληζε κε ηε ιεηηνπξγία ή ην ζθνπό ηεο
ζπκπεξηθνξάο
Δεκηνπξγία εληαίνπ πεξηβάιινληνο κε ηα όξηα θαη ηηο πξνζδνθίεο
Δηδαζθαιία δεμηνηήησλ απηνξξύζκηζεο
Δηδαζθαιία θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξώλ γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά
(ζήθσκα ηνπ ρεξηνύ γηα λα θεξδίζεη ν καζεηήο ηελ πξνζνρή ηνπ δαζθάινπ αληί λα θσλάδεη
κέζα ζηελ ηάμε)
 Παξνρή ζεηηθώλ ζηεξηγκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ δελ επηθεληξώλνληαη ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο.






Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

ΧΑΛΣΜΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΛ….
ΤΟ ΔΛΡΛΑ ΕΞΑΛΕΤΛΚΟ (TWICE EXCEPTIONAL - 2E) ΔΛΛΘΜΜΑ:
Μ. ΣΤΥΛΛΔΘ

ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΩΝ
ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΘΤΕΣ ΜΕ ΔΕΡ-Υ

ΣΚΑΛΑΤΟΣ ΓΛΩΓΟΣ
ΦΛΛΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΑΓΩΓΘ - ΚΟΠΟ
• ΟΛΣΜΟΣ ΔΕΡ-Υ
• ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΥΘΝΛΚΩΝ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΩΝ
• ΟΛΟΚΕΤΘΣΘ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΧΟΝΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΥ, ΟΤΑΝ
ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ ΥΡΑΧΕΛ ΡΑΛΔΛ ΜΕ ΔΕΡ-Υ
• ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ-ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΕΡΥ
ΤΘΝ ΩΑ ΤΘΣ ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑΣ
ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΘΤΕΣ ΜΕ ΔΕΡ-Υ
ΣΚΑΛΑΤΟΣ Γ.

ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Θ ΔΛΑΤΑΑΧΘ ΕΡΘΕΑΗΕΛ ΤΘΝ ΣΧΟΛΛΚΕΣ ΕΡΛΔΟΣΕΛΣ ΚΑΛ ΤΘΝ
•
•
•

•

ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΤΘΤΑ
Θ ΝΟΘΜΟΣΥΝΘ ΤΟΥ ΡΑΛΔΛΟΥ ΕΛΝΑΛ ΦΥΣΛΟΛΟΓΛΚΘ
Θ ΔΕΡ-Υ ΣΥΧΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΛ ΜΕ ΤΘ ΗΩΘΟΤΘΤΑ
ΕΚΔΘΛΩΝΕΤΑΛ ΩΣ ΑΔΥΝΑΜΛΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘΣ ΚΑΛ
ΡΑΟΜΘΤΛΚΟΤΘΤΑ
ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΚΛΕΛΡΟΥΝ ΤΑ ΛΑΚΘ ΑΡΟΣΕΞΛΑΣ , Θ
ΥΡΕΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑ ,ΤΟ ΡΕΛΣΜΑ ΚΑΛ Θ ΧΑΜΘΛΘ
ΑΥΤΟΕΚΤΛΜΘΣΘ
ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΘΤΕΣ ΜΕ ΔΕΡ-Υ
ΣΚΑΛΑΤΟΣ Γ.

ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ ΔΕΡΥ ΔΕΝ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΕΝΘ ΟΜΑΔΑ
• Ο ΜΑΚΘΤΘΣ ΕΛΝΑΛ ΡΟΤΛΜΟΤΕΟ ΝΑ ΚΑΚΕΤΑΛ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ
ΔΑΣΚΑΛΟ ΡΑΑ ΣΤΘΝ ΡΟΤΑ Θ ΤΟ ΡΑΑΚΥΟ
• ΑΡΑΑΛΤΘΤΘ Θ ΥΛΟΚΕΤΘΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΑΜΟΛΒΘΣ(TOKEN ECONOMY SYSTEM)
• ΧΘΣΛΜΕΣ ΟΛ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΤΘΣ ΑΥΤΟΚΑΚΟΔΘΓΘΣ ΚΑΛ ΤΘΣ
ΜΛΜΘΣΘΣ ΡΟΤΥΡΟΥ
• ΧΘΣΘ ΦΥΛΛΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ
ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΘΤΕΣ ΜΕ ΔΕΡ-Υ
ΣΚΑΛΑΤΟΣ Γ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
• Ο ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ ΟΦΕΛΛΕΛ ΝΑ ΔΩΣΕΛ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ
ΓΑΜΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΛΣ
• Θ ΔΛΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ ΚΑΛ Θ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΨΥΧΛΚΘΣ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑ ΒΟΘΚΟΥΣΕ ΣΤΘΝ ΕΓΚΑΛΘ
ΔΛΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΣΤΘΝ ΚΑΛΥΤΕΘ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘ
• ΚΑΛΟ ΚΑ ΘΤΑΝ Ο ΜΑΚΘΤΘΣ ΝΑ ΚΑΝΕΛ ΛΛΓΟΤΕΕΣ
ΕΓΑΣΛΕΣ,ΕΤΣΛ ΚΑ ΕΧΕΛ ΚΑΛΥΤΕΘ ΑΡΟΔΟΣΘ ΚΑΛ
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ
• ΑΝΑΓΚΑΛΟ ΕΛΝΑΛ Ο ΜΑΚΘΤΘΣ ΝΑ ΚΑΝΕΛ ΜΛΚΑ
ΔΛΑΛΛΕΛΜΑΤΑ,ΟΤΑΝ ΚΟΥΑΗΕΤΑΛ
ΔΛΔΑΣΚΑΛΛΑ ΦΛΛΟΛΟΓΛΚΩΝ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΘΤΕΣ ΜΕ ΔΕΡ-Υ
ΣΚΑΛΑΤΟΣ Γ.

ΔΕΠΤ και χολικόσ Εκφοβιςμόσ
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα
Φιλόλογοσ Ειδικισ Αγωγισ

Οριςμόσ τθσ ςχολικισ βίασ
• Θ ςχολικι βία αναφζρεται ςτθν επιβολι τθσ βοφλθςθσ ενόσ μζρουσ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε κάποιο άλλο και τθν πρόκλθςθ ηθμιάσ ι
βλάβθσ. Ρεριλαμβάνει και εγκλθματικζσ ενζργειεσ ςε οριςμζνα κράτθ,
όπωσ για παράδειγμα ςτθν Αμερικι αλλά και ςε κάποια ςτθν Ευρϊπθ.
Διεκνϊσ ονομάηεται "bullying".

Προχποκζςεισ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

• Θ επανάλθψθ τθσ επιβολισ
αυτισ με ςτακερι ςυχνότθτα
• Θ μεκόδευςι τθσ προσ τουσ
αδφναμουσ μακθτζσ

• Πταν δφο άτομα ίςθσ δφναμθσ
(ςωματικισ ι ψυχικισ) απλά
φιλονικοφν ι εμπλζκονται ςε
ςυνεχι διαμάχθ.

ΔΕΡΥ και Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ - Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα

Είδθ ςχολικοφ εκφοβιςμοφ
• 1.Σωματικόσ: Σπρωξίματα, κλωτςιζσ και γροκιζσ. Ριο ςυχνό είδοσ.
• 2.Λεκτικόσ: Κοροϊδία, περιπαικτικζσ εκφράςεισ, χειρονομίεσ,
ταπείνωςθ και φβρεισ κατά τθσ εκνικότθτασ, τθσ φυλισ ι τθσ
ιδιαιτερότθτασ κάποιου.
• 3.Εκφοβιςμόσ με κρυμμζνθ επικετικότθτα: Συναιςκθματικι
κακομεταχείριςθ, διάδοςθ φθμϊν, αποκλειςμό από κοινωνικζσ
δραςτθριότθτεσ, κρφψιμο βιβλίων ι καταςτροφι αντικειμζνων κ.α.
• 4.Σεξουαλικόσ: Χειρονομίεσ, απρεπείσ κινιςεισ και εξαναγκαςμόσ για
ςεξουαλικι επαφι.
• 5.Cyber bullying: Νζα μορφι εκφοβιςμοφ. Λαμβάνει χϊρα ανϊνυμα
κατά κόρον, μζςω θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, κινθτϊν τθλεφϊνων κλπ. Ρεριλαμβάνει απειλζσ,
κοροϊδίεσ, ςεξουαλικι παρενόχλθςθ και δθμοςιοποίθςθ των
προςωπικϊν ςτοιχείων των κυμάτων ςτο διαδίκτυο.

ΔΕΡΥ και Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ - Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα

Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ
• Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ
δφναται να εξαλειφκεί,
εάν αναλάβει δράςθ το
πρόςωπο το οποίο τον
παρατθρεί εξ αρχισ,
που δεν είναι άλλο
πζρα από τον
εκπαιδευτικό!

ΔΕΡΥ και Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ - Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα

Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν για τα ακόλουκα κζματα
1. Συνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ του ρόλου τουσ όςον αφορά τθ

ςυμπεριφορά των παιδιϊν
2. Ανάγκεσ και ευαιςκθςίεσ κρφβονται πίςω από το ςκλθρό προςωπείο
του κφτθ
3.Οριςμόσ ενόσ εκπαιδευτικοφ υπεφκυνου για κζματα βίασ ςτθ ςχολικι
μονάδα
4. Δθμιουργία ενόσ ςχολείου για όλουσ, που κα προςαρμόηεται ςτισ
ανάγκεσ των μακθτϊν
5. Συναντιςεισ με γονείσ με ςκοπό να εκπαιδευτοφν ςτο να αναγνωρίηουν
αν ζνα παιδί δζχεται ι αςκεί βία
Διεξοδικι ενθμζρωςθ των μακθτϊν πάνω ςε κζματα βίασ και εκμάκθςθ
τρόπων αντιμετϊπιςισ τθσ, ϊςτε να μθν τθν υπομζνουν ςτωικά.
7. Ρρόγραμμα φιλαναγνωςίασ με βιβλία που αποςκοποφν ςτθν αποδοχι
τθσ διαφορετικότθτασ των άλλων, αλλά και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ πάνω
ςε κζματα βίασ.
ΔΕΡΥ και Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ - Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα

Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν για τα ακόλουκα κζματα

8. Ενίςχυςθ τθσ κετικισ ςυμπεριφοράσ και αποδυνάμωςθ τθσ αρνθτικισ
αντίςτοιχα.
9. Ραραπομπι ςε ειδικοφσ επιςτιμονεσ, εάν κρικεί αναγκαίο.
10. Οργάνωςθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν, με ςκοπό τθν
ενίςχυςθ τθσ ςυνεργατικότθτασ.
11. Ραρατιρθςθ των μακθτϊν ςτο προαφλιο, ςτουσ διαδρόμουσ και ςτισ
τουαλζτεσ.
12. Είςοδοσ κι ζξοδοσ από τθν τάξθ με το χτφπθμα του κουδουνιοφ και τθ
ςυνοδεία του εκπαιδευτικοφ.
13. Οργάνωςθ καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων με ανάλογα κζματα και
ςυμμετοχι ακόμα και των πιο περικωριοποιθμζνων παιδιϊν.
14.Εκπαίδευςθ μακθτϊν – διαμεςολαβθτϊν και δθμιουργία ειδικϊν
ομάδων για τθν προςταςία των πιο ευάλωτων παιδιϊν.
15. Ενθμζρωςθ γονζων ςε κάκε περίπτωςθ.
ΔΕΡΥ και Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ - Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα

υμπεράςματα
Ο εκπαιδευτικόσ οποιαςδιποτε βακμίδοσ εκπαίδευςθσ οφείλει να ζχει
ςαφι εικόνα των μακθτϊν ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ςχολείου.
Ρρζπει να προςζχει, όχι μόνο τουσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ, αλλά όλουσ όςουσ δείχνουν ςθμάδια αδυναμίασ για
διαφορετικοφσ λόγουσ. Οφείλει να παρεμβαίνει και να ενθμερϊνει τουσ
γονείσ, μόλισ αντιλθφκεί ότι ςυμβαίνει περιςτατικό ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.
Μα πάνω απ’ όλα, πρζπει να αςκεί το λειτοφργθμά του με αγάπθ και να
αγκαλιάηει όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξαρτιτωσ οποιαςδιποτε ιδιαιτερότθτασ.
ΔΕΡΥ και Σχολικόσ Εκφοβιςμόσ - Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ
Αρετάκθ Χριςτίνα

ΡΟΒΛΘΜAΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΛΛΛΑΣ ΚΑΛ
ΜΑΚΘΣΘΣ
ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ ΔΕΡΥ

Κζντρα Ειδικϊν Θεραπειϊν «Άρκρωςισ»
Ακινα

ΕΙΑΓΩΓΘ - ΚΟΠΟ
Τα παιδιά με ΔΕΡΥ είναι πιο πικανό να ζχουν δυςκολίεσ
ςτθν επεξεργαςία τθσ γλϊςςασ παρά μια απλι γλωςςικι
κακυςτζρθςθ .
Τα γλωςςικά προβλιματα γίνονται εμφανι μόνο κακϊσ το
παιδί προχωρεί μζςω του ςυςτιματοσ του ςχολείου.
Σκοπόσ τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ είναι θ ανάλυςθ
των επιπζδων τθσ γλϊςςασ (άρκρωςθσ, ζκφραςθσ, ςφνταξθσ,
ςθμαςιολογίασ, πραγματολογίασ),οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ,
κακϊσ και θ ακουςτικι επεξεργαςία παιδιϊν με ΔΕΡΥ.
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΜΑΚΘΣΘΣ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ ΔΕΡΥΜΡΕΛΛΑ ΣΤΑΥΟΥΛΑ

ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σχετικζσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι υπάρχει ςε ποςοςτό
• 6-35% κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ ομιλίασ, ςε παιδιά με ΔΕΡΥ
• 10-54% των παιδιϊν αυτϊν αντιμετωπίηει δυςκολία ςτον προφορικό λόγο.
• 30-50% μπορεί να μείνει ςτθν ίδια τάξθ, ενϊ το 1/3 περίπου κινδυνεφει να
μθν τελειϊςει το ςχολείο.
• 20-40% των μακθτϊν αυτϊν παρουςιάηει μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
• 8-39% διαγιγνϊςκεται με δυςλεξία,
• 12-26% διαγιγνϊςκεται με δυςορκογραφία,
• 12-33% διαγιγνϊςκεται με δυςαρικμθςία
• 60% διαγιγνϊςκεται με δυςγραφία.
• 50% των μακθτϊν με ΔΕΡΥ δυςκολεφονται ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου.

ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΜΑΚΘΣΘΣ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ ΔΕΡΥΜΡΕΛΛΑ ΣΤΑΥΟΥΛΑ

ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Άρκρωςθ: Οι δυςκολίεσ ςτθν άρκρωςθ είναι πολφ κοινζσ. Εμφανίηονται
τουλάχιςτον ςτο 10% των παιδιϊν μικρότερων των 8 ετϊν
• Ζκφραςθ: Δυςκολεφονται να εκφράςουν αυτό που κζλουν να πουν, γιατί
δε κυμοφνται τισ λζξεισ που πρζπει να χρθςιμοποιιςουν.
• φνταξθ: Δυςκολία ςτθν χριςθ και τθν κατανόθςθ των δομικϊν ςτοιχείων
τθσ πρόταςθσ.
• θμαςιολογία: Δυςκολία κατανόθςθσ ςε γραπτό και προφορικό λόγο,
φτωχό λεξιλόγιο, δυςκολία ςτθν εφρεςθ λζξεων και δυςκολία ςτθν
κατανόθςθ τθσ ανάγνωςθσ.
• Πραγματολογία: Δυςκολία ςτθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων , τθ διατιρθςθ
του κζματοσ τθσ ςυηιτθςθσ και του διαλόγου.
• Ακουςτικι επεξεργαςία: Δυςκολία ςτθν ακουςτικι προςοχι, μνιμθ και
διάκριςθ .
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΜΑΚΘΣΘΣ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ ΔΕΡΥΜΡΕΛΛΑ ΣΤΑΥΟΥΛΑ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ελλείμματα ςτουσ τομείσ τθσ γλϊςςασ και τθν ακουςτικι
επεξεργαςία, ςε παιδιά με ΔΕΡΥ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν
εμφάνιςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν.

Φαίνεται να υπάρχει βελτίωςθ ςτθν ομιλία των παιδιϊν
αυτϊν με το πζραςμα του χρόνου.
Ακόμα και ςτα μεγαλφτερα παιδιά όμωσ, εμμζνει μία
δυςκολία ςτθ ροι και ςτθν ποιότθτα τθσ ομιλίασ.

ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΛΛΛΑΣ ΚΑΛ ΜΑΚΘΣΘΣ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΜΕ ΔΕΡΥΜΡΕΛΛΑ ΣΤΑΥΟΥΛΑ

1.Βηξγηλία Σζάδαξε
Δηδηθή παηδαγσγόο

2.Υξηζηίλα Ρίηηεξ
Δηδηθή παηδαγσγόο

Δηζαγσγή-θνπόο
Σηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε, ν
νξηζκόο ηεο ΓΔΠ-Τ (ADHD) θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνπηηθή
αλαθνξά ζε:
• Σηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαζπαζεο ηεο πξνζνρήο
• Σηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο ππεξθηλεηηθόηεηαο
• Σηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ παηδηώλ

Ση είλαη ΓΔΠ-Τ…
….ζπζηεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ ε νπνία μεθηλά θαηά ηελ
παηδηθή ειηθία, θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή,
ηελ απξνζεμία θαη ηελ ππεξθηλεηηθόηεηα.

''ΔΕΡ-Υ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ''
Τςάδαρθ Β., ίττερ Χ.

ηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο
• Σρεδηαζκόο λέσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ
• Δλδνηαμηθέο- ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο
• Πεξηνξηζκόο απνπξνζαλαηνιηζηηθώλ εξεζηζκάησλ ζην
δηάβαζκα
• Φξήζε ελδηαθέξνληνο δηδαθηηθνύ πιηθνύ
• Δμαζθάιηζε ζεηηθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο
• Πίζηε ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ γηα δηόξζσζε θαη επηηπρία
• Δμαηνκηθεπκέλε εξγαζία θαη θαηαλνεηέο νδεγίεο
• Απινπζηεπκέλε γιώζζα θαη αξγόο ξπζκόο
• Απνπζία εμσιεθηηθώλ ζεκαηνδνηήζεσλ
• Παξνρή εμσηεξηθώλ εληζρπηώλ κάζεζεο
• Πιήξεο επεμήγεζε ζεκαληηθόηεξσλ πιεξνθνξηώλ
''ΔΕΡ-Υ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ''
Τςάδαρθ Β., ίττερ Χ.

ηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ππεξθηλεηηθόηεηαο
• Δκπινπηηζκόο δηδαζθαιίαο κε πνιπαηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα
• Σπρλέο ελαιιαγέο πνπ εληείλνπλ ην ελδηαθέξνλ
• Δπηδίσμε βιεκκαηηθήο επαθήο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο θάζε
δξαζηεξηόηεηαο
• Δπηιεθηηθή ζσκαηηθή επαθή κε ην παηδί, κε ζηόρν ηελ επαλαθνξά
ζηα απαηηνύκελα όξηα (π.ρ.άγγηγκα ζηελ πιάηε)
• Καηεπλαζηηθά κνπζηθά εξεζίζκαηα (π.ρ.κνληέιν Carl Orff)
• Θεξαπεπηηθό παηρλίδη
• Φξήζε ζπκθσλεκέλνπ ζπκβνιαίνπ ζπκπεξηθνξάο
• Αλάζεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζην παηδί
• Φξήζε νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο
• Φαξκαθνζεξαπεία
''ΔΕΡ-Υ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ''
Τςάδαρθ Β., ίττερ Χ.

ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρνινγίαο
•
•
•
•

Δηδηθή παηδαγσγηθή αληηκεηώπηζε
Έιιεηςε ζπρλώλ παξαηεξήζεσλ
Καιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο
Φξήζε απηναμηνιόγεζεο θαη ζηνρνζεζία

πκπεξάζκαηα
• Οη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο πξνππνζέηνπλ πξνζαξκνζκέλε
δηδαζθαιία.
• Ζ βειηίσζε ηεο ςπρνινγίαο ησλ παηδηώλ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε
ζρεζηνδπλακηθή ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
• Κάζε ππνζηεξηθηηθό πιαίζην πξνππνζέηεη παηδαγσγηθή πνηόηεηαο.

''ΔΕΡ-Υ και ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ''
Τςάδαρθ Β., ίττερ Χ.

ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ΣΤΘ ΔΕΡ-Υ
Μαρία Γκουγκοφμθ,
Ειδικι Ραιδαγωγόσ
Λςτολόγιο: grafwnimata.gr

ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
• Θ Διαταραχι Ελλειμματικισ Ρροςοχισ – Υπερκινθτικότθτα
είναι μία από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ διαταραχζσ
ςυμπεριφοράσ τθσ παιδικισ θλικίασ.
• Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ
διδακτικϊν ςτρατθγικϊν παρζμβαςθσ ςτθ ΔΕΡ-Υ.
• Ο ςκοπόσ αυτϊν των παρεμβάςεων είναι θ παροχι
κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ ςτα παιδιά με ΔΕΡ-Υ, με το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ατομικϊν εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ.

ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ΣΤΘ ΔΕΡ-Υ, Μαρία Γκουγκοφμθ

ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ
Οι ςτρατθγικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία των παιδιϊν με
ΔΕΡ-Υ:
•
•
•
•
•
•
•

Διαχείριςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ εργαςίασ (Task Duration)
Άμεςθ κακοδιγθςθ
Διαχείριςθ τθσ κινθτικότθτασ
Ενεργθτικι ςυμμετοχι ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ
Ελαχιςτοποίθςθ των ελκυςτικϊν διαςπαςτικϊν ερεκιςμάτων
Ρρόβλεψθ (Anticipation)
Διαχείριςθ του τυχαίου (Contingency Management)- Ενκάρρυνςθ
τθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ
• Λςχυρι εξωτερικι ενίςχυςθ (Powerful External Reinforcement)
ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ΣΤΘ ΔΕΡ-Υ, Μαρία Γκουγκοφμθ

ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ
•
•
•
•

Αλλθλοδιδακτικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ (Classwide Peer Tutoring)
Σχεδιαςμόσ διδαςκαλίασ (Scheduling)
Χριςθ καινοτομιϊν ςτθν παρουςίαςθ του μακιματοσ
Υπενκυμθτζσ κανόνων και οπτικά ςυνκιματα (Rule Reminders – Visual
Cues)

•
•
•
•
•
•

Ακουςτικά ςυνκιματα (Auditory Cues)
Αυτόνομοσ ρυκμόσ εργαςίασ (Pacing of Work)
Διαχείριςθ εντολϊν – οδθγιϊν (Instructions)
Συμβολικά ςυςτιματα επιβράβευςθσ (Token Economy Systems)
Ρρογράμματα Κόςτουσ Αντίδραςθσ (Response – Cost Programs)
Τεχνικι απομάκρυνςθσ από το χϊρο (Time – Out).

ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ΣΤΘ ΔΕΡ-Υ, Μαρία Γκουγκοφμθ

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
• Ενϊ τα παιδιά με ΔΕΡ-Υ εμφανίηουν ζναν πυρινα κοινϊν
ςυμπτωμάτων, αποτελοφν μια ιδιαίτερα ετερογενι ομάδα.
• Δεν υπάρχει μία παρζμβαςθ (ι μία ποικιλία παρεμβάςεων) που
βελτιϊνουν τθ λειτουργικότθτα τθσ τάξθσ.
• Θ παρζμβαςθ πρζπει πρϊτα να ςτοχεφςει ςτθ ςυγκεκριμζνθ
προβλθματικι ςυμπεριφορά. Ζπειτα, πρζπει να επιλεγεί θ
κατάλλθλθ – επικυμθτι ςυμπεριφορά – ςτόχοσ. Είναι ςθμαντικό να
λθφκοφν και οι δφο ςυμπεριφορζσ υπόψθ.
• Για να είναι αποτελεςματικι θ παρζμβαςθ πρζπει ο μακθτισ με
ΔΕΡ-Υ να βιϊςει επιτυχία.
• Θ παρζμβαςθ πρζπει να διδάξει ςτο μακθτι ότι θ εκτζλεςθ τθσ
επικυμθτισ ςυμπεριφοράσ είναι αποτελεςματικότεροσ τρόποσ για
επιτφχει καλφτερθ επίδοςθ.
ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ ΣΤΘ ΔΕΡ-Υ, Μαρία Γκουγκοφμθ

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΠΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΟΝΔΙ Δ
ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΔΙ
ΜΔ ΓΔΠ-Τ
1. ΜΑΜΜΟΥ ΑΝΛΛΑ, ΔΑΣΚΑΛΑ,
ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΣ, Medd, Msc student
2. ΜΑΜΜΟΥ ΣΟΦΛΑ, ΔΑΣΚΑΛΑ, Medd
AΚΘΝΑ 2015

ΕΙΑΓΩΓΘ - ΚΟΠΟ
• Θ ΔΕΡΥ μπορεί να διαγνωςτεί ανάλογα με τον βακμό με τον
οποίο το παιδί παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά:
ελλειμματικι
προςοχι,
υπερκινθτικότθτα
και
παρορμθτικότθτα.
• Σκοπόσ αποτελεί θ παρουςίαςθ διδακτικϊν παρεμβάςεων
από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ςχολείο και από τουσ γονείσ
ςτο ςπίτι.
• Ραρεμβάςεισ που κα ςυμβάλλουν να αντιμετωπιςτεί θ
διαταραχι, να μειωκοφν τα ςυμπτϊματα και να βελτιωκεί το
παιδί το οποίο ζχει διαγνωςτεί με Διαταραχι Ελλειμματικισ
Ρροςοχισ και Υπερκινθτικότθτασ- Ραρορμθτικότθτασ.
ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΠΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΟΝΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΔΙ ΜΔ ΓΔΠ-Τ
ΜΑΜΜΟΤ ΑΝΙΛΑ, ΜΑΜΜΟΤ ΟΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εξατομικευμζνο πρόγραμμα
Εργαςίεσ με αργό ρυκμό, περιςςότεροσ διακζςιμοσ χρόνοσ
Δυνατότθτα επιλογισ εργαςιϊν
Δεξιότθτα Γραφισ: χρωματιςμόσ γραμμάτων από πάνω
Χριςθ Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι: προγράμματα & λογιςμικά
Δθμιουργικζσ ομαδικζσ εργαςίεσ λίγων ατόμων
Εκτόνωςθ μακθτι: μοιράηει τετράδια, ςβινει τον πίνακα
Υπογράμμιςθ ςθμαντικϊν ςθμείων μακιματοσ
Κρανίο δίπλα ςτθν ζδρα, κουρτίνεσ κλειςτζσ, μόνο
απαραίτθτοσ ςχολικόσ εξοπλιςμόσ πάνω ςτο κρανίο
• Άγγιγμα/ βλζμμα και όχι λεκτικζσ επιπλιξεισ και χειρονομίεσ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΠΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΟΝΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΔΙ ΜΔ ΓΔΠ-Τ
ΜΑΜΜΟΤ ΑΝΙΛΑ, ΜΑΜΜΟΤ ΟΦΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙ
• Στακερόσ χϊροσ μελζτθσ, κατάλλθλοσ φωτιςμόσ, όχι φαςαρία,
τθλεόραςθ, ομιλίεσ, ανοιχτά παράκυρα
• Ακολουκείται ςυμφωνθμζνο χρονοδιάγραμμα, διαίρεςθ
εργαςίεσ ςε κομμάτια, ανάγνωςθ οδθγιϊν, πρϊτθ άςκθςθ μαηί
και τισ υπόλοιπεσ μόνο του
• Ανατροφοδότθςθ και ζπαινοσ
• Διόρκωςθ από γονζα μόνο των ςθμαντικϊν λακϊν
• Επαφι με τουσ εκπαιδευτικοφσ
• Μικρά τακτικά διαλείμματα
• Δεφτεροσ δάςκαλοσ ςτο ςπίτι αν κρίνεται απαραίτθτο
• Συηιτθςθ για μελλοντικοφσ ςτόχουσ
• Συνεργαςία και επαφι με τουσ ςυμμακθτζσ του
ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΠΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΟΝΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΔΙ ΜΔ ΓΔΠ-Τ
ΜΑΜΜΟΤ ΑΝΙΛΑ, ΜΑΜΜΟΤ ΟΦΙΑ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
• Δεν υπάρχει εφκολοσ τρόποσ για να αντιμετωπιςτεί θ
Διαταραχι Ελλειμματικισ προςοχισ και ΥπερκινθτικότθτασΡαρορμθτικότθτασ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι, δεν είναι όμωσ
και ακατόρκωτο.
• Θ ενθμζρωςθ και θ ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ και γονιϊν
είναι αυτζσ που βοθκιςουν και κα δϊςουν τα όπλα ςτουσ
μακθτζσ να βελτιωκοφν και να εξελιχκοφν.
• Οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να είναι δίπλα ςτουσ μακθτζσ
τουσ, διαμορφϊνοντασ ζνα ηεςτό κλίμα αποδοχισ και
εμπιςτοςφνθσ ςτο ςχολείο.
• Οι γονείσ κα πρζπει να αποδεχκοφν τθ διαταραχι του
παιδιοφ τουσ και να δείξουν ςτο παιδί τουσ ζξυπνεσ τεχνικζσ
μελζτθσ, κοινωνικοποίθςθσ και διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων.
ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΠΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΟΝΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΔΙ ΜΔ ΓΔΠ-Τ
ΜΑΜΜΟΤ ΑΝΙΛΑ, ΜΑΜΜΟΤ ΟΦΙΑ

ΔΕΠΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΝΣΙΛΘΨΕΙ:
Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ Ο
ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ’

Κάλφα Μαρία
Μεταπτυχιακι Φοιτιτρια
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Ιςτορίασ

Ειςαγωγι
• Στο πλαίςιο του εν λόγω ςυνεδρίου κα επικυμοφςα να
παρουςιάςω και να αναδείξω τθν αναγκαιότθτα για τον
επαναπροςδιοριςμό τθσ ετερότθτασ, εν προκειμζνω τθσ
διαταραχισ ελλειμματικισ προςοχισ-υπερκινθτικότθτασ ,
με όρουσ αναγνϊριςθσ και αποδοχισ.
• Θ ορατότθτα τθσ ετερότθτασ ωσ ιδιαιτερότθτασ και όχι ωσ
μειονεξίασ πρζπει να επανανοθματοδοτθκεί ςτο πλαίςιο
τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά κυρίωσ τθσ κοινωνικισ
πραγματικότθτασ.
• Οι αλλαγζσ και οι μεταρρυκμίςεισ που ενδείκνυνται ςε
μικρο-επίπεδο κα αποδϊςουν πραγματικά ςε μακροεπίπεδο με τθν αποδόμθςθ προκαταλιψεων που
ςχετίηονται με τον ‘Άλλο’, το διαφορετικό, το μθ-οικείο.

ΔΕΠΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΝΣΙΛΘΨΕΙ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ’
Κάλφα Μαρία

Επαναπροςδιορίηοντασ τθν ετερότθτα
• Θ μετάβαςθ αυτι δεν είναι εφκολο να ςυντελεςτεί,
ειδικά όταν κάποιεσ επικρατοφςεσ αντιλιψεισ και
απόψεισ όςο αναφορά το διαφορετικό, είναι
παρωχθμζνεσ, απόλυτεσ και αποτζλεςμα θμιμάκειασ.
• Θ ετερότθτα των ‘άλλων’ είναι ςυχνά χαμζνθ πίςω από
βαριά πζπλα προκαταλιψεων και υποςταςιοποιιςεων Θ
αναφορά ςτο ‘άλλο’ δεν γίνεται με όρουσ ταυτοποίθςθσ,
αλλά με όρουσ διαφοροποίθςθσ, ειδικότερα μζςα από
τθν ρθτορικι υπερβολι τθσ ετερότθτασ, θ οποία νοείται
με όρουσ δυαδικισ αντίςτιξθσ ωσ το λογικά αντίκετο τθσ
ταυτότθτασ.
• Ωσ ανεςτραμμζνο είδωλο τθσ ταυτότθτασ, θ ετερότθτα
περιζχει αξιολογικά γνωρίςματα που κακιςτοφν τον
‘άλλον’ υποδεζςτερο. (Ραπαταξιάρχθσ, 2006:12).

ΔΕΠΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΝΣΙΛΘΨΕΙ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ’
Κάλφα Μαρία

Αποτελζςματα –Προβλθματιςμοί
• Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ ειςιγθςθσ ςυνίςταται ςτισ
αλλαγζσ που πρζπει να ςυντελεςτοφν ςτο επίπεδο
νοθματοδότθςθσ τθσ ετερότθτασ, όπου οι
παρεμβάςεισ ςε μακρο-επίπεδο κα αποδϊςουν ςε
μικρο-επίπεδο.
• Θ αποδοχι αυτϊν των ατόμων πρζπει να ςυντελεςτεί
πρϊτα ςτισ αντιλιψεισ που φζρουν οι άνκρωποι, ϊςτε
οι πρακτικζσ των ψυχολόγων και των εκπαιδευτικϊν
να αποδϊςουν τα μζγιςτα και να καταςτοφν βιϊςιμεσ
οι προβλεπόμενεσ λφςεισ.

ΔΕΠΤ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΝΣΙΛΘΨΕΙ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ‘ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ’
Κάλφα Μαρία

Κατςοφλα Βαλεντίνα,
Εκπαιδευτικόσ Α’/κμιασ Εκπ/ςθσ
ΑΚΘΝΑ

ΕΛΣΑΓΩΓΘ - ΣΚΟΡΟΣ
•
•
•
•
•
•

ΕΞΕΤΑΣΘ ΚΑΛ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΔΕΡ-Υ
ΤΟΜΕΛΣ ΔΥΣΛΕΛΤΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΜΕ ΔΕΡ-Υ
ΣΘΜΑΣΛΑ ΚΑΛ ΟΛΟΣ ΕΝΣΥΝΑΛΣΚΘΣΘΣ
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ΟΛΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΜΕ ΔΕΡ-Υ ΩΣ ΡΟΣ ΣΤΘΝ
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ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑΣ
• ΔΕΠ-Τ: ελλειμματικι προςοχι, υπερκινθτικότθτα,
παρορμθτικότθτα (Tseng, Kawabata, Gau & Crick, 2014)
• Δυςκολίεσ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ λειτουργικότθτασ του
παιδιοφ, αλλά και του περιβάλλοντόσ του (Κάκουροσ, 2001)
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΑΛΔΛΩΝ: επιδίωξθ
αλλθλεπίδραςθσ, μθ κατάλλθλθ προςαρμογι ςυμπεριφοράσ
τουσ. Λόγοι:
 Επικετικι φφςθ αλλθλεπιδράςεϊν τουσ
 υπερκινθτικότθτα
 παρορμθτικότθτα
 ανιςυχθ ςυμπεριφορά τουσ (Nijmeijer, Minderaa, Buitelaar,
Mulligan, Hartman & Hoekstra, 2008)
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• ΕΝΤΝΑΙΘΘΘ: «να νιϊκεισ τον πόνο ι τθν ευχαρίςτθςθ του
άλλου,αλλά «ςαν» να είςαι ςτθ κζςθ του άλλου»
(Rogers,1975)
• Βίωμα ενςυναίςκθςθσ ςε οποιαδιποτε θλικία (Cole &
Cole,1989)
• Αποτελεςματικζσ και κατάλλθλεσ κοινωνικζσ
αλλθλεπιδράςεισ μζςω αντίλθψθσ, ερμθνείασ και αντίδραςθσ
ςτα ςυναιςκιματα των άλλων (Fonseca, Seguier, Santos,
Poinso & Deruelle, 2009)
• Δυςκολία παιδιϊν με ΔΕΠ-Τ: αντίλθψθ και επεξεργαςία
ςυναιςκθμάτων άλλων λόγω κοινωνικισ δυςλειτουργικότθτασ
(Fonseca, Seguier, Santos, Poinso & Deruelle, 2009)
• Μθ ζλεγχοσ παρορμιςεων και μικρϊν απωλειϊν προςοχισ
οδθγεί ςε απόςταςθ από τα άλλα παιδιά (Brady, 2006)
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ
• Ανάγκθ επανεξζταςθσ και επανεκτίμθςθσ Ενςυναίςκθςθσ
για τθν κατανόθςθ και αποτελεςματικι τροποποίθςθ μιασ
ςυμπεριφοράσ (Rogers, 1975)
• Γονείσ παιδιϊν με ΔΕΡ-Υ: πιο αρνθτικοί, λιγότερο
αποτελεςματικοί ςτισ γονεϊκζσ ςυμπεριφορζσ ςε ςχζςθ με
τουσ άλλουσ γονείσ (Anastopoulos, Sommer & Schatz (2009)
• Ενίςχυςθ Ενςυναίςκθςθσ:
 Γονζασ-Ρρότυπο
 Συηιτθςθ γονζα-παιδιοφ για ςυναιςκιματα και ζννοιζσ τουσ,
παρατιρθςθ, αναγνϊριςθ, περιγραφι, αποςαφινιςθ
 Χριςθ παραδειγμάτων, βιβλίων, ταινιϊν, κακθμερινισ ηωισ
(Bailey,2014)
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ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΝΑΓΝΩΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ Ε ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ ΜΕ Δ.Ε.Π.Τ. ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ
ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΘΕΑΣΡΙΚΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ
ΠΟΛΤΑΙΘΘΣΘΡΙΑΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΕΤΝΑ
ΔΡΑΘ
1. ΚΕΩΝΘ ΚΥΛΑΚΟΥ, ΝΘΡΛΑΓΩΓΟΣ- ΕΛΔΛΚΘ ΡΑΛΔΑΓΩΓΟΣ
2. ΓΑΥΦΑΛΛΑ ΧΑΛΤΑΚΘ, LECTURER IN ATHENS METROPOLITAN
COLLEGE IN COLLBORATION WITH U.E.L
3. ΣΩΤΘΛΑ ΚΕΧΘ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΟΣ ΚΕΑΡΕΥΤΘΣ

ΚΕΝΤΟ ΕΛΔΛΚΩΝ ΚΕΑΡΕΛΩΝ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΛ ΓΑΦΘ», ΑΧΑΝΕΣ
ΜΘΤΟΡΟΛΛΤΛΚΟ ΚΟΛΛΕΓΛΟ, ΜΑΟΥΣΛ

ΕΙΑΓΩΓΘ - ΚΟΠΟ
Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ δράςθσ είναι να μελετθκεί
κατά πόςο θ χριςθ ομαδικϊν δραςτθριοτιτων κεατρικοφ
παιχνιδιοφ πολυαιςκθτθριακισ προςζγγιςθσ βοικθςε επτά
νιπια με Δ.Ε.Ρ.Υ.
• να αναπτφξουν αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ
• ακουςτικι αντίλθψθ
• φωνολογικι ενθμερότθτα
• ανάγνωςθ των 7 φωνθζντων, των ςυλλαβϊν που
προκφπτουν από το ςυνδυαςμό των φωνθζντων με τα
ςφμφωνα π, τ, λ, ν και ςυγκεκριμζνων λζξεων που
προκφπτουν από τισ παραπάνω ςυλλαβζσ ) με κετικι ςτάςθ
προσ τθ μάκθςθ.
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ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ
• Θ ζρευνα αφορά ζνα τμιμα • Ακολουκικθκε θ μζκοδοσ
ςχολικισ ετοιμότθτασ επτά
τθσ ζρευνασ δράςθσ με
νθπίων με ΔΕΡ-Υ ςε κζντρο
ερευνθτι τον ειδικό
ειδικϊν κεραπειϊν το
παιδαγωγό του τμιματοσ
διάςτθμα Λοφνιοσ –Λοφλιοσ
και ζναν ακόμα μθ2015
ςυμμετοχικό παρατθρθτι
• Τα τζςςερα νιπια ζχουν
ειδικότθτασ λογοκεραπευτι
διαγνωςτεί με Δ.Ε.Ρ. και τα • Συλλζχτθκαν οι απόψεισ
τρία με Δ.Ε.Ρ.Υ.
των γονζων με τθ
• Λιφκθκαν υπόψθ κζματα
μεκοδολογικι τεχνικι τθσ
δεοντολογίασ
ςυνζντευξθσ
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
• Τα δφο νιπια με Δ.Ε.Ρ και τα
δφο νιπια με Δ.Ε.Ρ.Υ
κατάφεραν να ανταποκρικοφν
ικανοποιθτικά ςε όλουσ τουσ
ςτόχουσ τθσ ζρευνασ και
κατζκτθςαν τισ προτεινόμενεσ
αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ τθσ
ζρευνασ.
• Τα υπόλοιπα τρία
χρειάςτθκαν τθ βοικεια
οπτικοποιθμζνου πίνακα
αναφοράσ με τα φωνιματα,
τισ ςυλλαβζσ και τισ λζξεισ για
να ανταποκρικοφν ςτισ
αναγνωςτικζσ
δραςτθριότθτεσ.

• Θ προςοχι των νθπίων κακ’
όλθ τθ διάρκεια των
δραςτθριοτιτων ιταν
αυξθμζνθ και ανζπτυξαν
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ
απαραίτθτεσ για τθ
λειτουργία τθσ τάξθσ.
• Θ δθμιουργία των ςεναρίων
των δραςτθριοτιτων τουσ
ζδινε μεγάλθ χαρά και
ταυτόχρονα κίνθτρο για
μάκθςθ.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ φάνθκε ότι
• θ πλειοψθφία των νθπίων κατάφερε να αναπτφξει
αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ και
• τα υπόλοιπα να προετοιμάςουν το ζδαφοσ για τθν ανάπτυξι
τουσ αργότερα
• Πλα τα νιπια απζκτθςαν κετικι ςτάςθ για τθ μάκθςθ και
κατάκτθςαν κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που τουσ βοικθςαν ςτθν
κοινωνικοποίθςι τουσ
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Δείγμα δραςτθριότθτασ: Σα μαϊμουδάκια
• τόχοσ: Ανάγνωςθ των ςυλλαβϊν πα, πε, πι, πο, πυ, πθ, πω
• ενάριο: Τα παιδιά φτιάχνουν με δοςμζνα υλικά μάςκεσ μαϊμουδάκια και
κόβουν από κίτρινο χαρτί μπανάνεσ.
• Στισ μπανάνεσ γράφουν από πίνακα αναφοράσ τισ παραπάνω ςυλλαβζσ.
• Ηθτάμε από τα παιδιά να πάρουν μία χάρτινθ μπανάνα και να διαβάςουν
μόνα τουσ τθν αντίςτοιχθ ςυλλαβι ι με τθ βοικεια του πίνακα
αναφοράσ.
• Ζχουμε κόψει ςε ροδζλεσ μπανάνα (φροφτο) και με μία οδοντογλυφίδα
ηθτάμε να χαράξουν πάνω ςε κάκε ροδζλα τθ ςυλλαβι που διάβαςαν.
• Στο τζλοσ τα παιδιά ςε κφκλο φοράνε τισ μάςκεσ τουσ και με το άκουςμα
τθσ μουςικισ χορεφουν γφρω από τισ μπανάνεσ. Ο πρϊτοσ κάνει
διάφορεσ χειρονομίεσ και οι άλλοι τον μιμοφνται. Μόλισ ςταματιςει θ
μουςικι πρζπει να πάρουν μία χάρτινθ μπανάνα και καλοφνται να
διαβάςουν τθν αναγραφόμενθ ςυλλαβι. Ο εκπαιδευτικόσ ςε κάκε γφρο
ανακοινϊνει τθ ςυλλαβι που κα θγθκεί τθσ ομάδασ ςτον χορό.
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