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Σρνιηθή απνηπρία

Οξηζκόο 

Αδπλακία ηνπ παηδηνύ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ:

- πνιύ ραµειή απόδνζε ζηα µαζήµαηα 

ή/θαη

- πξνβιήµαηα ζπµπεξηθνξάο 



Δνκή παξνπζίαζεο

• Πηζαλέο αηηίεο: πεξηγξαθή 

– ζσκαηηθέο αηηίεο

– αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο

– ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο

– ςπρν-θνηλσληθνί ιόγνη

• Ο ξόινο ηνπ παηδίαηξνπ



Σσκαηηθέο αηηίεο

• Χξόληα λνζήκαηα

• Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

• Επηιεςία

• Σηδεξνπεληθή αλαηκία

• Υπνζπξενεηδηζκόο 

• Δηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο



Χξόληα λνζήκαηα
- 10% - 20% ησλ παηδηώλ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο ρξόλην λόζεκα

- παηδηά κε ρξόληα λνζήκαηα έρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ 
ρακειή ζρνιηθή επίδνζε. 

 άζζκα (πρ Liberty et al., 2010; Diette et al., 2000)

 ρξόληα λεθξνπάζεηα (Hooper et al., 2011)

 δηαβήηεο (Dahlquist & Kallen, 2007)

- Κάποιερ μελέηερ δεν βπίζκοςν ζςζσέηιζη (πρ Moser et al., 2013; Milton, Holland & 

Whitehead, 2006; Crump et al., 2013)

Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ:
• ε ίδηα ε δηαηαξαρή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε γλσζηηθά ειιείκκαηα (πρ νδώδεο ζθιήξπλζε)

• απνπζίεο

• παξελέξγεηεο αγσγήο (πρ ππλειία ή θόπσζε ή επίδξαζε ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε) 

• θαηάζιηςε / άγρνο  



Σσκαηηθέο αηηίεο
• Φξόληα λνζήκαηα

• Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

• Επηιεςία

• Σηδεξνπεληθή αλαηκία

• Υπνζπξενεηδηζκόο 

• Δηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο



Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

Παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί πξόσξα έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα 

εκθαλίζνπλ:

- ρακειή καζεζηαθή επίδνζε πρ δπζθνιία ζηε γξαθή & αλάγλσζε

- πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πρ δηάζπαζε πξνζνρήο

- γλσζηηθά ειιείκκαηα

(πρ Chan & Quigley, 2014; Karemaker et al., 2006; Sherlock et al.,2005; Kan et al., 2008; Kirkegaard, et al., 2006)



Σσκαηηθέο αηηίεο
• Φξόληα λνζήκαηα

• Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

• Δπηιεςία

• Σηδεξνπεληθή αλαηκία

• Υπνζπξενεηδηζκόο 

• Δηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο



Δπηιεςία

20% κε επηιεςία έρεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο

- ππνθεηκεληθή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ

- παζνινγηθή ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εγθεθάινπ 
(ηδίωο θξίζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζπλδένληαη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα γηα ρακειή 

καζεζηαθή επίδνζε)

- θαξκαθεπηηθή αγσγή

ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε δελ αθνξά κόλν 

παηδηά κε πνιιέο θξίζεηο, αιιά θαη παηδηά κε 

ειεγρόκελεο θξίζεηο 



Σσκαηηθέο αηηίεο
• Φξόληα λνζήκαηα

• Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

• Επηιεςία

• Σηδεξνπεληθή αλαηκία

• Υπνζπξενεηδηζκόο 

• Δηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο



Σηδεξνπεληθή αλαηκία

επεξεάδεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη θπξηώο ηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά

(Halterman et al., 2001)



Σσκαηηθέο αηηίεο
• Φξόληα λνζήκαηα

• Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

• Επηιεςία

• Σηδεξνπεληθή αλαηκία

• Υπνζπξνεηδηζκόο 

• Δηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο



Υπνζπξενεηδηζκόο

επεξεάδεη ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε
(Léger , Larroque & Norton, 2001)



Σσκαηηθέο αηηίεο
• Φξόληα λνζήκαηα

• Ιζηνξηθό πξνσξόηεηαο

• Επηιεςία

• Σηδεξνπεληθή αλαηκία

• Υπνζπξενεηδηζκόο 

• Γηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο



Γηαηαξαρέο ζσκαηνπνίεζεο
- πνιιαπιά επαλαιαµβαλόµελα ζσµαηηθά ζπµπησµάηα, ηα νπνία 

νδεγνύλ ζε αλαδήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο ή πξνθαινύλ ζεµαληηθή 

επηβάξπλζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο.

- ηα ζπµπηώµαηα ζα πξέπεη λα µελ µπνξνύλ λα εμεγεζνύλ πιήξσο από θαµία 
γλσζηή ζσµαηηθή πάζεζε ή από ηελ επίδξαζε θάπνηαο νπζίαο.

- Οη αλαθεξόκελεο ελνριήζεηο πεξηιακβάλνπλ θεθαιαιγίεο, θνηιηαθό άιγνο, 
πόλν ζην ζηήζνο ή ζηηο αξζξώζεηο, δπζθαγία, λαπηία, ηαρπθαξδίεο, δαιάδεο.

• ηα παηδηά κε ζπρλέο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο απνπζηάδνπλ πην ζπρλά από 

ην ζρνιείν θαη έρνπλ ρακειόηεξε ζρνιηθή επίδνζε από ηα ππόινηπα 

παηδηά 

(πρ van Ravesteijn H et al., 2009)



• Δηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή

• Δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο / ππεξθηλεηηθόηεηαο

• Δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ

• Ννεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή

Αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο



Ο όξνο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αλαθέξεηαη ζε κία νκάδα εγγελώλ δηαηαξαρώλ

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη κπνξεί λα αθνξνύλ έλαλ ή θαη

πεξηζζόηεξνπο ηνκείο καζεζηαθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο.

Αλάινγα κε ηνλ καζεζηαθό ηνκέα ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ε έθπησζε ηεο

ιεηηνπξγηθόηεηαο, νη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο κπνξεί λα αθνξνύλ ζηελ αλάγλσζε,

ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε γξαπηή έθθξαζε.

Εηδηθή Μαζεζηαθή Δηαηαξαρή



Δηδηθέο θαη όρη γεληθά καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηαηί δελ είλαη απνηέιεζκα:

- λνεηηθήο πζηέξεζεο

- άιισλ λεπξνινγηθώλ ή θηλεηηθώλ δηαηαξαρώλ

- δελ είλαη δηάρπηε ε δπζθνιία: κπνξεί λα επεξεάδεη κόλν έλα 

καζεζηαθό ηνκέα (πρ αλάγλσζε) 

έλαξμε ζηελ αξρή ηεο θνίηεζεο ζην δεκνηηθό (αλ θαη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα 

κπνξεί λα εθδεισζνύλ θαη πην αξγά όηαλ ρξεηαζηεί ην παηδί λα αληαπνθξηζεί ζε καζήκαηα 

πνπ απαηηνύλ ηελ δεμηόηεηα ζηελ νπνία έρεη έιιεηκκα)



Οη ΔΜΓ ηαμηλνκνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Γηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο (Δπζιεμία):  

ρακειόηεξε επίδνζε ζηελ αλάγλσζε (αθξίβεηα θαη επρέξεηα αλάγλσζεο)

ηππηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ κε δηαηαξαρέο ηεο αλάγλσζεο είλαη:

- νη θαζξεπηηζκνί (3/ε)

- νη αληηκεηαζέζεηο (αξγόο/αγξόο)

- νη αλαζηξνθέο (κ/ε) 

- νη παξαιείςεηο (πέξα/πέηξα)



2. Γηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθώλ: 

ρακειόηεξε επίδνζε ζηε καζεκαηηθή ηθαλόηεηα

ηππηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ πεξηιακβάλνπλ: 

- αδπλακία θαηαλόεζεο καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο

- αδπλακία θαηαλόεζεο καζεκαηηθώλ όξσλ θαη ζπκβόισλ 

- δπζθνιία ζηε ζηνίρηζε αξηζκώλ θαηά ηε δηάξθεηα αξηζκεηηθώλ 

ππνινγηζκώλ

- αδπλακία ζηελ απνζηήζηζε ησλ πηλάθσλ πνιιαπιαζηαζκνύ. 



3. Γηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο:  

δηαηαξαρή ζε δεμηόηεηεο γξαθήο

ε δηαηαξαρή ζηηο δεμηόηεηεο γξαθήο παξεκπνδίδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

παηδηνύ γηα παξαγσγή ζύλζεησλ θεηκέλσλ (γξακκαηηθή, ζύληαμε, 

νξγάλσζε θεηκέλνπ):

- ζπιιαβηζκόο

- δνκή 

- ζύληαμε

- ιεμηιόγην

- νξζνγξαθία



Σπρλόηεηα: 5% - 15% ησλ παηδηώλ

Πηό ζπρλά δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο

Φύιν αγόξηα θνξίηζηα  2:1 κε 3:1

Δηαηαξαρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο αθαδεκατθώλ δεμηνηήησλ: αθνξά ηελ 

κάζεζε θαη όρη ηελ αλάπηπμε εγγελώλ δεμηνηήησλ όπσο πρ ν ιόγνο  

Φαξαθηεξηζηηθό: ε επίδνζε είλαη ρακειή παξά ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ 

κπνξεί λα θαηαβάιιεη ην παηδί



• Εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή

• Γηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο / 

ππεξθηλεηηθόηεηαο

• Δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ

• Ννεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή

Αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο



Γηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο / 

ππεξθηλεηηθόηεηαο (ΓΔΠΥ)

- Νεπξνβηνινγηθή  δηαηαξαρή

- 5-7% ησλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ΔΕΠΥ

- 3:1 ππέξ ησλ αγνξηώλ

3 ηύπνη:

- απξόζεθηνο ηύπνο (inattentive type)

- ππεξδξαζηήξηνο- παξνξκεηηθόο ηύπνο (hyperactive-impulsive type)

- ζπλδπαζκέλν ηύπν (combined type) 

Γηα ηε δηάγλσζε:

- έλαξμε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 12 

- ε έθπησζε εμαηηίαο ησλ ζπκπησκάησλ παξνύζα ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξα πιαίζηα. 



Α. Σπκπηώκαηα απξνζεμίαο:

• δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί,

• απνζπάηαη εύθνια από άζρεηα εξεζίζκαηα,

• δελ θαίλεηαη λα αθνύεη,

• δε δίλεη ζεκαζία ζηηο ιεπηνκέξεηεο,

• θάλεη ιάζε απξνζεμίαο,

• δπζθνιεύεηαη λα αθνινπζήζεη νδεγίεο,

• απνθεύγεη εξγαζίεο πνπ απαηηνύλ 

ζπζηεκαηηθή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα,

• μερλά ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο

• ράλεη πξάγκαηα θαη

• γεληθά είλαη αλνξγάλσηνο/ε

θύξηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο

Β. Σπκπηώκαηα ππεξθηλεηηθόηεηαο θαη 

παξνξκεηηθόηεηαο

• δπζθνιεύεηαη λα παξακείλεη θαζηζκέλνο/ε,

• θνπλάεη ρέξηα, πόδηα, ή ζηξηθνγπξίδεη ζηελ θαξέθια,

• θνηηά ζπλέρεηα γύξσ ηνπ θαη πεηξάδεη ηνπο άιινπο,

• ζεθώλεηαη όηαλ δελ επηηξέπεηαη,

• ηξέρεη θαη ζθαξθαιώλεη ππεξβνιηθά,

• δελ ζθέθηεηαη πξηλ αληηδξάζεη,

• απαληάεη πξηλ νινθιεξσζεί ε εξώηεζε,

• κηιάεη ζπλερώο,

• δπζθνιεύεηαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ,

• ζηα παηρλίδηα δελ αθνινπζεί θαλόλεο,

• δηαθόπηεη ή ελνριεί ηνπο άιινπο,



Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηνρνπνηνύληαη από ελήιηθεο + παηδηά

Χακειή ζρνιηθή επίδνζε 
- ιόγω ηωλ πξνβιεκάηωλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

- ηνπ ηδηαίηεξνπ γλωζηηθνύ πξνθίι  

- κπνξεί λα ζπλππάξρεη εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή (31-45% ζπλλνζεξόηεηα)     

(πρ Arnold et al., 2015; Loe & Feldman, 2007; DuPaul et al., 2013)

Χακειή απηνεθηίκεζε
βηώλνπλ ζπλερείο απνηπρίεο ζην ζρνιείν

Γπζθνιία ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκήιηθνπο

- έιιεηκκα ζηηο θνηλωληθέο δεμηόηεηεο

- επηζεηηθόηεηα

ΓΔΠΥ ζην ζρνιείν



Ιδηαίηεξν γλωζηηθό πξνθίι;

Διιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο.

Οξηζκόο: αλώηεξεο γλωζηηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο έρνπλ ωο θύξην 

ξόιν λα επνπηεύνπλ, λα ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά

- Σρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε (planning & organzin)

- Μλήκε εξγαζίαο (working memory) (πρ Corbetta et al., 2009)

- Έιεγρνο ηεο παξεκβνιήο (interference control)

- Αλαζηνιή αληίδξαζεο (inhibition)   (πρ Schoemaker et al.,2012; Corbetta et al., 2009) 

- Σπληήξεζε πξνζνρήο (sustained attention) 

- Δπηιεθηηθή πξνζνρή (selective attention) 

- Γλσζηηθή επειημία (cognitive flexibility) 



 ηα ειιείκκαηα ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα 

ζπκπηώκαηα ηεο απξνζεμίαο, θαη κε ηα ζπκπηώκαηα ηεο 

ππεξθηλεηηθόηεηαο- παξνξκεηηθόηεηαο (Brocki &Bohlin, 2006)

 όζν πην ζνβαξά ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηόζν ρακειόηεξε ε 

ζρνιηθή επίδνζε, αλεμάξηεηα από ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Βarry, Lyman &  

Klinger, 2002)



Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Χακειή ζρνιηθή επίδνζε 
- ιόγω ηωλ πξνβιεκάηωλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

- ηνπ ηδηαίηεξνπ γλωζηηθνύ πξνθίι

- κπνξεί λα ζπλππάξρεη εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή (31-45% ζπλλνζεξόηεηα)       

(πρ Arnold et al., 2015; Loe & Feldman, 2007; DuPaul et al., 2013)

Χακειή απηνεθηίκεζε
βηώλνπλ ζπλερείο απνηπρίεο ζην ζρνιείν

Γπζθνιία ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκήιηθνπο

- έιιεηκκα ζηηο θνηλωληθέο δεμηόηεηεο

- επηζεηηθόηεηα

ΓΔΠΥ ζην ζρνιείν



• Πνιινί γνλείο εληνπίδνπλ ζεκεία ππεξθηλεηηθόηεηαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, σζηόζν είλαη 

δύζθνιν λα δηαθξίλεη αλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο απνθιίλνπλ από ην «θπζηνινγηθό» πξηλ ηελ ειηθία 
ησλ 4 εηώλ.  

• Σπλήζσο ε ΔΕΠΥ εληνπίδεηαη ηα πξώηα ρξόληα θνίηεζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν. 

• Πην εύθνια εληνπίδνληαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ππεξθηλεηηθόηεηα / παξνξκεηηθόηεηα. 

• Κίλδπλνο: ηα παηδηά κε ηνλ απξόζεθην ηύπν κέλνπλ αδηάγλσζηα. 

• Παξέκβαζε: καζεζηαθή, ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο



• Εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή

• Δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο / ππεξθηλεηηθόηεηαο

• Γηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ

• Ννεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή

Αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο



Γηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο (ΓΑΦ)

- Επίκνλα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ζε πιεζώξα πιαηζίσλ.

- Πεξηνξηζκέλεο, επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα ή 

δξαζηεξηόηεηεο.

DSM-V (2013)

Η έλλνηα ηνπ θάζκαηνο απνδίδεη ην εύξνο σο πξνο ηε βαξύηεηα θαη ηελ 

πνηόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ αιιά θαη ηελ κεγαιή πνηθηινκνξθία ζην 

θαηλόηππν ηεο δηαηαξαρήο. 

Σρεδόλ θαλόλαο: καζεζηαθέο δπζθνιίεο

γηαηί;



Πξνθεηκέλνπ θαλείο λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή δελ 

αξθεί λα εζηηάζεη κόλν ζηελ θιηληθή ηεο εηθόλα, αιιά ρξεηάδεηαη θαη λα ιάβεη 

ππόςε ηνπ ηα ππνθείκελα γλσζηαθά ειιείκκαηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη 

ηελ θαζνξίδνπλ. 



Δςζκολία ζηην γπαθή

ρακειή επίδνζε ζηελ δνθηκαζία Κσδηθνπνίεζε ηνπ WISC-III

Φακειή ςπρνθηλεηηθή ηαρύηεηα

Αλσξηκόηεηα ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο



Δςζκολία ζηην οπγάνυζη 

- Δπζθνιία λα αληαπνθξηζνύλ ζε έλα δηαγώληζκα σο πξνο 

ηελ νξγάλσζε ησλ απαληήζεσλ

- Δπζθνιία λα νξγαλώζνπλ ηε κειέηε ζην ζπίηη

- Μεγάιε δπζθνιία λα καδέςνπλ ηα πξάγκαηά ηνπο 

Εθηειεζηηθή δπζιεηηνπξγία



Δνθηκαζία: Towers of London θαη Tower of Hanoi

→ ν εμεηαδόκελνο πξέπεη λα κεηαθηλήζεη ηνπο δίζθνπο πνπ βξίζθνληαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πάλσ ζε ηξεηο ζηήιεο έηζη 

ώζηε λα αλαπαξάγεη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ ηνπ παξνπζηάδεη ν 

εμεηαζηήο, ρξεζηκνπνηώληαο όζν ιηγόηεξεο θηλήζεηο είλαη δπλαηόλ 

θαη αθνινζνύληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο

Παηδηά θαη έθεβνη κε απηηζκό έρνπλ 

κεησκέλε επίδνζε ζε απηή ηε 

δνθηκαζία ζε ζύγθξηζε κε παηδηά κε 

άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ή θαη 

παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε (πρ Ozonoff & 

Jensen, 1999; Ozonoff et al., 1991)



Άιια ελλείμμαηα ζηιρ εκηελεζηικέρ λειηοςπγίερ

- Έιιεηκκα ζηε κλήκε εξγαζίαο 

(πρ Barendse et al., 2013; Landa and Goldberg, 2005)

δπζθνιία ζηε λνεξή δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ πρ γηα λα θάλεη ην παηδί κηα πξάμε 

ρσξίο κνιύβη θαη ραξηί

- Έιιεηκκα ζηελ γλσζηηθή επειημία 

(πρ Rumsey, 1985; Ozonoff & Jensen, 1999;  Liss et al., 2001)

«θόιιεκα» ζε κηα ζπκπεξηθνξά ή ζε έλα κνηίβν ζθέςεο

έθξεμε ζπκνύ αλ θάηη δελ γίλεη όπσο ην έρνπλ θαληαζηεί

δελ ζέινπλ λα θάλνπλ ιάζε



Δςζκολία  να ανηιληθθούν ζςμβολικέρ ή αθηπημένερ γλυζζικέρ ιδέερ.

- Δπζθνιία ζην λα θαηαλνήζνπλ εθθξάζεηο ηνπ ιόγνπ πρ «Μπαιό 

θνπθνύηζη» 

- Δπζθνιία ζε καζήκαηα πνπ έρνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο όπσο είλαη ε 

αξηζκεηηθή 

Σπγθεθξηκέλε ζθέςε



-Δςζκολία να καηανοήζοςν κείμενα, δεν μποπούν να «βποςν» ηιρ 
κενηπικέρ ιδέερ. 

-Τα παηδηά κε απηηζκό έρνπλ δπζθνιία ζηελ απαξηίσζε ησλ επηκέξνπο
πιεξνθνξηώλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο ζπλζέζνπλ ζε έλα ζπλεθηηθό «όιν».

-Παξνπζηάδνπλ έλα ηδηαίηεξν γλσζηαθό ζηπι επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
επλνεί ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε επεμεξγαζία αληί ηεο νιηζηηθήο (αζζελήο θεληξηθή
ζπλνρή).

-Μνηάδνπλ λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη θαηαζηάζεηο επηθεληξώλνληαο ζηε
ιεπηνκέξεηα (θαη κάιηζηα κε πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ηεξάξρεζεο ηεο ζρεηηθόηεηαο
ησλ ιεπηνκεξεηώλ) παξά ζηελ δηακόξθσζε κηαο γεληθήο θαη ζθαηξηθήο εληύπσζεο.

-Αδύλακε Κεληξηθή Σπλνρή

-«Κεληξηθή ζπλνρή» είλαη ε ιεηηνπξγία ε νπνία εμππεξεηεί 
ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 
δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο ζπληίζεληαη έηζη ώζηε λα 
«θαηαζθεπαζηεί έλα αλώηεξν λόεκα» ή λα «δνκεζνύλ 
ζθέςεηο πςειόηεξνπ επηπέδνπ».



Αζύγσπονη και άνιζη ανάπηςξη ηυν τςσολογικών δεξιοηήηυν

- Ψο πξνο ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο δεμηνηήησλ: ην παηδί κε απηηζκό κπνξεί λα έρεη εμαηξεηηθέο 

ηθαλόηεηεο ζε έλαλ ηνκέα, αιιά λα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε άιινπο. 

- Τν άληζν θαη ηδηαίηεξν γλσζηηθό πξνθίι αλαδεηθλύεηαη θαη κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

λνεκνζύλεο (Lincoln et al., 2007). 



Wechsler  Intelligence Scale for Children (WISC-III)

 10 δνθηκαζίεο

 5 ιεθηηθέο- 5 πξαθηηθέο

θάζε κηα κεηξά κηα δηαθνξεηηθή γλσζηηθή δεμηόηεηα

3 Δείθηεο Ννεκνζύλεο

α. Λεθηηθόο Δείθηεο Ννεκνζύλεο

β. Πξαθηηθόο Δείθηεο Ννεκνζύλεο

γ. Γεληθόο Δείθηεο Ννεκνζύλεο



 Τππηθά, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ Λεθηηθό θαη Πξαθηηθό ΔΝ, δελ πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξε από 10 κνλάδεο. 

 Κη απηό γηαηί ζε παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε πεξηκέλεη θαλείο όηη ε αλάπηπμε 

ησλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ, αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ κηθξέο δηαθπκάλζεηο, 

είλαη ζρεηηθά νκνηνγελήο.

 Σηα παηδηά κε ΔΔΑ ππάξρεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηκέξνπο γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ.

 Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ 

Λεθηηθό θαη Πξαθηηθό ΔΝ (>11 κνλάδεο). 





+ Πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ ζηο ζσολείο:

Δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
- Δπζθνιία λα «απνθσδηθνπνηήζεη» ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ παηδηώλ

- Δπζθνιία λα «κπεη» ζηελ ζέζε ησλ άιισλ

- Δπζθνιία λα θαηαλνήζεη ηε κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία

Παξελόριεζε από άιια παηδηά
- Λόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξάο

- Πξνθαιεί ε αθέιεηα

Εθξήμεηο ζπκνύ

- δπζθνιία ζηελ ξύζκηζε θαη ηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ

Ειιείκκαηα ζηε ζεσξία ηνπ λνπ



Η ηθαλόηεηα λα εξκελεύνπκε θαη λα πξνβιέπνπκε     ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, θάλνληαο ππνζέζεηο γηα ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζέζεηο ηνπο

Τα παηδηά κε ΔΑΦ παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα σο πξνο απηή 

ηελ έκθπηε ηθαλόηεηα.

Ειιείκκαηα ζηε ζεσξία ηνπ λνπ



Δπζθνιία ζηελ αλαγλώξηζε ησλ λνεηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ

Δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

άιισλ θαη ζηελ εξκελεία ησλ θνηλσληθώλ 

θαηαζηάζεσλ

Με πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο



Σηελ πξάμε ηη ζπλαληάκε ζηα ζρνιεία:

Σελάξην Α

Παηδηά δηεγλσζκέλα, κε ή ρσξίο παξάιιειε ζηήξημε ζηελ ηάμε

Σελάξην Β

Παηδηά ρσξίο δηάγλσζε, εθδειώλνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ

πξνζαξκνγή ζηελ πξώηε δεκνηηθνύ, καζεζηαθή απνηπρία θαη

έληνλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο:

- Σεθώλνληαη κέζα ζηελ ηάμε

- Μέζα ζηελ ηάμε ιέλε πξάγκαηα εθηόο ηόπνπ

- Γελ αθνύλ ηελ δαζθάια

- Δλνρινύλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο



• Εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή

• Δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο / ππεξθηλεηηθόηεηαο

• Δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ

• Ννεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή

Αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο



Nνεηηθή αλαπεξία (λνεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή)

Αληηθαηάζηαζε ηνπ όξνπ «λνεηηθή πζηέξεζε» 

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη 

- ε ζεκαληηθά κεησκέλε λνεηηθή ιεηηνπξγία ζε όινπο ηνπο γλσζηηθνύο 

ηνκείο, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από

- ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηελ επίηεπμε πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο.

Σπρλόηεηα 1% ηνπ πιπζεζκνύ



Η ήπηα λνεηηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κπνξεί λα κελ γίλεη αληηιεπηή 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο, ηδίσο όηαλ ε λνεηηθή αλαπεξία 

δελ ζπλδέεηαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ή ζύλδξνκν. 

Δηαθνξνδηάγλσζε

άιινπ είδνπο αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή



Σρνιηθή άξλεζε



Χπρηαηξηθά πξνβιήκαηα

• Καηάζιηςε

• Σρηδνθξέλεηα θαη άιιεο ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο*

• Δηπνιηθή δηαηαξαρή*

* Έλαξμε ζηελ εθεβεία ή ζηελ πξώηκε ελήιηθε δσή

* Έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εθήβνπ



Καηάζιηςε

• ζιίςε θαη απειπηζία 

• απνκάθξπλζε από θίινπο θαη από δξαζηεξηόηεηεο από ηηο νπνίεο ην παηδί αληινύζε 

ραξά θαη ηθαλνπνίεζε ζην παξειζόλ

• απμεκέλνο εθλεπξηζκόο θαη επεξεζηζηόηεηα 

• πνιιέο απνπζίεο από ην ζρνιείν θαη ζεκαληηθή κείσζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

• αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο (αύμεζε ή ειάηησζε ηεο όξεμεο)

• πξνβιήκαηα ζηνλ ύπλν 

• αλαπνθαζηζηηθόηεηα, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 

• ππεξβνιηθά ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη αληθαλόηεηαο, απνπζία ελζνπζηαζκνύ ή θηλήηξνπ 

θαη ρακειή απηνεθηίκεζε 

• ζπρλά παξάπνλα γηα θεθαιαιγίεο θαη πόλνπο ζην ζηνκάρη 

• ρακειή ελεξγεηηθόηεηα θαη ρξόληα θόπσζε

Σηνηρεία γηα ηελ θαηάζιηςε ζε παηδηά θαη εθήβνπο

πεξίπνπ 2-3% ησλ παηδηώλ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε



Χπρνθνηλσληθέο αηηίεο

• Φξήζε νπζηώλ

• Καθνπνίεζε / παξακέιεζε

• Φξόληα λόζεκα ή απώιεηα γνλέα



Ο ξόινο ηνπ παηδίαηξνπ

• Ο παηδίαηξνο είλαη ζπλήζσο ν πξώηνο εηδηθόο ζηνλ νπνίν 

απεπζύλνληαη νη γνλείο όηαλ εληνπίζνπλ καζεζηαθή απνηπρία ηνπ 

παηδηνύ, δεηώληαο ηελ εθηίκεζε ηνπ αιιά θαη θαηεπζύλζεηο.

• Ο παηδηάηξνο γλσξίδεη θαιά ην αλαπηπμηαθό ηζηνξηθό ηνπ παηδηνύ



1. ηαθηηθό αλαπηπμηαθό έιεγρν ηνπ παηδηνύ

- δηεξεύλεζε αλεζπρηώλ γνλέσλ σο πξνο:

Μάζεζε

Καηαλόεζε ιόγνπ

Οκηιία

Λεπηή θαη αδξή θηλεηηθόηεηα

Σπκπεξηθνξά

Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο

Ελδηαθέξνληα / ηξόπνο πνπ απαζρνιείηαη ην παηδί κνλαρό ηνπ



Αμηνιόγεζε

είδνο δπζθνιηώλ

ειηθία έλαξμεο

επξύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ παηδηνύ * 

(άιινπο ηνκείο αλάπηπμεο)

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν *

απνθιεηζκόο ζσκαηηθνύ πξνβιήκαηνο

Καζνδήγεζε

Παξαπνκπή

- Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα

- Κέληξα Χπρηθήο Υγείαο Παηδηώλ –

Εθήβσλ (ΚΕΧΥΠΕ)

- Κέληξα Δηαθνξνδηάγλσζεο, 

Δηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο Εηδηθώλ 

Εθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ΚΕΔΔΥ)

- Παηδνςπρηαηξηθέο Κιηληθέο

2. Όηαλ δηαπηζηώλεηαη ζρνιηθή απνηπρία:

* Κηλδπλνο λα δίλεηαη έκθαζε ζηε καζεζηαθή δπζθνιηα θαη 

λα αγλνείηαη ε ζπκπεξηθνξα πρ απηηζκό



3. Υπεξαζπίδεηαη ην παηδί

Πξνάγεη ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνύ
πρ όηαλ νη γνλείο απνδίδνπλ ηελ καζεζηαθή απνηπρία ζε ηεκπειηά

4. Βνεζάεη ηελ νηθνγέλεηα:

- λα αλαπηύμεη ζηξαηεγηθέο ζηήξημεο ηνπ παηδηνύ

5. Σηεξίδεη ην ίδην ην παηδί



επραξηζηώ 


