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Πρακτικός οδηγός για γονείς
και εκπαιδευτικούς

Πρόγραμμα Υποστήριξης και Παρέμβασης
σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
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Μετά το εξαιρετικά επιτυχημένο έργο του «Μαθησιακές Ευκολίες», που
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πεδίο» το 2017, ο ειδικός παιδαγωγός
Φώτης Παπαναστασίου επιστρέφει με το ΔΕΠΥράζει. Ένα βιβλίο που καταπιάνεται με μια από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες διαταραχές συμπεριφοράς, τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ), η οποία παρεμποδίζει την ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους γονείς και στην
οικογένειά του, και δυσκολεύει σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών
στο σχολείο.
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Με θεωρητικές γνώσεις, τρόπους ανίχνευσης της διαταραχής, ασκήσεις
και δραστηριότητες, το «ΔΕΠΥράζει» επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές με ΔΕΠΥ να κατακτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ακαδημαϊκή
τους πορεία, την κοινωνική τους ένταξη και τη διαχείριση της συμπεριφοράς τους.
Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος, εκτός από τη
θεωρία, παρουσιάζονται η συμπτωματολογία και οι ενδείξεις της ΔΕΠΥ,
και διευκρινίζονται όροι και έννοιες που αφορούν τη διαταραχή. Περιγράφονται επίσης οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΕΠΥ
ανά τομέα και η κλινική εικόνα τους ανά ηλικία.
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Το δεύτερο και το τρίτο μέρος είναι δύο πρακτικοί οδηγοί για εκπαιδευτικούς και γονείς αντίστοιχα. Ο οδηγός εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τους
τομείς: Ενημέρωση του εκπαιδευτικού και της σχολικής τάξης, Οργάνωση
της τάξης, Προσαρμογή της διδασκαλίας, Διαχείριση συμπεριφοράς στην
τάξη, Συνεργασία με τους γονείς. Ο οδηγός γονέα αποτελείται από τους
τομείς: Γενικές οδηγίες, Κανόνες και οδηγίες, Τιμωρίες – Συνέπειες –
Έπαινοι – Ανταμοιβές, Μελέτη μαθημάτων, Οργάνωση και Υπευθυνότητα,
ΔΕΠΥ και Ψέμματα, Τρόποι να μιλήσετε στο παιδί για τη ΔΕΠΥ.
Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου προτείνει ασκήσεις υποστήριξης και παρέμβασης: Ασκήσεις ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών,
Ασκήσεις ενίσχυσης συγκέντρωσης και προσοχής, Ασκήσεις διαχείρισης
χρόνου και χρονικού προσανατολισμού, και Ασκήσεις ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης συναισθημάτων. Οι ασκήσεις αυτές, που
έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια, με θετικά και πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσματα, απευθύνονται σε μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και
των πρώτων τάξεων του γυμνασίου, και μπορούν να δοθούν τόσο από
τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση της
ΔΕΠΥ αλλά και για τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης και
παρέμβασης τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία. Από το
2006 εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός σε τμήματα ένταξης και σε ειδικά
δημοτικά σχολεία. Έχει εργαστεί με τα παιδιά σε διαγνωστικό και θεραπευτικό πλαίσιο σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμός κ.λπ. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια
και ημερίδες παρουσιάζοντας θέματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση, καθώς και τη Σχολική Ψυχολογία, και είναι ο διαχειριστής
της ιστοσελίδας www.eidikospaidagogos.gr. Άρθρα και συνεντεύξεις του
έχουν φιλοξενηθεί σε πλήθος εφημερίδων, περιοδικών, ιστοσελίδων,
καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές.
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