
Διαταραχή  Ελλειμματικής  Προσοχής Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) 

Ελλειμματική  Προσοχή  ( συμπτώματα) 

1. Απροσεξία. 

2. Αποτυγχάνει συχνά  να επικεντρώσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες, κάνει λάθη 

σε σχολικές εργασίες ή άλλες δραστηριότητες. 

3. Δυσκολεύεται συχνά να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο 

παιχνίδι. 

4. Φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν. 

5. Δεν ακολουθεί συχνά τις οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει  σχολικές 

εργασίες ή καθήκοντα .   

6. Δυσκολεύεται συχνά στην οργάνωση εργασιών ή δραστηριοτήτων. 

7. Αποφεύγει, αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος να εμπλακεί σε εργασίες που 

απαιτούν συνεχή πνευματική προσπάθεια ( σχολική εργασία ή προπαρασκευή 

μαθημάτων στο σπίτι). 

8. Χάνει πολύ συχνά αντικείμενα (παιχνίδια, μολύβια, βιβλία κ.ά.). 

9. Διασπάται  η  προσοχή του  πολύ εύκολα  από   εξωτερικά ερεθίσματα. 

10. Ξεχνά τις καθημερινές του δραστηριότητες. 

       Υπερκινητικότητα    (συμπτώματα)  

1. Κινεί συχνά χέρια και πόδια  ή στριφογυρίζει στην θέση του. 

2. Σηκώνεται χωρίς λόγο από την θέση του σε περιπτώσεις που θα έπρεπε να είναι 

καθισμένος. 

3. Τρέχει άσκοπα εδώ και εκεί και σκαρφαλώνει με υπερβολικό τρόπο σε περιστάσεις 

που δεν προσφέρονται για τέτοιες δραστηριότητες. 

4.  Δυσκολεύεται να  παίζει  ή να  συμμετέχει σε δραστηριότητες  ελεύθερου χρόνου . 

5. Συχνά είναι σε μια διαρκή κίνηση και ενεργεί  «σαν να κινείται  με μηχανή». 

6. Συχνά μιλάει υπερβολικά. 

7. Απαντάει απερίσκεπτα πριν ακούσει ολόκληρη την ερώτηση. 

8. Δυσκολεύεται να περιμένει την σειρά του. 

9. Πολύ συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους. 

Συμβουλές για γονείς 

1. Φροντίστε ώστε το μάθημα να χωρίζεται σε μικρά διαλλείματα που θα έχουν 

διαφορετικές μορφές κάθε φορά (κουβεντούλα, μια βόλτα στο δωμάτιο,  μια 

ζωγραφιά , κ.ά.) 

2. Μην επιμένετε στην αποστήθιση. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ δεν έχουν συνήθως καλή 

μνήμη. Δώστε σημασία στα βασικά σημεία του μαθήματος και στην κατανόησή 

τους. 

3. Βρείτε συστήματα επιβράβευσης ,όχι  πάντα υλικά. 

4. Να είστε σταθεροί στις απόψεις , αλλά όχι άκαμπτοι. 

5. Συμφωνήστε σε κανόνες και αναρτήστε τους σε ευδιάκριτο σημείο. 

6. Ακούστε τα παιδιά σας όταν μιλάνε. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ είναι παραπονιάρικα και 

πληγώνονται εύκολα. 



7. Καλό θα είναι να έχετε μια δεύτερη σειρά βιβλίων στο σπίτι, γιατί  ξεχνάνε πολύ 

συχνά τα βιβλία τους. 

8. Έχετε τηλέφωνα συμμαθητών –τριών σε περίπτωση που ξεχνάνε τις ασκήσεις τους. 

9. Επιτρέψτε τους να κινούνται ακόμη και όταν διαβάζουν, καταναλώνουν την 

συσσωρευμένη ενέργεια που έχουν . 

10. Βοηθήστε τα στην οργάνωση του χώρου μελέτης αλλά και της τσάντας τους. 

11. Να έχετε  σε ευδιάκριτο σημείο ένα ρολόι που θα τα βοηθά να οργανώνουν τον 

χρόνο τους. 

12.  Μιλήστε με τους δασκάλους του και συμφωνήστε σε ένα κοινό πλάνο 

αντιμετώπισης. 

 

Δεν συμπεριφέρεται έτσι επίτηδες και είναι τόσο δύσκολο για αυτά να ελέγξουν τον 

εαυτό τους ,όσο είναι και για σας  να τα αντέξετε. 

Μην ξεχνάτε ότι  η οποιαδήποτε μορφή βίας  οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα και 

φυσικά δε λύνει το πρόβλημα . 

ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ. 

 

 

     Σαραμάντος  Ιωάννης 

  Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής 

  

 

Δυσλεξία 

Χαρακτηριστικά 

Ένα παιδί  που δυσκολεύεται στην ανάγνωση, στη γραφή ή στα μαθηματικά, ένα παιδί  που 

δεν παρουσιάζει πρόοδο όπως οι συνομήλικοί του ή παραμένει  στάσιμο  μας κάνει να 

αναρωτηθούμε τι τρέχει. Πολλοί πιστεύουν ότι θα βελτιωθεί με τον καιρό, αλλά τελικά δεν 

υπάρχει  ουσιαστική αλλαγή και κάποιες φορές  μάλιστα γίνεται το αντίθετο. Αυτά τα   

στοιχεία είναι πολλές φορές ενδείξεις  δυσλεξίας . 

Γενικά 

1. Αργός ρυθμός  στην προφορική και γραπτή έκφραση. 

2. Έλλειψη συγκέντρωσης. 

3. Δυσκολία στην εκτέλεση οδηγιών. 

4. Κακή μνήμη. 

 



Ανάγνωση 

Αργή και μονότονη ανάγνωση. 

Δυσκολία ανάγνωσης λέξεων  πέραν των δύο συλλαβών. 

Δυσκολία στα δίψηφα και τρίψηφα.  

Άρνηση και αποφυγή διαβάσματος, ειδικά δυνατά μέσα στην τάξη. 

Παραλείπει ή προσθέτει συλλαβές στην λέξη ή και λέξεις ολόκληρες. 

Χάνει την σειρά διαβάσματος στο κείμενο. 

Δυσκολεύεται στην εύρεση των σημαντικότερων στοιχείων στο κείμενο. 

Δυσκολεύεται στην κατανόηση και την αφήγηση ενός κειμένου. 

Γραφή 

Φτωχή γραπτή έκφραση, συνήθως χειρότερη του προφορικού λόγου. 

Παρουσιάζει ακατάστατες εργασίες με επαναλαμβανόμενες λέξεις, έλλειψη στην δομή του 

κειμένου και πολλές φορές τα  γραπτά του είναι εκτός  θέματος. 

Συγχέει, παραλείπει και αντικαθιστά γράμματα, συγχέει πεζά με κεφαλαία, κάνει 

καθρεπτισμό γραμμάτων  . 

Άσχημα και δυσνόητα γράμματα. 

Αναγραμματισμοί λέξεων. 

Έλλειψη σημείων στίξης. 

Λάθος κράτημα μολυβιού. 

Πολλά και επαναλαμβανόμενα ορθογραφικά λάθη. 

Μαθηματικά 

Δυσκολία στην σειρά των αριθμών. 

Δυσκολία στην διάκριση των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων,…….. 

Συγχέει τα μαθηματικά σύμβολα +,-,Χ,: . 

Δυσκολία στην εκμάθηση με σειρά , π.χ. μήνες, μέρες το αλφάβητο. 

Δυσκολία στην εκμάθηση της  ώρας. 

Έλλειψη κατανόησης και επίγνωσης του χρόνου. 

Έλλειψη προσωπικής οργάνωσης. 

Δεν θυμάται ημερομηνίες, μήνες, εποχές. 



Ικανότητες 

Δυσκολεύεται στην λεπτή κινητικότητα. 

Περιορισμένη κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας. 

Σύγχυση χωρικού προσανατολισμού (δεξιά –αριστερά). 

Γράφει με τα δύο χέρια. 

Οι επιδόσεις του είναι διαφορετικές από μέρα σε μέρα. 

Συμπεριφορά 

Προσπαθεί να βρει τρόπους για να αποφύγει τις ασκήσεις. 

Μοιάζει να ονειροπολεί και να μην ακούει το μάθημα. 

Αποσπάται εύκολα. 

Κάνει αστεία  για να είναι στο επίκεντρο της τάξης ή είναι εντελώς αμέτοχο. 

 

Συμβουλές για γονείς 

Ένα παιδί που παρουσιάζει τις παραπάνω δυσκολίες  μας βάζει σε υποψίες .Να τι πρέπει  

να κάνουμε. 

Σε πρώτη φάση με γραπτή συναίνεση του γονέα-κηδεμόνα θα πρέπει να αξιολογηθεί  στο 

σχολείο με άτυπη αξιολόγηση από ειδικό παιδαγωγό προκειμένου ο εκπαιδευτικός  να 

προσαρμόσει το διδακτικό πρόγραμμα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού, 

ώστε να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του. 

Διαγνώσεις για την δυσλεξία πραγματοποιούνται στα ΚΕΔΔΥ, και σε ιατροπαιδαγωγικά 

κέντρα  κάποιων νοσοκομείων με τηλεφωνικό ραντεβού. 

Αν διαγνωσθεί δυσλεξία,  το παιδί με δήλωση του γονέα παρακολουθεί εξατομικευμένα 

προγράμματα  από ειδικό παιδαγωγό μέσα στο σχολείο ( Τμήμα Ένταξης) . Στόχος του Τ.Ε. 

είναι διαχείριση των δυσκολιών του μαθητή, η αυτονόμησή του και η λειτουργική ένταξη 

στην τάξη του . 

Συμπληρωματικά ο γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί με επιπλέον στρατηγικές 

οργάνωσης, όπως με χαρτάκια υπενθύμισης, πρόγραμμα δραστηριοτήτων, κ.ά. 

Τα παιδιά με δυσλεξία  λόγω δυσκολίας στην οργάνωση και την ανάγνωση παρουσιάζουν 

πρόβλημα στην αποστήθιση και κατανόηση. Η ανάλυση ενός κειμένου  παράγραφο-

παράγραφο , η προσθήκη πλαγιότιτλων και οι υπογράμμιση των σημαντικότερων 

στοιχείων μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα το παιδί. 

Ο χρόνος που απαιτείται για να παρουσιάσει βελτίωση ένα παιδί με δυσλεξία διαφέρει 

ανά περίπτωση και εξαρτάται επιπρόσθετα και από την υποστήριξη του σχολείου, των 



γονέων, και την έγκαιρη διάγνωση πριν αυξηθούν δραματικά οι απαιτήσεις των 

εργασιών του σχολείου και άλλων παραγόντων. 

Θα πρέπει να  γνωρίζουμε ότι ένα δυσλεκτικό παιδί  θέλει σαφώς πολύ περισσότερο 

χρόνο για να παράξει την ίδια δουλειά σε σχέση με ένα άλλο με καλές δεξιότητες 

ανάγνωσης και γραφής. 

Σε καμιά περίπτωση δεν συγκρίνουμε τις επιδόσεις του με άλλων παιδιών. 

Ποτέ δεν τον επικρίνουμε για τις επιδόσεις του. 

Προσπαθούμε πάντα να το επιβραβεύουμε ακόμη και για την παραμικρή βελτίωσή του 

όχι κατ’ ανάγκη με υλικά αγαθά. 

Είμαστε σε συνεχή επαφή με το σχολείο για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικού ή 

συμπεριφοριστικού προβλήματος. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι δεν διάλεξε το παιδί να είναι δυσλεξικό και δεν 

ευθύνεται αυτό για τις ελλείψεις του αλλά η ιδιαιτερότητα του προβλήματός του. 

Συνεπώς δεν θα πρέπει να το μειώνουμε. 

Στόχος μας είναι ένα χαρούμενο παιδί και για να το πετύχουμε αυτό καλλιεργούμε τις 

ιδιαίτερες ικανότητες του,  καθιστώντας το ένα παιδί που δε διαφέρει σε τίποτα από τα 

υπόλοιπα.  

 

 

    Σαραμάντος Ιωάννης   

Δάσκαλος Eιδικής Αγωγής 

 


