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Πεπίλητη 

 

       Σηελ παξνύζα κειέηε, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε δηαηαξαρήο 

ζπκπεξηθνξάο κε ΓΔΠΥ,  καδί κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

παξέκβαζεο πνπ έγηλε, θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 
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Μελέηη πεπίπηυζηρ διαηαπασήρ ζςμπεπιθοπάρ με ΓΔΠΥ 

 

    Οη ζύγρξνλεο απόςεηο γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ζεσξνύλ ηε 

δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο σο έλα πνιύπινθν ζύζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ 

ηόζν ελδνγελώλ γελεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνδηάζεζεο, όζν θαη εμσγελώλ 

θνηλσληθό – πνιηηηζηηθώλ παξαγόλησλ θαη γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ (Sameroff & 

Fiese, 2000). Σπλεπώο, κηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε κηα κνλνδηάζηαηε παξέκβαζε, αιιά ιακβάλνληαο ππόςε 

όινπο ηνπο παξάγνληεο θαη θπξίσο ην ξόιν ηνπ πιαηζίνπ πνπ εθδειώλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά απηή (Κνπξθνύηαο, 2006). 

   Σηε ζπλερεία, ζα παξνπζηαζηεί κηα πεξίπησζε πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ε παξέκβαζε πνπ έγηλε, θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε όιεο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Σην ηέινο, ζα πξνηαζεί ε εθαξκνγή θαηαιιειόηεξσλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ζηξαηεγηθώλ, ζε κηα πξνζπάζεηα γηα κηα πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε. 

 

Ταςηόηηηα πλαιζίος 

Η Γ. είλαη 10,5 εηώλ θαη θπηά ζηελ Δ’ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Τν 

πξόβιεκά ηεο επηθεληξώλεηαη ηόζν ζηε ζπκπεξηθνξά, όζν θαη ζην καζεζηαθό 

θαη θηλεηηθό επίπεδν. Σπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθή αλππαθνή, 

αληηδξαζηηθόηεηα θαη ππεξθηλεηηθόηεηα. Σεθώλεηαη ζπρλά από ηε ζέζε ηεο, ελ 

ώξα καζήκαηνο, θαη πξνθαιεί δηάζπαζε ζην κάζεκα. Δπηπιένλ, έρεη 

πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελώ ζπρλά είλαη 

επηζεηηθή κε ηα αιιά παηδηά θαη δεκηνπξγεί, ζπλερώο, εληάζεηο. Τέινο, έρεη 

θαηεγνξεζεί έκκεζα από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο γηα θινπή κηθξναληηθεηκέλσλ, 

σζηόζν, ρσξίο απνδείμεηο. 

 

Αηομικό Ιζηοπικό 

    Η Γ. δεη ζηελ Αζήλα καδί κε ηνπο γνλείο ηεο θαη ηνλ κεγαιύηεξό ηεο αδειθό. 

Γηαπηζηώζεθε από κηθξή όηη είρε ειιεηκκαηηθή ζσκαηηθή αλάπηπμε κε ύςνο 

πνιύ θάησ από ην θπζηνινγηθό θαη ππεξθηλεηηθόηεηα. Οη γνλείο ηεο 



5 
 

επηζθεθηήθαλ εηδηθό θαη ηνπο ζύζηεζε νξκνληθή ζεξαπεία κεηά από θάπνηα 

ειηθία. Όηαλ πήγε ζην ζρνιείν παξνπζίαζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε 

δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθόηεηα. Ύζηεξα από πξνηξνπή ηνπ 

ζρνιείνπ δηαγλώζηεθε από ην αξκόδην Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο 

θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΥ) όηη έρεη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη 

Υπεξθηλεηηθόηεηα (ΓΔΠΥ) πνπ ζπλππάξρεη κε δπζιεμία θαη δπζαξηζκεζία. 

 

Οικογενειακό ιζηοπικό 

    Η νηθνγέλεηα ηεο Γ. έρεη θαιό βηνηηθό επίπεδν. Οη γνλείο ηεο είλαη θαη νη δπν 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη εξγάδνληαη σο πςειόβαζκα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ζην δεκόζην ηνκέα. Δπίζεο, ε Γ. έρεη έλαλ αδειθό κεγαιύηεξν, ν 

νπνίνο πεγαίλεη ζην Γπκλάζην. Δίλαη πνιύ θαιόο καζεηήο ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Οη γνλείο ηεο Γ. ηε ζπγθξίλνπλ, 

δηαξθώο, κε ηνλ αδειθό ηεο. Έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο από ηελ ίδηα., ελώ 

δελ κπνξνύλ λα δερηνύλ όηη είλαη δηθό ηνπο παηδί, ιόγσ ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο, θπξίσο, ζε καζεζηαθό επίπεδν. Πνιιέο θνξέο, δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ 

ην πξόβιεκα ππεξθηλεηηθόηεηαο ηεο Γ. θαη ρεηξνδηθνύλ ελαληίνλ ηεο. Από ηε 

κηα ε απόξξηςε πνπ δέρεηαη από ηνπο γνλείο ηεο θαη από ηελ άιιε ε ερζξηθή - 

βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα λα ηελ εγθισβίδνπλ ζε έλα 

θαύιν θύθιν πνπ εληζρύεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Όζνλ αθνξά 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ δηαγλσζκέλσλ (ΓΔΠΥ) θαη 

δπζιεμίαο, γηα κεγάιν δηάζηεκα, επηζθέπηνληαλ παηδνςπρίαηξν θαη 

ινγνζεξαπεπηή. Αιιά θάπνηα ζηηγκή δηέθνςαλ ηε ζπλεξγαζία, γηαηί 

ζεώξεζαλ όηη δελ είραλ απνηέιεζκα. Ωζηόζν, ζπλέρηζαλ λα επηζθέπηνληαλ 

ηνλ ελδνθξηλνιόγν γηα ην πξόβιεκα κε ην ύςνο θαη κε ηελ ζεξαπεία ππήξμε 

ζεκαληηθή βειηίσζε. 

 

Πποθίλ μαθηηή 

    Όζνλ αθνξά ην γλσζηηθό πξνθίι, ε καζήηξηα έρεη ρακειέο επηδόζεηο ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ γλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ηεο. Σπρλά, δελ κπνξεί λα 

ζπγθεληξσζεί θαη απνζπάηαη εύθνια από άζρεηα εξεζίζκαηα, ελώ, πνιιέο 

θνξέο, δελ θαίλεηαη λα αθνύεη. Δπίζεο, δελ ζθέθηεηαη πξηλ αληηδξάζεη θαη 
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απαληάεη πξηλ νινθιεξσζεί ε εξώηεζε, δηαθόπηνληαο πνιιέο θνξέο ηνπο 

άιινπο. Δπηπιένλ, δελ δίλεη ζεκαζία ζηηο ιεπηνκέξεηεο, θάλεη ιάζε 

απξνζεμίαο θαη δπζθνιεύεηαη λα αθνινπζήζεη νδεγίεο. Αθόκε, απνθεύγεη 

εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ ζπζηεκαηηθή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα. Κάπνηεο θνξέο 

μερλάεη ηηο ζρνιηθέο ηεο εξγαζίεο, ράλεη πξάγκαηα θαη γεληθά είλαη 

αλνξγάλσηε. Δπνκέλσο έρεη πεξηνξηζκέλε ζρνιηθή παξαγσγηθόηεηα θαη 

πξννπηηθέο γηα αθαδεκατθή επίδνζε. 

    Ωζηόζν, αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη ζην θηλεηηθό επίπεδν πνπ 

εθδειώλνληαη, θπξίσο, κε ππεξθηλεηθόηεηα. Σπγθεθξηκέλα, ε Γ. δπζθνιεύεηαη 

λα παξακείλεη θαζηζκέλε, ελώ, δηαξθώο, θνπλάεη ηα ρέξηα θαη ηα πόδηα ηεο ή 

ζηξηθνγπξίδεη ζηε θαξέθια ηεο. Αξθεηέο θνξέο, ζεθώλεηαη όηαλ δελ 

επηηξέπεηαη θαη δείρλεη όηη απηό δελ κπνξεί λα ην ειέγμεη.  

    Όκσο, ζπλήζσο, ην καζεζηαθό πξνθίι ελόο καζεηή έρεη επίδξαζε ηόζν 

ζην ζπλαηζζεκαηηθό θνκκάηη, όζν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζπλεπώο ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο (Κνπξθνύηαο, 2011). Τν ίδην ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Γ. Σπγθεθξηκέλα, ε καζήηξηα δηαθξίλεηαη από απμεκέλν ζηξεο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε. Σπλήζσο, ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο είλαη επηζεηηθή θαη δηαζπαζηηθή, ελώ έρεη πξνβιήκαηα 

δηαγσγήο θαη ηήξεζεο θαλόλσλ όρη κόλν κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ζηα 

παηρλίδηα. Γηαξθώο, κηιάεη, δελ πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηεο, ελώ θνηηάδεη γύξσ ηεο 

θαη πεηξάδεη ηνπο άιινπο. Δπνκέλσο, όια απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα λα δέρεηαη απόξξηςε από ηνπο άιινπο θαη νη θνηλσληθέο ηηο 

ζρέζεηο ηόζν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, όζν θαη κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο λα είλαη δπζιεηηνπξγηθέο.  

 

Πεπιγπαθή ηηρ διαηαπασήρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ  

    Η Γ. έρεη παξνπζηάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

από ηελ ειηθία ησλ έμη εηώλ, δειαδή, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Από ηελ αξρή ζρεδόλ δηαπηζηώζεθε ην πξόβιεκα ηόζν ζηε ζπκπεξηθνξά 

όζν θαη ζην καζεζηαθό επίπεδν θαη έηζη ην ζρνιείν ηελ παξέπεκςε, ζρεηηθά 

λσξίο, ζε θέληξν ΚΔΓΓΥ, όπνπ θαη δηαγλώζηεθε κε ΓΔΠΥ θαη δπζιεμία. Έηζη, 

ε καζήηξηα γηα αξθεηά ρξόληα επηζθεπηόηαλ παηδνςπρνιόγν θαη πήγαηλε ζε 
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ινγνζεξαπεπηή. Τα ηειεπηαία δπν ρξόληα έρεη δηαθόςεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εηδηθνύο θαη ε κόλε παξέκβαζε πνπ έγηλε ήηαλ από ηε δαζθάια ηεο ζην 

ζρνιείν πνπ πεγαίλεη. Ωζηόζν, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά θαιά, παξόιν 

πνπ ε Γ. ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε βνήζεηα θαη ηε ζπκβνιή εηδηθώλ ζεξαπεπηώλ 

θαη παηδαγσγώλ. 

 

Γιαδικαζίερ παπέμβαζηρ 

    Η παξέκβαζε έγηλε όηαλ θάπνηα ζηηγκή άιιαμε ν δάζθαινο ηεο Γ., επεηδή 

κεηαηέζεθε ζε θάπνην άιιν ζρνιείν. Ο ζπγθεθξηκέλνο αδπλαηνύζε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Γ. θαη ην κόλν πνπ έθαλε 

ήηαλ λα ηε ζηέιλεη ζπρλά ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Έηζη ην πξόβιεκα 

δηαησληδόηαλ. Η λέα δαζθάια εθάξκνδε παηδαγσγηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

θαη είρε πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο. Αθνινύζεζε ηε γλσζηηθή – 

ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε θαη θάπνηεο ηερληθέο από ηελ νηθνζπζηεκηθή. 

Ταπηόρξνλα, ζπλεηέιεζε ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο Γ. κε ηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ ζπλεξγαζίαο (νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο) θαη ηελ 

έληαμή ηεο ζε απηέο. 

   Σηελ πεξίπησζε ηεο Γ., ε δαζθάια ζεώξεζε πνιύ ζεκαληηθό, αξρηθά, λα ηε 

βνεζήζεη λα αιιάμεη ηελ αξλεηηθή απηνεηθόλα, εμαηηίαο ησλ απνηπρηώλ πνπ 

είρε ζην γλσζηηθό επίπεδν, αιιά θαη ηεο απόξξηςεο πνπ βίσλε ζην θνηλσληθό 

ηνκέα. Σηε ζπλέρεηα, νη καθξόρξνλνη ζηόρνη ηεο ζα αθνξνύζαλ ην καζεζηαθό 

ηνκέα θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξθηλεηηθόηεηαο θαη ηεο 

δηάζπαζεο πξνζνρήο. Τέινο, ζην θνηλσληθό επίπεδν, ζηόρνο ήηαλ ε ζύλαςε 

θηιηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, αιιά θαη ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο 

κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν, ε δαζθάια ζα θαινύζε, 

θάπνηα ζηηγκή, ηε κεηέξα γηα ζπλεξγαζία, επεηδή ζεσξνύζε, ζύκθσλα κε ηνλ 

Bronfenbrenner (1979 a), όηη ηα δηάθνξα πιαίζηα (άηνκν, νηθνγέλεηα, ζρνιείν) 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο.  

    Γηα ηελ άκεζε ηόλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ απόθηεζε κηαο πην 

ζεηηθήο απηναληίιεςεο θαηάιιειε είλαη ε ηερληθή ηεο θεξθόπνξηαο ηεο 

νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο. Με ηελ ηερληθή απηή ν δάζθαινο εληνπίδεη ηα 

ζεηηθά ζηνηρεηά ηνπ καζεηή, επηθεληξώλεηαη ζε απηά θαη ηα εληζρύεη, ελώ 
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ηαπηόρξνλα θάλεη απόζβεζε ζηα αξλεηηθά κε ηελ αγλόεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Molnar & Lindquist, 2009). 

    Έηζη, ε δαζθάια άξρηζε λα αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά καδί ηεο, λα ηηο θάλεη 

εξσηήζεηο θαη λα ηελ ελζαξξύλεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ηάμε, 

επηβξαβεύνληαο θάζε ζεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Δθηόο από ηε ζεηηθή ελίζρπζε 

θαη ηελ απόζβεζε κε ηελ αγλόεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζην 

καζεζηαθό επίπεδν εθάξκνζε γλσζηηθή πξνζέγγηζε κε εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία. Ωζηόζν, κε ηελ ηερληθή ηεο θεξθόπνξηαο ζηόρνο ήηαλ ν 

εληνπηζκόο ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Γ. θαη ε ελδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ 

ηεο. Πνιιέο θνξέο, πήγαηλε ζην ζξαλίν ηεο, ηε βνεζνύζε θαη ηηο έιεγε πνπ λα 

εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο. Σπγρξόλσο, ηηο έδηλε πξσηνβνπιίεο θαη έδεηρλε 

πσο ηελ ππνινγίδεη, ελώ ζπδεηνύζε καδί ηεο ζηα δηαιείκκαηα γηα ηα 

ελδηαθέξνληά ηεο. Από ηελ πξνζσπηθή απηή επαθή πξόεθπςε όηη ε καζήηξηα 

ήηαλ πνιύ θαιή ζηηο θαηαζθεπέο θαη είρε θαιιηηερληθά ελδηαθέξνληα, όπσο ε 

δσγξαθηθή. Καηαζθεύαδε ππέξνρα θνζκήκαηα κε απιά πιηθά θαη ε δαζθάια 

ηεο είπε όηη πξαγκαηηθά ήηαλ εληππσζηαθά θαη πξσηόηππα. Η καζήηξηα 

πξνζθέξζεθε λα δεκηνπξγήζεη έλα βξαρηόιη γηα ηε δαζθάια. Σηε ζπλέρεηα, ε 

εθπαηδεπηηθόο ην θνξνύζε θαη δελ παξάιεηςε λα πεη ζε όινπο όηη ηεο ην 

ράξηζε ε Γ. Ύζηεξα από απηό όινη κηινύζαλ γηα ηα θνζκήκαηα ηεο Γ. θαη ε 

ίδηα έλησζε πεξήθαλε.  

    Όζνλ αθνξά ην πξόβιεκα ηεο ππεξθηλεηηθόηεηαο ε δαζθάια γλώξηδε πσο 

δελ ήηαλ ιύζε λα ηελ αθήλεη λα θηλείηαη ζηελ ηάμε άζθνπα, αιιά νύηε θαη λα 

ηελ πεξηνξίδεη ή λα ηελ απνκνλώλεη ζε έλα ζεκείν. Σύκθσλα κε ηνλ Fontana 

(1996), ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αγλόεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ή αθόκε θαη ε εθαξκνγή πνηλώλ, θαζώο θαη ε παξεκπόδηζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

παηδηνύ από ηνλ εθπαηδεπηηθό είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο, αθνύ ην παηδί δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθόο είλαη 

πξνηηκόηεξν λα νξγαλώζεη ην κάζεκά ηνπ κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα δίλεη ηελ 

επθαηξία ζην παηδί λα θηλείηαη, ρσξίο λα δπζρεξαίλεη ην κάζεκα. Ο ίδηνο 

εξεπλεηήο ηζρπξίδεηαη όηη απηό κπνξεί λα επηηεπρηεί όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο 

πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνύ κέζα 

από δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηάθνξεο νκάδεο. Απηό ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ εκπινθή ηνπ κε άιια παηδηά θαη ηελ απαζρόιεζή ηνπ.  
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   Έηζη, ε δαζθάια δεκηνπξγνύζε αξθεηέο θνξέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ζπλεξγαζίαο, κε ζπλδπαζκό ζεκαηηθώλ ελνηήησλ θαη πνηθίιεο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ελεξγνπνηνύζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο, 

άιια θαη ηελ έθεξλαλ ζε επαθή κε άιια παηδηά. Τέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ: 

ζεαηξηθό παηρλίδη, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη άιιεο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. Ο 

ζηόρνο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ήηαλ επηπιένλ ε δεκηνπξγία θηιηθώλ ζρέζεσλ ηεο 

Γ. κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη ε βαζκηαία θνηλσληθνπνίεζή ηεο. Η 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλαο ζπλδπαζκόο ηεο 

θνηλσληθνγλσζηηθήο θαη ηεο νηθνζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, κε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ρξήζε επνπηηθώλ κέζσλ θαη ηελ 

ηερληθή ηνπ εληνπηζκνύ εμαηξέζεσλ. 

   Με ηνλ θαηξό ε καζήηξηα άξρηζε λα ληώζεη ζεκαληηθή θαη απόθηεζε κηα πην 

ζεηηθή απηναληίιεςε. Η επίδνζή ηεο βειηηώζεθε ζεκαληηθά ζε όια ηα 

καζήκαηα, θαζώο θαη ε βαζκνινγία ηεο, ελώ ε καζήηξηα είρε κηα ραξνύκελε 

δηάζεζε θαη δελ πξνθαινύζε πιένλ δηάζπαζε ζηελ ηάμε. Δπίζεο, 

ζηακάηεζαλ θαη ηα επεηζόδηα θινπήο, ελώ θαιιηέξγεζε θηιηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Η δαζθάια είρε απνδώζεη ηηο θινπέο θαη όιε ηελ 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο Γ. ζηελ αλάγθε ηεο γηα ελαζρόιεζε ησλ άιισλ 

καδί ηεο. Γηλόηαλ ην επίθεληξν αιιά κε αξλεηηθό ηξόπν, ιόγσ ηεο απόξξηςεο 

πνπ βίσλε ζην θνηλσληθό επίπεδν, θαζώο θαη επεηδή νη πξνεγνύκελνη 

δάζθαινη δελ αζρνινύληαλ καδί ηεο. Έηζη, ε δαζθάια αγλόεζε ζπζηεκαηηθά 

ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δελ έδσζε ζεκαζία ζηα κηθξνεπεηζόδηα 

θινπήο. Δπνκέλσο, δελ ηεο έδσζε ηελ ελίζρπζε λα ζπλερίζεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

   Όζνλ αθνξά ην νηθνγελεηαθό πιαίζην, νη γνλείο ηεο ήξζαλ, θάπνηα ζηηγκή, 

ζρεδόλ ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ζε επαθή κε ηε δαζθάια γηα λα ηελ 

επραξηζηήζνπλ γηα ηελ αιιαγή ηεο Γ. θπξίσο ζην καζεζηαθό επίπεδν. Παξόιν 

πνπ δελ είραλ αληαπνθξηζεί ζηελ αξρηθή πξόζθιεζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη 

δελ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Σε απηή ηε κνλαδηθή ζπλάληεζε 

αλέθεξαλ ην αξλεηηθό θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζπίηη θαη όηη δελ κπνξνύλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ θπξίσο ην πξόβιεκα ηεο ππεξθηλεηηθόηεηαο, κε απνηέιεζκα λα 

ρεηξνδηθνύλ πνιιέο θνξέο ελαληίνλ ηεο. Δπίζεο, εμέθξαζαλ όηη είλαη θνξέο 



10 
 

πνπ δελ κπνξνύλ λα δερηνύλ όηη είλαη δηθό ηνπο παηδί, επεηδή ηε ζπγθξίλνπλ 

κε ην κεγαιύηεξν γην ηνπο, ν νπνίνο είλαη άξηζηνο καζεηήο θαη δελ 

αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξόβιεκα καδί ηνπ. Τέινο, αλέθεξαλ όηη. κεηά ηε 

δηάγλσζε ηεο ΓΔΠΥ, επηζθέπηνληαλ θάπνην παηδνςπρνιόγν γηα αξθεηά 

ρξόληα, αιιά ζηακάηεζαλ, γηαηί δελ είραλ θαλέλα νπζηαζηηθό απνηέιεζκα. Η 

δαζθάια ζπδήηεζε καδί ηνπο θαη ηνπο εμήγεζε όηη ε Γ. είλαη κηα καζήηξηα κε 

πνιιέο δεμηόηεηεο, αιιά θαη νξηζκέλεο δπζθνιίεο, όκσο εθείλν πνπ ηεο ιείπεη 

είλαη θπξίσο ε αλαγλώξηζε θαη ε απνδνρή ηνπο. Ωζηόζν, ηνπο παξέπεκςε λα 

δεηήζνπλ ηε ζπκβνιή ελόο παηδνςπρνιόγνπ θαη ελόο ζπκβνύινπ γνλέσλ, 

ώζηε λα επηηύρνπλ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Αξιολόγηζη ηηρ παπέμβαζηρ 

    Δμεηάδνληαο ηελ παξέκβαζε πνπ έγηλε ζηελ παξαπάλσ κειέηε 

πεξίπησζεο δηαηαξαρήο ζπκπεξηθνξάο, δηαπηζηώζεθε όηη ππήξμαλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

ζρνιηθό πιαίζην. Ωζηόζν, δελ γλσξίδνπκε, αλ ε βειηίσζε απηή ζα δηαηεξεζεί 

ζε καθξνρξόλην επίπεδν θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ν 

εθπαηδεπηηθόο, δηόηη δελ ππήξρε νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

   Έηζη, ε παξέκβαζε πνπ έγηλε ζην ζρνιηθό πιαίζην από ηε κεξηά ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί αμηόινγε, επεηδή ε πξνζέγγηζε 

ηεο είρε νιηζηηθό ραξαθηήξα θαη επεξέαζε ζεηηθά όινπο ηνπο ηνκείο, ηόζν ζε 

καζεζηαθό, όζν θαη ζε θνηλσληθν – ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν. Σπγθεθξηκέλα, ε 

δαζθάια ρξεζηκνπνίεζε έλα κεγάιν θάζκα από γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο, 

νηθνζπζηεκηθέο θαη ςπρνδπλακηθέο ηερληθέο ζε αηνκηθό θαη ζρνιηθό επίπεδν. 

Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα θαηαθέξεη αξθεηά ρσξίο, όκσο, ηε ζπκβνιή 

θάπνηνπ ςπρνιόγνπ ή εηδηθνύ παηδαγσγνύ. Αθνύ, ζύκθσλα κε ηνπο Solomon 

& Nashat (2010), ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή ηόζν ε δηακεζνιάβεζε ελόο 

θιηληθνύ ή ζρνιηθνύ ςπρνιόγνπ αλάκεζα ζην παηδί θαη ζηνπο γνλείο, όζν θαη 

ε επνπηηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα γηα 

ηε δηαρείξηζε πνιύπινθσλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Οη έξεπλεο δείρλνπλ 

όηη ε δηακεζνιάβεζε απηή ζα κπνξνύζε λα επεμεξγαζηεί απνηειεζκαηηθά 
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αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εληάζεηο θαη ζπγθξνύζεηο θπξίσο ζην ρώξν ηεο 

νηθνγέλεηαο, ιόγσ ησλ καηαηώζεσλ ησλ πξνζδνθηώλ όισλ ησλ κειώλ ηεο 

(Κνπξθνύηαο, 2011). 

   Ωζηόζν, ε παξέκβαζε ηεο δαζθάιαο ήηαλ απνηειεζκαηηθή, επεηδή 

βαζίζηεθε ζηνλ ςπρνινγηθό παξάγνληα, ζύκθσλα κε ην ςπρνδπλακηθό 

κνληέιν, ελώ ζεώξεζε εμίζνπ ζεκαληηθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ πιαηζίσλ (αηνκηθό, νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό) (Bronfenbrenner, 

1979a). Από ηελ αξρή ε εθπαηδεπηηθόο θαηάιαβε όηη ε καζήηξηα είρε αλάγθε 

από ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη όηη εθείλν πνπ ηεο έιεηπε ήηαλ πάλσ από 

όια ε ελίζρπζε θαη ε αλαγλώξηζε. Έηζη άξρηζε λα αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε 

ηε καζήηξηα θαη ζπλέβαιε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ γλσζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

ηεο δεμηνηήησλ, κέζα από ηελ ζπλερή επηβξάβεπζε ησλ ζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

αγλόεζε ησλ αξλεηηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, όπσο 

αλαιύεηαη ζηνπο Molnar, A. & Lindquist, Β. (1993). Δπίζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνίεζε ςπρνπαηδαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο νκαδηθνύ ραξαθηήξα. 

   Όζνλ αθνξά ηε καζήηξηα, ζηαδηαθά, άιιαμε ζηάζε θαη άξρηζε λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα καζήκαηα, πξνζπαζώληαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζεηηθέο 

πξνζδνθίεο ηεο δαζθάιαο. Σηε ζπλέρεηα, ε δηαξθήο επηβξάβεπζε ησλ ζεηηθώλ 

ζηνηρείσλ ηεο από ηε δαζθάια βειηίσζε ηελ απηνεηθόλα ηεο. Έηζη, πίζηεςε 

ζηηο ηθαλόηεηέο ηεο θαη εληζρύζεθε ε απηνεθηίκεζή ηεο. Σύληνκα, βιέπνληαο νη 

ζπκκαζεηέο ηεο απηή ηε κεγάιε αιιαγή, άιιαμαλ θη απηνί ζηάζε απέλαληί ηεο 

θαη ε Γ. ελζσκαηώζεθε ζηηο παξέεο. Δπνκέλσο, ε παξέκβαζε, κέζα από ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ πιαηζίσλ (αηνκηθό, δάζθαινο, 

ζπκκαζεηέο), ζύκθσλα κε ην νηθνζπζηεκηθό κνληέιν, είρε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηε Γ. ζε όινπο ηνπο ηνκείο (Bronfenbrenner, 1979a). 

   Δληνύηνηο, ζε νηθνγελεηαθό επίπεδν δελ έγηλε θακηά νπζηαζηηθή παξέκβαζε, 

επεηδή δελ δηαζθαιίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο. Η αηηία ήηαλ ε 

άξλεζήο ηνπο θπξίσο λα απνδερηνύλ ηελ θαηάζηαζε, αιιά θαη λα 

απαιιαγνύλ από ηα δηθά ηνπο αξλεηηθά πξόηππα αιιειεπίδξαζεο. Τέηνηεο 

πξαθηηθέο από ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ δηαησλίδνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ θαη εγθισβίδνπλ γνλείο θαη παηδηά ζε έλα θαύιν 

θύθιν.  

 

Πποηάζειρ – ζςμπεπάζμαηα 

   Γηα ηελ θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ηεο δηαηαξαρήο ζπκπεξηθνξάο κε ΓΔΠΥ 

πνπ παξνπζίαδε ε Γ., κε καθξόρξνλε πξννπηηθή, ζα κπνξνύζε λα 

εθαξκνζηεί έλα εμαηνκηθεπκέλν, νιηζηηθό πξόγξακκα. Ο ζηόρνο είλαη ε 

πνιύπιεπξε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηώλ ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο 

ηνπ, επεηδή νη νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο παξέκβαζεο ζεσξνύληαη νη πην 

θαηάιιειεο γηα απνηειέζκαηα ζε πνιιαπιά επίπεδα ηόζν ζε αηνκηθό, όζν 

θαη ζε νηθνγελεηαθό – ζρνιηθό επίπεδν (Kourkoutas & Xavier Raul, 2010˙ 

Fraser, 2004˙ Young, 2004˙ Atkins et al., 2001).  

    Έλα ηέηνην πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη 

ζπλδπαζκό ζεξαπεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, όπσο ςπρνδπλακηθέο, γλσζηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο ζα δξνπλ αιιεινζπκπιεξσκαηηθά 

(Κνπξθνύηαο, 2011˙ 2007). Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπλήζσο νδεγνύλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα από ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη 

εθκάζεζε λέσλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ (Zins etal., 2004˙ Kauffman, 

2001˙Webster & Stratton, 1999).  

   Σπγθεθξηκέλα, ην πξόγξακκα απηό ζα κπνξνύζε λα πεξηθιείεη αηνκηθή 

ςπρνζεξαπεία γηα ηε καζήηξηα, ζπκβνπιεπηηθή γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ δπζθνιηώλ ζην ζρνιείν 

(Κνπξθνύηαο & Γεσξγηάδεο, 2011). Δμάιινπ, αξθεηέο έξεπλεο (Mc Mahon & 

Kotler, 2006˙ Fantuzzo et al., 2004) έρνπλ δείμεη πσο είλαη απαξαίηεηε ε 

ζεξαπεπηηθή εξγαζία ζε νηθνγελεηαθό επίπεδν, αθνύ πνιιέο θνξέο νη 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ είλαη απνηέιεζκα 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θνξηίζεσλ θαη άιπησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ζπγθξνύζεσλ 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, επεηδή ε Γ. 

αληηκεηώπηδε απνξξηπηηθή θαη ηηκσξεηηθή ζηάζε από ηελ νηθνγέλεηά ηεο ήηαλ 

απαξαίηεην, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Κνπξθνύηα (2011), νη γνλείο ηεο λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξε ελζπλαίζζεζε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δεμηόηεηέο 

ηεο θαη λα αιιάμνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απέλαληί ηεο. Ο ίδηνο 
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ηζρπξίδεηαη πσο ε αιιαγή ζηελ αξλεηηθή εηθόλα πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ην 

παηδί θαη ε απνδνρή ηνπ, ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 

αξλεηηθήο απηνεηθόλαο ηνπ θαη ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο, κε απνηέιεζκα λα 

πηνζεηήζεη ζηαδηαθά κηα ζπκπεξηθνξά κε πεξηζζόηεξν απηνέιεγρν. 

    Ωζηόζν, κηα νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη 

ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία κε κηα 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα από ςπρνιόγνπο, ζπκβνύινπο θαη εηδηθνύο 

παηδαγσγνύο. Όκσο, ε απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ ζπκβνπιεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

ζηα ζρνιεία κεηαζέηεη ην βάξνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ δηαξθή εθπαίδεπζε γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζην ζύλζεην ξόιν ηνπο. 

Έλα ξόιν πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρεη παηδαγσγηθό ραξαθηήξα θαη λα 

πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο παξέκβαζεο (Κνπξθνύηαο, 2011). 
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