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Πεξίιεςε 
Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) απνηειεί κία απφ ηηο πην 

ζπρλέο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, πνπ έρεη θεληξίζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Βαζηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, πνπ απνξξένπλ πξσηίζησο απφ ηελ αδπλακία 

αλαζηνιήο ησλ παξνξκήζεψλ ηνπο, εληνπίδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη  

παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ δπζθνιηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ, νθείινπλ λα 

επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνρή ζηήξημεο ζε φια ηα πιαίζηα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

παξνπζία ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο. Μία παξέκβαζε πνπ έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή ζην θνκκάηη ηεο αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ αλεπηζχκεησλ θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο. Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζε καζεηέο 

Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη 

ησλ έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δθαξκφζζεθε έξεπλα κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο 

ΑΒ (single subject design AB), πνπ απνηεινχληαλ απφ ηελ αξρηθή θάζε (θάζε Α) θαη ηε 

θάζε ηεο παξέκβαζεο (θάζε Β). Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηξεηο καζεηέο ειηθίαο νρηψ θαη 

ελληά εηψλ απφ ηππηθά Γεκνηηθά ρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, νη νπνίνη 

είραλ δηάγλσζε ΓΔΠ-Τ. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην 

Γπλαηνηήησλ θαη Αδπλακηψλ ηνπ Goodman γηα γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη κία θιείδα 

παξαηήξεζεο βαζηζκέλε ζην Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Achenbach γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηάμεο. Γηα θάζε παηδί δηεμήρζε ηαπηφρξνλε, αλεμάξηεηε 

θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ απφ δχν παξαηεξεηέο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ησλ δχν εμεηαδφκελσλ θάζεσλ θαη, ζην ηέινο, ζπγθξίζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ ηηο δχν απηέο 

θάζεηο θαη εληνπίζζεθαλ ηπρφλ κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ αλάιπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθά-πνηνηηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο 

αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κείσζε ηηο 

δηαζπαζηηθέο, πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα ζεκαληηθφ 

βαζκφ θαη θαηαγξάθεθαλ νη παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθαλ βνεζεηηθνί-εληζρπηηθνί ηεο ζεηηθήο 

επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ΓΔΠ-Τ, Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, έξεπλα κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο, 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 
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Abstract 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common 

neurodevelopmental disorders that has stimulated research interest because of its affects on all 

aspects of child’s life. The basic deficits of children with ADHD, which are mainly related to 

the difficulty in controlling their impulses, are identified in the field of social interactions.  

The interventions that are proposed to reduce these difficulties and provide positive 

conditions for the child’s developmental course should focus on all contexts that are affected 

by the presence of the symptoms of this disorder. An intervention that has been proved 

particularly helpful in addressing various negative social behaviors is Social Stories. The 

purpose of the present study was to examine the effectiveness of Social Stories in relate to the 

reduction of externalizing behavior problems, internalizing problems, severe attention deficits 

and intense hyperactivity behaviors at school. An AB single subject design was used for three 

participants, school-age students, eight and nine years old, with diagnosis of ADHD. This 

design included a baseline phase (phase A) and a treatment phase (phase B). The Strengths 

and Difficulties Questionnaire of Goodman and a Behavior Observation Form based on 

Achenbach Questionnaire and Behavior Functional Analysis were used in order to record and 

evaluate participants’ target behaviors during their participation in classroom processes. For 

each participant was conducted simultaneous and independent recording of the target 

behaviors by two observers during both phases in order to have reliable results. The data from 

these two phases were compared and any behavior changes were identified and presented in 

graphs. The visual analysis method was employed to analyze the data for each participant. 

Especially, graphs represent the effects of the intervention program using Social Stories for 

the three students who participated in the study. The results showed that the intervention 

reduced significantly the disruptive behaviors of all participants-students and factors which 

reinforced this positive effect of Social Stories were reported. 

 

Key words: ADHD, Social Stories, AB single subject design, externalizing behavior 

problems, internalizing behavior problems  
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Πξόινγνο 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη 

ην ζέκα ηεο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ, θαηλνηφκνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) γηα ηε κείσζε ησλ δηαηαξαρψλ 

ζπκπεξηθνξάο, εζσηεξηθεπκέλσλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ, θαζψο θαη ησλ έληνλσλ 

ππεξθηλεηηθψλ θαη παξνξκεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκφηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, 

θν Ζιία Κνπξθνχηα, γηα ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. Ζ παξνρή πξφζζεηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, ε θαζνδήγεζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηφζν ηεο ζεσξεηηθήο ηεθκεξίσζεο φζν θαη ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, ε 

ακεζφηεηα ζηελ αληαπφθξηζε νπνηαζδήπνηε αλάγθεο, ε ππνκνλή, ε εζηθή ππνζηήξημε θαη ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ δηεπθφιπλαλ ζην κέγηζην ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηελ επηηπρή 

δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ήηαλ ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή γηα κέλα 

πνπ ζπλέξγαζηεθα γηα αθφκε κία θνξά καδί ηνπ θαη κνηξάζηεθα ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά κνπ! 

Θεξκφηαηεο επραξηζηίεο θαη ζηηο ζπλεπφπηξηεο θαζεγήηξηεο θαη κέιε ηεο Δηδηθήο 

Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θα Μαξία Κππξησηάθε θαη θα Αγγειηθή 

Μνπδάθε, γηα ηελ έλζεξκε απνδνρή ηεο ππνζηήξημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηηο δαζθάιεο – εηδηθνχο παηδαγσγνχο 

πνπ ελεπιάθεζαλ πξφζπκα ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαηαγξάθνληαο ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαη δηαζθαιίδνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ.  Ο πνιχηηκνο ρξφλνο πνπ δηέζεζαλ θαη ε ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία 

αληηκεηψπηζαλ ην έξγν ηνπο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ηε 

δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ηελ πξφσζεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αθφκε, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αμίδνπλ νη δηεπζπληέο θαη νη δάζθαινη/εο ησλ 

ζρνιείσλ, θαζψο θαη νη γνλείο ησλ εκπιεθφκελσλ καζεηψλ πνπ δηεπθφιπλαλ ζεκαληηθά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ παξνρή 

πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο βαζηζηήθακε γηα ηε δηακφξθσζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο 

ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 
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θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζήο καο ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Υσξίο ηε δηθή ηνπο ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία, ζα ήηαλ 

αδχλαηε ε πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ην ζηελφ θηιηθφ κνπ 

πεξηβάιινλ γηα ηε δηαξθή ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.  
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Δηζαγσγή 

 

Μία απφ ηηο πην ζπρλά δηαγλσζκέλεο θαη κειεηεκέλεο δηαηαξαρέο είλαη ε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) (Ghuman & Ghuman, 2014a). Ζ 

επίδξαζή ηεο κπνξεί λα γίλεη εκθαλήο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, ελψ ν 

βαζκφο επίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη κε 

βάζε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Harpin, 2005). Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο δπζθνιίεο ησλ 

παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ/θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο ιφγσ ηεο ρακειήο αλνρήο ζηε καηαίσζε θαη 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ απηνειέγρνπ ηνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ειιείκκαηα ζε ιεηηνπξγίεο 

επηηειηθνχ ειέγρνπ, σζνχληαη ζπρλά ζε αθαηάιιειεο αληηδξάζεηο ζην πιαίζην ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, γίλνληαη επηζεηηθά θαη εκπιέθνληαη ζπρλά ζε θαπγάδεο θαη 

ζπγθξνχζεηο κε ηνλ πεξίγπξν. Με άιια ιφγηα, δπζθνιεχνληαη ζπρλά λα αλαζηείινπλ ή λα 

ξπζκίζνπλ ηελ έληαζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (ζπκνχ, καηαίσζεο) θαη ησλ 

ζπλαθφινπζσλ αληηδξάζεψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εθδειψλνπλ έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ 

θαη επηζεηηθφηεηαο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ θαη 

θνηλσληθφ πιαίζην θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εκθάληζεο 

δεπηεξνγελψλ/ζπλλνζεξψλ θαηαζηάζεσλ/δηαηαξαρψλ σο ζπλέπεηα επηγέλεζεο (Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & 

Tárraga, 2006). 

Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δηαηαξαρήο θαη 

ησλ ζπκπησκάησλ/δπζιεηηνπξγηψλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη λα ζηνρεχνπλ ζε 

κία καθξνπξφζεζκε ππνζηήξημε πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

εθδειψλνληαη (Cardoso-Moreno, Tomás-Aragonés, & Rodríguez-Ledo, 2015∙ Chronis, Jones, 

& Raggi, 2006∙ Parker, Wales, Chalhoub, & Harpin, 2013). Τπφ ην πξίζκα απηφ, γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ κηαο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο δελ πξέπεη λα πεξηνξηδφκαζηε κφλν ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο ησλ ζπκπησκάησλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ρξεηάδεηαη λα 

ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε καο θαη ην πψο επεξεάδεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εγγχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ 

(Harpin, 2005). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, νη παξεκβάζεηο επηθεληξψλνληαη ηφζν ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

εκπιέθνπλ γνλείο, εηδηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο βάζεο 

γηα ηε ζπλεπή εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ ζηξαηεγηθψλ (Chronis, Jones, & Raggi, 2006). 

Μάιηζηα, γίλεηαη ιφγνο γηα πξψηκεο παξεκβάζεηο, θαζψο ν ξφινο ηνπο θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο 
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γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο δσήο ηφζν γηα ην ίδην ην παηδί φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Αθφκε πεξηζζφηεξν δε, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε παξνπζίαο δπλακηθψλ ππεξεζηψλ πξψηκεο 

παξέκβαζεο, πνπ ζα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ εκπινθή εηδηθψλ απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο ζηε βάζε ηζφηηκσλ ζρέζεσλ θαη ελφο 

γφληκνπ δηαιφγνπ, κε ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέγηζησλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ (Carpenter, 2001∙ Κνληνπνχινπ, 

2001∙ Loe & Feldman, 2007). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη, ζε πξψην επίπεδν, ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαη ηε γεληθφηεξε θχζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Έπεηηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο πξψηκεο 

παξέκβαζεο θαη επηδηψθεηαη ε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ε 

ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε παξνπζίαο ησλ ζπκπησκάησλ θαη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο κηαο 

επλντθήο εμειηθηηθήο πνξείαο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ παηδηνχ. ην 

πιαίζην απηφ, δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ΓΔΠ-Τ, ειηθίαο νρηψ θαη ελληά 

εηψλ, ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, ησλ έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ, δηαζπαζηηθψλ 

ηάζεσλ/ζηάζεσλ θαη ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο. 

Ζ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε: ην πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο κειέηεο θαη ην δεχηεξν ζην εξεπλεηηθφ.  

    ην πξψην θεθάιαην επηρεηξνχκε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ)». Γίλεηαη έκθαζε ζηα θεληξηθά-

πξσηνγελή ζπκπηψκαηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαηαξαρήο πνπ ηε 

δηαθξίλνπλ απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη αλαπηπμηαθά αλακελφκελεο θαη θπζηνινγηθέο. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα λα ιάβεη έλα παηδί ηε δηάγλσζε ηεο 

ΓΔΠ-Τ. πγθεθξηκέλα, εζηηάδνπκε ζηηο δχν ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη 

ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, DSM-IV-TR (APA, 2000) θαη DSM-V (APA, 

2013), παξνπζηάδνληαο ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ ηειεπηαία θαη πην 

πξφζθαηε έθδνζε θαη ηνλ αληίθηππν πνπ θέξνπλ ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. 

Σν επφκελν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο εκθάληζεο 

ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ΓΔΠ-Τ θαη γίλεηαη δηάθξηζε ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο βάζεη 
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βηβιηνγξαθίαο, ηνπο λεπξνβηνινγηθνχο, ηνπο γελεηηθνχο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο. Χζηφζν, 

ε έξεπλα δελ έρεη δψζεη, αθφκε, ζαθή θαη μεθάζαξε εηθφλα ηνπ ξφινπ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ θαη βξίζθεηαη ππφ δηεξεχλεζε ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο επίδξαζήο ηνπο. 

 Έπεηηα, ην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαιχεη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία 

ηεο ΓΔΠ-Τ, μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν θαη θαηαιήγνληαο ζηελ ελήιηθε δσή. 

Γίλεηαη αληηιεπηή ε έθβαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο θαη νη πξνθιήζεηο/δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληψληαη ζε θάζε αλαπηπμηαθή θάζε, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη 

ζρνιηθή πεξίνδν. Δπνκέλσο, ε εμειηθηηθή πνξεία ηεο δηαηαξαρήο θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ζπλλνζεξψλ δηαηαξαρψλ ζηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο 

ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ, ηηο εκπεηξίεο 

πνπ έρεη βηψζεη ην ίδην θαη ηελ πνξεία πνπ έρεη δηαλχζεη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ζηηο πην ζπρλά αλαθεξφκελεο ζπλλνζεξέο δηαηαξαρέο 

ηεο ΓΔΠ-Τ θαη, εηδηθφηεξα, επηθεληξψλεηαη ζε Γηαηαξαρέο πκπεξηθνξάο (Δλαληησκαηηθή 

Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή θαη Γηαηαξαρή Γηαγσγήο), Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Γηαηαξαρέο 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ), Γηαηαξαρέο Λφγνπ θαη Οκηιίαο θαη Γηαηαξαρέο Άγρνπο θαη 

Καηάζιηςεο.  

Σν επφκελν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζε επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε ΓΔΠ-Τ θαη 

αλαθεξφκαζηε ζηε ζπρλφηεηα παξνπζίαο ηεο θαη ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί γηα 

ηε ζθηαγξάθεζε ηεο επηδεκηνινγηθήο ηεο εηθφλαο. 

Έπεηηα, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε παξεκβάζεηο γηα ηε ΓΔΠ-Τ θαη, ζε πξψην 

επίπεδν, γίλεηαη αλαθνξά ζηε θαξκαθνζεξαπεία, ζε ζπλήζεηο πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά 

κε ηε ρνξήγεζε δηεγεξηηθψλ θαη κε δηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ θαη ζην δήηεκα ηεο πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. 

Ζ θεληξηθή ζεκαηηθή ηεο επφκελεο ππνελφηεηαο είλαη νη ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ. Πξνηνχ αλαθεξζνχκε, 

φκσο, ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα θαζέλα απφ απηά ηα πιαίζηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο ζεξαπείαο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

θαη λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηα δχν πιαίζηα. Αθνινχζσο, γίλεηαη ιφγνο γηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο γνλέσλ θαη δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε, θαζψο θαη 

δεδνκέλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβαζεσλ γεληθφηεξα κε βαζε πξφζθαηεο 

έξεπλεο. 
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Ζ επφκελε ππνελφηεηα εμεηάδεη ηνλ ζπλδπαζκφ παξεκβάζεσλ θαη εμεγεί ηε ινγηθή 

κηαο ηέηνηαο ηαθηηθήο. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηηο επηινγέο πνπ 

παξαηεξνχληαη πην ζπρλά ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

ζπλλνζεξφηεηαο κε αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο. 

ην επφκελν θεθάιαην (7
ν
 ηεο εξγαζίαο) παξνπζηάδνληαη ηεθκεξησκέλεο εξεπλεηηθά 

παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δηδηθφηεξα, 

γίλεηαη ιφγνο γηα παξεκβάζεηο/ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο νπνίεο έρεη αλαγλσξηζηεί 

πςειφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε δηαηαξαρψλ άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ζπκπεξηθνξψλ απφζπξζεο θαη απνθπγήο, 

δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηαζπαζηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο. 

Μία παξέκβαζε πνπ εμεηάδεηαη πην δηεμνδηθά ζην αθφινπζν θεθάιαην (8
ν
 ηεο 

εξγαζίαο), θαζψο ζπληζηά θαη ηελ θεληξηθή ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ηεο Carol Gray (Social Stories), πνπ αμηνπνηνχληαη εθηελψο ζε παηδηά κε 

απηηζκφ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πην ζπρλά ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνκέα. Αλαιχεηαη ν ηξφπνο αλάπηπμήο ηνπο, ν ζθνπφο ρξήζεο ηνπο θαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο αλαιχεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη έξεπλεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε ηηο Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο θαη επεμεγείηαη ν ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ε έξεπλα θαη νη 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηξία εθηελή 

θεθάιαηα. 

Σν πξψην θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο (10
ν
 ηεο εξγαζίαο) αλαθέξεηαη ζηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα είδε 

ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο. Δπεμεγείηαη, επίζεο, ην είδνο ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνινπζήζεθε, πεξηγξάθεηαη ν πιεζπζκφο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ε ηερληθή 

δεηγκαηνιεςίαο, ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαηήξεζεο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε παξέκβαζε θαη ν ηξφπνο 

αλάπηπμεο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

ελψ ζίγνληαη θαη ηα δεηήκαηα εζηθήο δενληνινγίαο πνπ ιάβακε ππφςε ζηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην απηνχ ηνπ κέξνπο (11
ν
 ηεο εξγαζίαο) παξνπζηάδνληαη 

δηεμνδηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη αξζξψλεηαη εθηελήο ζπδήηεζε γχξσ απφ απηά.  



Σελίδα 13 από 220                                                   
 

Ζ παξνχζα κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ, 

πεξηνξηζκψλ, πξνηάζεσλ-θαηεπζχλζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα, θαζψο θαη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο (παξάξηεκα) έρνπλ πεξηιεθζεί νη 3 Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο κε βάζε ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ν 

θάζε ζπκκεηέρσλ καδί κε ηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνπ ηηο ζπλφδεπαλ, ε Κιείδα 

Παξαηήξεζεο θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Αδπλακηψλ ηνπ Goodman πνπ 

ζπκπιεξψζεθε ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ 

θαη κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο γηα εληνπηζκφ ηπρφλ κεηαβνιψλ. 
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1. Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Όξνπ «Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠ-Τ)» 

 

Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) ζπληζηά κία απφ ηηο 

δηαηαξαρέο πνπ απαληάηαη ζε αξθεηά πςειά πνζνζηά παξνπζίαο, ελψ έρεη θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ εξεπλεηψλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ εμαηηίαο ησλ έθδεισλ 

επηδξάζεψλ ηεο (ηαζηλφο, 2013). Καηά θαηξνχο, έρνπλ απνδνζεί δηάθνξεο νλνκαζίεο ζηελ 

ελ ιφγσ δηαηαξαρή, φπσο ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, ππεξθηλεηηθφηεηα, δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (Barkley, 2006, in: Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014). Σν 

γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο/εξκελείεο πνπ ππήξραλ γχξσ απφ 

ην αθξηβέο ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν θαη ηα πξνεμάξρνληα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο 

δηαηαξαρήο (Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014). ήκεξα, ν φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ν φξνο «Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-

Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ)»/«Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)» 

(Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004).  

Ο νξηζκφο ηεο ΓΔΠ-Τ δνκείηαη ζηε βάζε ελφο ζπλδπαζκνχ ζπκπεξηθνξηθψλ 

ειιεηκκάησλ πνπ εθδειψλνληαη επίκνλα θαη αθνξνχλ πξσηίζησο ζηελ αδπλακία δηαηήξεζεο 

ηεο πξνζνρήο, ηελ ππεξθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ 

(Heward, 2011∙ ηαζηλφο, 2013). Σα ειιείκκαηα απηά έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ηφζν ζην 

καζεζηαθφ φζν θαη ζην επηθνηλσληαθφ-δηαπξνζσπηθφ θνκκάηη ησλ παηδηψλ απηψλ (Heward, 

2011). 

Πέξαλ ησλ ηξηψλ θεληξηθψλ-πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ κπνξεί 

λα εθδειψζνπλ ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο θη άιινπ είδνπο δπζθνιίεο, δεπηεξνγελείο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ ζπλήζσο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ κε 

ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, ηηο αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ, γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο εκπεηξίεο καηαίσζεο ή απνηπρίαο 

πνπ έρεη απνθνκίζεη (Μαληαδάθε, 2012). πρλά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεπηεξνγελψλ 

δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα επηγέλεζεο είλαη ε Δλαληησκαηηθή, Πξνθιεηηθή 

Γηαηαξαρή, ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο, νη Αγρψδεηο θαη Καηαζιηπηηθέο Γηαηαξαρέο. 

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ΓΔΠ-Τ είλαη ε εκθάληζε ζεκαληηθψλ 

παξαιιαγψλ-δηαθπκάλζεσλ σο πξνο ηελ έληαζε θαη ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Barkley & Murphy, 2006∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). Οη αιιαγέο απηέο εμεγνχληαη ζπρλά ζην πιαίζην ηεο θχζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί, ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη θαη ηνπ 
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αλαπηπμηαθνχ ηνπ ζηαδίνπ. πγθεθξηκέλα, ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

έθδεια ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ην άηνκν εκπιέθεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο αληαξέο γη’ απηφ, ρσξίο 

άκεζε ελίζρπζε θαη επαξθή επνπηεία ή κε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο γηα ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη 

ειιηπή νξγάλσζε θαη δνκή (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Barkley 

& Murphy, 2006).  

Δπηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί ν ζηαζεξφο θαη επίκνλνο ραξαθηήξαο ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο δηαηαξαρήο ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Barkley & Murphy, 

2006∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, 

ηα παηδηά πνπ έρνπλ ιάβεη δηάγλσζε ΓΔΠ-Τ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζα εμαθνινπζνχλ λα 

εκθαλίδνπλ θαηά έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηα ζπκπηψκαηά ηεο ηφζν θαηά ηελ εθεβηθή (50% 

- 80%) φζν θαη θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπο (50% - 70%) (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Barkley & Murphy, 2006). Δθείλν πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά είλαη ν ηξφπνο 

εθδήισζεο θαη ν βαζκφο ζνβαξφηεηαο απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ (Μαληαδάθε, 2012∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  Δηδηθφηεξα, ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηαθξίλεηαη 

πην έληνλα ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη παξνξκεηηθφηεηά ηνπο, ελψ νη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο γίλνληαη πην εκθαλείο θαηά ηελ ζρνιηθή ειηθία (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Δπηπιένλ, ζηελ εθεβεία ε έληνλε ππεξθηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εθδειψλνπλ ζπλήζσο ηα παηδηά, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη εθείλε ηελ 

πεξίνδν κε ηε κνξθή εζσηεξηθεπκέλεο αλεζπρίαο, απμεκέλεο λεπξηθφηεηαο θαη αλάγθεο 

ζπλερνχο ελαζρφιεζεο κε δηάθνξα αληηθείκελα (Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Wehmeier, Schacht, & Barkley, 2010∙ Wenar & Kerig, 2008). Αληίζηνηρα, ζηελ 

ελήιηθε δσή νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε ΓΔΠ-Τ εθδειψλνληαη θαη 

επεξεάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο (Hanna, 2009∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, 

Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012).  Χζηφζν, ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο ζα 

αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά ζηελ θιηληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε ΓΔΠ-Τ ζε θάζε 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην. 

Σέινο, ε πξψηκε έλαξμε ησλ βαζηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο εθηζηά ηελ 

πξνζνρή καο ζηελ αλάγθε θαη ζεκαζία έγθαηξεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ πξψησλ, 

ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πξψηκε παξέκβαζε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ελφο θαηάιιεινπ, ζηνρεπκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Barkley & Murphy, 2006∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Με ηνλ ηξφπν 



Σελίδα 17 από 220                                                   
 

απηφ, ζα επηηεπρζεί ε πξφιεςε εκθάληζεο δεπηεξνγελψλ δπζθνιηψλ/δηαηαξαρψλ θαη ζα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο κηαο ζεηηθήο εμειηθηηθήο πνξείαο. 

 

1.1 Γηάθξηζε κεηαμύ θπζηνινγηθήο δσεξόηεηαο θαη ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ΓΔΠ-Τ  

 

Αξθεηνί γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ ζπρλά ην εξψηεκα αλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ 

ηνπο ζπληζηνχλ θπζηθφ θαη αλακελφκελν επαθφινπζν ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο επίπεδνπ ή 

εκπίπηνπλ ζηε ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ππάξρεη θιηληθά ζεκαληηθή απφθιηζε απφ 

ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή πεξίνδν, φπνπ ζπκπεξηθνξέο πνπ παξαπέκπνπλ εθ πξψηεο φςεσο ζε 

ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ζηάδην 

ησλ παηδηψλ. Ζ λεπηαθή ειηθία ζπλδέεηαη εμ νξηζκνχ κε απμεκέλα επίπεδα 

ελεξγεηηθφηεηαο/θηλεηηθφηεηαο, έιιεηςε απηνειέγρνπ θαη απηνξξχζκηζεο, αδεμηφηεηα, 

απξνζεμία θαη ελαζρφιεζε  κε δηαθφξσλ εηδψλ αληηθείκελα. Καηά ζπλέπεηα, ηα φξηα είλαη 

αξθεηά δπζδηάθξηηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή πεξίνδν θαη εγείξνληαη αξθεηνί 

πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ππεξδηάγλσζεο ηεο ΓΔΠ-Τ ζηελ ελ ιφγσ 

ειηθηαθή νκάδα (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Ghuman & Ghuman, 2014a, b∙ Mahone & 

Pritchard, 2014∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Ράιιε, 2010∙ Wenar & 

Kerig, 2008∙ Wilmshurst, 2011). Παξ’ φια απηά, κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ νξηζκέλεο 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηελ εθδήισζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα 

δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηάθξηζε ηεο 

θιηληθά απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο (Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  

ε πξψην επίπεδν, απηέο νη δηαθνξέο ζρεηίδνληαη κε ην αλ θαη θαηά πφζν ην παηδί 

είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηά ηνπ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πεξηζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηππηθά αλαπηπζζφκελν παηδί κε θπζηνινγηθή δσεξφηεηα 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηνξίζεη ηελ θηλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, φηαλ νη θαηαζηάζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ην απαηηνχλ, ρσξίο λα εκθαλίδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία πξνζαξκνγήο. Αληηζέησο, 

έλα παηδί κε ΓΔΠ-Τ σζείηαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε γηα εθηφλσζε ηεο ελέξγεηαο ζε 

ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο δπζθνιεχεηαη αξθεηά λα ειέγμεη, αλεμαξηήησο πιαηζίνπ 

(Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Αθφκε, άιιε κία εηδνπνηφο δηαθνξά 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο. Όπσο εμεγείηαη, παξνπζηάδνπλ κία αδεμηφηεηα ηφζν ζε επίπεδν αδξήο 

φζν θαη ζε επίπεδν ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πέθηνπλ ζπρλά, πξνθαινχλ 
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δεκηέο θαη δπζθνιεχνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ρεηξνηερλίεο, ρεηξηζκφ ςαιηδηνχ, θνχκπσκα 

θνπκπηψλ θαη δέζηκν θνξδνληψλ, δπζθνιίεο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπλήζσο ηα ηππηθήο 

αλάπηπμεο παηδηά κε θπζηνινγηθή δσεξφηεηα (Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016). 

Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, έλα παηδί κε 

ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδεη θαηά βάζε ζεκαληηθά ειιείκκαηα (Μαληαδάθε, 2012). Χζηφζν, κπνξεί 

λα θαηαζηεί εθηθηή γηα ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηνλ βαζκφ πνπ πιεξνχληαη 

νξηζκέλεο βαζηθέο ζπλζήθεο, επλντθέο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Οη ζπλζήθεο απηέο αθνξνχλ 

ζηελ χπαξμε πνιχ πςεινχ θηλήηξνπ, ελψ εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ε εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα 

λα εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ. πκπιεξσκαηηθά, αλαθέξεηαη ε παξνρή άκεζεο 

ζεηηθήο ελίζρπζεο σο κίαο παξακέηξνπ πνπ ιεηηνπξγεί ηδηαηηέξσο ππνζηεξηθηηθά ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ γηα αληαπφθξηζε ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έλα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελν δσεξφ παηδί, φκσο, δε ρξεηάδεηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηνπο παξάγνληεο 

απηνχο, γηα λα κπνξέζεη λα ζπγθεληξσζεί ζην έξγν πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη (Μαληαδάθε, 

2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wenar & Kerig, 2008). 

Σέινο, ε απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ είλαη πνιιέο 

θνξέο εκθαλήο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζπλήζσο 

ζε έλα δσεξφ παηδί ηππηθήο αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ζηξηθνγπξίδνπλ ζπρλά 

ζηνλ χπλν ηνπο, λα θισηζάλε, λα μππλάλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη γεληθφηεξα λα 

θάλνπλ αλήζπρν χπλν ή λα θνηκνχληαη ιηγφηεξν απφ ηα ππφινηπα παηδηά (Cortese, Brown, 

Corkum, Gruber, O’Brien, Stein, Weiss, & Owens, 2013∙ Hiscock, Sciberras, Mensah, 

Gerner, Efron, Khano, & Oberklaid, 2015∙ Konofal, Lecendreux, & Cortese, 2010∙ 

Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Romanos, Gerlach, Warnke, Schmitt, 

2010∙ Spruyt & Gozal, 2011∙ Voinescu, Szentagotai, & David, 2012∙ Weiss & Salpekar, 2010∙ 

Wilmshurst, 2011∙ Yoon, Jain, & Shapiro, 2012).  

 

1.2 Σππνινγία Γηαηαξαρήο θαη Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα  

 

1.2.1 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαηά DSM-IV-TR (APA, 2000) 

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Lougy, DeRuvo θαη Rosenthal (2007), ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο εθδήισζεο 

ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ δηαθέξνπλ απφ παηδί ζε παηδί, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

πεξηζζφηεξν πεξίπινθε ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηεο δηαηαξαρήο. χκθσλα κε ηελ 
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ηέηαξηε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ (Diagnostic and Statistical Manual-IV-Text Revised-DSM-IV-TR) ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο (American Psychiatric Association-APA) (2000, ζηα: 

Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ 

Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Wilmshurst, 2011), πξνηείλνληαη ηξεηο επηκέξνπο ηχπνη 

ηεο δηαηαξαρήο: Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα, κε πξνεμάξρνληα 

ηνλ ηχπν ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο, Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-

Τπεξθηλεηηθφηεηα, κε πξνεμάξρνληα ηνλ ηχπν ηεο Τπεξθηλεηηθφηεηαο-Παξνξκεηηθφηεηαο 

θαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα, πλδπαζκέλνο ηχπνο. 

ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα ιάβεη ην παηδί ηε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ, αλεμάξηεηα απφ 

ηχπν, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ρξφλν έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ, ηε δηάξθεηα θαη ην πιαίζην εθδήισζήο ηνπο (APA, 2000, 

ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ 

Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wilmshurst, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νξηζκέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα είλαη εκθαλή πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ, λα 

επηκέλνπλ γηα κία ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη λα επηβαξχλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πεξηβάιινληα (γηα παξάδεηγκα, 

νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ) (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & 

Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ ηαζηλφο, 2013∙ 

Wilmshurst, 2011). Άιια θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ 

είλαη ε θχζε/ν ραξαθηήξαο ησλ ζπκπησκάησλ, ηα νπνία δελ εμεγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ ηνπ παηδηνχ, ελψ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή-δηαπξνζσπηθή 

θαη καζεζηαθή ηνπ πνξεία (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, 

Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ 

Wilmshurst, 2011). Δπηπιένλ, ηα ζπκπηψκαηα απηά δελ εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην 

πιαίζην κηαο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο, ζρηδνθξέλεηαο ή θάπνηαο άιιεο ςπρσηηθήο 

δηαηαξαρήο, νχηε εμεγνχληαη θαιχηεξα απφ θάπνηα άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή, φπσο νη 

αγρψδεηο, νη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θ.α. (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 

2004).  

Αλαθνξηθά κε ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο ηεο ΓΔΠ-Τ πνπ πξναλαθέξακε, ε δηάγλσζε ηνπ 

ειιεηκκαηηθνχ ηχπνπ πξνζνρήο βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ έμη ζπκπησκάησλ απφ 

απηά πνπ παξαηίζεληαη αθνινχζσο (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, 
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Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ 

Wilmshurst, 2011):  

α) Αδπλαηεί ζπρλά λα εζηηάζεη ζε ιεπηνκέξεηεο θαη θάλεη ζπρλά ιάζε απφ έιιεηςε 

απαηηνχκελεο πξνζνρήο ζε εξγαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο. 

β) Δθδειψλεη ζπρλά δπζθνιία σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαηά ηελ εκπινθή ζε 

έξγα ή παηρλίδηα. 

γ) Γίλεη ζπρλά ηελ εληχπσζε φηη δελ αθνχεη, φηαλ ηνπ απεπζχλνπλ ηνλ ιφγν. 

δ) πρλά δελ εθαξκφδεη νδεγίεο θαη παξνπζηάδεη εκηηειείο εξγαζίεο. 

ε) Δκθαλίδεη ρακειή πνηφηεηα νξγάλσζεο. 

ζη) Αξλείηαη ζπρλά ή εθδειψλεη έληνλε δπζαξέζθεηα θαη απξνζπκία γηα εκπινθή ζε 

πλεπκαηηθψο απαηηεηηθά έξγα. 

δ) Υάλεη ζπρλά αληηθείκελα, ρξήζηκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαζεκεξηλψλ δηαδηθαζηψλ. 

ε) Γηαζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή ηνπ απφ εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ζ) Ξερλάεη εχθνια θαζεκεξηλέο αξκνδηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο.  

ε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο, ζα πξέπεη λα είλαη 

παξφληα ηνπιάρηζηνλ έμη απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελ ιφγσ 

πεξηνρή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ειιεηκκάησλ (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 

2004∙ Wilmshurst, 2011):  

α) Κάλεη ζπρλέο λεπξηθέο θηλήζεηο κε κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ή ζηξηθνγπξίδεη. 

β) Γπζθνιεχεηαη λα παξακείλεη θαζηζηφο/ή. 

γ) Σξέρεη ή ζθαξθαιψλεη κε έληνλν ή κε ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

δ) Γπζθνιεχεηαη ζπρλά λα ζπκκεηάζρεη ζε παηρλίδηα ή δξαζηεξηφηεηεο κε ήζπρν ηξφπν. 

ε) Παξνπζηάδεη δηαξθή θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ζη) Μηιά πάξα πνιχ. 

δ) Γίλεη ζπρλά βηαζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε δηαηππσζεί πιήξσο. 

ε) Δκθαλίδεη ζπρλά δπζθνιία αλακνλήο. 

ζ) Γηαθφπηεη ζπρλά ηνπο άιινπο ή ηνπο ελνριεί.  

Σα πξψηα έμη ζπκπηψκαηα ζπληζηνχλ θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ελψ ηα 

ππφινηπα ηξία ηεο παξνξκεηηθφηεηαο (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 

2004∙ Wilmshurst, 2011). 

Ο ζπλδπαζκέλνο ηχπνο, ζχκθσλα κε ην DSM-IV-TR (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ ηαζηλφο, 2013∙ 
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Wilmshurst, 2011), ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα θη απφ ηνπο δχν παξαπάλσ ηχπνπο, ηεο 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

δηάγλσζή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ έμη ζπκπησκάησλ απφ ηνλ ηχπν ηεο 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ηνπιάρηζηνλ έμη απφ ηνλ ηχπν ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο-

παξνξκεηηθφηεηαο ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ έμη κελψλ (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ ηαζηλφο, 2013∙ 

Wilmshurst, 2011). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο δχν πξψηνπο ηχπνπο ηεο ΓΔΠ-Τ 

(ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο) γίλεηαη κε βάζε ηελ 

νκάδα απφ ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ (APA, 2000, 

ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ 

Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Wilmshurst, 2011). πλεπψο, ε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ 

κε πξνεμάξρνληα ηνλ ηχπν ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο απαηηεί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηελ 

εθδήισζε ηνπιάρηζηνλ έμη ζπκπησκάησλ πνπ θαλεξψλνπλ δηάζπαζε πξνζνρήο, αιιά ηε κε 

εκθάληζε ησλ αληίζηνηρσλ θξηηεξίσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ππεξθηλεηηθνχ-

παξνξκεηηθνχ ηχπνπ ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & Γαιάλε, 

2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ηε δηάγλσζε ηνπ ηχπνπ ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο, φπνπ είλαη παξφληα έμη ή 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα πνπ δείρλνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα-παξνξκεηηθφηεηα, ρσξίο λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ειιεηκκαηηθφ ηχπν 

πξνζνρήο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ έμη κελψλ (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε 

& Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011). Όζνλ αθνξά 

ζηνλ ζπλδπαζκέλν ηχπν ηεο ΓΔΠ-Τ, νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ πξνέξρνληαη θη απφ ηηο δχν 

νκάδεο θαη εθδειψλνληαη κε ηνλ ίδην βαζκφ ζνβαξφηεηαο (APA, 2000, ζηα: Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη 

& Καξαδήκαο, 2004∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wilmshurst, 2011). 

 

1.2.2  Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαηά DSM-V (APA, 2013) 

 

Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, πνπ 

αλαδχνληαη δηαξθψο, έρνπλ θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ δηαγλσζηηθψλ ηνπο θξηηεξίσλ 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Χζηφζν, θαηά θαηξνχο, ηα θαηεγνξηθά ζπζηήκαηα 
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ηαμηλφκεζεο έρνπλ δερηεί θξηηηθέο, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ηφζν ζηε γεληθφηεξε 

θηινζνθία πνπ πξεζβεχνπλ φζν θαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Οη αδπλακίεο πνπ βξίζθνληαη πην ζπρλά ζην 

επίθεληξν απηψλ ησλ θξηηηθψλ αθνξνχλ ζηνλ θαηεγνξηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ζηελ απνπζία 

δπλακηθήο, αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο θαη ζηελ παξάβιεςε ηνπ ξφινπ πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ ζηελ έθβαζε ησλ δηαηαξαρψλ (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε ΓΔΠ-Τ θαηά ην DSM-IV-TR, νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ ηέζεθαλ ζην επίθεληξν γηα επαλεμέηαζε αθνξνχζαλ, ζε πξψην επίπεδν, 

ζηελ χπαξμε ησλ ηξηψλ δηαθξηηψλ ηχπσλ ηεο ΓΔΠ-Τ, πνπ δελ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ εθδειψζεσλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Ghuman & Ghuman, 2014a). Δπηπιένλ, εμεηάζζεθε ην θξηηήξην ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηεο 

πξψηεο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ, ην νπνίν, φκσο, δελ αληηζηνηρνχζε ζε εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαη θξίζεθε ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθφ ηφζν σο πξνο ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ζε 

εθήβνπο θαη ελήιηθεο φζν θαη σο πξνο ηε δηάθξηζε πξνβιεκάησλ ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Ghuman & Ghuman, 2014a). Όπσο ζα αλαθεξζεί 

θαη πην δηεμνδηθά ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, νη δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαηεηακέλεο 

δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο γίλνληαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο θαηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν, φπνπ εκπιέθεηαη πην ζπζηεκαηηθά κε έξγα πνπ απαηηνχλ πλεπκαηηθή 

πξνζπάζεηα θαη αλψηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Σέζεθε, επίζεο, ππφ ακθηζβήηεζε ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο 

εληαίσλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Δηδηθφηεξα, ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR απεπζχλνληαη θαηά βάζε ζε κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζπλαληψληαη ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, δπζρεξαίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ρξήζε ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθφ ειηθηαθφ πιεζπζκφ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Σέινο, πέξαλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, ππάξρεη αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπ αηφκνπ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε εθδήισζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ είλαη δηαθνξεηηθή αλάκεζα ζηα δχν θχια (Mahone & Pritchard, 

2014∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2008, 2016). Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πξνζαξκνγή 

ησλ θξηηεξίσλ ζηηο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θνξίηζηα, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ρξήζεο ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 



Σελίδα 23 από 220                                                   
 

Αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο πέκπηεο θαη πην πξφζθαηεο 

έθδνζεο ηνπ DSM, θαηαξγνχληαη πιένλ νη ηξεηο ηχπνη ηεο ΓΔΠ-Τ θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο παξνπζίεο, Σπλδπαζκέλε παξνπζία, Πξνεμάξρνπζα απξόζερηε παξνπζία θαη 

Πξνεμάξρνπζα ππεξθηλεηηθή/παξνξκεηηθή παξνπζία, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηξέρνπζα 

εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο θαηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνλ εηδηθφ (Campbell et al., 2014∙ 

Ghuman & Ghuman, 2014a∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Ζ αιιαγή απηή εμεγείηαη ζην 

πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα λα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάζζεθε ηε ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο.  

  Οξίδεηαη, αθφκε, νξηζκέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο λα είλαη παξφληα κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ, 

γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε (κέρξη ηα 7 έηε) θαη επεθηείλεη 

ην θάζκα ησλ ειηθηψλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη ε δηάγλσζε (Campbell et al., 2014∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  Άιιε κία αιιαγή είλαη φηη ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο 

ζηνπο εθήβνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ζηνπο λεφηεξνπο ελήιηθεο απαηηεί ηελ παξνπζία 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ζπκπησκάησλ (Campbell et al., 2014∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ απαηηείηαη λα εκθαλίδεηαη ειαηηψλεηαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο απφ έμη ζε πέληε (Campbell et al., 2014∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). Δπηπιένλ, θάζε δηαγλσζηηθφ θξηηήξην ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο ζπκπεξηθνξάο ζε παξαδείγκαηα θαη κε ππνζεκείσζε, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα 

ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, ππάξρεη πνιχ ζπρλή 

αιιεινεπηθάιπςε ζπκπησκάησλ κεηαμχ ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ ΓΑΦ (Mayes, 

Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012∙ Παπαειηνχ, 2010∙ Rice & 

Marshall, 2014∙ Rommelse, Franke, Geurts, Hartman, & Buitelaar, 2010). Οινέλα θαη 

πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη εκπεηξίεο απφ ηελ θιηληθή πξάμε ππνζηεξίδνπλ ηελ 

χπαξμε απηήο ηεο ζπλλνζεξφηεηαο, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη πιένλ ζην DSM-5 θαη θαζηζηά 

εθηθηή ηελ επίζεκε δηάγλσζε θαη ησλ δχν δηαηαξαρψλ ζην ίδην άηνκν, δηεπθνιχλνληαο ηφζν 

ηελ εθαξκνγή πην θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ φζν θαη ηελ 

αθξηβέζηεξε επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηεο θχζεο απηήο ηεο ζρέζεο (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). 

Άιιε κία πξνζζήθε αθνξά ζηνπο ηξεηο δείθηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ηξέρνπζα εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 
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Δηδηθφηεξα, θαιείηαη ν εηδηθφο λα πξνζδηνξίζεη ηφζν ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή φζν θαη ηελ έθπησζε πνπ επηθέξνπλ ζηε 

καζεζηαθή/επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζηε βάζε απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ε δηάθξηζε ζε ήπηα, κέηξηα θαη ζνβαξή βαξχηεηα ηεο δηαηαξαρήο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Χζηφζν, αλαθέξεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο απηψλ ησλ 

δεηθηψλ βαζίδεηαη θαηά βάζε ζε ππνθεηκεληθέο εξκελείεο θαη είλαη αξθεηά αζαθήο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  

Δπίζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάγθε ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ άηνκα πνπ έρνπλ 

δεη θη έρνπλ αιιειεπηδξάζεη κε ην παηδί ή ηνλ έθεβν ζηα πιαίζηα εθδήισζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο θαη κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ επθνιφηεξα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο απφ ηηο ηππηθέο, αλαπηπμηαθά αλακελφκελεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Σέινο, επηζεκαίλεηαη ζε ζεκείσζε φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ΓΔΠ-Τ δε ζπληζηνχλ απνθιεηζηηθά εθδήισζε ελαληησκαηηθήο ,αληηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Μέζα απφ ηηο αιιαγέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αληηθαηνπηξίδεηαη ε πξνζπάζεηα λα 

πηνζεηεζεί κία αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε ζηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηεπθφιπλζε 

εληνπηζκνχ ησλ ζπκπησκάησλ ζε άηνκα κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ θαη εθαξκνγήο θαηάιιεισλ 

ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Παξ’ φια απηά, εμαθνινπζεί λα κε γίλεηαη ζηελ πξάμε θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Ghuman & Ghuman, 2014a∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  
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2. Αηηηνινγηθνί Παξάγνληεο 

 

Ζ εηθφλα γχξσ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) παξακέλεη «ζνιή» 

(Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Heward, 2011). Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ έρνπλ δηαηππσζεί 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο αθξηβείο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Heward, 2011). Μάιηζηα, ζχκθσλα 

κε ηνπο Παπάλε, Γηαβξίκε θαη Βίθε (2009), ν ιφγνο δπζθνιίαο ηεο κειέηεο θαη ηνπ αθξηβνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ έγθεηηαη ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ν 

νξηζκφο ηεο δηαηαξαρήο θαη ζηε κε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ σο ηέηνησλ. 

Χζηφζν, αλαθέξνληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη/επεξεάδνπλ, άιιεο ζε κεγαιχηεξν θη άιιεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηελ εκθάληζε 

θαη ηνλ βαζκφ έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ: νη λεπξνβηνινγηθνί, νη γελεηηθνί θαη νη 

πεξηβαιινληηθνί-ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ ηαζηλφο, 2013). 

 

2.1 Νεπξνβηνινγηθνί Παξάγνληεο 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε αηηία ησλ ζπκπησκάησλ απνδίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

εγθεθαιηθή βιάβε ή δπζιεηηνπξγία (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & 

Βίθε, 2009∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wenar & Kerig, 2008). Ζ ζέζε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ 

επξήκαηα πνπ ππνδειψλνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζε άηνκα κε ζπκπηψκαηα ηεο 

ΓΔΠ-Τ θαη άηνκα κε βιάβε ζε κέξε ηνπ εγθεθάινπ (κεησπηαίνο ινβφο-πξνκεησπηαίνο 

θινηφο) πνπ είλαη ππεχζπλα γηα εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ξχζκηζε ησλ παξνξκήζεσλ 

θη ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο, ραξαθηεξηζηηθά ειιείκκαηα ηεο ελ ιφγσ δηαηαξαρήο 

(Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007). Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔΠ-Τ πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ 

εκθάληζή ηεο κε λεπξνινγηθνχο παξάγνληεο είλαη ε πξψηκε εθδήισζε θαη ε επηκνλή ησλ 

ζπκπησκάησλ ζηνλ ρξφλν, θαζψο θαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο ζηε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη έληαζήο ηνπο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Wenar & Kerig, 

2008). Χζηφζν, παξά απηέο ηηο ελδείμεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ λεπξνινγηθή βάζε ηεο 

δηαηαξαρήο, δελ ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ θαζνιηθά θαη άκεζα κία 

ηέηνηα ζχλδεζε (Wenar & Kerig, 2008). Με άιια ιφγηα, φπσο έρεη βξεζεί, δελ ζεκεηψλνληαη 

ζε θάζε πεξίπησζε δηαθνξέο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ αλάκεζα ζε παηδηά κε θαη ρσξίο ΓΔΠ-

Τ (Heward, 2011∙ Wenar & Kerig, 2008). 
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Άιινο έλαο παξάγνληαο, ηνπ νπνίνπ ε επηξξνή ζηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ έρεη 

κειεηεζεί, είλαη νη ζπλζήθεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Heward, 

2011∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009). Δηδηθφηεξα, ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη ην 

θάπληζκα ηεο κεηέξαο ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο 

ηεο δηαηαξαρήο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009). Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηηο Βάξβνγιε θαη Γαιάλε (2007), ε έθζεζε ησλ εκβξχσλ ζε πνζφηεηεο αιθνφι 

θαη ληθνηίλεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο, ην νπνίν έρεη 

ζπλδεζεί κε ηε ζεηξά ηνπ κε πεξηγελλεηηθνχο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο. Χζηφζν, νη ίδηεο 

(2007) επηζεκαίλνπλ πσο νη παξάγνληεο απηνί, φπσο ην πνιχ ρακειφ βάξνο γέλλεζεο ή ην 

θάπληζκα, δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ εθδήισζε ησλ ειιεηκκάησλ ηεο 

ΓΔΠ-Τ, αιιά ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν επηβαξπληηθά-πξνζζεηηθά ζε άιινπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο, λεπξνβηνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο. 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία, ζηνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε πξνγελλεηηθή έθζεζε ηνπ εκβξχνπ ζε κφιπβδν (Heward, 2011∙ 

Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009). ε γεληθέο γξακκέο, νη ηνμηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ηδηαίηεξα θαηά ην 

πξψην ηξίκελν ηεο θχεζεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007). Ζ πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε, θαζψο ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν επάισην ζηελ επίδξαζε 

εμσγελψλ πεξηβαιινληηθψλ ηνμηθψλ νπζηψλ (κφιπβδνο, ληθνηίλε, θνθαΐλε, αιθνφι) 

(Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007). Δπνκέλσο, κπνξεί λα αλαηξαπεί ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 

εγθεθάινπ θαη λα πξνθχςνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζε 

δηάθνξα επίπεδα (ζσκαηηθφ, γλσζηηθφ, ςπρνθνηλσληθφ) (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007). 

 

2.2 Γελεηηθνί Παξάγνληεο 

 

Αξθεηνί κειεηεηέο ζπκθσλνχλ ζηελ επίδξαζε γελεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο ΓΔΠ-Τ (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004∙ Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μπηηζάθνπ, 

2012∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wenar & Kerig, 2008). Ζ 

ζπζρέηηζε απηή επηβεβαηψλεηαη απφ ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε ΓΔΠ-

Τ, ζηηο νπνίεο ην πνζνζηφ παξνπζίαο ησλ ζπκπησκάησλ ζε άιια κέιε ηνπο θπκαίλεηαη απφ 

10% έσο θαη 35% (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007). 
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Ζ επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο γίλεηαη πεξηζζφηεξν έθδειε ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δηδχκσλ (Hechtman, 1996∙ Μπηηζάθνπ, 2012∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wenar & 

Kerig, 2008) θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν δε, ησλ κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ (Hechtman, 1996∙ 

Μπηηζάθνπ, 2012). Άιιε κία παξάκεηξνο πνπ κειεηήζεθε ζε ζρέζε κε ηε γελεηηθή βάζε ηεο 

δηαηαξαρήο ήηαλ ε παξνπζία αλάινγσλ ζπκπησκάησλ ζηνπο γνλείο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 

2007∙ Μπηηζάθνπ, 2012). χκθσλα κε ηηο Βάξβνγιε θαη Γαιάλε (2007), ε χπαξμε ΓΔΠ-Τ ζε 

έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο απμάλεη κέρξη θαη 57% ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ηεο δηαηαξαρήο 

ζην παηδί ηνπο. Όπσο ζα αλαιχζνπκε θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο-ςπρνθνηλσληθνχο 

παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο, ε ζχλδεζε απηή κπνξεί λα εμεγεζεί είηε άκεζα, κέζσ 

γνληδηαθήο κεηαβίβαζεο, είηε έκκεζα, κέζσ καζεκέλσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 

(Μπηηζάθνπ, 2012). 

Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ αθφκε μεθάζαξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ζπλδπαζκφ γνληδίσλ 

πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο (Μπηηζάθνπ, 2012). Ζ γλψζε θαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ αθξηβνχο γελεηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ππφ 

δηεξεχλεζε, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή κηαο πην ζηνρεπκέλεο 

θαξκαθεπηηθήο παξέκβαζεο (Μπηηζάθνπ, 2012).   

 

2.3 Πεξηβαιινληηθνί-Φπρνθνηλσληθνί Παξάγνληεο 

 

Τπφ κειέηε έρεη βξεζεί θαη ν ξφινο εμσγελψλ πεξηβαιινληηθψλ-ςπρνθνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Μπηηζάθνπ, 2012∙ ηαζηλφο, 2013). Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη παξάγνληεο απηνί 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππνζηεξίμνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηεο δηαηαξαρήο, 

αιιά επζχλνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

ηαζηλφο, 2013). Με άιια ιφγηα, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επηβαξπληηθή επίδξαζε ζηνλ βαζκφ 

ζπρλφηεηαο θαη έληαζεο ησλ ζπκπησκάησλ, ιεηηνπξγψληαο ζηελ νπζία πξνζζεηηθά ζε ήδε 

ππάξρνληεο λεπξνβηνινγηθνχο ή/θαη γελεηηθνχο παξάγνληεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

ηαζηλφο, 2013).  

ηνπο παξάγνληεο απηνχο πεξηιακβάλεηαη ε χπαξμε ζπκπησκάησλ ΓΔΠ-Τ ζηνπο 

γνλείο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ή θάπνηαο άιιεο κνξθήο ςπρνπαζνινγίαο (φπσο αγρψδεηο ή 

θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο) (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μπηηζάθνπ, 2012). ε ζπλάξηεζε κε 

ην ηειεπηαίν, ε Μπηηζάθνπ (2012) εμεγεί πσο νη απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ςπρνπαζνινγία ησλ γνλέσλ θαιιηεξγνχλ έλα θιίκα αλαζθάιεηαο ζην 
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ζπίηη πνπ δε δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ, επηζπκεηψλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά εληζρχεη 

ηελ αλαπαξαγσγή παξφκνησλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο απφ ηε κεξηά ηνπ παηδηνχ. Άιινη 

παξάγνληεο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη ηξφπνη δηαπαηδαγψγεζεο θαη ε 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε ηνπο γνλείο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007).  

Ο ηαζηλφο (2013) αλαθέξεη, επίζεο, ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο παξάγνληα πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ. Πξνο κία αληίζηνηρε θαηεχζπλζε 

ζηξέθνληαη θαη νη Sherman, Rasmussen θαη Baydala (2008), νη νπνίνη έζεζαλ ζην επίθεληξν 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

δάζθαιν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ εμέιημε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηδξνχλ θαη 

αληηιακβάλνληαη νη δάζθαινη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ΓΔΠ-Τ θαη ηηο δηάθνξεο 

παξεκβάζεηο κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, ηελ 

εηθφλα πνπ ζα έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ καζεζηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ηνπο ηνκέα (Sherman, Rasmussen, & Baydala, 2008). Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ επίηεπμε κηαο ζεηηθήο εμειηθηηθήο πνξείαο ή απμάλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνκνλή ηνπ δαζθάινπ, ηε γλψζε θαη ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ ηθαλφηεηα αξκνληθήο 

ζπλεξγαζίαο κε κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ηε ρξήζε κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κε 

ρεηξνλνκίεο θαη ηε γεληθφηεξε ζεηηθή ηνπ ζηάζε πξνο ηηο νκάδεο παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο (Sherman, Rasmussen, & Baydala, 2008). 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πνιινί παξάγνληεο 

εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε ηεο ΓΔΠ-Τ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Βάξβνγιε & Γαιάλε, 

2007∙ Μπηηζάθνπ, 2012). χκθσλα κε ηελ Αγαπεηνχ-Υαικπέ (2010), ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο θαη ε πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζζεί ν βαζκφο επίδξαζήο ηνπο ζπληζηνχλ απαξαίηεηα 

βήκαηα θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε θάζε παξέκβαζεο.  
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3. Αλαπηπμηαθή Πνξεία Γηαηαξαρήο 

 

3.1 Πξνζρνιηθή Πεξίνδνο 

 

Ζ αμηνιφγεζε θαη δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο απνηειεί κία 

πξφθιεζε γηα ηνλ εηδηθφ, θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα φξηα αλάκεζα ζε κία αλαπηπμηαθά 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά θαη ζε κία θιηληθή εθδήισζε πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ΓΔΠ-Τ είλαη πην δπζδηάθξηηα ζην ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζε ζρέζε κε παηδηά 

άιιεο ειηθηαθήο νκάδαο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Ghuman & 

Ghuman, 2014a, b∙ Mahone & Pritchard, 2014∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Ράιιε, 2010∙ Wenar & Kerig, 2008∙ Wilmshurst, 2011). Άιιε κία πεγή δπζθνιηψλ 

είλαη νη αλαθνξέο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

λεπίνπ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Ghuman & Ghuman, 2014a∙ Hanna, 2009∙ Μαληαδάθε, 

2012). Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ηδηαηηέξσο αλεθηηθνί ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο 

ησλ λεπίσλ, λα δηθαηνινγνχλ ζπκπεξηθνξέο σο αθξαίεο εθθάλζεηο ηεο ηππηθήο, θπζηνινγηθήο 

αλάπηπμεο θαη λα απνθεχγνπλ παξαπνκπέο γηα αμηνιφγεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ, 

γεγνλφο πνπ ελέρεη, φκσο, ηνλ θίλδπλν ηεο αγλφεζεο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ πνπ 

ζα επέηξεπαλ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ πξψηκε παξέκβαζε (Ghuman & Ghuman, 

2014a). Απφ ηελ άιιε, κπνξεί ην έληνλν άγρνο θαη ε ππέξκεηξε αλεζπρία νξηζκέλσλ γνλέσλ 

λα ηνπο σζήζεη ζηελ αλαθξηβή αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ δπζθνιηψλ ζην παηδί ηνπο θαη ηελ 

ππεξαλαθνξά εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππεξδηάγλσζεο ηεο ΓΔΠ-Τ (Ghuman & Ghuman, 2014a). Με άιια 

ιφγηα, ην επίπεδν αλνρήο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα επίπεδα άγρνπο κπνξνχλ, επίζεο, 

λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

εθδειψζεσλ ησλ λεπίσλ. Δπηπιένλ, νη Mahone θαη Pritchard (2014) αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε 

έγθπξσλ, αμηφπηζησλ θαη αλαπηπμηαθά θαηάιιεισλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο σο ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο, ελψ άιιν έλα δήηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ αιιεινεπηθάιπςε ζπκπησκάησλ, 

θαζψο, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη ζηελ πνξεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα θεληξηθά 

ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ παξαηεξνχληαη ζπρλά θαη ζε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο 

ν απηηζκφο, θαζηζηψληαο πην πεξίπινθε ηε δηαδηθαζίαο ηεο δηάγλσζεο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ 

Mayes, Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Χο πξνο ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο ΓΔΠ-Τ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηα λήπηα 

παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο παξνξκεηηθά, αλππάθνπα θαη κε ηδηαίηεξα απμεκέλε θηλεηηθφηεηα. 



Σελίδα 30 από 220                                                   
 

Γπζθνιεχνληαη λα παξακείλνπλ θαζηζηά ζηε ζέζε ηνπο ζε ζπλζήθεο πνπ ην απαηηνχλ, 

αζρνινχληαη κε δηάθνξα αληηθείκελα θαη εκθαλίδνπλ ζπρλά αδεμηφηεηα θαη αδπλακία ζηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεψλ ηνπο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ 

Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 2007). 

Όπσο αλαδχεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Rosa Neto, Goulardins, Rigoli, Piek θαη Oliveira (2015), 

παξνπζηάδνπλ ζπρλά θαζπζηέξεζε σο πξνο ηελ θηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε νπνία αθνξά 

θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο νπηηθνρσξηθήο νξγάλσζεο θαη αληίιεςεο. 

Δπηπιένλ, κηινχλ αθαηάπαπζηα θαη είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπή ζε ηξαπκαηηζκνχο ιφγσ ηεο 

παξνξκεηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο απμεκέλεο θηλεηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ 

μεζπνχλ ζπρλά ζε έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ, φηαλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζα νη επηζπκίεο 

ηνπο ή απνγνεηεχνληαη (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Μαληαδάθε, 

2001β, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 2007). Χζηφζν, 

απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν λα εθιακβάλεηαη σο ζθφπηκε απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ε 

αλππαθνή πνπ παξνπζηάδνπλ ηα λήπηα κε ΓΔΠ-Τ παξά σο ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο 

αλαζηνιήο ησλ παξνξκήζεψλ ηνπο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Κάηη ηέηνην νδεγεί 

ζπρλά ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή απζηεξψλ, ηηκσξεηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηε κεξηά ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο, νη νπνίεο, φκσο, επηδεηλψλνπλ ηελ αληηδξαζηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ 

θαη θαηαιήγνπλ λα παγηδεχνληαη ακθίπιεπξα ζε έλα κνηίβν αξλεηηζκνχ θαη 

ελαληησκαηηθφηεηαο, πνπ παξαθσιχεη ηελ νκαιή εζσηεξίθεπζε θαλφλσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ απηνειέγρνπ θαη απηνθαζνδήγεζεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ ηαζηλφο, 2013). 

Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο δπζθνιίεο ηνπ λεπίνπ κε ΓΔΠ-Τ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell et al., 2014∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ απηνειέγρνπ 

ηνπο, σζνχληαη ζπρλά ζε αθαηάιιειεο αληηδξάζεηο ζην πιαίζην νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, γίλνληαη επηζεηηθά θαη εκπιέθνληαη ζπρλά ζε θαπγάδεο θαη 

ζπγθξνχζεηο κε ηνλ πεξίγπξν. Άιιεο αλεπηζχκεηεο κνξθέο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εθδειψλνπλ ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ αθνξνχλ ζηελ παξαβίαζε ησλ 

θαλφλσλ, ηε δπζθνιία αλακνλήο ηεο ζεηξάο ηνπο, ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο ησλ δηθψλ ηνπο 

ηδεψλ ζηα άιια παηδηά σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ θαη ηε δπζθνιία 

κνηξάζκαηνο ησλ αληηθεηκέλσλ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell et al., 2014∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Χο ζπλέπεηα απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν απφξξηςεο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηνπ 
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απνθιεηζκνχ απφ ηηο νκαδηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζπρλά ζηε 

δηακφξθσζε ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ επηδείλσζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Γηαλλνπνχινπ, 2012). 

πκπεξαζκαηηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο λεπίνπ ζπληζηά πξφθιεζε γηα 

ηνλ εθάζηνηε εηδηθφ πνπ θαιείηαη λα δηαθξίλεη κε πξνζνρή αλ ε ζπκπεξηθνξά-ζηφρνο 

νθείιεηαη ζε αηνκηθέο δηαθνξέο ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ζεσξείηαη έζησ θαη 

αθξαία κνξθή κηαο αλαπηπμηαθά αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ή αλ πξφθεηηαη γηα εθδήισζε 

πνπ απνξξέεη απφ ηα πξσηνγελή, θεληξηθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ. Παξάιιεια, θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθφ λα κελ αγλννχληαη ή ππνηηκνχληαη ηπρφλ ζνβαξέο ελδείμεηο, θαζψο κία ηέηνηα 

εθδνρή ζα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα πνιχηηκνπ ρξφλνπ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη πξψηκε 

παξέκβαζε, πνπ ζα είραλ παξεκπνδίζεη ηελ εκθάληζε επηπξφζζεησλ δπζθνιηψλ (Βάξβνγιε 

& Γαιάλε, 2007∙ Davis & Williams, 2011). 

 

3.2 ρνιηθή πεξίνδνο 

 

Ζ είζνδνο ησλ παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ζπλνδεχεηαη κε δηάθνξεο πξνθιήζεηο γηα ηα 

παηδηά κε ΓΔΠ-Τ πνπ θαζηζηνχλ πην εκθαλή θαη δπζιεηηνπξγηθά ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

δηαηαξαρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε πην δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ δεμηφηεηεο 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, παξαηεηακέλεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, απηνειέγρνπ, ηήξεζεο 

πην απζηεξψλ θαλφλσλ θαη πην πεξίπινθσλ νδεγηψλ. Δπηπιένλ, άιιεο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπινθήο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε ελεξγεηηθή αθξφαζε ηνπ ζπλνκηιεηή, ε νκαιή δηεμαγσγή δηαιφγνπ 

θαη  ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή 

αλαδχνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο ζε καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν πνπ 

πξνζθξνχνπλ άκεζα ζηα ζεκειηψδε ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ (Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Campbell & von Stauffenberg, 2009∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006∙ ηαζηλφο, 2013). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ έρεη επηθεληξσζεί ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαη νη 

πην ζπρλέο παξαπνκπέο γηα αμηνιφγεζε παξνπζίαο ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ έρνπλ 

εληνπηζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα (Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ ηαζηλφο, 2013).  
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Χο πξνο ην αθαδεκατθφ επίπεδν, νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ είλαη θαηά 30% 

ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Ζ 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη νη ειιηπείο νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο δπζρεξαίλνπλ ηε κειέηε ηεο 

ζρνιηθήο χιεο, ηελ πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη θαη ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ, κε απνηέιεζκα 

λα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο ζηελ ηάμε ηνπο. Πνιχ ζπρλά, επίζεο, 

μερλνχλ βηβιία, θσηνηππίεο θαη ηεηξάδηα, θάλνπλ ιάζε απφ απξνζεμία θαη δελ έρνπλ αίζζεζε 

ηνπ ρξφλνπ κέζα ζηνλ νπνίν απαηηείηαη λα θέξνπλ εηο πέξαο κία δξαζηεξηφηεηα (Μαληαδάθε 

& Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη απαηηήζεηο ζην καζεζηαθφ επίπεδν απμάλνληαη θαη νη 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θιηκαθψλνληαη. Οη ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίεο καηαίσζεο 

θαη απνηπρίαο νδεγνχλ ηα παηδηά απηά ζε δηακφξθσζε ρακειήο απηνεθηίκεζεο, εγθαηάιεηςε 

ηεο πξνζπάζεηαο θαη παξαίηεζε απφ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). Αθφκε 

θη απφ ηνπο γνλείο αλαθέξνληαη ζπρλά ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο θη απνγνήηεπζεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία κειέηεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ηνπο (Rogers, Wiener, Marton, & Tannock, 2009). ε ζχγθξηζε κε γνλείο 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, αλαθέξνπλ ρακειφηεξα επίπεδα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο σο 

πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ελψ ε ζπλεξγαζία ηνπο θαηαιήγεη 

πνιιέο θνξέο ζε ζπγθξνχζεηο θαη εληάζεηο (Rogers, Wiener, Marton, & Tannock, 2009). 

πγθεθξηκέλα, νη παηέξεο πηνζεηνχλ πην απζηεξέο θαη ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηελ 

εκπινθή ζηε δηαδηθαζία καζεζηαθήο πξνεηνηκαζίαο, ελψ πνιιέο θνξέο παξαηηνχληαη θαη νη 

ίδηνη απφ ην θνκκάηη απηφ (Rogers, Wiener, Marton, & Tannock, 2009). Καηά ζπλέπεηα, ε 

πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη θαηαιήγεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν γηα 

ηα παηδηά φζν θαη γηα ηνπο γνλείο ηνπο, επεξεάδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεψλ 

ηνπο θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο πξνο ην ζρνιείν θαη ηε κάζεζε. Παγηδεχνληαη ζε έλα 

ζχζηεκα ακνηβαίσλ θιηκαθνχκελσλ αξλεηηθψλ ζρέζεσλ, πνπ επηδεηλψλεη ηελ απνθεπθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πξνο ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, εληζρχεη ηα δπζιεηηνπξγηθά 

πξφηππα ζπλδηαιιαγήο θαη απνηειεί δπζκελή πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο εμειηθηηθήο ηνπο 

πνξείαο (Rogers, Wiener, Marton, & Tannock, 2009). 

Μέζα ζηελ ηάμε, ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ κπνξεί λα ζεθψλεηαη ζπρλά απφ ηε ζέζε ηνπ θαη 

λα πεξηθέξεηαη άζθνπα ελνριψληαο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Κνπκπηάο, 2010∙ Μαληαδάθε, 

2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). Αθφκε θαη ηηο ζηηγκέο πνπ θάζεηαη 

ζηελ θαξέθια ηνπ, κπνξεί λα ζηξηθνγπξίδεη ή λα πξνβαίλεη ζε ζπρλέο λεπξηθέο θηλήζεηο κε ηα 
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ρέξηα ή ηα πφδηα ηνπ. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο αλακνλήο, κπνξεί λα «πεηάγεηαη» ζπρλά κέζα ζην 

κάζεκα δηαθφπηνληαο είηε ηνλ/ηε δάζθαιν/α είηε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη πνιχ ζπρλά δίλεη 

άζηνρεο απαληήζεηο, θαζψο δελ πεξηκέλεη λα νινθιεξσζεί ε εξψηεζε πξηλ δψζεη ηελ 

απάληεζε ή δελ έρεη αθνχζεη θαιά ην δεηνχκελν ηεο εξψηεζεο. Δπηπιένλ, νη εξγαζίεο, ε 

ηζάληα θα ν ρψξνο κειέηεο ζην ζξαλίν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ κία αθαηαζηαζία θαη 

έιιεηςε νξγάλσζεο, ελψ κηινχλ ππεξβνιηθά πνιχ κέζα ζηελ ηάμε παξεκπνδίδνληαο ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο (Κνπκπηάο, 2010∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο πξνθαινχλ έληνλε ελφριεζε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ν νπνίνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξηνζεηήζεη ηα παηδηά απηά, 

δηαθφπηεη ζπρλά ην κάζεκα θαη πξνβαίλεη ζε ζπρλέο παξαηεξήζεηο ή εθαξκφδεη ηηκσξεηηθέο 

πξαθηηθέο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Όκσο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, εληζρχεη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηε 

δηαθνπή ηνπ καζήκαηνο, ηελ απνθπγή πλεπκαηηθά απαηηεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ πεξίγπξνχ ηνπο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  

Δπηπιένλ, ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ δίλεη πνιιέο θνξέο ηελ εληχπσζε φηη νλεηξνπνιεί ηελ 

ψξα ηνπ καζήκαηνο, δελ παξαθνινπζεί ηε δηδαζθαιία θαη αζρνιείηαη κε άιια αληηθείκελα. 

Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί, σζηφζν, λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ή 

θηλεηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη γη’ απηφ ε ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ζπρλά ε ελζσκάησζε 

αληηθεηκέλσλ θαη κέζσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά θαη εγείξνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο, φπσο είλαη νη ππνινγηζηέο (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & 

Βίθε, 2009∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). 

Άιινο έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ αθνξά 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μαληαδάθε, 

2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006). Δηδηθφηεξα, νη 

πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ελζπλαίζζεζεο, ηελ 

ελεξγεηηθή αθξφαζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο, ηελ αλακνλή ηεο ζεηξάο ηνπο ζηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο θαλφλεο ελφο παηρληδηνχ, ηνλ έιεγρν ησλ 

παξνξκήζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο καηαίσζεο θαη ηελ εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ απνδνρήο ηνπο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη 

δπζρεξαίλνπλ ηε δηακφξθσζε ζηαζεξψλ ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007). Δπηπιένλ, άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηηο ειιηπείο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθεπκέλνπ ιφγνπ 
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πνπ ζπληζηά ηε βάζε γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή καο 

ζπκπεξηθνξά (Barkley, 1997, in: Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006). Όιεο νη παξαπάλσ 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα επηβαξχλνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπο 

απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006). 

Ζ ζρνιηθή πεξίνδνο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ κε 

ΓΔΠ-Τ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε, 2012∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ απφ ην 

νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα 

εθδήισζεο δεπηεξνγελψλ, ζπλλνζεξψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή 

Γηαηαξαρή, ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο θαη νη Αγρψδεηο θαη Καηαζιηπηηθέο Γηαηαξαρέο, θαζψο 

θαη ηελ έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο ζηελ εθεβεία θαη ηελ ελειηθίσζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη 

γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δερηνχλ ηελ θαηάιιειε θαη εμεηδηθεπκέλε θαζνδήγεζε θαη 

εθπαίδεπζε γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ, ηφηε ν θαχινο 

θχθινο ηεο καηαίσζεο θαη ηεο απνηπρίαο κπνξεί λα δηαθνπεί θαη ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ λα 

αληαπνθξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο απαηηήζεηο. πλεπψο, ζα 

απμεζνχλ ηα βηψκαηα επηηπρίαο, ζα απνθεπρζεί ε εκθάληζε επηπξφζζεησλ δπζθνιηψλ θαη ε 

εμειηθηηθή ηνπ πνξεία ζα είλαη πην επλντθή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο 

ζηελ εθεβηθή θαη ελήιηθε δσή ζα είλαη δπζκελέζηεξε θαη πην επηβαξπκέλε κε ζπλλνζεξέο 

δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ 

Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

 

3.3 Δθεβηθή Πεξίνδνο 

 

Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε επηκνλή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ ζηνλ ρξφλν αληαλαθιψληαη ζηα 

πςειά πνζνζηά ησλ παηδηψλ (50%-80%) πνπ εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο θαη θαηά ηελ εθεβεία (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Barkley & 

Murphy, 2006∙ Campbell et al., 2014∙ Hanna, 2009∙ Κάθνπξνο, 2012∙ Μαληαδάθε, 2012∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Mick, Byrne, Fried, Monuteaux, Faraone, & Biederman, 

2011∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013∙ Sibley, Pelham, Molina, Gnagy, Waschbusch, Garefino, 

Kuriyan, Babinski, & Karch, 2012∙ Wenar & Kerig, 2008∙ Wilmshurst, 2011). Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο πεξηφδνπ απμάλεη, σζηφζν, ζεκαληηθά ηνλ 
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θίλδπλν επηδείλσζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

επηπξφζζεησλ, ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Harpin, 2005∙ 

Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011).  

χκθσλα κε ηνλ Κνπξθνχηα (2001), ε εθεβεία ζπληζηά κηα αλαπηπμηαθή πεξίνδν πνπ 

ελέρεη κηα κνξθή βίαο (θαηάζηαζε θξίζεο), απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρεη έλα είδνο ξήμεο κε 

ην παξειζφλ ηνπ εθήβνπ ζε δηάθνξα επίπεδα, φπσο ην ζσκαηηθφ, ςπρνινγηθφ θαη θνηλσληθφ. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ έληνλν άγρνο ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο ησλ εθήβσλ ζηηο λενζχζηαηεο πιένλ νκάδεο ησλ 

ζπλνκειίθσλ. Πέξαλ ησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, απμάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο ζε 

αθαδεκατθφ επίπεδν, θαζψο εηζάγνληαη ζην Γπκλάζην λέα γλσζηηθά αληηθείκελα, απμάλεηαη ε 

πνζφηεηα ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ελψ, παξάιιεια, νη έθεβνη θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε έλα ζχζηεκα, φπνπ δηαθνξεηηθνί θαζεγεηέο δηδάζθνπλ δηαθνξεηηθά καζήκαηα (Ράιιε, 

2010∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). Οξηζκέλνη 

έθεβνη κπνξεί λα βηψλνπλ φιεο απηέο ηηο αιιαγέο κ’ έλαλ πην βίαην θαη απνδηνξγαλσηηθφ 

ηξφπν θαη λα θαηαθιχδνληαη απφ έληνλα θαη βίαηα ζπλαηζζήκαηα ή παξνξκεηηθέο ηάζεηο 

(Κνπξθνχηαο, 2001∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Δπνκέλσο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνυπάξρνπλ ήδε νξηζκέλεο δπζθνιίεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ αληηκεησπηζηεί θαηάιιεια, ηα πξνβιήκαηα απηά θιηκαθψλνληαη ζε απηή ηελ 

αλαπηπμηαθή θάζε, θαζηζηψληαο πην πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή ηε δηαρείξηζή ηνπο 

(Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, κπνξεί λα παξαηεξεζεί αιιαγή ζηελ θιηληθή 

εηθφλα ησλ ζπκπησκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελδέρεηαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο λα ππνρσξήζνπλ έσο έλαλ βαζκφ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ απμεκέλε 

αλεζπρία, λεπξηθφηεηα θαη έλα αίζζεκα αλάγθεο ζπλερνχο ελαζρφιεζεο κε θάπνην 

αληηθείκελν/δξαζηεξηφηεηα (Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wehmeier, 

Schacht, & Barkley, 2010∙ Wenar & Kerig, 2008). ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, πνπ ε 

ππεξθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ επηκέλεη, ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο (Μαληαδάθε, 2012). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε κεηάβαζε ζηελ εθεβεία θαη ζε κία αλψηεξε ζρνιηθή 

βαζκίδα (Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε) θέξλεη ηνπο εθήβνπο αληηκέησπνπο κε πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο ζε ζρνιηθφ-καζεζηαθφ επίπεδν, ηηο νπνίεο ζπρλά αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ 

απνηειεζκαηηθά (Ράιιε, 2010∙ Wilmshurst, 2011). Ο ιφγνο απηήο ηεο αδπλακίαο έγθεηηαη 

ζηηο ειιηπείο δεμηφηεηεο απηφλνκεο κειέηεο θη εξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, νη 
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νπνίεο αθνξνχλ, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ δεμηνηήησλ, 

δπζθνιία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, πεξηνξηζκέλε 

ηθαλφηεηα νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ θαη δπζθνιία θαηαλφεζεο ζχλζεησλ νδεγηψλ/εξγαζηψλ 

πνπ ρξήδνπλ εθηεηακέλεο ρξήζεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (Ράιιε, 2010∙ Wilmshurst, 2011). 

Καηά ζπλέπεηα, ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηηο απμεκέλεο ζρνιηθέο απαηηήζεηο θαη ηα 

ζπζζσξεπκέλα βηψκαηα καηαίσζεο θαη απνηπρίαο απηψλ ησλ εθήβσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν κπνξεί λα θέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ρακειά επίπεδα 

απηνεθηίκεζεο, απφξξηςε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηε ινηπή ζρνιηθή θνηλφηεηα 

θαη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Harpin, 2005∙ Robb, Sibley, Pelham, Foster, Molina, Gnagy, & 

Kuriyan, 2011∙ Ράιιε, 2010). 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο ζε αθαδεκατθφ-καζεζηαθφ επίπεδν, νη έθεβνη κε 

ΓΔΠ-Τ ζηεξνχληαη ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ γηα δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε 

ηζνξξνπεκέλσλ, θηιηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Βάξβνγιε & 

Γαιάλε, 2007∙ Harpin, 2005∙ Κάθνπξνο, 2012∙ Mazzone, Postorino, Reale, Guarnera, 

Mannino, Armando, Fatta, Peppo, & Vicari, 2013∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wehmeier, Schacht, & 

Barkley, 2010∙ Wilmshurst, 2011). Οη δπζθνιίεο απηέο νθείινληαη ζπρλά ζηελ παξνξκεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηα ζπλνδά πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο (επηζεηηθφηεηα, 

πξνθιεηηθφηεηα) πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Ζ ζπλλνζεξφηεηα απηή 

επηθέξεη δπζκελέζηεξε εμέιημε ζηνλ δηαπξνζσπηθφ ηνκέα θαη ε απφξξηςε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ζε κία ειηθηαθή θάζε πνπ ε αλάπηπμε ζεηηθήο εηθφλαο εαπηνχ εμαξηάηαη θαηά 

έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηελ απνδνρή ηνπ πεξίγπξνπ, επηθέξεη ζπρλά ρακειή 

απηνεθηίκεζε, πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο (θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα) θαη εμσηεξίθεπζεο 

(κνξθέο παξαβαηηθήο, εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο) (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Harpin, 

2005∙ Κάθνπξνο, 2012∙ Mazzone, Postorino, Reale, Guarnera, Mannino, Armando, Fatta, 

Peppo, & Vicari, 2013∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wehmeier, Schacht, & Barkley, 2010∙ Wilmshurst, 

2011). 

Άιια επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία 

αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ εθήβνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη δηαπηζησζεί ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αηπρήκαηα ιφγσ παξάηνικεο νδήγεζεο, εκπινθή ζε παξαβαηηθέο, 

αληηθνηλσληθέο ελέξγεηεο, απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι, έλαξμε θαπλίζκαηνο ή ρξήζε 

παξάλνκσλ νπζηψλ (Austin & Sciarra, 2016∙ Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Flory, Molina, 

Pelham, Gnagy, & Smith, 2006∙ Harpin, 2005∙ Levy, Katusic, Colligan, Weaver, Killian, 

Voigt, & Barbaresi, 2014∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Molina, Pelham, Cheong, Marshal, 
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Gnagy, & Curran, 2012∙ Whelan et al., 2012∙ Wilmshurst, 2011). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο 

ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηνλ πεξηνξηζκέλν απηνέιεγρν-παξνξκεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ΓΔΠ-

Τ, ελψ ε ζπλλνζεξφηεηα κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (Γηαηαξαρή Γηαγσγήο) ζπληζηά 

ηζρπξφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο αλάκεημεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθήβσλ ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ΓΔΠ-Τ δελ είλαη 

πξνδηαγεγξακκέλε. Ζ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη ε έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί απφ ηε κεξηά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ, ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη βηψζεη θαη 

ηελ πνξεία πνπ έρεη δηαλχζεη θαηά ηε ζρνιηθή, παηδηθή ειηθία (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Ράιιε, 2010). Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε πξψηκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε ηνπ 

παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ, 

πξνηνχ επηδεηλσζνχλ θαη εκθαληζηνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ή εκπφδηα θαηά ηελ εθεβηθή 

ειηθία. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ (ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο) είλαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εμαζθάιηζε επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ θαη ηελ απνηξνπή ηεο δηφγθσζεο πξνβιεκάησλ ζηελ εθεβεία (Μαληαδάθε 

& Κάθνπξνο, 2016∙ Ράιιε, 2010). 

 

3.4 Δλήιηθε Εσή 

 

Έρεη δηαπηζησζεί πσο ε ΓΔΠ-Τ ζπληζηά κία ζπλζήθε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, αιιά ηα ζπκπηψκαηά ηεο επηκέλνπλ ζε έλα αξθεηά πςειφ 

πνζνζηφ (50% - 70%) αθφκε θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ (Barbaresi, Colligan, 

Weaver, Voigt, Killian, & Katusic, 2013∙ Fredriksen, Dahl, Martinsen, Klungsoyr, Faraone, & 

Peleikis, 2014∙ Friedrichs, Igl, Larsson, & Larsson, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012∙ 

Wolraich, 2006∙ Young, Murphy, & Coghill, 2011). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε δπλαηφηεηα 

δηάγλσζήο ηεο ζηνπο ελήιηθεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή αληαλαθιάηαη θαη ζηελ πξφζθαηε έθδνζε 

ηνπ DSM-5, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη γηα ηελ νκάδα ησλ 

ελειίθσλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο δελ απνηειεί, φκσο, εχθνιν έξγν. Ζ 
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αλεπαξθήο θιηληθή εκπεηξία ησλ ςπρηάηξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπρλή παξνπζία 

ζπλλνζεξψλ θαηαζηάζεσλ θαζηζηνχλ πην πεξίπινθε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

ζπληεινχλ ζε ππνδηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ ζηνπο ελήιηθεο (Friedrichs, Igl, Larsson, & Larsson, 

2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, 

Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012).  

Αλαθνξηθά κε ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο ΓΔΠ-Τ ζηελ ελήιηθε δσή, ε ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή ησλ αηφκσλ απηψλ εθδειψλεηαη ζπρλά κε ηε δπζθνιία δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηελ 

απψιεηα αληηθεηκέλσλ θαη ηελ αδπλακία ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ. Δπίζεο, 

απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν λα μερλάλε δεηήκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί θαη λα 

δπζθνιεχνληαη ζηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ (Hanna, 2009∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, 

Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012). Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα κπνξεί λα 

εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ελφο εζσηεξηθνχ αηζζήκαηνο αλεζπρίαο, ζπρλψλ λεπξηθψλ 

θηλήζεσλ θαη ππεξβνιηθήο νκηιίαο, ελψ ε παξνξκεηηθφηεηα κε ζπρλέο ελαιιαγέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, παξνδηθέο εθξήμεηο ζπκνχ, βεβηαζκέλεο απνθάζεηο, 

επηθίλδπλε νδήγεζε θαη ζπρλέο αιιαγέο εξγαζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη εξσηηθψλ 

ζπληξφθσλ (Hanna, 2009∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & 

Παπαδεκεηξίνπ, 2012). Πέξαλ ηεο επηθίλδπλεο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη ελήιηθεο κε ΓΔΠ-

Τ είλαη πηζαλφ λα εκπιαθνχλ θαη ζε άιιεο ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά 

ηνπο, φπσο ε ρξήζε νπζηψλ θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι (Biederman, Petty, 

Woodworth, Lomedico, Hyder, & Faraone, 2012∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 

2014∙ Ohlmeier, Peters, Kordon, Seifert, Wildt, Wiese, Ziegenbein, Emrich, & Schneider, 

2007∙ Wilens, Martelon, Joshi, Bateman, Fried, Petty, & Biederman, 2011). 

Άιιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπο αθνξνχλ ζηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Barkley & 

Murphy, 2006∙ Κάθνπξνο, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). πρλά δπζθνιεχνληαη λα 

δηαρεηξηζζνχλ εληάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν ζε θηιηθφ φζν θαη ζε εξσηηθφ επίπεδν, ελψ, 

ιφγσ δπζθνιίαο απηνειέγρνπ, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηε 

ζχληξνθν ή ζχδπγφ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, δηαηεξνχλ πνιχ ιηγφηεξεο θηιηθέο ζρέζεηο θαη 

νδεγνχληαη ζπρλφηεξα ζε ρσξηζκφ ή δηαδχγην (Barkley & Murphy, 2006∙ de Zwaan, Gruß, 

Müller, Graap, Martin, Glaesmer, Hilbert, & Philipsen, 2012∙ Harpin, 2005∙ Jaber, Kirsh, 

Diamond, & Shuper, 2015). 

Αθφκε, νη ελήιηθεο κε ΓΔΠ-Τ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιία λα αληαπεμέιζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν (Johnston, Lui, & 
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Williamson, 2014∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Margari, Craig, Petruzzelli, Lamanna, 

Matera, & Margari, 2013). Δηδηθφηεξα, αδπλαηνχλ ζπλήζσο λα επηβάιινπλ ζαθή φξηα θαη 

θαλφλεο ζην ζπίηη, λα νξγαλψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο, ελψ ζπρλά παξνπζηάδνληαη αζηαζείο θαη αζπλεπείο σο 

πξνο ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθψλ/ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο 

πξαθηηθέο δηαπαηδαγψγεζεο (Johnston, Lui, & Williamson, 2014∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Margari, Craig, Petruzzelli, Lamanna, Matera, & Margari, 2013). Δπηπιένλ, ν βαζκφο 

ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο θαη ε χπαξμε ζπλλνζεξψλ δηαηαξαρψλ 

κπνξεί λα επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην θιίκα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απμάλνληαη νη ελδννηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη πηνζεηνχληαη πην ζπρλά ηηκσξεηηθέο κέζνδνη πεηζαξρίαο (Buschgens, van 

Aken, Swinkels, Ormel, Verhulst, Buitelaar, 2010). Απηέο νη απνδηνξγαλσηηθέο θαη 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ κε ΓΔΠ-Τ θαιιηεξγνχλ έλα θιίκα αλαζθάιεηαο 

ζην ζπίηη πνπ δε δηαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ, επηζπκεηψλ δεμηνηήησλ, αιιά 

εληζρχεη ηελ αλαπαξαγσγή παξφκνησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη αιιειεπίδξαζεο απφ ηε 

κεξηά ηνπ παηδηνχ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μπηηζάθνπ, 2012). 

Οη δπζθνιίεο, σζηφζν, ησλ ελειίθσλ κε ΓΔΠ-Τ επεθηείλνληαη θαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα (Barkley & Murphy, 2006∙ Harpin, 2005∙ Κάθνπξνο, 2012). Σείλνπλ λα 

αιιάδνπλ πεξηβάιινληα εξγαζίαο ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ άιινπο θαη απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη είηε ζε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο θαη ελδηαθέξνληνο είηε ζε δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο 

θαη πξνβιήκαηα κε ζπλαδέιθνπο θαη εξγνδφηεο (Barkley & Murphy, 2006∙ Harpin, 2005). 

Δπηπξφζζεηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ζπζηεκαηηθή αξγνπνξία ή απνπζία 

απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ζνβαξά ιάζε απξνζεμίαο θαη δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο (Harpin, 2005). Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ δπζθνιηψλ, απμάλνληαη ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηα αηζζήκαηα θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη 

ρακειήο απηνεθηίκεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Περιηβαλίδεο, 

ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012). 

Απ’ φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε παξακνλή ηεο ΓΔΠ-Τ ζηελ 

ελήιηθε δσή ζπλδέεηαη κε πνηθίιεο ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζπλλνζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ δεκηνπξγία, φκσο, θαηάιιεισλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη ε εζηηαζκέλε εθπαίδεπζε 

εηδηθψλ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

ζηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα (Περιηβαλίδεο, 

ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012). ε θάζε πεξίπησζε, 
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βέβαηα, ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο δηαηαξαρήο θαη ε πξψηκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε 

απνηξέπεη ηελ θιηκάθσζε θαη επέθηαζε απηψλ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ ελήιηθε δσή θαη απμάλεη 

ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο κηαο επλντθήο εμειηθηηθήο πνξείαο (Biederman, Petty, 

Woodworth, Lomedico, Hyder, & Faraone, 2012). 
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4. ΓΔΠ-Τ θαη πλλνζεξόηεηα 

 

Ζ ζπλλνζεξφηεηα, φπσο νξίδνπλ νη Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο (2016, ζει. 201), αλαθέξεηαη 

ζηε «ζπλύπαξμε δύν ή πεξηζζόηεξσλ δηαηαξαρώλ ζην ίδην άηνκν κε ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε απ’ 

απηή πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε ηπραίνπο παξάγνληεο». Σα ηειεπηαία ρξφληα, κάιηζηα, ε 

κειέηε ηεο ζπλλνζεξφηεηαο έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-Τ, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εξκελεχεηαη ζηε 

βάζε ελφο θνηλνχ αηηηνινγηθνχ κεραληζκνχ αλάκεζα ζηηο δχν δηαηαξαρέο πνπ ζπλππάξρνπλ 

ή σο απνηέιεζκα επηγέλεζεο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο κίαο-

θπξίαξρεο δηαηαξαρήο κε άιινπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016). ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, ε ζπλζήθε απηή επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη δπζρεξαίλεη ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία (Austin & Sciarra, 

2016∙ Harpin, 2005∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wehmeier Schacht & Barkley 2010). 

Απνηειεί θνηλή νκνινγία αλάκεζα ζε δηάθνξνπο εηδηθνχο φηη ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπλλνζεξφηεηαο παξαηεξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & 

Παπαδεκεηξίνπ, 2012∙ Rice & Marshall, 2014∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wilmshurst, 2011). 

πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα πνζνζηά πάλσ απφ ην 60%, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πην 

πεξίπινθε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ αηφκσλ απηψλ 

(Rice & Marshall, 2014). Δπνκέλσο, θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ εθάζηνηε εηδηθφ φρη κφλν λα 

αλαγλσξίζεη ηελ χπαξμε ηεο ζπλλνζεξφηεηαο αιιά θαη λα θαηαλνήζεη/εξκελεχζεη ηελ 

ηδηαίηεξε θχζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ζρεδηάζεη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ζπλλνζεξφηεηα νθείιεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο επηγέλεζεο πξνβιεκάησλ, ν εηδηθφο θαιείηαη 

λα δηαθξίλεη ηελ θπξίαξρε δπζθνιία/δηαηαξαρή ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο κε 

ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ ηα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο θπξίαξρεο δηαηαξαρήο θαη ζην 

πιαίζην απηφ εθδειψλνληαη ηα ζπλνδά πξνβιήκαηα (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζα θαηαθέξεη λα παξέκβεη πην απνηειεζκαηηθά, πξνζαλαηνιηδφκελνο φρη κφλν 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θπξίαξρσλ ζπκπησκάησλ αιιά θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ή εμάιεηςε θαη 

ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Γηα παξάδεηγκα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν εηδηθφο δηαθξίλεη ηε ζπλχπαξμε ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ Γηαηαξαρψλ 

πκπεξηθνξάο, ζεσξείηαη πην πηζαλφ απηή ε ζπλλνζεξφηεηα λα εξκελεπζεί σο ζπλέπεηα ηεο 

παξνπζίαο ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο κε αξλεηηθέο, 

ηηκσξεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ ζε απηή (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Καηά 
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ζπλέπεηα, ε ελ ιφγσ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε νθείιεη λα πεξηιακβάλεη, ζπλ ηνηο άιινηο, 

εθπαίδεπζε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηεο ΓΔΠ-Τ, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ ή εμαιεηθζνχλ νη δπζκελείο ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπλχπαξμεο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).   

Οη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο ζπλλνζεξέο δηαηαξαρέο ζηε ΓΔΠ-Τ, κε βάζε ηε δηεζλή 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, είλαη νη Γηαηαξαρέο πκπεξηθνξάο, φπσο ε Δλαληησκαηηθή 

Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή θαη Γηαηαξαρή Γηαγσγήο (Austin & Sciarra, 2016∙ Hanna, 2009∙ 

Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 2007∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2012, 2016∙ Ράιιε, 2010∙ 

Rice & Marshall, 2014∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wilmshurst, 2011), νη Γηαηαξαρέο Λφγνπ θαη 

Οκηιίαο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012), νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(Austin & Sciarra, 2016∙ Hanna, 2009∙ Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ Κνπκπηάο, 2010∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Rice & Marshall, 2014∙ ηαζηλφο, 2013∙ Wilmshurst, 2011), 

νη Γηαηαξαρέο Άγρνπο θαη Καηάζιηςεο (Hanna, 2009∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Ράιιε, 

2010∙ Rice & Marshall, 2014∙ Wilmshurst, 2011) θαη ε Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012∙ Rice & Marshall, 2014). Ζ θχζε ηεο 

ζρέζεο ηεο ΓΔΠ-Τ κε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ δηαηαξαρέο θαη ηα αληίζηνηρα 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία εκθάληζεο απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζηελ πνξεία 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

4.1 ΓΔΠ-Τ θαη Γηαηαξαρέο πκπεξηθνξάο 

 

Απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ε ΓΔΠ-Τ λα ζπλδέεηαη ζηελά κε έλα θάζκα δηαηαξαρψλ 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ εθδειψλνληαη κε αλππαθνή, παξάβαζε θαλφλσλ θαη κε ζπκκφξθσζε ζε 

νδεγίεο, αληηδξαζηηθή, πξνθιεηηθή θαη δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά, άκεζε ή έκκεζε 

επηζεηηθφηεηα (Austin & Sciarra, 2016∙ Hanna, 2009∙ Κνπκπηάο, 2010∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2012, 2016∙ Wenar & Kerig, 2008∙ Yoshimasu, Barbaresi, Colligan, Voigt, 

Killian, Weaver, & Katusic, 2012). χκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-5, έλα 

κνηίβν αξλεηηθήο, αληηδξαζηηθήο, αλππάθνπεο θαη απνθιίλνπζαο  ζπκπεξηθνξάο  πνπ 

εθδειψλεηαη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ απέλαληη ζε πξφζσπα πνπ αζθνχλ 

εμνπζία ζην άηνκν, φπσο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί, νδεγεί ζπρλά ζηε δηάγλσζε ηεο 

Δλαληησκαηηθήο Πξνθιεηηθήο Γηαηαξαρήο (Oppositional Defiant Disorder - ODD) (APA, 

2013, in: Noordermeer, Luman, & Oosterlaan, 2016). ηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν 

εθδειψλεη επίκνλα πνηθίιεο κνξθέο αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ησλ δψδεθα κελψλ, ιακβάλεη ζπρλά ηε δηάγλσζε ηεο Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο (Conduct 
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Disorder - CD) (APA, 2013, in: Noordermeer, Luman, & Oosterlaan, 2016). Αλάινγα κε ηελ 

ειηθία έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ, πξνβιέπεηαη κία δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηε Γηαηαξαρή 

Γηαγσγήο κε έλαξμε ζηελ παηδηθή ειηθία (θάησ ησλ δέθα εηψλ) θαη ηε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο 

κε έλαξμε ζηελ εθεβηθή (APA, 2013, in: Noordermeer, Luman, & Oosterlaan, 2016).   

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Loeber, Burke θαη Pardini (2009), ε Δλαληησκαηηθή 

Πξνθιεηηθή Γηαηαξαρή θαη ε Γηαηαξαρή Γηαγσγήο ζπληζηνχλ δχν απφ ηηο πην ζπρλά 

δηαγλσζκέλεο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ αθνξνχλ ζε θαηαζηάζεηο ςπρηθήο πγείαο. 

Μάιηζηα, ε επηκνλή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή κπνξεί  λα νδεγήζεη ζηε δηάγλσζε ηεο 

Γηαηαξαρήο Αληηθνηλσληθήο Πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζρεηίδεηαη κε πςειά 

πνζνζηά ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη θαθνπνίεζεο, αλεξγίαο, θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Cherkasova, Sulla, Dalena, Pondé, & Hechtman, 2013∙ Kimonis 

& Frick, 2010∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & 

Παπαδεκεηξίνπ, 2012).  

ε ζρέζε κε ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο ηεο ΓΔΠ-Τ, ε ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ηεο ΓΔΠ-Τ 

θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο (Δ.Π.Γ. – Γ.Γ.) εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνλ πλδπαζκέλν ηχπν ηεο ΓΔΠ-Τ ή ηε ΓΔΠ-Τ κε 

πξνεμάξρνληα ηνλ ηχπν ηεο Τπεξθηλεηηθφηεηαο/Παξνξκεηηθφηεηαο απ’ φ,ηη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο ΓΔΠ-Τ κε πξνεμάξρνληα ηνλ ηχπν ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο (Lee, Burns, 

Beauchaine, & Becker, 2016∙ Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 2007∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016). 

Υξεηάδεηαη, σζηφζν, λα θαηαζηεί ζαθέο φηη δελ εκθαλίδνπλ φια ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο σο άκεζν θαη θπζηθφ επαθφινπζν ησλ πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ 

ηεο δηαηαξαρήο, νχηε θαη φια ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο δελ πιεξνχλ 

ηαπηφρξνλα ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2012). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη παξεκβάιινληαη θη άιινη παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε απηήο ηεο 

ζπλλνζεξφηεηαο θαη νη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ζηάζε γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηα ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2012, 2016). Όπσο επηζεκαίλεη θη ν Κνπξθνχηαο (2011), φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αληηδξνχλ αξλεηηθά ή ηηκσξεηηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απηψλ ησλ καζεηψλ, ηφηε εληζρχνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ λα 

παγηδεχνληαη ζε έλαλ θαχιν θχθιν ακνηβαίσλ θιηκαθνχκελσλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ, πνπ 

ζα επηθέξεη ζηαδηαθά ηελ παγίσζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ 

παηδηψλ. Παξάιιεια, ε θαηάζηαζε απηή ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν απνθιεηζκνχ 

ηνπο ηφζν απφ ηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ φζν θαη απφ ηε ινηπή ζρνιηθή θνηλφηεηα 
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(Κνπξθνχηαο, 2011). Οη ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίεο απφξξηςεο ησλ καζεηψλ απηψλ ζα 

επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά ηελ απηνεηθφλα ηνπο, ζα εληζρχζνπλ ηα αηζζήκαηα καηαίσζεο θαη 

αδπλακίαο, ηηο ηάζεηο απνζχλδεζεο απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηηο επηζεηηθέο, 

παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνλ πεξίγπξφ ηνπο (Κνπξθνχηαο, 2011). 

Κξίλεηαη ζεκαληηθφ, επίζεο, πέξαλ ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα δηεξεπλεζεί θαη 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί πνπ έρεη αλαπηχμεη ζπλνδέο δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηνλ Κνπξθνχηα (2011), ηα ζπκπεξηθνξηθά απηά πξνβιήκαηα 

απνηεινχλ ζπλήζσο απφξξνηα ελφο δπζιεηηνπξγηθνχ, ζπγθξνπζηαθνχ πξνηχπνπ 

αιιειεπίδξαζεο πνπ επηθξαηεί ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηψλ 

ησλ παηδηψλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-Τ, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζπλήζσο ζηηο απαηηήζεηο-πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, είλαη αθφκε πην ζχλεζεο 

λα εθαξκφδεηαη κία ζθιεξή, ηηκσξεηηθή ηαθηηθή πνπ πξνθαιεί ζηα παηδηά αηζζήκαηα 

απνζηέξεζεο θαη εληζρχεη πξνθιεηηθέο, ελαληησκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). Με βάζε θαη ηε κειέηε ησλ Alizadeh, Applequist θαη Coolidge (2007), 

ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα πνζνζηά ζπλαηζζεκαηηθήο ηξπθεξφηεηαο θαη 

δεζηαζηάο, θαζψο θαη ζπρλφηεξε ρξήζε ζσκαηηθψλ ηηκσξηψλ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ απ’ φ, ηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ρσξίο ΓΔΠ-Τ. Πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλνχληαη θη άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο πξνο ηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέσλ-παηδηψλ, νη νπνίεο έρνπλ δείμεη φηη νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ 

ηείλνπλ λα είλαη πην απνξξηπηηθνί θαη θαηεπζπληηθνί/ειεγθηηθνί, λα αζθνχλ αξλεηηθή θξηηηθή 

θαη λα παξέρνπλ ζπαληφηεξα ζεηηθή ελίζρπζε (Finzi-Dottan, Manor, & Tyano, 2006). 

Δπηπιένλ, πνιχ ζπρλά νη γνλείο εξκελεχνπλ ιαζεκέλα ηελ αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ, εθιακβάλνληάο ηελ σο ζθφπηκε θαη ζηνρεπκέλε πξνο ηε κεξηά ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα πηνζεηνχλ πην έληνλεο θαη ηηκσξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). 

Πέξαλ ησλ ηηκσξεηηθψλ, ζθιεξψλ ζσθξνληζηηθψλ κεζφδσλ, νη ππνρσξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ε ρσξίο ζαθή θαη ζηαζεξή νξηνζέηεζε δηαπαηδαγψγεζε απμάλνπλ, επίζεο, 

ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα εδξαίσζεο θαη παγίσζεο αξλεηηθψλ, πξνθιεηηθψλ πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί εθδειψζεη κία ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά, κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή κηαο δπζάξεζηεο, θνπξαζηηθήο γη’ απηφ ζπλζήθεο/θαηάζηαζεο θαη ν 

γνλέαο ηειηθά ππνρσξήζεη θαη απνζχξεη απηή ηελ νδεγία, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη θαη ην 

παηδί ηελ εθδήισζε ηεο πξνθιεηηθήο, ελνριεηηθήο γηα ηνλ ίδην ζπκπεξηθνξάο, ηφηε 

εληζρχνληαη θαη παγηψλνληαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο νη ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 
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νδήγεζαλ ζην επηζπκεηφ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε απνηέιεζκα. Με άιια ιφγηα, ην παηδί ζα 

εμαθνινπζήζεη ηηο ελαληησκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θάζε θνξά πνπ ζα ζέιεη λα απνθχγεη κηα 

δπζάξεζηε θαη αληαξή δξαζηεξηφηεηα θαη ν γνλέαο ζα εμαθνινπζήζεη λα πηνζεηεί 

ππνρσξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ απεκπινθή απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, φπσο νη θσλέο 

ηνπ παηδηνχ ηνπ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επλνεί ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο ζηα 

παηδηά κε ΓΔΠ-Τ είλαη ην απμεκέλν γνληθφ άγρνο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

χκθσλα κε ηνπο Graziano, McNamara, Geffken θαη Reid (2011), απηή ε κνξθή άγρνπο 

ζπλδέεηαη κε ηα αηζζήκαηα επάξθεηαο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ. Μάιηζηα, ζπληζηά πνιιέο θνξέο αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ 

ζεξαπεπηηθψλ/παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά ε έθβαζε θαη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο 

(Nezu, Nezu, & Perri 2006). ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, φπνπ ν γνλέαο έξρεηαη 

αληηκέησπνο κε ζπκπεξηθνξέο ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο σο πξνο ηε δηαρείξηζή ηνπο, απμάλνληαη 

ζεκαληηθά θαη ηα επίπεδα άγρνπο (Graziano, McNamara, Geffken, & Reid, 2011∙ Μαληαδάθε 

& Κάθνπξνο, 2016). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη θη απφ κειέηεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη νη 

γνλείο παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ βηψλνπλ κεγαιχηεξν άγρνο ζε ζρέζε κε γνλείο παηδηψλ ρσξίο 

ΓΔΠ-Τ ή άιισλ θιηληθά αλαθεξφκελσλ δηαηαξαρψλ, ελψ ην επίπεδν ηνπ άγρνπο ηνπο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έληαζε/ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηελ χπαξμε ή 

κε ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (Theule, Wiener, Tannock, & Jenkins, 2013). 

Δπηπιένλ, δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε κεηέξεο θαη παηέξεο σο 

πξνο ην γνλετθφ άγρνο, αιιά έλαο παξάγνληαο πνπ βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ήηαλ ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκεηψζεθαλ ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο ζηα 

δείγκαηα κε πςειφηεξε αλαινγία ζε θνξίηζηα (Theule, Wiener, Tannock, & Jenkins, 2013). 

Κάηη ηέηνην κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ΓΔΠ-Τ αλάκεζα ζηα δχν θχια, θαζψο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο 

(2008), ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ πην ζπρλά πξνθιεηηθέο θαη αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη 

νπνίεο απμάλνπλ ην άγρνο θαη ηα αηζζήκαηα αδπλακίαο θαη αλαζθάιεηαο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζή ηνπο.  

Έρεη δηαπηζησζεί, επίζεο, φηη ην απμεκέλν γνληθφ άγρνο ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πηνζέηεζε απζηεξψλ θαη ζθιεξψλ ζσθξνληζηηθψλ κεζφδσλ, θαζψο θαη ζηελ εκπινθή ζε πην 

απνξξηπηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο επλννχλ ηελ εκθάληζε ζπλνδψλ δηαηαξαρψλ 

ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Theule, Wiener, 
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Tannock, & Jenkins, 2013). Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Kourkoutas (2012), ε επηθξηηηθή, 

απνξξηπηηθή γνληθή ζηάζε θαη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηηκσξεηηθψλ ηερληθψλ ζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο, θαζψο πξνάγνληαη θαη θαηαιήγνπλ 

λα παγηψλνληαη ηα αξλεηηθά, δπζιεηηνπξγηθά πξφηππα αιιειεπίδξαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ.  

Καηά ζπλέπεηα, νη λεπξναλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ εκπιέθνληαη 

θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ γνλέα 

θαη ην παηδί, πξνθαιψληαο πνιιέο θνξέο είηε ελαληησκαηηθέο, ζθιεξέο θαη ηηκσξεηηθέο 

κεζφδνπο είηε ππνρσξεηηθέο θαη αζπλεπείο ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ γνλέα, πνπ ζε 

θάζε πεξίπησζε επηδεηλψλνπλ θαη θιηκαθψλνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). Οη παξάγνληεο απηνί, φπσο πξναλαθέξζεθε, ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά, 

επηβαξπληηθά ζηα ήδε ππάξρνληα ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε απηή έρεη πνιιέο θνξέο σο απνηέιεζκα ηελ εθδήισζε επηπξφζζεησλ, 

ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

παηδηνχ.  

 

4.2 ΓΔΠ-Τ θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 

Έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν εκθαλίδνπλ αξθεηά ζπρλά ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηα παηδηά κε ΓΔΠ-

Τ είλαη απηφο ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο (Austin & Sciarra, 2016∙ DuPaul, Gormley, & Laracy, 

2013∙ Germanò, Gagliano, & Curatolo, 2010∙ Hanna, 2009∙ Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ 

Κνπκπηάο, 2010∙ Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 2007∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Rice 

& Marshall, 2014∙ Taanila, Ebeling, Tiihala, Kaakinen, Moilanen, Hurtig, & Yliherva, 2014). 

Χζηφζν, νη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη είηε ζηελ χπαξμε θάπνηαο Δηδηθήο 

Μαζεζηαθήο Γπζθνιίαο (Γπζιεμία, Γπζαξηζκεζία θ.ιπ.) είηε ζε γεληθά ζρνιηθά/καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα (Κνπκπηάο, 2010∙ Wilmshurst, 2011). Ζ ζπλχπαξμε/ζπλλνζεξφηεηα ηεο ΓΔΠ-Τ 

θαη ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΜΓ) ζπληζηά έλα πνιχ ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, θαζψο ηα πξσηνγελή ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ παξεκπνδίδνπλ ηελ 

νκαιή θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα κία επλντθή 

αθαδεκατθή/ζρνιηθή πνξεία (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Wilmshurst, 2011). Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα πνιχ πςειά πνζνζηά 

ζπλλνζεξφηεηαο πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα νπνία θηάλνπλ ζην 40% - 

60% (DuPaul, Gormley, & Laracy, 2013∙ Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012). 
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Πξνηνχ, φκσο, αλαθεξζνχκε πην αλαιπηηθά ζην δήηεκα θαη ηε θχζε απηήο ηεο 

ζπλλνζεξφηεηαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη ζηε βάζε ηνπ νξηζκνχ ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ βξίζθεηαη ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο κεηαμχ λνεηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ζρνιηθήο επίηεπμεο πνπ αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεί ην παηδί. Ο καζεηήο κε ΜΓ 

παξνπζηάδεη ζνβαξά καζεζηαθά ειιείκκαηα πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Οη δπζθνιίεο απηέο, 

επίζεο, εθθξάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ηδηφηεηεο ζε θάζε παηδί, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα απηήο ηεο νκάδαο δηαηαξαρψλ ηφζν ζε επίπεδν εληνπηζκνχ 

φζν θαη ζε επίπεδν παξέκβαζεο (Αλαζηαζίνπ, 2007-08∙ Heward, 2011∙ Μνπδάθε, 2008∙ 

Παληειηάδνπ, 2011∙ Πνιπρξφλε, 2011).  

Ζ ηξέρνπζα δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ Διιάδα ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζην 

θξηηήξην ηεο απφθιηζεο αλάκεζα ζην λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηε ζρνιηθή ηνπ 

επίδνζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (Αλαζηαζίνπ, 2007-08∙ 

Μνπδάθε, 2008). Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί, ινηπφλ, εθηθηή ε εμαθξίβσζε απηήο ηεο 

δπζαλαινγίαο/αζπκθσλίαο αλάκεζα ζηε λνεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επίδνζε, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε θάπνηνπ ηεζη λνεκνζχλεο ζην παηδί θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα θάπνηνπ ζηαζκηζκέλνπ ηεζη επίδνζεο 

(Αλαζηαζίνπ, 2007-08∙ Heward, 2011).  

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλχπαξμε ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ ΜΓ, ε ΜΓ πνπ αλαθέξεηαη 

ζπρλφηεξα είλαη ε Γπζιεμία (Boada, Willcutt, & Pennington, 2012∙ Germanò, Gagliano, & 

Curatolo, 2010∙ Pham & Riviere, 2015). Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο 

(2016), ν ππξήλαο ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάγλσζεο, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, επεξεάδεη 

αλαπφθεπθηα θαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ. Έλαο καζεηήο πνπ θαηαβάιιεη πνιχ 

ρξφλν θαη θφπν ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ, αθηεξψλεη ιηγφηεξν ρξφλν ζηελ 

θαηαλφεζή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα είλαη ειιηπήο (Παληειηάδνπ, 2011∙ Πνιπρξφλε, 2011). Ζ 

θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάγλσζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

κεραληζκνχο πξνζνρήο θαη κλήκεο εξγαζίαο, νη νπνίνη είλαη ειιεηκκαηηθνί ζηελ πεξίπησζε 

ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαη, σο εθ ηνχηνπ, βξίζθνληαη ζε δπζκελή ζέζε γηα ηελ απφθηεζε 

αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Αθφκε πεξηζζφηεξν δε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αδπλακίεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

ζπλνδεχνληαη θαη απφ ππεξθηλεηηθέο θαη παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη δπζθνιίεο 

θιηκαθψλνληαη (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016).  
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Αλάινγεο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη θαη ζην γξαπηφ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ αθαηαζηαζία, κνπληδνχξεο, θαηάξγεζε ησλ δηαζηεκάησλ 

αλάκεζα ζηηο ιέμεηο ή αδηθαηνιφγεηα κεγάια θελά, ειιηπή επζπγξάκκηζε ησλ ιέμεσλ, 

παξαιείςεηο, πξνζζέζεηο, αληηκεηαζέζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο γξακκάησλ, ζπιιαβψλ θαη 

ιέμεσλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Δπηπιένλ, παξαηεξνχληαη ζπρλά παξαιείςεηο ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο, νξζνγξαθηθά ιάζε, ελψ ζπλήζεο είλαη θαη ε απνπζία ηνληζκνχ ή ν 

ιαζεκέλνο ηνληζκφο ζηηο ιέμεηο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). ε ζρέζε κε ηε γξαπηή 

έθθξαζε, απαηηνχληαη απφ ηα παηδηά δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, νξγάλσζεο, 

απηνθαζνδήγεζεο, πξνζνρήο, κλήκεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη λα ην αλαπηχμνπλ θαηάιιεια. Δπνκέλσο, 

φπσο είλαη εχινγν, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ, ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ γλσζηηθψλ 

ειιεηκκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγίεο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη ρξήδνπλ άκεζεο θαη θαηάιιειεο παξέκβαζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ηα Μαζεκαηηθά, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε 

ζπλχπαξμε ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηεο Γπζαξηζκεζίαο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο 

Γπζιεμίαο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Pham & Riviere, 2015). Χζηφζν,  έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο είηε ζε επίπεδν 

ππνινγηζκψλ είηε ζε επίπεδν επίιπζεο καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σα ειιείκκαηα ζηηο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη λα εμεγεζνχλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην 

γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ, φπσο  απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΔΠ-Τ (Pham & Riviere, 

2015). πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή θαη κλήκε εξγαζίαο ησλ παηδηψλ απηψλ, ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ιεθηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ηελ νπηηθνρσξηθή αληίιεςε θαη δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο, φπσο ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε απηνθαζνδήγεζε (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Pham & Riviere, 2015∙ Semrud-Clikeman & Bledsoe, 2011). 

ην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (Γπζιεμία θαη Γπζαξηζκεζία), έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη ν ξφινο 

ησλ γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ εθδήισζε απηψλ ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). ε ζρέζε κε ηα Μαζεκαηηθά, ηα πξνβιήκαηα 

θαη νη εθθσλήζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη θαη λα θαηαλννχληαη κε απφιπηε αθξίβεηα, θαζψο 

θάζε ιέμε θαη θάζε ζχκβνιν κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζεκαληηθά ζηελ νξζή επίιπζε ηεο 

άζθεζεο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη έλα εχξνο ιέμεσλ κε ππθλά λνήκαηα, θαζψο θαη 
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θαζεκεξηλέο, νηθείεο ιέμεηο πνπ απνθηνχλ ηδηαίηεξν λφεκα ζην καζεκαηηθφ πιαίζην (π.ρ. 

πεξηηηφ, παξάγεηαη θ.ιπ.). Αθφκε, ηα καζεκαηηθά θείκελα πεξηέρνπλ ζπρλά πεξηζζφηεξεο 

έλλνηεο αλά πξφηαζε ζε ζρέζε κε άιια είδε θεηκέλσλ, θαζψο θαη πην πνιχπινθεο 

γξακκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκπίεζε ζχλζεησλ ηδεψλ κέζα ζε ιίγεο κφλν θξάζεηο 

(Harlaar, Kovas, Dale, Petrill, & Plomin, 2012). Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα ηελ 

επηηπρή αληαπφθξηζε ζηηο καζεκαηηθέο αζθήζεηο απαηηείηαη απφ ηνλ καζεηή έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Όπσο ζα αλαιπζεί, φκσο, θαη ζηελ πνξεία ηεο 

εξγαζίαο, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ πζηεξνχλ ζπρλά ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, 

γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζπλνιηθά ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο. 

Ζ δχζβαηε καζεζηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ απηψλ δελ αθήλεη αλέπαθν ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν, θαζψο ηα ζπζζσξεπκέλα βηψκαηα καηαίσζεο, αδπλακίαο θαη 

απνηπρίαο επηδξνχλ αξλεηηθά ζην επίπεδν απηνεθηίκεζήο ηνπο θαη νδεγνχλ ζπρλά ζε 

εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο αληαπφθξηζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ή αθφκε θαη ζε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2012). Μία ηέηνηα εμέιημε, 

σζηφζν, κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξφ ηξνρνπέδε ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία 

ησλ αηφκσλ απηψλ, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

αλάγθε αλαγλψξηζεο απφ ηνλ εηδηθφ φρη κφλν ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ αιιά θαη ησλ 

επξχηεξσλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΔΠ-Τ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

εθδήισζε απηψλ ησλ ΜΓ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο θαηάιιεινπ, εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ππνζηήξημεο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζην εχξνο ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2012). 

 

4.3 ΓΔΠ-Τ θαη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) 

 

χκθσλα κε ηα λέα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο πέκπηεο έθδνζεο ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη 

ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-V), ν απηηζκφο ζπληζηά κία 

λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ νξίδεηαη απφ ειιείκκαηα ζε δχν βαζηθέο πεξηνρέο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ: ηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ηα επαλαιεπηηθά, ζηεξεφηππα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ελδηαθεξφλησλ (APA, 2013, in Sani Bozkurt & Vuran, 2014∙ 

Tager-Flusberg, 2014). Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ είλαη νη δπζθνιίεο ζηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο (Attwood, 2016∙ Adolphs, Sears, & Piven, 2001∙ Allen, Evans, 

Hider, Hawkins, Peckett, & Morgan, 2008∙ Heward, 2011∙ Sansosti & Powell-Smith, 2008).  
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Οη ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ, δπζρεξαίλνληαο ηφζν ηελ αθαδεκατθή/καζεζηαθή ηνπο επίδνζε φζν θαη 

ηελ νκαιή θνηλσληθή εμέιημε (Graetz, Mastropieri, & Scruggs, 2009∙ Noterdaeme, Wriedt, & 

Höhne, 2010∙ Rao, Beidel, & Murray, 2008∙ Tse, Strulovitch, Tagalakis, Meng, & Fombonne, 

2007). Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε, 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, θησρή κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηδησκαηηθψλ εθθξάζεσλ θαη πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, κε ηα νπνία είλαη 

επίκνλε ε ελαζρφιεζε (Heward, 2011∙ Konstantinidou, 2014∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 

2009).  

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν γηα 

νξηζκέλα παηδηά κε απηηζκφ ην ζέκα ησλ έληνλσλ εθξήμεσλ ζπκνχ πνπ αδπλαηνχλ ζπρλά λα 

ειέγμνπλ θαη κπνξεί λα εκθαλίδνπλ αηθληδίσο, αθφκε θαη γηα κηθξά ή, θαη’ άιινπο, 

αζήκαληα γεγνλφηα (Aston, 2008∙ Attwood, 2012∙ Νφηαο, 2005∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & 

Βίθε, 2009∙ Quek, Sofronoff, Sheffield, White, & Kelly, 2012∙ Sansosti, 2012). Οη εθξήμεηο 

απηέο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ επηζεηηθέο/βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν 

θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη κνλαμηάο (Attwood, 2012∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ 

Sansosti, 2012∙ Scarpa & Reyes, 2011). Οη εθξήμεηο ζπκνχ θαη νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

νθείινληαη ζπρλά ζε δπζθνιία έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ιφγηα (αιεμηζπκία) πνπ 

απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ζε παηδηά κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο (Attwood, 2005, 

2012∙ Greenspan & Wieder, 2009∙ Hill, Berthoz, & Frith, 2004).  

Χο πξνο ηε ζρέζε ηεο ΓΔΠ-Τ κε ηηο ΓΑΦ, έρεη δηαπηζησζεί φηη πξφθεηηαη γηα δχν 

λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κε γελεηηθή πξνδηάζεζε πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, ηελ ππεξθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο 

θνηλσληθέο απνθιίζεηο (Mayes, Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012∙ 

Παπαειηνχ, 2010∙ Rice & Marshall, 2014∙ Rommelse, Franke, Geurts, Hartman, & Buitelaar, 

2010). Με άιια ιφγηα, πνιιά παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, πνπ απνηεινχλ θεληξηθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ, ελψ 

πνιιά παηδηά κε ΓΔΠ-Τ εκθαλίδνπλ ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ εληνπίδνληαη σο 

θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο ΓΑΦ. Απηή ε αιιεινεπηθάιπςε ησλ ζπκπησκάησλ πεξηπιέθεη 

πνιιέο θνξέο ηε δηάθξηζε θαη ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε, θαζηζηψληαο αθφκε πην απαηηεηηθφ ην 

έξγν ησλ εηδηθψλ (Mayes, Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Χζηφζν, ζην DSM-5 αλαγλσξίδεηαη πιένλ ε ζπλλνζεξφηεηα ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ ΓΑΦ, 
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αιιαγή πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ επίζεκε δηάγλσζε θαη ησλ δχν δηαηαξαρψλ ζην ίδην άηνκν 

θαη δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ εθαξκνγή πην θαηάιιεισλ θαη ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ φζν θαη ηελ αθξηβέζηεξε επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηεο θχζεο απηήο ηεο 

ζρέζεο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Απμαλφκελεο εξεπλεηηθέο θαη θιηληθέο καξηπξίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε απηήο ηεο 

ζπλλνζεξφηεηαο, ηελ νπνία απνδίδνπλ πνιχ ζπρλά ζε θάπνην θνηλφ αηηηνινγηθφ κεραληζκφ 

ηνλ νπνίν κνηξάδνληαη απηέο νη δχν δηαηαξαρέο (Rommelse, Franke, Geurts, Hartman, & 

Buitelaar, 2010). Άιισζηε, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ηφζν ε ΓΔΠ-Τ φζν θαη νη ΓΑΦ είλαη δχν 

δηαηαξαρέο πνπ απνξξένπλ θαηά θχξην ιφγν απφ νξγαληθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη έρνπλ 

λεπξνβηνινγηθή βάζε, αθνξνχλ ζε γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (άμνλαο: 

κεησπηαίνο ινβφο-βαζηθά γάγγιηα) (Rommelse, Franke, Geurts, Hartman, & Buitelaar, 2010). 

Καηά ζπλέπεηα, ε θχζε απηήο ηεο ζρέζεο αδπλαηεί λα εμεγεζεί ζην πιαίζην ηεο επηγέλεζεο 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη σο ζπλέπεηα ηεο παξνπζίαο ησλ θεληξηθψλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηεο Δλαληησκαηηθήο 

Πξνθιεηηθήο Γηαηαξαρήο ή Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

  Άιια θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ θαη ηηο 

ΓΑΦ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, 

γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηα πνιχ πςειά πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο ησλ δχν απηψλ 

δηαηαξαρψλ κε ηελ Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ ησλ Κηλήζεσλ (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016). Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο, ηφζν ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ 

φζν θαη ηα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ πξαγκαηνινγηθφ ηνκέα 

(Παπαειηνχ, 2010). Χζηφζν, ηα γισζζηθά ειιείκκαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-Τ 

νθείινληαη ζε ειιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζνρή, ηε κλήκε εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηνειέγρνπ, πνπ ζπληζηνχλ θεληξηθφ ζχκπησκα-έιιεηκκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Αληίζηνηρα ζηελ πεξίπησζε ησλ ΓΑΦ, νη γισζζηθέο δπζθνιίεο 

απνξξένπλ ηφζν απφ ειιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο φζν θαη απφ ειιείκκαηα ζηε 

Θεσξία ηνπ Ννπ, πνπ ζεσξνχληαη ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαηαξαρήο 

(Παπαειηνχ, 2010). Ζ Θεσξία ηνπ Ννπ (Theory of Mind) αλαθέξεηαη ζε δεμηφηεηεο 

αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζέζεσλ ησλ άιισλ θαη 

ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ ζε απηέο ηηο δεμηφηεηεο επεξεάδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζπλδηαιιαγέο θαη ηηο πξαγκαηνινγηθέο δεμηφηεηεο (Attwood, 2012∙ Hale & Tager-Flusberg, 
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2005∙ Kimhi, 2014∙ Scarpa & Reyes, 2011). ε γεληθέο γξακκέο, νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ ζηνλ πξαγκαηνινγηθφ ηνκέα ηεο γιψζζαο είλαη 

ζνβαξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ (Παπαειηνχ, 2010). 

Πέξαλ ηνπ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο ησλ πξαγκαηνινγηθψλ ειιεηκκάησλ, δηαθξίλνληαη θη 

άιιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ θαη ηηο ΓΑΦ σο πξνο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ αμίδεη λα ζέζνπκε ππφ δηεξεχλεζε. Δηδηθφηεξα, ζηηο ΓΑΦ παξαηεξνχληαη 

ζπρλά επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε επίπεδν θαηαλφεζεο ηεο κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο, ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ησλ ηδησκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ησλ πεηξαγκάησλ θαη 

ηνπ ρηνχκνξ, πνπ κπνξεί ζπρλά λα νδεγήζνπλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα (Attwood, 2016∙ Heward, 2011∙ Ho, Stephenson, & Carter, 2012∙ Greydanus, 

2014∙ Myles & Southwick, 2005∙ Tager-Flusberg, 2014). Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε ΓΑΦ 

εκθαλίδνπλ αζπλήζηζηεο αληηδξάζεηο ζηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, ειιείκκαηα ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή, άθακπηε πξνζθφιιεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο, κε ιεηηνπξγηθέο ξνπηίλεο θαη δπζθνιίεο ζην παηρλίδη (Heward, 2011∙ 

Παπαγεσξγίνπ, 2012). Σα παηδηά κε απηηζκφ πξνηηκνχλ πνιιέο θνξέο λα παίδνπλ κφλα ηνπο 

θαη λα πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ κνλαρηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επαλαιακβάλνπλ 

μαλά θαη μαλά ή ρεηξίδνληαη κε ζηεξενηππηθφ ηξφπν (Gena, Papadopoulou, Loukrezi, & 

Galanis, 2007∙ Καιχβα, 2005∙ Nelson, McDonnell, Johnston, Crompton, & Nelson, 2007). 

Όζνλ αθνξά ζηε ΓΔΠ-Τ, δελ παξαηεξνχληαη ζπλήζσο απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ΓΑΦ (Mayes, Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Mayes, Calhoun, Mayes θαη Molitoris (2012), ε ΓΔΠ-Τ θαη νη ΓΑΦ 

είλαη λεπξνβηνινγηθέο δηαηαξαρέο κε παξφκνηα λεπξνςπρνινγηθά ειιείκκαηα πνπ κπνξνχλ, 

σζηφζν, εχθνια λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο βάζεη ηνπ πξνθίι ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

ζπκπησκάησλ πνπ εθδειψλεη ζε θάζε πεξίπησζε έλα παηδί. Αθφκε θαη σο πξνο ηα 

πξνβιήκαηα ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, πνπ ζεσξνχληαη θνηλά αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν δηαηαξαρέο θαη απνξξένπλ απφ θνηλφ αηηηνινγηθφ κεραληζκφ, ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο 

πνηνηηθέο δηαθνξέο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ πεξίπησζε ησλ ΓΑΦ παξαηεξείηαη ζεκαληηθά 

θαιχηεξε επηιεθηηθή πξνζνρή ζε ζχγθξηζε κε ηε ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Παπαγεσξγίνπ, 2012). Απφ ηα θεληξηθά ειιείκκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ, άιισζηε, είλαη νη δπζθνιίεο 

ζηελ παξαηεηακέλε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζε έξγα πνπ απαηηνχλ πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα 

ή δελ ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ελψ ηα παηδηά κε ΓΑΦ είλαη ζε ζέζε λα ππεξεζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο εκθαλίδνληαο έλα πξφηππν επίκνλσλ θαη 

επαλαιεπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θη αληηθείκελα απφ ηα νπνία είλαη 
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δχζθνιν λα απνδεζκεχζνπλ θαη λα κεηαηνπίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο, φπσο λα ζηξηθνγπξίδνπλ 

έλα ζθνηλί, λα δηαβάδνπλ επαλαιεπηηθά ην ίδην βηβιίν ή λα αλνηγνθιείλνπλ έλα ζηπιφ 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012). 

Χζηφζν, ζε ζρέζε κε ηε ζπλχπαξμε ζπκπησκάησλ, νη Mayes, Calhoun, Mayes θαη 

Molitoris (2012) ππνζηεξίδνπλ βάζεη ηεο κειέηεο ηνπο φηη ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-

Τ (ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη παξνξκεηηθφηεηα) εθδειψλνληαη ζε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε παηδηά κε ΓΑΦ απ’ φ,ηη ζπκβαίλεη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν παηδηά κε ΓΑΦ λα ιακβάλνπλ ζε πξψην επίπεδν 

ιαζεκέλα ηε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί πνιχ ε νξζή αλαγλψξηζε 

ηεο θχζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ θαη λα ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο παξέκβαζεο (Mayes, 

Calhoun, Mayes, & Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012). ην πιαίζην απηφ, φπσο 

επηζεκαίλεη ε Παπαγεσξγίνπ (2012), θαζίζηαηαη αλαγθαία θη ε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

παξνπζίαο ΓΑΦ ζε παηδηά πνπ παξαπέκπνληαη ή ιακβάλνπλ αξρηθά ηε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ. 

Καζίζηαηαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη ζηελ θιηληθή πξάμε παξαηεξείηαη νινέλα θαη 

ζπρλφηεξα ε ζπλχπαξμε ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ ΓΑΦ ζην ίδην άηνκν (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012∙ Rommelse, Franke, Geurts, Hartman, & Buitelaar, 2010). Οη 

απμαλφκελεο εξεπλεηηθέο θαη θιηληθέο καξηπξίεο απηήο ηεο ζπλχπαξμεο νδήγεζαλ ζηελ 

επίζεκε πιένλ αλαγλψξηζε ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ησλ δχν απηψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πξφζθαηε 

έθδνζε ηνπ DSM-5, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο απηήο ηεο ζρέζεο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, δηεπθνιχλεηαη ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζηελ θιηληθή πξάμε θαη επηηξέπεηαη 

ε εθαξκνγή πην απνηειεζκαηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

επίηεπμεο κηαο ζεηηθήο εμειηθηηθήο πνξείαο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

 

4.4 ΓΔΠ-Τ θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ θαη Οκηιίαο 

 

Οη Γηαηαξαρέο ηνπ Λφγνπ θαη ηεο Οκηιίαο ηαμηλνκνχληαη ζην DSM-5 ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ησλ Γηαηαξαρψλ Δπηθνηλσλίαο θαη δηαθξίλνληαη ζε Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο θαη  

Γηαηαξαρέο Λφγνπ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Οη ζνβαξέο απνθιίζεηο ζηνλ ιφγν θαη 

ηελ νκηιία απηψλ ησλ παηδηψλ επεξεάδεη ζπρλά ηηο καζεζηαθέο/αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηπξφζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα (Heward, 2011∙ Παπαειηνχ, 2010).  

Χζηφζν, θαζίζηαηαη αλαγθαίν, πξνηνχ παξαζέζνπκε αλαιπηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ζε θάζε ηνκέα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο (θσλνινγία, 
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ζεκαζηνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε θαη πξαγκαηνινγία), λα επεμεγήζνπκε νξηζκέλνπο 

βαζηθνχο φξνπο ηεο ςπρνγισζζνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη έληνλα κεηαμχ ηνπο, φπσο ε 

επηθνηλσλία, ε γιώζζα θαη ε νκηιία. Ο φξνο επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη ηφζν ηε γιψζζα φζν 

θαη ηελ νκηιία θαη αλαθέξεηαη ζε κία εκπξφζεηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο δηαθφξσλ εηδψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ιεθηηθψλ αιιά θαη κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο νη 

ρεηξνλνκίεο, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. Ζ γιώζζα ζπληζηά έλα 

κέζν επηθνηλσλίαο ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε έλα ζχλνιν ζπκβφισλ θαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ 

βάζεη ησλ νπνίσλ ηα ζχκβνια απηά ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ παξαγσγή 

κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, ε γιψζζα πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο πξνο ηε κνξθή 

(θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε), ην πεξηερφκελν/λφεκα (ζεκαζηνινγία) θαη ηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηεο γηα επηθνηλσλία (πξαγκαηνινγία). Σέινο, ε νκηιία αθνξά ζηελ πξνθνξηθή 

πξαγκάησζε, εθδήισζε ηεο γιψζζαο κέζσ ηνπ θσλεηηθνχ/αθνπζηηθνχ θαλαιηνχ (Heward, 

2011∙ Παπαειηνχ, 2012). 

Αλαθνξηθά κε ηα ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πξαγκαηνινγίαο (Bellani, 

Moretti, Perlini, & Brambilla, 2011∙ Green, Johnson, & Bretherton, 2014∙ Ketelaars, Cuperus, 

Jansonius, & Verhoeven, 2010∙ Leonard, Milich, & Lorch, 2011∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016∙ Παπαειηνχ, 2012∙ Staikova, Gomes, Tartter, McCabe, & Halperin, 2013). Σα παηδηά κε 

ΓΔΠ-Τ κπνξεί λα κηινχλ αθαηάπαπζηα θαηά ηε δηάξθεηα ειεχζεξσλ, απζφξκεησλ 

ζπδεηήζεσλ, ελψ ζε πεξηζηάζεηο φπνπ απαηηείηαη πξνζεθηηθή νξγάλσζε θαη δφκεζε ηνπ 

ιφγνπ ηνπο, κηινχλ ιηγφηεξν θαη ρσξίο ηελ απαηηνχκελε ινγηθή ξνή (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012). πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ αθήγεζε θαη θαηαλφεζε 

ηζηνξηψλ, παξαηεξείηαη ζπρλά κία δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ γεγνλφησλ, ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο αθήγεζεο, ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ γεγνλφησλ γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (Lorch, 

Milich, Flake, Ohlendorf, & Little, 2010). ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ, δπζθνιεχνληαη, επίζεο, 

ζηελ έλαξμε θαη ηε ζηαζεξή δηαηήξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο, ηελ νκαιή κεηάβαζε ζε 

έλα άιιν ζέκα θαη ηελ νκαιή ιήμε ηνπ δηαιφγνπ. Δπηπιένλ, δηαθφπηνπλ ζπρλά ηνλ 

ζπλνκηιεηή ηνπο, δελ πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα κηιήζνπλ θαη αλαθέξνληαη ζε άζρεηα 

ζέκαηα κε απηά πνπ ζπδεηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ή κηαο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ζπλνκειίθνπο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012∙ 

Staikova, Gomes, Tartter, McCabe, & Halperin, 2013).  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο γιψζζαο, ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγίαο, αλαθέξεηαη φηη ηα παηδηά κε 
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ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδνπλ ζπρλά δπζθνιία ηφζν ζηελ άξζξσζε φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αθνπζηηθήο δηάθξηζεο νξηζκέλσλ θσλεκάησλ θαη ζπλδπαζκψλ. Πξνθέξνπλ ιαζεκέλα, 

παξαιείπνπλ ή αληηζηξέθνπλ νξηζκέλα θσλήκαηα θαη ζπιιαβέο θαηά ηελ εθθνξά ησλ 

ιέμεσλ θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ εθθνξά ζπκθσληθψλ ζπκπιεγκάησλ θαη πνιπζχιιαβσλ 

ιέμεσλ (Ketelaars, Cuperus, Jansonius, & Verhoeven, 2010∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Παπαειηνχ, 2012∙ Rice & Marshall, 2014). Οη δπζθνιίεο απηέο θαζηζηνχλ πνιιέο θνξέο ηελ 

νκηιία ηνπο δχζθνια θαηαιεπηή απφ ηνπο αθξναηέο ηνπο, πξνθαιψληαο ζηα παηδηά απηά 

αηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη αδπλακίαο πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα 

(Ketelaars, Cuperus, Jansonius, & Verhoeven, 2010∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Παπαειηνχ, 2012∙ Rice & Marshall, 2014). 

Χο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο ζεκαζηνινγίαο, νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ζηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ιεμηινγίνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, 

ελψ ζην θνκκάηη ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ηεο κνξθνινγίαο νη επηδφζεηο ηνπο θηλνχληαη ζε 

ζηαηηζηηθά ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ρσξίο ΓΔΠ-Τ (Παπαειηνχ, 2012). 

Καηά ηελ είζνδν ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ππνρσξνχλ ζπλήζσο νη δπζθνιίεο 

άξζξσζεο, αιιά νη δπζθνιίεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο παξακέλνπλ θαη αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζπρλά ζηνλ γξαπηφ ιφγν, παξαπέκπνληαο ζην καζεζηαθφ πξνθίι παηδηψλ κε δπζιεμία 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012). Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ΓΔΠ-Τ κε 

ηε δπζιεμία θαη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, ε Παπαειηνχ (2012) ππνζηεξίδεη 

φηη ε δπζιεμία απνηειεί πξντφλ επηγέλεζεο απφ ηηο δπζθνιίεο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε νη 

νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπληζηνχλ απφξξνηα ησλ πξσηνγελψλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ. 

Πην αλαιπηηθά, ηα θεληξηθά ειιείκκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ, πνπ αθνξνχλ ζηνπο κεραληζκνχο 

πξνζνρήο, κλήκεο εξγαζίαο θαη απηνειέγρνπ, παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή πξφζιεςε 

γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη θαη΄ επέθηαζε επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο 

θσλεκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά απηά έρνπλ αλεπαξθή δηακφξθσζε αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ θσλεκάησλ θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ αληηζηνίρηζή ηνπο ζε γξαθήκαηα (Παπαειηνχ, 

2012).  

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε πξψηκε παξέκβαζε γηα ηε ΓΔΠ-Τ ζα 

επηθέξεη ηφζν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππξεληθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο 

φζν θαη ηε πξφιεςε ησλ δεπηεξνγελψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έλα απφ ηα θξηηήξηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κία έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο θχζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

παηδηνχ αθνξά ζηε γισζζηθή αλάπηπμε (Παπαειηνχ, 2012). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 
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πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα γισζζηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή 

πξνβιεκαηηζκνχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αηηία παξαπνκπήο ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2010). Ο ιφγνο απηνχ ηνπ έληνλνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ έγθεηηαη ζηηο εκθαλείο θαη άκεζεο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη δπζθνιίεο απηέο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ ηφζν ζε επίπεδν καζεζηαθφ φζν θαη ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξηθφ θαη θνηλσληθφ. Οη ζπλερείο καηαηψζεηο θαη ηα ζπζζσξεπκέλα βηψκαηα 

αδπλακίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο κε ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο πξνθαινχλ ζπρλά 

έληνλεο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο, μεζπάζκαηα ζπκνχ, 

πνπ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη επηβαξπκέλεο καζεζηαθήο 

πνξείαο (Ketelaars, Cuperus, Jansonius, & Verhoeven, 2010∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Rice & Marshall, 2014).  

πκπεξαζκαηηθά, ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο απνξξένπλ απφ ηα πξσηνγελή 

ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηα ειιείκκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ (πξνζνρή, 

κλήκε εξγαζίαο, απηνέιεγρνο) κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο επηγέλεζεο. Οη δπζθνιίεο ζηε 

γισζζηθή αλάπηπμε ζπληζηνχλ πξψηκε έλδεημε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο 

ΓΔΠ-Τ ιφγσ ησλ εκθαλψλ ηνπο επηπηψζεσλ ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012). 

Χζηφζν, ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ θαη ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ 

θαη νκηιίαο έρεη άκεζν αληίθηππν ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη ζε 

πξψην επίπεδν λα ζέζεη ζην επίθεληξν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξσηνγελψλ-θεληξηθψλ 

ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ πνπ επηδξνχλ ζηελ πξφζιεςε γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην 

πεξηβάιινλ, ζηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ηθαλφηεηα αθνπζηηθήο δηάθξηζεο 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012). Δπνκέλσο, κε ηελ παξέκβαζε ζηα 

πξσηνγελή ειιείκκαηα ζα βειηησζεί ε πνξεία ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηδηνχ θαη ζα απνθεπρζνχλ ηπρφλ επηπξφζζεηα δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα ζηνλ 

καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Παπαειηνχ, 2012). 

 

4.5 ΓΔΠ-Τ θαη Γηαηαξαρέο Άγρνπο θαη Καηάζιηςεο 

 

Οη Γηαηαξαρέο Άγρνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία δπζπξνζαξκνζηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ππεξβνιηθνχο θφβνπο ή αλεζπρίεο, απνθεπθηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη πςειφ βαζκφ δπζθνξίαο θαη δπζιεηηνπξγηθφηεηαο ζηε καζεζηαθή θαη 



Σελίδα 57 από 220                                                   
 

θνηλσληθή δσή ηνπ παηδηνχ (Heward, 2011∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Με βάζε ηα 

δηαζέζηκα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε ΓΔΠ-Τ ζπλππάξρεη αξθεηά ζπρλά κε ηηο Γηαηαξαρέο 

Άγρνπο, γεγνλφο πνπ εληνπίδεηαη ηφζν ζηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ εθήβσλ 

(Hanna, 2009∙ Hansen, Skirbekk, Oerbeck, Wentzel-Larsen, & Kristensen, 2014∙ Larson, 

Russ, Kahn, & Halfon, 2011∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Mayes, Calhoun, Chase, Mink, 

& Stagg, 2009∙ Rice & Marshall, 2014∙ ηαζηλφο, 2013∙ Tannock, 2009∙ Van Ameringen, 

Mancini, Simpson, & Patterson, 2011∙ Vloet, Konrad, Herpertz-Dahlmann, Polier, & Günther, 

2010∙ Wenar & Kerig, 2008∙ Wilmshurst, 2011). πγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί ζπλχπαξμε ζε 

πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 40% (Larson, Russ, Kahn, & Halfon, 2011∙ Wenar & Kerig, 2008). 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ ηχπν ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηε ζπρλφηεηα ζπλχπαξμεο 

Γηαηαξαρψλ Άγρνπο, ηα δηαζέζηκα επξήκαηα παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Σα παηδηά ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο απ’ φ,ηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

κφλν ΓΔΠ-Τ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Χζηφζν, ε χπαξμε κηαο αγρψδνπο δηαηαξαρήο 

ηείλεη λα κεηξηάδεη ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

έληνλε παξνξκεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

επηζεηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, ζε αληίζεζε κε ηελ χπαξμε Δλαληησκαηηθήο Πξνθιεηηθήο 

Γηαηαξαρήο ή Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wenar & Kerig, 2008). 

Αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ θαη ηηο Γηαηαξαρέο Άγρνπο, 

έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη Γηαηαξαρέο Άγρνπο απνηεινχλ απνηέιεζκα επηγέλεζεο ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ησλ θεληξηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο θπξίαξρεο δηαηαξαρήο, ΓΔΠ-Τ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηα αξλεηηθά βηψκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη ηηο γνληθέο πξαθηηθέο δηαπαηδαγψγεζεο (Μαληαδάθε 

& Κάθνπξνο, 2016). Πην αλαιπηηθά, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ αδπλαηνχλ ζπλήζσο λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ κε πνιχπινθεο δηεξγαζίεο θαη καθξνζθειείο νδεγίεο, γεγνλφο πνπ 

απμάλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα άγρνπο πνπ βηψλνπλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). ε 

ζπλδπαζκφ, κάιηζηα, κε ηνλ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίεο 

απνηπρίαο ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή ή ηηο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ γνλέσλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε θαηάζηαζε απηή επηδεηλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

αθφκε πην επηβαξπληηθά ζην επίπεδν ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016). Καηά ζπλέπεηα, εκθαλίδνληαη ζπλήζσο απξφζπκα λα εκπιαθνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 
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ζε λέεο, άγλσζηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ελέρνπλ πεξηζζφηεξν ην ζηνηρείν ηνπ ξίζθνπ 

(Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Δπνκέλσο, νη Γηαηαξαρέο Άγρνπο ζεσξνχληαη πξντφλ επηγέλεζεο πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ παξνπζία ηεο ΓΔΠ-Τ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ην παηδί απφ ηε ζρνιηθή, θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ δσή. Καζίζηαηαη, σζηφζν, 

αλαγθαία ε αλαγλψξηζε απηήο ηεο ζπλλνζεξφηεηαο απφ ηνλ εθάζηνηε εηδηθφ, θαζψο ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ θιαζηθψλ γλσζηαθψλ-ζπκπεξηθνξηθψλ ηερληθψλ παξέκβαζεο πνπ ζα 

επηιεγνχλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ηηο Γηαηαξαρέο Καηάζιηςεο, δηαθξίλνληαη απφ κία δηάρπηε θαηάζηαζε 

δπζθνξίαο πνπ εθδειψλεηαη ζπρλά κε επεξεζηζηφηεηα, θνηλσληθή απφζπξζε, άξλεζε 

ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, ζσκαηηθέο ελνριήζεηο θαη 

αξλεηηθφ ή ελαληησκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο (Heward, 2011∙ Wilmshurst, 2011). Σα ζπκπηψκαηα 

ηεο θαηάζιηςεο εθδειψλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο απ’ φ,ηη 

ζηνπο ελήιηθεο (Wilmshurst, 2011). Χζηφζν, πνιιά απφ ηα ζπκπηψκαηα απηά δηαθξίλνληαη 

κε δπζθνιία ζηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο επηθαιχπηνληαη απφ εμσηεξηθεπκέλεο 

πξνβιεκαηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-Τ κε 

ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ηελ παξνξκεηηθφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ (Heward, 2011∙ Rice 

& Marshall, 2014∙ Wilmshurst, 2011).  

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ΓΔΠ-Τ ζπλππάξρεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ κε ηηο 

Γηαηαξαρέο Καηάζιηςεο (Hanna, 2009∙ Humphreys, Katz, Lee, Hammen, Brennan, & 

Najman, 2013∙ Klassen, Katzman, & Chokka, 2010∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Mayes, 

Calhoun, Chase, Mink, & Stagg, 2009∙ Rice & Marshall, 2014∙ ηαζηλφο, 2013∙ Yoshimasu, 

Barbaresi, Colligan, Voigt, Killian, Weaver, & Katusic, 2012∙ Wilmshurst, 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν ηαζηλφο (2013) αλαθέξεη φηη έλα κέζν πνζνζηφ ζπλχπαξμεο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 25% θαη 30%. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπλλνζεξφηεηα απηή ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά 

γηα ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ σο πξνο ηηο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο, απμάλνληαο 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν δπζκελέζηεξεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο δηαηαξαρήο (ηαζηλφο, 2013). 

Ζ θχζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο δηαηαξαρέο εμεγείηαη θαηά βάζε ζην 

επίπεδν ηεο επηγέλεζεο πξνβιεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο 

απνηεινχλ ζπλέπεηα ηεο παξνπζίαο ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ εκπεηξηψλ 

καηαίσζεο θαη απφξξηςεο ησλ παηδηψλ απηψλ απφ δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ (Ostrander, 

Crystal, & August, 2006∙ Herman, Lambert, Ialongo, & Ostrander, 2007, ζην: Μαληαδάθε & 
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Κάθνπξνο, 2016). Αλάκεζα ζηνπο ζπλεζέζηεξνπο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο γηα εθδήισζε 

ζπλλνζεξψλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη ηα ζπζζσξεπκέλα βηψκαηα ζρνιηθήο 

απνηπρίαο, ε απφξξηςε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη νη αξλεηηθέο, ηηκσξεηηθέο 

ζηάζεηο ησλ γνλέσλ (Humphreys, Katz, Lee, Hammen, Brennan, & Najman, 2013). 

Έρνπλ εληνπηζηεί, επίζεο, πςειά πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο κε ηελ θαηάζιηςε ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαη Γηαηαξαρή Γηαγσγήο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016). Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη απφ ηηο επηπξφζζεηεο εθπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ε ζπλχπαξμε ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηεο Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο. 

Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά απηά έρνπλ θησρέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ζρέζεηο, ρακειέο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη γίλνληαη ζπρλά απνδέθηεο ζπζηεκαηηθψλ αξλεηηθψλ, ηηκσξεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ απφ ην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 

2016). 

  



Σελίδα 60 από 220                                                   
 

5. Δπηδεκηνινγηθά ηνηρεία 

 

Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) είλαη κία απφ ηηο πην 

ζπρλά αλαθεξφκελεο δηαηαξαρέο πνπ ηα ζπκπηψκαηά ηεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν έθδεια θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Αγαπεηνχ-Υαικπέ 

(2010), είλαη αξθεηά δχζθνιν λα ππάξμεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επαθξηβή ζπρλφηεηα παξνπζίαο ηεο. Απηφ εμεγείηαη γηαηί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπρλφηεηαο 

είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ην δείγκα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Campbell et al., 

2014), αιιά θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ηεζη, εξσηεκαηνιφγηα θ.ιπ.) (Αγαπεηνχ-

Υαικπέ, 2010∙ Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008). Ζ Γηαλλνπνχινπ 

(2008) πξνζζέηεη, αθφκε, πσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θη ν νξηζκφο πνπ έρεη απνδνζεί ζηε 

δηαηαξαρή, ελψ νη Campbell, Halperin θαη Sonuga-Barke (2014) επηζεκαίλνπλ πσο ηα 

πνζνζηά κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζεκαληηθά κε βάζε ην αλ ε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε 

ηφζν απφ γνλείο φζν θη απφ δαζθάινπο. Αθφκε πεξηζζφηεξν δε, ε Αγαπεηνχ-Υαικπέ (2010) 

ζέηεη σο παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία έγηλε ε ιήςε 

ηνπ δείγκαηνο. Απ’ φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε 

απφιπηε αθξίβεηα θη αληηθεηκεληθφηεηα ην πνζνζηφ παξνπζίαο ηεο ελ ιφγσ δηαηαξαρήο. ε 

γεληθέο γξακκέο πάλησο, ηα δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ ζε έλα πνζνζηφ 3-7% ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ (APA, 2000, ζηα: Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ ηαζηλφο, 2013∙ 

Wilmshurst, 2011). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηππνινγία ηεο δηαηαξαρήο, ε Αγαπεηνχ-Υαικπέ (2010) 

ππνζηεξίδεη πσο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ν ηχπνο πνπ θπξηαξρεί αλάκεζα ζηα παηδηά 

είλαη ν ππεξθηλεηηθφο-παξνξκεηηθφο, αθνινπζεί ν ζπλδπαζκέλνο θαη ηειεπηαίνο έξρεηαη ν 

ηχπνο ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο. Απηφ εμεγείηαη γηαηί ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηχπν 

ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο γίλνληαη πεξηζζφηεξν θαλεξά θαη αλαγλσξίζηκα θαηά ηελ 

είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, φπνπ απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ζε επίπεδν 

καζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ (πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ 

δηαηήξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο) (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 

2010). ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ηειεπηαίν είλαη θη ε ζέζε ησλ Campbell, Halperin θαη 

Sonuga-Barke (2014), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ηα πνζνζηά παξνπζίαο ηεο δηαηαξαρήο ζε 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, 

γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη πηζαλφηαηα ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ δεκνηηθνχ γηα απηνέιεγρν 

ή απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζε εξγαζίεο θαη 
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δξαζηεξηφηεηεο. Σνλ δπζδηάθξηην ραξαθηήξα ηνπ ηχπνπ ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

επηζεκαίλεη θη ε Wilmshurst (2011), κε απνηέιεζκα ηα παηδηά απηά λα παξαπέκπνληαη ή λα 

παίξλνπλ δηάγλσζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία (θαηά ηελ είζνδν ζην δεκνηηθφ ή θη αξγφηεξα). Σν 

γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ, αλ αλαινγηζζεί θαλείο ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κία πξψηκε ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε ζηελ 

εμειηθηηθή πνξεία απηψλ ησλ παηδηψλ.  

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο γηα ηε ζθηαγξάθεζε 

ησλ επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ είλαη θαη ην θχιν (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). πγθεθξηκέλα, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρεη βξεζεί πσο ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα ηα ζπκπηψκαηα 

απηήο ηεο δηαηαξαρήο, κε αλαινγία λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 2:1 θαη 9:1 (ηαζηλφο, 2013∙ 

Wilmshurst, 2011). Ζ Γηαλλνπνχινπ (2008) επηζεκαίλεη πσο ε εηθφλα ηεο αλαινγίαο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια επεξεάδεηαη απφ ην είδνο ηνπ δείγκαηνο ηεο κειέηεο καο (π.ρ. θιηληθφ 

ή κε θιηληθφ), ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηνπο Wenar θαη Kerig (2008). Δπηπιένλ, κε 

βάζε ηελ Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε (2004), ηα αίηηα απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο απνδίδνληαη 

ζε λεπξνβηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη εηδηθφηεξα «ζηε κεγαιχηεξε «επαηζζεζία» ηνπ 

αλδξηθνχ εγθεθάινπ ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο» (ζ. 165). Πέξαλ ησλ λεπξνβηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ, νη Μαληαδάθε θαη Κάθνπξνο (2008) εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή καο θαη ζηνλ ηξφπν 

εθδήισζεο ηεο ΓΔΠ-Τ ζηα δχν θχια, ν νπνίνο ζπρλά δηαθνξνπνηείηαη θαη επεξεάδεη ηε 

ζπρλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ δπζθνιηψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αγφξηα κε ΓΔΠ-Τ 

εθθξάδνπλ ηα ζπκπεξηθνξηθά ηνπο ειιείκκαηα κε έλαλ πην έθδειν ηξφπν απφ φ,ηη ηα 

θνξίηζηα, κέζσ πξνθιεηηθψλ, δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ν νπνίνο εγείξεη πεξηζζφηεξν 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ πεξίγπξνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα 

αλαγλσξηζηνχλ πην εχθνια θαη λα παξαπεκθζνχλ ζε θάπνηα δηαγλσζηηθή ππεξεζία 

(Biederman et al., 1999∙ Gaub & Carlson, 1997∙ Kakouros et al., 2004, ζην: Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2008). Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εθδήισζεο πεγάδνπλ ή εληζρχνληαη ζπρλά απφ ηα 

επξχηεξα θνηλσληθά πξφηππα γηα ηα δχν θχια, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2008). 

Σέινο, έρεη δηεξεπλεζεί θαη ε ζπζρέηηζε άιισλ παξαγφλησλ ζηελ  δηακφξθσζε ηεο 

επηδεκηνινγηθήο εηθφλαο ηνπ θαηλνκέλνπ, φπσο είλαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ηα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Wenar & Kerig, 2008). Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία 

πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο ζπζρέηηζεο (Wenar & Kerig, 2008). 
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6. Παξεκβάζεηο γηα Παηδηά κε ΓΔΠ-Τ 

6.1 Φαξκαθνζεξαπεία 

 

Οη θαξκαθεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρνξήγεζε ησλ δηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ ζε 

παηδηά κε ΓΔΠ-Τ έρνπλ απαζρνιήζεη ην επξχ θνηλφ θαη έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν αξθεηψλ 

ζπδεηήζεσλ θαη εξεπλψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Ο ιφγνο επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ έγθεηηαη ζηελ 

εκθαλή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ΓΔΠ-

Τ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ ηεο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ 

Heward, 2011∙ Pliszka & AACAP Work Group on Quality Issues, 2007∙ πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012∙ Wenar & Kerig, 2008). Ζ ζεηηθή επίδξαζε ησλ δηεγεξηηθψλ 

θαξκάθσλ ζπλαληάηαη, κάιηζηα, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Wenar & Kerig, 2008). 

ε ζρέζε κε ηα δηεγεξηηθά θάξκαθα, ην πιένλ γλσζηφ θαη ζπληαγνγξαθνχκελν είλαη 

ην Ritalin, ηνπ νπνίνπ ε δξάζε είλαη άκεζε, αιιά έρεη κηθξή δηάξθεηα (πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπ γίλνληαη 

νξαηά κεηά απφ πεξίπνπ κηζή ψξα θαη παξακέλνπλ, κε ζηαδηαθή θζίλνπζα πνξεία, γηα 

πεξίπνπ ηέζζεξηο ψξεο (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Ζ ζχληνκε απηή δξάζε ηνπ 

Ritalin απαηηεί ε ρνξήγεζή ηνπ λα γίλεηαη δχν κε ηξεηο θνξέο κέζα ζηελ εκέξα (πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ (2001, 

2012), ππάξρεη άιιν έλα δηεγεξηηθφ θάξκαθν, ην Concerta, κε απνδεδεηγκέλε, επίζεο, ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δξαζηηθφηεηαο, πνπ 

θηάλεη ηηο δψδεθα ψξεο. 

Πεγή ζπδήηεζεο θαη αλεζπρίαο έρεη απνηειέζεη, σζηφζν, ην ζέκα ησλ παξελεξγεηψλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Heward, 2011∙ πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012∙ Wenar & Kerig, 

2008). Ο Heward (2011) θάλεη ιφγν γηα ηηο πην ζπλήζεηο παξελέξγεηεο πνπ παξαηεξνχληαη 

απφ ηε ρνξήγεζε ησλ δηεγεξηηθψλ θαξκάθσλ θαη εηδηθφηεξα αλαθέξεη πνλνθεθάινπο, 

κεησκέλν αίζζεκα φξεμεο θαη ζεηηθήο δηάζεζεο, κείσζε βάξνπο, ελψ νξηζκέλα παηδηά 

παξνπζηάδνληαη πην επέμαπηα θαη κε δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, φπσο αυπλία. Παξελέξγεηεο πνπ 

έρνπλ, επίζεο, παξαηεξεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παηδηψλ είλαη ε πξφθιεζε θνηιηαθψλ 

ελνριήζεσλ (Wenar & Kerig, 2008) θη ελφο αηζζήκαηνο θφπσζεο (Γηαλλνπνχινπ, 2008), 

ελψ, κεηά απφ καθξφρξνλε ρξήζε, κπνξεί λα αλαθχςνπλ θαη πην ζνβαξέο παξελέξγεηεο 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Άιιν έλα ζέκα πνπ έρεη εγείξεη αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο 
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αλάκεζα ζε γνλείο ζρεηηθά κε ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠ-Τ είλαη ην ζέκα ηνπ 

εζηζκνχ (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). χκθσλα κε ηε πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ 

(2001, 2012), νη ζπγθεθξηκέλεο αλεζπρίεο δελ επζηαζνχλ, θαζψο δελ πθίζηαληαη δηαζέζηκα 

επηζηεκνληθά ηεθκήξηα γηα θάηη ηέηνην. Δπηπιένλ, ηφζν ε ίδηα (2001, 2012) φζν θαη νη 

Goldstein θαη Goldstein (1998, ζην: Heward, 2011) ζπκθσλνχλ ζην φηη πξφθεηηαη γεληθψο γηα 

θάξκαθα κε παξελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα δηαρεηξηζζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ κε 

ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηε δνζνινγία. Έλα δήηεκα, σζηφζν, πνπ ζίγεηαη ζπρλά, 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ελ ιφγσ θαξκάθσλ, είλαη ην βξαρππξφζεζκν φθεινο πνπ 

απνθνκίδεη ην παηδί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012∙ Wenar & Kerig, 2008). Με άιια ιφγηα, νη βειηηψζεηο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη νξαηέο γηα φζν δηάζηεκα ρνξεγνχληαη 

ηα θάξκαθα (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012∙ Wenar & Kerig, 2008). Μεηά ηε 

δηαθνπήο ηνπο, παχνπλ λα πθίζηαληαη θαη παξαηεξνχληαη πάιη νη θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο 

ΓΔΠ-Τ ζε δπζιεηηνπξγηθφ βαζκφ (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012∙ Wenar & Kerig, 

2008). 

ε  νκάδεο αηφκσλ κε ζπλλνζεξέο αγρψδεηο ή θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, έρεη 

παξαηεξεζεί πσο ηα δηεγεξηηθά θάξκαθα δελ εκθαλίδνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Wenar & Kerig, 2008∙ Wilmshurst, 2011). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ε ρνξήγεζε ησλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, πνπ 

ζπληζηνχλ ηε δεχηεξε επηινγή ζηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ΓΔΠ-Τ (Wenar & Kerig, 

2008). Υνξεγνχληαη, φηαλ δε ζεκεηψλεηαη αληίδξαζε/αληαπφθξηζε ζηα δηεγεξηηθά θάξκαθα 

(Campbell et al., 2014∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Wenar & Kerig, 2008) ή φηαλ ε χπαξμε 

θάπνησλ ζπλζεθψλ δελ θαζηζηά θαηάιιειε ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008). Πέξαλ ηεο κε αληαπφθξηζεο, ελδέρεηαη ηα δηεγεξηηθά λα επηθέξνπλ 

θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζην άηνκν θαη λα ρξεηαζηεί ε επηινγή ησλ ηξηθπθιηθψλ 

αληηθαηαζιηπηηθψλ (Wenar & Kerig, 2008). Χζηφζν, αλ θαη παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ζηελ 

θιηληθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ, ν βαζκφο επίδξαζήο ηνπο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφο φζν ησλ 

δηεγεξηηθψλ (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012∙ Wenar & Kerig, 2008). Δπηπιένλ, ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο παξελεξγεηψλ ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξηθπθιηθψλ 

αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε ρνξήγεζή ηνπο ρξήδεη πξνζνρήο θαη 

ζπρλήο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (Taylor, 1994, ζην: 

Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Wenar & Kerig, 2008).   

ε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο θαη εηδηθνί 

παξνπζηάδνπλ ηδηαηηέξσο εκθαλή δηζηαγκφ ζηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ή ηα απνθεχγνπλ 
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ηειείσο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Davis & Williams, 2011∙ πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Ζ επηινγή ηνπο γίλεηαη θαη’ εμαίξεζε θαη ζχκθσλα κε πνιχ 

απζηεξά θξηηήξηα (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, απνηειεί 

πνιχ ζπάλην θαηλφκελν ε ρνξήγεζή ηνπο θαη αθνξά κφλν ζε πεξηζηαηηθά πνπ ε ζνβαξφηεηα 

ηεο θαηάζηαζεο ην απαηηεί (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). Οη πξνβιεκαηηζκνί 

απηνί κπνξεί λα νθείινληαη, ζχκθσλα κε ηε Γηαλλνπνχινπ (2012), ζηελ ειιηπή επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε γηα ηνλ βαζκφ αζθάιεηαο θαη ζεηηθήο επίδξαζεο ησλ θαξκάθσλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ειηθηαθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επίδξαζε ηεο παξαηεηακέλεο ρνξήγεζήο ηνπο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ παηδηνχ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αληίδξαζε ζε έλα θάξκαθν, ζεηηθή θαη κε, δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά απφ άηνκν ζε άηνκν (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004). ε άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ην ηειεπηαίν, βξίζθεηαη θη ε ζέζε ηεο Γηαλλνπνχινπ (2008) θαη ησλ Παπάλε, Γηαβξίκε θαη 

Βίθε (2009), πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη αλαγθαία, ζπρλά, κία πεξίνδνο ειεγρφκελσλ 

δνθηκψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θαξκάθνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Μάιηζηα, ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο θάπνηνπ 

θαξκάθνπ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί κία πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ αηφκνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη πξνζαξκφδνληαο ηε δνζνινγία ζηηο αλάγθεο 

ηνπ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010).  

 

6.2 Φπρνθνηλσληθέο Παξεκβάζεηο ζην Πιαίζην ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηνπ ρνιείνπ 

 

Ζ ζεξαπεία ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θαη απαηηεί ζε πξψην επίπεδν ηνλ αθξηβή θαη ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθδειψλεη ην παηδί, θαζψο θαη ηε 

δηαηχπσζε θαη θαηαγξαθή παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθδήισζε απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ζπλήζσο ζηνλ ρξφλν, ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Έρεη ζεκαζία λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο 

ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη κία ζπκπεξηθνξά (ηα πξνγελφκελα), θαζψο είλαη 

πηζαλφ απηέο λα επλννχλ ηελ εθδήισζή ηεο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Γηα 

παξάδεηγκα, έλα παηδί κπνξεί λα εκθαλίδεη κία ζπκπεξηθνξά κφλν κε ηελ παξνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ή θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Δπίζεο, θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ 
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λα θαηαγξάςνπκε θαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνινπζνχλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά (ηα επαθφινπζα), 

θαζψο κπνξεί λα απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο επαλεκθάληζήο ηεο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & 

Αγγειή, 2012α). Με ηνλ ηξφπν απηφλ, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε θαη ην ζθνπφ πνπ επηηειεί 

ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά (Γελά, 1996, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ, κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε 

θαη επαλάιεςή ηεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα καο πξνζαλαηνιίζνπλ πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

επηινγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή απηψλ ησλ παξαγφλησλ 

(Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). 

Δπνκέλσο, νη παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζε απηφ ην επίπεδν επηθεληξψλνληαη 

ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνγελνκέλσλ θαη επαθνινχζσλ (DuPaul, Weyandt, & Janusis, 2011∙ 

Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Μάιηζηα, φπσο ππνζηεξίδεη ν DuPaul (2007), ε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο ζπκπεξηθνξάο νθείιεη λα ζπλάδεη 

κε ηνλ ζθνπφ ή ηε ιεηηνπξγία πνπ είλαη πηζαλφ λα εμππεξεηεί απηή ε ζπκπεξηθνξά, κε βάζε 

ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε. Ο ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί, επίζεο, ηε ζαθή 

θαη αθξηβή δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπκε θάζε θνξά (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α), ηνλ θαζνξηζκφ ξεηψλ θαλφλσλ (Wender, 2000) θαη ηνλ 

ζπλεπή θαη ζηαζεξφ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ακνηβψλ θαη ζπλεπεηψλ (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α∙ Καξαδήκαο, 2001∙ Wender, 2000). Δπηπιένλ, ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε άκεζε αληίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα αληηιεθζεί 

πεξηζζφηεξν ηε ζχλδεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ επαθφινπζε ζπλέπεηα, 

ζεηηθή ή αξλεηηθή (Καξαδήκαο, 2001). Οη Purdie, Hattie θαη Carroll (2002) επηζεκαίλνπλ θαη 

εθείλνη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο άκεζσλ, ζπρλψλ θαη δπλακηθψλ ζπλεπεηψλ, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαζίζηαηαη έλα παξαπάλσ ζεκαληηθή.  

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο θάζε ζπκπεξηθνξηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Σν γεγνλφο απηφ 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε πηζαλφηεηα επαλάιεςεο κηαο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηε ζπζρέηηζή ηεο κε επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο γηα ην άηνκν ζπλέπεηεο θαη 

εκπεηξίεο (Γηαλλνπνχινπ, 2008). ην πιαίζην απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη, αξρηθά, δηάθνξεο 

ηερληθέο ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε επηβξάβεπζε θαη ε παξνρή 

εληζρπηψλ (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Οη εληζρπηέο απηνί κπνξεί, σζηφζν, λα πάξνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο θαη λα είλαη, κεηαμχ άιισλ, είηε πιηθήο θχζεσο (ζθξαγίδεο, απηνθφιιεηα θ.ιπ.) είηε 

λα ζρεηίδνληαη κε αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ (Καιαληδή-Αδίδη, 1992, ζην: 

Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Πέξαλ ηεο ηειηθήο θαηάθηεζεο ηνπ 
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επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα εληζρχεηαη θαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ην 

παηδί (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε, σζηφζν, ππφςε καο είλαη φηη 

ην θάζε παηδί έρεη ηηο δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο θαη ελδηαθέξνληα θαη, σο εθ ηνχηνπ, δε κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ίδηνη εληζρπηέο γηα φια ηα παηδηά (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & 

Αγγειή, 2012α). Δπνκέλσο, ζα καο πξνζαλαηνιίζεη ην ίδην ην παηδί ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εληζρπηή, ψζηε λα έρεη θαη γηα ην ίδην λφεκα λα πξνζπαζήζεη θαη λα 

θηλεηνπνηεζεί πξνο ηελ θαηάθηεζή ηνπ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Άιιε 

κία ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ην 

ζχζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ (token economy systems) (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο παξέρεηαη ζην παηδί άκεζε 

ελίζρπζε, ιφγσ ηεο εθδήισζεο κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηε κνξθή ζθξαγίδσλ ή 

απηνθνιιήησλ θαη ε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ απφ απηά νδεγεί ζηελ αληαιιαγή ηνπο 

κε θάπνηνλ εληζρπηή, αγαπεκέλν αληηθείκελν ή δξαζηεξηφηεηα, πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ 

ηελ αξρή (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). 

ην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο αληαιιάμηκσλ ακνηβψλ κπνξεί, σζηφζν, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηερληθέο, φπσο ε αθαίξεζε πξνλνκίσλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ, κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ, αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ 

DuPaul, Weyandt, & Janusis, 2011∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνλφκηα ή εληζρπηέο πνπ έρεη ήδε ιάβεη ην παηδί αθαηξνχληαη, 

απνκαθξχλνληαη ιφγσ ηεο εθδήισζεο κηαο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο (DuPaul, Weyandt, 

& Janusis, 2011). Άιιε ηερληθή πνπ αλαθέξεηαη, επίζεο, είλαη ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ 

εληζρπηή (time out strategies) (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Δηδηθφηεξα, απνθιείεηαη γηα έλα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πξφζβαζε ηνπ παηδηνχ ζε πηζαλέο, γηα ην ίδην, πεγέο ζεηηθήο 

ελίζρπζεο (Sloane et al., 1979, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Ζ επηηπρήο 

εθαξκνγή, φκσο, κηαο ηέηνηαο ηερληθήο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο 

εθιακβάλεηαη απφ ηνλ καζεηή σο έλαο ρψξνο απφ ηνλ νπνίν αλαδχνληαη πνιιαπιέο επθαηξίεο 

ζεηηθήο ελίζρπζεο, ψζηε ε πξνζσξηλή απνκάθξπλζή ηνπ λα εμππεξεηήζεη ηνπο επηζπκεηνχο 

ζθνπνχο (DuPaul, Weyandt, & Janusis, 2011). Γηαθνξεηηθά, ζα έρνπκε ηα αληίζεηα 

απνηειέζκαηα (DuPaul, Weyandt, & Janusis, 2011). Με άιια ιφγηα, ε εθαξκνγή απηήο ηεο 

ηερληθήο ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην πξφγξακκα πνπ πξνάγεη 

σο επί ην πιείζηνλ ηελ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (DuPaul, Weyandt, & Janusis, 

2011).  

Άιιε κία πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

παξεκβάζεσλ είλαη ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Μάθξα, 
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νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Σα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ παξεξκελεχνπλ ζπρλά 

θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα εθδειψλνπλ ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο είλαη αλάινγεο απηήο 

ηεο εξκελείαο (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Ζ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή παξέκβαζε ζέηεη ζην 

επίθεληξν ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη εξκελείαο ηνπ παηδηνχ πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & 

Αγγειή, 2012α). Ο ξφινο απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο έγθεηηαη αθελφο ζηελ  

αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο ελφο δπζιεηηνπξγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

θαηαλφεζε απφ ηε κεξηά ηνπ παηδηνχ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε δπζιεηηνπξγηθέο, πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζπληζηνχλ επαθφινπζφ ηνπ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012α). Μάιηζηα, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Μάθξα, νθηαλνπνχινπ θαη Αγγειή (2012α), νη 

επαθφινπζεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά πξνο ηνλ ήδε ππάξρνληα 

δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη έλαο θαχινο θχθινο 

θιηκαθνχκελσλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, επηρεηξείηαη ε πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ 

παξεκβάζεσλ, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

εκπεηξηψλ πνπ ζα ζέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δπζιεηηνπξγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα επηθέξνπλ βειηίσζε ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα 

(Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). 

ην πιαίζην ηεο γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο παξέκβαζεο, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε, 

επίζεο, ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ ζα πξνάγνπλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηνλ απηνέιεγρν ζε 

παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θαη ζα κεηψζνπλ ηελ εθδήισζε δηαζπαζηηθψλ θαη παξνξκεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Καξαδήκαο, 2001∙ Μάζρα & 

Καξαδήκαο, 2012∙ Purdie, Hattie, & Carroll, 2002). Οη δεμηφηεηεο απηνειέρρνπ κπνξνχλ, 

φπσο επηζεκαίλεηαη, λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία γελίθεπζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ 

λεναπνθηεζεηζψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε πιαίζηα πέξαλ ηνπ πιαηζίνπ εθκάζεζήο ηνπο (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη 

βαζηθφηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ.  

Ζ απηνπαξαηήξεζε αλαθέξεηαη σο κία απφ απηέο ηηο ηερληθέο (Hallahan, Lioyd, 

Kneedler, & Marshall, 1982∙ Lalli & Shapiro, 1990, ζην: Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012∙ 

Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α), θαηά ηελ νπνία εμαζθείηαη ην παηδί ζηελ 

παξαηήξεζε θαη αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο επηδηψθεηαη ε επίγλσζε εθ 

κέξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ ηεο εθδήισζεο ή κε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο 
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πνπ ηίζεληαη ζην επίθεληξν, θάηη πνπ επλνεί θαη πξνσζεί ηελ ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζήο ηνπ 

(Braswell & Bloomquist, 1991, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α).  

Άιιεο ηερληθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε απηνελίζρπζε 

(Καξαδήκαο, 2001∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 

2012). Ο ζθνπφο πνπ ηίζεηαη είλαη ε κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο απφ ηνλ ζεξαπεπηή ή ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην ίδην ην παηδί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

(Καξαδήκαο, 2001∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012). Σν παηδί θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κε βάζε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη θξηηήξηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνβεί ζε ελίζρπζε ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012α). 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο απηνθαζνδήγεζεο απνζθνπεί ζην λα εθπαηδεχζεη ην παηδί λα 

θαηεπζχλεη ηε δξάζε ηνπ πξνο ηελ επίηεπμε/εθδήισζε κηαο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ιεθηηθψλ βεκάησλ ή νδεγηψλ πνπ ζα απεπζχλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ 

(Meichenbaum & Goodman, 1971, ζηα: Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Καξαδήκαο, 

2001). ε πξψην επίπεδν, ν ζεξαπεπηήο ή ν γνλέαο ιεηηνπξγεί σο κνληέιν/πξφηππν πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ ελδεδεηγκέλε πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο (Meichenbaum & Goodman, 1971, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, 

& Αγγειή, 2012α). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

κάζεζεο κέζσ πξνηχπνπ (Neuhaus, 1998, ζην: Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004). 

Χζηφζν, πξνηείλεηαη, έλαληη ηεο εθαξκνγήο ηεο κεκνλσκέλα, ν ζπλδπαζκφο ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο κε ηηο ηερληθέο ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη απηνελίζρπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο (Erwin, Bankert, & DuPaul, 1996∙ Morgan & 

Jenson, 1998, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). 

Αλάκεζα ζηηο γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ζηελ 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Brasswell & Bloomquist, 1991∙ Kendall & Brasswell, 

1993, ζηα: Καξαδήκαο, 2001∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012). ηφρνο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη λα αζθεζεί ην παηδί ζε κία ζεηξά απφ βήκαηα ηα νπνία ζα πξνεγνχληαη ηεο 

αληίδξαζήο ηνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή πξφβιεκα, θαζψο θαη ζηελ εμεχξεζε 

δηαθφξσλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Δπίζεο, θαζίζηαηαη ζεκαληηθή ε πξνζεθηηθή 

επηινγή ηεο ιχζεο εθείλεο πνπ ζα επηθέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα (Kendall & 

Brasswell, 1993, ζην: Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004). Οη άλσζελ δηαδηθαζίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ ηερληθή ηνπ Eisert (1999, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012α), ηα βήκαηα ηεο νπνίαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

εχξεζε δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ, εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, 
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επηινγή ηεο πην ελδεδεηγκέλεο ιχζεο ή αληίδξαζεο, έιεγρνο ή αμηνιφγεζε απηήο ηεο 

αληίδξαζεο θαη απηνελίζρπζε. Δπηζεκαίλεηαη, επηπιένλ, πσο κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

απηνλνκία ηνπ παηδηνχ ζηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ βεκάησλ, θαιφ είλαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ππνζηεξηθηηθφ επνπηηθφ πιηθφ (βνεζεηηθέο θάξηεο), ην νπνίν ζα έρεη 

απνηειέζεη πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηνπ ζεξαπεπηή ή ηνπ γνλέα κε ην ίδην ην παηδί (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). 

 Αλαθέξεηαη, επίζεο, ε «εθπαίδεπζε ζηε ζπλέπεηα», ε νπνία ζέηεη σο ζηφρν λα 

εληζρχζεη ηε ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ιεγφκελα ηνπ αηφκνπ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ ή ζε απηά 

πνπ πξφθεηηαη λα πξάμεη (Paniagua, 1992, ζηα: Καξαδήκαο, 2001∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 

2012). Δπηπιένλ, ζηηο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε «εθπαίδεπζε ζπλαηζζεκάησλ», πνπ 

ζέηεη σο ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα αλαγλψξηζε ηνπ ραξαθηήξα ηφζν 

ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ φζν θαη ησλ άιισλ, ελψ παξάιιεια επηδηψθεη λα 

θαηαζηήζεη ην παηδί πεξηζζφηεξν ηθαλφ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ηε ζπζρέηηζε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο (Kendall & Brasswell, 1993, ζηα: 

Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Καξαδήκαο, 2001∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012). 

Χζηφζν, ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα απφθηεζε θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008), γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηε ζπλέρεηα.  

χκθσλα κε ηε Γηαλλνπνχινπ (2012), ε πξνζρνιηθή ειηθία ζπληζηά κία πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία αλαδχνληαη πνιιαπιέο επθαηξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, εθκάζεζεο θαη 

εμάζθεζεο ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Με άιια ιφγηα, ηίζεληαη νη βάζεηο κηαο 

επλντθήο θνηλσληθήο εμέιημεο (Γηαλλνπνχινπ, 2012). Όκσο, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ έξρνληαη 

αληηκέησπα κε δηάθνξεο δπζθνιίεο ζην θνκκάηη απηφ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηα 

ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα απηήο ηεο δηαηαξαρήο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Galea, Sciberras, & 

Galea, 2014∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α∙ Μαληαδάθε, 2001β∙ Nixon, 2001). 

ε πξψην επίπεδν, ε παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ παξαθσιχεη ηελ νκαιή έθβαζε 

θαη δηεθπεξαίσζε ηνπ παηρληδηνχ, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ελέρεη αξθεηέο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α∙ Μαληαδάθε, 2001β). πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ 

ηείλνπλ λα εκπιέθνληαη κε δηαζπαζηηθφ ηξφπν ζε παηρλίδηα άιισλ παηδηψλ (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α) θαη λα κελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, 

φηαλ παίδνπλ ηα ίδηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α∙ 

Μαληαδάθε, 2001α, β). Χο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο, αλαθέξεηαη ζπρλά ε 

δπζθνιία λα παξακείλνπλ εζηηαζκέλα ζε έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα παηρληδηνχ, ηδίσο αλ 
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θξαηάεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (Κππξησηάθε, 2004). Δπηπιένλ, ιφγσ δπζθνιίαο 

αλακνλήο, παξαβηάδνπλ ζπρλά θαη ηε ζεηξά πνπ έρεη ηεζεί ζην παηρλίδη, ελψ απνηειεί 

ζχλεζεο θαηλφκελν λα αδπλαηνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ κε ήπην ηξφπν ηελ ήηηα ζε έλα παηρλίδη, 

εθδειψλνληαο έληνλεο αληηδξάζεηο ζπκνχ (Κνπκπηάο, 2010∙ Μαληαδάθε, 2001α, β).  

Πέξαλ ηνπ παηρληδηνχ, ε εθδήισζε έληνλσλ αληηδξάζεσλ επεθηείλεηαη θαη ζε 

επξχηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ άκεζε εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο 

(Μαληαδάθε, 2001β). Παξνπζηάδνπλ απφηνκεο ή επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αλ ν πεξίγπξνο 

δελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ ζα θέξνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο, ηε ζηηγκή 

πνπ ηελ επηδεηνχλ (ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε) (Μαληαδάθε, 2001β). Πνιιέο θνξέο, 

σζηφζν, είλαη πηζαλφ ε αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά λα πεγάδεη απφ ηελ παξεξκελεία ησλ 

θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ αδπλακία νξζήο επεμεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο ιεθηηθήο 

θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Κνπκπηάο, 2010). Ζ παξνξκεηηθφηεηα 

σζεί ζπρλά ηα παηδηά απηά ζε βηαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο-αληηδξάζεηο (Μαληαδάθε, 2001α), ελψ 

ε νξζή θαηαλφεζε ησλ ιεθηηθψλ κελπκάησλ θαζίζηαηαη δχζθνιε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εκπεξηέρνληαη αζάθεηεο (Γηαλλνπνχινπ, 2012) ή καθξνζθειείο θαη ζχλζεηεο πξνηάζεηο 

(Μαληαδάθε, 2001α). Άιιε κία δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ θαηά ηηο 

θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο ηνπ είλαη ε δπζθνιία δηαηήξεζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπδήηεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Μαληαδάθε, 2001β). 

Όια ηα παξαπάλσ ζέηνπλ εκπφδηα ζηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ, 

ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζηηο νκάδεο 

ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ 

Μαληαδάθε, 2001β). Δπνκέλσο, απμάλεηαη ν θίλδπλνο απνκφλσζεο θαη απνθιεηζκνχ απηψλ 

ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε επηπξφζζεησλ δπζθνιηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ ζηε κεηέπεηηα εμειηθηηθή ηνπο πνξεία (Γηαλλνπνχινπ, 2012). Αλάκεζα ζηα 

πξνβιήκαηα απηά είλαη θαη ε δηακφξθσζε ρακειήο απηνεθηίκεζεο, σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο απφξξηςεο πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ 

Μαληαδάθε, 2001α). Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Μάθξα, νθηαλνπνχινπ θαη Αγγειή (2012α), ε 

απνκφλσζε απηή ζα ζηεξήζεη απφ ην παηδί ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο πεγέο 

εθκάζεζεο θαη εμάζθεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελψ ε εμέιημε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζην παηδί θαη λα επηθέξεη είηε ηελ ελίζρπζε ηεο αληηδξαζηηθήο θαη 

επηζεηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξά είηε ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ απφζπξζεο. Σν απνηέιεζκα 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα είλαη ε κεγαιχηεξε απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ. 
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Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (social 

skills training) θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). ην πιαίζην απηήο ηεο εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά 

αζθνχληαη ζε ηερληθέο γηα ηελ απφθηεζε θαη εδξαίσζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ (Wenar & Kerig, 2008). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κάθνπξν (2001), ε 

χπαξμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο απνηειεί εληζρπηηθφ παξάγνληα κηαο πην 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξσηαξρηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο δηαηαξαρήο απφ ηε 

κεξηά ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ. Ζ Γηαλλνπνχινπ (2008) αλαθέξεη πσο ηα παηρλίδηα ξφισλ 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθή ζέζε, θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπγθξνπζηαθψλ ζρέζεσλ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

επηηπρή αληηκεηψπηζή ηνπο. Χζηφζν, κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη φπσο 

ζπλνςίδνπλ νη Μάζρα θαη Καξαδήκαο (2012), νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ πνπ επεξεάδνπλ 

δπζκελψο ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ 

αλαθέξνληαη είηε ζε πξσηνγελή είηε ζε δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ε 

εθπαίδεπζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ νθείιεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ιάβεη 

δηάθνξεο κνξθέο, πνπ ε θαηαιιειφηεηα ηεο θαζεκηάο ζα θξηζεί κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αδπλακίεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ θαη ηνλ βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ην 

ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηε δηεθπεξαίσζή ηεο (Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012). 

Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζε 

επίπεδν εηδηθά δηακνξθσκέλσλ νκάδσλ. Οη νκάδεο απηέο κπνξεί λα απνηεινχληαη είηε απφ 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά πνπ θέξνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο είηε απφ έλα παηδί πνπ αληηκεησπίδεη 

δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο θαη ζπλνκειίθνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε θαζνδεγεηηθφ, 

ζπλζεξαπεπηηθφ ξφιν (Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012). Οη DuPaul, Weyandt θαη Janusis (2011) 

ηάζζνληαη ππέξ ηεο εκπινθήο ησλ ζπλνκειίθσλ ρσξίο ΓΔΠ-Τ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  Άιιε κία κνξθή 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζε ηερληθέο πνπ ε 

εθαξκνγή ηνπο ζα πξνσζήζεη θαη εληζρχζεη ηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο (Μάζρα & 

Καξαδήκαο, 2012). ην πιαίζην απηφ, επηζεκαίλεη θαη ε Γηαλλνπνχινπ (2008) ηε ζέζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή καο ζηνλ ξφιν ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε 

δηαηήξεζε θαη γελίθεπζε ησλ λεναπνθηεζεηζψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. 
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6.2.1 Δθπαίδεπζε Γνλέσλ 

 

ην πιαίζην ηεο πξψηκεο ππνζηεξηθηηθήο παξέκβαζεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

εκπινθή θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο ζα απνηειέζνπλ 

βαζηθνχο αξσγνχο ζηελ νκαιή έθβαζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ (Κππξησηάθε, 2009∙ 

Κππξησηάθε & Φξαγγνγηάλλε, 2010∙ Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2012). Ζ παξνρή ζηήξημεο 

θαη θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο ζηελ νηθνγέλεηα ζπληζηνχλ βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ νη γνλείο λα μεπεξάζνπλ 

ηπρφλ εκπφδηα ή δπζθνιίεο πνπ αλαδχνληαη απφ κία επηβαξπκέλε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

(άγρνο, θφβνο, ελνρέο θ.ιπ.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άγλνηα ή ηελ ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο 

(Κππξησηάθε, 2009). 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γνλέσλ 

(Parent Training) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ΓΔΠ-Τ ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ (Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012). Πξνζθέξνπλ ζηνπο γνλείο έλα δνκεκέλν 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, βνεζψληαο ηνπο λα επηβάιινπλ 

ζαθή θαη ζηαζεξά φξηα, ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ην αίζζεκα ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Βαζηθφ κέιεκα 

απνηειεί ε απαιιαγή ηεο νηθνγέλεηαο απφ δπζιεηηνπξγηθνχο ξφινπο θαη πξαθηηθέο πνπ 

εληείλνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη επηβαξχλνπλ ην γεληθφηεξν θιίκα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηνχ (Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012∙ Wenar & Kerig, 2008). 

Όπσο εμεγείηαη, νη ζπλζήθεο απηέο δελ επλννχλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο ΓΔΠ-Τ, αιιά 

δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πνπ ζεκεηψλνπλ κία θιηκάθσζε (Γηαλλνπνχινπ, 

2008, 2012). Οη πξαθηηθέο απηέο πεγάδνπλ, ζπρλά, απφ αξλεηηθέο ζθέςεηο ή αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν θαη ην ίδην ην παηδί, ζέηνληαο εκπφδηα ζηελ φιε 

πνξεία ηεο παξέκβαζεο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). χκθσλα κε ηε κειέηε 

ησλ Finzi-Dottan, Manor θαη Tyano (2012), πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιηθά 

αλεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, έιιεηςε νξίσλ, νξγάλσζεο θαη πιαηζίσζεο κπνξεί λα εξκελεπζνχλ 

σο εγθαηάιεηςε ή αδηαθνξία απφ ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θαη λα νδεγήζνπλ ζε επηδείλσζε 

ζπκπεξηθνξψλ θαη εδξαίσζε αλαζθαιψλ, αγρσδψλ πξνηχπσλ δεζκνχ/ζρέζεσλ. Αληίζηνηρα, 

πξαθηηθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζθιεξέο ηηκσξεηηθέο ζηάζεηο, απηαξρηθέο θαη ειεγθηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαιιηεξγνχλ ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ πξνο ηε θηγνχξα ηνπ γνλέα, ε νπνία 

εθιακβάλεηαη σο απεηιεηηθή (Finzi-Dottan, Manor, & Tyano, 2012).  Καηά ζπλέπεηα, απηέο 

νη πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε απνθεπθηηθψλ πξνηχπσλ ζρέζεσλ θαη σζνχλ ηα 

παηδηά ζε ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε επηζεηηθφηεηα, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απεηινχκελεο 
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απηνλνκίαο ηνπο (Finzi-Dottan, Manor, & Tyano, 2012). Χο εθ ηνχηνπ, κέζσ απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ, επηδηψθεηαη νη γνλείο λα εθπαηδεπηνχλ ηφζν ζηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 

κέζσλ θαη ζηξαηεγηθψλ αληίδξαζεο, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αλάγνληαη ζηε ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΔΠ-Τ (Anastopoulos & 

Shelton, 2001∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β∙ ηαζηλφο, 2013), φζν θαη ζην 

γλσζηαθφ κνληέιν (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΓΔΠ-Τ ζπληζηά, ζε 

πξψην επίπεδν, ε θαηαλφεζε ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ εθδειψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ απηή (Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012β). Με άιια ιφγηα, θξίλεηαη αλαγθαίν λα απνθηήζνπλ νη γνλείο μεθάζαξε εηθφλα σο 

πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηεο δηαηαξαρήο θαη λα απεκπιαθνχλ απφ ζπγρχζεηο θαη ιαζεκέλεο 

εξκελείεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδεη ην παηδί ηνπο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012β∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012). Μία ελδειερήο θαη έγθπξε ελεκέξσζε ζα ηνπο δψζεη ηηο 

θαηάιιειεο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο θαη ζα ζέζεη ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε 

δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ κέζα ζην ζπίηη (Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή 

ε ελεκέξσζε νθείιεη λα θαιχπηεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο θαη ηελ αηηηνινγία ηεο 

δηαηαξαρήο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο απφ ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). χκθσλα κε ην ηειεπηαίν, είλαη 

αλάγθε λα δηεπθξηληζηεί φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά ππεξέρνπλ απφ άπνςε πνζφηεηαο, έληαζεο, 

επηκνλήο ζηνλ ρξφλν ζε δπζπξνζαξκνζηηθφ βαζκφ θαη κε ζπλήζε ζπλνδά ειιείκκαηα ζε 

ζπκπεξηθνξηθφ, θνηλσληθφ θαη καζεζηαθφ ηνκέα (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012β). Δπηπιένλ, θξίλεηαη θαζνξηζηηθφ λα δηαζαθεληζηεί ε επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθήζεη 

ε ζηάζε ησλ γνλέσλ ζηελ πνξεία ηεο δηαηαξαρήο θαη ν ξφινο, ε ζεκαζία κηαο πξψηκεο 

δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο ζηε δηακφξθσζε επλνΐθψλ εμειηθηηθψλ ζπλζεθψλ-

πξνυπνζέζεσλ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). Ζ πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ 

επεθηείλεηαη θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο νη γνλείο 

κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ, βαζηζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ, ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (Κππξησηάθε, 2009∙ Κππξησηάθε & Φξαγγνγηάλλε, 

2010). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη γνλείο δηαθαηέρνληαη ζπρλά απφ ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη, θαη’ επέθηαζε, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην 

παηδί θαη ην παξεκβαηηθφ πξφγξακκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

αλαγλψξηζε ηεο δπζιεηηνπξγηθφηεηαο απηψλ ησλ αληηιήςεσλ, ε θαηάξξηςή ηνπο θαη ε 

πηνζέηεζε λέσλ, πνπ ζα ελδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα επλννχλ, γεληθφηεξα, 
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ηε ζεηηθή έθβαζε ησλ παξεκβάζεσλ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). Οη πην 

ζπλήζεηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ πνπ απνηεινχλ ζηφρν ζην πιαίζην ηνπ γλσζηαθνχ κνληέινπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηηνινγία ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, ηελ 

επίξξηςε επζπλψλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο/απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ηηο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία, ελψ 

παξαηεξνχληαη θαη ιαζεκέλεο αληηιήςεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαζέζηκσλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ (Καιαληδή-Αδίδη & Αγγειή, 2007, ζην: Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012β). Ζ απνδέζκεπζε ησλ γνλέσλ απφ ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο ζα ηνπο πξνζθέξεη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε θαη ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ηφζν 

απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη απέλαληη ζην παηδί ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, νθείιεη ν εθάζηνηε εηδηθφο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα 

δίλεη ηελ αίζζεζε ελφο αζθαινχο θαη ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν κπνξεί ν γνλέαο λα 

κηιήζεη ειεχζεξα, απαιιαγκέλνο απφ ηνλ θφβν ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). Με ιίγα ιφγηα, ν εηδηθφο απνηειεί ηνλ βαζηθφ αξσγφ 

ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη γνλείο πσο νη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη 

απφ έλαλ βαζκφ δπζιεηηνπξγηθφηεηαο θαη κε αληαπφθξηζεο ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζεο. Δπνκέλσο, αιιάδνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο, ζα επέιζεη θαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζπληζηνχλ απφξξνηά 

ηνπο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ θηλείηαη, επίζεο, ζην επίπεδν ηεο εμνηθείσζεο κε ηηο αξρέο 

πνπ πξεζβεχεη ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ 

ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012β). Μέζσ απηήο ηεο εθπαίδεπζεο επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ή επαλάιεςε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ή επηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ ηνπο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & 

Αγγειή, 2012β). Ζ εμέιημε απηή ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ πξνγελνκέλσλ 

θαη επαθνινχζσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ νπνία γίλεηαη θάζε θνξά ιφγνο (Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α). Δπνκέλσο, νη γνλείο αζθνχληαη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αθξηβή θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ, θαζψο θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ  ηερληθψλ πνπ ζα θέξνπλ ηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ, επηζπκεηψλ 

κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, ηε κείσζε ή απαινηθή ησλ αξλεηηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 

απφ λέεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 
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θαη νη ίδηνη ζεξαπεπηηθά (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). Όπσο επηζεκαίλνπλ νη 

Μάθξα, νθηαλνπνχινπ θαη Αγγειή (2012β), νη ζηφρνη νθείινπλ λα είλαη μεθάζαξνη θαη 

ζπγθεθξηκέλνη σο πξνο ην πνηα ζπκπεξηθνξά ζέηνπλ θάζε θνξά ζην επίθεληξν, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ηεο. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ, επίζεο, λα ληψζνπλ νη γνλείο φηη απηέο νη 

ηερληθέο επηιέρζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ βάζεη ηνπ δηθνχ ηνπο παηδηνχ θαη λα ηνπο δνζεί ην 

απαηηνχκελν ρξνληθφ πεξηζψξην, ψζηε λα εληνπίζνπλ θαη νη ίδηνη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία. Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο ζα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

γνλείο γηα ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο πάλσ ζηε ρξήζε 

ζπκπεξηθνξηθψλ ηερληθψλ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β).  

Πέξαλ ησλ αηνκηθψλ πξνγξακκάησλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ζε 

νκαδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012β). Μέζσ 

απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έξρνληαη ζε επαθή κε νηθνγέλεηεο παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

παξφκνηεο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη εμαζθνχληαη ζηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 

γηα κία πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ΓΔΠ-Τ. ην πιαίζην απηφ, 

ππνζηεξίδεηαη θαη ε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ βησκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θηινζνθίαο πνπ πξεζβεχεηαη, φπσο είλαη ην παηρλίδη ξφισλ (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & 

Αγγειή, 2012β). Δπηπιένλ, άιιε κία ηερληθή πνπ πξνηείλεηαη είλαη απηή ηεο ρξήζεο 

κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη γνλείο κε έλαλ πην παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ 

αλάγθε παξνρήο ζηήξημεο θαη απνδνρήο ηνπ παηδηνχ ηνπο (Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & 

Αγγειή, 2012β).  

Ζ εχζξαπζηε θαη, ζπρλά, επηβαξπκέλε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ κε παηδηά 

πνπ θέξνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο επηζεκαίλεηαη θη απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Κππξησηάθε, Φξαγγνγηάλλε θαη Μαλσιίηζε (2010). Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, κεηαμχ άιισλ, έδεημαλ πσο νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εκπφδηα ζηε δσή θαη ηε 

κάζεζε αλαπηχζζνπλ ιηγφηεξν ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηα παηδηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο ησλ παηδηψλ ρσξίο εκπφδηα (Κππξησηάθε, Φξαγγνγηάλλε, & Μαλσιίηζεο, 2010). Ζ 

δηαθνξεηηθή απηή ζηάζε απνδίδεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο πηζαλφηαηα ζηα αξλεηηθά βηψκαηα 

θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εκπφδηα ζην πιαίζην 

ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ, δπζθνιίεο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζην βαζκφ 

έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο κε βάζε ην είδνο ηνπ εκπνδίνπ ηνπ παηδηνχ (Κππξησηάθε, 

Φξαγγνγηάλλε, & Μαλσιίηζεο, 2010). Σν παξαπάλσ εχξεκα επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία 

παξνρήο ζηήξημεο ζηελ νηθνγέλεηα, πνπ πξναλαθέξζεθε, ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη επλντθά σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ελδννηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ πξναγσγή ζεηηθψλ πξνηχπσλ 
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ζπκπεξηθνξάο (Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012∙ Κππξησηάθε, Φξαγγνγηάλλε, & Μαλσιίηζεο, 

2010).  

Όπσο ππνζηεξίδεη, αθφκε, ε Γηαλλνπνχινπ (2008, 2012), ε νηθνγέλεηα θέξεη ηελ 

ηειηθή επζχλε γηα ηελ επηδίσμε εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

ΓΔΠ-Τ ή αιισλ δηαηαξαρψλ. Δπηπιένλ, ε ζηάζε πνπ ζα δηαηεξήζεη ζην πιαίζην ησλ 

παξεκβαηηθψλ ελεξγεηψλ ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζα θαζνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ 

επηηπρίαο θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο (Κππξησηάθε, 2009∙ Κππξησηάθε & Φξαγγνγηάλλε, 

2010). Όια ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη επεξεάδνπλ ζπλήζσο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ δηεπηζηεκνληθή ηνπο 

πξνζέγγηζε (Κππξησηάθε, 2009). Κάζε εηδηθφο ζα ζπληειεί κε ηνλ δηθφ ηνπ επηζηεκνληθά 

θαηαξηηζκέλν ηξφπν ζηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη φιε ε νκάδα απφ θνηλνχ ζα νδεγήζεη ζε πνιχ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ (Κππξησηάθε, 

2009). Κάηη ηέηνην, φκσο, δχζθνια κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Κππξησηάθε, 2009∙ Κππξησηάθε & Φξαγγνγηάλλε, 

2010).  

6.2.2 Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο πκπεξηθνξάο ζην ρνιείν 

 

Δπηπξφζζεηα κέηξα δηαρείξηζεο παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ζην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

εληνπίδνληαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο ρψξνπ, δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ Ράιιε, 

2010∙ ηαζηλφο, 2013). Αλαθνξηθά κε ηε δφκεζε ηεο ηάμεο, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη 

θαηά λνπ νξηζκέλεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζεσξνχληαη βνεζεηηθέο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). ην πιαίζην απηφ, βαζηθφ κέιεκα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ν εληνπηζκφο ηεο θαηάιιειεο ζέζεο κέζα ζηελ ηάμε πνπ ζα κεηψζεη ηηο 

πηζαλφηεηεο εθδήισζεο κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Κππξησηάθε, 2004∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε ζέζε απηή πξνηείλεηαη λα βξίζθεηαη καθξηά απφ πηζαλέο πεγέο δηαζπαζηηθψλ εξεζηζκάησλ 

(πφξηεο, παξάζπξα) θαη θνληά ζηελ έδξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε 

άκεζε νπηηθή επαθή θαη εθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Κππξησηάθε, 2004∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). πκπιεξσκαηηθά, 
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ζπζηήλεηαη ε δηακφξθσζε ελφο ρψξνπ κέζα ζηελ ηάμε, ηεο ιεγφκελεο «γσληάο ηεο εζπρίαο», 

φπνπ ζα επλνείηαη ε δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ απφ ην παηδί έλαλ νξηζκέλν 

βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). 

Δπηζεκαίλεηαη, κάιηζηα, φηη ν ρψξνο απηφο δε ζα έρεη ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα 

εμππεξεηεί ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ γηα ραιάξσζε ή εθηέιεζε εξγαζηψλ 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην 

νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο, κε ζθνπφ λα απνθεχγνληαη νη ππεξβνιέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

επηβαξπληηθά σο πξνο ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπζθνιίεο εζηίαζεο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Όπσο αλαθέξνπλ νη Galea, Sciberras θαη Galea (2014), ηα παηδηά 

κε ΓΔΠ-Τ δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζπρλά 

ζηελ έληνλε θηλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ελψ νη θαηαζηάζεηο απηέο κπνξεί λα επεξεάδνπλ 

θαη άιινπο καζεηέο νη νπνίνη εθείλε ηε ζηηγκή παίδνπλ καδί ηνπο ή βξίζθνληαη απιψο ζε 

θνληηλφ ζεκείν (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Δπνκέλσο, πξνηεξαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θαζίζηαηαη ε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ή 

κεηψλεηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ν θίλδπλνο εθδήισζεο αηπρεκάησλ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). 

Αθφκε πεξηζζφηεξν δε, νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ πεγέο 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαη πξφθιεζεο ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ, φπσο πξίδεο, γσλίεο, ζθάιεο, 

παξάζπξα, πφξηεο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). 

Κηλνχκελνη ζην ίδην πιαίζην αλαθνξάο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα βξίζθνληαη ζην νπηηθφ 

πεδίν ησλ παηδηψλ νη θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζζεί, κεηά απφ δηάινγν θαη ζπκθσλία, γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ (Κππξησηάθε, 2004). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε νπηηθή πξφζβαζε θαη δηεπθνιχλεηαη ε αλάγλσζή ηνπο απφ ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ (Κππξησηάθε, 2004). χκθσλα κε ηελ Κππξησηάθε (2004), ε απνηχπσζε 

απηψλ ησλ θαλφλσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ζπκβνιηθή κνξθή, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ 

αλάπηπμε κηαο θνηλήο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δάζθαιν θαη καζεηέο ζρεηηθά κε 

ηελ ηήξεζε ή κε ησλ ζπκθσλεζέλησλ θαλφλσλ. Ζ ζεκαζία εχξεζεο κε ιεθηηθψλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ καζεηψλ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε Ράιιε (2010), έηζη 

ψζηε λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα θαη ν φγθνο ησλ ιεθηηθψλ επηζεκάλζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ.  

Άιιε κία ζηξαηεγηθή πνπ έρεη πξνηαζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

καζεηή κε ΓΔΠ-Τ είλαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κειέηεο θαη εξγαζίαο ηνπ 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Κππξησηάθε, 2004). Πην ζπγθεθξηκέλα, 
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ζεσξείηαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ε δηακφξθσζε ελφο αθαηξεηηθνχ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν έρεη 

απνκαθξπλζεί θάζε πεξηηηφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πηζαλή αηηία 

δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο θαη θαη’ επέθηαζε σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο επηηπρνχο 

νινθιήξσζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. πλεπψο, νθείινπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θξνληίδνπλ, καδί 

κε ηνλ καζεηή, γηα ηελ ηνπνζέηεζε κφλν εθείλσλ ησλ εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 

ηνπ ρξεζηκεχζνπλ άκεζα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ 

Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Κππξησηάθε, 2004). 

ην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιείν, πξνηείλεηαη ε 

αλαγλψξηζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε 

ΓΔΠ-Τ γηα θίλεζε θαη ε παξνρή ζπρλψλ επθαηξηψλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ απηήλ ηελ αλάγθε 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004∙ Ράιιε, 2010). Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε, ζπζηήλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα δηνρέηεπζε ηεο 

ελέξγεηαο ησλ παηδηψλ κε δεκηνπξγηθφ, απνδεθηφ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ηξφπν 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004∙ Ράιιε, 2010). Ο ζθνπφο απηφο 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάζεζε ξφισλ θαη θαζεθφλησλ ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ, πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Αγγεινπνχινπ-

αθαληάκε, 2004∙ Ράιιε, 2010).  

 Αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, νη παξερφκελεο 

νδεγίεο νθείινπλ λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηαηχπσζήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε εθαξκνγή ηνπο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 

2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφ νη νδεγίεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπληνκία θαη ζαθήλεηα θαη λα εκπεξηέρνπλ 

απιφ ιεμηιφγην, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ ην κήλπκά ηνπο. Αθφκε πεξηζζφηεξν δε, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα είλαη σθέιηκν λα πξνβαίλνπκε ζε επαλάιεςε απηψλ ησλ νδεγηψλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία εθηέιεζήο ηνπο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008), ελψ ε 

Γηαλλνπνχινπ (2008) αλαθέξεη πσο ε παξάθξαζε ηεο νδεγίαο απφ ην παηδί επηβεβαηψλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Αλάινγε βαξχηεηα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαινχληαη ηα παηδηά λα θέξνπλ εηο πέξαο 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010). Όηαλ ε δξαζηεξηφηεηα επηκεξίδεηαη ζε κηθξφηεξα, 

δηαθξηηά θνκκάηηα, ηφηε δηεπθνιχλεηαη ε δηαρείξηζή ηεο απφ ην παηδί θαη κεηψλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο λα απνζαξξπλζεί θαη λα εθδειψζεη αληίδξαζε ή άξλεζε ελαζρφιεζεο 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010).  Αληίζηνηρα, νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη πξνο πινπνίεζε 

νθείινπλ λα πξνζδηνξίδνληαη κε αθξίβεηα θαη λα είλαη κηθξνί θαη αλάινγνη πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο, ην γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
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επηηεπμηκφηεηά ηνπο (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Αλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ ζπλζήθεο, ηφηε 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα βηψκαηα επηηπρίαο σο ζπλέπεηα ηεο θαηάθηεζεο ησλ 

ηηζέκελσλ ζηφρσλ απφ ην παηδί (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Μία ηαθηηθή πνπ κπνξεί λα απνβεί 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη σθέιηκε ζε ζρνιηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν είλαη ε 

κείσζε ηεο πνζφηεηαο εξγαζίαο θαη ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ζηνλ βαζκφ πνπ κπνξεί ην παηδί 

λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Τπνζηεξίδεηαη, κάιηζηα, πσο κπνξεί 

λα παξέρεηαη ζην ίδην ην παηδί ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα πινπνηήζεη, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

(ηαζηλφο, 2013). Με ηνλ ηξφπν απηφλ, εληζρχεηαη ην αίζζεκα ηεο επζχλεο απέλαληη ζηηο 

ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη απνθηά κεγαιχηεξν θίλεηξν ελαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ζα έρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηε καζεζηαθή ηνπ επίδνζε θαη γεληθφηεξα ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην 

ζρνιηθφ έξγν (ηαζηλφο, 2013).  

ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, έρεη πξνηαζεί ε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο 

κέζσλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε έλαλ πην ειθπζηηθφ γηα ηα παηδηά κε 

ΓΔΠ-Τ ηξφπν (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ ηαζηλφο, 2013). Γηα παξάδεηγκα, νη ππνινγηζηέο 

κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα απνηειέζνπλ έλα 

ηδηαίηεξα επηθνπξηθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε δηαθφξσλ καζεζηαθψλ 

δεμηνηήησλ (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ ηαζηλφο, 2013). ε 

γεληθέο γξακκέο, νθείιεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο λα δηαθνξνπνηεί νξηζκέλα ζηνηρεία ζην 

κάζεκά ηνπ, ψζηε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζζφηεξε δσληάληα θαη παξαζηαηηθφηεηα θαη λα 

δηαηεξεί, φζν γίλεηαη, ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010∙ 

ηαζηλφο, 2013).  

Μεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζεσξνχληαη θαίξηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε θαη θνηλνπνίεζε ηνπ 

εκεξήζηνπ πιάλνπ δξαζηεξηνηήησλ (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Με άιια ιφγηα, απνδίδεηαη 

ζεκαζία ζην λα είλαη ην παηδί ελήκεξν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα 

εκπιαθεί θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε γλσζηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν (Γηαλλνπνχινπ, 

2008). Δπηζεκαίλεηαη, επηπιένλ, πσο νθείιεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο λα πξνβαίλεη ζε 

έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηπρφλ αιιαγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008). Με απηήλ ηελ ελέξγεηα κπνξεί λα 

απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο έληνλσλ αληηδξάζεσλ απφ ηε κεξηά ηνπ παηδηνχ θαη 

παξάιιεια ηνπ δίλεηαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία κε βάζε ηηο 

δηαθνξεηηθέο εμειίμεηο. Οη ελέξγεηεο απηέο πξνηείλνληαη θαη θαηά ηελ ελαιιαγή 
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δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο απαηηνχλ απφ ηα παηδηά ηελ επίδεημε δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). 

Καηά ηελ Αγαπεηνχ-Υαικπέ (2010), ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ, 

πξηλ ηε δηαηχπσζε κηαο νδεγίαο ή εξψηεζεο, ζπζηήλεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάζπαζε πξνζνρήο απηψλ ησλ 

παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, κέζσ απηήο ηεο ηαθηηθήο επηδηψθνπκε λα πξνζειθχζνπκε ηελ 

πξνζνρή ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, λα ελεξγνπνηήζνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ηάμεο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ελδείθλπηαη θαη θαηά 

ηνλ έπαηλν, επηβξάβεπζε κηαο ζεηηθήο, απνδεθηήο, ζην πιαίζην ηεο ηάμεο, ζπκπεξηθνξάο 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Μάιηζηα, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ απηφο ν έπαηλνο λα ζηξέθεηαη 

πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ή ζπκπεξηθνξά πνπ ηνλ πξνθάιεζε θαη λα ηελ απνηππψλεη 

ή αλαδεηθλχεη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο κηαο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο, ε εθαξκνγή απηήο ηεο ηαθηηθήο θαιφ είλαη λα 

απνθεχγεηαη, θαζψο κπνξεί λα ζηνρνπνηήζεη ην παηδί (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο θξίλεηαη, επίζεο, αλαγθαία ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο, πνπ 

δε ζα πξνζδηνξίδεη ηελ νιφηεηα ηνπ παηδηνχ βάζεη ησλ δπζθνιηψλ ή ειιεηκκάησλ πνπ 

παξνπζηάδεη (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδηαίηεξεο 

θχζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ζα 

ηνλ σζήζεη ζηελ αλαδήηεζε ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο/παξέκβαζεο 

(Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010).  

 Έλα δήηεκα πνπ ζεσξείηαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα ππφινηπα 

εκπιεθφκελα άηνκα (ηνπο εηδηθνχο) ζηελ πξνζπάζεηα παξέκβαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ (Γηαλλνπνχινπ, 2008). Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, 

ζπζηήλνληαη νξηζκέλνη ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ κε ηνλ/ε δάζθαιν/α (Γηαλλνπνχινπ, 

2008∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). Ζ ρξήζε ελφο ηεηξαδίνπ επηθνηλσλίαο πξνηείλεηαη γηα 

ηελ εμππεξέηεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010), θαζψο δηαζθαιίδεη 

ηελ ελεκέξσζε θαη ησλ δχν άκεζα εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηδεηθλχεη ην παηδί ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν (Ράιιε, 2010). Απηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κπνξεί λα ζέζεη ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηερληθψλ πνπ ζα έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (Ράιιε, 2010). ην πιαίζην απηφ, θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθή, κεηαμχ άιισλ, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε νξηζκέλεο ηερληθέο κειέηεο, φπσο ε 
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ππνγξάκκηζε, πνπ ηα βνεζνχλ λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θαίξηα ζεκεία 

(Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Ράιιε, 2010). πκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηεο κειέηεο 

ηνπ παηδηνχ δηαδξακαηίδνπλ νη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο είλαη σθέιηκν λα 

εμαζθεζνχλ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Ράιιε, 2010). Οη ηερληθέο απηέο ζπκβάιινπλ κε 

παηγληψδε ηξφπν ζηελ απνηχπσζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε ηνπ παηδηνχ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάθιεζή ηνπο ηε ζηηγκή πνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο (Αγαπεηνχ-

Υαικπέ, 2010∙ Ράιιε, 2010). Δπηπιένλ, θξίλεηαη βνεζεηηθή ε εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο κλεκνληθψλ ηερληθψλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη ζα πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010).  

χκθσλα κε ηελ Αγαπεηνχ-Υαικπέ (2010), ε πιεξνθφξεζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρνιείν θαη ε θηλεηνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή αληίζηνηρσλ κέηξσλ θαη ζην ζπίηη ζα επηθέξεη πεξηζζφηεξα ππνζρφκελα 

απνηειέζκαηα ζηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ. Απηφ εμεγείηαη γηαηί ζα επεθηαζεί ε 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη καδί κε απηήλ θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηνλ 

ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Άιινο έλαο ηξφπνο πνπ, θαηά 

ηνλ ηαζηλφ (2013), κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επηδεηνχκελε επηθνηλσλία ζρνιείνπ-

νηθνγέλεηαο είλαη κία θαξηέια ζηελ νπνία απνηππψλεηαη θαζεκεξηλά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ. Ζ θαξηέια απηή απνηειεί ζπκπιήξσκα ή ζπλαθφινπζν ηεο ζχλαςεο κηαο γξαπηήο 

ζπκθσλίαο αλάκεζα ζε δάζθαιν θαη παηδί αλαθνξηθά κε ηνπο επηζπκεηνχο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο θαη ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε κε 

ηήξεζήο ηνπο (ηαζηλφο, 2013). Σν ζπκβφιαην απηφ ζπληζηά πξντφλ δηαιφγνπ θαη ζπκθσλίαο, 

δελ επηβάιιεηαη, δειαδή, ζην παηδί, ψζηε λα είλαη ελήκεξν απφ ηελ αξρή ηφζν γηα ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ αλακέλνληαη απφ ην ίδην φζν θαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα απφ 

ηελ επίδεημε κηαο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο (ηαζηλφο, 2013).  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ επλντθά 

ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ (Παπάλεο, 

Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). Απφ ηε ζηάζε ηνπ ζα εμαξηεζεί ε 

δηακφξθσζε ή κε ελφο ζεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε θαη ν βαζκφο 

απνδνρήο ή απφξξηςεο ηνπ παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ απφ ηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπ 

(ηαζηλφο, 2013). Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα κελ αλαγλσξίδεη ν εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθφο κφλν ηηο δπζθνιίεο ή ηα ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα απηνχ ηνπ παηδηνχ αιιά 

λα επηζεκαίλεη θαη ηα ζεηηθά ηνπ γλσξίζκαηα (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Ράιιε, 2010). Απηά 
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ηα γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, αθφκε, ζην πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη σο απφξξνηα ηεο δηαηαξαρήο (Ράιιε, 2010). ε γεληθέο 

γξακκέο, φπσο αλαθέξεη ε Αγαπεηνχ-Υαικπέ (2010), ε παξνρή επθαηξηψλ ζηνλ καζεηή γηα 

εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ θαη ε ελίζρπζε κηαο ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηφζν ηελ απηνεηθφλα ηνπ 

φζν θαη ηελ εηθφλα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ πξνο ην ίδην. Παξάιιεια, ζα ηνπ δψζεη ην θίλεηξν 

λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010). Απηή ε 

παξνρή επθαηξηψλ δελ πεξηνξίδεηαη, σζηφζν, κφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη 

πεξηζζφηεξν εθηθηή ε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ 

ηαζηλφο, 2013). Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ κπνξεί λα αλαδπζνχλ θαη δπλαηφηεηεο πνπ 

ήηαλ άγλσζηεο κέρξη ηψξα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010), ελψ ζα εληζρπζεί 

θαη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, κε φια ηα νθέιε 

πνπ κπνξεί λα έρεη θάηη ηέηνην ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ παηδηνχ (Ράιιε, 2010). Όια ηα 

παξαπάλσ θαηέρνπλ θαίξηα ζέζε γηα ηελ πξναγσγή ησλ αμηψλ πνπ πξεζβεχεη ε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζπληζηά ην δεηνχκελν ζε θάζε πξνζπάζεηα παξέκβαζεο 

(ηαζηλφο, 2013).  

χκθσλα κε ηνλ Αγγειίδε (2010), ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε μεπεξλάεη ηα 

ζηεγαλά φξηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ θαηαιφγνπ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο, ηαθηηθέο πνπ 

ζπκβαδίδνπλ ή ζπληζηνχλ πξντφλ απηήο ηεο ινγηθήο αληελδείθλπληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο 

ησλ αξρψλ ηεο ζπκπεξίιεςεο, θαζψο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ζηηγκαηηζκνχ θαη παξακέιεζεο 

απηψλ ησλ νκάδσλ (Αγγειίδεο, 2010). Απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε θαη παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζε φια ηα παηδηά γηα πξφζβαζε ζε πεγέο κάζεζεο 

θαη εκπινθή ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ 

δεμηνηήησλ (Αγγειίδεο, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). Πξνάγεηαη ν ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θάζε παηδηνχ, ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

γλψζεσλ θαη εξεζηζκάησλ καο, ηε δηεχξπλζε ησλ πλεπκαηηθψλ καο νξηδφλησλ (Αγγειίδεο, 

2010). πκπεξαζκαηηθά, κία ηέηνηα πνιηηηθή πξεζβεχεη ηελ νπζηαζηηθή απνδνρή θάζε 

αηφκνπ, ην δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ γηα πξφζβαζε επί ίζνηο φξνηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ αλάγθε απαιιαγήο απφ πξαθηηθέο πνπ νξζψλνπλ εκπφδηα ζε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα (Αγγειίδεο, 2010). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ν Αγγειίδεο (2010) θαηαιήγεη ζηελ 

άπνςε φηη ε  επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο θαζίζηαηαη εθηθηή ζηνλ βαζκφ 

πνπ έρνπκε επηηχρεη ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο 
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ζπκπεξίιεςεο. Βέβαηα, θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ πξνζπκία λα 

αθηεξψζεη ρξφλν θαη ελέξγεηα, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπο (ηαζηλφο, 2013). 

 

6.3 πλδπαζκόο Παξεκβάζεσλ/ πλζεηηθέο Παξεκβάζεηο  

 

χλεζεο θαηλφκελν απνηειεί λα αθνινπζείηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε 

ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Faraone, Pucci, & Coghill, 2009). Ζ 

ηαθηηθή απηή αληιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή κεκνλσκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην εχξνο ησλ θιηληθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ 

(Anastopoulos & Shelton, 2001). Με ηε ζέζε απηή ζπκθσλνχλ θαη νη Root θαη Resnick 

(2003), πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, απφ κφλε ηεο, κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηα βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ, αιιά ν ζπλδπαζκφο ηεο κε άιιεο 

ζπκπεξηθνξηθέο-ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα απνβεί πην απνηειεζκαηηθφο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πνηθίισλ ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ φηη ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν ν ζπλδπαζκφο 

πξνζεγγίζεσλ ζε πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ, φπνπ είλαη έθδεια ζνβαξά πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνθαιείηαη έληνλε αλαζηάησζε ζην νηθνγελεηαθφ 

πιαίζην θαη ππάξρνπλ ζνβαξήο θχζεσο ζπλνδέο δηαηαξαρέο (Root & Resnick, 2003). Οη 

Wenar θαη Kerig (2008) πξνζζέηνπλ, κάιηζηα, φηη ε θαξκαθνζεξαπεία δελ πξέπεη λα 

εθιακβάλεηαη σο έλαο «καγηθφο» ηξφπνο επίιπζεο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαδχνληαη 

απφ ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο ΓΔΠ-Τ. Σε ζέζε απηή αλαθέξνπλ θαη νη Miranda, Jarque θαη 

Tárraga (2006), νη νπνίνη, ζε ζπλάξηεζε κε απηφ, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο ππνζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν δε, ηελ αληίιεςε απηήλ, φηη ηα θάξκαθα κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζε φια, είλαη 

πηζαλφ λα επηθαιεζζνχλ νξηζκέλνη γνλείο θαη εηδηθνί, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρζνχλ απφ ηελ 

επζχλε ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο άιισλ ηερληθψλ πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη 

ελέξγεηα απφ ηε κεξηά ηνπο (Wenar & Kerig, 2008). Σέινο, ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

θαξκαθεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ ηάζζνληαη θαη νη Johnston θαη Park 

(2015). 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξνπλ νη Wenar θαη Kerig (2008), ν ζπλδπαζκφο ησλ 

παξεκβάζεσλ δελ απνηειεί ηελ ελδεδεηγκέλε επηινγή γηα θάζε πεξίπησζε παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαίλεηαη λα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 
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παξέκβαζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε (Wenar & Kerig, 2008). Δηδηθφηεξα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζηελ 

επηινγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη δηαθνξεηηθέο (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 

2001, 2012). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ηάζζνληαη ππέξ ηεο ρξήζεο ςπρνθνηλσληθψλ 

παξεκβάζεσλ σο πξψηεο ή/θαη κνλαδηθήο ζεξαπείαο επηινγήο (πξίγγνπ-Παπαβαζηιείνπ, 

2001, 2012). Δηδηθφηεξα, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

γνλέσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα παηδηψλ (Bussing & Murray, 2014). Ζ 

θαξκαθνζεξαπεία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο αθνινπζείηαη ζπαλίσο θαη φηαλ είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο ιφγσ εμαηξεηηθά δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ (πξίγγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2001, 2012). 
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7. Δξεπλεηηθά Σεθκεξησκέλεο Παξεκβάζεηο γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο κε 

Γπζθνιίεο/Γηαηαξαρέο πκπεξηθνξάο 

 

Ο ηνκέαο ηεο ςπρηθήο πγείαο εμαθνινπζεί λα εζηηάδεη ζε εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο 

παξεκβάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε δπζθνιηψλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο θαη ζην πψο ηα δεδνκέλα ζα 

εληζρχζνπλ ηελ θιηληθή πξαθηηθή. Με άιια ιφγηα, έρεη παξαηεξεζεί κία κεηαηφπηζε πξνο έλα 

κνληέιν ππνζηήξημεο απνθάζεσλ θαη επηινγψλ κε βάζε εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία 

(Chorpita, Daleiden, Ebesutani, Young, Becker, Nakamura, Phillips, Ward, Lynch, Trent, 

Smith, Okamura, & Starace, 2011). 

Άιιν έλα δεηνχκελν αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο (Chorpita et al., 2011). χκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion θαη 

Morrison (2008), ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε πιεζπζκνχο θαη θαηαζηάζεηο, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο ππφ κειέηε 

ζπλζήθεο θαη νκάδεο. ην πιαίζην απηφ, εμεγείηαη φηη ε επηινγή ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο νθείιεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε 

παηδηνχ ή εθήβνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ ζχγθιηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλνπ ηνπ δείγκαηνο φπνπ έγηλε ε εμέηαζε/δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κπνξεί κία παξέκβαζε λα έρεη αμηνινγεζεί κε παηδηά πνπ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο είλαη ζε έλαλ πςειφ βαζκφ παξφκνηεο κε ην ππφ 

κειέηε δείγκα καο, ελψ άιιεο εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο λα έρνπλ αμηνινγεζεί 

βάζεη δηαθνξεηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε απφθαζε γηα ηελ 

επηινγή νθείιεη λα θαηεπζπλζεί πξνο έλα πεξηζζφηεξν έγθπξν εμσηεξηθά «ηαίξηαζκα» γηα 

ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηηπρίαο ηεο παξέκβαζεο (Chorpita et al., 2011).    

Με βάζε κία πξφζθαηε αλαζθφπεζε δηαθφξσλ κειεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηε δηαρείξηζε δηαηαξαρψλ άγρνπο θαη 

απνθπγήο ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ ππνζηήξηδε ηελ επηινγή ηεο Γλσζηαθήο-

πκπεξηθνξηθήο Πξνζέγγηζεο (Cognitive Behavior Therapy), ε νπνία θάιππηε ηε 

κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα ζρήκαηα 

παξέκβαζεο (αηνκηθά, νκαδηθά) θαη ηα πιαίζηα-ρψξνπο (ζρνιείν, νηθνγέλεηα, θιηληθφ 

πεξηβάιινλ θ.ιπ.). Δπηπιένλ, αλαδείρζεθαλ θη άιιεο πξνζεγγίζεηο, φπσο ε ςπρνδπλακηθή 

πξνζέγγηζε θαη ε παηγληνζεξαπεία, σο πξνζέγγηζεηο κε έλα επαξθέο επίπεδν εξεπλεηηθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηε δηαρείξηζε δηαηαξαρψλ άγρνπο (Chorpita et al., 2011).  
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ε ζρέζε κε ηελ παηγληνζεξαπεία (play therapy), έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν δηαθφξσλ 

εξεπλψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο ζεξαπεπηηθφ κέζν (Chinekesh, Kamalian, 

Eltemasi, Chinekesh, & Alavi, 2014∙ El-Nagger, Abo-Elmagd, & Ahmed, 2017∙ Foroozandeh 

& Mahdieh, 2014∙ Jahari, Mohammadi, Khanbani, Farid, & Chiti, 2011). Απηφ εμεγείηαη γηαηί 

ην παηρλίδη απνηειεί κία επράξηζηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηα παηδηά, κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

δηεπθνιπλζεί ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ζρέζεσλ, ε πεξηγξαθή εκπεηξηψλ θαη γεληθφηεξα ε 

απνηχπσζε-εμσηεξίθεπζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ. Δπεηδή ηα παηδηά δε 

δηαζέηνπλ ζπλήζσο ηηο δεμηφηεηεο ησλ ελειίθσλ σο πξνο ηελ έθθξαζε δηαθφξσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ην παηρλίδη 

(El-Nagger, Abo-Elmagd, & Ahmed, 2017).  

Δθηφο ησλ άιισλ, ην παηρλίδη κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο (Κππξησηάθε, 2004). Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο 

παηγληνζεξαπείαο ζηε ΓΔΠ-Τ, νη έξεπλεο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, είλαη πνιχ ελζαξξπληηθέο σο 

πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο (El-Nagger, Abo-Elmagd, & Ahmed, 2017∙ 

Foroozandeh & Mahdieh, 2014∙ Jahari, Mohammadi, Khanbani, Farid, & Chiti, 2011). 

Δηδηθφηεξα, έρεη βξεζεί φηη ε εθαξκνγή ηεο παηγληνζεξαπείαο αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηα 

βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζνρή, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη έιεγρν 

ησλ παξνξκεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (El-Nagger, Abo-Elmagd, & Ahmed, 2017∙ Jahari, 

Mohammadi, Khanbani, Farid, & Chiti, 2011). Μάιηζηα, ε έξεπλα ησλ El-Nagger, Abo-

Elmagd θαη Ahmed (2017) βξήθε, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

εθδήισζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ πξηλ 

θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ζπλεδξηψλ παηγληνζεξαπείαο ζε παηδηά κε ΓΔΠ-Τ. Οη δπζθνιίεο 

απηέο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θφβν, ην άγρνο, ηε λεπξηθφηεηα, ην θιάκα θαη ηηο δηαηαξαρέο 

χπλνπ, ελψ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δε ζεκεηψζεθαλ σο πξνο ηελ θαηάζιηςε, ηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ην θφςηκν λπρηψλ (El-Nagger, Abo-Elmagd, & Ahmed, 2017). Σέινο, ηα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο ησλ Foroozandeh θαη Mahdieh (2014) θαηέιεμαλ ζην φηη ε εμάζθεζε 

ζε παηρλίδηα, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξνζνρή θαη ζπγθέληξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζα 

επηδξάζεη ζηαδηαθά ζηηο κεησπηαίεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα 

επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ειιείκκαηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ 

θαη ζα εληζρχζεη ηελ πξνζνρή, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ νπηηθή ηνπο κλήκε. Με ιίγα ιφγηα, ε 

παηγληνζεξαπεία κπνξεί λα βειηηψζεη, ελδπλακψζεη ηελ νπηηθή κλήκε ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-

Τ θαη ε βειηίσζε απηή λα επηθέξεη κείσζε ησλ δηαηαξαρψλ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

(Foroozandeh & Mahdieh, 2014). 
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Χζηφζν, ε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο έδεημε φηη ηε κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή 

ππνζηήξημε έιαβε ε ζηξαηεγηθή ηεο απηνθαζνδήγεζεο θαη ν ζπλδπαζκφο ζπκπεξηθνξηθψλ 

παξεκβάζεσλ κε θαξκαθνζεξαπεία (Chorpita et al., 2011). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

απηνθαζνδήγεζεο απνζθνπεί ζην λα εθπαηδεχζεη ην παηδί λα θαηεπζχλεη ηε δξάζε ηνπ πξνο 

ηελ επίηεπμε/εθδήισζε κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ ιεθηηθψλ βεκάησλ ή νδεγηψλ πνπ απεπζχλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ ν ζπλδπαζκφο 

παξεκβάζεσλ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, κπνξεί λα απνβεί πην απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ 

αληαπφθξηζε ζην εχξνο ησλ θιηληθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ. Παξά ηελ 

ππνζηήξημε πνπ είραλ απηέο νη δχν πξνζεγγίζεηο, ην κέγεζνο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ήηαλ 

ζρεηηθά κηθξφ. Γεληθφηεξα, αλάκεζα ζε φιεο ηηο ππνζηεξηδφκελεο ςπρνθνηλσληθέο θαη 

ζπλζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο, 

ν αξηζκφο ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ έδεημε ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γνλέσλ ζπγθέληξσζαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

επηηπρεκέλσλ αλαθνξψλ/κειεηψλ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε έληαμεο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζε θάζε πξνζπάζεηα παξέκβαζεο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

εμαζθαιηζηνχλ άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο κηαο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο. Σέινο, άιιε κία πξνζέγγηζε πνπ έιαβε επαξθή εξεπλεηηθή ππνζηήξημε κέζα 

απφ ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε ήηαλ ε εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Social Skills 

Training) γηα ηε δηεπθφιπλζε απφθηεζεο ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ 

(Chorpita et al., 2011). 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαηαζιηπηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

απφζπξζεο, ε Γλσζηαθή-πκπεξηθνξηθή Παξέκβαζε (Cognitive Behavior Therapy) έδεημε 

απμεκέλν επίπεδν εξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο (ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαξκαθνζεξαπεία, αηνκηθά, κε νηθνγέλεηα θ.ιπ.). Άιιε πξνζέγγηζε κε εμίζνπ 

απμεκέλν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ππνζηήξημεο ήηαλ ε Οηθνγελεηαθή Θεξαπεία 

(Family Therapy), ελψ ε εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο απηνειέγρνπ θάλεθε λα ιακβάλεη 

πεξηζζφηεξν επαξθή εξεπλεηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο αλαζθνπήζεηο κειεηψλ 

(Chorpita et al., 2011). 

Χο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δηεξεπλήζεθε ν βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ε πξνζέγγηζε κε ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ επηηπρίαο θαη ππνζηήξημεο ήηαλ ε Δθπαίδεπζε Γνλέσλ (Parent 

Management Training) (Chorpita et al., 2011). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία 

έληαμεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε 
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πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζην ζπίηη, θαζψο θαη ζηελ απνδέζκεπζε απφ 

δπζιεηηνπξγηθά πξφηππα επηθνηλσλίαο πνπ παξεκπνδίδνπλ ή αθπξψλνπλ νπνηαδήπνηε 

δεκηνπξγηθή θαη εληζρπηηθή πξσηνβνπιία παξέκβαζεο. Μέζα απφ ηελ αλαδηάηαμε ηεο 

νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο, ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληίδξαζεο ησλ γνλέσλ απμάλνληαη ζεκαληηθά νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θάζε 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ έρεη ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε 

πξνβιεκαηηθψλ, δηαζπαζηηθψλ, ελαληησκαηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ 

(Κνπξθνχηαο, 2011∙ Kourkoutas, 2012). Άιιεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο νπνίεο 

αλαγλσξίζηεθε έλα πςειφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εξεπλεηηθήο ππνζηήξημεο ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ήηαλ ε Δθπαίδεπζε ζε Κνηλσληθέο 

Γεμηφηεηεο (Social Skills), ε Γλσζηαθή-πκπεξηθνξηθή Πξνζέγγηζε (Cognitive Behavior 

Therapy), ε Δθπαίδεπζε Γνλέσλ θαη ε Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ (PMT and Problem Solving) 

θαη ε Πνιπζπζηεκηθή Πξνζέγγηζε/Παξέκβαζε (Multisystemic Therapy). Όιεο απηέο νη 

πξνζεγγίζεηο ζεσξήζεθαλ εθπαηδεχζηκεο θαη αμηνινγήζεθαλ ζε έλα κεγάιν εχξνο ειηθηψλ 

(απφ ηα 2 έσο ηα 18 έηε), ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ (νηθνγέλεηα, νκάδεο γνλέσλ, αηνκηθά θαη 

απηνθαηεπζπλφκελα) θαη πιαηζίσλ (ζρνιείν, νηθνγέλεηα, λνζνθνκείν θαη θιηληθφ πεξηβάιινλ) 

(Chorpita et al., 2011). 
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8. Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο 

 

Ζ Carol Gray (1994, ζην: Καιχβα, 2005) αλέπηπμε κία ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη «Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο» (Social Stories/SS), πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ηα παηδηά κε απηηζκφ. Οη δπζθνιίεο απηέο απμάλνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθήο απφξξηςεο θαη απνκφλσζεο ησλ παηδηψλ απηψλ, νη νπνίεο, κε ηε 

ζεηξά ηνπο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε επηπξφζζεηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα (Καιχβα, 2005∙ McConnell, 2002). Μία Κνηλσληθή Ηζηνξία πεξηγξάθεη θαη 

εμεγεί θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη έλλνηεο πνπ δπζθνιεχνπλ ή κπεξδεχνπλ ην παηδί κε 

απηηζκφ θαη, παξάιιεια, παξέρεη ζαθείο ελδείμεηο θαη νδεγίεο γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν 

αληίδξαζεο (Ali & Frederickson, 2006∙ Ivey, Heflin, & Alberto, 2004∙ Καιχβα, 2005∙ 

Karkhaneh, Clark, Ospina, Seida, Smith, & Hartling, 2010∙ Λνπθξέδε, Γελά, & Μπεδεβέγθεο, 

2010∙ Ozdemir, 2010∙ Reynhout & Carter, 2006∙ Scattone, Tingstrom, & Wilczynski, 2006). 

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, σζηφζν, ηφζν γηα καζεηέο 

πξσηνβάζκηαο φζν θαη γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ κε 

βάζε ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο θάζε καζεηή (Gray & Garand, 1993). 

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιια είδε ηζηνξηψλ, θαζψο πξφθεηηαη 

γηα ζχληνκεο εμαηνκηθεπκέλεο ηζηνξίεο, πνπ γξάθνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ, κε ρξήζε ηνπ πξψηνπ εληθνχ πξνζψπνπ (Gray & Garand, 1993∙ Rust & Smith, 2006) 

θαη παξνληηθνχ ή κειινληηθνχ ρξφλνπ (Καιχβα, 2005). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

πεξηιακβάλεηαη αλά ζειίδα κία έλλνηα θαη κία έσο ηέζζεξηο πξνηάζεηο, κε βάζε ην επίπεδν 

αλάγλσζεο, πνπ εζηηάδνπλ ζηα θαίξηα ζεκεία (Crozier & Sileo, 2005∙ Gray & Garand, 1993). 

πλήζσο, αξθεί κία πξφηαζε ζε θάζε ζειίδα, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν επλνείηαη ε θαιχηεξε 

επεμεξγαζία ηνπ λνήκαηνο θαη κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ππεξθφξησζεο (Καιχβα, 2005). ε 

θάζε πεξίπησζε φκσο, νη αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο θάζε καζεηή ζα θαζνξίζνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνηάζεσλ αλά ζειίδα, φπσο θαη ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ (Briody & 

McGarry, 2005∙ Brower, 2012∙ Brownell, 2002∙ Crozier & Sileo, 2005∙ Crozier & Tincani, 

2005∙ Gray & Garand, 1993∙ Καιχβα, 2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). 

Απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ηα αθφινπζα βαζηθά είδε ζχληνκσλ θαη άκεζσλ 

πξνηάζεσλ: ηηο πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο (descriptive), ηηο πξνηάζεηο πξννπηηθήο (perspective), 

ηηο θαζνδεγεηηθέο-θαηεπζπληήξηεο (directive) θαη ηηο θαηαθαηηθέο (affirmative) (Gray, 1994, 

in: Rust & Smith, 2006).  Άιια δχν είδε πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά ζε 

κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα, είλαη νη πξνηάζεηο ειέγρνπ (control) 

θαη ζπλεξγαζίαο (cooperative) (Gray, 2000, in: Crozier & Tincani, 2007∙ Ivey, Heflin, & 
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Alberto, 2004). Κάζε είδνο απφ ηα παξαπάλσ εμππεξεηεί έλαλ ηδηαίηεξν ζθνπφ κέζα ζηελ 

ηζηνξία (Gray & Garand, 1993). Οη πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην κέξνο, ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα, ηηο ζπκπεξηθνξέο-πξάμεηο ηνπο θαη ηελ αηηία απηψλ 

ησλ πξάμεσλ (Attwood, 2000, 2005∙ Gray & Garand, 1993). Χο πξνο ηηο πξνηάζεηο 

πξννπηηθήο, πεξηγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ ζε κία 

δεδνκέλε θαηάζηαζε (Attwood, 2000, 2005∙ Gray & Garand, 1993). Οη θαζνδεγεηηθέο-

θαηεπζπληήξηεο πξνηάζεηο νξίδνπλ απηφ πνπ αλακέλεηαη απφ ην παηδί σο ελδεδεηγκέλε 

αληίδξαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Attwood, 2000, 2005∙ Gray & Garand, 1993). 

Δπηζεκαίλεηαη, κάιηζηα, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δειψλεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν ε επηζπκεηή-

πξνζδνθψκελε αληίδξαζε ηνπ παηδηνχ, παξά λα γίλεηαη ρξήζε αξλεηηθψλ κνξίσλ κέζα ζηελ 

πξφηαζε (Attwood, 2012∙ Gray & Garand, 1993). Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο, 

εθθξάδνπλ θνηλέο πεπνηζήζεηο, εζηηάδνπλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία, ππνγξακκίδνπλ θαλφλεο ή 

λφκνπο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίζηαζε θαη θαζεζπράδνπλ ην παηδί (Gray, 1994, in: Attwood, 

2000∙ Ivey, Heflin, & Alberto, 2004). Πξνρσξψληαο ζηα άιια δχν είδε πξνηάζεσλ πνπ 

ζπλαληψληαη ιηγφηεξν ζπρλά, νη πξνηάζεηο ειέγρνπ πξνηείλνληαη θαη γξάθνληαη ζπρλά απφ ηα 

ίδηα ηα παηδηά θαη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάθιεζε θαη ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεη ε θνηλσληθή ηζηνξία (Gray, 2000, in: Ivey, Heflin, & Alberto, 

2004). Σέινο, νη πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο πεξηγξάθνπλ ηνλ ξφιν ησλ άιισλ θαη εζηηάδνπλ ζην 

πνηνο κπνξεί λα βνεζήζεη ην άηνκν ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε (Gray, 2000, in: Crozier & 

Tincani, 2007∙ Ivey, Heflin, & Alberto, 2004). 

Ζ ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πνηθίινπο ζθνπνχο, φπσο 

λα δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζε ηππηθέο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, λα πξνσζήζεη 

αιιαγέο θαη λέεο ξνπηίλεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ, λα εμεγήζεη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ ή λα δηδάμεη λέεο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Gray & 

Garand, 1993). Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπο, βέβαηα, ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή πεξηγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή έλλνηα ή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη, φπσο ηα 

άηνκα πνπ εκπιέθνληαη, ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ θαη ηηο ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ (Sansosti & Powell-Smith, 2008). Βαζηθή, αιιά ιηγφηεξν ζεκαληηθή, ιεηηνπξγία είλαη 

ε παξνρή θαζνδήγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ελδεηθλπφκελε αληίδξαζε ζηε δεδνκέλε θνηλσληθή 

ζπλζήθε (Sansosti & Powell-Smith, 2008). Με άιια ιφγηα, πξνσζείηαη πεξηζζφηεξν ε 

πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ κέζα ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη 

ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνη, παξά ε άκεζε θαζνδήγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Okada, 

Ohtake, & Yanagihara, 2008). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη κία αλαινγία δχν κε πέληε 
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πεξηγξαθηθψλ, πξννπηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ θαη/ή θαηαθαηηθψλ πξνηάζεσλ γηα θάζε 

θαζνδεγεηηθή ή πξφηαζε ειέγρνπ (Gray, 2000, in: Crozier & Tincani, 2007).  

Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε κηαο πεξίζηαζεο θαηά 

ηελ νπνία ην παηδί βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε ή αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη πψο πξέπεη λα αληηδξάζεη 

(Attwood, 2000∙ Crozier & Sileo, 2005∙ Καιχβα, 2005). Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

απηήο θαηάζηαζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηαθηηθή παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ή άιινπο ελήιηθεο πνπ πεξλνχλ 

πνιιή ψξα κε ην παηδί θαη γλσξίδνπλ θαιά ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηνπ (Crozier & Sileo, 

2005∙ Καιχβα, 2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008).  

ε επφκελν επίπεδν, ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε παξάγνληεο 

ή ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε θαη επαλεκθάληζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Crozier & Sileo, 2005∙ Καιχβα, 2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). Ζ ζπιινγή απηή 

ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν, ψζηε λα 

απνθηήζνπκε κία αθξηβή εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηνρεχνπκε λα αιιάμνπκε (Crozier 

& Sileo, 2005). χκθσλα κε ηε Γελά (2002), ηα επξήκαηα απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ζα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία απνηξεπηηθψλ πξνο ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλζεθψλ. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ζπγγξαθή ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο (Crozier & Sileo, 

2005∙ Καιχβα, 2005). Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο λα είλαη 

γξακκέλεο κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα ηεο εξκελείαο (Crozier & Sileo, 2005∙ 

Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηθφλεο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα πνπ πξνβάιιεηαη ή ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ γεγνλφησλ, 

γεγνλφο πνιχ βνεζεηηθφ ηδίσο γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αλάγλσζεο 

θεηκέλσλ ρσξίο επνπηηθφ πιηθφ (Crozier & Sileo, 2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). 

Οη εηθφλεο, κάιηζηα, απηέο κπνξεί λα είλαη είηε απιά γξακκηθά ζρέδηα, εηθφλεο απφ 

ππνινγηζηή (clip arts) θαη βηβιία είηε πξαγκαηηθέο θσηνγξαθίεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

πξνζψπσλ ηεο ηζηνξίαο (Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). 

Μεηά ηε ζπγγξαθή θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηζηνξίαο, αθνινπζεί ε αλάγλσζή ηεο (Crozier 

& Sileo, 2005∙ Καιχβα, 2005). Οη Gray θαη Garand (1993) αλαθέξνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην παξφλ ζηάδην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 

καζεηή. Αξρηθά, κπνξεί ν δάζθαινο λα δηαβάζεη γηα πξψηε θνξά ηελ ηζηνξία καδί κε ηνλ 

καζεηή θαη αθνινχζσο ν καζεηήο λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλνο ηνπ ηε δεχηεξε αλάγλσζε ηεο 

ηζηνξίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή, σζηφζν, αθνξά ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ 
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αλεμάξηεηα (Gray & Garand, 1993). Αλ, φκσο, ν καζεηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδεη, ηφηε 

ε ηζηνξία θαηαγξάθεηαη ζε θαζέηα θαη ν καζεηήο εθπαηδεχεηαη ζηε ρξήζε θαζεηφθσλνπ γηα 

απηφλνκε «αλάγλσζε» ηεο ηζηνξίαο, ελψ ε κεηάβαζε ζηελ επφκελε ζειίδα ζεκαηνδνηείηαη 

απφ ην άθνπζκα ελφο ηδηαίηεξνπ ήρνπ (θνπδνπληνχ) (Gray & Garand, 1993). Ζ ηξίηε 

πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη κε βηληενζθνπεκέλεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη απεπζχλεηαη ηφζν ζε 

καζεηέο πνπ κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ αλεμάξηεηα φζν θαη ζε καζεηέο πνπ ρξήδνπλ 

ππνζηήξημεο ζε επίπεδν αλάγλσζεο (Gray & Garand, 1993). ην πιαίζην απηφ, ζα ήηαλ 

απνηειεζκαηηθφ θαη ην παηρλίδη ξφισλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ελδεηθλπφκελεο αληίδξαζεο 

(Gray & Garand, 1993). Δπηπιένλ, νη Reynhout θαη Carter (2006) αλαδεηθλχνπλ θαη ηνλ ξφιν 

ησλ ζπλνκειίθσλ ζηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ζηνλ καζεηή θαη ζηελ παξαθίλεζή ηνπ λα ηελ 

αλαθαιέζεη, φηαλ απηφ απαηηείηαη. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ε πξψηε 

επαθή θαη αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο λα ζπλνδεχεηαη απφ νξηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (Crozier & Sileo, 2005∙ Gray & Garand, 

1993∙ Reynhout & Carter, 2006). 

Δπφκελν κέιεκα θαζίζηαηαη ε ζπιινγή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

βαζκφ επίδξαζεο ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά-ζηφρν ηνπ καζεηή (Crozier & 

Sileo, 2005∙ Καιχβα, 2005). Αλάινγα κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί, είλαη δπλαηφ είηε λα 

παξαηαζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο αλαγλψζεηο ηεο ηζηνξίαο είηε λα 

ηξνπνπνηεζνχλ θαηάιιεια νξηζκέλα ηκήκαηά ηεο (Tarnai & Wolfe, 2008). Ζ αλαζεψξεζε 

ηεο ηζηνξίαο κε ηελ παξάιεηςε ή ηελ ηξνπνπνίεζε επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ κπνξεί, επίζεο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ελφςεη ηεο ζηαδηαθήο απφζπξζεο ηεο παξέκβαζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

πξνγξάκκαηνο γηα δηαηήξεζε θαη γελίθεπζε (Reynhout & Carter, 2006∙ Tarnai & Wolfe, 

2008). Σέινο, ε Καιχβα (2005) πξνζζέηεη πσο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ θαη ηα ίδηα ηα παηδηά 

ζηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, εθφζνλ δηαζέηνπλ επαξθέο επίπεδν 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

Με βάζε ηε κειέηε ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ βαζίδεηαη, αξρηθά, ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο 

(Kokina & Kern, 2010∙ Rao & Gagie, 2006∙ Thiemann & Goldstein, 2001). Ζ ρξήζε νπηηθήο 

θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ζεσξείηαη θαίξηαο ζεκαζίαο, θαζψο ειθχεη θαη δηαηεξεί ηελ 

πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην έξγν, ζπγθεθξηκελνπνηεί πεξηζζφηεξν ηηο αθεξεκέλεο 

έλλνηεο, ελζαξξχλεη ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζθέςεσλ θαη κεηψλεη ην άγρνο (Rao & Gagie, 

2006). Άιινο έλαο ιφγνο ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπο είλαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

εχθνια απφ ηνλ καζεηή φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη (Crozier & Tincani, 2005), ελψ ε εθαξκνγή 

ηνπο πξνάγεη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, πνπ είλαη ε απζηεξή 
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ηήξεζε ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο (Scattone, Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002). Με 

άιια ιφγηα, ε θνηλσληθή ηζηνξία απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε κηαο ξνπηίλαο ή ελφο θαλφλα πνπ 

ην παηδί ζα εθαξκφδεη ζε αληίζηνηρεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Scattone, 

Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002). 

Τπάξρεη, αθφκε, ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή (Hagiwara & Myles, 1999∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). Σέινο, κία 

παξαιιαγή-ηξνπνπνίεζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζπληζηνχλ νη πδεηήζεηο κέζσ Κφκηθο 

(Comic Strip Conversations) (Glaeser, Pierson, & Fritschman, 2003∙ Pierson & Glaeser, 2007∙ 

Rogers & Myles, 2001). 
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9. Πξνβιεκαηηθή παξνύζαο κειέηεο 
 

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο ζην 

θνκκάηη ηεο αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ αλεπηζχκεησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε παηδηά κε 

ΓΑΦ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρνπλ πξνζειθχζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη έρνπλ απνηειέζεη 

κέξνο πνηθίισλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ αθαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Crozier & Sileo, 2005).  

Ζ έξεπλα ησλ Crozier θαη Tincani (2007) ζηφρεπε ζηε κείσζε αθαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκφ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ. Αλάκεζα ζηηο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζηφρεπαλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ κε θαηάιιειεο, ήηαλ θαη νξηζκέλεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζην πιαίζην ηνπ 

παηρληδηνχ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. πγθεθξηκέλα, έγηλε ιφγνο γηα επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

φπσο θισηζηέο, δαγθψκαηα, αξπαγή αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο άιινπο θαη ρηππήκαηα. Μέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξάο, νη αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ ζεσξήζεθαλ πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ 

ζπλνκειίθσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε παξέκβαζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κε κφλε πξνζζήθε ηνπ παξάγνληα ησλ ιεθηηθψλ πξνηξνπψλ ζηελ πεξίπησζε 

ελφο παηδηνχ, πνπ θξίζεθε φηη ε αξρηθή παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο απφ κφλε ηεο 

δελ ήηαλ αξθεηά επαξθήο (Crozier & Tincani, 2007). ε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη ίδηνη (Crozier & Tincani, 2005) βξέζεθε, επίζεο, φηη νη Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε δηαηαξαθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε έλαλ καζεηή κε απηηζκφ. 

Παξαηεξήζεθε, φκσο, αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, φηαλ ε 

εθαξκνγή ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ζπλνδεπφηαλ απφ ιεθηηθέο πξνηξνπέο ππελζχκηζεο ησλ 

ζεκηηψλ ηξφπσλ αληίδξαζεο πνπ παξνπζίαδε (Crozier & Tincani, 2005). 

Οη Scattone, Tingstrom θαη Wilczynski (2006) δηεμήγαγαλ έξεπλα, κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, σο κνλαδηθήο παξέκβαζεο, 

ζηελ αχμεζε ησλ επηζπκεηψλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ηξεηο καζεηέο κε απηηζκφ, εθ 

ησλ νπνίσλ ν έλαο είρε, ζπγθεθξηκέλα, δηάγλσζε απηηζκνχ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

ζχλδξνκν Asperger. Με βάζε ηα επξήκαηά ηνπο, παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ θαηάιιεισλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηνπο δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο, εμεγψληαο πσο είλαη 

πηζαλφ άιινη παξάγνληεο, φπσο νη αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπλνκειίθσλ, λα 

επεξέαζαλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη, θαη’ επέθηαζε, ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο γηα ην παηδί 

πνπ δελ έδεημε βειηίσζε. Δπηπιένλ, θαηέιεμαλ ζην γεγνλφο φηη ε Κνηλσληθή Ηζηνξία κπνξεί 
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λα είλαη απνηειεζκαηηθή γηα νξηζκέλνπο καζεηέο κε απηηζκφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδεηαη λα 

δηεξεπλεζεί θαη λα αλαγλσξηζζεί κε αθξίβεηα ν πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν επηδξά θαιχηεξα 

(Scattone, Tingstrom, & Wilczynski, 2006).  

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαίλεηαη λα θαηέιεμαλ θαη νη Beh-Pajooh, Ahmadi, 

Shokoohi-Yekta θαη Asgary (2011), πνπ ζηελ έξεπλά ηνπο εμέηαδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζηε κείσζε πξνθιεηηθψλ, πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε ηξεηο 

καζεηέο κε απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο έδεημαλ κείσζε ησλ πξνθιεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

ζε δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο θαη νη ίδηνη ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαζία θαη επίδξαζε 

ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε παηδηνχ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ 

παξέκβαζεο (Beh-Pajooh, Ahmadi, Shokoohi-Yekta, & Asgary, 2011). 

Αθφκε, βξέζεθαλ θη άιιεο κειέηεο πνπ έδεημαλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ Κνηλσληθψλ 

Ηζηνξηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Bledsoe, Myles, & Simpson, 2003∙ 

Chan & O’Reilly, 2008∙ Graetz, Mastropieri, & Scruggs, 2009∙ Ivey, Heflin, & Alberto, 2004∙ 

Leaf, Mitchell, Townley-Cochran, McEachin, Taubman, & Leaf, 2016∙ Reynhout & Carter, 

2006∙ Scattone, Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002). Χζηφζν, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ ζηηο έξεπλεο ν ξφινο ησλ ιεθηηθψλ πξνηξνπψλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ δαζθάισλ ζην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο (Crozier & Tincani, 2005, 2007∙ 

Scattone, Tingstrom, & Wilczynski, 2006∙ Scattone, Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002). 

Οη Scattone, Tingstrom θαη Wilczynski (2006) αλέθεξαλ φηη νη πηζαλφηεηεο απζηεξνχ 

ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ ιεθηηθψλ πξνηξνπψλ ησλ δαζθάισλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, φπνπ νη δάζθαινη ηείλνπλ λα «εθκεηαιιεχνληαη» θάζε επθαηξία 

δηδαζθαιίαο πνπ πξνέξρεηαη θπζηθά. 

Ζ κειέηε ησλ Golzari, Hemati Alamdarloo θαη Moradi (2015) έδεημε ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηφο ηνπο θαη νη ίδηνη ππνζηήξημαλ ηελ ελζσκάησζή ηεο ζε πξνγξάκκαηα 

εμαηνκηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξηθήο ππνζηήξημεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε απηηζκφ. 

Πξφηεηλαλ, κάιηζηα, κειινληηθέο έξεπλεο λα ζηξαθνχλ πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο ε ΓΔΠ-Τ, θαζψο επίζεο θαη ζε ελήιηθεο κε απηηζκφ (Golzari, 

Hemati Alamdarloo, & Moradi, 2015). Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο παξέκβαζεο ζε νκάδεο παηδηψλ κε δηαθνξεηηθή δηάγλσζε 

επηζεκάλζεθε θη απφ άιινπο κειεηεηέο (Kokina & Kern, 2010∙ Sani Bozkurt & Vuran, 

2014). ην πιαίζην απηφ, νη Sani Bozkurt θαη Vuran (2014) αλέθεξαλ, επίζεο, φηη ε ρξήζε 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ απνηειεί κία πνιιά ππνζρφκελε πξαθηηθή, πνπ, φκσο, ρξήδεη 
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επηπξφζζεηεο δηεξεχλεζεο, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίζζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gizzo, Ingersoll θαη Andrews (2009). Οξκψκελνη απφ απηά ηα 

δεδνκέλα, ζρεδηάζακε ηελ παξνχζα κειέηε γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ Κνηλσληθψλ 

Ηζηνξηψλ ζε κία δηαθνξεηηθή νκάδα παηδηψλ (ΓΔΠ-Τ) πνπ αληηκεησπίδνπλ, επίζεο, 

δπζθνιίεο ζην θνκκάηη ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επίδξαζήο ηνπο.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη εθηεηακέλα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, έρεη 

δηαπηζησζεί κεγάιε αιιεινεπηθάιπςε ζπκπησκάησλ κεηαμχ ηεο ΓΔΠ-Τ θαη ησλ ΓΑΦ. 

πγθεθξηκέλα, ηα ειιείκκαηα ζε ιεηηνπξγίεο εθηειεζηηθνχ/επηηειηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηνειέγρνπ είλαη θνηλά ζηηο δχν απηέο δηαηαξαρέο. Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη 

ζπρλά πνιιά παηδηά κε ΓΑΦ λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη αδπλακία αλαζηνιήο ησλ παξνξκήζεψλ ηνπο, ζπκπεξηθνξέο πνπ 

απνηεινχλ θεληξηθά-ππξεληθά ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ (Mayes, Calhoun, Mayes, & 

Molitoris, 2012∙ Παπαγεσξγίνπ, 2012∙ Παπαειηνχ, 2010∙ Rice & Marshall, 2014∙ Rommelse, 

Franke, Geurts, Hartman, & Buitelaar, 2010). Ζ έιιεηςε απηνειέγρνπ, πνπ ζπληζηά θνηλή 

πεγή δπζθνιηψλ ηφζν ζε παηδηά κε ΓΔΠ-Τ φζν θαη ζε παηδηά κε ΓΑΦ, δπζρεξαίλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ απηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαζψο ελεξγνχλ βηαζηηθά θαη 

απεξίζθεπηα παξαβηάδνληαο ηνπο θαλφλεο θαη παξαθσιχνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο. Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαη ζπρλά λα αλαζηείινπλ ή λα ξπζκίζνπλ 

ηελ έληαζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (ζπκνχ, καηαίσζεο) θαη σζνχληαη ζε 

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο, γίλνληαη επηζεηηθά θαη εκπιέθνληαη ζπρλά ζε θαπγάδεο θαη 

ζπγθξνχζεηο κε ηνλ πεξίγπξν. Οη δπζθνιίεο απηέο παξεκπνδίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε 

ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ηζνξξνπεκέλσλ θαη ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο απφξξηςεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη ηεο επηδείλσζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

κε ηελ εκθάληζε επηπξφζζεησλ, δεπηεξνγελψλ δπζθνιηψλ (πην έληνλε ελαληησκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, καζεζηαθά-ζρνιηθά πξνβιήκαηα, ρακειή απηνεθηίκεζε, αγρψδεηο θαη 

θαηαζιηπηηθέο αληηδξάζεηο θ.ιπ.) (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε 

& Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006). Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ, νη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηε ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε θαη ηελ ειιεηκκαηηθή αλαζηνιή/έιεγρν 

ησλ παξνξκεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νδεγνχλ ηα παηδηά ζε έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ κε 

επηζεηηθέο/βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ επηβαξχλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο (Allen, 
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Evans, Hider, Hawkins, Peckett, & Morgan, 2008∙ Attwood, 2012∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & 

Βίθε, 2009∙ Sansosti, 2012∙ Scarpa & Reyes, 2011). Καηά ζπλέπεηα, νη αδπλακίεο απηέο, πνπ 

απνξξένπλ ζπρλά απφ κία επηβαξπκέλε εθηειεζηηθή/επηηειεζηηθή ιεηηνπξγία πνπ εληνπίδεηαη 

ζε λεπξνθπζηνινγηθφ επίπεδν θαη ζηηο δχν δηαηαξαρέο, αληαλαθινχλ ηηο ειιηπείο 

ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμε απηψλ 

ησλ παηδηψλ. ε απηφ ην επίπεδν, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ ηα παηδηά 

θαη λα ηα βνεζήζνπλ ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, δηαπξνζσπηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη αλαζηάησζε.  

Δπηπιένλ, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, ζην νπνίν βαζίδεηαη 

θαηά έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, είλαη ε νπηηθνπνίεζε ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο πνπ ειθχεη θαη δηαηεξεί ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ (Kokina & Kern, 2010∙ Rao & Gagie, 2006∙ Thiemann & Goldstein, 2001). Ζ 

ζεκαζία ηεο νπηηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΓΔΠ-

Τ, φπνπ ηα παηδηά ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο 

αθαηξνχληαη ζπρλά θαη αζρνινχληαη κε άιια αληηθείκελα (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 

Wilmshurst, 2011). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έρεη πξνηαζεί ε ελζσκάησζε πινχζηνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ θαη κέζσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά θαη εγείξνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο, φπσο είλαη νη ππνινγηζηέο (Γηαλλνπνχινπ, 2008∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ 

Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). ην πιαίζην απηφ, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο έρνπλ ζεκαληηθέο 

πηζαλφηεηεο επίηεπμεο ζεηηθήο επίδξαζεο ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ αλαθνξηθά κε ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν ηνπο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο εηθφλεο θαη ζχληνκν θείκελν, κε 

απιφ ιεμηιφγην, πξνζαξκνζκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ην γλσζηηθφ, αληηιεπηηθφ επίπεδν ησλ 

παηδηψλ ηεο κειέηεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ελδεηθλπφκελεο αληίδξαζεο (Crozier & Sileo, 

2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). 

Δπνκέλσο, έρνληαο θαηά λνπ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, πξνρσξήζακε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο παξέκβαζεο ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζε κία νκάδα παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ γηα ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ ππεξθηλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ εθδειψλνληαη ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

Οη παξεθθιίλνπζεο, δηαζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνέξρνληαη ζπρλά απφ ηε δπζθνιία 

δηαρείξηζεο ησλ έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αληηδξάζεσλ (πεξηνξηζκέλνο απηνέιεγρνο – 

ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε) θαη παξαθσιχνπλ ηφζν ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ηάμεο φζν θαη ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ θαη ζηαζεξψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

Δπηπιένλ, δηεξεπλήζακε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο θαη σο πξνο ηε 



Σελίδα 98 από 220                                                   
 

κείσζε εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (αγρσδψλ, θαηαζιηπηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφζπξζεο) πνπ εκθαλίδνπλ ζπρλά ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ σο 

απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο ησλ θεληξηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο δηαηαξαρήο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην είδνο ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ πεξίγπξνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίεο απνηπρίαο ζηελ θνηλσληθή ηνπο δσή απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ζπλνκειίθσλ ή νη απνξξηπηηθέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα εθδεισζνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

γνλέσλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγνχλ αθφκε πην επηβαξπληηθά ζην επίπεδν ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπο θαη ζηε γεληθφηεξε εμειηθηηθή ηνπο πνξεία ζε ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Καηά ζπλέπεηα, απμάλεηαη ζεκαληηθά ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο δεπηεξνγελψλ δπζθνιηψλ επηδεηλψλνληαο ηελ έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο 

θαη ηε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ.  
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10. Μεζνδνινγία 

 

10.1 Δξεπλεηηθόο ζθνπόο  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμέηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζε ηξεηο καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ΓΔΠ-Τ, έλαλ καζεηή ειηθίαο 

νθηψ εηψλ θαη δχν καζεηέο ειηθίαο ελλέα εηψλ, ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

θαη εζσηεξηθεπκέλσλ δηαηαξαρψλ/πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο, πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζρνιείν ζην πιαίζην ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ηάμεο. 

 

10.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Α. Θα βνεζήζεη ηνλ καζεηή Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ ε παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζηε κείσζε εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

(επηζεηηθφηεηαο-παξνξκεηηθφηεηαο, αλππαθνήο θαη παξάβαζεο ζρνιηθψλ θαλφλσλ); 

Β. Θα βνεζήζεη ηνλ καζεηή Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ ε παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζηε κείσζε εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (αγρσδψλ 

θαη θαηαζιηπηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απφζπξζεο); 

Γ. Θα βνεζήζεη ηνλ καζεηή Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ ε παξέκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζηε κείσζε έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ηάζεσλ/ ζηάζεσλ θαζψο θαη 

ζνβαξψλ δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο; 

 

10.3 Δίδε κεηαβιεηώλ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε είρε σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Κνηλσληθψλ 

Ηζηνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ έληνλσλ 
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ππεξθηλεηηθψλ  ζπκπεξηθνξψλ πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνη, ζηηο νπνίεο εμεηάζακε ηελ επίδξαζε ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο κειέηεο θαη ε παξεκβαηηθή 

κέζνδνο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή.  

 

10.4 Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί κεηαβιεηώλ 

 

Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηεο κειέηεο είλαη ε παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, ε 

επίδξαζε ηεο νπνίαο εμεηάζζεθε ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ 

πξνζνρήο θαη ησλ έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο νξίδνληαη 

ζηε παξνχζα κειέηε σο ζχληνκεο ηζηνξίεο, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ Gray θαη Garand (1993) θαη απνηεινχληαλ απφ κηθξέο πξνηάζεηο 

κε ηε ζπλνδεία εηθφλσλ πνπ αλαπαξηζηνχζαλ νηθεία ελδνζρνιηθά δεηήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ-καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαλ ζε πξνβιεκαηηθέο γηα ηα παηδηά 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αλαδχνληαλ ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

θαηαζηάζεηο πνπ ην παηδί δπζθνιεπφηαλ λα δηαρεηξηζζεί κε θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν. 

Μέζα απφ ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία πεξηγξαθφηαλ ε ηξέρνπζα θνηλσληθή θαηάζηαζε γηα ηελ 

νπνία αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο νη καζεηέο θαη παξέρνληαλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ θαηάιιειν 

ηξφπν αληίδξαζεο. 

Με ηελ επφκελε κεηαβιεηή ηεο κειέηεο, ηηο δηαηαξαρέο/πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

ελλννχκε εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, 

ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη έληνλεο ππεξθηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη εμσηεξηθεπκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο εθθξάδνληαλ κε άκεζν, θαλεξφ ηξφπν θαη είραλ ηε κνξθή ζσκαηηθψλ 

ρηππεκάησλ (δαγθσληέο, θισηζηέο, ζπξσμίκαηα, ξίςε αληηθεηκέλσλ), ιεθηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ (απεηιέο, βξηζηέο/ρπδαηνινγίεο) θαη παξάβαζεο θαλφλσλ-αλππαθνήο. 

Δπηπιένλ, θάλνπκε ιφγν θαη γηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξνχζαλ 

ζε αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο 

απφζπξζεο/απνκφλσζεο. Οη ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζνρήο εθδειψλνληαλ κε αδπλακία 

εζηίαζεο ζε ιεπηνκέξεηεο θαη ζπρλά ιάζε απφ έιιεηςε απαηηνχκελεο πξνζνρήο ζε εξγαζίεο 

ή δξαζηεξηφηεηεο, ζπρλέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαηά ηελ εκπινθή 

ζε έξγα ή παηρλίδηα, ρακειή πνηφηεηα νξγάλσζεο, άξλεζε ή απξνζπκία εκπινθήο ζε 

πλεπκαηηθψο απαηηεηηθά έξγα, δπζθνιία εθαξκνγήο νδεγηψλ θαη νινθιήξσζεο 
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δξαζηεξηνηήησλ θαη εχθνιε δηάζπαζε πξνζνρήο απφ πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Οη έληνλεο 

ππεξθηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο εθθξάδνληαλ κε ζπρλέο λεπξηθέο θηλήζεηο κε κέξε ηνπ ζψκαηνο, 

δπζθνιία λα παξακείλεη θαζηζηφο θαη έληνλν ηξέμηκν ή ζθαξθάισκα κε κε ελδεδεηγκέλν 

ηξφπν θαη δπζθνιία ζπκκεηνρήο ζε παηρλίδηα ή δξαζηεξηφηεηεο κε ήζπρν ηξφπν.  

 

10.5 Μέζνδνο 

10.5.1 Δίδνο έξεπλαο 

 

Ζ κειέηε εθάξκνζε έξεπλα κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο (single subject design) ΑΒ, πνπ 

απνηεινχληαλ απφ ηηο αθφινπζεο θάζεηο: ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο (θάζε Α) θαη ηε θάζε ηεο 

παξέκβαζεο (θάζε Β). ηελ αξρηθή θάζε (θάζε Α), δελ ππήξρε επίδξαζε απφ θάπνηα 

παξέκβαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη δηεμάγνληαλ παξαηεξήζεηο είηε ζηελ 

ηππηθή ηνπο ηάμε είηε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε παξνπζία ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ. ηε δεχηεξε θάζε, ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο (θάζε Β), 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη κία πεξίνδνο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ηξφπσλ αληίδξαζεο. Ζ ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο δχν απηέο θάζεηο θαλέξσζε ηελ 

χπαξμε ηπρφλ κεηαβνιψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νδήγεζε ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο ελ ιφγσ παξέκβαζεο.  

Όπσο αλαθέξεη ν Alnahdi (2015), ε κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ παξεκβάζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

επηιέρζεθε ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, φπνπ απνζθνπνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο κε Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζηε κείσζε εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθδειψλνπλ καζεηέο κε ΓΔΠ-Τ ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, ν θάζε ζπκκεηέρσλ ηεο έξεπλαο κειεηήζεθε απηφλνκα, σο εληαίν 

αληηθείκελν κειέηεο θαη φρη ππφ ηνλ κέζν φξν ηεο επίδνζεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθε. Σα 

δεδνκέλα ζπιιέρζεζαλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, νη νπνίεο ππάγνληαη 

ζε δχν επξχηεξεο ζπλζήθεο-θάζεηο, ηελ αξρηθή θάζε πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξέκβαζεο (θάζε Α) θαη ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο (θάζε Β). Σέινο, ζπγθξίζεθαλ νη 

ζπκπεξηθνξέο-επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηηο δχν απηέο θάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο παξέκβαζεο 

γηα θάζε ζπκκεηέρνληα (Wolery, Dunlap, & Ledford, 2011). 
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10.5.2 Πιεζπζκφο θαη Γείγκα 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε απφ καζεηέο κε ΓΔΠ-Τ θαη 

ζπλνδά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (εμσηεξηθεπκέλα θαη εζσηεξηθεπκέλα) πνπ θνηηνχλ ζε 

ηππηθά Γεκνηηθά ρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ ηξεηο καζεηέο, 

ειηθίαο νθηψ θαη ελληά εηψλ, απφ ηππηθά Γεκνηηθά ρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. 

Ζξαθιείνπ, νη νπνίνη είραλ δηάγλσζε απφ αξκφδην δηαγλσζηηθφ θνξέα (ΚΔ.Γ.Γ.Τ., 

Ηαηξνπαηδαγσγηθφ, Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή ΠΑ.Γ.Ν.Ζ.). Σν δείγκα απνηεινχληαλ κφλν 

απφ αγφξηα, θαζψο θαη απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ κε ΓΔΠ-Τ είλαη αγφξηα (ηαζηλφο, 2013∙ Wilmshurst, 2011). Σέινο, δελ 

πξνρσξήζακε ζε δηάθξηζε βάζεη εζληθφηεηαο ή θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επίπεδνπ. 

Ο πξψηνο ζπκκεηέρσλ ήηαλ έλα αγφξη ελληά εηψλ ζε δεκφζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

επαξρίαο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ. Φνίηεζε ζε λεπηαγσγείν ηεο πεξηνρήο ηνπ γηα δχν ζπλερείο 

ρξνληέο, θαζψο είρε ηεζεί αίηεκα γηα επαλαθνίηεζε απφ ηελ λεπηαγσγφ. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. θαη 

ηελ παηδνςπρηαηξηθή εθηίκεζε πνπ πξνζθνκίζζεθε απφ ηελ Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ 

ΠΑ.Γ.Ν.Ζ., ν καζεηήο παξνπζηάδεη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 

Τπεξθηλεηηθφηεηα, πλνδά Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο θαη πλαηζζεκαηηθέο Γπζθνιίεο. 

Αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε έλα γλσζηηθφ εξέζηζκα γηα πνιιή ψξα, είλαη 

αξθεηά αλήζπρνο θαη ππεξθηλεηηθφο. Με βάζε ηηο αλαθνξέο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ γνλέσλ, 

ν καζεηήο εθδειψλεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ φζν θαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε επίπεδν ελαληησκαηηθήο-αληηδξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαγσγήο, 

κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπ 

ζπλδηαιιαγέο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο (ρακειή αλνρή) ζηελ αξλεηηθή 

θξηηηθή, παξεξκελεχεη έληνλα κε ιεθηηθά εξεζίζκαηα θαη μεζπά ζε εθξήμεηο ζπκνχ πνπ 

δπζθνιεχεηαη λα δηαρεηξηζζεί απνηειεζκαηηθά. Πξνηάζεθε απφ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ. έλαξμε 

πξνγξάκκαηνο αηνκηθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη ςπρνεθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

εθκάζεζε ηερληθψλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, βαζηδφκελσλ ζε θαηάιιειεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη 

παξνρή ζεηηθήο ελίζρπζεο θαη πξνζνρήο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην, θξίζεθε αλαγθαία ε εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο θαη 

ηδηαίηεξεο ςπρνπαηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο κέζα ζηελ ηάμε (ηζρπξφ θίλεηξν, ελζάξξπλζε, 



Σελίδα 104 από 220                                                   
 

παξνρή επθαηξηψλ γηα αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηελ νκάδα), θαζψο θαη πξνγξάκκαηνο 

παξάιιειεο ζηήξημεο-ζπλεθπαίδεπζεο απφ Δηδηθφ Παηδαγσγφ ζε κφληκε θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε βάζε κε πιήξεο σξάξην.   

Ο δεχηεξνο ζπκκεηέρσλ ήηαλ έλα αγφξη νρηψ εηψλ ζε δεκφζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο 

πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Δίρε γλσκάηεπζε απφ ην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν Ζξαθιείνπ θαη ην 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. γηα Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα θαη Πξνβιήκαηα 

Λφγνπ θαη Οκηιίαο. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο αλαθνξέο απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ν καζεηήο εκθαλίδεη έληνλε αλεζπρία, θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν 

ξπζκφο αληίδξαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ εξεζηζκάησλ δελ είλαη ζηαζεξφο, αιιά εμαξηάηαη 

απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη γηα εθείλνλ ην εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν-εξέζηζκα, 

ην επίπεδν πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ. Παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο ζηελ αλαζηνιή ησλ παξνξκήζεψλ ηνπ θαη, ιφγσ ησλ έληνλσλ εθξήμεσλ ζπκνχ, 

αληηκεησπίδεη νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Ζ ινγνζεξαπεπηηθή ηνπ αμηνιφγεζε αλαθέξεη, επίζεο, φηη δελ κπνξεί λα 

ζπγθεληξσζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην δηάινγν, αθαηξείηαη θαη ράλεη ζπρλά ηνλ 

εηξκφ ηεο ζθέςεο ηνπ. Δκθαλίδεη θάπνηεο αξζξσηηθέο δπζθνιίεο πνπ θαζηζηνχλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ηνλ ιφγν ηνπ δχζθνια θαηαιεπηφ θαη κπεξδεχεηαη θαηά ηελ εθθνξά ζχλζεησλ 

ιέμεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., 

θξίζεθε απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάιιειεο ζηήξημεο-ζπλεθπαίδεπζεο 

ζε κφληκε θαη πξνγξακκαηηζκέλε βάζε απφ Δθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

κε πιήξεο σξάξην, θαζψο θαη ε επαλαμηνιφγεζή ηνπ ζε αλψηεξε ζρνιηθή ηάμε.  

Ο ηξίηνο ζπκκεηέρσλ ήηαλ έλα αγφξη ελληά εηψλ ζε δεκφζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο 

πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Με βάζε ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ηφζν απφ ην Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν 

Ζξαθιείνπ φζν θαη απφ ην ΚΔ.Γ.Γ.Τ., ν καζεηήο παξνπζηάδεη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα, πλαηζζεκαηηθέο Γπζθνιίεο θαη Γπζθνιίεο ζηε κάζεζε. 

Καηά ηελ εθηέιεζε γλσζηηθψλ έξγσλ, ζπλεξγάδεηαη κε πξνζπκία, εθφζνλ ηνπ παξέρνληαη 

ηζρπξά θίλεηξα θαη δπλαηφηεηα γηα κηθξά δηαιείκκαηα. Γπζθνιεχεηαη βέβαηα ζηε δηαηήξεζε 

ηεο πξνζνρήο ηνπ ζην έξγν πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη, φηαλ απαηηεί απφ ηνλ ίδην απμεκέλε 

πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα θαη θφπσζε. Δθδειψλεη έληνλε θηλεηηθή αλεζπρία θαη ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλαζηνιή ησλ παξνξκήζεψλ ηνπ, ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο, 

ηηο θνηλσληθέο ηνπ αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ 

(ζπκφο, καηαίσζε). Αλαθνξηθά κε ην καζεζηαθφ ηνπ πξνθίι, νη επηδφζεηο ζε δνθηκαζίεο 

αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, επρέξεηαο θαη θαηαλφεζεο θπκαίλνληαη ζε ρακειφ 

επίπεδν. ηνλ γξαπηφ ιφγν παξαηεξνχληαη ζπρλά ιάζε αληηθαηαζηάζεσλ, αληηκεηαζέζεσλ, 
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πξνζζήθεο θαη απαινηθήο γξακκάησλ, ελψ δελ έρεη απηνκαηνπνηήζεη βαζηθνχο 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο. ε δηαδηθαζίεο Μαζεκαηηθψλ πξαγκαηνπνηεί αληηζηξνθέο ςεθίσλ 

ζε δηςήθηνπο θαη ηξηςήθηνπο αξηζκνχο θαη ιεηηνπξγεί βηαζηηθά θαη παξνξκεηηθά ζηνλ 

ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο, θξίζεθε αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάιιειεο 

ζηήξημεο-ζπλεθπαίδεπζεο ζε κφληκε θαη πξνγξακκαηηζκέλε βάζε απφ Δθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο κε πιήξεο σξάξην.   

 

10.5.3 Σερληθή Γεηγκαηνιεςίαο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζπλνδέο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, αθνινπζήζακε κε πηζαλνηηθή 

δεηγκαηνιεςία, ηε δεηγκαηνιεςία ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ πνπ 

έθεξαλ απηή ηε δηάγλσζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, πάλσ ζηα νπνία επηζπκνχζακε λα 

εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο παξεκβαηηθήο κεζφδνπ κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο. Μέζσ 

απηήο ηεο ηερληθήο δεκηνπξγήζεθε ην δείγκα πνπ εμππεξεηνχζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο 

ηεο πξνηεηλφκελεο κειέηεο. πλεπψο, ε επηιεθηηθφηεηα απηή πξνήιζε απφ ηελ εζηίαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ππφ ηελ επίγλσζε φηη ην δείγκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

 

10.5.4 Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Οη δάζθαινη/εο θαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο παξέκβαζεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ 

εκπεηξηθά ηε ζπκπεξηθνξά θάζε παηδηνχ κε ΓΔΠ-Τ ζπκπιεξψλνληαο ην Δξσηεκαηνιφγην 

Γπλαηνηήησλ θαη Αδπλακηψλ (Goodman, 1997). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαθφξσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά 4 έσο 16 εηψλ. Απεπζχλεηαη 

ηφζν ζε γνλείο φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ν εθάζηνηε αμηνινγεηήο θαιείηαη λα ζεκεηψζεη 

ηνλ βαζκφ παξνπζίαο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ-ζπκπεξηθνξάο ζην παηδί ζε κία δηαβαζκηζηηθή 

θιίκαθα ηξηψλ ζεκείσλ (δελ ηζρύεη, ηζρύεη θάπσο, ηζρύεη ζίγνπξα) θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

κήλεο ή ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Απνηειείηαη απφ 25 εξσηήκαηα ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε 5 ππνθιίκαθεο ησλ 5 εξσηεκάησλ-ζεκείσλ. Δηδηθφηεξα, νη ππνθιίκαθεο 
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απηέο αθνξνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο (θφβνπο, ρακειή απηνπεπνίζεζε, 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, παξάπνλα γηα ζηνκαρφπνλνπο, πνλνθεθάινπο θαη γεληθή 

αδηαζεζία), εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (απνθιίλνπζεο, επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ), δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

(ζηφρνο εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπρλψλ πεηξαγκάησλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε λεφηεξα άηνκα, ηάζε γηα κνλαρηθφ παηρλίδη 

θ.ιπ.), πξνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (πξνζπκία πξνζθνξάο βνήζεηαο, ελζπλαίζζεζε, νκαδηθφ 

θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, επγέλεηα) θαη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο (ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη αλεζπρία, λεπξηθφηεηα, δπζθνιία ζην λα 

παξακείλεη αθίλεηνο γηα πνιιή ψξα, εχθνιε δηάζπαζε πξνζνρήο). Καηά ζπλέπεηα, ην 

εξγαιείν απηφ αμηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο γηα ηε δηαπίζησζε 

παξνπζίαο δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ βαζκνχ ζνβαξφηεηάο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ 

αμηνπνηήζεθε θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ κεηαβνιψλ ζηηο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

δαζθάισλ κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο. 

Δπηπιένλ, θαηαζθεπάζζεθε κία θιείδα παξαηήξεζεο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, 

ε νπνία ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Γηαθξίλνληαλ ζε δχν κέξε: 

ην πξψην κέξνο αθνξνχζε ζηελ θαηαγξαθή ηεο παξνπζίαο ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ βαζκνχ έληαζήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη ην δεχηεξν ζηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο κε ηνλ θαηάινγν ησλ εμεηαδφκελσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

καζεηψλ ήηαλ βαζηζκέλν ζην Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Achenbach (Achenbach & Rescorla, 

2001), πνπ αμηνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ, θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζήκαηνο ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

ειηθίαο έμη έσο δεθανρηψ ρξνλψλ. Ο αμηνινγεηήο θαιείηαη λα ζεκεηψζεη ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ-ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ ζε κία δηαβαζκηζηηθή θιίκαθα 

ηξηψλ ζεκείσλ (0=πνηέ, 1=κεξηθέο θνξέο, 2=ζπρλά) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη 

κελψλ γηα ηνπο γνλείο, ελψ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζε κία πεξίνδν 

δχν κελψλ. Σα εξσηήκαηα απηψλ ησλ θιηκάθσλ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ/δηαηαξαρψλ, θαζψο δηεξεπλνχλ 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (αγρψδεηο/θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο-

δηαηαξαρέο, ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο), εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 
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(απνθιίλνπζεο, επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο δηαθφξσλ κνξθψλ, παξάβαζε ζρνιηθψλ θαλφλσλ) 

αθνινπζψληαο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DMS-IV γηα Δλαληησκαηηθή, Πξνθιεηηθή 

Γηαηαξαρή θαη Γηαηαξαρή Γηαγσγήο, θνηλσληθέο δπζθνιίεο (ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο, 

παηρλίδη κε λεφηεξα άηνκα), δηαηαξαρέο ζθέςεο (πεξίεξγεο, επίκνλεο ζθέςεηο θαη ελέξγεηεο, 

επαλαιακβαλφκελεο πξάμεηο, ςεπδαηζζήζεηο) θαη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο, 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο πνπ αθνινπζνχλ ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ 

DSM-IV (νλεηξνπφιν, λεπξηθφ, παξνξκεηηθφ, δπζθνιία λα παξακείλεη θαζηζηφ, λα 

δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ θ.ιπ.).  Πέξαλ ηνχησλ, αμηνινγείηαη ε χπαξμε θη άιισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο χπλνπ θαη ζπδεηήζεηο 

πεξί απηνθηνλίαο/απηνθηνληθνχο ηδεαζκνχο. Χζηφζν, ε βαζηθή δπζθνιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε 118 εξσηήζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ηνλ γνλέα, 

παξάγνληαο πνπ απνζαξξχλεη ηνλ εθάζηνηε αμηνινγεηή απφ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, επηιέρζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαλ θαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ζθνπφ θαη ηε θχζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζρεηίδνληαλ κε 

εμσηεξηθεπκέλα θαη εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο. Βάζεη 

νκαδνπνίεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε 

πξψηε θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ απνηειείηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, παξνξκεηηθφηεηαο θαη 

αλππαθνήο-παξάβαζεο θαλφλσλ (εξσηήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25), 

κε πνιχ πςειφ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (Cronbach’s alpha = .965). Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο 

άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο (εξσηήζεηο 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18), ελψ 

ε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα έρεη, ζπλνιηθά, πςειή εζσηεξηθή ζπλάθεηα (α = .88). Σέινο, ε 

ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο πνπ δείρλνπλ δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο (εξσηήζεηο 21, 22, 26) έρνπλ, επίζεο, πςειή εζσηεξηθή ζπλάθεηα/ζπλνρή 

(α = .853). Δπνκέλσο, ζην ζχλνιφ ηεο ε παξνχζα θιίκαθα παξνπζηάδεη πνιχ πςειφ βαζκφ 

εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο (Papadaki & Kourkoutas, 2018).  

ην δεχηεξν ηκήκα ηεο θιείδαο παξαηήξεζεο, αμηνινγνχληαλ θαη θαηαγξάθνληαλ θη 

άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξνπζία απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε 

δηάξθεηα, ηα πξνγελφκελα θαη επαθφινπζα, ην πιαίζην-ρψξνο θαη ε δξαζηεξηφηεηα, ελψ 

ππήξρε θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πεξαηηέξσ ζρνιίσλ ή παξαηεξήζεσλ απφ ηε κεξηά ησλ 

παξαηεξεηψλ πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ θαηαλφεζή καο ζρεηηθά κε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε 

δηακφξθσζε πιεξέζηεξεο εηθφλαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, αθνξνχζε ζηε ιεηηνπξγηθή 
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αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

παξάγνληεο ή ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε θαη επαλεκθάληζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη λα αμηνπνηεζνχλ απηά ηα επξήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία απνηξεπηηθψλ πξνο 

ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαηαζηάζεσλ (Γελά, 2002∙ Crozier & Sileo, 2005∙ Καιχβα, 

2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). Ζ θιείδα παξαηήξεζεο παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα. 

 

10.5.5 Αμηνπηζηία απνηειεζκάησλ 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαηήξεζεο, δηεμήρζε γηα θάζε 

παηδί ηαπηφρξνλε, αλεμάξηεηε θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ απφ δχν παξαηεξεηέο 

ηφζν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε (αξρηθή θάζε – θάζε Α) φζν θαη 

κεηά (θάζε ηεο παξέκβαζεο – θάζε Β). Σν πνζνζηφ ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηηο θαηαγξαθέο 

ησλ δχν παξαηεξεηψλ αληαλαθιά ηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ απνηειέζκαηνο, ελψ είρε 

πξνεγεζεί νκαδηθή εθπαίδεπζε φισλ ησλ παξαηεξεηψλ, ψζηε λα ζπγθιίλνπλ νη θαηαγξαθέο 

ηνπο (Παπαλαζηαζίνπ, 1996). Ζ ζπκθσλία νξίδεηαη σο νη πεξηζηάζεηο φπνπ θαη νη δχν 

παξαηεξεηέο ζπκθσλνχλ είηε ζηελ χπαξμε είηε ζηε κε χπαξμε κηαο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε 

δηαθσλία σο νη πεξηζηάζεηο φπνπ ν έλαο παξαηεξεηήο ζεκεηψλεη ηελ χπαξμε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ νπνία, φκσο, δελ επηβεβαηψλεη ν δεχηεξνο παξαηεξεηήο. Ζ ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ κεηξήζεθε αμηνινγψληαο ηα επίπεδα ζπκθσλίαο θαη δηαθσλίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ησλ παξαηεξήζεσλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ θαη ησλ δχν εμεηαδφκελσλ θάζεσλ (θάζε Α θαη θάζε Β) θαη 

αλακελφηαλ λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ζην 80%. Σν πνζνζηφ ζπκθσλίαο ππνινγίζζεθε 

δηαηξψληαο ηνλ αξηζκφ ζπκθσληψλ κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζπκθσληψλ θαη δηαθσληψλ θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο κε ην 100 (Kazdin, 1982). ηελ παξνχζα κειέηε, ην κέζν επίπεδν 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ ππνινγίζζεθε ζην 100% γηα ηνλ πξψην ζπκκεηέρνληα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 42% ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ζπλνιηθψλ ζπλεδξηψλ, 97% γηα ηνλ 

δεχηεξν ζπκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 37% ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη 94% γηα 

ηνλ ηξίην ζπκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 36% ησλ παξαηεξήζεσλ. 
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10.6 Πεξηγξαθή ηεο Παξέκβαζεο 

 

Με βάζε ηηο αλαθνξέο θαη αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηεο ηάμεο, θαζψο θαη 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεζαλ απφ ηελ αξρηθή θάζε ηεο έξεπλαο, αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο αλάινγα κε ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ν θάζε 

ζπκκεηέρσλ. πγθεθξηκέλα, ε παξεκβαηηθή δηαδηθαζία αλά καζεηή πεξηειάκβαλε κία 

Κνηλσληθή Ηζηνξία, ε νπνία αληαπνθξηλφηαλ πεξηζζφηεξν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

δπζθνιίεο ηνπ θαη δηακνξθψζεθε, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ κέζα ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαλ απηέο νη δπζθνιίεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

ζαθψλ νδεγηψλ πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. Κάζε Κνηλσληθή Ηζηνξία γξάθηεθε 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ησλ Gray θαη Garand (1993). πγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξψην εληθφ πξφζσπν, ζε ρξφλν ελεζηψηα ή κέιινληα θαη ηα 

πεξηζηαηηθά παξνπζηάδνληαλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ, γηα ην νπνίν 

γξάθεηαη ε Ηζηνξία. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

πξνηάζεσλ, ε έθηαζε ηεο ηζηνξίαο θαζνξίζζεθαλ κε βάζε ηελ ειηθία, ην επίπεδν αλάγλσζεο 

θαη θαηαλφεζεο θάζε καζεηή, ηε δηάξθεηα πξνζνρήο θαη ην πξνηηκψκελν καζεζηαθφ χθνο. 

Αθφκε, πξνηηκήζεθε ε ρξήζε κίαο πξφηαζεο αλά ζειίδα, γηα λα επλνεζεί ε θαιχηεξε 

επεμεξγαζία ηνπ λνήκαηνο θαη λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ππεξθφξησζεο (Καιχβα, 2005).  

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία ησλ πξνηάζεσλ, ηεξήζεθε ε πξνηεηλφκελε ησλ δχν κε 

πέληε πεξηγξαθηθψλ, πξννπηηθψλ, ζπλεξγαηηθψλ ή/θαη θαηαθαηηθψλ πξνηάζεσλ γηα θάζε 

θαζνδεγεηηθή ή πξφηαζε ειέγρνπ (Gray, 2000, in: Crozier & Tincani, 2007). ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία βαζηθά είδε πξνηάζεσλ, πνπ ήηαλ άκεζεο 

θαη ζχληνκεο, νη πεξηγξαθηθέο, νη πξνηάζεηο πξννπηηθήο θαη νη θαζνδεγεηηθέο. Οη 

πεξηγξαθηθέο πξνηάζεηο πεξηέγξαθαλ ηη θάλνπλ νη εκπιεθφκελνη άλζξσπνη ζηηο δεδνκέλεο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Οη θαζνδεγεηηθέο πξνηάζεηο αλαθέξνληαλ ζηελ πξνζδνθψκελε 

αληίδξαζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Οη πξνηάζεηο πξννπηηθήο πεξηέγξαθαλ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ άιισλ ή ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη ιέμεηο-θιεηδηά θάζε ηζηνξίαο 

επαλαιακβάλνληαλ κέζα ζην θείκελν, ην νπνίν, καδί κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπλνδεπηηθψλ 

εηθφλσλ, παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα.  

Γηα φιεο ηηο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε γξακκαηνζεηξά Times New Roman κε 

κέγεζνο 14 θαη αλά ζειίδα ππήξρε θαη κία ζπλνδεπηηθή έγρξσκε εηθφλα πνπ αληαλαθινχζε 

ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ζπλνδεπηηθνχ θεηκέλνπ. ην εμψθπιιν ηεο θάζε ηζηνξίαο ππήξρε κε 

έληνλα κεγάια γξάκκαηα ν ηίηινο, πνπ αλαθεξφηαλ ζην γεληθφ ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη 

κία ζπλνδεπηηθή εηθφλα. ε γεληθέο γξακκέο, είραλ ηε κνξθή ελφο βηβιίνπ. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εκέξαο ηεο παξέκβαζεο, ε εξεπλήηξηα δηάβαζε ηελ 

Κνηλσληθή Ηζηνξία ζην παηδί. Ζ αλάγλσζε ηεο Ηζηνξίαο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε έλα ήζπρν 

ζεκείν είηε κέζα ζηελ ηάμε είηε ζε μερσξηζηή αίζνπζα, καθξηά απφ ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο, γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν δηάζπαζεο πξνζνρήο. Μεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε 

ηεο Ηζηνξίαο απφ ηελ εξεπλήηξηα, αμηνινγήζεθε ην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή κε ηελ 

ππνβνιή νξηζκέλσλ πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ ήηαλ απιέο θαη είραλ ηππσζεί ζε έλα 

μερσξηζηφ θχιιν. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ ην ζηάδην απάληεζαλ κε 100% αθξίβεηα ζε 

απηέο ηηο εξσηήζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα ρξεηαδφηαλ λα αθνινπζήζεη άιιε κία 

αλάγλσζε θαη επεμήγεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ εξεπλήηξηα, θαζψο θαη επαλεμέηαζε ηνπ 

βαζκνχ θαηαλφεζήο ηεο. Οη εξσηήζεηο θαηαλφεζεο γηα θάζε Κνηλσληθή Ηζηνξία 

παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα. 

ηηο επφκελεο εκέξεο ηεο παξέκβαζεο, θάζε ζπκκεηέρσλ δηάβαδε ν ίδηνο ηελ 

Κνηλσληθή Ηζηνξία ζηελ εξεπλήηξηα κία θνξά ηελ εκέξα πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο ηάμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάγλσζεο, ιάκβαλε κέξνο ζηελ νκάδα 

ηεο ηάμεο θαη θαηαγξάθνληαλ νη αληηδξάζεηο ηνπ απφ ηνπο παξαηεξεηέο ζηελ θιείδα 

παξαηήξεζεο γηα κία δηδαθηηθή ψξα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ γηλφηαλ ε θαηαγξαθή θαηά 

ηελ αξρηθή θάζε πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε. Οη παξαηεξεηέο βξίζθνληαλ ζηνλ ρψξν ηεο ηάμεο 

θαη δελ αιιειεπηδξνχζαλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Χζηφζν, είρε δεηεζεί απφ ηνπο/ηηο 

δαζθάινπο/εο λα κελ θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο κε θάπνην ηξφπν πξνο ηελ εθδήισζε ησλ 

επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαηά ηε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο, ψζηε λα 

εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο απφ κφλε ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

πλνιηθά, ε θάζε ηεο παξέκβαζεο δηήξθεζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο. πγθεθξηκέλα, 

αληηζηνηρνχζαλ ηέζζεξηο εκέξεο παξέκβαζεο ηελ εβδνκάδα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα.  

 

10.7 Γηαδηθαζία έξεπλαο 

 

Δηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ εθπαηδεχηεθε νκαδηθά αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο νινθιεξψζεθε, 

φηαλ ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ παξαηεξεηψλ έθηαζε ζην 80% γηα δχν ζπλερείο 

δνθηκαζηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ζε παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαλ 

γξαπηά θαη ιεθηηθά.  Ζ εμάζθεζε πάλσ ζηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζηελ θιείδα 
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παξαηήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ εθπαίδεπζε 

απηή δηήξθεζε πεξίπνπ κία εβδνκάδα. 

ε επφκελν επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο 

θαη ηνπο δαζθάινπο ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ, ηελ ελεκέξσζε γηα ηνλ 

ζθνπφ, ηε θχζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο 

ηνπο. Έπεηηα, εζηάιεζαλ ηα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα θαη νη ππεχζπλεο δειψζεηο ζηνπο 

γνλείο απηψλ ησλ καζεηψλ θαη, αθνχ ζπλαίλεζαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ 

έξεπλα, δφζεθε γηα ζπκπιήξσζε ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο γνλείο ην Δξσηεκαηνιφγην 

Γπλαηνηήησλ θαη Αδπλακηψλ ηνπ Goodman γηα ηε δηαπίζησζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπλνδψλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε πξψην επίπεδν, δχν 

κήλεο πξηλ απφ ηελ αξρηθή θάζε ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ ζηαζεξνχ 

πξνθίι ησλ καζεηψλ (baseline) θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηπρφλ πεξηζηαζηαθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα επηδξάζνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη λα εμεγήζνπλ ηελ αιιαγή κε φξνπο ηπραηφηεηαο.   

Έπεηηα, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ ηεο θάζεο Α (κία 

εβδνκάδα λσξίηεξα), επαλαρνξεγήζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Goodman ζηνπο γνλείο θαη 

δαζθάινπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζηαζεξήο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη δπζθνιηψλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ φζν θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Καηά ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο αξρηθήο θάζεο ηεο έξεπλαο, αλαγλσξίζζεθαλ νη ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνη θαη 

νη παξάγνληεο πνπ ελίζρπαλ ηελ εκθάληζε θαη επαλεκθάληζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαηαγξάθεθαλ ηα γεγνλφηα πνπ πξνεγνχληαλ θαη έπνληαλ ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ε δηάξθεηα, ε ζπρλφηεηά ηεο, θαζψο θαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζην νπνίν ιάκβαλε ρψξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ αθνινπζνχζε ην ηππηθφ 

θαζεκεξηλφ πξφγξακκα, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νξγαλψλνληαλ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είηε ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο είηε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο επλννχζαλ ηελ 

αλάδεημε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, δελ 

πξνβιεπφηαλ ε παξνπζία θάπνηαο κεζφδνπ/ηερληθήο παξέκβαζεο θαη νη παξαηεξεηέο δελ 

αιιειεπηδξνχζαλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε δηήξθεζε δχν εβδνκάδεο 

θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο ηελ εβδνκάδα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, πνπ ε 

θαζεκία δηαξθνχζε πεξίπνπ κία δηδαθηηθή ψξα.  

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ηεο παξέκβαζεο, ε εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλάληεζε κε ηνπο/ηηο δαζθάινπο/εο ησλ καζεηψλ. ε απηή ηε ζπλάληεζε, απνθαζίζζεθε ην 

κέξνο πνπ ζεσξήζεθε πην θαηάιιειν γηα ηελ αλάγλσζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ θαη θάζε 

δάζθαινο/α εθπαηδεχηεθε πάλσ ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, ρξήζεο θαη εθαξκνγή ηνπο. Ζ 
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εθπαίδεπζε απηή δηήξθεζε κία εβδνκάδα. Δηδηθφηεξα, ε εξεπλήηξηα παξνπζίαζε έλα δείγκα 

Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο επεμεγψληαο ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο θαη ιεηηνχξγεζε σο κνληέιν-

πξφηππν γηα ηνλ θαηάιιειν ηξφπν παξνπζίαζεο θαη αλάγλσζεο ηεο ηζηνξίαο, επηζήκαλζεο 

ησλ εηθφλσλ, ππνβνιήο εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

βαζκνχ θαηαλφεζήο ηνπο. Κάζε δάζθαινο/α πξνρψξεζε ζε εμάζθεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

κε άιια παξαδείγκαηα θαη αμηνινγήζεθε ην επίπεδν ηθαλφηεηάο ηνπ/ηεο.  

Έπεηηα, αθνινχζεζε ε θάζε ηεο παξέκβαζεο (θάζε Β), πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, 

ε νπνία δηήξθεζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ 

ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο ηελ εβδνκάδα, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηξφπσλ αληίδξαζεο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο. ην ηέινο, ηα δεδνκέλα απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ησλ 

δχν εμεηαδφκελσλ θάζεσλ ζπγθξίζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο παξέκβαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά-ζηφρν ησλ ζπκκεηερφλησλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο 

κειέηεο). Πέξαλ ηνχηνπ, δφζεθε πάιη γηα ζπκπιήξσζε ην Δξσηεκαηνιφγην ηνπ Goodman 

ζηνπο γνλείο θαη δαζθάινπο γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ κεηαβνιψλ θη απφ ηνπο ίδηνπο ζηνπο 

ηξφπνπο αληίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο. 

 

10.8 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθηθά-πνηνηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κέζνδν ηεο νπηηθήο αλάιπζεο (visual analysis method). Σν γξάθεκα αλαπαξηζηνχζε ηελ 

ζπλνιηθή, ηειηθή ηηκή πνπ πξνέθππηε γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ θιείδα 

παξαηήξεζεο/θχιιν θαηαγξαθήο αλά εκέξα παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δχν 

εμεηαδφκελσλ ζπλζεθψλ-θάζεσλ γηα θάζε παηδί πνπ ζπκκεηείρε ζηε κειέηε. Σα ζηνηρεία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε θαη ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο 

ειέρζεθαλ νπηηθά γηα αιιαγέο ζε επίπεδν, κεηαβιεηφηεηα θαη ηάζε. Οη αιιαγέο ζε απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά έδεηρλαλ ηελ επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζπκπεξηθνξά-ζηφρν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Horner, Swaminathan, Sugai, & Smolkowski, 2012). 

 

10.9 Εεηήκαηα εζηθήο δενληνινγίαο 
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ε πξψην επίπεδν, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εμαζθαιίζζεθε εηδηθή άδεηα 

απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε πξφζβαζε ζηα 

ζρνιεία θαη ηηο ηάμεηο θαη λα καο επηηξαπεί ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

ε επφκελν επίπεδν, δφζεθε άδεηα απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ζηα νπνία 

δηεμήρζε ε έξεπλα. Καηά ηε ζπλάληεζε απηή, παξνπζηάζζεθε ζηνπο δηεπζπληέο ηφζν ε άδεηα 

απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φζν θαη ε αιιαγή λφκνπ (άξζξν 70 ηνπ λ. 

4485/2017) πνπ νξίδεη πιένλ φηη «γηα έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη από θνηηεηή Α.Δ.Ι. δελ απαηηείηαη 

ε εηζήγεζε ή γλώκε ηνπ Ι.Δ.Π. εθόζνλ ην ζρεηηθό αίηεκα ζπλνδεύεηαη από εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γενληνινγίαο ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. ή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Τκήκαηνο, 

εθόζνλ πξόθεηηαη γηα Παηδαγσγηθό Τκήκα» (ζει. 2001). Πιεξνθνξήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε 

θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ αλάγθε άκεζεο παξαηήξεζεο κέζα ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν, ηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζεο, ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ ηξφπν εμαζθάιηζεο ηεο 

άδεηαο απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ηξφπν δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. ε δεχηεξε θάζε, πξνζεγγίζζεθαλ θαη νη δάζθαινη ησλ ηάμεσλ ζηηο νπνίεο 

θνηηνχλ νη καζεηέο κε ηα ππφ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζήο 

ηνπο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηάμε ηνπο. Ζ επαθή απηή έδσζε ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο 

θαη ησλ ίδησλ γηα ηνλ ζθνπφ, ηε θχζε, ηηο δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο θαη ηνλ βαζκφ ηεο δηθήο 

ηνπο εκπινθήο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο. Κξίζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρεη ε παξνπζία παξαηεξεηψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, λα δνζνχλ νη 

απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία απηήο ηεο παξαηήξεζεο, ψζηε λα 

κελ αηζζαλζνχλ νη δάζθαινη ή νη δηεπζπληέο απεηινχκελνη απφ απηή ηε δηαδηθαζία.  

Δθφζνλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ήηαλ παηδηά, ήηαλ απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε 

άδεηαο θαη απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. 

Δπνκέλσο, εζηάιε κία ππεχζπλε δήισζε ζηνλ γνλέα ή θεδεκφλα ζηελ νπνία κπφξεζε λα 

ππνγξάςεη γηα ηε ζπλαίλεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σαπηφρξνλα, ρξεηάζηεθε λα ηνπο απνζηαιεί έλα ζπλνδεπηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ην 

νπνίν αλαθεξφηαλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο εξεπλήηξηαο, 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ηνλ πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ζπκκεηνρήο, ηε δηαβεβαίσζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

απνθιεηζηηθά εξεπλεηηθήο ηνπο αμηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ελεκεξψζεθαλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ απφ θάζε πηζαλφ ζσκαηηθφ ή ςπρνινγηθφ 

θίλδπλν, ηαιαηπσξία ή άιιεο δπζκελείο επηπηψζεηο θαη ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο γηα δηαθνπή 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, ελψ δφζεθαλ νη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηε 
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κε αιινίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. Αθφκε, αλαγξάθνληαλ ζηελ επηζηνιή 

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο εξεπλήηξηαο (δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), ζε 

πεξίπησζε πνπ ν γνλέαο ή θεδεκφλαο ηνπ παηδηνχ επηζπκνχζε πιεξνθνξίεο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Babbie, 2011∙ Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Όινη νη γνλείο 

ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο επέζηξεςαλ έγθαηξα θαη ππνγεγξακκέλα ηελ ππεχζπλε δήισζε 

ζπλαίλεζεο πνπ ηνπο ζηάιζεθε.  

11. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ 

11.1 Αξρηθή Αμηνιόγεζε - Δξσηεκαηνιόγην Goodman 

11.1.1  Πξψηνο ζπκκεηέρσλ  

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ γνλέα ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Goodman, ε ππνθιίκαθα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο Υπεξθηλεηηθόηεηαο θαη Γηάζπαζεο Πξνζνρήο ζεκείσζε ηελ 

αλψηαηε δπλαηή ηηκή, ην 10, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηε δηάγλσζε πνπ έρεη ήδε δνζεί ζην 

παηδί γηα ΓΔΠ-Τ. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη ζπλνδέο Γπζθνιίεο ζηηο Σρέζεηο ηνπ κε 

ηνπο Σπλνκειίθνπο, θαζψο νη απαληήζεηο έδσζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα ηελ ηηκή 7, 

πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα αλψηαηα φξηα γηα ππνςία παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. Ο καζεηήο 

θαίλεηαη, αθφκε, φηη εθδειψλεη θαη Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, θαζψο καο έδσζε ηελ ηηκή 7, πνπ 

βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν γηα ππνςία παζνινγίαο. ε πςειφ επίπεδν ήηαλ θαη ε ηηκή (6) 

ζηελ ππνθιίκαθα γηα ηηο Γηαηαξαρέο Σπλαηζζήκαηνο, πνπ ππνδειψλεη, επίζεο, ππνςία 

παζνινγίαο. Σέινο, ε ππνθιίκαθα γηα ηε Θεηηθή Κνηλσληθή Σπκπεξηθνξά είλαη ζε έλα ρακειφ 

επίπεδν, θαζψο ζεκείσζε ηελ ηηκή 3 πνπ δείρλεη ζεκαληηθά ειιείκκαηα. πλνιηθά, ε ηηκή 30 

πνπ βξέζεθε δείρλεη φηη ππάξρεη αμηνζεκείσηε δπζθνιία θαη καο δίλεη ζεκαληηθέο ελδείμεηο 

παζνινγηθήο θαηάζηαζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, βξέζεθαλ, επίζεο, πςειέο ηηκέο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο Υπεξθηλεηηθόηεηαο/Γηάζπαζεο Πξνζνρήο, Σρέζεσλ κε ηνπο Σπλνκειίθνπο, 

Σπλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ θαη Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο, ελψ ηδηαίηεξα ρακειή ήηαλ ε ηηκή 

γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, ε ζπλνιηθή ηηκή πνπ 

θαλεξψλεη ππνςία παζνινγίαο ήηαλ αξθεηά πςειή (33), ζε βαζκφ πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζηελ αλψηεξε δπλαηή (16-40). 

Καηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηφζν ζηνλ γνλέα φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα εληνπηζκφ ηπρφλ απνθιίζεσλ, νη ηηκέο ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο αιιά θαη 

ζπλνιηθά ηαπηίδνληαλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηηο αξρηθέο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη κία 
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ζηαζεξφηεηα ζηελ παξνπζία ζπκπησκάησλ θαη ζηελ επίδξαζή ηνπο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

θνηλσληθφ πξνθίι, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ γνλείο εθπαηδεπηηθνχο. 

Σν αξρηθό πξνθίι ππνδεηθλχεη ππνςία παζνινγίαο γηα φια ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  Γηαζπαζηηθόηεηα, Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή, Υπεξθηλεηηθόηεηα, Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο, Δλαληησκαηηθή ζηάζε – αλππαθνή, Φακειή ελζπλαίζζεζε, Σπκπεξηθνξέο 

Απόζπξζεο, Διιηπείο Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο, Φακειή ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε ηνπο άιινπο, 

Έληνλε αλεζπρία θαη λεπξηθόηεηα θαη Αγρώδεηο Σπκπεξηθνξέο. 

πλνπηηθά, νη δειψζεηο ηνπ γνλέα απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

  
 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

  3 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
  6 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  10 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  7 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  7 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  30 

Πίλαθαο 1- Αξρηθέο ηηκέο γνλέα από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα πξώην  

καζεηή 
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Αληίζηνηρα, κε βάζε ηηο δειψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ηηκέο 

ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ππνθιίκαθεο: 

 

  

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

  2 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
  7 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  10 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  8 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  8 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  33 

Πίλαθαο 2- Αξρηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνύ από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα  

πξώην καζεηή 
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11.1.2  Γεχηεξνο ζπκκεηέρσλ  

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ γνλέα ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Goodman, ε ππνθιίκαθα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο Υπεξθηλεηηθόηεηαο θαη Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο έδσζε ηελ ηηκή 9 

πνπ καο παξέρεη ζεκαληηθέο ελδείμεηο παζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηνηρείν αλακελφκελν βάζεη 

δηάγλσζεο γηα ΓΔΠ-Τ απφ αξκφδην δηαγλσζηηθφ θνξέα. Ζ επφκελε ππνθιίκαθα πνπ αθνξά 

ζηελ πνηφηεηα ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 7, πνπ είλαη κέζα ζηα 

φξηα γηα ππνςία παζνινγίαο. Ο ζπκκεηέρσλ παξνπζηάδεη, αθφκε, Σπλαηζζεκαηηθέο 

Γηαηαξαρέο, θαζψο νη απαληήζεηο ηνπ γνλέα έδσζαλ ηελ ηηκή 6 δείρλνληαο φηη ππάξρεη 

ζεκαληηθή ππνςία παζνινγηθήο θαηάζηαζεο. Πνιχ πςειή είλαη θαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί 

ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (8), ελψ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο ε 

ηηκή θηλείηαη ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα δίλνληαο ηελ ηηκή 2. ην ζχλνιφ ηεο, ε 

θιίκαθα έδσζε ηελ ηηκή 30 πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ καο πξντδεάδνπλ γηα κία 

παζνινγηθή θαηάζηαζε θαη θαλεξψλνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξγαιείνπ. 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ηηκέο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο ζε φιεο 

ηηο ππνθιίκαθεο, δείρλνληαο φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε επίπεδν ππεξθηλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, παξνξκεηηθόηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο (ηηκή 10), πξνβιεκάησλ δηαγσγήο 

(ηηκή 8), θνηλσληθώλ ζρέζεσλ (ηηκή 7) θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζθνιηώλ (ηηκή 7). Αλαθνξηθά 

κε ηηο δεμηφηεηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο, ε ππνθιίκαθα αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 2, 

δείρλνληαο ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε επίπεδν ππνςίαο παζνινγίαο. Δπνκέλσο, ηφζν νη 

επηκέξνπο ππνθιίκαθεο φζν θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ηηκή 32) θαλεξψλνπλ 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο παζνινγίαο.  

Καηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηφζν ζηνλ γνλέα φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, δελ ζεκεηψζεθαλ απνθιίζεηο ζηηο απαληήζεηο, θαζψο νη ηηκέο ζηηο επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο αιιά θαη ζπλνιηθά ήηαλ ζε θάζε πεξίπησζε αξθεηά θνληά κε ηηο αξρηθέο, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη κία ζηαζεξφηεηα ζηελ εθδήισζε δπζθνιηψλ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. 

Σν αξρηθό πξνθίι ππνδεηθλχεη ππνςία παζνινγίαο γηα φια ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά-ζπκπεξηθνξέο:  Γηαζπαζηηθόηεηα, Διιεηκκαηηθή Πξνζνρή, Υπεξθηλεηηθόηεηα, 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, Αλππαθνή – παξάβαζε θαλόλσλ, Φακειή ελζπλαίζζεζε, Σπκπεξηθνξέο 

Απόζπξζεο, Διιηπείο Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο, Φακειή ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε ηνπο άιινπο, 

Έληνλε αλεζπρία θαη λεπξηθόηεηα θαη Αγρώδεηο θαη Καηαζιηπηηθέο Δθδειώζεηο. 
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πλνπηηθά, νη δειψζεηο ηνπ γνλέα έδσζαλ ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

  2 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
  6 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  9 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  7 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  8 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  30 

  Πίλαθαο 3- Αξρηθέο ηηκέο γνλέα από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα δεύηεξν  

καζεηή 
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Αληίζηνηρα, κε βάζε ηηο δειψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ηηκέο 

ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ππνθιίκαθεο: 

  
 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

  2 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
  7 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  10 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  7 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  8 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 
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Πίλαθαο 4- Αξρηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνύ από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα  

δεύηεξν καζεηή 
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11.1.3 Σξίηνο ζπκκεηέρσλ  

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ γνλέα, ε ππνθιίκαθα ηεο Υπεξθηλεηηθόηεηαο θαη 

Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο ζεκείσζε ηδηαίηεξα πςειή ηηκή, ην 9, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ πνπ έρεη δνζεί ζην παηδί. Ζ ππνθιίκαθα πνπ 

ππνδειψλεη Γπζθνιίεο ζηηο Σρέζεηο κε ηνπο Σπλνκειίθνπο έδσζε ηελ ηηκή 6, πνπ θαλεξψλεη 

φηη ππάξρεη ππνςία παζνινγίαο, ελψ νξηαθή ήηαλ ε ηηκή πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ ππνθιίκαθα 

ησλ Σπλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ (ηηκή: 4). Αλαθνξηθά κε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, νη 

απαληήζεηο ηνπ γνλέα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ππνςία παζνινγίαο, θαζψο ζεκεηψζεθε 

ε ηηκή 7 πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη. 

Αθνινχζσο, ε ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο κε ηελ ηηκή 3 επηζεκαίλεη, 

επίζεο, ηελ ππνςία παζνινγίαο. Ζ θιίκαθα, ζην ζύλνιό ηεο, έδσζε ηελ ηηκή 26, ε νπνία είλαη 

κέζα ζηηο ηηκέο πνπ δείρλνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζηηο ζπκπεξηθνξέο-

ζηφρν πνπ δηεξεπλά θαη απνηεινχλ επίθεληξν ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη ηηκέο είλαη πςειέο ζε φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο, δείρλνληαο φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε επίπεδν Υπεξθηλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη Γηάζπαζεο Πξνζνρήο (ηηκή 10), Θεηηθή Κνηλσληθή Σπκπεξηθνξά (ηηκή 2), 

Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο (ηηκή 8), Σρέζεσλ κε ηνπο Σπλνκειίθνπο (ηηκή 7) θαη Σπλαηζζεκαηηθώλ 

Γπζθνιηώλ (ηηκή 6). Δπνκέλσο, ηφζν νη επηκέξνπο ππνθιίκαθεο φζν θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (ηηκή 31) θαλεξψλνπλ ζεκαληηθέο ππνςίεο παζνινγίαο. 

Όηαλ επαλαρνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηφζν ζηνλ γνλέα φζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο 

ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο αιιά θαη ζην ζχλνιν ηαπηίδνληαλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηηο 

αξρηθέο, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη κία ζηαζεξφηεηα ζηελ εθδήισζε δπζθνιηψλ ζηνλ 

ζπκκεηέρνληα θαη ζηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο θαη επίδξαζήο ηνπο ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. 

Σν αξρηθό πξνθίι ππνδεηθλχεη ππνςία παζνινγίαο γηα φια ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά:  Γηαζπαζηηθόηεηα, Γπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνρήο, 

Υπεξθηλεηηθόηεηα, Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, Δλαληησκαηηθή – πξνθιεηηθή ζηάζε, Αλππαθνή – 

παξάβαζε θαλόλσλ, Φακειή ελζπλαίζζεζε, Σπκπεξηθνξέο Απόζπξζεο, Διιηπείο Κνηλσληθέο 

Γεμηόηεηεο, Φακειή ζπλαηζζεκαηηθή ζύλδεζε κε ηνπο άιινπο, Έληνλε αλεζπρία θαη 

λεπξηθόηεηα θαη Αγρώδεηο θαη Καηαζιηπηηθέο Δθδειώζεηο. 
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πλνπηηθά, νη δειψζεηο ηνπ γνλέα έδσζαλ ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

  3 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
 4  

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  9 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  6 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  7 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  26 

  Πίλαθαο 5- Αξρηθέο ηηκέο γνλέα από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηξίην  

καζεηή 



Σελίδα 122 από 220                                                   
 

Αληίζηνηρα, νη δειψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

  2 

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
  6 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  10 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  7 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  8 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 
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Πίλαθαο 6- Αξρηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνύ από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα  

ηξίην καζεηή 
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11.2 Απνηειέζκαηα Παξαηεξήζεσλ  

11.2.1 Πξψηνο ζπκκεηέρσλ  

 

ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο θάζεο (θάζε Α), πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο παξαηεξήζεηο αλά 

βδνκάδα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα κε αλεμάξηεηε θαη ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ απφ δχν εθπαηδεπκέλνπο παξαηεξεηέο ζηελ ίδηα θιείδα παξαηήξεζεο. 

Ζ θάζε παξαηήξεζε δηαξθνχζε κία δηδαθηηθή ψξα θαη ήηαλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεκεξηλνχ, 

ηππηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. πλνιηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νρηψ 

παξαηεξήζεηο ζε δηάζηεκα δχν βδνκάδσλ θαη παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα αλά 

ζπκκεηέρνληα θαη αλά εκέξα παξαηήξεζεο. 

Καηά ηελ πξψηε παξαηήξεζε, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 28 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξά ζε δεηήκαηα επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, παξάβαζεο θαλφλσλ, αλππαθνήο θαη αδπλακίαο αλαζηνιήο παξνξκήζεσλ. Ζ 

ηηκή απηή είλαη ηδηαίηεξα πςειή θαη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ αλψηεξε δπλαηή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνθιίκαθαο, αθνχ νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη θπκαίλνληαη απφ 0 έσο 30. 

Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηηο ππφ δηεξεχλεζε 

ζπκπεξηθνξέο απηήο ηεο ππνθιίκαθαο. Αληίζεηα, δε θαίλεηαη λα παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο 

αλαθνξηθά κε εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, θαζψο ζεκεηψζεθε ε ηηκή 6 πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ρακειά φξηα γηα ηελ χπαξμε δηαηαξαρήο ή ςπρνπαζνινγίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα 

κπνξεί λα ιάβεη ηηκέο απφ 0 έσο 16. Σέινο, ε ππνθιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζε δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηα έιαβε ηελ ηηκή 6, 

ε νπνία είλαη ε αλψηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ε ελ ιφγσ ππνθιίκαθα. 

πλεπψο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ 

ζπλνιηθή ηηκή (total score) ηεο θιίκαθαο είλαη 40, αξθεηά πςειή, θαζψο νη δπλαηέο ηηκέο 

είλαη απφ 0 έσο 52.  

Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε έδεημε αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο κε ηελ ηηκή 28, πνπ δείρλεη ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο, θαζψο ε πςειφηεξε ηηκή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη ην 30. Ζ ππνθιίκαθα ησλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο έιαβε ηελ ηηκή 8, πνπ δείρλεη νξηαθέο 

δπζθνιίεο, ελψ αλαθνξηθά κε ζπκπεξηθνξέο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο, 

ν ζπκκεηέρσλ εθδήισζε ζνβαξέο δπζθνιίεο. Δηδηθφηεξα, ε ηηκή 6 είλαη ε αλψηεξε δπλαηή 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ε ελ ιφγσ ππνθιίκαθα. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ππνινγίδεηαη ζηηο 42 

κνλάδεο. 
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ηελ επφκελε παξαηήξεζε (ηξίηε), ν καζεηήο εθδήισζε εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζε πςειφ βαζκφ, θαζψο ε αληίζηνηρε ππνθιίκαθα έδσζε ηελ ηηκή 28. 

Πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο θάλεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα παξαηήξεζεο, θαζψο ε 

ππνθιίκαθα πνπ ηηο δηεξεπλά έδσζε ηελ ηηκή 12. Χο πξνο ηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο, ε αληίζηνηρε ππνθιίκαθα ηζνδπλακνχζε κε ηελ ηηκή 5, 

πνιχ θνληά ζηελ αλψηεξε δπλαηή πνπ είλαη ην 6. πλνιηθά, ην ζθνξ αληηζηνηρνχζε ζηελ ηηκή 

45. 

Ζ ηέηαξηε παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδσζε ηηο αθφινπζεο ηηκέο ζηηο 

επηκέξνπο ππνθιίκαθεο: ηελ ηηκή 27 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ ηηκή 10 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηηκή 5 ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην ζχλνιφ ηεο, ε θιίκαθα έδσζε ηειηθή ηηκή 42. 

ηελ επφκελε παξαηήξεζε (πέκπηε), νη ηηκέο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: ε ηηκή 

27 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ε ηηκή 11 ζηα 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ε ηηκή 6 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ δπζθνιηψλ 

ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Ζ ηειηθή ηηκή πνπ 

ζεκεηψζεθε ήηαλ ε ηηκή 44. 

 Ζ έθηε εκέξα παξαηήξεζεο έδεημε φηη ν καζεηήο έιαβε ηελ ηηκή 26 ζηελ ππνθιίκαθα 

ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηηκή αξθεηά πςειή πνπ δείρλεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Αθνινχζσο, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 12 

ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηηκή πνπ βξίζθεηαη, 

επίζεο, ζε πςειά επίπεδα, ελψ εθδήισζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ζπκπεξηθνξέο 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ηηκή 5 είλαη πνιχ θνληά ζηελ 

αλψηεξε δπλαηή πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ 

ππνινγίδεηαη ζηηο 43 κνλάδεο. 

Ζ επφκελε παξαηήξεζε (έβδνκε) έδεημε φηη σο πξνο ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ν καζεηήο εθδήισζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, θαζψο ζεκεηψζεθε ε ηηκή 27. 

Αλαθνξηθά κε εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 11, πνπ 

βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν, ελψ γηα ηελ ππνθιίκαθα πνπ δηεξεπλά ζπκπεξηθνξέο δηάζπαζεο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βξέζεθε ε ηηκή 5, ηδηαίηεξα πςειή. πλνιηθά, ε 

ηειηθή ηηκή ππνινγίδεηαη ζηηο 43 κνλάδεο. 

ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε ηεο αξρηθήο θάζεο (φγδνε), ν καζεηήο εκθάληζε 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε πςειφ βαζκφ, κε ηηκή 26, φπσο θαη 
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εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηηκή 12. Σέινο, εθδήισζε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα, αθνχ ε 

ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθιίκαθαο ήηαλ 5, ηηκή πνιχ θνληά ζηελ αλψηεξε δπλαηή. Καηά 

ζπλέπεηα, ε ηειηθή ηηκή πνπ πξνέθπςε ήηαλ 43, πνπ δείρλεη φηη παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζεο. 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Σηκέο αλά εκέξα αξρηθήο θάζεο  

1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 5

ε
 6

ε
 7

ε
 8

ε
 

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-30 

28 28 28 27 27 26 27 26 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-16 

6 8 12 10 11 12 11 12 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

0-6 

6 6 5 5 6 5 5 5 

Σπλνιηθό ηειηθό 

ζθνξ θιίκαθαο 

0-52 

40 42 45 42 44 43 43 43 

  Πίλαθαο 7- Σηκέο αλά εκέξα αξρηθήο θάζεο γηα πξώην καζεηή 
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ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο παξέκβαζεο (θάζε Β), πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο 

παξαηεξήζεηο αλά βδνκάδα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά 

ηελ αξρηθή θάζε, δειαδή κε αλεμάξηεηε θαη ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ-

ζηφρσλ απφ δχν εθπαηδεπκέλνπο παξαηεξεηέο ζηελ ίδηα θιείδα παξαηήξεζεο. Ζ θάζε 

παξαηήξεζε δηαξθνχζε κία δηδαθηηθή ψξα θαη ήηαλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεκεξηλνχ, ηππηθνχ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. πλνιηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθαέμη 

παξαηεξήζεηο ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ βδνκάδσλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, θαιχπηνληαο ηνλ 

δηπιάζην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θάζε πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο παξέκβαζεο.  

Καηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ηηκέο ζηηο επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο δηεξεχλεζεο, εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (ειιεηκκαηηθή 

αλαζηνιή παξνξκήζεσλ, επηζεηηθφηεηα, παξαβίαζε θαλφλσλ θαη αλππαθνή), εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (αγρψδεηο-θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

απφζπξζεο) θαη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο, γηα ηνλ πξώην 

ζπκκεηέρνληα: 

 

Τπνθιίκαθεο 
Σηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο  

1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 5

ε
 6

ε
 7

ε
 8

ε
 9

ε
  10

ε
  11

ε
  12

ε
  13

ε
  14

ε
  15

ε
  16

ε
  

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-30 

25 23 21 23 21 22 19 18 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

17 17 17 19 18 16 16 15 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-16 

7 6 6 4 5 6 5 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 5 6 6 4 4 4 5 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

0-6 

5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

Σπλνιηθό ηειηθό 

ζθνξ θιίκαθαο 

0-52 

37 34 31 31 29 32 28 26 27 26 26 27 25 23 23 23 

  Πίλαθαο 8- Σηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο γηα πξώην καζεηή 
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Σν παξαπάλσ γξάθεκα απεηθνλίδεη ηελ πνξεία θαη ηνλ βαζκφ επίδξαζεο ηεο 

παξέκβαζεο κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία ζηηο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ πξψηνπ 

ζπκκεηέρνληα πνπ αθνξνχλ ζε εμσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξέο, εζσηεξηθεπκέλεο 

δηαηαξαρέο θαη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα. Καηά ηε θάζε Α, 

πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο παξέκβαζεο, ε κέζε ηηκή γηα ην ζπλνιηθφ ηειηθφ ζθνξ ηεο 

θιίκαθαο ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο ήηαλ 42,8. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ 

εθδήισλε ηα ππφ κειέηε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 82,3%, πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ 

πνπ δείρλεη ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Καηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο (θάζε Β), ε κέζε ηηκή γηα ην ζπλνιηθό ζθνξ ηεο θιίκαθαο 

κεηψζεθε θαηά 14,8 κνλάδεο θαη έθηαζε ζην 28. Με άιια ιφγηα, παξαηεξήζεθε κία κέζε 

κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 34,58% ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. Δπηπιένλ, ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζεκεηψζεθε ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο εκέξεο 

ηεο παξέκβαζεο, φπνπ ε ηηκή αληηζηνηρνχζε ζηηο 23 κνλάδεο θαη δείρλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ 

κείσζε θαηά 46,26% ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο αλά ππνθιίκαθα, θαηά ηε θάζε Α ε κέζε ηηκή γηα ηα 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ήηαλ 27,13, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη ν 

Ζκέξεο Παξαηήξεζεο 

πλνιηθή  

ηηκή  

γηα 

πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο 

(0-52) 

 

Φάζε Α  Φάζε Β  
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ζπκκεηέρσλ εθδήισλε ζπκπεξηθνξέο επηζεηηθφηεηαο, παξνξκεηηθφηεηαο ζην 90,4%. Μεηά 

ηελ παξέκβαζε, ε ηηκή απηή κεηψζεθε θαηά 29,25% πεξίπνπ. Ζ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ 

ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζεκεηψζεθε ζηελ ηειεπηαία 

εκέξα παξέκβαζεο, φπνπ ν ζπκκεηέρσλ κείσζε θαηά 44,71% ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο. Χο πξνο ηελ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ε 

κέζε ηηκή ηεο πξψηεο θάζεο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε ήηαλ 10,25, πνπ δείρλεη φηη 

εκθαλίδνληαλ ζην 64,06% νη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζηηο αξρηθέο εκέξεο παξαηήξεζεο. Σν 

πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε θαηά 48,78% κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο, κε ηε κεγαιχηεξε 

κείσζε λα ζεκεηψλεηαη πξνο ην ηέινο ησλ εκεξψλ παξέκβαζεο (13
ε
 έσο 15

ε
 εκέξα ηεο 

θάζεο Β). Σέινο, ζηελ ηειεπηαία ππνθιίκαθα πνπ ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθόηεηαο, ν ζπκκεηέρσλ έδεημε ζηελ πξψηε θάζε φηη ε παξνπζία απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θηάλεη ζην 89,67% θαηά κέζν φξν. Μεηά ηελ παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή 

Ηζηνξία, ην πνζνζηφ κεηψζεθε θαηά 32,53%, ελψ ε κεγαιχηεξε βειηίσζε παξαηεξήζεθε 

ζηηο έμη ηειεπηαίεο εκέξεο παξέκβαζεο (βι. πίλαθα κε ηηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο). Σν 

γεγνλφο απηφ δείρλεη κία ζηαζεξφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ 

νθείιεηαη ζε θάηη ζπζηεκαηηθφ (παξέκβαζε κε Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο) θαη φρη ζε παξάγνληεο 

ηπραηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε κεγαιχηεξε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο παξαηεξήζεθε σο 

πξνο ηηο εζσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (άγρνο, θαηάζιηςε θαη ζπκπεξηθνξέο 

απφζπξζεο) θαη, αθνινχζσο, ζηηο δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηα 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (επηζεηηθφηεηα-βία, παξνξκεηηθφηεηα, 

παξάβαζε θαλφλσλ). Αθφκε, φπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα, ζεκεηψλεηαη βειηίσζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ ηελ πξψηε εκέξα παξέκβαζεο κε ηελ Κνηλσληθή 

Ηζηνξία.  
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11.2.2 Γεχηεξνο ζπκκεηέρσλ   

 

Καηά ηελ πξψηε εκέξα παξαηήξεζεο ηεο αξρηθήο θάζεο, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 25 ζηελ 

ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, παξάβαζεο θαλφλσλ θαη παξνξκεηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, νη 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη ζε πςειφ 

βαζκφ. Παξαηεξνχληαη, επίζεο, δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, θαζψο 

ζεκεηψζεθε ε ηηκή 14 πνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν. Σέινο, ε ππνθιίκαθα πνπ 

αλαθέξεηαη ζε δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηα έιαβε ηελ ηηκή 6, ε νπνία είλαη ε αλψηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπγθεληξψζεη ε ελ ιφγσ ππνθιίκαθα. πλεπψο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζπλνιηθή ηηκή (total score) ηεο θιίκαθαο είλαη 45, 

αξθεηά πςειή, θαζψο νη δπλαηέο ηηκέο είλαη απφ 0 έσο 52.  

Ζ δεχηεξε εκέξα παξαηήξεζεο έδεημε φηη ν καζεηήο έιαβε ηελ ηηκή 27 ζηελ 

ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηηκή αξθεηά πςειή πνπ 

δείρλεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Ζ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο έδσζε ηελ ηηκή 12, πνπ θαλεξψλεη δπζθνιίεο ζε πςειφ βαζκφ, ελψ 

εθδειψζεθαλ, αθφκε, ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ζπκπεξηθνξέο ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ηηκή 5 είλαη πνιχ θνληά ζηελ αλψηεξε 

δπλαηή πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ε ελ ιφγσ ππνθιίκαθα. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ππνινγίδεηαη 

ζηηο 44 κνλάδεο. 

Καηά ηελ επφκελε εκέξα παξαηήξεζεο (ηξίηε), ν καζεηήο εθδήισζε εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, θαζψο ε αληίζηνηρε ππνθιίκαθα έδσζε 

ηελ ηηκή 28. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο ήηαλ, επίζεο, ζε έλαλ ζρεηηθά πςειφ βαζκφ, θαζψο ε ππνθιίκαθα 

πνπ ηηο δηεξεπλά έδσζε ηελ ηηκή 11. Χο πξνο ηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, ε αληίζηνηρε ππνθιίκαθα ηζνδπλακνχζε κε ηελ ηηκή 5, πνιχ θνληά ζηελ 

αλψηεξε δπλαηή πνπ είλαη ην 6. πλνιηθά, ην ηειηθφ ζθνξ αληηζηνηρνχζε ζηελ ηηκή 44. 

Ζ ηέηαξηε εκέξα παξαηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδσζε ηηο αθφινπζεο ηηκέο 

ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο: ηελ ηηκή 25 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηελ ηηκή 13 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηηκή 4 ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην ζχλνιφ ηεο, ε θιίκαθα έδσζε ηειηθή ηηκή 42. 
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ηελ επφκελε εκέξα παξαηήξεζεο (πέκπηε), νη ηηκέο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη 

αθφινπζεο: ε ηηκή 27 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ε 

ηηκή 11 ζηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ε ηηκή 5 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Ζ ζπλνιηθή ηηκή 

πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ε ηηκή 43. 

Καηά ηελ έθηε εκέξα παξαηήξεζεο, ν καζεηήο παξνπζίαζε εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε πςειφ βαζκφ, θαζψο δφζεθε ε ηηκή 26 ζηελ αληίζηνηρε 

ππνθιίκαθα. Έπεηηα, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 12 γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

απφζπξζεο, ηηκή εμίζνπ πςειή, ελψ εθδειψζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

αλαθνξηθά κε δεηήκαηα δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε 

αληίζηνηρε ππνθιίκαθα αληηζηνηρνχζε ζηελ αλψηεξε δπλαηή ηηκή, ην 6. πλνιηθά, ε ηειηθή 

ηηκή ππνινγίδεηαη ζηηο 44 κνλάδεο. 

Ζ αθφινπζε εκέξα παξαηήξεζεο (έβδνκε) έδεημε φηη ν καζεηήο εθδήισζε ζε 

ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαζψο ε αληίζηνηρε 

ππνθιίκαθα έδσζε ηελ ηηκή 27. Πέξαλ ηνχηνπ, εληνπίζζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ θαη 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε ππνθιίκαθα ησλ πξψησλ έιαβε ηελ ηηκή 

12 θαη ε ππνθιίκαθα ησλ δεχηεξσλ ηελ ηηκή 5. Ζ ζπλνιηθή ηειηθή ηηκή αληηζηνηρνχζε ζηηο 44 

κνλάδεο. 

Σέινο, ε φγδνε εκέξα παξαηήξεζεο ηεο αξρηθήο θάζεο γηα απηφ ηνλ ζπκκεηέρνληα 

έδσζε ηηο αθφινπζεο πνιχ πςειέο ηηκέο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ: ηελ ηηκή 27 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ ηηκή  13 γηα ζπκπεξηθνξέο αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο θαη απφζπξζεο θαη 

ηελ ηηκή 6 γηα δεηήκαηα δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλνιηθά, 

πξνέθπςε ε ηηκή 46, πνπ ήηαλ ε πςειφηεξε ηηκή πνπ ζεκεηψζεθε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπκκεηέρνληα ζηελ αξρηθή θάζε.  
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Τπνθιίκαθεο 
Σηκέο αλά εκέξα αξρηθήο θάζεο  

1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 5

ε
 6

ε
 7

ε
 8

ε
 

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-30 

25 27 28 25 27 26 27 27 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-16 

14 12 11 13 11 12 12 13 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

0-6 

6 5 5 4 5 6 5 6 

Σπλνιηθό ηειηθό 

ζθνξ θιίκαθαο 

0-52 

45 44 44 42 43 44 44 46 

  Πίλαθαο  9- Σηκέο αλά εκέξα αξρηθήο θάζεο γηα δεύηεξν καζεηή 
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Καηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο, νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ αλά εκέξα παξαηήξεζεο γηα 

ηνλ δεχηεξν ζπκκεηέρνληα ζε ζρέζε κε ηηο ππνθιίκαθεο ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθόηεηαο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

  

 

Τπνθιίκαθεο 
Σηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο  

1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 5

ε
 6

ε
 7

ε
 8

ε
 9

ε
  10

ε
  11

ε
  12

ε
  13

ε
  14

ε
  15

ε
  16

ε
  

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-30 

25 23 21 20 20 19 17 17 18 15 15 13 13 12 12 11 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-16 

11 10 10 8 9 8 7 7 7 8 7 7 6 6 6 5 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

0-6 

5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Σπλνιηθό ηειηθό 

ζθνξ θιίκαθαο 

0-52 

41 38 35 33 34 31 27 27 28 26 25 23 22 21 21 19 

Πίλαθαο 10- Σηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο γηα δεύηεξν καζεηή 
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Σν παξαπάλσ γξάθεκα αλαπαξηζηά ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο 

ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ζηηο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ δεχηεξνπ ζπκκεηέρνληα ηεο 

κειέηεο. Σν πνζνζηφ παξνπζίαο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδήισλε ν 

ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε αληηζηνηρνχζε ζην 84,61% θαηά κέζν φξν. 

Μεηά ηε ρνξήγεζε ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, ην πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε θαηά 35,95%. Ζ 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζεκεηψλεηαη, σζηφζν, ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο εκέξεο παξέκβαζεο, φπνπ 

ε κείσζε ζην πνζνζηφ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζπλνιηθά ππνινγίδεηαη απφ 

52,27% έσο 56,81%. Αθφκε, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπκκεηέρνληα απφ ηελ πξψηε κέξα εηζαγσγήο ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, αιιά αηζζεηή 

δηαθνξά αξρίδεη λα ζεκεηψλεηαη απφ ηελ έθηε κέξα ηεο παξέκβαζεο θη έπεηηα.  

Χο πξνο ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, ν ζπκκεηέρσλ, πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ (θάζε Α), εθδήισλε εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 

88,33% θαηά κέζν φξν (κέζε ηηκή εθδήισζεο: 26,5/30). Μεηά ηελ παξέκβαζε, ην πνζνζηφ 

απηφ κεηψζεθε θαηά 36,07% πεξίπνπ. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο, σζηφζν, ζεκεηψζεθαλ ζηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο εκέξεο παξέκβαζεο, φπνπ ην πνζνζηφ παξνπζίαο ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο κεηψζεθε κέρξη θαη θαηά 58,5%. ε ζρέζε κε ηα 

πλνιηθή  

ηηκή  

γηα 

πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο 

(0-52) 

Ζκέξεο Παξαηήξεζεο 

Φάζε Β  Φάζε Α  
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εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ν ζπκκεηέρσλ παξνπζίαδε θαηά ηελ πξψηε θάζε 

αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο ζην 76,56% θαηά κέζν 

φξν, πνζνζηφ πνπ κεηψζεθε θαηά 37,71% κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία. 

Δηδηθφηεξα, ε πην αηζζεηή κείσζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο παξαηεξήζεθε πξνο ην ηέινο ησλ 

ζπλεδξηψλ (13
ε
 έσο 16

ε
 εκέξα παξέκβαζεο), φπνπ ην κέζν πνζνζηφ εθδήισζεο θαηά ηελ 

πξψηε θάζε κεηψζεθε απφ 51,02% έσο θαη 59,18%. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο, θαηά ηελ πξψηε θάζε ν ζπκκεηέρσλ εκθάληδε ζην 87,5% 

θαηά κέζν φξν ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο, ηηο νπνίεο, κεηά ηελ παξέκβαζε, κείσζε θαηά 

30,86%. Δπηπιένλ, ε κεγαιχηεξε κείσζε ζεκεηψζεθε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλεδξηψλ 

παξέκβαζεο, φπνπ ε κέζε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε έθηαλε ζην 42,86%. 

Καηά ζπλέπεηα, ε παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία επέδξαζε πεξηζζφηεξν ζεηηθά σο 

πξνο ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνο ηα 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο – 

ππεξθηλεηηθφηεηα. 
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11.2.3 Σξίηνο ζπκκεηέρσλ  

 

Καηά ηελ πξψηε εκέξα παξαηήξεζεο ηεο αξρηθήο θάζεο, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 24 ζηελ 

ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, παξάβαζεο θαλφλσλ θαη παξνξκεηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, νη 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο εληνπίδνληαη ζε 

πςειφ βαζκφ. Παξαηεξνχληαη, επίζεο, δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, θαζψο ζεκεηψζεθε ε ηηκή 13 πνπ βξίζθεηαη ζε 

πνιχ πςειφ βαζκφ. Σέινο, ε ππνθιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζε δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη 

δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηα έιαβε ηελ ηηκή 5, ε νπνία είλαη πνιχ 

θνληά ζηελ αλψηεξε ηηκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ε ελ ιφγσ ππνθιίκαθα. 

πλεπψο, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξέο. Ζ 

ζπλνιηθή ηηκή (total score) ηεο θιίκαθαο είλαη 42, αξθεηά πςειή, θαζψο νη δπλαηέο ηηκέο 

είλαη απφ 0 έσο 52.  

Ζ δεχηεξε εκέξα παξαηήξεζεο έδεημε φηη ε ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηζνδπλακνχζε κε ηελ ηηκή 26, ηηκή αξθεηά πςειή πνπ δείρλεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Ζ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο 

αληηζηνηρνχζε ζηελ ηηκή 11, ελψ παξαηεξήζεθαλ, επίζεο, δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε 

ζπκπεξηθνξέο δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ηηκή 4 είλαη πνιχ 

θνληά ζηελ αλψηεξε δπλαηή πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ε ελ ιφγσ ππνθιίκαθα. Σν ζπλνιηθφ 

ζθνξ ππνινγίδεηαη ζηηο 41 κνλάδεο. 

Καηά ηελ επφκελε εκέξα παξαηήξεζεο (ηξίηε), ν καζεηήο εθδήισζε εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε πςειφ βαζκφ, θαζψο ε αληίζηνηρε ππνθιίκαθα έδσζε ηελ ηηκή 

25. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

απφζπξζεο ήηαλ, επίζεο, ζε έλαλ ζρεηηθά πςειφ βαζκφ, θαζψο ε ππνθιίκαθα πνπ ηηο 

δηεξεπλά έδσζε ηελ ηηκή 12. Χο πξνο ηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, ε αληίζηνηρε ππνθιίκαθα ηζνδπλακνχζε κε ηελ ηηκή 5, πνιχ θνληά ζηελ 

αλψηεξε δπλαηή πνπ είλαη ην 6. πλνιηθά, ην ηειηθφ ζθνξ αληηζηνηρνχζε ζηελ ηηκή 42. 

Ζ ηέηαξηε εκέξα παξαηήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έδσζε ηηο αθφινπζεο ηηκέο 

ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο: ηελ ηηκή 24 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηελ ηηκή 14 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ ηηκή 5 ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο 

θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην ζχλνιφ ηεο, ε θιίκαθα έδσζε ηειηθή ηηκή 43. 
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ηελ επφκελε εκέξα παξαηήξεζεο (πέκπηε), νη ηηκέο πνπ δφζεθαλ ήηαλ νη 

αθφινπζεο: ε ηηκή 26 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ε 

ηηκή 11 ζηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ε ηηκή 4 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Ζ ζπλνιηθή ηηκή 

πνπ ζεκεηψζεθε ήηαλ ε ηηκή 41. 

Ζ έθηε εκέξα παξαηήξεζεο έδεημε φηη ν καζεηήο έιαβε ηελ ηηκή 25 ζηελ ππνθιίκαθα 

ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηηκή αξθεηά πςειή πνπ δείρλεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο ππφ δηεξεχλεζε ζπκπεξηθνξέο. Αθνινχζσο, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 

12 ζηελ ππνθιίκαθα ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηηκή πνπ βξίζθεηαη, 

επίζεο, ζε πςειά επίπεδα, ελψ εθδειψζεθαλ θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε 

ζπκπεξηθνξέο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε ηηκή 6 είλαη ε 

αλψηεξε δπλαηή πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. Σν ζπλνιηθφ ηειηθφ 

ζθνξ ππνινγίδεηαη ζηηο 43 κνλάδεο. 

Ζ επφκελε εκέξα παξαηήξεζεο (έβδνκε) έδεημε φηη σο πξνο ηα εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ν καζεηήο εθδήισζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, θαζψο ζεκεηψζεθε ε 

ηηκή 27. Αλαθνξηθά κε εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζεκεηψζεθε ε ηηκή 12, 

πνπ δείρλεη δπζθνιίεο ζε πςειφ επίπεδν. Ζ ηηκή 6 βξέζεθε ζηελ ππνθιίκαθα πνπ δηεξεπλά 

ζπκπεξηθνξέο δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ  αληηζηνηρεί ζηελ 

πςειφηεξε δπλαηή ηηκή. πλνιηθά, ε ηειηθή ηηκή ππνινγίδεηαη ζηηο 45 κνλάδεο, πνπ δείρλεη 

φηη παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο. 

ηελ ηειεπηαία εκέξα παξαηήξεζεο ηεο αξρηθήο θάζεο (φγδνε), ν καζεηήο εκθάληζε 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε ηδηαίηεξα πςειφ βαζκφ, κε ηηκή 27, φπσο θαη 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηηκή 12. Σέινο, εθδήισζε ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα, αθνχ ε 

ηηκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνθιίκαθαο ήηαλ 5, ηδηαίηεξα πςειή. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλνιηθή 

ηειηθή ηηκή πνπ πξνέθπςε ήηαλ 44 κνλάδεο. 
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Τπνθιίκαθεο 
Σηκέο αλά εκέξα αξρηθήο θάζεο  

1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 5

ε
 6

ε
 7

ε
 8

ε
 

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-30 

24 26 25 24 26 25 27 27 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-16 

13 11 12 14 11 12 12 12 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

0-6 

5 4 5 5 4 6 6 5 

Σπλνιηθό ηειηθό 

ζθνξ θιίκαθαο 

0-52 

42 41 42 43 41 43 45 44 

  Πίλαθαο 11- Σηκέο αλά εκέξα αξρηθήο θάζεο γηα ηξίην καζεηή 
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Καηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο κε ηε ρνξήγεζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ Κνηλσληθψλ 

Ηζηνξηψλ, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο ηηκέο ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο δηεξεχλεζεο, 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο, γηα ηνλ ηξίην ζπκκεηέρνληα:   

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Σηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο  

1
ε
 2

ε
 3

ε
 4

ε
 5

ε
 6

ε
 7

ε
 8

ε
 9

ε
  10

ε
  11

ε
  12

ε
  13

ε
  14

ε
  15

ε
  16

ε
  

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-30 

21 19 20 17 19 15 17 16 14 15 14 12 11 11 11 10 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

0-16 

10 10 8 8 6 7 6 6 6 5 5 6 5 4 5 4 

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

0-6 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 

Σπλνιηθό ηειηθό 

ζθνξ θιίκαθαο 

0-52 

35 32 32 28 28 25 26 25 23 23 22 21 18 18 18 16 

  Πίλαθαο 12- Σηκέο αλά εκέξα παξέκβαζεο γηα ηξίην καζεηή 
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Σν παξαπάλσ γξάθεκα απεηθνλίδεη ηνλ βαζκφ επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ ηξίηνπ ζπκκεηέρνληα, πνπ ζρεηίδνληαη κε εμσηεξηθεπκέλεο 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξέο, εζσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. Καηά ηελ πξψηε θάζε, πνπ δελ εθαξκνδφηαλ θάπνην είδνο 

παξέκβαζεο, ην κέζν ζπλνιηθφ πνζνζηφ παξνπζίαο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ήηαλ 

81,96%, πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ πνπ δείρλεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο, ην πνζνζηφ κεηψζεθε θαηά 42,82%. Μάιηζηα, ε κεγαιχηεξε βειηίσζε 

ζεκεηψζεθε πξνο ην ηέινο ησλ εκεξψλ παξέκβαζεο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο ζπκπεξηθνξέο-

ζηφρνπο (εμσηεξηθεπκέλα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, εζσηεξηθεπκέλα θαη πξνβιήκαηα 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο). Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ πξψηε κέξα 

εηζαγσγήο ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο παξαηεξήζεθε αηζζεηή βειηίσζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπκκεηέρνληα. 

Χο πξνο ηηο ππνθιίκαθεο, ν ζπκκεηέρσλ, πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε, εθδήισλε θαηά 

κέζν φξν εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην 85%, πνζνζηφ πνπ, φκσο, κεηψζεθε 

θαηά 40,67% κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο. Πξνο ην ηέινο ησλ ζπλεδξηψλ 

παξέκβαζεο, παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ, πνπ 

θπκαηλφηαλ απφ 56,86% έσο θαη 60,79%. Αθνινχζσο, ζε ζρέζε κε ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πλνιηθή  

ηηκή  

γηα 

πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο 

(0-52) 

Φάζε Α  Φάζε Β  

Ζκέξεο Παξαηήξεζεο 
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πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ην κέζν πνζνζηφ παξνπζίαο θαηά ηελ πξψηε θάζε αληηζηνηρνχζε 

ζην 75,81% θαη, κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, κεηψζεθε θαηά 47,98%. ηελ 

ηειεπηαία εκέξα παξέκβαζεο ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, φπνπ ν ζπκκεηέρσλ κείσζε ηηο αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο θαηά 67,02%, κείσζε πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηε 14
ε
 εκέξα 

παξέκβαζεο. Οη δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηαο αλαγλσξίδνληαη πξηλ απφ ηελ 

παξέκβαζε ζην 83,33% θαηά κέζν φξν, πνζνζηφ πνπ κεηψζεθε θαηά 41,2% κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο. Αθφκε, ε κεγαιχηεξε βειηίσζε εληνπίζζεθε πξνο ην 

ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, φπνπ νη δπζθνιίεο κεηψζεθαλ θαηά 60%. Δπνκέλσο, ε Κνηλσληθή 

Ηζηνξία επέδξαζε ζεηηθά ζηηο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπκκεηέρνληα, 

κεηψλνληαο πεξηζζφηεξν ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη, αθνινχζσο ηηο 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηα εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα. 
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11.3 Σειηθή Αμηνιόγεζε - Δξσηεκαηνιόγην Goodman 

11.3.1 Πξψηνο πκκεηέρσλ  

 

Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ γνλέα απνηππψλνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

 5  

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
 4  

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  8 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  5 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  5 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο 

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  22 

  
Πίλαθαο 13- Σειηθέο ηηκέο γνλέα από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα πξώην 

καζεηή 
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Αληίζηνηρα, νη απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έδσζαλ ηηο αθφινπζεο ηηκέο αλά 

ππνθιίκαθα δηεξεχλεζεο: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

 5  

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
 5  

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  8 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
  6 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  5 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  24 

  Πίλαθαο 14- Σειηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνύ από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα 

πξώην καζεηή 
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Γξάθεκα απεηθόληζεο αξρηθώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ από απαληήζεηο γνλέα ζην Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηνλ πξώην 

καζεηή  

Γξάθεκα απεηθόληζεο αξρηθώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ από απαληήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ζην Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηνλ 

πξώην καζεηή  
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Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ γνλέα ζηηο δχν εμεηαδφκελεο θάζεηο, 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά 26,7% 

ζηνλ ζπλνιηθφ δείθηε ηεο θιίκαθαο. Με άιια ιφγηα, ν ζπλνιηθφο δείθηεο ζηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε αληηζηνηρνχζε ζηελ ηηκή 30, ελψ ζηε δεχηεξε αμηνιφγεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο ε ζπλνιηθή ηειηθή ηηκή ήηαλ 22. Χζηφζν, 

εμαθνινπζεί ε ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα γηα ππνςία 

παζνινγίαο, αθνχ νη δπλαηέο ηηκέο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο, απφ 17 έσο θαη 40. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, νη ηηκέο γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο 

Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο θαη ησλ Σπλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ αλαγλσξίδνπλ πιένλ 

νξηαθά ηελ χπαξμε θάπνηαο δπζθνιίαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο, ελψ ζηελ 

αξρηθή αμηνιφγεζε νη ηηκέο ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο έδεηρλαλ ζνβαξή ππνςία παζνινγίαο 

ζηνλ ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληα. Δπηπιένλ, αηζζεηή κεηαβνιή ζεκεηψζεθε θαη σο πξνο ηηο 

ππνθιίκαθεο ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο θαη ησλ Σρέζεσλ κε ηνπο Σπλνκειίθνπο, 

παξακέλνληαο, φκσο, κέζα ζην εχξνο ηηκψλ γηα ππνςία παζνινγίαο. Αθνινχζσο, ε ηηκή γηα 

ηηο Γπζθνιίεο Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηα, παξ’ φιν πνπ κεηψζεθε θαηά 20% ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή ηηκή, δείρλεη, αθφκε, ππνςία παζνινγίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο δχν 

εμεηαδφκελεο θάζεηο έδεημε φηη ν ζπλνιηθφο δείθηεο ηεο θιίκαθαο κεηψζεθε θαηά 27,27%. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε νη απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έδσζαλ ζπλνιηθή 

ηειηθή ηηκή 33, ελψ ζηελ ηειηθή κεηψζεθε θαηά 9 κνλάδεο θαη έθηαζε ηελ ηηκή 24. Χζηφζν, 

βξίζθεηαη θαη πάιη κέζα ζηα φξηα γηα ππνςία παζνινγίαο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ 

αιιαγέο ζηηο ηηκέο θάζε ππνθιίκαθαο, κε ηηο κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο λα ζεκεηψλνληαη ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο θαη ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο. Μάιηζηα, 

θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, παξαηεξήζεθε φηη νη ηηκέο πνπ αθνξνχζαλ ζηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή Σπκπεξηθνξά θαη ηηο Σπλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο δείρλνπλ πιένλ ζε έλα νξηαθφ 

επίπεδν ηελ χπαξμε θάπνηαο δπζθνιίαο, ελψ θαηά ηελ αξρηθή θαλέξσλαλ, φπσο θαη νη 

ππφινηπεο, ζνβαξή ππνςία παζνινγίαο, παξαηήξεζε πνπ ζεκεηψζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αλαθνξψλ ηνπ γνλέα.   
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11.3.2 Γεχηεξνο πκκεηέρσλ  

 

Οη απαληήζεηο ηνπ γνλέα κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο έδσζαλ ηηο παξαθάησ ηηκέο αλά 

ππνθιίκαθα: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

 5  

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
 4  

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  7 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
 3  

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
 3  

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  17 

  Πίλαθαο 15- Σειηθέο ηηκέο γνλέα από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα  

δεύηεξν καζεηή 
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Αθνινχζσο, νη απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αληηζηνηρνχλ ζηηο αθφινπζεο ηηκέο: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

 5  

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
 5  

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  8 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
 4  

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
  4 

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  21 

  Πίλαθαο 16- Σειηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνύ από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα 

δεύηεξν καζεηή 
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Γξάθεκα απεηθόληζεο αξρηθώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ από απαληήζεηο γνλέα ζην Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηνλ δεύηεξν 

καζεηή  

 

Γξάθεκα απεηθόληζεο αξρηθώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ από απαληήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ζην Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηνλ 

δεύηεξν καζεηή  
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Μεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο, νη απαληήζεηο ηνπ γνλέα έδεημαλ κία αηζζεηή 

κεηαβνιή ζηηο ηηκέο ηφζν αλά ππνθιίκαθα φζν θαη ζπλνιηθά. Δηδηθφηεξα, ν ζπλνιηθφο 

δείθηεο αληηζηνηρνχζε ζηελ ηηκή 30, πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, ελψ 

κεηά ηελ παξέκβαζε κεηψζεθε θαηά 43,33%. Ζ ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε θαηά ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε αληηζηνηρεί ζην ρακειφηαην άθξν (ηηκή: 17) γηα ππνςία παζνινγίαο, θαζψο ην 

εχξνο ηηκψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θπκαίλεηαη απφ 17 έσο 40. Αλαθνξηθά κε ηηο 

ηηκέο αλά ππνθιίκαθα, παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζε φιεο ηηο ππνθιίκαθεο. Δηδηθφηεξα, νη 

κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο 

Σπκπεξηθνξάο, ησλ Σρέζεσλ κε ηνπο Σπλνκειίθνπο θαη ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο, φπνπ νη 

δπζθνιίεο αλαγλσξίδνληαη πιένλ ζε νξηαθφ επίπεδν. Οξηαθή είλαη θαη ε ηηκή πνπ δφζεθε σο 

πξνο ηηο Σπλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο, πνπ ε κείσζε ππνινγίδεηαη ζην 33,3%. Ζ κφλε ηηκή 

πνπ παξακέλεη κέζα ζην εχξνο ηηκψλ γηα ππνςία παζνινγίαο είλαη ηεο ππνθιίκαθαο ησλ 

Γπζθνιηώλ πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηαο, φπνπ αλαγλσξίζηεθε ε κηθξφηεξε κεηαβνιή ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηηκή πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε.  

Χο πξνο ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν ζπλνιηθφο ηειηθφο δείθηεο ηεο θιίκαθαο 

κεηψζεθε θαηά 34,38% ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε πνπ είρε πξνθχςεη θαηά ηελ αξρηθή 

αμηνιφγεζε. Χζηφζν, ε ηηκή παξακέλεη κέζα ζην εχξνο ηηκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ππνςία 

παζνινγίαο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο φισλ ησλ ππνθιηκάθσλ, κε ηηο 

κεγαιχηεξεο λα ζεκεηψλνληαη, επίζεο, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο 

Σπκπεξηθνξάο, ησλ Σρέζεσλ κε ηνπο Σπλνκειίθνπο θαη ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο. ηηο δχν 

πξψηεο ππνθιίκαθεο νη ηηκέο εληάζζνληαη πιένλ ζηελ θαηεγνξία ηεο νξηαθήο αλαγλψξηζεο 

θάπνηαο δπζθνιίαο, ελψ γηα ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ε ηηκή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κέζα 

ζην εχξνο ηηκψλ γηα ππνςία παζνινγίαο (4-10), αιιά βξίζθεηαη ζην ρακειφηαην φξην (ηηκή: 

4). ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο, ε ακέζσο κεγαιχηεξε κείσζε ππνινγίδεηαη ζηελ 

ππνθιίκαθα πνπ δηεξεπλά Σπλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο, φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο 

αλαγλσξίδνληαη πιένλ νξηαθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σέινο, ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε 

Γπζθνιίεο Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηαο εμαθνινπζεί λα δείρλεη ππνςία παζνινγίαο, ε 

νπνία κεηψζεθε θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή, κεηαβνιή πνπ αλαγλσξίζζεθε σο ε 

κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο.   
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11.3.3 Σξίηνο πκκεηέρσλ  

 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ 

γνλέα κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

 5  

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
3   

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

 6  

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
 3  

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
 3  

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

 15  

  Πίλαθαο 17- Σειηθέο ηηκέο γνλέα από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα  

ηξίην καζεηή 



Σελίδα 150 από 220                                                   
 

Αληίζηνηρα, ν πίλαθαο πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ δείρλεη ηηο ηηκέο απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ: 

 

 

Τπνθιίκαθεο 
Απνπζία 

παζνινγίαο 

Οξηαθή 

παζνινγία 

Τπνςία 

παζνινγίαο 

Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά 

 5  

Γηαηαξαρέο 

Σπλαηζζήκαηνο 
 5  

Διιεηκκαηηθή 

πξνζνρή-  

Υπεξθηλεηηθόηεηα 

  7 

Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο 
 4  

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
 3  

Σπλνιηθόο 

Γείθηεο  

(όιεο νη ππνθιίκαθεο 

εθηόο από ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή 

Σπκπεξηθνξά) 

  19 

 

  

Πίλαθαο 18- Σειηθέο ηηκέο εθπαηδεπηηθνύ από Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα  

ηξίην καζεηή 
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Γξάθεκα απεηθόληζεο αξρηθώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ από απαληήζεηο γνλέα ζην Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηνλ ηξίην 

καζεηή 

Γξάθεκα απεηθόληζεο αξρηθώλ θαη ηειηθώλ ηηκώλ από απαληήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ζην Δξσηεκαηνιόγην Goodman γηα ηνλ 

ηξίην  καζεηή  
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Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πνπ αθνινχζεζε ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο κε ηηο Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο έδεημε φηη ζηηο απαληήζεηο ηνπ γνλέα παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κεηαβνιή, θαζψο ε 

αξρηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ δείθηε ηεο θιίκαθαο κεηψζεθε θαηά 42,31%. Πην αλαιπηηθά, ε 

ηειηθή ηηκή πνπ πξνέθπςε, ην 15, βξίζθεηαη πιένλ κέζα ζην εχξνο ηηκψλ γηα νξηαθή 

αλαγλψξηζε δπζθνιηψλ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. Χο πξνο ηηο ηηκέο αλά ππνθιίκαθα, 

ζεκεηψζεθαλ, επίζεο, αηζζεηέο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο φισλ ησλ ππνθιηκάθσλ. Οη κεγαιχηεξεο 

κεηαβνιέο εληνπίδνληαη ζηελ ππνθιίκαθα ησλ Γηαηαξαρώλ Γηαγσγήο, ησλ Σρέζεσλ κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο θαη ησλ Γπζθνιηώλ Πξνζνρήο – Υπεξθηλεηηθόηεηα. πγθεθξηκέλα, νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο εληάζζνληαη πιένλ ζην εχξνο ηηκψλ γηα νξηαθή αλαγλψξηζε δπζθνιηψλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. ηελ ππνθιίκαθα ησλ Σπλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ, 

ζεκεηψζεθε, επίζεο κείσζε, κε ηε λέα ηηκή λα δείρλεη φηη δελ εληνπίδνληαη πιένλ δπζθνιίεο, 

αθνχ βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία γηα απνπζία παζνινγίαο. Σέινο, απμήζεθε αηζζεηά θαη ε 

ηηκή ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο, κε απνηέιεζκα λα εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ηεο νξηαθήο δπζθνιίαο. 

Οη απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε έδσζαλ ηελ ηηκή 19 

ζηνλ ηειηθφ ζπλνιηθφ δείθηε ηεο θιίκαθαο, κεηψλνληαο θαηά 38,71% ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο 

αξρηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ ήηαλ 31. Χζηφζν, αλαγλσξίδνληαη θαη πάιη δπζθνιίεο ζην επίπεδν 

ηεο ππνςίαο παζνινγίαο, θαζψο ην εχξνο ηηκψλ θπκαίλεηαη απφ 16 έσο 40. Χζηφζν, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξίζθεηαη ζηα ρακειά επίπεδα απηνχ ηνπ εχξνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο 

επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο παξαηεξήζεθαλ ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ 

δηεξεπλνχλ Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, Θεηηθή Κνηλσληθή Σπκπεξηθνξά θαη Σρέζεηο κε ηνπο 

Σπλνκειίθνπο, φπνπ νη ηηκέο αλαγλσξίδνπλ νξηαθή δπζθνιία. Μάιηζηα, σο πξνο ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε κείσζε (62,5%). ε ζρέζε κε ηελ 

ππνθιίκαθα ηεο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηαο, ε αξρηθή ηηκή κεηψζεθε 

θαηά 30%, παξακέλνληαο, φκσο, κέζα ζην εχξνο ηηκψλ πνπ αλαγλσξίδνπλ δπζθνιίεο ζε 

επίπεδν ππνςίαο παζνινγίαο (7-10). Χζηφζν, ε ηηκή εληνπίδεηαη ζην ρακειφηαην φξην γηα 

αλαγλψξηζε παζνινγίαο. Σέινο, ε κηθξφηεξε κεηαβνιή παξαηεξήζεθε ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

Σπλαηζζεκαηηθώλ Γηαηαξαρώλ, πνπ, φκσο, ε αληίζηνηρε ηηκή δείρλεη νξηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπκκεηέρνληα.  



Σελίδα 153 από 220                                                   
 

11.4  πδήηεζε 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ΓΔΠ-Τ ζρεηηθά 

κε ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ θαη εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Χο πξνο ηα 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζέζακε ζην επίθεληξν δεηήκαηα επηζεηηθφηεηαο-

παξνξκεηηθφηεηαο (ζσκαηηθψλ ρηππεκάησλ θαη άζεκλσλ, πξνζβιεηηθψλ ιεθηηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ θαη απεηιψλ πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο) θαη αλππαθνήο, παξάβαζεο ζρνιηθψλ 

θαλφλσλ. ε ζρέζε κε ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θάλακε ιφγν γηα 

αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο-απνκφλσζεο. 

Σέινο, δηεξεπλήζακε ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ σο πξνο ηε 

κείσζε ησλ θεληξηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ, πνπ αθνξνχλ ζε δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ, επίζεο, ζπρλά 

ηελ νκαιή δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ.  

ε ζρέζε κε ηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 

έδεημε φηη ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ εθδήισλε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ δπζθνιίαο αλακνλήο ηεο ζεηξάο ηνπ θαη ζπκκφξθσζεο 

ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο θαη νδεγίεο. Σν γεγνλφο απηφ παξεκπφδηδε ηελ νκαιή 

έθβαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξνθαινχζε ηε δπζαξέζθεηα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ, νη νπνίνη εμέθξαδαλ ηα παξάπνλά ηνπο γηα ηελ εμέιημε απηή. Ο 

ζπκκεηέρσλ, ιφγσ επαηζζεζίαο – ρακειήο αλνρήο ζηελ αξλεηηθή θξηηηθή, αληηδξνχζε 

επηζεηηθά ζηηο ππνδείμεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, πξνβαίλνληαο ζε άζεκλνπο 

ιεθηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ή ζσκαηηθέο επηζέζεηο κε ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ. Οη δπζθνιίεο 

απηέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία αλακνλήο θαη ζπκκφξθσζεο ζε θαλφλεο θαη νδεγίεο 

θαη ηε ρακειή αλνρή ζηελ αξλεηηθή θξηηηθή, επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & Sonuga-Barke, 2014∙ 

Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Κνπκπηάο, 2010∙ Μάθξα, νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 

2012α∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012∙ 

Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006∙ Wilmshurst, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη φηη 

ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ δπζθνιεχνληαη ζπρλά λα αλαζηείινπλ ή λα ξπζκίζνπλ ηελ έληαζε ηεο 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (ζπκνχ, καηαίσζεο) θαη σζνχληαη ζε αλεπηζχκεηεο 

αληηδξάζεηο, γίλνληαη επηζεηηθά θαη εκπιέθνληαη ζπρλά ζε θαπγάδεο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηνλ 

πεξίγπξν. Οη δπζθνιίεο απηέο παξεκπνδίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε 
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ηζνξξνπεκέλσλ θαη ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζρέζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ακνηβαία 

ηθαλνπνίεζε, παξά ηηο ελδερφκελεο εληάζεηο θαη αλακελφκελεο πξνζηξηβέο πνπ ηα παηδηά 

θαινχληαη λα δηαρεηξηζζνχλ. Οη πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν ηεο απφξξηςεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη ηεο επηδείλσζεο/θιηκάθσζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηελ εκθάληζε επηπξφζζεησλ, δεπηεξνγελψλ δπζθνιηψλ (πην έληνλε 

ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ρακειή απηνεθηίκεζε, αγρψδεηο θαη θαηαζιηπηηθέο αληηδξάζεηο 

θ.ιπ.) (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Cavanagh, Quinn, Duncan, Graham, & Balbuena, 2014∙ 

Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012∙ Miranda, 

Jarque, & Tárraga, 2006). ε θάζε πεξίπησζε, ηα παηδηά πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε θάπνηα 

δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, ε ίδηα ε δηαηαξαρή ππνδειψλεη ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο ειιηπείο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, πνπ παξακέλνπλ θαη ζηελ 

εθεβεία, θάηη πνπ επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Kauffman & Landrum, 

2013∙ Mash & Wolfe, 2013).  

Δπηπιένλ, άιιε κία δπζθνιία ηνπο πξνέξρεηαη ζπρλά απφ ηελ αδπλακία αλακνλήο θαη 

ζπκκφξθσζεο ζε θαλφλεο, σο πξνεμάξρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνξκεηηθφηεηαο – 

πεξηνξηζκέλνπ απηνειέγρνπ ηνπο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Campbell, Halperin, & 

Sonuga-Barke, 2014∙ Heward, 2011∙ Καιαληδή-Αδίδη & Καξαδήκαο, 2004∙ Κνπκπηάο, 2010∙ 

Wilmshurst, 2011). Όπσο αλαθέξεηαη, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ηείλνπλ λα εκπιέθνληαη κε 

δηαζπαζηηθφ ηξφπν θαη λα κελ αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ/δξαζηεξηφηεηαο, 

ελψ ζπρλά παξαβηάδνπλ θαη ηε ζεηξά πνπ έρεη ηεζεί (Κνπκπηάο, 2010∙ Μάθξα, 

νθηαλνπνχινπ, & Αγγειή, 2012α∙ Μαληαδάθε, 2001α, β). Όια ηα παξαπάλσ νξζψλνπλ 

εκπφδηα ζηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη θαζηζηνχλ δχζθνιε 

ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Μαληαδάθε, 2001β). Δπνκέλσο, απμάλεηαη ν θίλδπλνο 

απνκφλσζεο θαη απνθιεηζκνχ απηψλ ησλ παηδηψλ, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε 

επηπξφζζεησλ δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ζηε κεηέπεηηα εμειηθηηθή ηνπο πνξεία 

(Γηαλλνπνχινπ, 2012). Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα απηά είλαη θαη ε δηακφξθσζε ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο ή ε εκθάληζε εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (άγρνπο, 

θαηάζιηςεο θαη ζπκπεξηθνξψλ απφζπξζεο), σο απνηέιεζκα ηεο ζπζηεκαηηθήο απφξξηςεο 

πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Μαληαδάθε, 2001α). Όπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Μάθξα, νθηαλνπνχινπ θαη Αγγειή (2012α), ε απνκφλσζε απηή ζα 

ζηεξήζεη απφ ην παηδί ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο πεγέο εθκάζεζεο θαη εμάζθεζεο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελψ ε εμέιημε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 
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ζην παηδί θαη λα επηθέξεη είηε ηελ ελίζρπζε ηεο αληηδξαζηηθήο θαη επηζεηηθήο ηνπ 

ζπκπεξηθνξάο (εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο) είηε ηελ εθδήισζε 

ζπκπεξηθνξψλ απφζπξζεο θη άιισλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Σν 

απνηέιεζκα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα είλαη ε κεγαιχηεξε απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ θαη ε 

δπζκελήο εμειηθηηθή ηνπ πνξεία. 

Σα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ αθνξνχλ ζε εθδήισζε 

επηζεηηθφηεηαο/βίαο θαη παξάβαζεο θαλφλσλ ή νδεγηψλ, απνξξένπλ θαηά βάζε απφ ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα, ε νπνία νδεγεί ζε απνθάζεηο θαη επηινγέο ρσξίο επίγλσζε ησλ 

επαθφινπζσλ ζπλεπεηψλ (Austin & Sciarra, 2016∙ Krakowski & Czobor, 2013). Ζ αδπλακία 

ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ παξνξκήζεσλ ζπληζηά κηα, επίζεο, βαζηθή αδπλακία ζε 

απηφ ην επίπεδν. Αθφκε θη φηαλ κεηψλεηαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε έιιεηςε 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ 

ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ζε φια ηα επίπεδα παξακέλεη κηα βαζηθή αδπλακία θνηλσληθήο θαη 

ζρνιηθήο έληαμεο απηψλ ησλ παηδηψλ αιιά θαη πεγή αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Κνπξθνχηαο, 2017β). 

Οη παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη θαη κε ειιείκκαηα ζηε κλήκε εξγαζίαο, 

πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα ζπγθξαηνχλ, λα δηαηεξνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη κία κηθξή 

πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ (θαλφλεο, νδεγίεο) γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο κία εξγαζία/δξαζηεξηφηεηα θαη λα επηηχρνπλ έλαλ ζηφρν (Cowan 

& Morey, 2006∙ Hinson, Jameson, & Whitney, 2003). Ζ κλήκε εξγαζίαο, επίζεο, 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζε κία 

πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζα έρεη κία ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 

γηα ην άηνκν (Austin & Sciarra, 2016). Μία ειιεηκκαηηθή κλήκε εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε παξνξκεηηθή ιήςε απνθάζεσλ, θαηαθεχγεη ζε ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο θαη 

απαηηεηηθέο πλεπκαηηθά/γλσζηηθά ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ πην άκεζε, 

βξαρππξφζεζκε αιιά ιηγφηεξα ζπκθέξνπζα, επηζπκεηή ιχζε (Austin & Sciarra, 2016). Με 

άιια ιφγηα, ην άηνκν απηφ εκπιέθεηαη ζε ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο απνθιίλνπζεο, κε 

απνδεθηέο θνηλσληθά γηα ηηο νπνίεο αδπλαηεί λα δηαθξίλεη θαη λα αμηνινγήζεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηηο ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθέο θαη 

βιαβεξέο. πλνιηθά, σο πξνο ηελ εθηειεζηηθή/επηηειεζηηθή ιεηηνπξγία, κέξνο ηεο νπνίαο 

είλαη ε πξνζνρή, ε κλήκε εξγαζίαο θαη ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ, ζεσξείηαη ζε 

λεπξνθπζηνινγηθφ επίπεδν φηη νη αδπλακίεο απηέο αληαλαθινχλ ηηο ειιηπείο ςπρνθνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά θαη κε ηηο εμσγελείο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ε ζρέζε κε ηνλ δεχηεξν ζπκκεηέρνληα, ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ επηπξφζζεηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε 

παξάγνληεο ή ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε θαη επαλεκθάληζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, έδεημε φηη ν ζπκκεηέρσλ εθδήισλε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ νκαδηθψλ παηγλησδψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ δπζθνιίαο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ήηηαο. Οη πεξηνξηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ξχζκηζε ηεο έληαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηε ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε θαη ηελ 

ειιεηκκαηηθή αλαζηνιή/έιεγρν ησλ ζπλαθφινπζσλ παξνξκεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νδεγνχλ 

ζπρλά ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ζε έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ κε επηζεηηθέο/βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, 

πνπ επηβαξχλνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Cavanagh, 

Quinn, Duncan, Graham, & Balbuena, 2014∙ Κνπκπηάο, 2010∙ Μαληαδάθε, 2001α, β, 2012∙ 

Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006).  

Όπσο επηζεκαίλεη θαη ε Gray (2003), κία αξθεηά ζπρλή πξφθιεζε κε ηελ νπνία 

έξρνληαη αληηκέησπα ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο είλαη ε εκπεηξία ηεο 

ήηηαο ζε θάπνην παηρλίδη. Οη έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο σζνχλ 

πνιιέο θνξέο ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ζε κία πξνζπάζεηα απνθπγήο δξαζηεξηνηήησλ 

νη νπνίεο ελέρνπλ αθφκε θαη ηελ πην κηθξή πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ζπκνχ θαη ζπλαθφινπζσλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά (Gray, 2003). Κάηη ηέηνην, φκσο, έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ απνηξνπή ζεκαληηθψλ επθαηξηψλ γηα αλαθάιπςε, κάζεζε θαη 

θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εληάζεσλ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζπλδηαιιαγέο (Gray, 

2003).  

Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ ρξήδεη επηζήκαλζεο είλαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο 

παξνπζηάδεη ζπλνδέο δπζθνιίεο ζηνλ ιφγν, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηελ εκθάληζε επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί, ζχκθσλα κε ηνλ Κνπξθνχηα (2011), παηδηά κε 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο παξνπζηάδνπλ ζπρλέο ειιείςεηο ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ιεθηηθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ αληαλαθινχλ αδπλακία επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κέξνο ησλ 

γεληθφηεξσλ δπζθνιηψλ ζηελ επηηειεζηηθή ιεηηνπξγία θαη ειιείςεσλ ζε επίπεδν 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη δπζθνιίεο απηέο, πνπ κπνξεί λα θαζηζηνχλ πνιιέο θνξέο 

ηελ νκηιία ηνπο δχζθνια θαηαιεπηή απφ ηνπο αθξναηέο ηνπο, πξνθαινχλ ζηα παηδηά απηά 

αηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη αδπλακίαο πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα 

(Ketelaars, Cuperus, Jansonius, & Verhoeven, 2010∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ 
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Παπαειηνχ, 2012∙ Rice & Marshall, 2014). Μηα βαζηθή δηάζηαζε πνπ αληαλαθιά ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγνχλ νη επηηειεζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ην επίπεδν γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε 

ηθαλφηεηα «ιεθηηθνπνίεζεο», ιεθηηθήο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπληζηά θαη κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξν ειέγρνπ/ ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (emotion regulation) θαη 

επαξθνχο ζεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ άιιν (Κνπξθνχηαο, 2017β∙ Schore, 2003). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην ζπκκεηέρνληα, κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξάο, δηαπηζηψζεθε φηη εθδήισλε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θάζε θνξά πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ άκεζα νη επηζπκίεο θαη νη ηδέεο ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. χκθσλα κε ηα ππάξρνληα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, 

ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ εκθαλίδνπλ ζπρλά έληνλεο εθξήμεηο ζπκνχ, φηαλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

άκεζα νη επηζπκίεο ηνπο ή απνγνεηεχνληαη (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ 

Μαληαδάθε, 2001β, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Lougy, DeRuvo, & Rosenthal, 

2007).  Παξνπζηάδνπλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε θαη ειιεηκκαηηθή 

αλαζηνιή ησλ παξνξκεηηθψλ ηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, κε απνηέιεζκα λα εθδειψλνπλ 

επηζεηηθφηεηα θαη λα παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ νκαδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ/εξγαζηψλ. Πέξαλ ηνχηνπ, κπνξεί, επίζεο, λα απνδίδνληαη απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο (ρεηξαγψγεζε, καζεκέλα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο) γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη επηινγψλ θαη απνθπγή 

αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ (Austin & Sciarra, 2016). ην πιαίζην απηφ, αλ ε ζπκπεξηθνξά 

απηή εμαζθαιίζεη ην επηζπκεηφ γηα ην παηδί απνηέιεζκα, ηφηε εληζρχεηαη ε επαλεκθάληζή 

ηεο ζην κέιινλ γηα ηελ άκεζε απφθηεζε ή ηθαλνπνίεζε θη άιισλ πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ 

(Γελά, 2002). ε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, νη δπζθνιίεο απηέο επεξεάδνπλ δπζκελψο ηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηνλ βαζκφ απνδνρήο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, 

επηθέξνληαο επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο ζην παηδί κε ΓΔΠ-Τ πνπ θαζηζηνχλ αθφκε πην δχζθνιε 

ηελ νκαιή έληαμε ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ 

Cavanagh, Quinn, Duncan, Graham, & Balbuena, 2014∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2016∙ Μάζρα & Καξαδήκαο, 2012∙ Miranda, Jarque, & Tárraga, 2006).  

Αθφκε, νη ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίεο καηαίσζεο θαη απφξξηςεο νδεγνχλ ζπρλά θαη ζε 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, φπσο αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016). Δπεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην 

επίπεδν απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ θαη εληζρχνληαη αηζζήκαηα αδπλακίαο, πνπ ππξνδνηνχλ 

αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αθφκε πην επηβαξπληηθά ζην 

θνκκάηη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζπλδηαιιαγψλ. ηε δηθή καο πεξίπησζε, κεηά ηελ εκθάληζε 



Σελίδα 158 από 220                                                   
 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, νη ζπλνκήιηθνη εθδήισλαλ έληνλε δπζαξέζθεηα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ ζηελ νκάδα ηνπο θαη εμέθξαδαλ αξλεηηθή ζηάζε ζε 

ελδερφκελν κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο καδί ηνπ, θαζψο παξεκπφδηδε ηελ νκαιή 

νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηζφηηκε εκπινθή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη νη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο 

απνηεινχλ, επίζεο, ζεκαληηθνχο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο εκθάληζεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαζψο νξηζκέλα παηδηά κεηαθέξνπλ ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ζε κία 

αληίδξαζε ζπκνχ πξνο ηελ πεγή πξφθιεζεο απηνχ ηνπ δπζάξεζηνπ βηψκαηνο σο κία 

ζηξαηεγηθή άκπλαο (Ferguson, Averill, Rhoades, Rocha, Gruber, & Gummatira, 2005∙ 

Krakowski & Czobor, 2013). Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο, φπνπ ηα 

παηδηά πνπ εθδειψλνπλ παξνξκεηηθή επηζεηηθή, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δηαηξέρνπλ 

πςειφ θίλδπλν απφξξηςεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, εθδήισζεο 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο (άγρνπο, θαηάζιηςεο) απφ ηα ζπζζσξεπκέλα 

βηψκαηα απνθιεηζκνχ, ελψ ε εκθάληζε απηψλ ησλ αγρσδψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ επηδεηλψλεη/θιηκαθψλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ επηζεηηθή, ελαληησκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη ε θαηάζιηςε θαη ε παξνξκεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ 

ζπληζηνχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα επηζεηηθέο, βίαηεο γνλετθέο πξαθηηθέο πξνο ηα ίδηα, νη 

νπνίεο επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία (Ferguson, Averill, 

Rhoades, Rocha, Gruber, & Gummatira, 2005).  

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, βξέζεθε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

παξνπζίαδαλ ζε έλα πνιχ πςειφ πνζνζηφ (82% - 85%) ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ αθνξνχζαλ ζε εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, εζσηεξηθεπκέλα θαη έληνλεο ππεξθηλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη δπζθνιίεο πξνζνρήο, πνπ θαζηζηνχζαλ άκεζε ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο παξέκβαζεο. Ζ αλάγθε εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ή νη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη 

επείγνπζα, δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα πξψηε κείσζε ή πξφιεςε ελφο 

κεγάινπ εχξνπο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιηθφ πιαίζην.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο βαζίζηεθε, αξρηθά, ζηνλ απνδεδεηγκέλν εξεπλεηηθά βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο σο πξνο ηε κείσζε-αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ θνηλσληθψλ 

αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο ζε ζρνιηθά πιαίζηα. 

Χζηφζν, νη κέρξη ηψξα έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ εθαξκνγή ησλ Κνηλσληθψλ 

Ηζηνξηψλ ζε παηδηά κε απηηζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (Beh-

Pajooh, Ahmadi, Shokoohi-Yekta, & Asgary, 2011∙ Bledsoe, Myles, & Simpson, 2003∙ Chan 



Σελίδα 159 από 220                                                   
 

& O’Reilly, 2008∙ Crozier & Sileo, 2005∙ Crozier & Tincani, 2005, 2007∙ Golzari, Hemati 

Alamdarloo, & Moradi, 2015∙ Graetz, Mastropieri, & Scruggs, 2009∙ Hagiwara & Myles, 

1999∙ Ivey, Heflin, & Alberto, 2004∙ Leaf, Mitchell, Townley-Cochran, McEachin, Taubman, 

& Leaf, 2016∙ Reynhout & Carter, 2006∙ Scattone, Tingstrom, & Wilczynski, 2006∙ Scattone, 

Wilczynski, Edwards, & Rabian, 2002∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008). Καηά ζπλέπεηα, 

έρεη ηεζεί σο ζέκα δηεξεχλεζεο ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο κε 

δηαθνξεηηθή δηάγλσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο δπζθνιηψλ (Golzari, Hemati Alamdarloo, & 

Moradi, 2015∙ Kokina & Kern, 2010∙ Leaf, Mitchell, Townley-Cochran, McEachin, 

Taubman, & Leaf, 2016∙ Sani Bozkurt & Vuran, 2014). Σα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, αληηκεησπίδνπλ, επίζεο, ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν απηνέιεγρν. Σα 

ειιείκκαηα απηά, πνπ αλαθέξνληαη ζε ιεηηνπξγίεο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ, ζπληζηνχλ ζπρλά 

θνηλή αηηηνινγηθή βάζε ηφζν γηα ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ-δπζθνιηψλ 

γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ φζν θαη γηα παηδηά κε ΓΑΦ. Δπνκέλσο, ε χπαξμε ελφο θνηλνχ 

αηηηνινγηθνχ/επεμεγεκαηηθνχ ππφβαζξνπ ζηηο δχν απηέο δηαηαξαρέο πνπ αθνξά ζπρλά ζηελ 

εκθάληζε ησλ αλεπηζχκεησλ, κε απνδεθηψλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ απνηέιεζε άιιν έλα 

ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο. 

Δπηπιένλ, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά βάζε ζχληνκν θείκελν κε 

απιέο ιέμεηο πνπ δελ επηδέρνληαη πνιιψλ εξκελεηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ εηθφλεο γηα ηελ 

πεξηγξαθή θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνλ καζεηή, ηελ αλαθνξά 

ζε ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ελδεηθλπφκελεο επηζπκεηήο θνηλσληθψλ 

αληίδξαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνχ. Σα ζηνηρεία απηά ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθά θαη γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ, θαζψο ζπρλά δπζθνιεχνληαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε εθηεηακέλν θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη 

πιεζψξα πιεξνθνξηψλ θαη ιεπηνκεξεηψλ, ελψ ελδείθλπηαη γηα απηά ε νπηηθνπνίεζε ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο θαη ε απνθπγή ζχλζεησλ, καθξνζθειψλ πξνηάζεσλ κε 

δηθνξνχκελεο ιέμεηο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008, 2012∙ Μαληαδάθε, 

2001α∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ Ράιιε, 2010∙ ηαζηλφο, 2013). Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, κία Κνηλσληθή Ηζηνξία πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηά ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά έρεη 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο θαη επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο, ν πξψηνο ζπκκεηέρσλ κείσζε θαηά 35% 

(34,58%) ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζπλνιηθά, θαηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο κε ηελ 
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εμαηνκηθεπκέλε Κνηλσληθή Ηζηνξία πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε. Δηδηθφηεξα αλά ππνθιίκαθα 

δηεξεχλεζεο, παξνπζίαδε πεξηζζφηεξα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα κε επηζεηηθέο/βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο, αλππαθνή θαη παξάβαζε θαλφλσλ, ζπκπεξηθνξέο 

πνπ θάλεθε λα κεηψζεθαλ θαηά 29,3% κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο. 

Αθνινχζσο, ζε έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ εθδήισλε δπζθνιίεο ζνβαξήο δηάζπαζεο 

πξνζνρήο θαη έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο θαηά κέζν φξν ππνρψξεζαλ 

θαηά 32,5% κε ηε ρνξεγνχκελε παξέκβαζε. Δπηπιένλ, ζε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ αιιά, 

επίζεο, αλεζπρεηηθφ ζεκεηψζεθαλ εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (άγρνο, 

θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο, αληηδξάζεηο απφζπξζεο), ζηα νπνία παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε 

κείσζε θαηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο. πγθεθξηκέλα, θάλεθε κία κέζε κείσζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 48,8%, πνπ δείρλεη φηη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπκκεηέρνληα ε παξέκβαζε ιεηηνχξγεζε 

πην ζεηηθά σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο.  

Χο πξνο ηηο ηειηθέο αλαθνξέο ηνπ γνλέα, γίλεηαη, επίζεο, αληηιεπηή κία αηζζεηή 

κεηαβνιή ζηελ ηηκή πνπ αθνξά ζηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

αλαγλσξίδνληαο νξηαθά ηελ χπαξμε δπζθνιίαο/παζνινγίαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο. Οξηαθή ήηαλ θαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρνχζε ζε ζπκπεξηθνξέο ζεηηθήο 

θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. Χζηφζν, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία/ππνθιίκαθα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ησλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο, παξά ηε κεηαβνιή 

πνπ ζεκεηψζεθε, εμαθνινπζνχλ λα δείρλνπλ ππνςία παζνινγίαο. Οη ηηκέο απηέο ζπλάδνπλ κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ, φπνπ ε κεγαιχηεξε κείσζε/βειηίσζε παξαηεξήζεθε 

σο πξνο ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη, αθνινχζσο, ηηο δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα. Ο 

ζπλνιηθφο δείθηεο ηεο θιίκαθαο κεηψζεθε θαηά 26,7% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, 

πξηλ ηελ παξέκβαζε, παξακέλνληαο θαη πάιη κέζα ζηα φξηα γηα ππνςία παζνινγίαο.  

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαγλσξίδεη, επίζεο, ηε κείσζε ζηηο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ ζπκκεηέρνληα. Δηδηθφηεξα, πξνθχπηεη κείσζε 

ζηνλ ζπλνιηθφ δείθηε ηεο θιίκαθαο θαηά 27,3% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε, 

αιιά δείρλεη αθφκε ππνςία παζνινγίαο. Χο πξνο ηηο επηκέξνπο δπζθνιίεο, ε πην αηζζεηή 

βειηίσζε ζεκεηψλεηαη θαηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο) θαη ζε ζπκπεξηθνξέο ζεηηθήο θνηλσληθήο 

ζπλδηαιιαγήο. Αθφκε πεξηζζφηεξν δε, αλαγλσξίδεηαη πιένλ νξηαθά ε χπαξμε θάπνηαο 

δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (πξνζπκία πξνζθνξάο βνήζεηαο, 

ελζπλαίζζεζε, νκαδηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, επγέλεηα) θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 
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δπζθνιίεο-εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο 

πξνζνρήο θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα, νη αλαθνξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δείρλνπλ φηη, παξά ηε 

κηθξή ζρεηηθά κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζε έλαλ πςειφ βαζκφ.   

Ο δεχηεξνο ζπκκεηέρσλ, κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία (θάζε Β), 

παξνπζίαζε κία κέζε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 36% πεξίπνπ (35,95%) γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδήισλε ζπλνιηθά θαηά ηελ αξρηθή θάζε (θάζε Α). Πξνο ην ηέινο ησλ 

εκεξψλ ηεο παξέκβαζεο, ζεκεηψζεθε, κάιηζηα, ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ-

ζηφρσλ, ε νπνία έθηαλε ην 56,8%, πνζνζηφ πνπ δείρλεη φηη ε καθξνπξφζεζκε αμηνπνίεζε ηεο 

παξέκβαζεο κπνξεί λα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο θαη λα 

εληζρχζεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο ζεηηθήο εμειηθηηθήο πνξείαο. Αλαθνξηθά κε ηηο 

επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, βξέζεθε φηη ν ζπκκεηέρσλ εκθάληδε πεξηζζφηεξα εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία κε ηελ παξέκβαζε θαηάθεξε θαηά κέζν φξν λα κεηψζεη 

θαηά 36,1%. Αθνινχζσο, νη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ εθδήισλε ν ζπκκεηέρσλ ζε έλα ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ θαηά ηελ 

αξρηθή θάζε, θάλεθε λα ππνρσξνχλ θαηά 30,9% θαηά κέζν φξν κεηά ηε ρνξεγνχκελε 

παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία. Δηδηθφηεξα, ν ζπκκεηέρσλ, κεηά ηελ έβδνκε εκέξα 

παξέκβαζεο, παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ, 

ηελ νπνία δηαηήξεζε κέρξη ην ηέινο ηεο θάζεο παξέκβαζεο. Χο πξνο ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε κέζε κείσζε έθηαλε ην 37,7%, δείρλνληαο φηη ε παξέκβαζε 

επέδξαζε πεξηζζφηεξν ζεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο. Μεηά ηα 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ζεκεηψζεθε σο πξνο ηηο 

εμσηεξηθεπκέλεο δπζθνιίεο θαη, ηέινο, ηηο δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο. 

Οη ηειηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ γνλέα αλαγλψξηζαλ κία ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα. πγθεθξηκέλα, ε πην αηζζεηή αιιαγή εληνπίζζεθε, θαηά 

ηηο αλαθνξέο ηνπ, ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ελψ παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ ζεηηθψλ ηξφπσλ θνηλσληθήο 

ζπλδηαιιαγήο. Γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο εληνπίδεηαη πιένλ νξηαθά ε χπαξμε θάπνηαο 

δπζθνιίαο απφ ηνλ γνλέα. Αθνινχζσο, επηζεκαίλεηαη κείσζε θαη ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε κηθξφηεξε κεηαβνιή/βειηίσζε ζεκεηψζεθε σο πξνο ηηο 

δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο πνπ εμαθνινπζνχλ λα δείρλνπλ ππνςία 

παζνινγίαο.  

ε ζρέζε κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ππνγξακκίδεηαη, επίζεο, 

αηζζεηή βειηίσζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ηνπ ζπκκεηέρνληα ζπλνιηθά. Χο πξνο ηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο δπζθνιηψλ, κεγαιχηεξε βειηίσζε εληνπίζζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 
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αλαθνξηθά κε ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (δηαηαξαρέο δηαγσγήο), ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ζεηηθήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

Δπηπιένλ, βειηίσζε παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα (αγρψδεηο εθδειψζεηο, ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, θνβίεο, γεληθή αδηαζεζία 

θ.ιπ.), πνπ εθδειψλνληαη πιένλ ζε έλα νξηαθφ επίπεδν. Μηθξφηεξε αιιαγή εληνπίζζεθε ζε 

ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη 

νπνίεο, θαηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ, εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη ζε επίπεδν ππνςίαο 

παζνινγίαο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φηη ε παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία παξνπζίαζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηε κείσζε ησλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ 

ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ηνκείο δπζθνιηψλ πνπ ηέζεθαλ ππφ δηεξεχλεζε (εμσηεξηθεπκέλα θαη εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξίην ζπκκεηέρνληα ηεο κειέηεο, ην κέζν πνζνζηφ κείσζεο ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ήηαλ 43% πεξίπνπ (42,82%). Πξνο ην ηέινο ησλ εκεξψλ ηεο 

παξέκβαζεο, παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ, πνπ έθηαλε 

ην 55%. Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ηεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο 

κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ην επίπεδν βειηίσζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

αθφκε πην επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθβαζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο, παξαηεξήζεθε ε εθδήισζε πεξηζζφηεξσλ 

εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, γηα ηα νπνία ζεκεηψζεθε κία κέζε κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 41% πεξίπνπ (40,67%) κεηά ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο. Αθνινχζσο, νη 

εζσηεξηθεπκέλεο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο, κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 48% (47,98%), ελψ νη δπζθνιίεο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαηά 41,2%. Καηά ζπλέπεηα, ε κεγαιχηεξε κέζε κείσζε 

παξαηεξήζεθε σο πξνο ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη, ελ ζπλερεία, ηηο 

δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα (αλππαθνή, 

επηζεηηθφηεηα, δηαζπαζηηθφηεηα). 

χκθσλα κε ηηο ηειηθέο αλαθνξέο ηνπ γνλέα, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηελ Κνηλσληθή Ηζηνξία, ζε βαζκφ πνπ ε 

λέα ηηκή ζηνλ ζπλνιηθφ δείθηε έδεηρλε νξηαθή δπζθνιία. Δηδηθφηεξα, πην αηζζεηή ήηαλ ε 

κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαηήξεζεο πξνζνρήο θαη ηεο ππεξθηλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, δπζθνιίεο πνπ ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπο ήηαλ νξηαθή. Δπηπιένλ, δελ 
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αλαγλσξίζζεθε παζνινγηθή δπζθνιία ζε ζρέζε κε εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο 

θαη, παξάιιεια, εληζρχζεθαλ θαηά ηνλ γνλέα αηζζεηά ζεηηθέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θάλεθε, επίζεο, βειηίσζε 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπκκεηέρνληα ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη σο πξνο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο 

ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε κεγαιχηεξε κείσζε 

παξαηεξήζεθε ζε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο δπζθνιίεο 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε αχμεζε ησλ επηζπκεηψλ 

ηξφπσλ θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο. Ζ δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα, αλ θαη 

κεηψζεθαλ αηζζεηά, εμαθνινπζνχλ λα δείρλνπλ, ζε έλαλ κηθξφηεξν βαζκφ, ππνςία 

παζνινγίαο. Σέινο, νξηαθά αλαγλσξίδνληαη πιένλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δπζθνιίεο πνπ 

αθνξνχλ ζε εζσηεξηθεπκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο (αγρψδεηο εθδειψζεηο, ζπκπεξηθνξέο 

απφζπξζεο, θνβίεο, γεληθή αδηαζεζία, ζσκαηηθέο ελνριήζεηο). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κείσζε ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηηο δηαζπαζηηθέο, πξνβιεκαηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξνχζαλ ζε 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, εζσηεξηθεπκέλα, ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη έληνλεο 

ππεξθηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Χζηφζν, γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε κεγαιχηεξε κείσζε 

θάλεθε σο πξνο ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο). Αθνινχζσο, ζε δχν απφ ηνπο ηξεηο 

ζπκκεηέρνληεο ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε κέζε κείσζε ησλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ 

έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κεηά ηελ παξέκβαζε ζε ζρέζε κε ηε κείσζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (επηζεηηθφηεηα-

παξνξκεηηθφηεηα θαη αλππαθνή-παξάβαζε θαλφλσλ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

αλακέλεηαη λα εμαιεηθζνχλ κέζα ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο παξέκβαζεο φιεο νη πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδήισλαλ νη ζπκκεηέρνληεο-καζεηέο, αιιά ηα απνηειέζκαηα απνηεινχλ 

έλα ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη ζε εθπαηδεπηηθφ-πξαθηηθφ 

επίπεδν. Με άιια ιφγηα, παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο θαη καο πξντδεάδνπλ γηα αθφκε 

κεγαιχηεξε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ, δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε πεξίπησζε 

ζπλέρηζεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππφζηεξημεο ή ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ κε άιιεο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο, ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Δπηπιένλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο λα αληηιεθζνχλ φηη κε απιέο θαη εχθνιεο ζρεηηθά ηερληθέο, φπσο νη 

Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζε πξψην επίπεδν κία ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα εδξαηψζνπλ έλα πην ζεηηθφ θιίκα κέζα ζηελ ηάμε πνπ 
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δεκηνπξγήζεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ παηδηψλ κε 

δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

παξέκβαζεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ησλ καζεηψλ ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ, φπσο ην ζχληνκν θείκελν κε απιέο ιέμεηο θαη 

πξνηάζεηο πνπ δελ εκπεξηέρνπλ αζάθεηεο θαη δηθνξνχκελεο ιέμεηο, νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ 

ηελ επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζή ηνπο απφ ηνλ καζεηή κε ΓΔΠ-Τ, ελψ εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ήηαλ θαη ε νπηηθνπνίεζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο. Σα ζηνηρεία απηά 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία σο βνεζεηηθά γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο 

πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ παξερφκελνπ κελχκαηνο (Αγαπεηνχ-Υαικπέ, 2010∙ Γηαλλνπνχινπ, 2008, 

2012∙ Κππξησηάθε, 2004∙ Μαληαδάθε, 2001α∙ Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009∙ Ράιιε, 

2010∙ Rao & Gagie, 2006∙ ηαζηλφο, 2013). 

Δπηπιένλ, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο γξάθνληαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ, κε ρξήζε ηνπ πξψηνπ εληθνχ πξνζψπνπ, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπο αληιείηαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ηα νηθεία ηνπο βηψκαηα (Gray & Garand, 1993∙ 

Rust & Smith, 2006). Δπνκέλσο, ηα παηδηά ηαπηίδνληαη πην εχθνια κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξίεο, θαζψο επηδξνχλ άκεζα ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, θαιιηεξγνχλ έλα αίζζεκα 

εκπηζηνζχλεο θαη εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπο. Αθφκε, αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίιεςε θαη εηθφλα γηα ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 

δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αηζζάλνληαη φηη θάπνηνο ηνπο θαηαιαβαίλεη θαη 

ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο. Δπηπιένλ, νη ηζηνξίεο απφ 

κφλεο ηνπο απνηεινχλ ηζρπξά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά 

ην εχξνο ηεο πξνζνρήο θαη λα κεηψζνπλ ην άγρνο ησλ παηδηψλ, θαζψο απνηεινχλ νηθείν 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο ηφζν ζε ςπραγσγηθφ φζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (Schneider, Hayward, & Dubé, 2006).  

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη φηη ελίζρπζε ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο 

παξέκβαζεο ήηαλ ην θιίκα θαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε κε ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

κειέηε, ηα νπνία ζπλεξγάζηεθαλ θαη αληαπνθξίζεθαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ζε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο. Βαζηθή δηάζηαζε ππήξμε ε αλάπηπμε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηα παηδηά-

ζπκκεηέρνληεο θαη ελφο ππνζηεξηθηηθνχ, ζπλεξγαηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

αηζζάλζεθαλ φηη ηνπο αθηεξψζεθε πνηνηηθφο ρξφλνο θαη ππήξμε νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηα ίδηα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο πνπ ζηεξίρζεθε ζε κία ελαιιαθηηθή 



Σελίδα 165 από 220                                                   
 

ςπρνπαηδαγσγηθή ηερληθή, θαηά ηελ νπνία ε ζεηηθή πξνζέγγηζε θαη ε ελεξγεηηθή 

ελαζρφιεζε κε ην παηδί θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ απνηέιεζαλ ζεκαληηθά βήκαηα, ζπλέβαιαλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ εδξαίσζε ελφο αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη κηαο ζεηηθήο ζρέζεο κε ηα 

παηδηά, πνπ εμαζθάιηζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

εμεηαδφκελνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Οη ζπζηεκαηηθέο ηηκσξεηηθέο ηερληθέο θαη νη 

παξσρεκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο επηδεηλψλνπλ ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη 

έληαμεο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη εγθισβίδνπλ ηφζν ηα ίδηα ηα παηδηά 

φζν θαη ηνπο ελήιηθεο, γνλείο ή εθπαηδεπηηθνχο, ζε έλα θαχιν θχθιν ακνηβαίσλ 

θιηκαθνχκελσλ αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ (Κνπξθνχηαο, 2011, 2017β). Δπνκέλσο, έλαο 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα έρνπλ κία ζεηηθή, 

ππνζηεξηθηηθή ζρέζε θαη επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζε πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

βηψκαηα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο εθάζηνηε παξέκβαζεο θαη ηηο πηζαλφηεηεο ζεηηθήο ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο 

(Κνπξθνχηαο & Parmar, 2017).  
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12. πκπεξάζκαηα 

 

πλνςίδνληαο, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ εκθαλίδνπλ επίκνλεο δπζθνιίεο δηάζπαζεο πξνζνρήο, 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη παξνξκεηηθφηεηαο/ρακεινχ απηνειέγρνπ, πνπ επηθέξνπλ καζεζηαθέο 

θαη θνηλσληθέο δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο είλαη εκθαλείο ζε δηάθνξα πιαίζηα, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηα ζπλεζέζηεξα αθνξνχλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ 

(Chronis, Jones, & Raggi, 2006). Ζ επηκνλή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ ζηνλ ρξφλν 

θαζηζηνχλ, σζηφζν, αλαγθαίν απφ ηηο ζρεδηαδφκελεο παξεκβάζεηο λα ζηξαθνχλ πξνο απηήλ 

ηελ θαηεχζπλζε θαη λα εζηηάζνπλ ζε κία καθξνπξφζεζκε ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ απηψλ κε 

ηελ εκπινθή εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο (Cardoso-

Moreno, Tomás-Aragonés, & Rodríguez-Ledo, 2015∙ Loe & Feldman, 2007∙ Parker, Wales, 

Chalhoub, & Harpin, 2013). Απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο 

ζπλερνχο αμηνιφγεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο, ελψ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζην 

ζρνιείν ή ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Cardoso-Moreno, Tomás-Aragonés, & 

Rodríguez-Ledo, 2015). 

Χο πξνο ηηο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο 

(externalizing problems), πεξηιακβάλεηαη έλα επξχ θάζκα πξνβιεκαηηθψλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ ε εκθάληζή ηνπο αληαλαθιά εζσηεξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ή 

νηθνγελεηαθέο δηεξγαζίεο θαη εληάζεηο θαη κπνξεί λα εθδειψλνληαη κε επηζεηηθφηεηα, 

αλππαθνή, ζπζηεκαηηθή κε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο, ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ζνβαξή 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, ελαληησκαηηθή-πξνθιεηηθή ζηάζε θαη ζνβαξέο απνδηνξγαλσηηθέο, 

δηαζπαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Σα παηδηά κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζαξκνγήο δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα 

ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ζπζζψξεπζε αξλεηηθψλ, ηξαπκαηηθψλ βησκάησλ πνπ ε 

ζπλερήο θιηκάθσζή ηνπο εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ επηδείλσζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ 

εθεβηθή δσή κε ηελ εθδήισζε επηπξφζζεησλ θαη πην ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Οη δπζθνιίεο απηέο ζα έρνπλ θαη 

καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο εξγαζηαθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαηά ηελ ελήιηθε 

δσή ηνπο (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). 

Σα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο ζρεηηθέο κε δεμηφηεηεο 

αλαζηνιήο θαη ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (ζπκνχ, 

καηαίσζεο) θαη, θαηά ζπλέπεηα, εθδειψλνπλ ζπρλά αθαηάιιειεο αληηδξάζεηο ζην πιαίζην 
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ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλεο εθξήμεηο κε ζπλαθφινπζεο 

επηζεηηθέο, πξνθιεηηθέο, ελαληησκαηηθέο αληηδξάζεηο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο επηβαξχλνπλ 

ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, 

παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εκθάληζεο δεπηεξνγελψλ/ζπλλνζεξψλ 

θαηαζηάζεσλ/δηαηαξαρψλ (Βάξβνγιε & Γαιάλε, 2007∙ Cavanagh, Quinn, Duncan, Graham, 

& Balbuena, 2014∙ Μαληαδάθε, 2012∙ Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Miranda, Jarque, & 

Tárraga, 2006). Χζηφζν, παξεκβάιινληαη θαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ 

εθδήισζε ελαληησκαηθψλ, επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε 

ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ πξνο ηα ζπκπεξηθνξηθά ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ. 

πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ, νη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα θαζνξίζνπλ ζεκαληηθά είηε ηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απνδεθηέο είηε ηελ θιηκάθσζε ησλ 

ελαληησκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ εκθάληζε επηπξφζζεησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ/θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2012, 2016). Οη 

ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίεο απφξξηςεο ησλ καζεηψλ απηψλ ζα επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά ηελ 

απηνεηθφλα ηνπο, ζα εληζρχζνπλ ηα αηζζήκαηα καηαίσζεο θαη αδπλακίαο, ηηο ηάζεηο 

απνζχλδεζεο απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ηηο επηζεηηθέο, παξεθθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο πξνο ηνλ πεξίγπξφ ηνπο (Κνπξθνχηαο, 2011). 

Ζ παξνπζία Δλαληησκαηηθήο Πξνθιεηηθήο Γηαηαξαρήο θαη Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο 

επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηε κειινληηθή εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ/ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, παξαβαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αγρσδψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ 

(Noordermeer, Luman, & Oosterlaan, 2016). Ζ ειιεηκκαηηθή ηθαλφηεηα ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ δελ απνηειεί απιψο έλα ζηνηρείν απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ, αιιά ζπληζηά έλα 

θεληξηθφ έιιεηκκα πνπ εληνπίδεηαη θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, φπσο νη 

δηαηαξαρέο άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Cavanagh, Quinn, Duncan, Graham, & Balbuena, 2014). 

Ζ επηκνλή ηεο παξνπζίαο ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ ελήιηθε δσή (Δ.Π.Γ. & Γ.Γ.) 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάγλσζε Γηαηαξαρήο Αληηθνηλσληθήο Πξνζσπηθφηεηαο, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε πςειά πνζνζηά ελδννηθνγελεηαθψλ βίαησλ ζπγθξνχζεσλ (Cherkasova, Sulla, 

Dalena, Pondé, & Hechtman, 2013∙ Kimonis & Frick, 2010∙ Περιηβαλίδεο, ππξνπνχινπ, 

Γαιαλφπνπινο, Παπαρξήζηνπ, & Παπαδεκεηξίνπ, 2012). 

Χζηφζν, ε εμειηθηηθή πνξεία θαη έθβαζε ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ζεκαληηθά απφ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κε 
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ΓΔΠ-Τ κε ηνπο γνλείο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο πξνο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο (Μαληαδάθε & 

Κάθνπξνο, 2012, 2016). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρσξίο φξηα θαη ζαθή πιαηζίσζε γνλετθή ζηάζε 

θαιιηεξγεί ζπρλά έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη έληνλνπ άγρνπο ζην παηδί, ην νπνίν 

εηζπξάηηεη ηελ απφξξηςε, ηελ αδηαθνξία θαη ηελ αζπλέπεηα θαη, σο απνηέιεζκα, 

δπζρεξαίλεηαη, φπσο έρεη ηεθκεξησζεί θαη εξεπλεηηθά, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

απηνξξχζκηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εληάζεσλ (Finzi-Dottan, Manor, & 

Tyano, 2012). Οη δεμηφηεηεο απηέο ζπλδένληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ καηαηψζεσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ θαη ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλάθηεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εξεκίαο (Finzi-Dottan, Manor, & Tyano, 2012). Δπηπιένλ, νη αθξαίεο ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο 

ησλ γνλέσλ εληζρχνπλ θνβηθέο θαη απνθεπθηηθέο ζηάζεηο απφ ηε κεξηά ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-

Τ, εληείλνληαο παξάιιεια ηηο έληνλεο, ελαληησκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ επηζεηηθφηεηα, ππεξδηέγεξζε, ρακειή αλνρή ζηηο καηαηψζεηο θαη αληηδξαζηηθφηεηα 

(Finzi-Dottan, Manor, & Tyano, 2012). Σα παηδηά εθιακβάλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο σο 

απεηιεηηθφ θαη ελεξγνπνηνχλ αληίζηνηρα πξφηππα ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, παξαηεξείηαη έληνλε 

ππεξθηλεηηθφηεηα, παξνξκεηηθφηεηα θαη επηζεηηθέο, δηαζπαζηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο 

παξαθσιχνπλ ζε ζνβαξφ βαζκφ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην 

(Finzi-Dottan, Manor, & Tyano, 2012). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηε ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ, ηε γεληθφηεξε εμειηθηηθή ηνπο πνξεία αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθάζηνηε ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013∙ 

ηαζηλφο, 2013). Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή 

πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε καζεζηαθή-ζρνιηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή 

ηνπ εμέιημε (Hafen, Ruzek, Gregory, Allen, & Mikami, 2015∙ Κνπξθνχηαο & Caldin, 2017∙ 

Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Χζηφζν, νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη 

δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηα παηδηά κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ νη ίδηνη εθαξκφδνπλ 

(Jeon, Hur, & Buettner, 2016). Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη ην είδνο ησλ αληηδξάζεψλ ηνπο 

πξνο ηα παηδηά θαη θαη’ επέθηαζε ην θιίκα ηεο ηάμεο, ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ 

θαη ηελ έθβαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ηνπο δπζθνιηψλ/δηαηαξαρψλ 

(Jeon, Hur, & Buettner, 2016). Πην αλαιπηηθά, ε δηαρείξηζε πξνθιεηηθψλ, ελαληησκαηηθψλ 

κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε απνηειεί ζπρλή πεγή άγρνπο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 
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ην έληνλν ζηξεο πνπ βηψλνπλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο πεξηνξίδεη/παξαθσιχεη ηελ ηθαλφηεηα 

ζεηηθήο, απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο καζεηέο θαη πξναγσγήο ζεκηηψλ ηξφπσλ 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηκεηψπηζεο ζπγθξνχζεσλ (Jeon, Hur, & Buettner, 

2016). Έρεη δηαπηζησζεί φηη ζε πεξηζζφηεξν ρανηηθά πεξηβάιινληα νη εθπαηδεπηηθνί βηψλνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο/δηέγεξζεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο πξνο ηα παηδηά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (Jeon, Hur, & 

Buettner, 2016). Χζηφζν, θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα πξνβαίλνπλ πξψηα ζε επαλεμέηαζε, έιεγρν 

θαη ξχζκηζε ησλ δηθψλ ηνπο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξλνπλ λα 

δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα πξνάγνπλ 

επηζπκεηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο (Jeon, Hur, & Buettner, 2016). Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνξξχζκηζε, φπσο ππνγξακκίζζεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ Jeon, Hur θαη 

Buettner (2016), ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ππνζηεξηθηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ηνπ 

δαζθάινπ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ κε ελαληησκαηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο θαη ελζάξξπλζε 

ηεο πγηνχο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. 

Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο θαη πξνζέγγηζεο 

ησλ δαζθάισλ πξνο ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο είλαη νη 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γη’ απηνχο (Hafen, Ruzek, Gregory, Allen, & Mikami, 2015). Οη 

καζεηέο πνπ εθδειψλνπλ απμεκέλα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ 

δπζθνιηψλ πξνθαινχλ ζπλήζσο αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπρλά δελ παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε νχηε θαηαβάιινπλ 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ ην αλαπηπμηαθφ πιαίζην απηψλ ησλ καζεηψλ θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, ψζηε λα ηξνπνπνηήζνπλ θαηάιιεια ην πξφγξακκα θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο (Hafen, Ruzek, Gregory, Allen, & Mikami, 2015). Σν γεγνλφο απηφ 

επεξέαδεη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ 

καζεηή, θαζψο θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ δηαζπαζηηθψλ, ελαληησκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Hafen, Ruzek, Gregory, Allen, & Mikami, 2015).   

ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, επηζεκαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζεκαζία ηεο 

χπαξμεο ζεηηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην παηδί θαη έλαλ ζεκαληηθφ ελήιηθα 

(γνλέα ή εθπαηδεπηηθφ), σο απνηξεπηηθψλ παξαγφλησλ πξνο ηελ εθδήισζε αθξαίσλ 

δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Κνπξθνχηαο, 2011∙ Kourkoutas, 2012∙ 

Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Οη ζρέζεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαιιηέξγεηα θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ κέζα ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ απηψλ. Ζ χπαξμε ζεξκψλ θαη 
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ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ ή εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο, ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο θαη ηελ αλάπηπμε 

ςπρνθνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

δηαθφξσλ δπζκελψλ παξαγφλησλ θαη εκπεηξηψλ (Doll, Zucker, & Brehm, 2009∙ Esquivel, 

Doll, & Oades-Sese, 2011∙ Hatzichristou, Lykitsakou, Lampropoulou, & Dimitropoulou, 

2010∙ Henderson & Milstein, 2008∙ Κνπξθνχηαο & Raul Lobo Xavier, 2017).  

Τπνζηεξίδεηαη, επίζεο, ν ξφινο ηεο πξψηκεο ππνζηεξηθηηθήο παξέκβαζεο ζηε 

δεκηνπξγία αηζηφδνμσλ εμειηθηηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηα παηδηά κε εκπφδηα ή δπζθνιίεο 

(Κππξησηάθε, 2009). Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Fewell θαη Deutscher (2002), ν έγθαηξνο 

εληνπηζκφο θαη ε εθαξκνγή αληίζηνηρσλ παξεκβάζεσλ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ, πξνηνχ επηδεηλσζνχλ θαη εκθαληζηνχλ επηπξφζζεηα 

πξνβιήκαηα ή εκπφδηα. Πνιιέο απφ ηηο δηαηαξαρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ΓΔΠ-Τ, 

κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ ζε πξψηκν επίπεδν (Καιαληδή-Αδίδη, Αγγειή, & Δπζηαζίνπ, 2012). 

Σν ζέκα είλαη θαηά πφζν νη γνλείο ή νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηα πξψηκα ζεκάδηα θαη 

ηνπο απνδίδνπλ ηελ πξέπνπζα πξνζνρή, ψζηε λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

δεπηεξνγελψλ πξνβιεκάησλ (Καιαληδή-Αδίδη, Αγγειή, & Δπζηαζίνπ, 2012). Χζηφζν, 

παξαηεξείηαη ζπρλά νη εθπαηδεπηηθνί λα επηζεκαίλνπλ ηελ εθδήισζε ζνβαξψλ 

πξνβιεκαηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη γνλείο λα 

αξλνχληαη ηελ παξνπζία, ηελ έληαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ ιφγσ 

άξλεζεο ή αδπλακίαο αλαγλψξηζεο (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). ε θάζε 

πεξίπησζε, φκσο, ε πξψηκε αλίρλεπζε θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

παξεκπνδίδεη ηε ζπζζψξεπζε δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζεηηθήο εμέιημεο (Καιαληδή-Αδίδη, Αγγειή, & Δπζηαζίνπ, 2012∙ Κππξησηάθε, 

2009). Μάιηζηα, ζεσξείηαη πην απνηειεζκαηηθφ λα εκπιέθνληαη ελεξγά ηφζν νη γνλείο φζν 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ, επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ (Κνπξθνχηαο, 

Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013∙ Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2012).  

ε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ζεσξείηαη πην επηηπρεκέλε ε 

εθαξκνγή ζπλζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζε πνιιαπιά πιαίζηα, παξά ζε 

κεκνλσκέλα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο αθνκνίσζεο θαη γελίθεπζεο ησλ 

καζεκέλσλ δεμηνηήησλ θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο (Noordermeer, Luman, & Oosterlaan, 

2016). ην πιαίζην απηφ, ε επίηεπμε κηαο ζπλερηδφκελεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ πιεξέζηεξν έιεγρν θαη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζήθσλ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Κνπξθνχηαο, 
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Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Καζίζηαηαη, σζηφζν, ζεκαληηθφ λα είλαη ζε ζέζε ν 

εθάζηνηε δάζθαινο λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαγξάθεη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ηελ παξνπζία 

θαη ηελ απνπζία ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίδεη ξεηά θαη κε 

ζαθήλεηα ηη αλακέλεηαη θάζε θνξά απφ ην παηδί, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

επηδησθφκελσλ επηζπκεηψλ αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηφζν απφ ην ίδην ην παηδί φζν θαη απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Γηα ηελ θαηαγξαθή απηψλ 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηνρψλ απαηηείηαη ζπρλά ε αλάπηπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ 

θαηαγξαθήο παξαηήξεζεο θαη ελφο εξγαιείνπ (θχιινπ θαηαγξαθήο), ζην νπνίν ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα θαηαγξάθνληαη θη άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά (Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Οη παξάγνληεο 

απηνί καο παξέρνπλ ζπρλά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ επηηειεί κηα 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή ηηο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ζηελ εθδήισζή ηεο (Γελά, 2002). 

ε απηή ηελ παξάκεηξν βαζηζηήθακε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα (θιείδα παξαηήξεζεο), 

αθνινπζψληαο θαη ηα δεδνκέλα γηα ηα βήκαηα αλάπηπμεο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ (Crozier 

& Sileo, 2005∙ Gray & Garand, 1993∙ Καιχβα, 2005∙ Spencer, Simpson, & Lynch, 2008), 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έλαο 

αθφκε παξάγνληαο αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαηαγξαθήο θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο νηθνγέλεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

ε εκπινθή θαη ε ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζε θάζε πξφγξακκα παξέκβαζεο απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν, θαζψο ζπληζηά αλαπφζπαζην θαη θεληξηθφ θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιείν (Κνπξθνχηαο, 2011∙ Kourkoutas, 2012∙ 

Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). Ζ απεκπινθή ησλ γνλέσλ απφ ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγηθά πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ θαη γνλετθψλ δεμηνηήησλ ηνπο αιιάδεη νπζηαζηηθά ην θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηήλ θαη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε πην ηζνξξνπεκέλεο θαη θνηλσληθά 

απνδεθηέο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Κνπξθνχηαο, 2011∙ Kourkoutas, 2012∙ 

Κνπξθνχηαο, Μακαιίθνπ, & Κνκκαηά, 2013). 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλήζακε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο γηα ηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ έληνλσλ 

ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ηνπ δείγκαηφο καο, θαζψο θαη ησλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο πνπ εθδήισλαλ, επηβαξχλνληαο ηελ 
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πξνζαξκνγή θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Ζ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζηνλ απνδεδεηγκέλν εξεπλεηηθά βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο σο πξνο ηε κείσζε-αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ θνηλσληθψλ 

αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο ζε ζρνιηθά πιαίζηα, θαζψο 

ζπληζηά κία εχθνιε ηερληθή πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πνιιέο θνξέο ηφζν απφ ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή φζν θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ή Δηδηθνχο Παηδαγσγνχο ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ή 

πξφιεςεο πξνβιεκαηηθψλ, δηαζπαζηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο (Kokina & Kern, 2010∙ 

Reynhout & Carter, 2006∙ Rust & Smith, 2006). 

Άιιν έλα ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο πνπ 

ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα επλντθφ γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ήηαλ ε ρξήζε ζχληνκνπ, απινχ θαη 

μεθάζαξνπ θεηκέλνπ, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ην γλσζηηθφ, αληηιεπηηθφ 

επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίαο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

νξζή επεμεξγαζία κελπκάησλ πνπ εκπεξηέρνπλ αζάθεηεο, δηθνξνχκελεο ιέμεηο θαη 

καθξνζθειείο πξνηάζεηο (Γηαλλνπνχινπ, 2012∙ Μαληαδάθε, 2001α). Παξάιιεια, ηα παηδηά 

απηά, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, αθαηξνχληαη ζπρλά θαη 

αζρνινχληαη κε άιια αληηθείκελα θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε ηδηαίηεξα βνεζεηηθή ε 

ρξήζε νπηηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο (Μαληαδάθε & Κάθνπξνο, 2016∙ Wilmshurst, 2011). 

Καηά ζπλέπεηα, ηα ζηνηρεία απηά αχμεζαλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο πξνζέιθπζεο ηεο 

πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ θηλήηξσλ 

ζπκκεηνρήο. 

Δπηπιένλ, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο γξάθηεθαλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ, κε ρξήζε ηνπ πξψηνπ εληθνχ πξνζψπνπ, ελψ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζρεηηδφηαλ άκεζα 

κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ηα νηθεία ηνπο βηψκαηα (Gray & Garand, 

1993∙ Rust & Smith, 2006). Δπνκέλσο, επλνήζεθε ν κεραληζκφο ηεο ηαχηηζεο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ελφο αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, πνπ ελίζρπζε 

ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο παξέκβαζεο. Αθφκε, πξνβιήζεθε ε πξνζσπηθή ηνπο 

αληίιεςε θαη εηθφλα γηα ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δεκηνπξγνχζαλ ζχγρπζε θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, αηζζάλζεθαλ φηη θάπνηνο ηνπο θαηαιάβαηλε θαη ελδηαθεξφηαλ πξαγκαηηθά λα 

ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο κέζα απφ κία ελαιιαθηηθή ςπρνπαηδαγσγηθή ηερληθή, 

ηηο ηζηνξίεο, πνπ απνηεινχλ νηθείν θη επράξηζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο ζε 

δηάθνξα επίπεδα (Schneider, Hayward, & Dubé, 2006). Σα ζηνηρεία απηά εμεγνχλ θαη ηνλ 

ιφγν πνπ δε ζεκεηψζεθαλ ελδείμεηο θφπσζεο ή αλίαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, παξ’ φιν πνπ ε 

παξεκβαηηθή δηαδηθαζία αλά καζεηή πεξηειάκβαλε ηελ ίδηα θάζε θνξά Κνηλσληθή Ηζηνξία. 
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Οη καζεηέο έδεηρλαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκάηνο, θαζψο 

ζπληζηνχζε έλαλ δηαθνξεηηθφ, ελαιιαθηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαλ άκεζα θαη αλαγλψξηδε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή γη’ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, θαηά ζπλέπεηα, απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε 

παξέκβαζε κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κείσζε ηηο δηαζπαζηηθέο, πξνβιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα, 

ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη έληνλεο ππεξθηλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο) φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ηφζν ζην ζρνιηθφ πιαίζην φζν 

θαη ζε άιια πιαίζηα γηα ηελ αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ θαη ηελ 

επίηεπμε κηαο καθξνπξφζεζκεο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο ζεηηθήο εμειηθηηθήο πνξείαο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε παξέκβαζε είρε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεγαιχηεξν 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηε κείσζε ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο (αγρψδεηο, θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο). 

Αθνινχζσο, ζε δχν απφ ηνπο ηξεηο ζπκκεηέρνληεο ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε κέζε κείσζε ησλ 

δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κεηά ηελ παξέκβαζε ζε 

ζρέζε κε ηε κείσζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(επηζεηηθφηεηα-παξνξκεηηθφηεηα θαη αλππαθνή-παξάβαζε θαλφλσλ). Αθφκε, νη ηειηθέο 

αλαθνξέο-αμηνινγήζεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ αηζζεηή βειηίσζε ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ πνπ ηέζεθαλ ππφ δηεξεχλεζε θαη αθνξνχζαλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο, 

δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, 

επηηεχρζεθε ζε έλα πξψην επίπεδν κία ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, γεγνλφο πνπ απνηέιεζε εξεπλεηηθά έλα ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ 

εχξεκα γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο 

ζε κία δηαθνξεηηθή νκάδα παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο/δπζθνιίεο (ΓΔΠ-Τ θαη ζπλνδέο 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο), ελψ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν έδεημε φηη ε εθαξκνγή 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξν θφπν θαη ρξφλν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά-ζηφρν ησλ καζεηψλ 

θαη λα επλνήζεη ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθφ 

θαη καζεηή. 
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Μία βαζηθή παξάκεηξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εκπινθή γνλέσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζηελ αξρηθή φζν θαη ζηελ ηειηθή θάζε αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ δπζθνιηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ βαζκνχ ζνβαξφηεηάο ηνπο, 

θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ αιιαγψλ ζηηο αλαθνξέο-εθηηκήζεηο ηνπο κεηά ηε ρνξήγεζε 

ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ. Ζ εκπινθή ηνπο ζηελ έξεπλα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ηφζν ζηελ 

ζθηαγξάθεζε ελφο βαζηθνχ αξρηθνχ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε γελίθεπζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο παξέκβαζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζε επξχηεξα πιαίζηα θαη θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ εληζρχεηαη ε κεηαβνιή ηεο παγησκέλεο αληίιεςεο ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο 

σο ελφο «παηδηνχ-πξνβιήκαηνο», ελψ παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλαγλψξηζε 

απφ ηελ πιεπξά θαη ησλ δχν άκεζα εκπιεθφκελσλ κεξψλ (νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ) ηεο 

πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ ηνπο κέζα απφ κηθξά, αιιά ζεκαληηθά επηηεχγκαηα. Ζ ελίζρπζε απηψλ 

ησλ αληηιήςεσλ ζα επεξεάζεη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζα ηνπο ζηξέςεη πξνο κία δηαθνξεηηθή νπηηθή ζε ζρέζε κε ην παηδί 

ηνπο (Κνπξθνχηαο, 2017α, β).  

Δπηπιένλ, θξίζεθε απαξαίηεην λα παξνπζηαζζεί θαη λα επεμεγεζεί αλαιπηηθά ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη εθαξκνγήο ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζηνπο δαζθάινπο πξηλ απφ ηε 

θάζε ηεο παξέκβαζεο, ψζηε λα είλαη ελήκεξνη γηα ην είδνο ηεο παξεκβαηηθήο ηερληθήο πνπ 

επηιέρζεθε θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε βάζε ηεο. Δθπαηδεχηεθαλ θαη πξνρψξεζαλ ζε εμάζθεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπο ζηνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηηο αμηνπνηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνηθίισλ πξνβιεκαηηθψλ, δηαζπαζηηθψλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο 

απνηεινχλ κία ζρεηηθά απιή θαη εχθνιε ηερληθή πνπ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί θαη 

αμηνπνηεζεί γηα εθηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζε πνηθίια πεξηβάιινληα, κε δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα γηα ηε δηαρείξηζε δηαθφξσλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Kokina & Kern, 2010∙ 

Reynhout & Carter, 2006∙ Rust & Smith, 2006). Ζ εθπαίδεπζε απηή ζα εληζρχζεη ηηο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ησλ δαζθάισλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε δηαζπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζα 

απμήζεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επίηεπμεο κηαο καθξνπξφζεζκεο ππνζηήξημεο, πνπ 

ζπληζηά ζπρλά ην δεηνχκελν θάζε παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Cardoso-Moreno, Tomás-

Aragonés, & Rodríguez-Ledo, 2015∙ Chronis, Jones, & Raggi, 2006∙ Κνπξθνχηαο & Raul 

Lobo Xavier, 2017∙ Parker, Wales, Chalhoub, & Harpin, 2013). Δπηπιένλ, ζα κεηψζεη ηα 

επίπεδα άγρνπο πνπ βηψλνπλ ζπλήζσο νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζε δηαζπαζηηθέο, 

απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο θαη παξάιιεια ζα ελδπλακσζεί θαη ζα αλαδεηρζεί ν ξφινο θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ λα παξεκβαίλνπλ θη νη ίδηνη νπζηαζηηθά θαη λα αλαιακβάλνπλ ελεξγφ 
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ξφιν (Κνπξθνχηαο & Raul Lobo Xavier, 2017). Καηά ζπλέπεηα, ε δηαδηθαζία εθπαίδεπζήο 

ηνπο έδσζε έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ιχζεσλ, πξνηάζεσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο, κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, 

ηελ αλάπηπμε απνθαζηζηηθψλ θαη δεθηηθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο νκάδεο παηδηψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν απφξξηςεο (Κνπξθνχηαο, Γηνβαδνιηάο, & ηαχξνπ, 

2017).  
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12.1 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε εθάξκνζε έξεπλα κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο-ζηφρνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ επηιέρζεζαλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Δηδηθφηεξα, εζηηάζακε ζε ηξεηο καζεηέο Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ θαη ζπλνδά 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, ε επηιεθηηθφηεηα απηή εγείξεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε 

γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο ην δείγκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, αιιά κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2008).  

Πέξαλ ηνχηνπ, νη παξαηεξήζεηο αθνξνχζαλ ζε κία δηδαθηηθή ψξα αλά εκέξα γηα ηνλ 

θάζε ζπκκεηέρνληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη δε κεηξήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη θαηά ηε ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζρνιηθά πιαίζηα, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπνκέλσο, ε δηάξθεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ αλά εκέξα παξαηήξεζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ηαπηφρξνλε θαη αλεμάξηεηε δηεμαγσγή ησλ 

παξαηεξήζεσλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζα ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

έξεπλαο. Δληνχηνηο, άιινη κειεηεηέο επηρείξεζαλ ηε κέηξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ-ζηφρσλ ηεο 

έξεπλάο ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, γηα λα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο εληνπηζκνχ 

πεξηζζφηεξσλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα νη πξνβιεκαηηθέο, δηαζπαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Lorimer, Simpson, Smith Myles, & Ganz, 2002). 
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12.2 Καηεπζύλζεηο-Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο ζηε κείσζε ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ θαη εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ησλ ζνβαξψλ δπζθνιηψλ πξνζνρήο θαη ησλ έληνλσλ ππεξθηλεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ κε ΓΔΠ-Τ θαη ζπλνδά πξνβιήκαηα/δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο, επεθηείλνληαο ηε ρξήζε ηεο ζε κία δηαθνξεηηθή νκάδα παηδηψλ κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. ην ίδην πιαίζην, θξίλεηαη ζεκαληηθφ κειινληηθέο έξεπλεο λα 

ζηξαθνχλ πξνο ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ζε 

έλα επξχηεξν θάζκα δηαηαξαρψλ/δπζθνιηψλ. Πέξαλ ηνχηνπ, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζε παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ έρεη εζηηάζεη ζε καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο. 

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ θαη ζε εθήβνπο πξνο ηε κείσζε αλεπηζχκεησλ, απνθιίλνπζσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, γεγνλφο πνπ έρεη πξνηαζεί θη απφ άιινπο κειεηεηέο (Graetz, Mastropieri, & 

Scruggs, 2009∙ Kokina & Kern, 2010). 

Oη Leaf, Mitchell, Townley-Cochran, McEachin, Taubman θαη Leaf (2016) ηφληζαλ, 

απφ ηελ άιιε, ηε ζεκαζία ρξήζεο πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο γηα ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπκκεηέρνληεο 

κε δηαθνξεηηθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζε επίπεδν γλσζηηθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο νκάδσλ παηδηψλ. 

Πεξηνξηζκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ βξεζεί, επίζεο, σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ (Lorimer, Simpson, Smith Myles, & 

Ganz, 2002). Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε έλα πεδίν κειινληηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα 

ζηξαθεί πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε θαη έληαμε ηεο 

εμεηαδφκελεο ηερληθήο ζηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηε κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ είηε κεηαμχ αδεξθψλ είηε κεηαμχ γνλέσλ θαη 

παηδηψλ. Άιισζηε, νη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο απνηεινχλ κία ζρεηηθά απιή θαη εχθνιε ηερληθή 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί θαη αμηνπνηεζεί γηα εθηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζε 

πνηθίια πεξηβάιινληα θαη κε δηαθνξεηηθά πξφζσπα. 

Άιιε κία κειινληηθή θαηεχζπλζε γηα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο δηαηήξεζεο θαη γελίθεπζεο ησλ αιιαγψλ ζηνπο ηξφπνπο 
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αληίδξαζεο ησλ παηδηψλ, δήηεκα πνπ έρεη ηεζεί σο πξφηαζε κειινληηθήο δηεξεχλεζεο θη απφ 

άιινπο κειεηεηέο (Kokina & Kern, 2010∙ Reynhout & Carter, 2006∙ Rust & Smith, 2006). 

Σέινο, άιια ζέκαηα πνπ ζα ήηαλ σθέιηκν λα δηεξεπλεζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επηπξφζζεηεο επίδξαζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηε ζπκπεξηθνξά-ζηφρν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ν ζπλδπαζκφο ηεο παξέκβαζεο κε ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κε άιιεο 

ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο, φπσο ην ζχζηεκα επηβξάβεπζεο θαη ζηέξεζεο πξνλνκίσλ. Αθφκε, 

κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ, επίζεο, λα κειεηήζνπλ ην αλ ηειηθά νη δάζθαινη ή νη 

γνλείο ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ εδξαίσζε ησλ επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξηθψλ αιιαγψλ.  
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Παξάξηεκα 

Κιείδα παξαηήξεζεο ζπκπεξηθνξάο 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Παρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε τον παρακάτω κατάλογο που αφορά ςτον ςυγκεκριμζνο 

μακθτι. 

Ημερ. Συμπλθρωςησ:  

Σχολείο:  

Τάξη:  

Μαιητθσ/τρια:  

Κατάλογοσ με εξεταζόμενα ςτοιχεία Συμπεριφοράσ Μαιητών 

0= Δεν ταιριάζει (απ’ ό,τι ξέρω)   1=Ταιριάζει κάπωσ θ μερικέσ φορέσ     2=Ταιριάζει πολφ θ πολφ 

ςυχνά 

1. Είναι ςκλθρόσ με τουσ άλλουσ, τουσ κάνει τον νται  0 1 2 

2.  Είναι ανυπάκουοσ ςτο ςχολείο  0 1 2 

3.  Μπλζκει ςε πολλοφσ καυγάδεσ  0 1 2 

4.  Απειλεί τουσ άλλουσ  0 1 2 

5.  Είναι εκρθκτικόσ με απρόβλεπτθ και επικετικι ςυμπεριφορά  0 1 2 

6. Κλαίει πολφ   0 1 2 

7.  Αιςκάνεται, παραπονιζται ότι κανείσ δεν τον αγαπά  0 1 2 

8. Αιςκάνεται ότι δεν αξίηει τίποτα, είναι κατϊτεροσ  0 1 2 

9.  Είναι νευρικόσ, ζχει τεντωμζνα νεφρα, βρίςκεται ςε μεγάλθ 

ζνταςθ  

0 1 2 

10.  Είναι μυςτικοπακισ, κρατά πράγματα μζςα του  0 1 2 

11.  Προτιμά να είναι μόνοσ του, παρά με άλλουσ  0 1 2 

12.  Υπάρχουν πολφ λίγα πράγματα που τον ευχαριςτοφν 0 1 2 

13. Είναι δυςτυχιςμζνοσ, κλιμμζνοσ, μελαγχολικόσ   0 1 2 

14.  Δεν φαίνεται να αιςκάνεται τφψεισ όταν ζχει ςυμπεριφερκεί 

άςχθμα  

0 1 2 

15. Παραβιάηει ςχολικοφσ κανόνεσ  0 1 2 
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16. Λζει ψζματα, κάνει μικροαπάτεσ  0 1 2 

17. Βρίηει, χυδαιολογεί  0 1 2 

18. Παραπονιζται ότι νιϊκει μοναξιά  0 1 2 

19. Δεν τα πάει καλά με τουσ άλλουσ μακθτζσ  0 1 2 

20. Αιςκάνεται ότι οι άλλοι είναι εναντίον του, ότι τον ζχουν βάλει 

ςτο μάτι  

0 1 2 

21.  Δεν μπορεί να ςτακεί ακίνθτοσ, είναι ανιςυχοσ, 

υπερκινθτικόσ  

0 1 2 

22. Δεν μπορεί να ςυγκεντρωκεί, να προςθλϊςει τθν προςοχι του 

για πολλι ϊρα  

0 1 2 

23. Είναι παρορμθτικόσ, ενεργεί χωρίσ  να ςκζφτεται  0 1 2 

24. Συμπεριφζρεται ανεφκυνα   0 1 2 

25. Ενοχλεί τουσ άλλουσ μακθτζσ  0 1 2 

26. Κάποιο μζροσ του ςϊματοσ του κουνιζται ςυνεχϊσ  0 1 2 
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Β. Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε Δμεηαδόκελσλ πκπεξηθνξώλ 

Γηα θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ εληνπίδεηε, παξαθαιψ πνιχ λα ζπκπιεξψζεηε νξηζκέλα ζηνηρεία 

πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ θαηαλφεζή καο ζρεηηθά κε απηή ηε ζπκπεξηθνξά.  

 

πκπεξηθνξά-ζηόρνο: ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. εκεηψζηε ηελ ψξα έλαξμεο θαη ψξα ιήμεο ηεο ζπκπεξηθνξάο-ζηφρνπ φζεο θνξέο 

ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Έλαξμε : ………………………       ……………………..      ..……………………      ……………………..       

Λήμε: ……………………………      ………………………      ……………………..      …………………….. 

 

 

2. εκεηψζηε πνην ή πνηα ήηαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ πξνεγήζεθαλ απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Πξνγελόκελα:    …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

 

 

3. Αλαθέξεηε κε ζπληνκία πνηα ήηαλ ηα επαθφινπζα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γηα 

παξάδεηγκα, δηαθφπεθε απφηνκα ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ ή έγηλε απηφ πνπ ήζειε ην παηδί, 

πξνθεηκέλνπ λα εζπράζεη. 

 

Δπαθόινπζα/πλέπεηεο: …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Σελίδα 206 από 220                                                   
 

4. εκεηψζηε ζε πνην πιαίζην εθδειψζεθε ε ζπκπεξηθνξά, βάδνληαο έλαλ ζηαπξφ (+) ζην 

αληίζηνηρν θνπηάθη. 

 

Πιαίζην-ρώξνο:           Απιή ζρνιείνπ             
                                          

 

                                                                                                                    ρνιηθή ηάμε    

 

 

5. εκεηψζηε ζην πιαίζην πνηαο δξαζηεξηφηεηαο εθδειψζεθε απηή ε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 

Γξαζηεξηόηεηα:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….          
                                         

 

                                

 

6. Αλαθέξεηε κε ζπληνκία αλ ππάξρνπλ άιια ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο γη’ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά. 

 

ρόιηα/Παξαηεξήζεηο: ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Κνηλσληθή Ηζηνξία (Α) 

Δμψθπιιν – ηίηινο: Παίδνληαο κε θαλόλεο θαη πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά κνπ 

ειίδα 1: Σην ζρνιείν κνπ, παίδνπκε δηάθνξα παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ (πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε). Κάησ απφ απηφ ην θείκελν ππήξραλ εηθφλεο κε παηδηά πνπ παίδνπλ ζην ζρνιείν. 

ειίδα 2: Πξηλ μεθηλήζεη ην παηρλίδη, ε δαζθάια κάο εμεγεί ηνπο θαλόλεο, γηα λα παίδνπκε 

ζσζηά (πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ κία εηθφλα πνπ δείρλεη ηε 

δαζθάια λα κηιάεη ζηα παηδηά. 

ειίδα 3: Μαο βάδεη θαη ζε ζεηξά, γηα λα ππάξρεη νξγάλσζε θαη αζθάιεηα (πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε). Οη εηθφλεο έδεηρλαλ παηδηά λα παίδνπλ παηρλίδηα θαη λα είλαη ζε κία ζεηξά. 

ειίδα 4: Πνιινί άλζξσπνη πεξηκέλνπλ ζηε ζεηξά ηνπο, γηα λα θάλνπλ δηάθνξεο δνπιεηέο 

(πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Οη εηθφλεο έδεηρλαλ αλζξψπνπο ζε ζνχπεξ κάξθεη θαη ηξάπεδα λα 

πεξηκέλνπλ κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά ηνπο. 

ειίδα 5: Αθνινπζνύλ θαη θαλόλεο, γηα λα δνύκε όινη κε αζθάιεηα θαη αξκνλία (πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε). Κάησ απφ απηφ ην θείκελν ππήξραλ εηθφλεο κε θαλφλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ 

αθνινπζνχκε γηα κία αξκνληθή ζπκβίσζε κε άιινπο αλζξψπνπο. 

ειίδα 6: Μέλσ θη εγώ ζηε ζέζε κνπ θαη εθαξκόδσ ηνπο θαλόλεο ησλ παηρληδηώλ 

(θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ εηθφλεο παηδηψλ πνπ πεξίκελαλ ήζπρα 

ζηε ζεηξά ηνπ θαη έπαηδαλ αξκνληθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

ειίδα 7: Όζε ώξα πεξηκέλσ, κπνξώ λα ζθέθηνκαη άιια πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζνπλ, όπσο ην 

αγαπεκέλν κνπ παηρλίδη, ην αγαπεκέλν κνπ παξακύζη (θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα 

έδεηρλε ην παηδί λα ζθέθηεηαη άιια πξάγκαηα θαη λα είλαη ραξνχκελν. Μέζα ζην ζπλλεθάθη 

ζθέςεο βξηζθφηαλ έλα παηρλίδη θαη έλα παξακχζη. 

ειίδα 8: Η δαζθάια θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ ραίξνληαη, όηαλ αθνινπζώ ηνπο θαλόλεο θαη 

πεξηκέλσ ήζπρα ζηε ζεηξά κνπ (πξφηαζε πξννπηηθήο). Ζ εηθφλα έδεηρλε ηε δαζθάια θαη ηα 

ππφινηπα παηδηά ραξνχκελα γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε. 

ειίδα 9: Θα πξνζπαζήζσ λα αθνινπζώ ηνπο θαλόλεο θαη λα παξακέλσ ζηε ζεηξά κνπ 

(θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε ην παηδί ήξεκν θαη ραξνχκελν γη’ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο:  

Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; 

Ση κπνξεί λα ιέεη ε δαζθάια ζηα παηδηά πξηλ ην παηρλίδη; 

Γηαηί ηα παηδηά κπαίλνπλ ζε ζεηξά, γηα λα παίμνπλ; 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ θαλφλεο ζηα παηρλίδηα; 

Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ν θαζέλαο έθαλε φ,ηη ήζειε; 

Πνχ αιινχ ππάξρνπλ θαλφλεο; 

Ση κπνξεί λα ζθέθηεηαη ην παηδί φζε ψξα πεξηκέλεη; 

Γηαηί ραίξνληαη ε δαζθάια θαη ηα ππφινηπα παηδηά; 

Πψο ληψζεη ην παηδί ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 
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Κνηλσληθή Ηζηνξία (Β) 

 

Δμψθπιιν – ηίηινο: Κεξδίδσ θαη ράλσ ζηα παηρλίδηα 

 

ειίδα 1: Σην ζρνιείν κνπ, παίδνπκε δηάθνξα παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ (πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε). Κάησ απφ απηφ ην θείκελν ππήξρε κηα εηθφλα κε παηδηά πνπ παίδνπλ ζην ζρνιείν. 

ειίδα 2: Κάπνηνη θεξδίδνπλ θαη θάπνηνη ράλνπλ ζε απηά ηα παηρλίδηα (πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε). Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ κία εηθφλα πνπ έδεηρλε παηδηά, ην έλα θεξδίδεη θαη ην 

άιιν λα ράλεη ζην παηρλίδη. 

ειίδα 3: Όηαλ θεξδίδσ, κνπ αξέζεη θαη ληώζσ ραξνύκελνο (πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα 

έδεηρλε παηδηά ραξνχκελα ιφγσ ηεο λίθεο ηνπο ζηα παηρλίδηα. 

ειίδα 4: Όηαλ ράλσ, ληώζσ άζρεκα θαη ζπκώλσ (πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε 

παηδηά ζπκσκέλα ιφγσ ηεο ήηηαο ηνπο ζην παηρλίδη. 

ειίδα 5: Τόηε, ρξεηάδεηαη λα ζηακαηάσ, λα παίξλσ κηα βαζηά αλάζα θαη λα ζθέθηνκαη 

«Δληάμεη, δε γίλεηαη πάληα λα θεξδίδσ. Τελ επόκελε θνξά, ίζσο θεξδίζσ» (θαζνδεγεηηθή 

πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε ην παηδί λα ζθέθηεηαη εθείλε ηε ζηηγκή ηα ιφγηα πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη λα είλαη ήξεκν. 

ειίδα 6: Μπνξώ λα ιέσ «Ψξαίν παηρλίδη!», «Τν δηαζθέδαζα πνιύ» ή «Θέιεηο λα 

μαλαπαίμνπκε;» (θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε ην παηδί λα πιεζηάδεη ηνπο 

θίινπο ηνπ θαη λα ηνπο ιέεη απηά ηα φκνξθα ιφγηα. 

ειίδα 7: Η δαζθάια θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ είλαη ραξνύκελνη, όηαλ ζπκπεξηθέξνκαη όκνξθα 

ζηα παηρλίδηα (πξφηαζε πξννπηηθήο). Ζ εηθφλα έδεηρλε ηε δαζθάια θαη ηα παηδηά ραξνχκελα 

γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε. 

ειίδα 8: Θα πξνζπαζήζσ λα παξακέλσ ήξεκνο θαη λα ιέσ όκνξθα ιόγηα, όηαλ ράλσ 

(θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε ην παηδί ήξεκν θαη ραξνχκελν γη’ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
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Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο: 

Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; 

Ση θάλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν; 

Πψο ληψζεη ην παηδί πνπ θέξδηζε; 

Πψο ληψζεη ην παηδί πνπ έραζε; 

Ση κπνξεί λα ζθέθηεηαη ην παηδί, φηαλ ράλεη; 

Ση κπνξεί λα ιέεη ζηα παηδηά κεηά ην παηρλίδη; 

Γηαηί ραίξνληαη ε δαζθάια θαη ηα ππφινηπα παηδηά; 

Πψο αηζζάλεηαη ην παηδί κεηά απφ απηή ηε ζπκπεξηθνξά; 
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Κνηλσληθή Ηζηνξία (Γ) 

Δμψθπιιν – ηίηινο: Σπλεξγάδνκαη κε ηνπο θίινπο κνπ θαη αθνύσ ηηο ηδέεο ηνπο 

 

ειίδα 1: Σην ζρνιείν κνπ, ζπκκεηέρνπκε ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

(πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Κάησ απφ απηφ ην θείκελν ππήξραλ εηθφλεο παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε. 

ειίδα 2: Η δαζθάια καο, καο βάδεη απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, γηα λα καζαίλνπκε πην εύθνια 

νξηζκέλα πξάγκαηα (πεξηγξαθηθή πξφηαζε). Οη εηθφλεο έδεηρλαλ δαζθάιεο λα δίλνπλ νδεγίεο 

ζηα παηδηά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κάζεκα 

ηεο εκέξαο. 

ειίδα 3: Όινη έρνπκε ηηο δηθέο καο ηδέεο, γηα λα νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηόηεηα (πεξηγξαθηθή 

πξφηαζε). Σν θείκελν ζπλνδεπφηαλ απφ κία εηθφλα πνπ έδεηρλε φια ηα παηδηά λα ζθέθηνληαη 

δηάθνξεο ηδέεο γηα ην πψο ζα νινθιεξσζεί θαιχηεξα ε δξαζηεξηφηεηα πνπ θαινχληαη λα 

πινπνηήζνπλ. 

ειίδα 4: Μπνξεί ε δξαζηεξηόηεηα λα ηειεηώζεη γξεγνξόηεξα θαη κε θαιύηεξν απνηέιεζκα, 

όηαλ κνηξαδόκαζηε, αθνύκε θαη δερόκαζηε ηηο ηδέεο όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 

(θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε ηα παηδηά λα παξνπζηάδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία 

ηνπο θαη λα είλαη ραξνχκελα κε απηφ ην απνηέιεζκα. 

ειίδα 5: Η δαζθάια θαη νη ζπκκαζεηέο κνπ είλαη ραξνύκελνη, όηαλ ζέβνκαη ηηο ηδέεο θαη 

ζθέςεηο ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ ηεο νκάδαο κνπ (πξφηαζε πξννπηηθήο). Ζ εηθφλα έδεηρλε ηε 

δαζθάια θαη ηα ππφινηπα παηδηά ραξνχκελα γη’ απηή ηελ θαηάζηαζε. 

ειίδα 6: Θα πξνζπαζήζσ λα αθνύσ θαη λα δέρνκαη θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνύ (θαζνδεγεηηθή πξφηαζε). Ζ εηθφλα έδεηρλε ην παηδί ραξνχκελν 

λα ιέεη ζηνλ εαπηφ ηνπ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αθνχεη θαη λα δέρεηαη θαλείο θαη ηηο ηδέεο 

ησλ άιισλ παηδηψλ-κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ. 

 

 

  



Σελίδα 217 από 220                                                   
 

  



Σελίδα 218 από 220                                                   
 

  



Σελίδα 219 από 220                                                   
 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο:  

Πνηνο είλαη ν ηίηινο ηεο ηζηνξίαο; 

Ση θάλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν; 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθέο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο; 

Ση ζθέθηεηαη θάζε παηδί ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο; 

Πψο ε δξαζηεξηφηεηα ηειείσζε πην γξήγνξα θαη κε θαιχηεξν απνηέιεζκα; 

Ση ζα γηλφηαλ αλ θάζε παηδί δε δερφηαλ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ; 

Γηαηί ραίξνληαη ε δαζθάια θαη ηα παηδηά; 

Ση ιέεη ην παηδί ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




