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Το υπερκινητικό παιδί στον Παιδικό Σταθµό 
 

Ε. Κάκουρος1 

         Η µαµά του τετράχρονου ∆ηµήτρη δεν πηγαίνει πια να τον πάρει από τον 

παιδικό σταθµό όπου φοιτά. Στέλνει συνήθως τη γιαγιά ή υποχρεώνεται σε κάποια 

γειτόνισσα. Κι όµως, η µαµά του ∆ηµήτρη δεν είναι ούτε υπερβολικά πολυάσχολη 

ούτε αδιάφορη για το παιδί της. Μόνο που ντρέπεται κάθε µέρα να ακούει τα ίδια 

παράπονα από την παιδαγωγό: ότι ο ∆ηµήτρης δεν συνεργάζεται µαζί της, ότι θέλει 

να κάνει πάντα το δικό του, ότι δεν της δίνει καµία σηµασία όταν του µιλάει, ότι δεν 

µπορεί να καθήσει ούτε λεπτό ήσυχος και ότι τρέχει διαρκώς πάνω κάτω κυνηγώντας 

και πειράζοντας τα άλλα παιδιά. Η µαµά του ∆ηµήτρη νοιώθει εξαιρετικά άβολα όταν 

συναντιέται µε άλλες µαµάδες, οι οποίες διαµαρτύρονται για τις γρατσουνιές που 

προκαλεί συχνά ο ∆ηµήτρης στα παιδιά τους και την κατηγορούν ότι τον έχει 

κακοµάθει. Επίσης, στεναχωριέται όταν βλέπει τις δηµιουργίες των άλλων παιδιών να 

στολίζουν τους τοίχους της τάξης ενώ αυτές του ∆ηµήτρη βρίσκονται 

καταχωνιασµένες στο συρτάρι του, µισοτελειωµένες και τσαλακωµένες.  

           Η παιδαγωγός του ∆ηµήτρη δεν µπορεί να καταλάβει γιατί το παιδί αυτό 

δυσκολεύεται τόσο πολύ να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του παιδικού σταθµού 

έτσι ώστε να συνεργάζεται αποτελεσµατικά µε την υπόλοιπη οµάδα. Έχει 

διαπιστώσει ότι οι παρατηρήσεις και οι τιµωρίες δεν επιφέρουν καµία θετική αλλαγή 

στη συµπεριφορά του, αντιθέτως επιδεινώνουν το πρόβληµα. Η παιδαγωγός του 

∆ηµήτρη έχει δοκιµάσει να τον βοηθήσει µε διάφορους τρόπους αλλά τελικά κανένας 

από αυτούς δεν οδηγεί στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο λόγος για τον οποίον οι 

συνήθεις παιδαγωγικές µέθοδοι αποδεικνύονται ανεπαρκείς σε περιπτώσεις παιδιών 

όπως ο ∆ηµήτρης είναι επειδή ενδεχοµένως παρουσιάζουν τη ∆ιαταραχή 

Ελλειµµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ) και χρειάζεται τη βοήθεια 

ειδικού.  

              H ∆ΕΠ-Υ είναι µία αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία οφείλεται σε εγγενείς 

νευρολογικούς παράγοντες. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβληµα οργανικής 

αιτιολογίας, το οποίο επιµένει στο χρόνο. Με άλλα λόγια, τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ 

γεννιούνται µε αυτό το πρόβληµα και δεν το αποκτούν στην πορεία της ζωής τους 

εξαιτίας λανθασµένων χειρισµών της οικογένειας ή του σχολείου. Βέβαια, ο τρόπος 
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αντιµετώπισης των προβληµάτων του παιδιού µε ∆ΕΠ-Υ από το περιβάλλον του είναι 

καθοριστικής σηµασίας για την εξέλιξή του, δηλαδή για τη βελτίωση της 

συµπεριφοράς του ή την επιδείνωση των δυσκολιών του.  

Η ∆ΕΠ-Υ εµφανίζεται µε συχνότητα 5-12% στον παιδικό πληθυσµό και µε 

αναλογία περίπου 3 αγόρια προς ένα κορίτσι. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ συχνό 

πρόβληµα το οποίο δηµιουργεί σηµαντικές δυσκολίες προσαρµογής, µάθησης και 

συµπεριφοράς στα παιδιά και δεν ξεπερνιέται από µόνο του καθώς το παιδί ωριµάζει. 

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις ο εντοπισµός των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ 

γίνεται στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, υπάρχουν πολλές ενδείξεις από 

τη νηπιακή κιόλας ηλικία, οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν σε γονείς και 

παιδαγωγούς την υπόνοια ότι η «προβληµατική» συµπεριφορά του παιδιού µπορεί να 

µην είναι αποτέλεσµα «ανωριµότητας» ή λανθασµένων χειρισµών του περιβάλλοντος 

αλλά να εµφανίζεται στα πλαίσια µιας διαταραχής η οποία χρήζει ειδικής 

αντιµετώπισης.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ είναι η υπερκινητικότητα, 

η παρορµητικότητα και η απροσεξία. Τα παιδιά αυτά στην προσχολική ηλικία 

κινούνται αδιάκοπα και δυσκολεύονται να παραµείνουν καθιστά και ήσυχα ακόµη 

και όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Επίσης λειτουργούν παρορµητικά, δηλαδή 

ενεργούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Λόγω της 

συµπεριφοράς αυτής, τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ συχνά δεν έχουν αίσθηση του κινδύνου 

και είναι επιρρεπή σε µικροατυχήµατα. Επίσης δυσκολεύονται να περιµένουν τη 

σειρά τους για να µιλήσουν ή να παίξουν, είναι ευερέθιστα, ευέξαπτα και συχνά 

εµπλέκονται σε καβγάδες µε τους συµµαθητές τους επειδή απαιτούν µε επιµονή να 

γίνει το δικό τους και δυσκολεύονται να ελέγξουν και να συγκρατήσουν τις 

συναισθηµατικές τους αντιδράσεις.  

Το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ είναι η απροσεξία. 

Τα παιδιά αυτά δίνουν συχνά την εντύπωση ότι είναι αφηρηµένα και ότι δεν ακούνε 

όταν τους µιλούν. Μέσα στην τάξη κάνουν πολλές φορές ερωτήσεις για πράγµατα 

που µόλις ειπώθηκαν και δείχνουν να µην κατανοούν πολύπλοκες οδηγίες ή 

µακροσκελείς ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν κανένα 

απολύτως πρόβληµα µε την κατανόηση του προφορικού λόγου διότι στην 

πλειονότητά τους έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη. Η βασική τους δυσκολία έγκειται 
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στην περιορισµένη ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής τους για παρατεταµένο 

χρονικό διάστηµα, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να παρακολουθήσουν για πολλή 

ώρα αυτά που λέγονται και να διασπάται η προσοχή τους προς άλλα ερεθίσµατα. 

Τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ συχνά εµφανίζουν και δύο άλλα συνοδά προβλήµατα. 

Το ένα από αυτά είναι οι δυσκολίες ακουστικής διάκρισης οµόηχων φωνηµάτων, 

όπως φ/θ, β/δ κ.ά. Λόγω της δυσκολίας αυτής καθώς και της δυσκολία συγκέντρωσης 

της προσοχής τους, τα παιδιά αυτά εµφανίζουν συχνά προβλήµατα στην οµιλία τους 

που εκλαµβάνονται ως δυσκολίες άρθρωσης. Με άλλα λόγια, τα παιδιά αυτά µπορεί 

να µην µιλάνε ακόµα καθαρά στην ηλικία των τεσσάρων ή πέντε χρόνων. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, είναι ικανά να αρθρώσουν όλους τους φθόγγους αλλά και 

πολύπλοκες λέξεις, εάν τα καθοδηγήσουµε στο να προσέξουν και να τις επαναλάβουν 

αργά. Ωστόσο στην αυθόρµητη οµιλία τους συχνά παραλείπουν φωνήµατα, 

αντιστρέφουν συλλαβές ή µπερδεύουν οµόηχους φθόγγους.  

Το δεύτερο συνοδό πρόβληµα της ∆ΕΠ-Υ είναι η αδεξιότητα. Τα παιδιά αυτά 

αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες τόσο στην αδρή όσο και στη λεπτή κινητικότητα. 

∆υσκολεύονται στις κινητικές δραστηριότητες που γίνονται συχνά στον παιδικό 

σταθµό, όπως π.χ. στο κουτσό ή στο πέρασµα µέσα από στεφάνια. Χάνουν εύκολα 

την ισορροπία τους και πέφτουν ενώ συχνά χτυπούν άθελά τους τα άλλα παιδιά 

καθώς περπατάνε ή τρέχουν. Επίσης πολλές φορές δεν κρατάνε καλά το µολύβι, 

βγαίνουν από τα περιθώρια µιας ζωγραφιάς και δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά στις 

προγραφικές ασκήσεις. Σε ότι αφορά σε δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης, µερικές φορές 

δυσκολεύονται να κουµπώσουν και να ξεκουµπώσουν τα ρούχα τους, να βάλουν τα 

παπούτσια τους και να φάνε χωρίς να λερωθούν. Γενικά ο χώρος τους είναι πολλές 

φορές ανοργάνωτος και ακατάστατος.  

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες τους, τα παιδιά αυτά καταφέρνουν συνήθως να 

ανταποκριθούν στις βασικές απαιτήσεις του παιδικού σταθµού. Με την είσοδό τους 

στο δηµοτικό σχολείο όµως, όπου το περιβάλλον και το πρόγραµµα είναι πιο 

αυστηρά δοµηµένα, οι απαιτήσεις για έλεγχο της κινητικότητας και ικανότητα 

παρατεταµένης συγκέντρωσης της προσοχής αυξηµένες και η καλή ανάπτυξη τού 

λόγου και της οµιλίας απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση σχολικών γνώσεων, 

τα παιδιά αυτά συχνά αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες. Οι µαθησιακές 

δυσκολίες και τα προβλήµατα συµπεριφοράς αρχίζουν να ανησυχούν έντονα τους 

δασκάλους και τους γονείς ενώ σύντοµα έρχονται να προστεθούν στις ανησυχίες τους 
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η σταδιακή µείωση του κινήτρου του παιδιού για µάθηση, η αποφυγή της µελέτης και 

οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές του σχέσεις µε άλλα παιδιά. 

              Η συµβολή του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας στην πρόληψη όλων αυτών 

των προβληµάτων που σηµατοδοτεί η έναρξη του δηµοτικού σχολείου για τα παιδιά 

µε ∆ΕΠ-Υ είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, µε την 

κατάλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση, είναι σε θέση να εντοπίσει έγκαιρα τα 

παιδιά που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτό το πρόβληµα και να τα κατευθύνει στους 

ειδικούς για διάγνωση και αντιµετώπιση. Σε αυτή την περίπτωση, η εξέλιξη των 

παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ µπορεί να είναι πολύ καλή, να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά 

τα πρωτογενή συµπτώµατα της υπερκινητικότητας, της παρορµητικότητας και της 

απροσεξίας και να προληφθούν τα δευτερογενή συµπτώµατα των µαθησιακών 

δυσκολιών και των προβληµάτων συµπεριφοράς.  

                  Σίγουρα είναι δύσκολο για την παιδαγωγό του ∆ηµήτρη να πει στη µαµά 

του να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό γιατί το παιδί της ενδέχεται να αντιµετωπίζει 

κάποια διαταραχή όπως η ∆ΕΠ-Υ. Εάν όµως καταφέρει να υπερνικήσει αυτή τη 

δυσκολία και πείσει τη µαµά του για την αναγκαιότητα αυτής της διερεύνησης, τότε 

είναι πιθανόν να βρίσκεται στο µέλλον στην ευχάριστη θέση να βλέπει τη µαµά του 

∆ηµήτρη να έρχεται να τον παίρνει από τον παιδικό σταθµό, να συνοµιλεί ευχάριστα 

µε τις άλλες µαµάδες και να χαµογελά περήφανα βλέποντας τη ζωγραφιά του 

∆ηµήτρη δίπλα σε αυτή του Κώστα, του Παντελή και της Κατερίνας στον τοίχο της 

σχολικής τάξης.  

 


