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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι έννοιες «υπερκινητικό σύνδρομο», «υπερκινητική διαταραχή», 

«υπερκινητικότητα», επισημαίνουν πρώτα απ’ όλα τη συνεχή ενεργητικότητα και την 

υπερβολική έλλειψη ηρεμίας. Στα διαγνωστικά κριτήρια αυτών των διαταραχών 

αναφέρεται ότι αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν μεγάλη διάσπαση προσοχής, αδυνατούν 

συνήθως να απασχοληθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα με μία δραστηριότητα, 

έχουν αδύνατη μνήμη, δεν συγκεντρώνονται, μεταπηδούν από τη μία δραστηριότητα 

στην άλλη, μιλούν πολύ και είναι παρορμητικά. Εντούτοις, δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις όπου ένα παιδί είναι υπερκινητικό ακόμα και αν δε δείχνει ανήσυχο ή 

αν φαίνεται να μη διασπάται η προσοχή του κατά την ενασχόλησή του με μία 

δραστηριότητα.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η παρουσίαση του υπερκινητικού 

συνδρόμου που φέρει το όνομα «Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητα» (ΔΕΠ-Υ) και παρέχεται σχετική πληροφόρηση που οφείλει να 

γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός. Στο δεύτερο κεφάλαιο τα στοιχεία επικεντρώνονται στη 

Μουσική Παιδαγωγική και στη διαφοροποίηση των παιδιών με ΔΕΠ- Υ από τα 

«κανονικά» παιδιά ως προς τη διαχείριση τους στην τάξη της μουσικής. Επιπλέον, 

παρατίθενται προσωπικές εμπειρίες από την προσπάθεια μουσικής προσέγγισης ενός 

παιδιού που εμφάνιζε πολλά από τα συμπτώματα της ΔΕΠ- Υ και το οποίο αποτέλεσε 

αφορμή για τη θεματική επιλογή της παρούσας μελέτης.

Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της 

βιβλιογραφίας για την εν λόγω διαταραχή δεν βρίσκεται στην ελληνική γλώσσα, 

πολλοί από τους όρους αποδίδονται κατά προσέγγιση. Σε όλη την έκταση του 

κειμένου ακολουθήθηκαν κατά το δυνατό οι αρχές συγγραφικού στυλ του American 

Psychological Association (ΑΡΑ), 5th edition.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ- 

ΥΠΕΡΚΙΝΉΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ- Υ)

1.1. Ορολογία και Ορισμοί της Διαταραχής 

Σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση του DSM-IV, (1994) (Diagnostic and 

Statistical Manual o f Mental Disorders -  Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο 

Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας) η Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής -  Υπερκινητικότητα (Attention- Deficit/ Hyperactivity 

Disorder) είναι μία διαταραχή διάσπασης, η οποία χαρακτηρίζεται από 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές διάσπασης προσοχής σε συνδυασμό με ή χωρίς 

συμπτώματα υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας. Αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά 

διαχωρίζουν τη ΔΕΠ -  Υ από τις άλλες διαταραχές διάσπασης χαρακτηρίζοντάς την 

ως μία διαταραχή ελέγχου (φυσική διαμάχη) και διαταραχή συμπεριφοράς 

(επαναλαμβανόμενη εκδήλωση ανυπακοής). Διακρίνονται τρεις τύποι, ανάλογα με τα 

συμπτώματα που φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάθε περίπτωση:

• ΔΕΠ -  Υ, Συνδυασμένος Τύπος (όταν τα συμπτώματα απροσεξίας και 

υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας εμφανίζονται με την ίδια 

βαρύτητα).

• ΔΕΠ -  Υ, με Προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο (όταν τα συμπτώματα 

απροσεξίας εμφανίζονται με μεγαλύτερη βαρύτητα).

• ΔΕΠ -  Υ, με Προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό- Παρορμητικό Τύπο (όταν 

τα συμπτώματα υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας εμφανίζονται 

με μεγαλύτερη βαρύτητα).
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Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -  Υπερκινητικότητα είναι η πιο συχνή 

νευροψυχιατρική διαταραχή της παιδικής ηλικίας (Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία, 

1994). Στον Πίνακα 1 φαίνεται ιστορικά η εξέλιξη της ορολογίας που σχετίζεται με 

τη ΔΕΠ- Υ από το 1941 ως το 1994.
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Πίνακας 1
«Ιστορική αναδρομή της ορολογίας που σχετίζεται με τη ΔΕΠ- Υ από το 1941 ως το 1994»

Ηυεροιιηνία Ορολογία Διάγνωσης Πηγή Χαρακτηριστικά

1941,
1947

Σύνδρομο εγκεφαλικής βλάβης Werner & Strauss (1941)
Strauss & Lehtinen (1947)

Υπερκινητικότητα, ψυχική διαταραχή, παρορμητικότητα, ευσυγκινησία, ασταθής 
επαναληπτικότητα

1962 Ελάχισττ] εγκεφαλική δυσλειτουργία Clements & Peters Ελαφριές νευρολογικές ενδείξεις, ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες, 
υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, ελαφρά διάσπαση προσοχής

1968 Υπερκινητική αντίδραση στην παιδική 
ηλικία

D SM - I I Υπερκινητικότητα

1980 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 
με Υπερκινητικότητα ( ADDH)

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 
χωρίς υπερκινητικότψα

D S M -III (α) Έλλειψη προσοχής, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα 
(β) Εκδήλωση πριν την ηλικία των 7 ετών 
(γ) Ελάχιστη διάρκεια 6 μήνες

Ελλειμματική προσοχή, αδυναμία οργάνωσης, δυσκολία στην εκπλήρωση στόχοον

1987 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και DSM -  III-R 
Υπερκινητικίηψας (ADHD)

Εκδήλωση 8 από το σύνολο των 14 συμπτωμάτων

Μη διαφοροποιημένη διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής (U-ADD)

Αναπτυξιακά ακατάλληλη και διαπιστωμένη ελλειμματική προσοχή.

1992 Υπερκινητικές διατα/)αχές ICD-10 Πρώιμη εκδήλωση πριν την ηλικία των 6 ετών

Συνδυασμός υπερκινητικότητας με δυσκολία στον έλεγχο της συμπεριφοράς και στη 
συγκέντρωση σε ένα στόχο.
Οξυθυμία σε καταστάσεις και εμμονή στο χρόνο (6 μήνες τουλάχιστον)



Πίνακας 1 (συνέχεια)
«Ιστορική αναδρομή της ορολογίας που σχετίζεται με τη ΔΕΠ- Υ από το 1941 ως το 1994»

Ημερομηνία Ορολογία διάγνωσης Πηγή

1994 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ DSM-TV
Υπερκινητικότητα

Χαρακτηριστικά

6 ή περισσότερα συμπτώματα -  από τα 9- ελλειμματικής προσοχής

6 ή περισσότερα ή περισσότερα -  από τα 9- υπερκινητικότητας - 
παρορμητικότητας

Επιμένει για 6 μήνες τουλάχιστον.

Δεν προσαρμόζεται και δεν συμπίπτει με το αναπτυξιακό στάδιο του 
παιδιού.

Κάποια ανασταλτικά συμπτώματα παρουσιάζονται σε δύο ή 
περισσότερους συνδυασμούς. _____

1. Lerner , J. W. , and Lerner, S. R. (1991), Focus on exceptional children, 24, p. 6.



1.2. Ενδείξεις της Διαταραχής Ελλειιιιιατικης Προσοχής -  Υπερκινητικότητας κατά 

την Πορεία της Ανάπτυξης του Παιδιού

Η ΔΕΠ-Υ είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή της οποίας τα συμπτώματα 

επιμένουν στο χρόνο. Πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαταραχής 

αλλάζουν μορφή ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί, 

γεγονός που μπορεί να παραπλανήσει τους γονείς στην αξιολόγηση της κλινικής του 

εικόνας και να θεωρήσουν ότι υπάρχει βελτίωση εφόσον οι δυσκολίες του παιδιού 

μειώνονται. Στην πραγματικότητα διαφοροποιείται ο τρόπος έκφρασης ορισμένων 

συμπτωμάτων της διαταραχής. Η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών της ΔΕΠ- Υ, 

όπως αυτά εμφανίζονται σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, είναι ιδιαίτερα σημαντική 

τόσο για την έγκυρη διάγνωση της διαταραχής όσο και για την ακριβή εκτίμηση της 

βαρύτητας των συμπτωμάτων της.

Α. Βρεφική ηλικία. Κατά τη βρεφική ηλικία δεν υπάρχουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά του παιδιού που να παραπέμπουν με ευθύτητα στην πιθανότητα 

ύπαρξης ΔΕΠ- Υ. Υπάρχουν όμως κάποιες μορφές συμπεριφοράς οι οποίες 

καθιστούν ορισμένα βρέφη mo «δύσκολα» συγκριτικά με κάποια άλλα (Thomas & 

Chess, 1977). Συγκεκριμένα, οι δυσκολίες αυτές αναφέρονται στον ύπνο και στη 

λήψη τροφής. Ως βρέφη κοιμούνται με δυσκολία και κάνουν ανήσυχο ύπνο, ξυπνούν 

σε άτακτα χρονικά διαστήματα και δυσκολεύονται να ακολουθήσουν ένα σταθερό 

πρόγραμμα ύπνου (Nichamin, 1972). Παρόμοιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν συχνά 

και στη διατροφή. Η συχνότητα των γευμάτων τους δεν είναι σταθερή και 

δυσκολεύουν αρκετά τις μητέρες τους προκειμένου να καταναλώσουν την 

απαραίτητη ποσότητα φαγητού. Η μεγαλύτερη δυσκολία παρατηρείται συνήθως κατά 

την περίοδο που επιχειρούν αλλαγές στη διατροφή τους, ειδικά όταν από το γάλα 

πρέπει να περάσουν στη στερεά τροφή (Ross & Ross, 1982). Οι μητέρες τέτοιων
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«δύσκολων» βρεφών αναφέρουν μάλιστα ότι το κλάμα τους είναι οξύ, έντονο και 

παρατεταμένο (Wolff, 1969). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης ότι τα βρέφη αυτά 

παθαίνουν συχνά κωλικούς (Goldstein & Goldstein, 1998), παρουσιάζουν αυξημένα 

επίπεδα κινητικότητας (ακόμη και μέσα στην κούνια τους) και δυσκολεύονται να 

ηρεμήσουν (Wolff, 1969).

Β. Νηπιακή ηλικία. Παρόλο που η διάγνωση της ΔΕΠ- Υ δεν δίνεται πριν από 

την ηλικία των 7 ετών, η ανίχνευση των δυσκολιών που σχετίζονται με αυτήν είναι 

δυνατή ήδη από τη νηπιακή ηλικία (Barkley, 1981). Οι γονείς και οι παιδαγωγοί είναι 

σε θέση να εντοπίσουν συμπεριφορές που αποκλίνουν από τα πλαίσια του 

φυσιολογικού. Έτσι θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει στις ακόλουθες μορφές 

συμπεριφοράς:

- Αυ£ηιιένη κινητική δραστηριότητα. Αν στις αυξημένες ανάγκες κάθε παιδιού 

προσχολικής ηλικίας για κίνηση και δράση προσθέσουμε την έντονη κινητική 

δραστηριότητα του παιδιού με ΔΕΠ- Υ, θα έχουμε ένα νήπιο το οποίο 

κινείται ακατάπαυστα και αδυνατεί να παραμείνει ήσυχο για περισσότερα 

από λίγα λεπτά.

- Δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων. Έγει διαπιστωθεί ότι τα νήπια με 

ΔΕΠ- Υ είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα (Stewart et al., 1970). To 

παραπάνω συμπέρασμα είναι φυσικό επακόλουθο ενός παιδιού που κινείται 

διαρκώς και μάλιστα με αρκετά αδέξιες κινήσεις. Το παιδί αυτό είναι πιο 

εκτεθειμένο στον κίνδυνο τραυματισμού καθώς πέφτει, χτυπά συχνότερα και 

προκαλεί περισσότερες ζημιές.

- Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και οι δυσκολίες τους στην 

άρθρωση και τη δομή του προφορικού λόγου . Αυτός είναι ο κυριότερος 

λόγος παραπομπής νηπίων με ΔΕΠ- Υ σε έναν ειδικό (Baker & Cantwell,
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1987) καθώς οι δυσκολίες στην ομαλή πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης 

ανησυχούν ιδιαίτερα τους γονείς. Λόγω της διάσπασης προσοχής, το νήπιο με 

ΔΕΠ- Υ δεν μπορεί να κατανοήσει μία πολύπλοκη οδηγία που του δίνεται με 

γρήγορο ρυθμό ομιλίας.

- Εκδήλωση προκλητικής και αντιδραστικής συμπεριφοράς. Η εκδήλωση 

προκλητικής συμπεριφοράς αποτελεί ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό 

χαρακτηριστικό του νηπίου στα πλαίσια της προσπάθειάς του να 

πειραματιστεί με το φυσικό περιβάλλον και να καταστήσει την παρουσία του 

αισθητή. Στην περίπτωση του νηπίου με ΔΕΠ- Υ ανάλογες μορφές 

συμπεριφοράς είναι πιο έντονες διότι το νήπιο αδυνατεί ν ’ αναστείλει 

ακατάλληλες αντιδράσεις. Η αδυναμία του αυτή σε συνδυασμό με την 

έλλειψη αυτοελέγχου το ωθούν στην παραβίαση των κανόνων που θέτουν οι 

γονείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συγκρούσεων και την κορύφωση της 

έντασης στο οικογενειακό περιβάλλον (Barkley, 1990). Επιπλέον, η 

παρορμητική συμπεριφορά του νηπίου με ΔΕΠ- Υ το καθιστά πολλές φορές 

επιθετικό απέναντι στα άλλα παιδιά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει συχνά 

προβλήματα προσαρμογής στον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο και να 

δυσκολεύεται να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα των συνομηλίκων του 

(Campbell & Cluss, 1982).

Γ. Σχολική ηλικία. Το παιδί με την είσοδό του στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολικής μάθησης, να προσαρμοστεί 

ικανοποιητικά στο καινούριο σχολικό περιβάλλον, να διαμορφώσει ρεαλιστική 

εικόνα για τις δυνατότητές του και να δημιουργήσει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Το παιδί με ΔΕΠ- Υ προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στους παραπάνω



τομείς πρέπει να μάθει να ελέγχει τις δυσκολίες του. Οι δυσκολίες αυτές εκφράζονται 

μέσα από συμπτώματα που μπορούν να διαχωριστούν σε πρωτογενή και δευτερογενή.

Τα πρωτογενή συμπτώματα απορρέουν από την ίδια τη φύση της διαταραχής και 

έχουν οργανική αιτιολογία. Στο DSM- IV  (1994) οι τομείς στους οποίους τα παιδιά με 

ΔΕΠ- Υ αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι τρεις και αναφέρονται ως απροσεξία, 

υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα (βλ. πίνακα 2).

Τα δευτερογενή συμπτώματα της διαταραχής αποτελούν άλλου είδους 

προβλήματα, τα οποία απορρέουν κυρίως από την αλληλεπίδραση του παιδιού με το 

κοινωνικό περιβάλλον και ονομάζονται «δευτερογενή» γιατί δεν εμφανίζονται από 

την αρχή. Αντίθετα, αναπτύσσονται σταδιακά, στις περιπτώσεις όπου οι αρνητικές 

αντιδράσεις του περιβάλλοντος στις πρωτογενείς δυσκολίες του παιδιού είναι 

αρνητικές και το απογοητεύουν αντί να το στηρίζουν.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σχολική ηλικία είναι η 

περίοδος κατά την οποία προδιαγράφεται η πορεία ενός παιδιού με ΔΕΠ- Υ στην 

υπόλοιπη ζωή του. Με κατάλληλη στήριξη και βοήθεια μέσα από σωστούς 

χειρισμούς μπορούμε να οδηγήσουμε ένα παιδί με ΔΕΠ- Υ ομαλά στην εφηβεία και 

την ενηλικίωση.

Δ. Εφηβική ηλικία. Η εφηβεία αποτελεί μία περίοδο έντονων ψυχολογικών- 

βιοσωματικών αλλαγών με αυξημένες απαιτήσεις στον κοινωνικό τομέα και τον 

τομέα της σχολικής μάθησης, μια περίοδο κατά την οποία η διαδικασία αναζήτησης 

της ατομικής ταυτότητας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εικόνα του εφήβου με ΔΕΠ- 

Υ είναι στενά συνυφασμένη με την πορεία που έχει διανύσει.

Σε γενικές γραμμές, η διάσπαση της προσοχής είναι ένα από τα πιο επίμονα 

και σταθερά συμπτώματα της διαταραχής και συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες στον 

έφηβο. Η υπερκινητικότητα συνήθως υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε συμπτώματα
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νευρικότητας και ανησυχίας (Hart et al., 1995) ενώ στις περιπτώσεις που η 

υπερκινητικότητα επιμένει αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης διαταραχών διαγωγής. 

Οι έφηβοι με ΔΕΠ- Υ οι οποίοι έχουν βιώσει την αποτυχία τόσο στο σχολικό πλαίσιο 

όσο και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση, γεγονός 

που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στις αρνητικές επιρροές των συνομηλίκων 

τους. Όπως διαπιστώνεται, οι έφηβοι με ΔΕΠ- Υ, οι οποίοι παρουσιάζουν διαταραχές 

διαγωγής, έχουν αυξημένες πιθανότητες εγκατάλειψης του σχολείου, κατάχρησης 

ουσιών και παραβίασης των νόμων (Hart et al., 1995· Κάκουρος, 1998).

Ε. Ενηλικίωση. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί η άποψη ότι η ΔΕΠ- 

Υ αφορά μόνο τα παιδιά. Αντίθετα, έχει διαπιστωθεί ότι το ένα τρίτο των ατόμων με 

ΔΕΠ- Υ εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής κατά 

την ενηλικίωση τους (Lie, 1992). Οι ενήλικοι με ΔΕΠ- Υ παρουσιάζουν συχνά 

ασταθή συμπεριφορά στην επαγγελματική τους ζωή και στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, ορισμένοι μάλιστα ενδέχεται να εμπλακούν και σε αντικοινωνικές ενέργειες 

(Klein & Manuzza, 1991).

Στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμο να επισημανθεί το γεγονός ότι σε καμία 

περίπτωση η πορεία ενός παιδιού με ΔΕΠ- Υ δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το άμεσο οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων ανά στάδιο μέσω 

κατάλληλων χειρισμών.

1.3. Διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσογής- Υπερκινητικότητας 

Τα κριτήρια για τη Διάγνωση της ΔΕΠ- Υ (πίνακας 2) έχουν διατυπωθεί από 

το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικάνικης 

Ψυχιατρικής Εταιρίας (DSM- IV, 4th edition, 1994).Το γεγονός ότι όλες αυτές οι
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μορφές συμπεριφοράς που περιγράφονται είναι αναπόφευκτα υποκειμενικές σημαίνει 

ότι, ακόμη και υπό συνθήκες έρευνας, η απλή χρήση των κριτηρίων του DSM- IV  δεν 

οδηγεί σε κάθε περίπτωση 100% στο ίδιο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί ότι αυτά τα κριτήρια, όπως όλα τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην 

τέταρτη έκδοση του DSM, είναι προσωρινά και όπως σε κάθε μεμονωμένη 

διαγνωστική εκτίμηση, υπάρχει μία υπολογίσιμη πιθανότητα αυτή να μην είναι 

σωστή (Lahey et al., 1994).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, δε θα μπορούσε να μιλήσει 

κανείς για έγκυρη διάγνωση της ΔΕΠ- Υ σε ένα παιδί με απλή χρήση της λίστας των 

ενδείξεων της διαταραχής. Η διάγνωση οφείλει να έχει επιστημονική εγκυρότητα και 

προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο μία συντονισμένη 

ομάδα ειδικών. Μία ανάλογη ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικά καταρτισμένο 

παιδίατρο, οικογενειακό γιατρό, ψυχίατρο, νευρολόγο και ψυχολόγο. Η εξέταση του 

παιδιού συνοδεύεται από αναφορές ιδιαίτερων μορφών συμπεριφοράς που 

συμπληρώνονται από τους γονείς του παιδιού και τους εκπαιδευτικούς που έρχονται 

σε επαφή με αυτό.

Κατά την επίσκεψη του γονέα σε έναν ειδικό γιατρό τίθενται ερωτήματα που 

σχετίζονται με τις συνθήκες εγκυμοσύνης της μητέρας, τη γέννηση, την πρώιμη 

ανάπτυξη και το ιστορικό της οικογένειας. Επίσης, συνυπολογίζονται οι αναφορές για 

πιθανά προβλήματα, δυσκολίες που αντιμετώπισε το παιδί κατά τη νηπιακή ηλικία 

καθώς και προηγούμενη προτεινόμενη θεραπεία (εφόσον χρησιμοποιήθηκε). Στην 

περίπτωση που οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στη διάγνωση της ΔΕΠ- Υ, το 

παιδί υποβάλλεται σε ειδικές αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να του χορηγηθεί 

κάποια φαρμακευτική υποστήριξη.
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Είναι προφανές ότι μεμονωμένη η ειδική ιατρική ομάδα δεν είναι δυνατό να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς τη στενή συνεργασία των γονέων και του 

εκπαιδευτικού δυναμικού που πλαισιώνει το παιδί. Μία πρόσφατη έρευνα (Barbaresi 

& Olsen, 1998) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών δέχεται 

ελάχιστη πληροφόρηση για τη ΔΕΠ- Υ κατά την περίοδο των σπουδών του. Είναι 

επομένως επιτακτική η ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης στους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς σχετικά με διαταραχές τέτοιου είδους, ώστε να είναι αυτοί σε θέση 

να παρέχουν υποστήριξη μέσα από τεχνικές εκπαιδευτικής παρέμβασης και 

προστασίας των νομικών δικαιωμάτων των παιδιών αυτών.
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Πίνακας 2
Κριτήρια για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα

A (1) Απροσεξία. Τουλάχιστον έξι από τα παρακάτω συμπτώματα απροσεξίας
επιμένουν για τουλάχιστον 6 μήνες σε βαθμό που να αποκλίνει από 
το αναπτυξιακό του επίπεδο:

α) Συχνά αδυνατεί να συγκεντρώσει την προσοχή του ή κάνει 
επιπόλαια λάθη στις σχολικές εργασίες και σε άλλες 
δραστηριότητες.
β) Συχνά δυσκολεύεται στη συγκέντρωση της προσοχής του σε 
συγκεκριμένους στόχους.
γ) Συχνά δείχνει να μην ακούει αυτό που του λένε. 
δ) Συχνά δεν ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνονται με 
αποτέλεσμα την αποτυχία ολοκλήρωσης μίας σχολικής εργασίας, 
μίας καθημερινής εργασίας ή μίας υποχρέωσης (δεν οφείλεται σε 
αντιδραστική συμπεριφορά ή σε αδυναμία κατανόησης των 
οδηγιών).
ε) Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει στόχους και δραστηριότητες, 
στ) Συχνά αποφεύγει να εκφράσει προθυμία ή δυσκολεύεται να 
αναλάβει εργασίες οι οποίες απαιτούν επίμονη προσπάθεια, 
ζ) Συχνά χάνει διάφορα χρήσιμα πράγματα (σχολικά είδη, μολύβια, 
βιβλία, παιχνίδια).
η) Συχνά αποσπάται από άσχετα ερεθίσματα.
θ) Είναι συχνά ξεχασιάρης στις καθημερινές του δραστηριότητες.

A (2) Υπερκινητικ('ηητα- Παρορμητικότητα: Τουλάχιστον πέντε από τα παρακάτω 
συμπτώματα επιμένουν για τουλάχιστον πέντε μήνες σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να αποκλίνει από το αναπτυξιακό του επίπεδο.

Υπερκινητικότητα:
α) Συχνά κάνει νευρικές κινήσεις με τα χέρια και τα πόδια του και 
στριφογυρίζει στη καρέκλα του.
β) Εγκαταλείπει τη θέση του στην τάξη ή σε οποιαδήποτε άλλη 
περίσταση αδυνατεί να παραμείνει στη θέση του καθισμένος, 
γ) Τρέχει, σκαρφαλώνει σε υπερβολικό βαθμό ακόμα και σε 
ακατάλληλες περιστάσεις (σε έφηβους και ενήλικες εκφράζεται με 
υποκειμενικά συναισθήματα ανυπομονησίας- ανησυχίας), 
δ) Συχνά δυσκολεύεται να παίξει ή να ασχοληθεί με 
δραστηριότητες ανάγνωσης ήσυχα.
ε) Είναι πάντα σε ετοιμότητα να φύγει και λειτουργεί ακατάπαυστα 
σαν να οδηγείται από ένα «μοτέρ», 
στ) Συχνά μιλάει υπερβολικά.

Παρορμητικότητα:
ζ) Συχνά απαντά χωρίς να περιμένει να ολοκληρωθεί η ερώτηση.
η)Συχνά δυσκολεύεται να παραμείνει στη σειρά ή να περιμένει τη σειρά του στο
παιχνίδι ή σε άλλες ομαδικές περιστάσεις.
θ) Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί άλλους (π.χ ανακατεύεται σε συζητήσεις ή παιχνίδια 
των άλλων).
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Πίνακας 2
Κριτήρια για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (συνέχεια)

Β. Μερικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν και πριν την ηλικία των επτά ετών.

Γ. Μερικά συμπτώματα που αιτιολογούν τη διαταραχή μπορούν να παρουσιαστούν

σε δύο ή περισσότερους συνδυασμούς (π.χ. στο σχολείο, στο σπίτι, στη δουλειά).

Δ. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις των κλινικών χαρακτηριστικών της
διαταραχής όταν το άτομο λειτουργεί σε ομάδες κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή άλλες ομάδες
απασχόλησης.

Ε. Δεν έχει αποκλειστική σχέση με διαταραχές όπως Σχιζοφρένεια ή με άλλες 
ψυχωτικές διαταραχές, αλλά έχει σχέση με διαταραχές διάθεσης, άγχους, διχασμού 
και αντικοινωνικότητας.

Διαταραχή ελλειμιιατικής προσοχής/ Υπερκινητικότητα με προεξάρχοντα τον Απρόσεκτο Τύπο: Εάν 
τα κριτήρια Α(1) έχουν παρουσιαστεί για έξι μήνες χωρίς τα κριτήρια Α(2).

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ Υπερκινητικότητα με προεξάρχοντα τον Υπερκινητικό- 
Παρορμητικό Τύπο: Εάν τα κριτήρια Α(2) έχουν παρουσιαστεί για έξι μήνες χωρίς τα κριτήρια Α(1).

Διαταραχή ελλειμματικής προσοτής/ Υπερκινητικότητα. Συνδυασμένος Τύπος:
Εάν για έξι μήνες παρουσιάστηκαν τα κριτήρια Α(1) και Α(2).__________________________________

2. American Psychiatric Association, (1994), Diagnostic and Statistical Manual o f 
Mental disorders (4th edition). Washington, DC: American Psychiatric Press.
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Σύμφωνα με τα κριτήρια διάγνωσης του DSM- IV, 1994 (πίνακας 2), κάποια 

από τα συμπτώματα είναι πιθανό να εμφανιστούν πριν την ηλικία των επτά ετών. Τα 

συμπτώματα της υπερκινητικότητας συναντώνται πολύ συχνά σε παιδιά ηλικίας 

τεσσάρων με πέντε ετών- όπως επισημαίνουν γονείς, πρόκειται για αυξημένη κινητική 

ανησυχία κατά τη νηπιακή ηλικία. Επιπλέον, κάποιες μητέρες αναφέρουν ότι είχαν 

προβλέψει τη γέννηση ενός υπερκινητικού παιδιού μέσα από την υπερβολική 

κινητικότητα του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται ένα παιδί με ΔΕΠ- Υ συχνά επηρεάζει τη 

χρονική στιγμή της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων. Για παράδειγμα ένα παιδί 

που φαίνεται απλώς ανήσυχο μέσα στο σπίτι ή στις συναντήσεις του με έναν ειδικό 

θεραπευτή μπορεί να γίνει υπερκινητικό κατά την είσοδό του σε μία σχολική δομή.

Η συμπεριφορά ενός παιδιού με ΔΕΠ- Υ κατά την παρακολούθηση ενός μαθήματος 

σε ατομική βάση πιθανώς να μην αποκλίνει από τα φυσιολογικά πλαίσια των 

χαρακτηριστικών της ηλικίας του. Αντίθετα, η τοποθέτηση του παιδιού σε μία 

σχολική τάξη καθιστά αυτόματα τα συμπτώματα της ΔΕΠ- Υ εμφανή. Αν λάβει 

κανείς υπόψη του την παραπάνω διαπίστωση, μπορεί να αιτιολογήσει τη συχνή 

δυσανασχέτηση πολλών γονέων όταν λαμβάνουν στην αξιολόγηση της εικόνας του 

παιδιού τους στη σχολική τάξη αναφορές για συμπτώματα ΔΕΠ-Υ που δε συμφωνούν 

με την εικόνα του παιδιού τους μέσα στο σπίτι.

Η διάκριση των ορίων μεταξύ φυσιολογικής ζωηρότητας και ΔΕΠ- Υ είναι 

αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, καθώς η εύκολη διάσπαση της 

προσοχής, η αυξημένη κινητικότητα και οι παρορμητικές αντιδράσεις αποτελούν -ως 

ένα βαθμό- φυσιολογικά χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

συνήθως κάποιες εμφανείς ενδείξεις που διαφοροποιούν τη συμπεριφορά των παιδιών 

με ΔΕΠ-Υ από τη συμπεριφορά των συνομηλίκων τους. Οι διαφορές αυτές
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συνίστανται στην ποσότητα και την ποιότητα των κινήσεών τους καθώς και σε άλλες 

αξιοπαρατήρητες μορφές συμπεριφοράς:

• Ικανότητα και βαθιιός ελέγχου της κινητικής δραστηριότητες ανάλογα ιιε

τις περιστάσεις: Ένα ζωηρό παιδί είναι σε θέση να ελέγξει την κινητικότητά 

του, όταν αυτή δεν ενδείκνυται, σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό, σε 

αντίθεση με ένα παιδί με ΔΕΠ- Υ, το οποίο δυσκολεύεται εξαιρετικά να 

περιορίσει την κινητικότητα του παρά το γεγονός ότι γνωρίζει ότι αυτό 

επιβάλλεται.

• Ποιότητα της κινητικότητας: Τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ είναι αδέξια στο επίπεδο 

της αδρής όσο και στο επίπεδο της λεπτής κινητικότητας (Carte et al., 1996- 

Seidman et al., 1997). Συχνά πέφτουν και κάνουν ζημιές και δυσκολεύονται 

σε δραστηριότητες όπως το κούμπωμα των κουμπιών, η ζωγραφική κ.ά. 

Αντίθετα τα ζωηρά παιδιά είναι συνήθως επιδέξια σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες.

• Αυαιιιένη κινητική δραστηριότητα των παιδιών ιιε ΔΕΠ- Υ σε σγέση ιιε την 

κινητική δραστηριότητα των Ζωηρών παιδιών κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• Προβλήιιατα λόγου και οιιιλίας: Πολλά από τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ 

παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου ή προβλήματα στην 

άρθρωση και στη σύνταξη ακόμα και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. 

Ανάλογα προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν τα ζωηρά παιδιά

• Περιορισιιένη ικανότητα συγκέντρωσης: Πολλά παιδιά με ΔΕΠ- Υ είναι 

δυνατόν να συγκεντρωθούν αρκεί το κίνητρο που έχουν να είναι υψηλό, 

(εφόσον η δραστηριότητα που τους προτείνεται κεντρίζει το ενδιαφέρον 

τους). Αντίθετα, ένα ζωηρό παιδί μπορεί να συγκεντρωθεί ευκολότερα και 

χωρίς να χρειάζεται ένα ιδιαίτερα υψηλό κίνητρο (Κάκουρος, 2001).
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• Τα παιδιά ιιε ΔΕΠ- Υ είναι συγνά ευερέθιστα και ευέξαπτα, η αδυναμία 

τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε πολλές από τις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τις αυξημένες παρατηρήσεις τις οποίες 

συνήθως δέχονται, μπορεί να πυροδοτεί εκ μέρους τους προκλητική και 

αντιδραστική συμπεριφορά (Barkley, 1990).

Η ΔΕΠ- Υ είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και χωρίς τα συμπτώματα της 

υπερκινητικότητας, δηλαδή σαν μία διαταραχή διάσπασης προσοχής, η οποία 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ΔΕΠ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής). 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3) επισημαίνονται οι διαφορές μεταξύ ΔΕΠ και 

ΔΕΠ- Υ ως προς το ιστορικό, τη φύση και την εξέλιξη της διαταραχής καθώς και ως 

προς τη συμπτωματολογία, τις σχολικές επιδόσεις, την κοινωνική ενσωμάτωση και 

την ανταπόκριση του παιδιού σε φαρμακευτική αγωγή.
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Πίνακας 3
Διαφορές μεταξύ Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής χωρίς Υπερκινητικότητα 
(ΔΕΠ) και Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ- Υ)

Χαρακτηριστικό ΔΕΠ ΑΕΠ- Υ

Ιστορικό ψυχοπαθολογίας 
της οικογένειας.

Διαταραχές εσωτερικού 
φάσματος: Μαθησιακές 
δυσκολίες.

Διαταραχές 
αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς 
ΔΕΠ- Υ.

Συ μπτω ματολογία Φανερές ενδείξεις προβλη
μάτων προσοχής (νωθρότητα, 
ονειροπόληση, κάποιες ενδείξεις 
εσωτερίκευσης προβλημάτων)

Επιθετικές και 
αντιδραστικές 
μορφές
συμπεριφοράς.

Προβλήματα ενσωμάτωσης Κοινωνική απομόνωση, 

Παραμέληση των συνομηλίκων

Ενεργή 
άρνηση των 
συνομηλίκων.

Σχολικές επιδόσεις Κάποιες ενδείξεις υψηλού βαθμού 
μαθησιακών δυσκολιών.

Αναστολή από 
σχολικό 
περιβάλλον 

και τοποθέτησή 
τους στην 
ειδική
εκπαίδευση.

Νευροψυχικές διαταραχές Ίχνη χαμηλών αντανακλαστικών 
όμοια με αυτά των παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Σύνθετες 
ενδείξεις εσω
τερικών και 
εξωτερικών 
διαταραχών.

Εξέλιξη Ελάχιστα υπάρχοντα δεδομένα Κίνδυνος για 
αντικοινωνική 
κατάληξη και 
αρνητική 
πορεία, προ- 
βλεπόμενες 
ανασταλτικές 

συμπεριφορές.

Ανταπόκριση σε
Φαρμακευτική
Θεραπεία.

Αναμενόμενη ανταπόκριση σε Αναμενόμενη 
σε μικρότερη δοσολογία ανταπόκριση 
ψυχοδιεγερτικών. σε μέτρια

δοσολογία
ψυχοδιεγερτικών.

3. Hinshaw, Stephen P., (1994), Attention Deficits and hyperactivity in children, p. 72.
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1. 4. Παράγοντες που σγετϋονται ιιε την Εκδήλωση της Διαταραγής Ελλειαιιατικης

Προσογής- Υπερκινητικότητας

Το φύλο του παιδιού

Κατά προσέγγιση, 4% των παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών έχουν ΔΕΠ- Υ 

και μάλιστα τα αγόρια με ΔΕΠ- Υ συναντώνται τρεις με έξι φορές συχνότερα από ότι 

τα κορίτσια. Σχετικές έρευνες που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 

υπολογίσει την επικράτηση της ΔΕΠ- Υ σε ποσοστά 10% ακόμη και 20% σε παιδιά 

ηλικίας πέντε έως δώδεκα ετών Μία αναφορά ισχυρίζεται ότι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής το σύνολο των παιδιών με ΔΕΠ- Υ φτάνει τα τρία εκατομμύρια 

(Dowdy & Carol Ammons, 1998). Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το φύλο του 

παιδιού επηρεάζει την αναγνώριση της ΔΕΠ- Υ καθώς 70- 90% των παιδιών με ΔΕΠ- 

Υ που βρίσκονται σε ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης είναι αγόρια (Gaub & 

Carlson, 1997). Ορισμένα από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα κορίτσια με ΔΕΠ- Υ αποτελούν ένα σαφώς μικρότερο δείγμα 

προς παρακολούθηση, γεγονός που μας καθιστά αβέβαιους ως προς τον 

προσδιορισμό των διαφοροποιήσεων της συμπτωματολογίας κοριτσιών και αγοριών 

με ΔΕΠ- Υ. Ωστόσο, κάποιες έρευνες παρατηρούν θεμελιώδεις ομοιότητες μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών ως προς την εκδήλωση της διαταραχής και ως προς τις 

αντιδράσεις γονέα- παιδιού με ΔΕΠ- Υ (Befera & Barkley, 1985). Επιπλέον, σε άλλες 

έρευνες τα σχετικά στοιχεία που διατυπώνονται είναι διαφοροποιημένα. Τα πιο 

σημαντικά στοιχεία συγκλίνουν στις εξής διαφορές:

Α) Τα αγόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα επιθετικής και αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς (Berry & Shaywitz, 1985).

Β) Τα κορίτσια αναμένονται να παρουσιάσουν υψηλότερα ποσοστά γνωστικών 

δυσκολιών, γλωσσικής δυσλειτουργίας και επιβαρημένη νευρολογική κατάσταση.
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ΔΕΠ- Υ και Μαθησιακές Δυσκολίες

Σύμφωνα με πλήθος ερευνητικών δεδομένων, τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ 

αντιμετωπίζουν πολύ συχνά μαθησιακές δυσκολίες, και τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν συχνά υπερκινητικότητα και προβλήματα συμπεριφοράς.

Τα ποσοστά συνύπαρξης ΔΕΠ- Υ και μαθησιακών δυσκολιών ποικίλουν. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ποσοστά κυμαίνονται από 9% έως 48%, λόγω των διαφορετικών 

κριτηρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για τον ορισμό των μαθησιακών 

δυσκολιών και της υπερκινητικότητας (Faraone et al., 1993· Semrud- Clikeman et al., 

1992).

Η σχέση μεταξύ ΔΕΠ- Υ και Μαθησιακών Δυσκολιών είναι αρκετά 

περίπλοκη και απασχολεί ιδιαίτερα τους ειδικούς. Συγκεκριμένα, μελετούν την 

πιθανότητα συνύπαρξης της ΔΕΠ- Υ και των Μαθησιακών Δυσκολιών και το 

ενδεχόμενο εκδήλωσης συμπτωμάτων της ΔΕΠ- Υ ως αποτέλεσμα των Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες απόψεις σχετικά με τον παραπάνω 

προβληματισμό:

- Η ΔΕΠ- Υ ενδέχεται να προκαλεί ιιαθησιακές δυσκολίες ( Keougbu 1971).

Οι διαταραχές προσοχής και η παρορμητικότητα μπορεί να μειώνουν το χρόνο 

επεξεργασίας των εισερχόμενων πληροφοριών, με αποτέλεσμα τη δυσκολία 

απόκτησης νέων γνώσεων.

- Οι δυσκολίες στην ανάγνωση απορεί να οδηγούν στην εκδήλωση προβληιιάτων 

συιιπερίφοράς. συιιπεριλαιιβανοιιένης και της υπερκινητικότητας ( Cunningam & 

Barkley. 1978). Το παιδί, εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην ανάγνωση, 

δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη ροή του μαθήματος με ενδιαφέρον και 

προσοχή και γι’ αυτό οδηγείται σε διασπαστική συμπεριφορά εκδηλώνοντας συν τοις 

άλλοις υπερκινητικότητα μέσα στην τάξη.
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- Η δυσκολία στην ανάγνωση και η υπερκινητικότητα ιιπορείνα οφείλονται στον ίδιο

αιτιολογικό ιτηγανισιιό. για παράδειγιια σε κάποια νευρολογική δυσλειτουργία ( 

Chadwick et al.. 1999).

- Τα παιδιά ιιε ΔΕΠ- Υ αντιιιετωπί£ουν συτνά δυσκολίες που σγετί£ονται ιιε τη δομή 

της γλώσσας (Κάκουρος. 2001). Η λειτουργία που έχει μελετηθεί περισσότερο είναι 

η κεντρική ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών, η οποία θεωρείται ότι 

σχετίζεται άμεσα με την αναγνωστική ικανότητα (Tannok & Schachar, 1996). Η 

κεντρική ακουστική επεξεργασία των πληροφοριών αφορά επίσης την ικανότητα του 

ατόμου να επικεντρώνεται σε ένα ερέθισμα και να το κατανοεί ακόμη και όταν 

υπάρχουν και άλλα ακουστικά ερεθίσματα. Όταν η λειτουργία αυτή είναι 

ελλειμματική, εμφανίζονται μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση (Gomez & 

Gordon, 1999).

- Τα παιδιά ιιε ΔΕΠ- Υ ε αφανίζουν επίσης ελλείιιιιατα στις λειτουργίες εκτελεστικού 

ελέγγου. ιδιαίτερα σε εκείνες που σγετί^ονται ιιε τον αυτοέλεγγο. την 

αυτοκαθοδήγηση και την αναστολή των παροριιήσεων £ Barkley. 1998). 

Αυτοκαθοδήγηση ονομάζεται η ικανότητα του παιδιού να παρατηρεί, να οργανώνει, 

να καθοδηγεί και να ελέγχει τη συμπεριφορά και την προσοχή του, προκειμένου να 

πετύχει ένα στόχο.

- Στα παιδιά ιιε ΔΕΠ-Υ παρατηρείται ότι η λειτουργία πρόσληψης πληροφοριών 

είναι ελλειιιιιατική όταν το κίνητρο είναι ιιειωιιένο και δεν καταβάλλουν την ανάλογη 

προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόγου. Τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ αφιερώνουν 

λιγότερο χρόνο στη μελέτη των δεδομένων προκειμένου να λύσουν μία άσκηση 

(Barkley, 1990). Τα ίδια επίσης αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες σε δραστηριότητες 

που απαιτούν οργανωτικές ικανότητες και χρήση πολύπλοκων στρατηγικών επίλυσης
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προβλημάτων (Barkley, 1990). Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά αποτυγχάνουν να 

ολοκληρώσουν σωστά πολύπλοκες ή μακροσκελείς εργασίες.

Σύμφωνα με τον Hazel και τους συνεργάτες του (1999), τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ 

και μαθησιακές δυσκολίες έχουν καλύτερες επιδόσεις από ότι τα παιδιά με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες χωρίς ΔΕΠ- Υ σε δραστηριότητες που απαιτούν αυτόματη 

επεξεργασία των πληροφοριών, και αντίθετα έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε 

δραστηριότητες που απαιτούν σκόπιμη επεξεργασία των πληροφοριών. Αυτό το 

αποτέλεσμα διαφοροποιεί τις πρωτογενείς μαθησιακές δυσκολίες από αυτές που 

προκύπτουν ως δευτερογενή χαρακτηριστικά της ΔΕΠ- Υ. Τέλος, θα μπορούσαμε να 

συνοψίσουμε στο γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ διαθέτουν μεν τις απαραίτητες 

δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μάθησης, αλλά δεν 

εκδηλώνουν τις δεξιότητες αυτές συστηματικά, ιδιαίτερα στις τυπικές συνθήκες που 

επικρατούν σε μία σχολική τάξη (DuPaul & Stoner 1994).

ΔΕΠ- Υ και Ποοβλήιιατα Διαταοαγτις ΣυιιπερίΦΟράς

Για την πραγματοποίηση της διάγνωσης της ΔΕΠ- Υ, συμπεριλαμβανομένης 

της απαραίτητης ιατρικής εξέτασης, απαιτείται η αξιολόγηση ιδιαίτερων μορφών 

συμπεριφοράς που το παιδί επιδεικνύει. Συγκεκριμένα, αξιολογείται η ποιότητα, η 

συχνότητα και η ένταση καθώς και οι συνέπειες κάποιων μορφών συμπεριφοράς που 

αποκλίνουν από το φυσιολογικό για την ηλικία και το νοητικό επίπεδο του παιδιού. 

Μέσα από τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνει κανείς ότι μία διαταραχή όπως η ΔΕΠ- 

Υ με χαρακτηριστικά όπως η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα επηρεάζει 

άμεσα τη συμπεριφορά του παιδιού.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα προβλήματα 

συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία:
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1) Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή. Σ’ αυτή τη διαγνωστική κατηγορία οι ειδικοί 

αξιολογούν μορφές συμπεριφοράς όπως η έντονη αντιδραστικότητα, η έλλειψη 

συνεργατικής διάθεσης και τα ξεσπάσματα θυμού, τα οποία εμφανίζονται σε μεγάλη 

ένταση και συχνότητα.

2) Διαταραγη της Διαγωγής. Σε περιπτώσεις Διαταραχής Διαγωγής, οι μορφές 

συμπεριφοράς είναι πιο σοβαρές και χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα, τάση για 

απάτη και σκόπιμη πρόκληση πόνου σε ανθρώπους και ζώα.

Η ΔΕΠ- Υ και τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν. 

Σύμφωνα με τους Abikoff και Klein (1992), η ύπαρξη κοινής αιτιολογίας απορρέει 

από την εγκεφαλική δυσλειτουργία, καθώς η ΔΕΠ- Υ και η Διαταραχή Διαγωγής 

μοιράζονται ένα κοινό βιολογικό υπόστρωμα, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

και τον κίνδυνο εμπλοκής του παιδιού σε διαμάχες με τους άλλους. Επίσης έχει 

μελετηθεί η σχέση των διαταραχών συμπεριφοράς με τις μαθησιακές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ. Η συμπεριφορά του παιδιού που προκαλείται 

από τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ- Υ, σε συνδυασμό με τις διαταραχές της 

προσοχής, το τοποθετούν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σχολική αποτυχία (Rapport 

et al., 1999).

ΔΕΠ- Υ και «Χαρισαατικά» Παιδιά

Τα τελευταία χρόνια εκφράστηκαν ανησυχίες από διάφορους ειδικούς 

μελετητές (Lind, 1993; Webb & Latimer, 1993; Cramond, Freed & Parsons, 1997; 

Tucker & Hafenstein, 1997; Baum, Olenchak & Owen, 1998) ότι το ταλέντο και η 

εξαιρετική ευφυΐα συχνά παρερμηνεύονται ως ΔΕΠ- Υ. Αυτή η διαπίστωση θα 

αναλυθεί εκτενέστερα στο δεύτερο κεφάλαιο καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος της 

παρούσας εργασίας.
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Αιτιολογία του Συνδρόιιου ιιέσα από Επιστηιιονικά Δεδοιιένα

Το ερώτημα που αφορά στην εκδήλωση της_ΔΕΠ- Υ είναι κατά πόσον αυτή 

επηρεάζεται από τη φύση του παιδιού ή από την ανατροφή του. Σύμφωνα με μελέτες 

που έχουν γίνει για το βαθμό επιρροής του ιστορικού της οικογένειας στην εκδήλωση 

της ΔΕΠ- Υ τα συμπεράσματα συγκλίνουν στα εξής:

- Παιδιά με βιολογικούς γονείς ή αδέλφια με ΔΕΠ- Υ είναι πέντε φορές περισσότερο 

εκτεθειμένα στην πιθανότητα εκδήλωσης της διαταραχής (Faraone & Biederman, 

1998).

- Δίδυμα αδέρφια ανάλογα με το βαθμό της ομοιότητας που παρουσιάζουν 

εκδηλώνουν ΔΕΠ- Υ σε ποσοστό 75%- 90% ( Faraone & Biederman, 1998).

- Η εκδήλωση της διαταραχής συνδέεται επίσης και με τις συνθήκες της κύησης και 

της γέννησης του παιδιού (κατάχρήση καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών, υψηλοί βαθμοί 

στρες και ψυχολογικά προβλήματα, κακή διατροφή, πρόωρη γέννηση).

- Σύμφωνα με νευρολογικά ευρήματα, η προσοχή ως λειτουργία του εγκεφάλου 

φαίνεται ότι βηματοδοτείται από αρκετές περιοχές του εγκεφάλου. Γι’ αυτό και 

θεωρείται γενικά δύσκολο να καθοριστεί μία και μόνο ανατομική περιοχή ως κέντρο 

προσοχής. Είναι επίσης γνωστό ότι τόσο η διάχυτη όσο και η πολυεστιακή 

εγκεφαλική βλάβη μπορεί να προκαλέσουν ελλειμματική προσοχή ως ένα από τα 

κύρια προβλήματα του ασθενή (Παπαβασιλείου, 2001).

Η ιδέα ότι η ελλειμματική προσοχή οφείλεται σε εγκεφαλική διαταραχή 

πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20 αιώνα, αν και ήδη από το δεύτερο ήμισυ του 

19ου αιώνα υπήρχαν αναφορές του προβλήματος μέσα σε λογοτεχνικά κείμενα καθώς 

και στον ιατρικό τύπο. Είναι γνωστό το ποίημα με τίτλο «Η ιστορία του ανήσυχου 

Φιλίππου», γραμμένο από τον ιερέα ιατρό Heinrich Hoffman το 1862, το οποίο
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αναφέρεται σε ένα μη καθυστερημένο, υπερκινητικό παιδί. Αναφορές σε περιπτώσεις 

υπερκινητικότητας και δυσκολίας στην προσοχή υπάρχουν και σε βιβλία για τη 

νοητική στέρηση στην Ιρλανδία το 1877.

Το 1902 ο George Still, στο Hospital for Sick Children του Λονδίνου, έδωσε 

τρεις διαλέξεις στο πλαίσιο των «Cousletonian Lectures» με τίτλο «Some Abnormal 

Conditions in Children». Σε αυτές περιέγραψε παιδιά με παθολογική ανικανότητα 

παρατεταμένης προσοχής, ανησυχία, υπερκινητικότητα, βίαια ξεσπάσματα, 

καταστροφικότητα κ.α. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το πρόβλημα είχε σχέση με έλλειψη 

αυτοελέγχου και ότι ήταν βασικά θέμα ηθικής. Η εντύπωση όμως αυτή άρχισε να 

μεταβάλλεται κατά την περίοδο 1917-1918 με την επιδημία εγκεφαλίτιδας στις 

ΗΠΑ. Τα μεν παιδιά που επέζησαν της ασθένειας ανέπτυξαν υπερκινητικότητα, 

διάσπαση προσοχής, παρορμητικότητα, οι δε ενήλικες παρουσίασαν συμπτώματα 

πάρκινσον. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι και άλλου τύπου εγκεφαλικές βλάβες όπως 

αυτές που μπορεί να προκληθούν από λοίμωξη, ιλαρά, περιγεννητική βλάβη, 

τοξικότητα από μόλυβδο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, επιληψία κ.α., είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Το νευροβιολογικό υπόστρωμα της ΔΕΠ- Υ 

έχει διερευνηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες με στόχο την ανίχνευση του 

φυσιοπαθολογικού μηχανισμού της διαταραχής και την προοπτική ανάπτυξης 

κλινικών μεθόδων διάγνωσης και παρακολούθησης των ασθενών (Παπαβασιλείου, 

2001).
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1.5. Τεγνικές Παρέιιβασης 

Η παρέμβαση για την αντιμετώπιση της διαταραχής αποτελεί δύσκολο έργο 

εξαιτίας των αλληλοσυγκρουόμενων ερευνητικών ευρημάτων και των 

μεθοδολογικών και εννοιολογικών προβλημάτων (Hinshaw, 1994). Το κάθε παιδί με 

ΔΕΠ- Υ είναι μία εντελώς ξεχωριστή περίπτωση, καθώς έχει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα. Αφού 

πραγματοποιηθεί μία ενδελεχής αξιολόγηση από τη διεπιστημονική ομάδα που 

αναφέραμε, και εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες διαγνωστικές προτάσεις, η 

προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στα μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες αυτού 

του παιδιού. Σύμφωνα με αυτές είναι σκόπιμο να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης το οποίο να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες του παιδιού, της 

οικογένειας και του δασκάλου. Οι πλέον συνήθεις θεραπευτικές παρεμβάσεις που 

εφαρμόζονται στα παιδιά με ΔΕΠ- Υ ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) 

ψυχοκοινωνικές, β) εκπαιδευτικές και γ) φαρμακολογικές. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει 

να δίνεται στη μακρόχρονη αντιμετώπιση της διαταραχής (Hinshaw, 1994). Πολλές 

από τις τεχνικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση και άλλων 

προβλημάτων διασπαστικής συμπεριφοράς. Είναι σημαντικό να προτιμώνται οι 

διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι παρέμβασης- θεραπείας έναντι της φαρμακευτικής 

αγωγής. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες από αυτές τις μεθόδους.

Συιιπερίφοοικά Προγράιιιιατα Παρέιιβασης

Η ΔΕΠ- Υ μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναπτυξιακή καθυστέρηση στη 

ρύθμιση της συμπεριφοράς με βάση διάφορους κανόνες και συνέπειες (Barkley, 

1994). Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις που μεταβάλλουν άμεσα τη μορφή, τη χρονική 

αλληλουχία και την ένταση αυτών των συνεπειών είναι οι παρεμβάσεις επιλογής.

26



Αυτές ακριβώς οι παρεμβάσεις προτείνονται από τα συμπεριφορικά προγράμματα- 

προγράμματα τροποποίησης της συμπεριφοράς.

Η συμπεριφοριστική θεραπεία ή θεραπεία τροποποίησης της συμπεριφοράς 

αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα της σχέσης ανάμεσα 

στις «μη ελεγχόμενες» σωματικές και συγκινησιακές διεργασίες, στις νοητικές, τις 

κινητικές λειτουργίες και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Κατά τη 

συμπεριφοριστική προσέγγιση κρίνεται, αρχικά, απαραίτητος ο σαφής προσδιορισμός 

των προβλημάτων του ασθενή (χρόνος, συχνότητα, συνθήκες εκδήλωσης της 

προβληματικής- δυσλειτουργικής συμπεριφοράς). Στη συνέχεια μπορούν να γίνουν 

υποθέσεις για την αιτιολογία του προβλήματος ώστε να καθοριστούν συγκεκριμένοι 

θεραπευτικοί στόχοι.

Η βασική τεχνική που χρησιμοποιείται στην συμπεριφοριστική θεραπεία είναι 

αυτή της ενίσχυσης, η οποία στηρίζεται στην αρχή ότι η πλειονότητα των 

συμπεριφορών επηρεάζεται από τις ευχάριστες ή δυσάρεστες συνέπειές τους. Ο 

θεραπευτικός στόχος ενός συμπεριφορικού προγράμματος είναι να αποκτήσει το παιδί 

ή ο έφηβος με ΔΕΠ- Υ επαρκή αντίληψη για το πρόβλημά του, καθώς και την 

ικανότητα να το αντιμετωπίζει. Η εν λόγω θεραπεία ενδείκνυται για περιπτώσεις 

παιδιών ή εφήβων με ΔΕΠ- Υ, τα οποία παρουσιάζουν ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, 

επιθετικούς τρόπους συμπεριφοράς, καταθλιπτική διάθεση, πονοκεφάλους και πόνους 

στο στομάχι για τους οποίους απαιτούνται ασκήσεις χαλάρωσης. Στην περίπτωση 

συνύπαρξης ΔΕΠ- Υ με εμφανείς διαταραχές στην αντίληψη, με αντίκτυπο στο 

μαθησιακό/ νευρολογικό επίπεδο, και μάλιστα σε συνδυασμό με κάποια νοητική 

στέρηση στην ανάπτυξη ή με βλάβη των αισθητηρίων οργάνων, η συμπεριφοριστική 

μέθοδος δεν επαρκεί πλέον και απαιτείται παράλληλη χρήση κάποιας άλλης μεθόδου.
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Γνωσιακά Προγράιαιιατα Παρέιιβασης

Η ανάπτυξη ικανοποιητικών επιπέδων αυτοελέγχου από το παιδί είναι ένας 

από τους πρωταρχικούς στόχους παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ- Υ. Ο 

θεραπευτικός αυτός στόχος είναι ιδιαίτερα δύσκολος, δεδομένης της χρόνιας και 

σύνθετης φύσης της διαταραχής. Ερευνητές όπως οι Brasswell & Kendal 

επισημαίνουν ότι ένα άτομο με ΔΕΠ- Υ κατέχει σε ανεπαρκή ή και σε ανύπαρκτο 

βαθμό τις γνωστικές δεξιότητες για έλεγχο και παρατήρηση της δικής του 

συμπεριφοράς (Neuhaus, 1996). Ο στόχος των γνωσιακών θεραπευτικών 

προσεγγίσεων είναι η εκπαίδευση των παιδιών με ΔΕΠ- Υ στην απόκτηση, ενίσχυση 

και εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων για την αύξηση του αυτοελέγχου και τη μείωση 

των παρορμητικών και διασπαστικών μορφών συμπεριφοράς (Καραδήμας, 2001).

Οι κύριες γνωσιακές- συμπεριφορικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν 

στο σχολικό περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:

>  Η εκπαίδευση της αυτοκαθοδήγηση, που στοχεύει στο να διδάξει το παιδί να 

δίνει στον εαυτό του τις κατάλληλες λεκτικές οδηγίες για την εκτέλεση μιας 

συμπεριφοράς (Meichenbaum & Goodman, 1971).

>  Η εκπαίδευση στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (Brasswell & 

Bloomquist, 1991· Kendall & Brasswell, 1993).

>  Η αυτοπαρατήρηση (Lalli & Shapiro, 1990· Hallahan, Lloyd, Kneedler & 

Marshall, 1982).

>  Η αυτοαξιολόγηση και αυτοενίσχυση. Οι διαδικασίες αυτοελέγχου και 

ιδιαίτερα η αυτοαξιολόγηση και η αυτοενίσχυση επιδιώκουν να μεταφέρουν 

από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές την ευθύνη της παρατήρησης της 

συμπεριφοράς τους.
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y  Η εκπαίδευση συνέπειας, η οποία επιδιώκει να αυξήσει τη συμφωνία ανάμεσα 

στο τι λέει ένα άτομο και στο τι κάνει ή τι πρόκειται να κάνει (Paniagua, 

1992).

> Η εκπαίδευση των συναισθημάτων, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της 

ικανότητας του παιδιού για αναγνώριση της φύσης των δικών του 

συναισθηματικών εμπειριών και των συναισθημάτων των άλλων, καθώς και 

τη βελτίωση της ικανότητάς του για κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά (Kendall & Brasswell, 1993).

Οι παραπάνω θεραπευτικές προσεγγίσεις προκειμένου να έχουν 

αποτελεσματικότητα, μπορούν να συνδυαστούν με ένα συμπεριφορικό πρόγραμμα 

παρέμβασης και να εφαρμοστούν από το σχολικό ψυχολόγο σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό.

Ειδική Αγωγή- Εκπαίδευση

Αρχικά, είναι απαραίτητο να δώσουμε έναν σαφή ορισμό για την ειδική 

αγωγή. Πρόκειται για ένα «γενικό πρόγραμμα αγωγής» που εφαρμόζεται σε παιδιά 

και σε εφήβους με συναισθηματική, σωματική ή νοητική καθυστέρηση, το οποίο 

συμβάλλει στον περιορισμό και την αντιμετώπιση του μεγέθους και των διαστάσεων 

των μειονεξιών τους και τους προφέρει κατάλληλες ευκαιρίες για την ενσωμάτωσή 

τους (Neuhaus, 1996).

Ο ειδικός παιδαγωγός πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση της διαταραχής ΔΕΠ- 

Υ (διαταραχές κινητικού συντονισμού και νευρολογικές ανεπάρκειες), έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να αξιολογεί σωστά τη συνολική εικόνα του παιδιού με ΔΕΠ- Υ και να 

προσαρμόζει ανάλογα το εκπαιδευτικό του έργο. Πολλοί ερευνητές της διαταραχής 

(Barkley, 1994* Kendall & Brasswell, 1993) έχουν προτείνει ειδικά μέτρα σε σχέση
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με τη σχολική τάξη, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και στις κανονικές τάξεις. 

Ορισμένα από αυτά αναφέρονται παρακάτω:

> Μείωση του σχολικού έργου.

> Αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας.

> Καθορισμός σαφών κανόνων.

> Αυτοπαρατήρηση.

> Έλεγχος της συχνότητας των προτροπών.

> Τροποποίηση του περιβάλλοντος της τάξης.

> Η τάξη και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων πρέπει να είναι κολά δομημένα και 

προβλέψιμα.

> Συνεργασία με τους ειδικούς και την οικογένεια.

>  Η ανάπτυξη θετικού παιδαγωγικού κλίματος.

Στο σημείο αυτό προκύπτει το ερώτημα αν θα πρέπει τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ να 

τοποθετούνται σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ή είναι αποτελεσματικότερο για την 

ορθότερη διαχείρισή των προβλημάτων τους να τοποθετούνται σε «κανονικές» τάξεις. 

Το πιο σημαντικό κριτήριο για την τοποθέτησή τους σε ειδική τάξη είναι το εάν το 

παιδί χρειάζεται τέτοιες υπηρεσίες (DuPaul & Stoner, 1994), κριτήριο που ισχύει για 

όλα τα παιδιά με ποικίλα συμπεριφορικά, συναισθηματικά ή άλλα προβλήματα. Το 

κάθε παιδί με ΔΕΠ- Υ χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο τύπο εκπαιδευτικής 

παρέμβασης και προσαρμογής. Εμπειρικά δεδομένα και ευρήματα πολλών ερευνών 

έχουν δείξει ότι τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ εμφανίζουν συχνά συνοδευτικά μαθησιακά 

προβλήματα, πολλές φορές μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να απαιτείται κάποια 

μορφή ειδικής εκπαίδευσης (Barkley, 1988, 1989· Rutter et al., 1976). Τα πιο 

διαδεδομένα προγράμματα που εφαρμόζονται σε παιδιά με ΔΕΠ- Υ είναι 

προγράμματα που αναφέρονται συχνότερα σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή σε
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παιδιά με νοητική στέρηση. Επικρατεί η αντίληψη ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν 

να βοηθήσουν το παιδί χάρη στις δομές τους και την υποδομή τους, αν και αυτό δεν 

είναι καθόλου βέβαιο (Breen & Altepeter, 1990).

Προκειμένου ένα παιδί με ΔΕΠ- Υ να τοποθετηθεί σε κάποια δομή ειδικής 

αγωγής, είναι σκόπιμο να έχει ήδη εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής 

παρέμβασης μέσα σε «κανονική» τάξη. Στην περίπτωση που το παιδί δεν 

παρουσιάσει βελτίωση μπορεί είτε να δοκιμάσει την ένταξή του σε έναν τύπο ειδικής 

εκπαίδευσης, είτε να τροποποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθεί, ή 

να συνδυαστούν οι δύο παραπάνω επιλογές.

Η λύση της τοποθέτησης των παιδιών με ΔΕΠ- Υ στην ειδική αγωγή δεν είναι 

η προτιμότερη γιατί τα παιδιά αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους 

μέσα στις κανονικές τάξεις. Η αντιμετώπιση της ΔΕΠ- Υ μπορεί να επιτευχθεί με την 

εφαρμογή συμπεριφορικών και γνωσιακών προγραμμάτων παρέμβασης και τεχνικών, 

καθώς και με αλλαγές στη δομή των μαθημάτων, του σχολικού έργου και της τάξης.

Ψυγοθεραπευτικές Μέθοδοι ιιε βάση την Αναλυτική Ψυγολογία/ Ψυγοθεοαπεία του 

Βάθους.

Ευρέως διαδεδομένες για την αντιμετώπιση νευρωσικών διαταραχών, 

διαταραχών ταυτότητας και σοβαρών συναισθηματικών διαταραχών κατά την 

παιδική ηλικία είναι μέθοδοι αναλυτικού και ερμηνευτικού τύπου θεραπείας πο 

βασίζονται στα γνωσιακά μοντέλα ατομικής θεραπείας (Freud, Young, Adler).

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της εν λόγω θεραπείας είναι η θετική στάση 

του παιδιού και η αποδοχή των θεραπευτών, της διάρκειας θεραπείας και του 

περιεχομένου της ανάλυσης. Το παιδί, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας επεξεργάζεται 

συμβολικά το πρόβλημά του μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφική κι έτσι, μέσα
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από την παρατήρηση της δράσης του, ο θεραπευτής και οι γονείς του παιδιού 

ενημερώνονται για τις ανάγκες του με στόχο την ενθάρρυνση της ανέλιξής του.

Η συγκεκριμένη θεραπεία για πολλούς μελετητές (Steinhausen, 1988) 

αντενδείκνυται, γιατί-όπως υποστηρίζουν- επιδεινώνει την κατάσταση του παιδιού. 

Κύριο επιχείρημά τους αποτελεί ο τρόπος διεξαγωγής της, κατά τον οποίο 

επιτρέπονται στο παιδί τα πάντα χωρίς όρια.

ΛοΥοθεοαπεία

Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 30%- 40% των παιδιών με ΔΕΠ- Υ 

παρουσιάζουν εξαιρετικά αργή γλωσσική ανάπτυξη (Neuhaus, 1996). Σε περίπτωση 

που ένα παιδί κατά την προσχολική ηλικία συνεχίζει να έχει γλωσσικές δυσκολίες 

είναι απαραίτητο μπει σε ένα πρόγραμμα ειδικής γλωσσικής θεραπείας μέσα από 

ειδικές ασκήσεις.

Ένα παιδί με ΔΕΠ- Υ συχνά παρουσιάζει διαταραχές ακουστικής 

αντιληπτικής ολοκλήρωσης, γι’ αυτό δυσκολεύεται να βρει αμέσως και να συλλάβει 

σωστά αυτό που άκουσε με βάση την αντίστοιχη «εσωτερική ακολουθία των λέξεων» 

(Neuhaus, 1996). Εξαιτίας της διαταραχής αυτής το παιδί με ΔΕΠ- Υ αντιμετωπίζει 

ιδιαίτερα προβλήματα όταν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει ή όταν διδάσκεται μία 

ξένη γλώσσα. Ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ειδικές ασκήσεις, που 

πρέπει να εφαρμοστούν το δυνατόν συντομότερο, είναι δυνατόν να βοηθήσει το παιδί 

με ΔΕΠ- Υ να αναστείλει τη διαρκή επιβάρυνση της «ακουστικής οδού» και να το 

βοηθήσει «να ακούει σωστά» έτσι ώστε να καταβάλει τις ανάλογες προσπάθειες.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί η μεμονωμένη ακουστική υπερευαισθησία 

(υπερβολική μεταφορά των ακουστικών ερεθισμάτων) που έχει διαπιστωθεί στα 

παιδιά με ΔΕΠ- Υ, παρόλο που τα ίδια φωνάζουν δυνατά.

32



Η Στεφανία, 5 ετών, δεν πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοράει ένα είδος 

στρατιωτικού καπέλου στο κεφάλα, το οποίο αποχωρίζεται με κλάμα, γιατί 

επικαλείται ότι στο σχολείο έχει πολύ θόρυβο (Neuhaus, 1996).

Πρόσφατα αναπτύσσονται ειδικές μέθοδοι για να εντοπιστούν τα παιδιά που 

ακούν σε αυτό το επίπεδο συχνοτήτων και να «απευαισθητοποιηθούν» από αυτή την 

ακουστική ιδιαιτερότητά τους. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με τη σκόπιμη έκθεσή τους 

και με τις ανάλογες «δόσεις» σε ορισμένα επίπεδα συχνοτήτων, μέχρι να τις 

συνηθίσουν και να μην αντιδρούν σε αυτές.

Παιγνιοθεραπεία

Η κατευθυνόμενη παιγνιοθεραπεία ενδείκνυται για περιπτώσεις νευρωσικών 

κύκλων όπως έλλειψη αυτοπεποίθησης, φόβοι, ανεπαρκής ηρεμία, διαταραχές 

προσαρμογής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Κατά την παιγνιοθεραπεία, 

απαιτείται πολύ θετικό κλίμα μεταξύ παιδιού και θεραπευτή. Ο θεραπευτής δεν 

παρεμβαίνει στα θέματα και τις ελεύθερες δραστηριότητες του παιδιού και θέτει όρια 

μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η 

ικανότητα του παιδιού να μπορεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα 

συναισθήματά του και να ωριμάσει, εφόσον θεωρείται ότι μόνο μέσω της 

κατανόησης και της θετικής αξιολόγησής του είναι δυνατή η ανάπτυξή του.

Ο Jemberg θεμελίωσε την καθοδηγούμενη παιγνιοθεραπεία (theraplay), η 

οποία απευθύνεται κυρίως σε επιθετικά παιδιά (Neuhaus, 1996). Η θεραπεία αυτή 

διεξάγεται με άμεσο και πρακτικό τρόπο, με σαφή δομή και διάρθρωση και οι γονείς 

καθοδηγούνται με επίσης σαφή και άμεσο τρόπο. Βασική τεχνική είναι η 

«αναπλαισίωση», με την οποία ο θεραπευτής εντοπίζει μία επιθετική ενέργεια του
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παιδιού και στη συνέχεια επανέρχεται σε αυτήν από διαφορετική γωνία. Η 

παιγνιοθεραπεία αποτελεί μία θεραπευτική προσέγγιση, η οποία μπορεί να επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα σε υπερκινητικά παιδιά μικρής ηλικίας που επιδεικνύουν 

επιθετικές μορφές συμπεριφοράς (Neuhaus, 1996).

Συστηιιική Θεραπεία Οικογένειας

Η συστημική θεραπεία βασίζεται στην υπόθεση ότι η οικογένεια αποτελεί ένα 

ενιαίο σύστημα, στο οποίο μία δυσλειτουργία ενός ατόμου από την οικογένεια μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά ολόκληρο το σύστημα. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να 

συζητά με όλα τα μέλη της οικογένειας, να τα ενθαρρύνει να ακούνε τις απόψεις τους 

και να προσπαθούν να διερευνήσουν την αιτία που προκαλεί συγκρούσεις.

Το μέλος με ΔΕΠ- Υ της οικογένειας, όντας υπερευαίσθητο, μπορεί να νιώσει 

ότι εκτίθεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αντιδράσει 

αρνητικά. Σε αυτό το σημείο πολλές οικογένειες σταματούν τη θεραπεία. Η 

συστημική θεραπεία μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην εύρυθμη λειτουργία της 

οικογένειας εφόσον συνδυάζεται με πρόσθετες τεχνικές διαφοροποίησης της 

συμπεριφοράς και η διαταραχή που αντιμετωπίζεται είναι ελαφρύτερης μορφής 

(Neuhaus, 1996).

Αισθητηριακή Αγωγή ( θεραπεία αέσω παρογής αισθητήριων ερεθισιιάτων)

Η θεραπεία αυτή συνιστάται σε παιδιά που υστερούν σε σύγκριση με τα 

συνομήλικά τους παιδιά στη σωματική, γνωστική και συναισθηματική τους 

ανάπτυξη, υστέρηση που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεπαρκή επεξεργασία 

των αισθητήριων ερεθισμάτων ή σε βλάβη των αισθητήριων οργάνων. Για να 

ξεκινήσει η θεραπεία, βασική προϋπόθεση είναι η εφαρμογή μίας πολύπλευρης
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ξεκινήσει η θεραπεία, βασική προϋπόθεση είναι η εφαρμογή μίας πολύπλευρης 

διάγνωσης, στηριγμένη στη συνολική εξέταση του παιδιού. Στην εξέταση 

λαμβάνονται υπόψη οι αδυναμίες και ανεπάρκειες του παιδιού, καθώς επίσης και το 

δυναμικό με το σύνολο των θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του 

παιδιού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην θεραπεία.

Στη μέθοδο αυτή το κέντρο βάρους εναποτίθεται στην αναπαράσταση των 

«βασικών εμπειριών». Εδώ προσφέρονται και προκαλούνται στο παιδί ερεθίσματα 

σχετικά με το χώρο, ερεθίσματα για την αντίληψη του βάθους και απτικά ερεθίσματα 

για την καλύτερη ολοκλήρωση της δερματοαισθητικής αντίληψης. Έτσι δίνεται στο 

παιδί η δυνατότητα για ακόμη μία φορά να αποκτήσει εμπειρίες, τις οποίες θα έπρεπε 

ήδη να έχει αποκτήσει από τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του, του δίνεται δηλαδή 

μία ευκαιρία για περαιτέρω νευρολογική ωρίμανση, για καλύτερη δικτύωση και 

επικοινωνία των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων και των δύο διαφορετικών περιοχών 

του εγκεφάλου (Neuhaus, 1996). Για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση μέσω της 

αισθητηριακής αγωγής, είναι σκόπιμο να συνδυαστεί με κάποιο συμπεριφορικό 

θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ειδικά Προγράααατα Διατροφής

Κατά καιρούς έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις και προβληματισμοί για 

τους τρόπους που επιδρούν στη διαταραχή ορισμένοι τύποι διατροφής (Neuhaus, 

1996). Κατά συνέπεια, πολλοί μελετητές υποστήριξαν ειδικά προγράμματα 

διατροφής, ως εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Κάποιοι από τους 

προτεινόμένους τύπους δίαιτας απέκλειαν από τη διατροφή του παιδιού με ΔΕΠ- Υ 

τη ζάχαρη (Krause, 1995· Bemau, 1995) με τον ισχυρισμό ότι τα γλυκίσματα γίνονται
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μανία στα υπερκινητικά παιδιά και αυτό έχει επιπτώσεις στο επίπεδο της σεροτονίνης 

(η σεροτονίνη ασκεί σημαντική λειτουργία ως νευροδιαβιβαστής).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα προγράμματα αυτά χάραξαν σαφείς 

κατευθυντήριες γραμμές και βοήθησαν το παιδί να προσανατολιστεί και να ελέγξει 

τις παρορμήσεις του -  το γλύκισμα θεωρείται αμοιβή και το παιδί πρέπει να ξέρει ότι 

του επιτρέπεται να το φάει μία ορισμένη στιγμή, σύμφωνα με τη συμπεριφορά που 

επιδεικνύει- και επιπρόσθετα, οι γονείς χωρίς να το γνωρίζουν γίνονται 

«συνθεραπευτές». Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας για αλλαγή των 

διατροφικών συνηθειών είναι η στροφή της προσοχής και του ενδιαφέροντος της 

οικογένειας στο παιδί με ΔΕΠ- Υ, έτσι ώστε το παιδί να νιώθει σημαντικό και 

ιδιαίτερο και να τονώνεται η αυτοπεποίθησή του.

Ο R. Barkley (1990) αποκλείει το ενδεχόμενο η αιτιολογία αυτού του 

συνδρόμου να βρίσκεται σε κάποια διατροφική αλλεργία και κατηγορεί την υπόθεση 

ότι ορισμένες δίαιτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά, υποστηρίζοντας 

ότι αναλώνεται χρόνος, ενέργεια και χρήματα για αναπόδεικτους ισχυρισμούς.

Ψυγοκινητικη Αγωγή

Με τον όρο «ψυχοκινητική αγωγή» νοείται η αγωγή μέσω της κίνησης, της 

οποίας η σκοποθεσία χαρακτηρίζεται από τη συσχέτιση των κινήσεων με τον ψυχικό 

τομέα (Καρτασίδου, 2004). Ο τομέας της ψυχοκινητικής επηρεάστηκε από βασικές 

αρχές της Ψυχιατρικής, της Ψυχοσωματικής Ιατρικής και της αλληλεπίδρασής της με 

την Ψυχιατρική, της Ψυχολογίας, της Μουσικής- Ρυθμικής αγωγής, της 

Παιδαγωγικής και της Ειδικής Παιδαγωγικής.

Στον χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής- σχετικά με την ψυχοκινητική- 

ιδιαίτερα γνωστή είναι η εργασία του Γερμανού Ε. J. Kiphard (1990). Η αρχική του
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ιδέα ξεκίνησε από το ενδιαφέρον του για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, κινητικές 

αναπηρίες και αναπτυξιακές διαταραχές. Μέσα από την κίνηση θέλησε να ενισχύσει 

εκείνες τις ψυχικές διαδικασίες που βοηθούν τα παιδιά στην αρμονία και 

σταθερότητα της προσωπικότητάς τους (Καρτασίδου, 2004). Οι απόψεις του Kiphard 

ειδικότερα για το υπερκινητικό παιδί στηρίζονται στο γεγονός ότι ένα παιδί με ΔΕΠ- 

Υ δεν μπορεί να αποκτήσει επαρκώς στοιχειώδεις αντιληπτικές εμπειρίες που 

αφορούν στην αίσθηση του χώρου και την απτική αντίληψη. Μέσα από την εν λόγω 

θεραπευτική προσέγγιση τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ βιώνουν μία εμφανή βελτίωση της 

αντιληπτικής τους ικανότητας, του χωρικού και του χρονικού τους προσανατολισμού 

και του σωματικού τους ελέγχου.

Μουσικοθεραπεία

Ο όρος «μουσικοθεραπεία» τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο. Ως «μουσικοθεραπεία» ορίζεται: α) «Η Μουσικοθεραπεία είναι η 

ειδική εφαρμογή της μουσικής στην υπηρεσία των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 

πνευματική, σωματική υγεία, στην αποκατάσταση ή στην ειδική αγωγή» (National 

Association for Music Therapy- Διεθνής Ένωση για τη Μουσικοθεραπεία), 

β) «Μουσικοθεραπεία είναι η σκόπιμη χρήση της μουσικής ή μουσικών στοιχείων, 

προκειμένου να επιτευχθούν θεραπευτικοί στόχοι: αποκατάσταση, στήριξη και 

παρέμβαση της ψυχικής και σωματικής υγείας» (Deutsche Gesellschaft fur 

Musiktherapie- Γερμανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας). Σε επόμενο κεφάλαιο 

γίνεται ειδική αναφορά στην εφαρμογή της μουσικοθεραπείας σε παιδιά με ΔΕΠ- Υ.
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Θεραπεία ιιέσω Φαριιακευτικης Αγωγής

Στην απόφαση για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε παιδιά με διάγνωση 

ΔΕΠ- Υ καταλήγουν γονείς που, αν και εφάρμοσαν κάποιες άλλες τεχνικές 

παρέμβασης, η συμπτωματολογία της διαταραχής επέμεινε ή επιδεινώθηκε. Τα 

φάρμακα που χορηγούνται ανήκουν στην κατηγορία των ψυχοτρόπων και χωρίζονται 

στις παρακάτω υποκατηγορίες:

>  Ψυχοδιεγερτικά: Τα ψυχοδιεγερτικά είναι ευρέως διαδεδομένα για την 

αντιμετώπιση της ΔΕΠ- Υ και ο μοναδικός εκπρόσωπός τους στην 

Ελλάδα είναι η μεθυλφενιδάτη (MPH) (Ritalin). Ο λόγος για τον οποίο 

χρησιμοποιείται ένα ψυχοδιεγερτικό φάρμακο σε ένα παιδί που βρίσκεται 

ήδη σε υπερδιέγερση είναι ο εξής. Έχει σχέση με τη δια του φαρμάκου 

διόρθωση της παθολογικής λειτουργίας των περιοχών του εγκεφάλου, οι 

οποίες συνδέονται με τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των παρορμήσεων 

(Παπαβασιλείου, 2001). Εφόσον περάσουν τριάντα λεπτά από τη 

χορήγηση του φαρμάκου παρατηρούνται βελτίωση του εύρους της 

προσοχής, μείωση της παρορμητικότητας και της δραστηριότητας, 

καλύτερη συνεργασία και μεγαλύτερη δυνατότητα εστίασης στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενώ η δραστικότητα του φαρμάκου 

παραμένει φθίνουσα για τέσσερις περίπου ώρες από τη στιγμή της 

χορήγησής του. Δεδομένου ότι η διάρκεια δράσης του είναι μικρή, ίσως να 

χρειαστεί η χορήγησή του δύο ή τρεις φορές την ημέρα (πριν ξεκινήσουν 

τα πρωινά μαθήματα και πριν την απογευματινή μελέτη). Το φάρμακο δεν 

προκαλεί εθισμό και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί.

> Αντικαταθλιτττικά: Η κατηγορία των αντικαταθλιπτικών μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί βοηθητικά, αλλά υστερεί σε αποτελεσματικότητα έναντι



των ψυχοδιεγερτικών. Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται σε περιπτώσεις 

αποτυχίας των ψυχοδιεγερτικών και κυρίως σε πληθυσμούς ΔΕΠ- Υ με 

παράλληλη νοσηρότητα π.χ. διαταραχές του θυμικού κ. α. (Teeter, 1998).

>  Κλονιδίνη: Είναι ένα αντί-υπερτασικό φάρμακο το οποίο διεγείρει τους α- 

αδρενεργικούς υποδοχείς του εγκεφάλου κι έχει χρησιμοποιηθεί για τον 

έλεγχο της υπερκινητικότητας σε παιδιά στα οποία υπάρχει αντένδειξη για 

χορήγηση ψυχοδιεγερτικών, π. χ. λόγω εκδήλωσης τικ. Έχει διαπιστωθεί 

ότι η κλονιδίνη είναι αποτελεσματική σε υψηλό ποσοστό με ΔΕΠ- Υ 

(72%) και στο 96% των παιδιών με ΔΕΠ- Υ και τικ (Teeter, 1998).

Στις παρενέργειες του Ritalin περιλαμβάνονται η ανορεξία και η μείωση του 

βάρους του παιδιού, ενώ σπάνια παρατηρούνται ταχυκαρδία, ζάλη, αϋπνία ή υπνηλία. 

Σε περιπτώσεις παρατεταμενης χορήγησής του ενδέχεται να επηρεαστεί ο ρυθμός 

ανάπτυξης του παιδιού, αν και το φαινόμενο είναι πλήρως αναστρέψιμο μετά τη 

διακοπή της αγωγής (Παπαβασιλείου, 2001). Επιπλέον, πολλοί προβληματισμοί 

έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για την πιθανότητα των φαρμάκων να 

παραμορφώσουν τα βιώματα του παιδιού και να διαστρεβλώσουν την αντίληψη που 

έχει για τον κόσμο. Οι Whalen και Henker (1976) υποστηρίζουν ότι το φαρμακευτικό 

σκεύασμα, παρά τις ευεργετικές επιδράσεις του στις συνολικές επιδόσεις του παιδιών 

με ΔΕΠ/ ΔΕΠ- Υ, μπορεί να μειώσει τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκίμησή τους και 

να τους δημιουργήσει την εντύπωση ότι η συμπεριφορά και οι ικανότητές τους 

ελέγχονται εξωτερικά, δηλαδή από το φάρμακο (Whalen, Henker & Hinshaw, 1985). 

Ο Barkley (1990) αντιπαραβάλει τα διεγερτικά με την ινσουλίνη στον παιδικό 

διαβήτη, θεωρώντας τα ουσίες που ασκούν άμεση επίδραση στο σύνολο των βασικών 

προβλημάτων, αλλά δυστυχώς έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια επίδρασης.
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Μία πρόσφατη μελέτη (The ΜΤΑ Cooperative Group, 1999) σε παιδιά 

ηλικίας 7-9 ετών, στα οποία εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης της 

ΔΕΠ- Υ, έδειξε ότι η προσεκτική φαρμακοθεραπεία, σε συνδυασμό με συχνή ιατρική 

παρακολούθηση και σε στενή συνεργασία με το σχολείο, ήταν πιο αποτελεσματική 

από την εντατική συμπεριφορική θεραπεία. Οι Safer και Krager (1998) ανέφεραν ότι, 

το 1988, ποσοστό 1- 2% του σχολικού πληθυσμού στις ΗΠΑ έπαιρναν ΜΡΗ σε 

τακτική βάση ενώ, το έτος 1998, το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 6%. Η 

καλπάζουσα αυτή αύξηση στη χρήση του φαρμακευτικού σκευάσματος ενδέχεται να 

είναι αποτέλεσμα των πολυάριθμων μελετών, οι οποίες εμφάνιζαν ευεργετικά 

αποτελέσματα της ΜΡΗ στην κοινωνική και ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών με 

ΔΕΠ- Υ, καθώς και της σημαντικής δημοσιοποίησης των μελετών αυτών.

Εντούτοις, εξακολουθεί να υφίσταται μία διχογνωμία ως προς τη χρήση των 

ψυχοδιεγερτικών, δεδομένων των ιδιοτήτων τους να μπορούν να επιφέρουν αλλαγές 

συμπεριφοράς και των συνδεόμενων με αυτά παρενέργειες. Στις ΗΠΑ η 

συγκεκριμένη αγωγή εφαρμόζεται στο 2,7% των παιδιών με ΔΕΠ- Υ ενώ, στην 

Αυστραλία αφορά στο 1%. Στην Ευρώπη οι κλινικοί γιατροί εμφανίζονται 

περισσότερο διστακτικοί να χορηγήσουν ΜΡΗ για την αντιμετώπιση της 

ΔΕΠ/ ΔΕΠ-Υ (Taylor, 1996· Taylor & Hemsley, 1995) και τείνουν να προτιμούν 

λύσεις μέσω άλλων τεχνικών παρέμβασης και ταυτόχρονης σχετικής εκπαίδευσης 

των γονέων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ- 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία προσπάθεια παρουσίασης των ιδιαιτεροτήτων 

των παιδιών με ΔΕΠ- Υ, τις οποίες οφείλει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός προκειμένου 

να σχεδιάσει και να αναλάβει την εφαρμογή ενός προγράμματος μουσικής αγωγής.

2. 1. Ο Ρόλος της Μουσικής στην Εκπαίδευση και συγκεκριιιένα στην Ειδική

Παιδαγωγική

«Η μουσική, ως τέχνη και ως ένας βασικός πολιτισμικός παράγοντας, 

προσφέρει στο άτομο ένα ισχυρό μέσο για έκφραση και επικοινωνία, ενώ, μέσα από 

τη μουσική αγωγή, το άτομο αποκτά μουσικότητα και ευαισθησία, ικανότητα για 

ακρόαση και αισθητική εκτίμηση» (Σέργη, 1995β). Η μουσική είναι ενταγμένη στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά 

και της Ειδικής Παιδαγωγικής ως ενότητα του τομέα της αισθητικής αγωγής.

Σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004) η μουσική, είτε πρόκειται για την ειδική 

παιδαγωγική είτε για τη γενική μουσική παιδαγωγική μπορεί να λειτουργήσει 

ενισχυτικά ως ποικιλία δεξιοτήτων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας

4).
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Πίνακας 4

«Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από τη μουσική» (Καρτασίδου, 2000β)

Αυτοεμπιστοσΰνη

* Εμπιστοσύνη μέσω της μουσικής από πολύ απλές μέχρι πολύ περίπλοκες καταστάσεις.

■ Αγαπώ τη μουσική- κάθε φορά που ολοκληρώνω μια μουσική δραστηριότητα αισθάνομαι περήφανος/ - 

η για τον εαυτό μου.

Αυτοπειθαρχία

■ Πρέπει κανείς να έχει υπομονή με τη μουσική.

Κοινωνική αλ)*ηλεπίδραση

■ Πάνω από όλα είναι απαραίτητο να αισθάνεται κανείς ότι ανήκει κάπου, είναι μέρος από κάτι και 

βρίσκεται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Η μουσική είναι η ευκαιρία που έχει ο καθένας να επιτύχει 

σε κάτι.

Θετική στάση απέναντι στο σχολείο (Οργάνωση και συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες). 

Προσωπική διασκέδαση και ικανοποίηση

■ Αυτό που έχει ιδιαίτερη και αδιαμφισβήτητη σημασία είναι η διασκέδαση και η χαρά που προσφέρει η 

μουσική.

Εξάσκηση ικανοτήτων:

■ Επικοινωνία

■ Κριτική σκέψη

■ Υπομονή και επιμονή

■ Συνεργασία

■ Έκφραση

■ Συγκέντρωση και προσοχή

■ Ομαδικότητα

■ Αποτίμηση και εκτίμηση των προσωπικών εμπειριών

■ Πρωτοβουλία

■ Οργάνωση

* Αυτοεκτίμηση

■ Δράση για το σώμα και το πνεύμα
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Στην Ειδική Παιδαγωγική η μουσική ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες 

των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική καθυστέρηση και συναισθηματικές 

διαταραχές. Η μουσική 0)ς μέσο επιδρά πάνω στην αντίληψη, στην έκφραση, στην 

κίνηση και στην επικοινωνία (Amrhein, 1993), γεγονός που εκτιμάται ιδιαίτερα για 

τη διαμόρφωση μουσικών προγραμμάτων παρέμβασης στο χώρο της Ειδικής 

Παιδαγωγικής (Καρτασίδου, 2004).

Η ιδιομορφία της μουσικής ως μορφωτικό αγαθό στην Ειδική Παιδαγωγική 

προσδιορίζεται από το Moog (Καρτασίδου, 2004) ως εξής:

Η μουσική υπάρχει ως περιεχόμενο της μουσικής εμπειρίας. Το γεγονός ότι από 

τη μία μεριά η μουσική ικανότητα συνδέεται με το γενικό φάσμα των ικανοτήτων του 

ανθρώπου και από την άλλη μεριά μια ακουστική διαταραχή μπορεί να εττηρεάσει και 

την ικανότητα της σκέψης, δικαιώνει την υπόθεση ότι μια παρέμβαση μέσω 

βιωματικής διαδικασίας, όπως η μουσική εμπειρία μπορεί να εττηρεάσει θετικά την 

ικανότητα της σκέψης.

Στην προσπάθεια να συγκρίνει κανείς τη μουσική εκπαίδευση σε παιδιά με ή 

χωρίς ειδικές ανάγκες, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία 

σημαντική διαφορά ως προς το περιεχόμενο ούτε ως προς τη δομή της μουσικής 

δραστηριότητας. Το μάθημα της μουσικής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες στοχεύει 

στην ανάπτυξη, την παρέμβαση και τη διαφοροποίηση των μουσικών ικανοτήτων 

τους και στην παροχή της δυνατότητας για συμμετοχή στη μουσική κουλτούρα. Ο 

μαθητής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με γνώμονα την αναπηρία του, καθώς 

σημαντικότερος είναι ο τρόπος δράσης και συμπεριφοράς που διαλέγει ο μαθητής 

προκειμένου να κάνει την παρουσία του αισθητή στο μουσικό γεγονός μέσα στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων του (Καρτασίδου, 2004).
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Οι βασικές αρχές που διέπουν το αναλυτικό πρόγραμμα της μουσικής ως 

μάθημα της ειδικής παιδαγωγικής, είτε πρόκειται για πρόγραμμα ένταξης είτε για 

ειδικό σχολείο, τόσο στο επίπεδο της οργάνωσης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, 

ακολουθεί τα πρότυπα του γενικού μουσικοπαιδαγωγικού πλαισίου. Δεδομένων των 

ειδικών αναγκών του παιδιού, το παιδί δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τους 

μορφωτικούς στόχους του μαθήματος εάν οι παιδαγωγικές προθέσεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν προετοιμάζονται με κατάλληλο τρόπο. Είναι 

απαραίτητη η προσπάθεια του εκπαιδευτικού να αναπτύξει διαπροσωπική σχέση με 

το παιδί, έτσι ώστε να διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις συνεργασίας. 

Επομένως, η μουσική ως μορφωτικό αγαθό στην ειδική παιδαγωγική λαμβάνει έναν 

εξατομικευμένο χαρακτήρα.

2.2 Η Μουσικοθεραπεία ως Τεγνική Παρέιιβασης και η Διαφοροποίησή me από τη

Μουσική Παιδαγωγική 

Η Μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε άτομα κάθε ηλικίας και για 

ποικιλόμορφες καταστάσεις μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ψυχιατρικές 

διαταραχές, σωματικές αναπηρίες, αισθητήριες βλάβες ή εξασθένιση, αναπτυξιακές 

αναπηρίες, δυσλειτουργίες στην επικοινωνία, διαπροσωπικά προβλήματα και 

προβλήματα τρίτης ηλικίας. Επιπρόσθετα, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει 

στην α) ικανότητα της μελέτης και της μάθησης, β) ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του 

ατόμου, γ) μείωση του άγχους (στρες) και δ) διευκόλυνση πλήθους άλλων 

δραστηριοτήτων.

Κατά το 19° αιώνα προκύπτουν για πρώτη φορά θεραπευτικές προσεγγίσεις 

μέσω της μουσικής σε ιδρυματικούς χώρους για άτομα με ψυχικές ασθένειες, που 

παρουσιάζουν αλλαγές στη συμπεριφορά άλλοτε ενεργοποίησης και άλλοτε ηρεμίας. 

Προς τα τέλη του 19ου αιώνα η μουσική απομακρύνεται από την ιατρική με
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αποτέλεσμα τη διάλυση της μεταξύ τους σχέσης. Η σχέση αυτή επανακτάται κατά το 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα με την εφαρμογή της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο, η 

οποία γίνεται γνωστή ως Μουσικοθεραπεία.

Η Σγέση της Μουσικοθεραπείας με τη Μουσικοπαιδαγωγική

Το γεγονός ότι η Μουσικοθεραπεία και η Μουσικοπαιδαγωγική είναι στενά 

συνδεδεμένες οφείλεται στο ότι και οι δύο κινούνται με γνώμονα τη μουσική.

Η διαφορά τους εντοπίζεται στο ότι η Μουσικοπαιδαγωγική ενδιαφέρεται για το 

αποτέλεσμα, ενώ η Μουσικοθεραπεία για τη διαδικασία (Decker/Voigt 1983, 

Kartasidou 2000). Η Μουσικοθεραπεία ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διαδικασία 

και λιγότερο για το αποτέλεσμα. Η μουσική είναι το μέσο προκειμένου να αναπτύξει 

ο ίδιος ο μουσικοθεραπευτής με τον πελάτη του (client) μία σχέση εμπιστοσύνης, 

αλλά και να βοηθηθεί ο πελάτης στην προσπάθεια κατανόησης του εαυτού του και 

του κοινωνικού του περίγυρου (Καρτασίδου, 2004).

Στην εκπαίδευση, η μουσική λειτουργεί διαφορετικά καθώς ο 

μουσικοπαιδαγωγός μεταδίδει στο μαθητή τα «μουσικά σχήματα» που έχουν οριστεί 

από άλλους για να εκφράσει τη μουσική. Τα «μουσικά αυτά σχήματα» 

ακολουθούνται με απόλυτη αυστηρότητα με σκοπό την επιτυχία του μουσικού 

αποτελέσματος. Αφενός η μουσική εκτέλεση αποτελεί την προϋπόθεση μιας 

γραμμική διαδικασίας που αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική 

παρουσίαση και αφετέρου η μουσικοθεραπεία ακολουθεί μια κυκλική διαδικασία, 

προκειμένου να είναι εφικτή μια ανατροφοδότηση με το «μουσικό προϊόν». Το 

«μουσικό δρώμενο» έχει παράλληλα θεραπευτικές επιδράσεις ακόμα και κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, αλλά ο εντοπισμός του εξαρτάται από τον παιδαγωγό και 

την ευελιξία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη Μουσικοπαιδαγωγική γίνεται
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διδασκαλία των στοιχείων της μουσικής, ενώ στη μουσικοθεραπεία επιδιώκεται μια 

αυτοσχεδιαζόμενη μουσική παράδοση. Οι διαφορές μεταξύ Μουσικοθεραπείας και 

Μουσικοπαιδαγωγικής συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5

«Αντιπαράθεση της Μουσικοπαιδαγωγικής και της Μουσικοθεραπείας»

(Καρτασίδου, 2000β)

Μονσικοπαιδαγωνική Μουσικοθεραπεία

Δάσκαλος- Μαθητές Μουσικοθεραπευτή ς- πελάτες

Σχολικός χώρος Κλινικός χώρος

Ενδιαφέρει το μουσικό Ενδιαφέρει η διαδικασία (δρώμενο)

αποτέλεσμα

Εκπαίδευση στη μουσική Θεραπεία μέσω της μουσικής

Διδασκαλία στοιχείων της Αυτοσχεδιαζόμενη μουσική απόδοση

μουσικής

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 6) αντιπαρατίθεται ο ρόλος του 

μουσικοπαιδαγωγού και του μουσικοθεραπευτή.

46



Πίνακας 6

«Αντιπαράθεση του ρόλου του μουσικοπαιδαγωγού και του 

μουσικοθεραπευτή» (Καρτασίδου, 2004).

Μουσικοπαιδαγωνός 

Έχει μια πιο αυστηρή γραμμή.

Παίζει με βάση την παρτιτούρα.

Έχει ένα σταθερό και σίγουρο 

βλέμμα.

Βρίσκεται πάντα σε μία κατάσταση 

μετακίνησης.

Είναι συγκεκριμένος ακολουθώντας 

πάντα μία τυπική φόρμα στο παίξιμό 

του και

Προσπαθεί να επιτύχει το αποτέλεσμα 

εξαντλώντας όλες του τις δυνατότητες.

Μουσικοθεραπευτήζ 

Έχει μια πιο χαλαρή γραμμή. 

Παίζει ελεύθερα/ 

αυτοσχεδιαστικά.

Έχει ένα απλανές και 

ιδεολογικό βλέμμα.

Δεν ακολουθεί τυπικές 

μουσικές δομές.

Δεν πατρονάρεται.

Παραμένει για αρκετό διάστημα 

σε «ακινησία» και 

Το αποτέλεσμα έρχεται σαν μια 

φυσική πορεία της όλης 

διαδικασίας χωρίς πίεση.
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προσπάθησε να εξακριβώσει τις μουσικοθεραπευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για παιδιά με διάγνωση της ΔΕΠ- Υ , την αποτελεσματικότητα της 

εν λόγω θεραπείας και το ρόλο που παίζει η μουσικοθεραπεία όταν εφαρμόζεται σε 

συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Ένα πειραματικό ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε κατάλληλα ώστε να πραγματεύεται τα θέματα της έρευνας και δόθηκε 

προς συμπλήρωση σε μέλη της Αμερικανικής Ένωσης για τη Μουσικοθεραπεία 

(American Music Therapy Association/ AMTA), τα οποία κατά τη διάρκεια του έτους 

2001 εργάστηκαν συν τοις άλλοις με παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Από 

ένα σύνολο 1116 μουσικοθεραπευτών, που πληρούσαν τα κριτήρια για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, επελέγησαν τυχαία οι 500, στους οποίους 

εστάλη το ερωτηματολόγιο. Ένα σύνολο των 268 μουσικοθεραπευτών (54%) από 43 

διαφορετικές Πολιτείες έστειλε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και αυτά 

αποτέλεσαν το τελικό δείγμα για την έρευνα. Από το σύνολο των 268 

μουσικοθεραπευτών οι 98 (37%), από 36 Πολιτείες, δήλωσαν ότι είχαν δουλέψει με 

παιδιά με διάγνωση της ΔΕΠ- Υ των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Τα 

αποτελέσματα που αφορούν στη μέθοδο της μουσικοθεραπείας που εφαρμόστηκε σε 

παιδιά με διάγνωση της ΔΕΠ- Υ διαμορφώνονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 7). Οι περισσότεροι μουσικοθεραπευτές αναφέρουν ότι συνδυάζουν 

περισσότερες από μία μεθόδους, εκτός από ένα ποσοστό 2% που αναφέρει ότι 

χρησιμοποιεί μία μόνο μέθοδο.
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Πίνακας 7

«Μουσικοθεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν σε παιδιά με διάγνωση της ΔΕΠ- 

Υ των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου»

(Jackson 2003- 2004)

Μέθοδος Αριθμός των απαντήσεων Ποσοστό

Μουσική και κίνηση 73 74%

Αυτοσχεδιασμός σε μουσικό όργανο 66 67%

Μουσικοθεατρικό δρώμενο 62 63%

Τραγούδι σε ομάδα 54 55%

Διδασκαλία οργάνου 46 47%

Αλλες δημιουργικές τέχνες 35 36%

Μουσική και χαλάρωση 31 32%

Φωνητικός αυτοσχεδιασμός 22 22%

Ενσωμάτωση στη μουσική εκπαίδευση 17 17%

Μέθοδος Orff- Schulwerk 16 16%

Μέθοδος Nordoff- Robbins 5 5%

Φωνητική αγωγή 5 5%

Άλλες μέθοδοι * 22 22%

* Οι μέθοδοι που αναφέρονται ως «άλλες» εμπεριέχουν, σύμφωνα με τις απαντήσεις, σύνθεση 

τραγουδιού, μουσική για διασκέδαση, μουσικοεκπαιδευτικές δραστηριότητες για ανάπτυξη του λόγου 

ή άλλων δεξιοτήτων, μουσική και αισθητηριακή ολοκλήρωση, εκπαίδευση της συγκέντρωσης 

προσοχής στη μουσική και μουσικό σύνολο με καμπάνες χειρός.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, οι στόχοι των 

μουσικοθεραπευτών που απευθύνονταν στη μουσικοθεραπεία παιδιών με ΔΕΠ- Υ 

ήταν συμπεριφορικοί (94%), ψυχολογικοί (89%) και γνωστικοί (69%). Οι 

περισσότεροι μουσικοθεραπευτές αναφέρουν ότι στα πλαίσια του προγράμματος τους 

έθεσαν περισσότερους από ένα στόχους.

Σ’ ότι αφορά στις συναντήσεις του παιδιού με το μουσικοθεραπευτή, ένα 

ποσοστό 41% αναφέρει ότι συνάντησε τα παιδιά σε ατομική και ομαδική βάση ενώ 

το 39% αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ομαδικούς σχηματισμούς. Τέλος, το ποσοστό 

20% αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας συναντούσε τα παιδιά 

αποκλειστικά σε ατομική βάση. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια κάποιου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, κατ’ οίκον, σε νοσοκομείο, σε κοινωνικές δομές ή σε 

δομές ψυχιατρικής θεραπείας.

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η αντίληψη του μουσικοθεραπευτή για την 

αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τύπου θεραπείας και οι σχετικές εκτιμήσεις 

γονέων δασκάλων και παιδιών. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ομάδα των 

παιδιών έδωσε τον υψηλότερο βαθμό για την αποτελεσματικότητα της 

μουσικοθεραπείας. Κάτι τέτοιο πιθανότατα να υποδηλώνει την ευχαρίστηση που 

βιώνει το παιδί μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, καθώς ενισχύεται η 

αυτοπεποίθησή του ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να διοχετεύσει τα 

υψηλά επίπεδα της ενεργητικότητάς του και να εκφραστεί μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες. Τέλος, οι δημοφιλέστεροι τύποι θεραπείας που εφαρμόστηκαν σε 

συνδυασμό με τη μουσικοθεραπεία ήταν η φαρμακευτική αγωγή (87%), η παρέμβαση 

ψυχολόγου (53%) και η εργοθεραπεία (52%).
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2. 3. Ιδιαιτερότητες της Φύσης του Παιδιού ιιε ΔΕΠ- Υ που πρέπει να γνωρίζει ο

Μουσικοπαιδαγωγός 

«Αν δώσετε σ ' αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να περάσουν την -γεμάτη από 

καταπιεσμένη ενέργεια μέρα τους με δημιουργικούς τρόπους, αυτά θα παραμείνουν 

περισσότερο αφοσιωμένα και θα ενδιαφερθούν για όλα τα πράγματα και είτε με ή χωρίς 

ΑΕΠ- Υ η δημιουργικότητά τους θα ανθίσει» (Cramond, 1994).

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία διαφαίνεται έντονο το ενδιαφέρον για τις 

αρνητικές πτυχές της φύσης του παιδιού με διάγνωση της ΔΕΠ- Υ που εμφανίζουν τα 

παιδιά και προτείνονται διάφορα είδη εκπαιδευτικής παρέμβασης. Ωστόσο, συχνά 

αυτοί οι τύποι παρέμβασης δεν λαμβάνουν υπόψη το υψηλό επίπεδο ικανοτήτων 

τους, τις ηγετικές τους δεξιότητες, τη δημιουργικότητα, τα καλλιτεχνικά και 

συγκεκριμένα τα μουσικά τους ταλέντα. Στην ενότητα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται απόψεις που προκύπτουν μέσα από ερευνητικά δεδομένα και 

αφορούν στη στενή σχέση των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν παιδιά με ΔΕΠ- Υ 

και Χαρισματικά παιδιά καθώς επίσης και χαρακτηριστικά- ιδιαιτερότητες των 

παιδιών με ΔΕΠ- Υ που οφείλει να λάβει υπόψη ο εκπαιδευτικός κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 καθώς και η δεκαετία του 1990 έφεραν μία 

νέα αντίληψη στο πεδίο της εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών · χαρισματικοί 

μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν συγχρόνως μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες 

ή συναισθηματικές- κοινωνικές διαταραχές (περιπτώσεις διπλής ιδιαιτερότητας). Η 

πιο συχνή περίπτωση διπλής ιδιαιτερότητας είναι η ΔΕΠ- Υ που μπορεί να εμφανίζει 

ένα χαρισματικό παιδί στο σχολικό ή το κοινωνικό πλαίσιο (Moon & Hall, 1998).
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Υπάρχουν μάλιστα νεώτερα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι διαταραχές όπως η ΔΕΠ- 

Υ υπερισχύουν των εξαιρετικών ταλέντων του παιδιού (Moon, Zental, Grskov, Hall 

& Stormont, 2001). Για χαρισματικά παιδιά με ΔΕΠ- Υ ή μαθησιακές δυσκολίες 

υπάρχουν ειδικά τεστ, τα οποία εντοπίζουν τις περιοχές των ταλέντων τους (Moon & 

Hall, 1998).

Η διάγνωση της ΔΕΠ- Υ σε χαρισματικά παιδιά με επιπλέον ιδιαιτερότητες 

απαιτεί πολύ προσεκτικούς χειρισμούς από ειδικούς, δεδομένου ότι πολλά 

συμπτώματα των τριών διαφορετικών καταστάσεων συμπίπτουν και μπορεί να 

οδηγήσουν σε λαθεμένες εκτιμήσεις. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των 

συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.

Μορφές συυπερίφοράς που συνδέονται ιιε τη ΔΕΠ- Υ (Barklev. 1990)

1. Αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις.

2. Μειωμένη επιμονή σε εργασίες, δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα- προϊόντα.

3. Παρορμητικότητα, αδυναμία στην αναβολή της ικανοποίησης.

4. Εξασθενημένη ικανότητα να ελέγχει, να αναστέλλει και να κανονίζει τη

συμπεριφορά του σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια.

5 . Περισσότερο ενεργητικός, ανυπόμονος από ένα φυσιολογικό παιδί.

6. Δυσκολία στην προσαρμογή του σε κανόνες και περιορισμούς.

Μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται ιιε τη περίπτωση των γαρισιιατικών παιδιών 

(Webb. 1993)

1. Μειωμένη προσοχή, ανία, ονειροπόληση σε ειδικές περιστάσεις.

2. Χαμηλού βαθμού ανέχεια σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται επιμονή.

3. Καθυστερεί να εκφράσει την κρίση του στα πλαίσια της ανεπτυγμένης

νοημοσύνης του.
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4. Η έντασή του πολλές φορές μπορεί να το οδηγήσει σε συγκρούσεις με 

αυτούς που ασκούν εξουσία.

5. Υψηλά επίπεδα ενέργειας · πιθανώς να χρειάζεται λιγότερες ώρες ύπνου.

6. Αμφισβητεί κανόνες, έθιμα και παραδόσεις.

Μετά τα παραπάνω, μπορεί κανείς να πει ότι οι ομοιότητες των συμπτωμάτων 

στις δύο διαφορετικές καταστάσεις συγκλίνουν στα εξής:

- Υπερκινητικότητα. Έχει καταδειχθεί ότι η υπερκινητικότητα συναντάται και 

σε παιδιά με ΔΕΠ- Υ και σε Εξαιρετικά Ταλαντούχα παιδιά (Clark, 1992; 

Barkley, 1990).

- Προκλητική συιιπεοιωορά απέναντι σε άτοιια που ασκούν κάποια ιιορφή 

εξουσίας. Στο χαρισματικό παιδί η παραπάνω συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα 

της υψηλής νοημοσύνης του και της τάσης του να μην αποδέχεται κάτι χωρίς 

αμφισβήτηση (Vail, 1987). Στο παιδί με ΔΕΠ- Υ η προκλητική συμπεριφορά 

αιτιολογείται μέσα από τις αντιθετικές συμπεριφορές που παρουσιάζει και 

μέσα από την παρορμητικότητά του.

- Διασπαστική Συμπεριφορά. Ένα χαρισματικό παιδί πιθανώς να εκφράζει 

διασπαστική συμπεριφορά είτε γιατί βαριέται την ώρα του μαθήματος, είτε 

γιατί οι δραστηριότητες δεν του προκαλούν το ενδιαφέρον και δεν ταιριάζουν 

με το στυλ της μάθησής του (Webb & Latimer, 1993).

Στο παιδί με ΔΕΠ- Υ η διασπαστική συμπεριφορά δικαιολογείται από την ίδια 

τη φύση της διαταραχής: διάσπαση της προσοχής, υπερκινητικότητα, 

παρορμητικότητα (Parker, 1992).
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- Ομοιότητες στην συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Στο πεδίο 

της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης συναντώνται οι περισσότερες 

ομοιότητες μεταξύ των παιδιών με ΔΕΠ- Υ και των χαρισματικών παιδιών 

(Mendaglio, 1995). Οι ομοιότητες αυτές αφορούν στη διάθεση των παιδιών 

για κοινωνική απομόνωση, στη μειωμένη τους αυτοεκτίμηση, στους υψηλούς 

βαθμούς συναισθηματισμού και ευαισθησίας, στη δημιουργικότητα, στον 

εγωκεντρισμό και την υπερβολή με την οποία αντιμετωπίζουν διάφορες 

καταστάσεις_(Mendaglio, 1995; Barkley, 1990; Parker, 1992; Silverman, 

1992).

Σύμφωνα με σχετική έρευνα (Simkin, 1993) διερευνήθηκε η πιθανότητα ο W. 

A. Mozart να παρουσίαζε συμπτώματα δύο διαφορετικών συνδρόμων: ΔΕΠ- Υ 

(ADHD) και Tourette Syndrome (TS). (Το σύνδρομο TS είναι νευρολογικής φύσης 

και είναι κατά βάση κληρονομικό. Ένα άτομο με σύνδρομο TS κάνει ακούσια 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματός του (τικ), οι οποίες παρουσιάζονται 

κυρίως μετά από κούραση ή στρεσάρισμα). Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

παραπάνω διαπίστωση για το Mozart προκύπτουν μέσα από τη μελέτη των 

γραμμάτων που έστελνε σε συγγενικά του πρόσωπα από την ηλικία των έξι έως τα 

τριανταπέντε του χρόνια. Στα γράμματά του παρατηρείται συχνά η επανάληψη 

λέξεων ή γραμμάτων, η επανάληψη δικών του φράσεων ή άλλων, η ανεστραμμένη 

γραφή λέξεων ή προτάσεων, οι ανακατεμένες λέξεις, η δημιουργία ψεύτικων 

ονομάτων και η απερισκεψία στη χρήση του λεξιλογίου. Αυτό το συμπέρασμα 

ενισχύθηκε από κάποιες σύγχρονες περιγραφές των κινητικών και φωνητικών 

εκκεντρισμών του σε συνδυασμό με τις ιστορίες που καταδεικνύουν την 

υπερκινητικότητα του. Μία μελέτη ανέδειξε 28 πτυχές της υπερκινητικότητας του 

Mozart (ξεκίνησε στην ηλικία των 6 ετών), 32 δείγματα της ελλειμματικής προσοχής
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του (goto την ηλικία των 14 ετών) και 14 δείγματα της παρορμητικότητας του. Ο 

Mozart είχε επίσης κάποια προβλήματα συμπεριφοράς, όπως η τάση του να 

συγκρούεται με άτομα που ασκούν εξουσία (Archbiscop of Salzburg, Baron von 

Grimm, Leopold Mozart).

Ο παιδαγωγός οφείλει να λαμβάνει υπόψη κάποιες ιδιαιτερότητες του παιδιού 

με ΔΕΠ- Υ κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι ιδιαιτερότητες αυτές σχετίζονται με 

το στυλ της μάθησης και της εργασίας του παιδιού, το οποίο είναι αργό και 

ενστικτώδες γεγονός που απαιτεί εύστοχη επιλογή του περιεχομένου της εργασίας 

ανάλογη με τις ατομικές ικανότητες του παιδιού. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

η μουσική δραστηριότητα να μπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του παιδιού και οι 

οδηγίες που δίνονται από το διδάσκοντα να είναι κατανοητές.

Τέλος, ο μουσικοπαιδαγωγός πρέπει να γνωρίζει ορισμένες ιδιαιτερότητες του 

παιδιού με ΔΕΠ- Υ που σχετίζονται με την ακοή και την ακρόαση. Παιδιά με ΔΕΠ- Υ 

ακούν περισσότερο με το κρανίο τους παρά με τα αυτιά τους. Συνεχώς 

υπερφορτίζονται με ήχους και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουν αυτή την 

κατάσταση είναι να μειώσουν την ένταση της προσοχής τους (Σακαλάκ, 2004).

Είναι γνωστό ότι κατά τη διαδικασία της ακρόασης εμπεριέχεται και η ικανότητα- 

επιθυμία να συντονιστούν και να συνδυαστούν η ακοή με την ακρόαση με σκοπό την 

εστίαση στην ακουστική πληροφορία που δίνεται από το περιβάλλον και το 

φιλτράρισμα- απόρριψη κάποιων άλλων ήχων που ακούγονται ταυτόχρονα. Τα παιδιά 

με ΔΕΠ- Υ έχουν πρόβλημα στο να ξεχωρίσουν , να κατατάξουν και να οργανώσουν 

την ακουστική πληροφορία με κάποιον τρόπο που να έχει νόημα εξαιτίας της 

δυσκολίας τους στη συγκέντρωση της προσοχής.
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2.4. Η Ενσωμάτωση του Παιδιού ιιε ΔΕΠ- Υ σε Κανονικές Τάζεις στο Μάθημα της

Μουσικής

« Ο ρόλος του παιδαγωγού μέσα στην τάξη μοιάζει με το ρόλο του χορδιστή ενός 

πιάνου. Το πιάνο έχει 88 διαφορετικές χορδές. Διαφορετικές σε πάχος, σε μήκος, σε 

οξύτητα. Αυτές όλες τις χορδές ο χορδιστής Θα τις συντονίσει με τέτοιο τρόπο, ώστε 

μέσα στην ‘ανομοιογένειά ’ τους να μας δίνουν την τέλεια ηχητική εικόνα της ομορφιάς, 

της αρμονίας. Αν το πιάνο έχει 88 όμοιους φθόγγους, π.χ. 88 Ντο, θα ήταν αδύνατο και 

μελωδία να μας δώσει, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, ποτέ δεν θα μας έδινε ‘αρμονία ’.

Γιατί η αρμονία είναι η τέλεια ‘συνύπαρξη ’ διαφορετικών φθόγγων διαφορετικού 

ύψους, π.χ. Ντο- Μι- Σολ (Χαραλάμπους, σ. 107).

Το δίλημμα που απασχολεί γονείς και εκπαιδευτικούς και αφορά στην ένταξη 

του παιδιού με ΔΕΠ- Υ σε τάξεις ειδικής αγωγής ή στην ενσωμάτωσή του σε 

κανονικές τάξεις συζητήθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι ο χειρισμός και οι αποφάσεις γονέα- εκπαιδευτικού σχετικά με το 

ζήτημα αυτό διαφέρουν σε κάθε περίπτωση και εξαρτώνται από το δυναμικό και τις 

εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού. Προκειμένου να ενταχθεί το παιδί σε τάξεις 

ειδικής αγωγής είναι σκόπιμο να δοκιμασθεί πρώτα σε «κανονικές» τάξεις.

Ανεξάρτητα από τη διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα συνεκπαίδευσης παιδιών 

με και χωρίς ειδικές ανάγκες, τα αποτελέσματα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν 

έχουν συνδεθεί με τους ανασχηματισμούς αυτής της συνεκπαίδευσης (Cook, Semmel,

& Gerber, 1999). Τα αποτελέσματα από τη συνεκπαίδευση φαίνονται να είναι 

περισσότερο προβληματικά για τα παιδιά με ελαφριές/ ήπιες διαταραχές- παρά την 

παραδοσιακή φιλοσοφία ότι τα παιδιά αυτά κερδίζουν μέσα σε κανονικές τάξεις-
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εξαιτίας της δεδομένης έλλειψης σημαντικών διαφοροποιήσεών τους από τα 

φυσιολογικά παιδιά (Wang, Reynolds, & Walberg, 1998).

Τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ που τελικά ενσωματώνονται σε κανονικές τάξεις πρέπει 

να αντιμετωπίζονται με εξαιρετική υπευθυνότητα από τους εκπαιδευτικούς. Η στάση 

του δασκάλου μπορεί να επιδράσει δραματικά στη στάση του παιδιού απέναντι στο 

αντικείμενο της διδασκαλίας (στην προκειμένη περίπτωση στη σχέση του παιδιού με 

τη μουσική), στο σχολικό σύστημα και στη σχέση του με τους συμμαθητές του 

(Green, Kappes, & Parish, 1979; Hannah & Pliner, 1983; Parish, Eads, Reece, & 

Piocitello, 1977). Γι’ αυτό το λόγο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ετοιμότητα στην 

οποία οφείλει να βρίσκεται ο μουσικοπαιδαγωγός προκειμένου να δεχθεί και να 

δουλέψει με παιδιά με ήπιες ή σοβαρότερης μορφής ειδικές ανάγκες. Η ικανότητα και 

η προθυμία του μουσικοπαιδαγωγού να παρέχει τέτοιου είδους σύνθετες υπηρεσίες 

εξαρτάται από την επιστημονική του κατάρτιση, τις προηγούμενες εμπειρίες του και την 

ακόλουθη στάση του απέναντι στους μαθητές και την ενσωμάτωσή τους στην τάξη 

(Cowel & Thompson, 2000).

Συγκεκριμένα στη μουσική εκπαίδευση, παρά τη γενικευμένη θετική στάση 

που επέδειξαν δάσκαλοι σχετικά με τη συνεκπαίδευση (Hawkins, 1992; Jellison & 

Duke, 1994; White, 1981/82), οι μουσικοπαιδαγωγοί εξέφρασαν μία αίσθηση 

ανεπάρκειας στα θέματα της εκπαιδευτικής τους προετοιμασίας για να χειριστούν 

μαθητές με ειδικές ανάγκες καθώς και ως προς τις ικανότητές τους να υιοθετήσουν 

κατευθυντήριες γραμμές γι' αυτούς τους μαθητές. (Colwell & Williams, 1996; 

Frisque, Niebur & Humphreys, 1994;).

To κέντρο όμως για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει 

να είναι το παιδί στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα και γι’ αυτό είναι σκόπιμο να 

αναφερθούμε στις ιδιαιτερότητες του παιδιού με ΔΕΠ- Υ, οι οποίες καθιστούν την
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ενσωμάτωση του σε κανονική τάξη μία υπόθεση σύνθετη. Πολλά παιδιά με ΔΕΠ- Υ 

βιώνουν αφάνταστη δυσκολία να τα πάνε καλά με τον κύκλο των συνομηλίκων τους 

και να δημιουργήσουν φιλίες (Whalen & Henker, 1985). Παρεξηγούνται συχνά 

παρερμηνεύοντας τις επιθυμίες και προθέσεις των συνομηλίκων και των δασκάλων 

τους, δυσκολεύονται να δουλέψουν σε ομάδες με συνεργατική διάθεση, δεν 

μοιράζονται εύκολα υλικά με άλλους, και δεν τηρούν τη σειρά τους σε 

δραστηριότητες. Ακολουθούν κάποιες πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων συνεργατικής φύσης που προκύπτουν κατά λειτουργία των ομάδων 

στην τάξη (Πίνακας 8).
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Πίνακας 8
«Δουλεύοντας σε ομάδες» (Cherkles, Jullowski, Sharp & Stolzenberg, 1998)

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΜΕ ΔΕΠ- Υ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Δουλεύω σε ομάδες Παρορμητικότητα, Δυσκολία 
συγκέντρωσης, υψηλά επίπεδα 
ενεργητικότητας, αδυναμία στα 
επίπεδα ικανοτήτων και 
κοινωνικότητας

Προσεκτική επιλογή 
των ατόμων της 
ομάδας 
Μικρή ομάδα 
Σαφής στόχος για την 
ομάδα

Μοιράζομαι υλικά Παρορμητικότητα Μικρή ομάδα 
Παροχή επαρκούς 
αριθμού υλικών, έτσι 
ώστε κάθε στιγμή όλοι 
να κάνουν κάτι.

Συνεργάζομαι Αδυναμία κοινωνικών 
δεξιοτήτων

Διδασκαλία του 
ατομικού ρόλου του 
κάθε μέλους της 
ομάδας που 
συνεργάζεται

Τήρηση της σειράς Παρορμητικότητα, 
Περιορισμένη ικανότητα 
μνήμης κατά την εργασία

Μικρή ομάδα 
Εμψύχωση 
φτιάχνοντας 
συνθηματικές 
σημειώσεις για τη
μ̂ μη·
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2. 5. Τα Χαρακτηριστικά του Μουσικοπαιδαγωγού και η Σημασία της Συνεργασίας

του ιιε τους Γονείς του Παιδιού Κατά τη Διάρκεια του Μουσικοεκπαιδευτικού

Προγράμματος

Ένας εκπαιδευτικός, εφόσον αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την περίπτωση ενός 

παιδιού με ΔΕΠ- Υ, είναι υποχρεωμένος να:

> Είναι ενημερωμένος για τη φύση της διαταραχής και αναγνωρίζοντας τα 

συμπτώματά της να είναι σε θέση να ενημερώσει τους γονείς του παιδιού 

όσο πιο νωρίς γίνεται.

>  Φροντίζει ο σχεδιασμός και η συνεχής ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού 

του έργου να βασίζεται στις ιδιαιτερότητες και τις εξατομικευμένες ανάγκες 

του παιδιού.

>  Δέχεται το σύνδρομο όπως παρουσιάζεται διότι δεν είναι σε θέση να ξέρει 

αν τα αίτια είναι εξωγενή ή εγγενή (Διβανίου, 2004).

>  Συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους γονείς του παιδιού καθώς επίσης και 

με τους ειδικούς που το παρακολουθούν.

>  Βλέπει σφαιρικά τη ΔΕΠ- Υ, διότι η αντιμετώπιση μέσα στην τάξη εμπλέκει 

διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας και αξιολόγησης, καθώς και πολλές 

διαφορετικές προσεγγίσεις (Λιβανιού, 2004).

>  Οριοθετεί τις συμπεριφορές του.

> Προσπαθεί γενικά να αντιμετωπίσει το σύνδρομο χωρίς αρνητικές 

επιπτώσεις στον ψυχισμό του παιδιού και στη λειτουργία τις τάξης.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της σχέσης ειδικής συνεργασίας γονέα- 

εκπαιδευτικού είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στις ανάγκες του ίδιου του δασκάλου 

που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών που προσφέρει στον τομέα της 

ειδικής εκπαίδευσης. Οι ανάγκες αυτές αφορούν στην εισαγωγή ειδικών
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προγραμμάτων, στις καλές συνθήκες εργασίας και στήριξης και στις ευκαιρίες που 

πρέπει να έχει για περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα (Billingsley, 2004), εξαιτίας της έλλειψης 

εκπαιδευτικού προσωπικού, πολλοί ανειδίκευτοι δάσκαλοι δουλεύουν με παιδιά με 

ειδικές ανάγκες. Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που μπορούν τα σχολεία 

να πάρουν είναι να παρέχουν στήριξη στους δασκάλους ειδικής αγωγής κατά τα 

πρώτα χρόνια της εργασίας τους. Αυτός ο τρόπος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

κριτικός για ένα υψηλό ποσοστό ατόμων που δεν πληρούν τα προσόντα διατήρησής 

τους στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (Billingsley, 2002b).

Η περίοδος του ξεκινήματος ενός δασκάλου έχει περιγράφει ως περίοδος 

‘σοκ’ και ‘επιβίωσης’. Οι αρχάριοι δάσκαλοι στην ειδική εκπαίδευση έχουν 

προσδοκίες κατά το ξεκίνημά τους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

(Billingsley & Tomchin, 1992; Kilgore & Griffin, 1998). Είναι γεμάτοι ενθουσιασμό, 

επιθυμούν να δημιουργήσουν διαφορά στις ζωές των παιδιών από την πρώτη κιόλας 

μέρα τους στο σχολείο. Παρόλα αυτά, στοιχεία από μελέτες στο εξωτερικό δείχνουν 

ότι οι δάσκαλοι αυτοί αφήνουν τις θέσεις τους μέσα σε διάστημα 5 ετών (Griffin, 

Winn, Wilbom, & Kilgore, 2002; Miller, Brownell & Smith, 1999, Singer, 1992). 

Επιπρόσθετα, με την είσοδό τους στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι καλούνται να 

αντεπεξέλθουν και σε ένα σωρό καινούριες συνοδευτικές υποχρεώσεις 

γραφειοκρατικού, συνεργατικού ή επικοινωνιακού χαρακτήρα με διευθυντές, 

σχολικούς συμβούλους και γονείς που δεν είναι πάντα σε θέση να αντιληφθούν το 

έργο και τις προσπάθειές τους (Boyer & Lee, 2001; Carter & Struggs, 2001; Griffin et 

al., 2002). Κατά τη διάρκεια αυτής της κριτικής και γεμάτης στρες περιόδου, οι 

αρχάριοι δάσκαλοι διαμορφώνουν τα διδακτικά στερεότυπά τους και πρακτικές που
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θα χρησιμοποιήσουν για πολλά χρόνια (Feiman- Nemser & Floden, 1986; Gold, 

1996).

Προς την κατεύθυνση της στήριξης των δασκάλων θα μπορούσε να δράσει 

αποτελεσματικά ως φορέας και το Πανεπιστήμιο. Αναφέρεται ότι ελάχιστα 

πανεπιστημιακά προγράμματα στήριξης υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ειδική 

Παιδαγωγική σήμερα (Karge, Lasky, Me Cabe, & Robb, 1995). Επιπλέον είναι 

απαραίτητη η παρουσία έμπειρων συμβούλων, οι οποίοι θα είναι σε θέση καθημερινά 

να παρατηρούν το έργο τους, να τους διδάσκουν, να τους παρέχουν ανατροφοδότηση, 

να τους προτείνουν στρατηγικές, να συζητούν και να μοιράζονται μαζί τους κοινούς 

προβληματισμούς (Johnson & Kardos, 2002). Δεν λαμβάνουν όλοι οι δάσκαλοι της 

ειδικής εκπαίδευσης ίσες ευκαιρίες για περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση και 

πολλοί από αυτούς που λαμβάνουν δεν τις βρίσκουν ιδιαίτερα χρήσιμες. Ο Morvant 

(1995) σημειώνει ότι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς που επιδίδονται 

παράλληλα στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν έχουν ευκαιρίες για να μάθουν νέες 

τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας

Η συναισθηματική υποστήριξη (π.χ. να τους δείχνουν εκτίμηση, να ενισχύουν 

την ανοικτή επικοινωνία, να αναπτύσσεται ενδιαφέρον για τη δουλειά τους και 

εμπιστοσύνη) έχει αποβεί ίσως η πιο σημαντική παράμετρος για τους εκπαιδευτικούς 

και ειδικότερα τους αρχάριους δασκάλους στην Ειδική Αγωγή (Littrell, Billingsley, & 

Cross, 1994). Επίσης έχει βρεθεί ότι η συναισθηματική υποστήριξη σε συνδυασμό με 

την οργανική υποστήριξη (π.χ. εξασφάλιση στους δασκάλους των μέσων, του χώρου 

και επαρκούς χρόνου) επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση του δασκάλου από την 

εργασία του και από τις σχολικές του δεσμεύσεις.
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Στην περίπτωση της ΔΕΠ- Υ, όπως και στις διαταραχές προβληματικής 

συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών η πλέον σημαντική παράμετρος είναι η 

συνεργασία γονέων με τον εκπαιδευτικό. Κρίνεται απαραίτητη η αμοιβαία 

εμπιστοσύνη η δημιουργία κλίματος για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που 

αφορούν α) επικοινωνία με τους ειδικούς και β) βοήθεια στη μελέτη στο σπίτι και σε 

ότι άλλο σχετικό με το εκπαιδευτικό αντικείμενο στο ποσοστό που υπάρχει η 

ανάλογη δυνατότητα. Σημαντική είναι η τακτική ενημέρωση των γονέων από μέρους 

του εκπαιδευτικού για τη μαθησιακή εικόνα του παιδιού και τη συμπεριφορά του 

στην τάξη καθώς και για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο ίδιος.

2. 6. Σκοποθεσία- Μεθοδολογία- Αξιολόγηση στη ιιουσική διδασκαλία παιδιών ιιε

ΔΕΠ-Υ

Σκοποθεσία

Η σκοποθεσία είναι μια πρωταρχικής σημασίας διαδικασία που πρέπει να 

συντελεστεί κατά το σχεδιασμό ενός μουσικού προγράμματος και εμπεριέχει το σαφή 

καθορισμό των στόχων που θα θέσει ένας εκπαιδευτικός με βασική προϋπόθεση να 

γνωρίζει επακριβώς το δυναμικό και τις ανάγκες του ατόμου στο οποίο απευθύνεται. 

Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν ένα πρόγραμμα Μουσικής Εκπαίδευσης 

στην Ειδική Παιδαγωγική δεν διαφέρουν από τις βασικές αρχές που διέπουν τη 

διαμόρφωση ενός προγράμματος διδασκαλίας- μάθησης στη μουσική αγωγή 

(Καρτασίδου, 2004).

Σύμφωνα με τη Σέργη (1995β):

1. Η μουσική μαθαίνεται μέσα από την πράξη, τον πειραματισμό και τη

δημιουργική ενασχόληση μ ’ αυτή, και όχι με τη μάθηση γύρω από τη μουσική.
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Άρα είναι απαραίτητη μια ενεργητική προσέγγιση κατά τη διαδικασία της 

διδασκαλίας- μάθησης.

2. Για να είναι επιτυχείς οι δημιουργικές και αυτοσχέδιες μορφές μουσικής 

έκφρασης των παιδιών, θα πρέπει τα παιδιά να ελέγχουν τις δεξιότητες με τις 

οποίες αποκτούν την ικανότητα να είναι δημιουργικά.

3. Σε αρκετούς πολιτισμούς, η μουσική είναι αδιαχώριστη από το χορό. Ως εκ 

τούτου, η κίνηση είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της ενεργητικής προσέγγισης.

4. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν ν ’ αναπαρασταθούν με τη σημειογραφία όλα 

τα στοιχεία μιας ζωντανής μουσικής εκτέλεσης, θα πρέπει να δίνεται και ένα 

ακουστικό ή οπτικό δείγμα της ζωντανής εκτέλεσης.

5. Η μουσική θα πρέπει να τοποθετείται μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο που ορίζει 

τις αξίες, τις βαθύτερες σημασίες, τις κοινωνικές δομές και τις πολιτισμικές 

αντιλήψεις.

6. Η μάθηση της μουσικής του δικού μας πολιτισμού είναι δυνατή μέσα από τις 

διαδικασίες της μάθησης της μουσικής άλλων πολιτισμών.

Σύμφωνα με τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες στις Η. Π. A. (Individuals with Disabilities Education Act, 

IDEA, 1997), υπάρχουν έξι βασικά στοιχεία που παρέχονται από τη δομή της ειδικής 

εκπαίδευσης: δωρεάν, κατάλληλη δημόσια παιδεία, κατάλληλη υποδομή, 

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΙΕΡ, Individualized Education Program), 

ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον, συμμετοχή γονέα και μαθητή στη λήψη 

αποφάσεων, διαδικαστικές διασφαλίσεις. Από τα έξι βασικά στοιχεία, αυτά τα οποία 

αφορούν περισσότερο στους μουσικοπαιδαγωγούς είναι η δωρεάν, κατάλληλη, 

δημόσια παιδεία, το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και το ελάχιστα 

περιορισμένο περιβάλλον (Heumann, 1994).
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Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Πίνακας 10) είναι μία έκθεση 

ειδικά γραμμένη για το κάθε παιδί με ειδική ανάγκη και περιλαμβάνει πληροφορίες 

για το επίπεδο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας/ απόδοσης που αρχικά παρουσιάζει 

το παιδί, μετρήσιμους ετήσιους στόχους, βραχυπρόθεσμους στόχους, άλλες 

πληροφορίες, υπηρεσίες σχετικές με την ειδική αγωγή, μεθοδολογία του 

προγράμματος και μεταβατικά πλάνα. Σε περίπτωση που το μάθημα της μουσικής 

εμπεριέχεται στο πρόγραμμα ως ένας επιπλέον ετήσιος στόχος με πρωτοβουλία του 

γονέα, του παιδιού ή του εκπαιδευτικού, προστίθεται στο πρόγραμμα και ο 

μουσικοπαιδαγωγός, ο οποίος υποχρεούται να κρατά ημερολόγιο για τις μουσικές 

συμπεριφορές, τις δεξιότητες και τις κοινωνικές συμπεριφορές που παρουσιάζει το 

παιδί στην τάξη της μουσικής (Colwell, 2003).

Κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος μουσικής, ο εκπαιδευτικός καλείται 

να θέσει στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Για παράδειγμα, ένας 

μακροπρόθεσμος στόχος σε ένα μουσικό πρόγραμμα είναι η κατανόηση των βασικών 

στοιχείων της μουσικής (ρυθμός, μελωδία, αρμονία, ηχόχρωμα, φόρμα και κείμενο) 

μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό όριο (π.χ. τέλος του εξαμήνου). Προκειμένου να 

προσεγγίσει ο εκπαιδευτικός τις παραπάνω μουσικές έννοιες χρησιμοποιεί ως μέσο 

δραστηριότητες εκτέλεσης μουσικών οργάνων, ενεργητικής ακρόασης, 

δραστηριότητες κίνησης, τραγούδι κ.λ.π. (Atterbury, 2001). Η οργάνωση και 

ιεράρχηση των στόχων εξαρτάται από την κρίση του εκπαιδευτικού 

αρκεί να γίνεται με συνέπεια, επιστημονική εγκυρότητα και κυρίως με σεβασμό στις 

ιδιαιτερότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού με ΔΕΠ- Υ.
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Πίνακας 9

«Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» (Β. D. Mayer & J. U. Turner, 1993)

Μαθητής:

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τάξη:

Γ ονείς: Τηλέφωνο:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία: Ημερομηνία ανασκόπησης:

Δυνατά σημεία του μαθητή Αδύναμα σημεία του μαθητή

Στόχος I0*5:

Σχέδιο δράσης Υπεύθυνος

66



Στόχος 2ος:

Σχέδιο δράσης Υπεύθυνος

Στόχος 3 ^ :

Σχέδιο δράσης Υπεύθυνος

Στόχος 4°*=:

Σχέδιο δράσης Υπεύθυνος

504 Υπογραφές των μελών της επιτροπής Θέση

Γ ονέας

Διευθυντής/ Βοηθός Διευθυντή

Δάσκαλος μαθησιακής στήριξης

Δάσκαλος
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Μεθοδολογία

Σύμφωνα με τη Στάμου (2004), το σχεδιάγραμμα (πλάνο) ενός μουσικού 

μαθήματος είναι βασικό εργαλείο προετοιμασίας ενός μουσικού μαθήματος, ιδιαίτερα 

για τον αρχάριο δάσκαλο. Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής 

μέρη:

Α. Εισαγωγή. Με ποιον τρόπο εισάγουμε, προετοιμάζουμε την τάξη πρακτικά, 

νοητικά, και ψυχολογικά για να αρχίσουμε το μάθημα. Μπορεί να περιλαμβάνει 

απλές γενικές δραστηριότητες (π.χ. τραγούδι χαιρετισμού), δραστηριότητες 

συγκέντρωσης της προσοχής των μαθητών (π.χ. μίμηση ηχηρών κινήσεων) ή 

δραστηριότητες προετοιμασίας που έχουν άμεση σχέση με την Ανάπτυξη (κυρίως 

μέρος). Οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικά.

Β. Ανάπτυξη. Εδώ περιλαμβάνονται αναλυτικά και με την αντίστοιχη μεθοδολογία 

τους όλες οι δραστηριότητες τις οποίες χρησιμοποιεί 

ο δάσκαλος προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Γ. Επέκταση. Εδώ προτείνονται τρόποι με τους οποίους μπορούν οι δραστηριότητες 

που παρουσιάστηκαν στην Ανάπτυξη (κύριο μέρος μαθήματος) να παραλλαχθούν, ή 

να συνδυαστούν με άλλα μαθήματα.

Στο μέρος αυτό προτείνονται επίσης και τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε ο 

δάσκαλος να αξιολογήσει το αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έθεσε αρχικά (π.χ. τεστ 

ακουστικής αναγνώρισης , ερωτήσεις, κουίζ, εκτέλεση, εργασίες στο σπίτι κλπ.). Το 

μέρος αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο, να περιλαμβάνεται στο «Σχεδιάγραμμα του 

μαθήματος».

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της προετοιμασίας του 

κάθε μαθήματος έχοντας πάντα υπόψη το παιδί με ΔΕΠ- Υ. Στη συνέχεια 

παρατίθενται προτάσεις για τη διδασκαλία του παιδιού με ΔΕΠ- Υ:
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■ Όταν εισάγουμε ένα καινούριο μουσικό στοιχείο ξεκινούμε με τη σύνδεσή 

του με κάτι γνωστό και πορευόμαστε προς το άγνωστο.

■ Προτείνεται η χρήση πολλών ερεθισμάτων και υλικών για να κρατάμε 

ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών, που στην προκειμένη περίπτωση 

βαριούνται πολύ εύκολα (πολύαισθητηριακή μέθοδος) (Διβανίου, 2004).

■ Αφήστε το παιδί να «στέκεται» ή να κινείται ελεύθερα σε προκαθορισμένες 

«περιοχές» μέσα στην τάξη. Διαπραγματευτείτε αυτή την ελευθερία μαζί του 

και με την υπόλοιπη τάξη- οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί και κοινά 

αποδεκτοί. (Λιβανιού, 2004).

■ Επιτρέψτε στο παιδί να ζωγραφίζει ή να παίζει με κάτι (μολύβι, λάστιχο, 

συνδετήρα κ.λ.π.). Διαπραγματευτείτε και συμφωνήστε μαζί του με τι θα 

απασχολεί τα χέρια του, ώστε να μην ενοχλεί τους άλλους ενώ συγχρόνως 

παρακολουθεί (Λιβανιού, 2004).

■ Για δραστηριότητες που αφορούν στη μουσική γραφή και ανάγνωση 

χρησιμοποιούμε πολλές από τις τακτικές για τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. Για παράδειγμα, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται 

βοήθεια κατά την αντιγραφή μουσικών κομματιών που χρησιμοποιούνται 

στην τάξη (Atterbury, 2001).

■ Κατά τη μουσική διδασκαλία, χρειάζεται συνεχής ενθάρρυνση και προτροπή, 

πρόσθετες επαναλήψεις, παροχή προτύπων και διαθέσιμος χρόνος για τις 

μουσικές απαντήσεις του παιδιού χωρίς πίεση (Cassidy, 1990).

■ Συχνά διαλείμματα και γρήγορη εναλλαγή ερεθισμάτων (Λιβανιού, 2004).

■ Ένα παιδί με ΔΕΠ- Υ χρειάζεται σαφή δομή και όρια: Δομή στην εργασία και 

στο περιβάλλον τους, στο σχολείο και στο σπίτι · όρια σαφή και

69



προκαθορισμένα για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν (Λιβανιού,

2004).

Για το περιεχόμενο της μουσικής διδασκαλίας και συγκεκριμένα για το είδος 

των δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γίνεται λόγος στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με την Καρτασίδου (2004), οι δραστηριότητες που μπορούν να 

οργανωθούν, προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί είναι:

■ Δραστηριότητες χαλάρωσης

■ Δραστηριότητες συνειδητοποίησης του εαυτού

■ Δραστηριότητες αμφιπλευρικότητας (εξάσκηση συντονισμού των 

ημισφαιρίων του εγκεφάλου)

■ Δραστηριότητες οπτικού ελέγχου και συντονισμού (πως φαίνεται ένα 

αντικείμενο στο φως ή παρατηρώ το φακό που φωτίζει διάφορα σημεία)

■ Δραστηριότητες αισθητικής αγωγής που συνδυάζουν κίνηση και αίσθηση 

(ζωγραφίζω στη μουσική, κινούμαι στη μουσική).

■ Δραστηριότητες αντίληψης και οργάνωσης του χρόνου και του ρυθμού

■ Δραστηριότητες με διάφορα εργαλεία γραφής (γραφισμοί).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ολοκλήρωσης της 

διδασκαλίας και δεν πραγματοποιείται μόνο στην αρχή του προγράμματος, αλλά καθ’ 

όλη τη διάρκειά του, καθώς δεν αποβλέπει μόνο στον έλεγχο της απόκτησης της 

επιδιωκόμενης ικανότητας, αλλά και στον έλεγχο της οργάνωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Σύμφωνα με τους Νημά & Καψάλη (2002), η αξιολόγηση της προόδου 

είναι απαραίτητη για τους εξής λόγους:
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• Για την επανατροφοδότηση των διδακτικών προγραμμάτων και γενικότερα 

της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

• Για να υπάρχουν απτά στοιχεία, με τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται 

με ακρίβεια και πειστικότητα οι γονείς, δάσκαλοι και άλλο προσωπικό του 

σχολείου με το οποίο συνεργαζόμαστε.

• Για να προστατεύονται τα παιδιά από αυθαίρετες κρίσεις και δυσμενείς 

αποφάσεις, σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την πρόοδό τους, που 

είναι δυνατό να υπάρξουν, όταν ο δάσκαλος στηρίζεται μόνο σε εμπειρικά 

δεδομένα για τη διδασκαλία και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της.

Ο μουσικοπαιδαγωγός, έχοντας την απαραίτητη γνώση για τη φύση της 

διαταραχής και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με το αντικείμενο της 

διδασκαλίας του, καλείται να θέσει τα εξής ερωτήματα, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού μέσα στην τάξη της 

μουσικής:

Ποιος τύπος συμπεριφοράς του παιδιού μας προβληματίζει 

περισσότερο;

Πώς μπορούμε να κάνουμε μία συστηματική παρακολούθηση της 

συμπεριφοράς του παιδιού;

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας υλικό για το «σωστό 

χειρισμό του παιδιού;»

Δεδομένου ότι ο μουσικοπαιδαγωγός δεν βλέπει το παιδί σε καθημερινή βάση, 

δεν έχει τη δυνατότητα του σχηματισμού μιας πλήρους εικόνας για την όλη 

συμπεριφορά του παιδιού, μέσω της τήρησης του «ημερήσιου ημερολογίου». Μπορεί 

ωστόσο να καταγράφει όλες τις συμπεριφορές του παιδιού με ΔΕΠ- Υ σε κάθε 

μάθημα και μετά από ένα χρονικό διάστημα, που θα εκτιμήσει ο ίδιος ως ικανό για να

71



αποτελέσει αντιπροσωπευτικό δείγμα, να αξιολογήσει την εικόνα που δίδει το παιδί 

μέσα στην τάξη (Πίνακας 10). Σημαντική είναι επίσης η συνεργασία/ επικοινωνία του 

μουσικοπαιδαγωγού με το δάσκαλο της τάξης, προκειμένου να έχει σωστή και 

ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού.

Πίνακας 10

«Δείγμα φόρμας για την τεκμηρίωση των ενδείξεων μορφών συμπεριφοράς της 

ΔΕΠ- Υ» (Dowdy, Patton, Smith, Polioway, 1998)

Παρακολούθηση μορφών συμπεριφοράς της ΔΕΠ- Υ μέσα στην τάξη

Διδάσκων:___________________________________ Σχολείο:

Παιδί:_______________________________________ Τάξη:__________ Ηλικία:

Δραστηριότητα στην τάξη Συμπεριφορά του παιδιού Ημερομηνία/ Ώρα
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Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καλείται να αναλύσει μεθοδικά την 

προβληματική συμπεριφορά του παιδιού. Στην προσπάθεια αυτή οφείλει να λάβει 

υπόψη παράγοντες όπως το χώρο/ κλίμα της τάξης, τις γνώσεις για την ιδιαιτερότητα 

της κατάστασης του παιδιού με ΔΕΠ- Υ και την αυτοαξιολόγηση.

Η έννοιες «χώρος» και «κλίμα» υποδηλώνουν αυτό που παρέχουμε στο παιδί 

ως περιβάλλον, καθώς και όλους τους άλλους παράγοντες, που διαμορφώνουν το 

κλίμα της τάξης και που μπορούν να προκαλέσουν την εκδήλωση της προβληματικής 

συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τη Διβανίου (2004), «κλίμα» της τάξης σημαίνει 

περιληπτικά:

>  Ποια μέθοδο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να φέρει σε πέρας τους 

διδακτικούς του στόχους.

>  Πώς χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό του υλικό και πώς προσεγγίζει το 

μάθημα.

>  Με ποιον τρόπο επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν εκπαιδευτικός και 

μαθητές μέσα στην τάξη.

Για τη συγκεκριμένη κατάσταση του παιδιού με ΔΕΠ- Υ ο 

μουσικοπαιδαγωγός οφείλει να γνωρίζει και να διερευνά στοιχεία που αφορούν στα 

ακόλουθα:

> Οικογενειακή κατάσταση του παιδιού

>  Συμπεριφορά του παιδιού στις προηγούμενες τάξεις

>  Σχολική επίδοση που παρουσιάζουν τα αδέλφια του (αν υπάρχουν)

> Πιθανή ύπαρξη οργανικού/ ιατρικού προβλήματος

> Εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του και αυτή την οποία επιθυμεί να 

προβάλει στους άλλους

> Τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα του παιδιού

73



> Ασχολίες που ψυχαγωγούν ή ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το παιδί

> Ασχολίες/ μαθήματα στα οποία είναι πολύ καλό το παιδί

> Γεγονότα και καταστάσεις που προκαλούν την προβληματική 

συμπεριφορά, καθώς επίσης μέθοδοι και τρόποι αντιμετώπισης που 

τείνουν να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπισή της

> Άλλοι εκπαιδευτικοί με τους οποίους σχετίζεται, συνεργάζεται και 

συμπεριφέρεται καλά το παιδί

>  Συμμαθητές/ συμμαθήτριες με τους οποίους συνεργάζεται ή δε 

συνεργάζεται καλά το παιδί

> Άλλες πτυχές του χαρακτήρα/ προσωπικότητας του παιδιού που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, π. χ. θρασυδειλία, έπαρση, ειρωνεία, 

μοναχικότητα, αφύσικη ντροπαλοσύνη, τραμπουκισμός κ.λ.π.

Τέλος, το θέμα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού εμπεριέχει δύο 

διαφορετικές πτυχές. Η πρώτη αφορά στην αντίληψη του εκπαιδευτικού για τον 

εαυτό του ως προς το ρόλο που καλείται να παίξει, όχι μόνο ως κάποιος που 

μεταδίδει απλώς γνώση, αλλά ως κάποιος που πλάθει και διαμορφώνει την 

προσωπικότητα του παιδιού. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στον τρόπο που η 

προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και η ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση 

μπορούν να προκαλέσουν ή να εξομαλύνουν το πρόβλημα συμπεριφοράς του 

παιδιού/ των παιδιών.
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2. 8. Προσωπικές Ειιπειρίες- Προτεινόιιενεο Εωαριιογές

Στην ενότητα που ακολουθεί, γίνεται μία απόπειρα παρουσίασης στοιχείων 

που αφορούν στη ΔΕΠ- Υ, τα οποία προέκυψαν μέσα από την προσωπική μου 

εμπειρία επαφής με ένα παιδί που παρουσίαζε πολλές από τις ενδείξεις της εν λόγω 

διαταραχής. Είναι σκόπιμο να επισημάνω το γεγονός ότι με την ανάθεση της 

διδασκαλίας του συγκεκριμένου παιδιού δεν είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω την 

ακριβή διάγνωση της κατάστασής του έτσι ώστε να μιλώ με αξιοπιστία για παιδί με 

ΔΕΠ- Υ. Τα παραπάνω ενισχύονται από την περιορισμένη εμπειρία μου σε 

περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Ενδεικτικά στοιχεία που λειτούργησαν ενισχυτικά στις εκτιμήσεις μου για το 

βαθμό ομοιότητας των συμπτωμάτων της ΔΕΠ- Υ με τα συμπτώματα που 

παρουσίαζε το παιδί προέκυψαν μέσα από συζήτηση με τον μουσικοπαιδαγωγό που 

είχε αναλάβει το παιδί κατά την προσχολική του ηλικία (στα πλαίσια του 

προγράμματος μουσικής προπαιδείας) καθώς και από την περιγραφή της 

υπερκινητικότητας του από τη διεύθυνση του ωδείου. Ο πλέον καθοριστικός 

παράγοντας όμως υπήρξε η επαφή μου με τη μητέρα του παιδιού, η οποία 

παρακολουθούσε σε εβδομαδιαία βάση το παιδί κατά τη μελέτη του και τις μουσικές 

συμπεριφορές του εκτός ωδείου και τις οποίες μου ανέφερε στις συζητήσεις μας μετά 

το τέλος κάθε μουσικής συνάντησης με το παιδί. Επιπλέον, λειτούργησαν βοηθητικά 

οι αναφορές της στις σχολικές επιδόσεις του παιδιού, τα ενδιαφέροντά του, τη 

συμπεριφορά του στο σπίτι και τους τρόπους διαχείρισης συγκεκριμένων μορφών 

συμπεριφοράς από την ίδια τη μητέρα. Η μητέρα αναφέρθηκε σε συνάντηση του 

παιδιού με ειδικό παιδοψυχίατρο στην ηλικία των τεσσάρων ετών, ο οποίος την 

προέτρεψε στην ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική. Τέλος, επισήμανε το
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γεγονός ότι η παρακολούθηση του παιδιού από ειδικό συνεχίζει να υφίσταται χωρίς 

να αναφέρεται σε διάγνωση ΔΕΠ-Υ.

Αρχικά, είναι απαραίτητη μία τοποθέτηση στο συνολικό πλαίσιο της 

διδακτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Η επαφή μου με το παιδί έλαβε χώρα σε 

ένα ωδείο και για τη χρονική περίοδο ενός σχολικού έτους. Η ηλικία του παιδιού 

ήταν 7 ετών, και η απόφαση εγγραφής του στην τάξη του πιάνου προέκυψε κατόπιν 

δικής του επιλογής. Μία πρώιμη μουσική παρέμβαση συντελέστηκε στα πλαίσια της 

συμμετοχής του σε ένα διετές πρόγραμμα μουσικής προπαιδείας. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα του συγκεκριμένου ωδείου, το κάθε παιδί κατά την εγγραφή του σε μία 

τάξη οργάνου καλείται να συμμετέχει σε ένα συνοδευτικό ομαδικό τμήμα το οποίο 

ονομάζεται «προθεωρία» και περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωμένων μουσικών 

δραστηριοτήτων που εισάγουν το παιδί σε βασικές μουσικές έννοιες και στοιχεία της 

μουσικής. Η ανάθεση του μαθήματος του πιάνου και της προθεωρίας έγινε σ’ εμένα 

και η διάρκεια του ωριαίου μαθήματος για το ομαδικό μάθημα ήταν 45' ενώ για το 

ατομικό μάθημα του πιάνου η αρχική διάρκεια ήταν 20'- σε κοινή συνεννόηση με τη 

μητέρα- και μετά από ένα μήνα αυξήθηκε σε «κανονική» -ως προς τα ωδειακά 

πρότυπα ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού- διδακτική ώρα διάρκειας 

40'. Η απόφαση για μικρό χρονικό πλαίσιο του μαθήματος κατά την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς στηρίχθηκε -κατά τη μητέρα- στο δεδομένο ότι το παιδί δεν μπορεί 

να συγκεντρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι είναι πολύ κινητικό σε βαθμό 

που να εμποδίζει τη ροή του μαθήματος. Επιπλέον, σε κοινή συνεννόηση με το 

διδάσκοντα δόθηκε στο παιδί ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής με τη διδακτική 

διαδικασία, το αντικείμενο και της απαιτήσεις του. Μετά από ένα μήνα, τα 

αποτελέσματα της συνεργασίας υπήρξαν θετικά και αυξήθηκε η διάρκεια του 

μαθήματος.
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Το κύριο συναίσθημά μου ως δασκάλα μουσικής με μικρή εμπειρία σε παιδιά 

και πλήρη έλλειψη εμπειρίας στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες ήταν άγχος, 

δεδομένου ότι η ευθύνη μου ήταν μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

παιδιού που ως τότε είχα αντιμετωπίσει. Θα ήταν όμως ανειλικρινές εάν απέκρυπτα 

το έντονο ενδιαφέρον που μου προκάλεσε η συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο- 

μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις μου με το παιδί- έδωσε στη συνέχεια τη θέση 

του σε συναισθήματα ενθουσιασμού. Είναι σαφές λοιπόν ότι σε όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους υπερίσχυσε μία πειραματική ατμόσφαιρα με όλες τις δεσμεύσεις και 

το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού στο σημείο που μου επέτρεπαν οι 

γνώσεις που αποκτούσα για τη φύση της διαταραχής κατά τη διάρκεια όλης της 

σχολικής χρονιάς και η παράθεση των οποίων αποτελεί το περιεχόμενο της παρούσας 

εργασίας.

Η ιδιομορφία του παιδιού εντοπίστηκε αρχικά σε επίπεδο συμπεριφοράς και 

έγινε αντιληπτή από το πρώτο μάθημα. Ακολουθεί απόσπασμα από το ημερολόγιο 

των συναντήσεων που τηρήθηκε από τη διδάσκουσα και αφορά στην πρώτη 

συνάντηση: «Το παιδί μπαίνει μέσα στην τάξη και χωρίς να απευθύνει κάποιον τύπο 

χαιρετισμού ή διάθεση για γνωριμία με τη διδάσκουσα κάθεται στο πιάνο και παίζει 

κάτι που έμαθε, κατόπιν παίζει κάτι άλ/.ο και αρχίζει να αυτοσχεδιάζει. Στο σημείο που 

ο δάσκα/,ος επεμβαίνει προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο επικοινωνίας- γνωριμίας με 

το παιδί (π.χ. δείχνει στο παιδί κάτι στο πιάνο και το ωθεί να τον μιμηθεί έτσι ώστε να 

αρχίσει ένας μουσικός διάλογος), το παιδί αντιδρά αρνητικά και αρχίζει να φωνάζει. 

Κάθε φορά που παρατηρεί ένα λάθος στο τραγούδι που παίζει συγχύζεται υπερβολικά 

και είναι η πρώτη στιγμή που «ζητά» έμμεσα την παρέμβαση του δασκά/.ου. Πείθεται 

όταν μέσα από την παρέμβαση του δασκάλου επιτυγχάνει, αλλά μετά από λίγη ώρα 

επιστρέφει στην προηγούμενη συμπεριφορά, κατά την οποία δεν επιδεικνύει καμία
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διάθεση για συνεργασία. Κατά τη διάρκεια του αυτοσχεδιασμού του στο πιάνο φαίνεται 

να μην υπολογίζει καν την παρουσία του δασκάλου, τον οποίο δεν κοιτάει ποτέ στα 

μάτια. Εντούτοις, όταν του υποβάλλονται μουσικές ερωτήσεις που αφορούν γνώσεις 

που ήδη κατέχει απαντά συνεχίζοντας να παίζει πιάνο και αλλάζοντας συχνά θέμα 

συζήτησης, ακόμα και χωρίς την ολοκλήρωση της απάντησής του. Στη συνέχεια 

σηκώνεται από το σκαμπό του πιάνου και ελέγχει το χώρο, περιεργάζεται διάφορα 

αντικείμενα και μουσικά όργανα που βρίσκονται στην αίθουσα. Ανταποκρίνεται θετικά 

στην πρωτοβουλία του δασκάλου για αυτοσχεδιασμό με υλικά που βρίσκονται στην τάξη 

(το παιδί έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά τους ήχους που θα χρησιμοποιήσει). 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος κάθεται στο πιάνο παίζοντας μαζί του. Το παιδί ενώ παράγει 

δικούς του ήχους ακούει τον αυτοσχεδιασμό του δασκάλου και το ενδιαφέρον του 

επιστρέφει στο πιάνο, όπου προσπαθεί με δική του πρωτοβουλία να τους μιμηθεί. Το 

μάθημα ξεκινά με την παρουσίαση των υλικών στο παιδί (πιάνο, αίθουσα, υπόλοιπα 

χρήσιμα αντικείμενα, βιβλίο και τετράδιο). Το παιδί εκδηλώνει απορίες και πολλές 

φορές κάνει άσχετες παραπομπές με το θέμα συζήτησης. Το πρώτο μάθημα κλείνει με 

τον αυτοσχεδιασμό παιδιού και δασκάλου πάνω στο τραγούδι που παρουσίασε το παιδί 

με την είσοδό του στην τάξη. Η  διάρκεια του πρώτου μαθήματος είναι 20'».

Σε γενικές γραμμές τα προβλήματα συμπεριφοράς, εννοώντας μορφές 

συμπεριφοράς που αποκλίνουν από τα συνήθη δεδομένα για ένα παιδί 7 ετών, τα 

συμπτώματα της υπερκινητικότητας, της δυσκολίας στην οργάνωση, της 

παρορμητικότητας και της διάσπασης της προσοχής επέμειναν σταθερά σε όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς τόσο στα ατομικά μαθήματα όσο και στα ομαδικά. 

Κάποια από αυτά οριοθετήθηκαν αλλά στην πλειοψηφία τους αποτέλεσαν δεδομένα 

πάνω στα οποία έπρεπε να προσαρμοστεί κατάλληλα η διδακτική διαδικασία.
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Αδιαμφισβήτητα, υπήρξαν συχνό εμπόδιο στη ροή του μαθήματος και απαιτούσαν 

πολύ προσεκτικούς και κυρίως άμεσους χειρισμούς από τη διδάσκουσα.

Μία σημαντική μαθησιακή λειτουργία είναι η ικανότητα της αφομοίωσης των 

στοιχείων της μουσικής διδασκαλίας. Το παιδί είχε την ικανότητα να αφομοιώνει 

γρήγορα καινούριες μουσικές έννοιες με την προϋπόθεση ότι το κίνητρο για να 

συγκεντρώσει την προσοχή του ήταν υψηλό. Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της 

διδασκαλίας γινόταν με σταδιακό τρόπο και οι καινούριες γνώσεις απαιτούσαν πολύ 

καλή οργάνωση από τη διδάσκουσα και συνεχή ενίσχυση του παιδιού γιατί συχνά 

παραιτούνταν και απογοητευόταν. Στο ομαδικό μάθημα η συνεχής ενίσχυση 

λειτουργούσε δίνοντας στο παιδί μία θέση κοντά στη διδάσκουσα έτσι ώστε αυτή να 

μπορεί να ελέγχει πιο άμεσα τις στιγμές που το παιδί έχανε την υπομονή και την 

αυτοπεποίθησή του. Συνοψίζοντας στο θέμα της αφομοίωσης το παιδί δεν 

στερούνταν σε αντιληπτικές ικανότητες σε σχέση με τα άλλα παιδιά, αλλά τα σημεία 

του χαρακτήρα του που εμπόδιζαν το γρήγορο στυλ μάθησης ήταν η διάσπαση της 

προσοχής, η άρνηση του να οριοθετείται από κανόνες και η δυσκολία του στην 

οργάνωση των πληροφοριών.

Μία αντικειμενική δυσκολία στην εκμάθηση του πιάνου είναι η καλλιέργεια 

της ικανότητας ενός παιδιού να παίζει με τα δύο χέρια μαζί. Αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ότι τα παιδιά με ΔΕΠ- Υ αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αμφιπλευρικότητας και λεπτού συντονισμού κινήσεων. Τα παραπάνω στοιχεία 

ενισχύθηκαν στην περίπτωση του συγκεκριμένου παιδιού καθώς στο χρονικό πλαίσιο 

του ενός σχολικού έτους το παιδί δεν κατάφερε να παίζει με τα δύο χέρια μαζί 

ενεργοποιώντας τη στοιχειώδη ανεξαρτησία των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων που 

απαιτείται. Δόθηκαν αρκετές αφορμές στο παιδί σχετικών ασκήσεων με μικρό βαθμό 

δυσκολίας μέσα από το παιχνίδι αλλά το παιδί αρνούνταν και ήταν προκατειλημμένο
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κάθε φορά ότι δεν θα τα καταφέρει. Μετά από προσπάθεια κατέληξα στο 

συμπέρασμα ότι το παιδί δεν ήταν έτοιμο να μπει σ’ αυτή την καινούρια διαδικασία 

μάθησης και ότι απαιτούνταν περισσότερος χρόνος και επιστράτευση ειδικών 

μεθόδων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εκτός όμως από τα πολλαπλής φύσης προβλήματα, ιδιαίτερα εμφανή υπήρξαν 

και τα χαρίσματα του παιδιού που είχαν να κάνουν με πολλούς διαφορετικούς τομείς. 

Το παιδί είχε αξιοσημείωτη για την ηλικία του καλή μνήμη- όταν τα στοιχεία που 

καλούνταν να απομνημονεύσει δεν απαιτούσαν περίπλοκη οργάνωση (π.χ. 

απομνημόνευση ενός μουσικού κομματιού που τα δύο χέρια δεν παίζουν μαζί)- 

ρυθμική ωριμότητα, οξυμένη ακουστική ικανότητα, φαντασία στην ικανότητα του 

αυτοσχεδιασμού και στην ενστικτώδη κατανόηση βασικών στοιχείων ενός μουσικού 

κομματιού. Οι αντιδράσεις του στην παράδοση καινούριων γνώσεων ήταν ιδιαίτερα 

γρήγορες και η δημιουργικότητα- εφευρετικότητά του αλληλεπιδρούσε με πολύ 

εύστοχο τρόπο με την πορεία του μαθήματος. Ως ιδιοσυγκρασία, παρά το γεγονός ότι 

συχνά δημιουργούσε προστριβές με τους γύρω του και ιδιαίτερα με τα συνομήλικα 

παιδιά, είχε την ωριμότητα να παραδέχεται τα λάθη του. Η σχέση του με τη μουσική 

ήταν άμεση και αυθόρμητη, μπορούσε να φτάσει σε σημείο να συγκινηθεί μετά από 

μία μουσική εκτέλεση ή αντίθετα να θυμώσει.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την παρατήρησή μου ήταν ο 

τρόπος με τον οποίο το ίδιο το παιδί προσπαθούσε να αξιολογήσει, να ελέγξει και να 

καθοδηγήσει τον εαυτό του. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται μέσα από δικές του 

παρατηρήσεις για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι οποίες έδειχναν 

να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φύσης του. Το παιδί περιέγραφε με άμεσο και 

αυθόρμητο τρόπο τη διαμάχη που συντελούνταν κάθε φορά που έπραττε λαθεμένα 

χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το ελέγξει ενώ ήξερε τι ακριβώς κάνει λάθος.

80



Τα μουσικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονταν στις παρακάτω 

δραστηριότητες:

- Αυτοσχεδιασμός- Σύνθεση

- Μουσικά παιχνίδια με τελική επιβράβευση 

Ακουστικές ασκήσεις

- Παιχνίδια μνήμης

- Ηχογράφηση

- Μουσικές εκτελέσεις στο κοινό 

Μουσικοκινητικά παιχνίδια 

Συμμετοχή σε μουσικά σύνολα

Σε γενικές γραμμές, η διαχείρισή του παιδιού ως προς τις διδακτικές μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκαν, το εξεταστικό σύστημα και τη συμμετοχή του στις 

εκδηλώσεις του ωδείου ακολούθησαν τις οδούς που ακολουθούνται για κάθε παιδί.

Η διδακτική μέθοδος πιάνου που χρησιμοποίησα υπήρξε αντικείμενο έντονου 

προβληματισμού διότι έπρεπε να συνυπολογίσω μια πληθώρα παραγόντων. Αρχικά, 

δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω ή να υποθέσω τους ρυθμούς που μαθαίνει ένα παιδί με 

τα συγκεκριμένα προβλήματα. Επιπλέον, έκρινα την ύπαρξη ενός κατάλληλου 

εγχειριδίου απαραίτητη έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να οριοθετηθεί, να είναι σε θέση 

να παρακολουθήσει παραστατικά την πρόοδό του και να μην του δημιουργήσω την 

αίσθηση της διαφοροποίησής του από τα άλλα παιδιά. Μετά από ένα χρονικό 

διάστημα ικανό να μου προσδιορίσει σε γενικές γραμμές το μαθησιακό πορτραίτο του 

παιδιού, επέλεξα μία σχετικά αργή μέθοδο που είχα ήδη εφαρμόσει στο παρελθόν σε 

άλλα συνομήλικα παιδιά. Η αργή ταχύτητα της συγκεκριμένης μεθόδου μου επέτρεψε 

να κάνω τις αναγκαίες για το παιδί παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, να 

υπάρχει δηλαδή χρόνος για γόνιμο παιχνίδι και αυτοσχεδιασμό. Η διαχείριση του
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χρόνου στην οποία κατέληξα μετά από το πρώτο διάστημα της προσαρμογής 

περιλάμβανε πολλά διαλείμματα και γρήγορη εναλλαγή των δραστηριοτήτων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν την ατμόσφαιρα της τάξης ήταν 

η ελευθερία στη λήψη πρωτοβουλίας και η συνεχής ενθάρρυνση για πειραματισμό 

και από τις δύο πλευρές (δασκάλου- μαθητή). Με αυτό τον τρόπο έδωσα στο παιδί τη 

δυνατότητα να διοχετεύει τα υψηλά επίπεδα ενεργητικότητάς του και ενίσχυσα το 

κλίμα της μεταξύ μας εμπιστοσύνης. Μία μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν η 

πλήρης άρνησή του να υπακούει σε κανόνες. Δεδομένης της αναγκαιότητας για σαφή 

καθορισμό ορίων προκειμένου να είναι αποδοτική μία εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

κανόνες έδωσαν το όνομά τους σε «μυστικούς κώδικες» που πρέπει να τηρούνται 

μέσα στα πλαίσια ενός συνεχούς παιχνιδιού.

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας και του παιδιού αποτέλεσε ζήτημα συνεχούς 

παρατήρησης. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε ενισχυτικά η τήρηση ενός 

ημερολογίου των μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, είχα τη δυνατότητα να 

παρακολουθώ τις μικρές αλλαγές που συντελούνταν, να ενημερώνω τη μητέρα του 

παιδιού και να προσαρμόζω ανάλογα τη διδασκαλία μου. Οι στόχοι που προτίμησα 

να θέσω ήταν σε γενικές γραμμές βραχυπρόθεσμοι και απορρέουν από την 

προτεραιότητα που έθεσα στην απόκτηση μιας συνολικής θετικής στάσης του παιδιού 

απέναντι στη μουσική και όχι στη λεπτομερή αποτίμηση των καθαρών μουσικών 

γνώσεων που τελικά αποκτήθηκαν.

Τελειώνοντας την παράθεση των προσωπικών μου εμπειριών, είναι 

απαραίτητο να τονίσω το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία χρονική στιγμή της επαφής 

μου με το παιδί στην οποία να έγινε ξεκάθαρη αναφορά της μητέρας σε διάγνωση της 

ΔΕΠ- Υ. Η επιχειρηματολογία μου σε σχέση με την μεγάλη ομοιότητα της 

κατάστασης του συγκεκριμένου παιδιού με ένα παιδί με διάγνωση ΔΕΠ- Υ
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αναλύθηκε παραπάνω. Το βέβαιο είναι ότι με την προσαρμογή της μουσικής 

διδασκαλίας σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα της συνολικής εργασίας για τη 

ΔΕΠ- Υ έφερε θετικά αποτελέσματα. Ο τελικός απολογισμός της συνεργασίας μου με 

το παιδί χαρακτηρίζεται από έντονο προβληματισμό που διατυπώνεται μέσα από το 

ερώτημα «Η διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού και η επιλογή των 

διδακτικών στόχων συνεισέφεραν στην ανάδειξη και αξιοποίηση του συνόλου των 

δυνατοτήτων του;»

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα του 

παιδαγωγικού ενδιαφέροντος για τη διαφορετικότητα του παιδιού δεν τίθεται μόνο 

για τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες άλλα είναι ζήτημα της διαφορετικότητας του κάθε 

παιδιού. Το κάθε παιδί είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα μοναδικά 

χαρίσματα και τις ιδιαιτερότητές του που πιθανώς να συνιστούν προβλήματα.

Θεωρώντας τη μουσική ως έναν φυσικό τρόπο προσέγγισης του εσωτερικού 

δυναμικού ενός παιδιού και ιδιαίτερα στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής, η παροχή 

μουσικών κινήτρων στα παιδιά αυτά θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά. Μέσα 

στις Ειδικές Ανάγκες των παιδιών βρίσκεται και η ανάγκη τους να βρουν γραμμές 

επικοινωνίας με τους γύρω τους και κυρίως με τον εαυτό τους.

Σήμερα, το ενδιαφέρον του παιδαγωγικού γίγνεσθαι έχει στραφεί και προς 

την περίπτωση των παιδιών με ΔΕΠ- Υ και παρέχει την πληροφόρηση 

που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός. Αυτή η πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο ιδιαίτερα στα χέρια των νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά τη 

σταδιοδρομία τους αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων. Η πληροφόρηση αυτή 

είναι αναγκαίο να συνεχιστεί, να εμπλουτιστεί και να θεσμοθετηθεί κατάλληλα- μέσα
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από τα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας- έτσι ώστε να 

προστατεύονται τα δικαιώματα αυτών των παιδιών.

Οι περιπτώσεις παιδιών με Ειδικές Ανάγκες που ενσωματώνονται στη Γενική 

Εκπαίδευση παρατηρούνται συχνά σε διάφορες σχολικές δομές στο δημόσιο και το 

ιδιωτικό σχολείο. Στον τομέα της Μουσικής Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην 

ελληνική πραγματικότητα, τα επιστημονικά στοιχεία που αφορούν στη ΔΕΠ- Υ είναι 

ελάχιστα και το γεγονός αυτό καθιστά την αντιμετώπιση τους μέσα στην τάξη μη 

υπολογίσιμης σημασίας και αφήνει περιθώρια σε ανειδίκευτους μουσικοπαιδαγωγούς 

για ακατάλληλους χειρισμούς. Με βασικό προσανατολισμό τη δημιουργία ενός νέου 

εκπαιδευτικού συστήματος που σέβεται το μαθητή, είναι απαραίτητη η στελέχωσή 

του από ειδικευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό. Για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο δεν 

αρκεί η επιστημονική κατάρτιση μέσα από ένα καθαρά θεωρητικό πρίσμα. Ο 

ασκούμενος εκπαιδευτικός πρέπει να έχει εμπειρίες πρακτικής άσκησης ή 

παρατήρησης παιδιών με ειδικές ανάγκες, ώστε να μπορεί σε πραγματικό πλαίσιο να 

αξιολογήσει τις ιδιαιτερότητες μιας τέτοιας διδασκαλίας, αλλά και τις δυνάμεις και 

την επιθυμία του να συμμετέχει σε αυτήν ουσιαστικά. Κάτι τέτοιο θα συνεισφέρει 

στην στήριξη των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα 

από τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αναβάθμιση του 

τρόπου αντιμετώπισης και ενσωμάτωσης των παιδιών αυτών σε ποικίλα παιδαγωγικά 

περιβάλλοντα.
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