










ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Η βάση για το Δ.Ε.Π.Υ. είναι Νευροβιολογική. 

 

Οι μαθητές με Δ.Ε.Π.Υ. έχουν αργή επεξεργασία πληροφοριών, χρειάζονται αρκετά 

διαλείμματα, μικρότερες εργασίες, πιο σαφής και σπαστές (όχι μεγάλες) οδηγίες, καθαρή 

γλώσσα (π.χ. στα προβλήματα των Μαθηματικών), ανατροφοδότηση, επιβράβευση. Δε 

δουλεύουν καλά σε ομάδες, καλό είναι να κάθονται δίπλα ή ανάμεσα σε «οργανωτικούς» 

μαθητές. 

Στη διόρθωση λαθών πάμε με μικρά βήματα. π.χ. διορθώνουμε μόνο την κατάληξη των 

ρημάτων κ.λπ. 

Σωστή οργάνωση της τάξης (π.χ. οδηγίες με διαγράμματα και χρώματα), οργάνωση υλικού, 

οργάνωση μελέτης (αυτό αφορά κυρίως το σπίτι) 

Καλό είναι να έχει ένα ντοσιέ με τα βασικά για να μπορεί να ανατρέχει όταν χρειάζεται (π.χ. 

πίνακας πολλαπλασιασμού, ...) 

 

Ασκήσεις για Νηπιαγωγείο: 

 Ταξινόμηση με βάση τα χαρακτηριστικά (σιγά σιγά γίνονται πιο σύνθετες οι 

απαιτήσεις της άσκησης) 

 Δείχνουμε εικόνες. Σηκώνει το χέρι κάθε φορά που βλέπει την εικόνα στόχο. (σιγά 

σιγά γίνονται πιο σύνθετες οι απαιτήσεις της άσκησης) 

 Εκφώνηση λέξεων. Πατάει κουμπί όταν ακούει την εικόνα στόχο. 

 Εκφώνηση λέξεων. Λέει την αντίθετη. 

 Ψάχνοντας το σπίτι. Εικόνα δωματίου – σπιτιού και ψάχνει αντικείμενα. Αρχικά απλά 

και αργότερα πιο σύνθετα (π.χ. ποια είναι κόκκινα, ποια κρέμονται ... ) 

 Τα ψάρια που διαφωνούν. (Κάρτες με ψάρια που ταχτοποιούνται κατά την ίδια φορά. 

Αργότερα πιο σύνθετες εικόνες στις κάρτες. 

 Ανάκληση λέξεων (Σε μαθητές ως 10 ετών με φυσιολογική νοημοσύνη η ανάκληση 

λέξεων είναι: χρονολογική ηλικία + 4) 

 

Τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς: 

 Κάρτες (κίτρινη, κόκκινη) (π.χ. στην κίτρινη κάρτα, πήγαινε στο γραφείο να δεις να 

είναι εκεί ο Διευθυντής ...) 

 Ήχοι (π.χ. ντέφι όταν γίνεται φασαρία) 

 Φανάρι (με κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο) Υπάρχουν τα ονόματα των παιδιών σε 

καρτελάκια στ πράσινο και μετακινούνται στα άλλα χρώματα χωρίς να 

ανακοινώνεται όταν υπάρχει παράβαση. 

 Συναγερμός (ο ΔΕΠΥτης βιώνει ψεύτικο συναγερμό) 

 Διαχείριση θυμού (μπορούμε να έχουμε τεχνικές διαχείρισης θυμού σε κάρτες και να 

τη δίνουμε για να την εφαρμόσει. 

 

Οδηγίες για γονείς: 

 Σωστή οργάνωση του περιβάλλοντος που διαβάζει. 

 Καθημερινό πρόγραμμα φτιαγμένο σε συνεργασία με το παιδί (μπορεί και μηνιαίο) 

 Πιστοί στη ρουτίνα 

 Οπτικές ενισχύσεις (π.χ. χαρτάκι κολλημένο με το τι πρέπει να κάνει) 

 Μνημονικές τεχνικές  

 Καταγραφή βημάτων (π.χ. για να οργανώσει τη γιορτή του) 

 Έλεγχος γραπτής εξέτασης (test) μαζί με το μαθητή (πώς τα πήγες; ήσουν 

προετοιμασμένος; τι έγινε; .... τα καταγράφουμε σε πίνακα) 
 

Σημειώσεις από την Ημερίδα «ΔΕΠΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» της 

ΕλληνικήςΕταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ, 31/3/2012, ΥΠΔΒΜΘ 
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