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«Δεν θέλω να ξαναπάω εκεί…(εννοεί το σχολείο) 

νιώθω πολύ μόνος, ακόμα και όταν είμαι ανάμεσα 

στα τόσα παιδιά του σχολείου μου. Αισθάνομαι 

θλίψη κάθε φορά που είναι να πάω εκεί, φίλους 

δεν έχω και αυτούς που νομίζω ότι έχω… συνεχώς 

με κοροϊδεύουν. Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα ήθελα 

να σπουδάσω…αλλά δεν βρίσκω νόημα πια 

σ’αυτά…Συμβαίνει και σε άλλους αυτό»; 

 
Αλέξης , 15 ετών 

Πηγή: Γραμμή για την Τεχνολογία «ΜΕ. Υποστηρίζω» 80011 80015 

 



Ορισμός 

   «Σχολική άρνηση»*:  

    κατάσταση κατά την οποία ένα παιδί 

αρνείται ή δυσκολεύεται ανυπέρβλητα να 

παρακολουθήσει το σχολείο 

 
 *   Η λέξη «άρνηση» υπονοεί τη σκόπιμη διακοπή και σε 

πολλές περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει, ωστόσο έχει 

επικρατήσει στη βιβλιογραφία  

 

 



Σχολική διαρροή (dropout) 

  παγίωσή της σχολικής άρνησης 

 

 οριστική διακοπή φοίτησης 

 

 κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής  

    δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 εμφανείς και σοβαρές μελλοντικές 
επιπτώσεις  

    (σε προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο)  

 



(6): One in Five Children, Adolescents and Youth is Out of School Fact Sheet No. 48 February 2018 UIS/FS/2018/ED/48 

http://uis.unesco.org  

http://uis.unesco.org/


ΧΑΡΤΗΣ 1: ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣTA ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΓΕΝΙΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ: 2013-14)  

Δημοτικά Σχολεία (ISCED-1) 
      Η αστικότητα της περιοχής φοίτησης 

των μαθητών/τριών (όπως αυτή 
ορίζεται ανά σχολική μονάδα από την 
ΕΛΣΤΑΤ) φ α ί ν ε τ α ι  ν α  
ε π η ρ ε ά ζε ι  τ ο  φ α ι ν ό μ ε ν ο  τ η ς  
δ ι α ρ ρ ο ή ς . Σε επίπεδο επικράτειας, 
φαίνεται η αστική και ημιαστική 
περιοχή να βρίσκονται περίπου στο 
ίδιο επίπεδο και χαμηλότερο από το 
γενικό ποσοστό, ενώ α υ ξ η μ έ ν η  
π α ρ ο υ σ ι ά ζε τ α ι  η  δ ι α ρ ρ ο ή  
σ τ ι ς  α γ ρ ο τ ι κ έ ς  π ε ρ ι ο χ έ ς    

Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Καρναβάς, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην Ελληνική Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης 
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- Το φύλο συνδέεται με το φαινόμενο της 

διαρροής και τα α γ ό ρ ι α  φαίνεται να 

διαρρέουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση 

με τα κορίτσια. 

-Σημαντικό  ρόλο διαδραματίζει η ηλικία 

(έτος γέννησης) των μαθητών/τριών. 

Όσο η ηλικία  μιας/ενός μαθήτριας/τη 

α π ο μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι  από  την  κανονική 

ηλικία της τάξης που φοιτά, τόσο  

πιθανότητες για διαρροή α υ ξ ά ν ο ν τ α ι .  

Γυμνάσια (ISCED-2) 

Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Καρναβάς, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην Ελληνική 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και 
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Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Καρναβάς, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην Ελληνική 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής 

και αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής.  http://www.iep.edu.gr/index.php/el/paratiritirio-gia-ti-mathitiki-diarroi 



Όσον αφορά τη μ α θ η τ ι κ ή  δ ι α ρ ρ ο ή  
κ α τ ά  τ ά ξ η , παρατηρείται ότι το 7 5 %  
περίπου των μαθητών/τριών που 
διαρρέουν στο Γενικό Λύκειο διαρρέουν 
σ τ η ν  Α ΄  τ ά ξ η  και το ποσοστό τους 
βαίνει μειούμενο στις τάξεις Β΄ και Γ΄, ενώ 
ως προς το φ ύ λ ο , τα α γ ό ρ ι α  
διαρρέουν στο Γενικό Λύκειο σε 
μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι τα κορίτσια.  

Γενικά Λύκεια (ISCED-3) 

Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Καρναβάς, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην Ελληνική 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και 
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Επαγγελματικά Λύκεια (ISCED-3) 

Τα κορίτσια εμφανίζουν συνολικά στην τριετία, 

μικρότερη διαρροή (9,99%) από τα αγόρια 

(11,45%) και ανά τάξη (7,59% έναντι 9,03%  κλπ). 

Επίσης, τα κορίτσια επιλέγουν να φοιτήσουν σε 

ΕΠΑΛ σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό (30,02%) 

από τα αγόρια (69,98%).   

Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Καρναβάς, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην Ελληνική Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης 
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Λόγοι που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο: 

 αποφεύγουν καταστάσεις δυσάρεστες ή ανυπόφορες  
συνδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία  

    (προφορική εξέταση, γραπτή αξιολόγηση, test, κλπ) 
 

 αποφεύγουν μη διαχειρίσιμες κοινωνικές συνθήκες 
που προκύπτουν στην καθημερινότητα του σχολείου 

     (δυσκολίες στις διαπροσωπικές και φιλικές σχέσεις κλπ) 
 

 επιδιώκουν την προσοχή και φροντίδα σημαντικών 
ενηλίκων (κυρίως των γονέων τους ή άλλων) 

  
 ασχολούνται με δραστηριότητες «ευχάριστες» για 

εκείνα 
    (παρέες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, τηλεόραση κλπ)  

 

 



    Home schooling 

 μικρός αριθμός γονέων παύουν να 
εμπιστεύονται το εκπαιδευτικό σύστημα και 
με μικρή αφορμή, επιδιώκουν την διακοπή της 
φοίτησης των παιδιών τους 
 

 αμφισβητούν τον εποπτικό ρόλο του κράτους 
στην εκπαίδευση των παιδιών 
 

  τις ΗΠΑ, η τάση αυτή είναι υπολογίσιμη και 
ονομάζεται «home schoοling» 
 

  στη χώρα μας δεν έχει εξελιχθεί 
 



Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) 



«Let me see if Philip can – Be a little 

gentleman;  

Let me see if he is able – To sit still for once 

at table» 

1846, Heinrich Hoffman, "Zappel-Philipp" 

("Fidgety Philip") 

 



Ο Σπύρος είναι 14 ετών και οι βαθμοί του είναι πολύ χαμηλοί στα 

περισσότερα μαθήματα.  

 

Yποφέρει στο σχολείο, κατηγορεί συχνά τους καθηγητές του και 

αισθάνεται παγιδευμένος και δυστυχής.  

Οι καθηγητές του αναφέρουν στους γονείς ότι δεν μπορεί να μείνει 

ακίνητος και συνεχώς στριφογυρίζει στο κάθισμά του, μιλά με τους 

διπλανούς του και δεν προσέχει στο μάθημα. 

Ενώ είναι έξυπνος και θα περίμεναν καλό αποτέλεσμα, οι εργασίες του 

είναι πάντα πρόχειρες.  

 

Στο σπίτι δεν υπακούει σε κανόνες, δεν προσέχει και συχνά έχει 

ριψοκίνδυνη συμπεριφορά που οδηγεί σε τραυματισμούς.  

Ξεχνάει τις υποχρεώσεις του, είναι ανοργάνωτος και πολλές φορές χάνει 

τα προσωπικά του αντικείμενα. Ωστόσο, μπορεί να ασχολείται για ώρες με 

τις δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν, κυρίως με τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. 



                    ΔΕΠ-Υ 
 Αναπτυξιακή διαταραχή οργανικής αιτιολογίας 

που επηρεάζει τη μάθηση 

 

 Μια από τις συχνότερες καταστάσεις που 
παρουσιάζονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

 

 Σοβαρές και επίμονες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το 
παιδί, όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο 
κοινωνικό του περιβάλλον 

 

 30-80% παιδιών με ΕΜΔ παρουσιάζουν και 
συμπτώματα ΔΕΠ-Υ   

 

 

 



ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΕΠ-Υ; 

 Γενετικοί παράγοντες 

 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

ενδομήτρια έκθεση σε οινόπνευμα, κάπνισμα, 

ουσίες, υψηλή αρτηριακή πίεση και stress της 

μητέρας κατά την κύηση, καθώς και η προωρότητα 

και το χαμηλό βάρος γέννησης 

 Νευροβιολογικοί παράγοντες 

Δυσλειτουργίες στη νευροδιαβίβαση, κυρίως μέσω 

της  ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νευροδιαβίβαση 
υποδοχείς νευροδιαβιβαστών, συναπτική σχισμή και αντλία 

επαναπρόσληψης 

Οι νευρώνες, ή νευρικά κύτταρα, αποτελούν τη βασική δομή του νευρικού συστήματος. 
 Η σύναψη είναι το σημείο όπου οι πληροφορίες μεταβιβάζονται από τον ένα νευρώνα στον άλλο. 
 Η αντλία που προσλαμβάνει τον ελευθέρως αιωρούμενο νευροδιαβιβαστή ονομάζεται αντλία επαναπρόσληψης. 



ΔΕΠ-Υ 
Επηρεάζει την ικανότητα του 

παιδιού: 

 Να συγκεντρώνεται σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες 
χωρίς να διασπάται από άσχετα 
ερεθίσματα (Διάσπαση 
Προσοχής- Απροσεξία) 

 

 Να ρυθμίζει το επίπεδο της 
κινητικότητάς του 
(Υπερκινητικότητα)  

 

 Να ελέγχει τη συμπεριφορά του 
(Παρορμητικότητα) 

     AAP  2019 



ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠ-Υ; 

 3-7% των παιδιών παγκοσμίως 
 

 Συχνότερη στα αγόρια, στα οποία παρουσιάζεται 
με σχεδόν διπλάσια ή και τριπλάσια συχνότητα σε 
σχέση με τα κορίτσια 
 

 Τα κορίτσια παρουσιάζουν κυρίως ελλειμματική 
προσοχή και όχι υπερκινητικότητα, με συνοδές 
σημαντικές  μαθησιακές και γνωστικές δυσκολίες 

    AAP  2019 



       ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  Έξι (ή περισσότερα) από τα  συμπτώματα απροσεξίας- 

ελλείμματος προσοχής ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας   

  > 6 μήνες σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και μη αναμενόμενο 

από το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού 

 Εκδήλωση σε δύο περιβαλλοντικά πλαίσια 

 Ορισμένα συμπτώματα παρόντα < 12 ετών 

 

               DSM V 



(Α) Έλλειμμα  προσοχής - απροσεξία 
1. Συχνά αδυνατεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη 

απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, στο χώρο εργασίας ή άλλες 

δραστηριότητες 

2. Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο 

παιχνίδι 

3. Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν 

4. Συχνά δεν ακολουθεί τις οδηγίες κι αποτυγχάνει να ολοκληρώσει σχολικές 

εργασίες που του ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (όχι εξαιτίας 

εναντιωματικής συμπεριφοράς ή αδυναμίας να κατανοήσει τις οδηγίες)  

5. Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει τις εργασίες του ή άλλες δραστηριότητες 

6. Συχνά δείχνει απροθυμία, αποφεύγει ή δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε 

δραστηριότητες που απαιτούν παρατεταμένη νοητική προσπάθεια (όπως 

σχολική εργασία ή προετοιμασία των μαθημάτων στο σπίτι) 

7. Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για τις εργασίες ή τις δραστηριότητες (π.χ. 

παιχνίδια, σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία, ή εργαλεία) 

8. Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα 

9. Συχνά ξεχνάει καθημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις 
             DSM   V 



 

 

Β. Υπερκινητικότητα 

 

 

 

 

 

1. Συχνά κινεί νευρικά χέρια ή πόδια ή στριφογυρίζει νευρικά στη θέση 

του 

2. Συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες καταστάσεις 

στις οποίες αναμένεται να παραμείνει καθισμένος 

3. Συχνά τρέχει εδώ και εκεί και σκαρφαλώνει, με τρόπο υπερβολικό, σε 

περιστάσεις που δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες 

(στους έφηβους ή τους ενήλικες είναι πιθανό να περιορίζεται σε 

υποκειμενικά αισθήματα κινητικής ανησυχίας) 

4. Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου ήσυχα 

5. Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται με 

μηχανή» 

6. Συχνά μιλάει ακατάπαυστα 

               DSM V 



(Β) Παρορμητικότητα  

 
1. Συχνά απαντά απερίσκεπτα 

πριν ολοκληρωθεί η 
ερώτηση 

 

2. Συχνά δυσκολεύεται να 
περιμένει τη σειρά του 

 

3. Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί 
με την παρουσία του τους 
άλλους (π.χ. παρεμβαίνει 
σε συζητήσεις ή παιχνίδια) 

       DSM V 



 

         Κλίμακα Αξιολόγησης ΔΕΠ-Υ 

•DuPaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., & Reid, R. (1998). AD/HD Rating Scale–IV.New York: Guilford. 



Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

 

 85% των παιδιών με ΔΕΠΥ συνεχίζουν να έχουν 
συμπτώματα 

 

 Μπορεί να υπάρχει μείωση της 
υπερδραστηριότητας, αλλά η απροσεξία, η 
παρορμητικότητα και η εσωτερική ανησυχία 
παραμένουν 

 

 Δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σχολικών 
εργασιών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη σχολική 
επίδοση 

 Περισσότερες συγκρούσεις με τους γονείς τους 
και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες 

 

 Συχνά ανώριμοι και εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπως 
ριψοκίνδυνη οδήγηση, κάπνισμα, σεξουαλικές 
επαφές χωρίς προφυλάξεις, ουσιών κλπ. 



Κλινικό Δείγμα Εφήβων που προσήλθαν στη ΜΕΥ 

 500 έφηβοι με διαδικτυακές συμπεριφορές εξάρτησης 

 

Αποτελέσματα: 

•Μοναχοπαίδια 

•Μονογονεϊκές ή σημαντικά δυσλειτουργικές 

Οικογένειες 

• Σχολική αποτυχία, διαταραχές ύπνου-σωματικά συμ. 

•.Χωρίς επίγνωση-βεβαίωση για απουσίες 

•Συσχέτιση με ΔΕΠ-Υ (p<0.005) 

•Σημαντικά περισσότερα αγόρια – gaming 

 

 

 

Determinants of Internet addiction among adolescents: a case controlstudy. 
Tsitsika A et al.   Scientific World  Journal. 2011 Apr 19;11:8667-74. 



 Σωματική βία 

 

 Λεκτικά πειράγματα 

 

 Πειράγματα / χειρονομίες σεξουαλικού 
περιεχομένου 

 

 

Μορφές εκφοβισμού 



 Διάδοση ψεμάτων ή φημών 

 

 Πειράγματα / ενοχλήσεις  

   μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου 

 

 Αποκλεισμός από παρέες και κοινωνικές 
δραστηριότητες 

 

 Άσχημοι χαρακτηρισμοί για  

   εθνικότητα και θρησκεία 

 



Erskine HE et al. Long-Term Outcomes of Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder and Conduct Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis.  

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016 Oct;55(10):841-50. 



ΔΕΠΥ και σχολική διαρροή: 
αποτελέσματα μετα-ανάλυσης 

 Μετα-ανάλυση 114 μελετών 
 

 Η ΔΕΠΥ συσχετίστηκε με δυσμενή αποτελέσματα: 
-    αποτυχία ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης [OR: 3.7, 2.0-7.0]) 
  
-    κατάθλιψη  [OR: 2.3, 1.5-3.7],  
- παραβατικότητα : 2,4, 1,5-3,8]  
- ανεργία [OR: 2,0, 1,0-3,9]. 



ΔΕΠΥ και σχολική διαρροή: αποτελέσματα 

μετα-ανάλυσης, επιμέρους αναλύσεις 

Erskine HE et al. Long-Term Outcomes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016 Oct;55(10):841-50. 

OR 95%CI 



Ενήλικες και ΔΕΠ-Υ 
 Αν και πολλά παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν βελτίωση 

έως την εφηβεία,  στην πλειονότητα των περιπτώσεων η 
ΔΕΠ-Υ επιμένει και στην ενήλικη ζωή, με σημαντικές 
κλινικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

 

 Σε 15% των περιπτώσεων η διαταραχή παραμένει στην 
πλήρη μορφή της μέχρι την ηλικία των 25 ετών και σε 
50% παραμένει σε μερική ύφεση 

 

  1/3 των παιδιών με ΔΕΠ-Υ συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
κλινικά σημαντική διαταραχή και ως ενήλικες 

 
 

 
Manuzza  S,  Klein RG (2000). Long Term Prognosis of ADHD   

Child  & Adolesc Psyciatr, Clin N Am. 



Προέκταση σχολικής διαρροής 

 ανησυχητικό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη 

  

 νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και απασχόλησης, ηλικίας 16-29 

 

 νέα κοινωνική κατηγορία η οποία αποκαλείται 
ΝΕΕΤs (Not in Education, Employment  or Training) 

 

 βρίσκονται στο σύγχρονο κοινωνικό περιθώριο, 
χωρίς να καταγράφονται σε κάποια επίσημη 
στατιστική του κράτους σε σχέση με την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την απασχόληση 



NEETs 

 

 

 

 

 

 
ΠΗΓΗ : 

EUROSTAT 







(Not in Employment, 

Education or Training, 

NEETs)  



    Θετική διαφοροποίηση 

 Αναλυτική και δημιουργική σκέψη 

 Φαντασία 

 Ικανότητες στα αθλήματα,  στη χειροτεχνία, 
τη χρήση της τεχνολογίας 

 Διαίσθηση /ισχυρό ένστικτο 

 Έμφυτη περιέργεια 

 Πολυδιάστατη αντίληψη (με όλες τις 
αισθήσεις) 

 



Εκπαιδευτική παρέμβαση 
Στο σχολείο ο εκπαιδευτικός φροντίζει ο μαθητής με 

ΔΕΠΥ : 

  

 να κάθεται με μαθητές που αποτελούν «θετικό» 
πρότυπο και σε μπροστινό θρανίο 

  να έχει την ευκαιρία να κινηθεί, π.χ. να γράψει στον 
πίνακα, να δείξει στον χάρτη, να φέρει κιμωλίες, να 
μοιράσει τα τετράδια στα άλλα παιδιά κ.ά.  

 να του επιτρέπεται να απασχολεί τα χέρια του με 
κάτι 

 να διατηρεί βλεμματική επαφή, να συμμετέχει 
ενεργά 

 

 



Ατομικές Παρεμβάσεις &  
Οικογενειακή Συμβουλευτική 

Κοινωνική-συναισθηματική 
μάθηση και δεξιότητες ζωής 
 

Τροποποίηση συμπεριφοράς 
(ενίσχυση θετικών τάσεων, 
στοχοθεσία, 
προβληματισμός για τις μη 
αποδοτικές συμπεριφορές 
κλπ) 

 
Οικογενειακή εκπαίδευση και    

συμβουλευτική 



   Φαρμακευτική αγωγή 
 70-80% των παιδιών παρουσιάζει βελτίωση 

 
 διεγερτικά φάρμακα (μεθυλφαινιδάτη) και η 

ατομοξετίνη που παρεμβαίνουν στη βιοδιαθεσιμότητα 
νευροδιαβιβαστών (ντοπαμίνη, νορ-επινεφρίνη) του 
εγκεφάλου στις συνάψεις των νευρικών κυττάρων 
 

 ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η μείωση της όρεξης και 
η αϋπνία 
 

 χρειάζεται χορήγηση από ειδικό και παρακολούθηση 
της πορείας και της ανοχής στο φάρμακο 

Greydanus, D. E. (2003). Psychopharmacology of  ADHD in adolescents:  

Quo vandis? Psychiatric Times, 20, 5-9. 



Fleming et al. JAMA Pediatrics 2017 Jul 3;171(7):e170691.  



ΔΕΠΥ και σχολική διαρροή: δυσχέρειες 
παρά  τη  φαρμακευτική θεραπεία  (Ι) 

 Μελέτη σε 766,244 παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, 
γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στη Σκωτία ( η μεγαλύτερη 
μελέτη μετά την μετα-ανάλυση) 
 

 Εξ αυτών τα 7413 λάμβαναν φαρμακευτική θεραπεία 
 

 Παρά τη φαρμακευτική θεραπεία, σε σύγκριση με τα παιδιά 
χωρίς ΔΕΠΥ,  εξακολούθησαν να αντιμετωπίζουν σημαντικές 
δυσχέρειες σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους 



ΔΕΠΥ και σχολική διαρροή: δυσχέρειες 
παρά  τη  φαρμακευτική θεραπεία   (ΙΙ) 

Τα παιδιά/έφηβοι με ΔΕΠΥ, παρά τη φαρμακευτική θεραπεία, σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά/εφήβους:  

 

- είχαν υψηλότερα ποσοστά μη εξουσιοδοτημένης απουσίας 
(IRR = 1,16, 95% CI, 1,14-1,19)  

- είχαν χαμηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση (OR = 3,35, 95% CI, 
3,00-3,75),  

- ήταν πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο πριν από την 
ηλικία των 16 ετών (1546 [64,3%] έναντι 61 235 [28,4%] 

- ήταν πιο πιθανό να είναι άνεργοι (OR, 1.39, 95% CI, 1.25-
1.53).  

- νοσηλεύονταν συχνότερα (HR, 1,25, 95% CI, 1,19-1,31) και για 
τραυματισμούς (προσαρμοσμένο HR, 1,52, 95% CI, 1,40-
1,65) 

Fleming et al. JAMA Pediatrics 2017 Jul 3;171(7):e170691  



Επαγγελματικός  Προσανατολισμός 

 Δημιουργικότητα, φαντασία 

 Ικανότητα να χειρίζονται ταυτόχρονα καταστάσεις 

 Ένστικτο, αντίληψη 

 Ενασχόληση με τεχνολογία 

 Ανάγκη για ελευθερία - κινητικότητα 

 

 Δομημένο πρόγραμμα 

 

 Επιχειρηματικότητα, τέχνη, τεχνολογία 

Manuzza  S,  Klein RG (2000). Long Term Prognosis of ADHD  Child  & 

Adolesc Psyciatr, Clin N Am. 



Schoolers   

 Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 

 Πρωινές ώρες (10.00-14.00) 

 Παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο 

 Διεπιστημονική υποστήριξη 

 Συνεργασία με το σχολικό περιβάλλον- στόχος 
επανένταξης 

 Συνέχιση της θεραπευτικής σχέσης μετά την 
επανένταξη στο σχολείο 



Μαρτυρίες των Schoolers 

 Μάριος (15): «Το πιο σημαντικό είναι πως γνώρισα άλλα 
παιδιά που μοιράζονται παρόμοια προβλήματα με εμένα 
και πως πλέον γεμίζει η μέρα μου με κάτι ενδιαφέρον» 

  
 Ορέστης (16): «Η κοινότητα είναι αρκετά χρήσιμη για 

εμένα, καθώς ήδη έχω γίνει πιο κοινωνικός και οι 
συζητήσεις με τ’ άλλα παιδιά με βοηθούν αρκετά» 

  
 Κωνσταντίνα (14): «Μου αρέσει η κοινότητα των Schoolers 

γιατί τα πρωινά μου έχω να κάνω κάτι που με ενδιαφέρει, 
και μου δίνει ελπίδα για το μέλλον μου» 
 

 Κατερίνα (16): «Η κοινότητα μου είναι χρήσιμη γιατί είμαι 
εγώ χρήσιμη μέσα σε αυτήν. Έχει αυξηθεί η αυτό-
πεποίθηση μου και με βοηθάει γιατί νιώθω πιο γεμάτη» 
 





 




