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Η διάσπαση προσοχής και το υπερκινητικό σύνδροµο (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) αποτελούν µια από τις
πιο συχνές µορφές διαταραχής παγκοσµίως.
Σύµφωνα µε τον Tannock (1998), ένα ποσοστό παιδιών και συγκεκριµένα αγοριών σε αναλογία 3:1 εµφανίζουν
ADHD. Το ποσοστό αυτό παγκοσµίως ανέρχεται σε 3 - 6%, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής και τον πολιτισµό
τους. Εξαιτίας της διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας και αντιµετώπισης παιδιών µε τέτοια σύνδροµα, σε κάποιες άλλες
χώρες το ποσοστό φέρεται να είναι πολύ υψηλό και σε άλλες σηµαντικά χαµηλό. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα
διαγνωστικά κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στις
ΗΠΑ 9% των παιδιών έχουν διαγνωσθεί ότι έχουν ADHD, ενώ στη Βρετανία µόλις 0,03% των παιδιών παίρνει
αντίστοιχη διάγνωση (Hinshaw, 1994 Kewley, 1998).
Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια περιγραφή του ADHD από πολλές σκοπιές. Θα
προσπαθήσουµε ακόµη να παρουσιάσουµε κάποιους ενισχυτικούς-παρεµβατικούς τρόπους για την αντιµετώπιση ενός
παιδιού µε ADHD.
Σηµείωση: Για καθαρά λόγους κατανόησης κρίνεται απαραίτητη µια αποσαφήνιση. Χρησιµοποιούµε τον όρο ADHD
(Σύνδροµο ∆ιάσπασης Προσοχής και Υπερκίνησης), διότι είναι παγκοσµίως αποδεκτός.
Ιστορική αναδροµή
Η διάσπαση προσοχής και το υπερκινητικό σύνδροµο έχουν µια µακρά ιστορία. Ο William James (Holowenko 1999)
είχε κάνει ήδη 100 χρόνια πριν εκτενή αναφορά στα συµπτώµατα του ADHD. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Βρετανός
George Still έκανε νύξη για "παθιασµένα παιδιά µε πιθανό εγκεφαλικό τραυµατισµό" (παρατίθεται στο Holowenko,
1999: 13). Λίγο αργότερα (1917-1918) µια φοβερή επιδηµία µολυσµατικής εγκεφαλίτιδας, είχε σαν αποτέλεσµα την
διάσπαση προσοχής, προβλήµατα που αφορούσαν την µνήµη και τον έλεγχο απέναντι σε ενστικτώδεις κινήσεις.
Το 1937 ο Bradley (Holowenko, 1999) ανέφερε ότι εάν κανείς παρέχει προβλήµατα σε παιδιά µε ADHD µπορεί να τα
ηρεµήσει. Πριν και µετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο (περίοδος 1940-1950) στρατιώτες παρουσίασαν ένα συνδυασµό
συµπτωµάτων που ονοµάστηκαν "Ελάχιστη Εγκεφαλική Βλάβη" (Minimal Brain Damage). Αργότερα, η ονοµασία αυτή
αντικαταστάθηκε από τον όρο "Ελάχιστη Εγκεφαλική ∆υσλειτουργία" (Later Minimal Brain Dysfunction). Τέλος, στα
µέσα της δεκαετίας του 1970, παγιώθηκε η ονοµασία ADD (Attention Deficit Disorder). Η τελική της µορφή η οποία
ισχύει έως και σήµερα είναι ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) δηλαδή Σύνδροµο ∆ιάσπασης Προσοχής
και Υπερκίνησης.
Σε αυτό το σύνδροµο η παροχή του ηρεµιστικού Ritalin µε κύριο συστατικό την Μεθυλφενιδάτη (Methylphenidate)
αποτελεί βασικό µέσο για την θεραπευτική αγωγή ενός ατόµου µε ADHD (Barkley, 1996). Σε αυτό το σηµείο, θα
πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Ritalin δεν θεραπεύει µαθησιακές δυσκολίες, όπως επίσης και δεν θα πρέπει να
χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ελέγχου της συµπεριφοράς και των κινήσεων ενός παιδιού µέσα στην τάξη.
ADD ή ADHD;
Το σύνδροµο της διάσπασης προσοχής (ADD), όσο και το υπερκινητικό σύνδροµο µε διάσπαση προσοχής (ADHD) είναι
στενά συνδεµένα µεταξύ τους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, το ADD προϋπήρχε ως
ονοµασία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, το ADHD δηµιουργήθηκε ως όρος, επειδή ήταν πιο πλήρης, καθώς περιλαµβάνει
και την υπερκινητικότητα.
Σύµφωνα µε τους Pollock και Waller (1994: 29), για να µιλήσουµε για ADD θα πρέπει να υπάρχει ένα ιστορικό
διάσπασης προσοχής, όπως επίσης και υπερκινητικότητας τουλάχιστον για 6 µήνες. Βασική προϋπόθεση, επίσης, για
να µιλήσουµε για ADD είναι η έλλειψη παρουσίας κάποιας άλλης διαταραχής. ∆εν αποκλείεται ακόµη ένα παιδί µε
έντονη διάσπαση προσοχής να εµφανίζει και άλλου είδους δυσκολίες, όπως: απογοήτευση αναφορικά µε διαδικασίες
γραφής και ανάγνωσης, γραµµατικές δυσκολίες, χαµηλή αυτοπεποίθηση, ανησυχία, ανωριµότητα, δυσκολίες στο να
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λάβει µέρος σε µια συζήτηση ή κοινωνική εκδήλωση κτλ (Pollock και Waller 1994, Holowenko, 1999).
Το ADHD είναι µια κλινική διάγνωση που έχει να κάνει µε τις αποδιοργανωτικές συµπεριφορές ενός παιδιού. Αυτού
του είδους οι δυσκολίες έχουν να κάνουν µε την γενικότερη εξέλιξή του και όχι µόνο την σχολική ή την ακαδηµαϊκή,
αλλά και τις οικογενειακές καταστάσεις που βιώνει ένα παιδί, καθώς και την κοινωνική αλληλεπίδραση (Taylor και
Dowdney, 1998).
Συµπτωµατολογία ADHD
Η συµπτωµατολογία του ADHD χωρίζεται καταρχάς σε δύο µέρη, α) σε πρωτογενή και β) σε δευτερογενή
συµπτώµατα.
Α) Πρωτογενή συµπτώµατα: διάσπαση προσοχής, αυθόρµητες κινήσεις και υπερκινητικότητα.
Β) ∆ευτερογενή συµπτώµατα: δυσκολίες στην συµπεριφορά, σχολική αποτυχία που πιθανόν να έχουν να κάνουν και
µε άλλες µαθησιακές δυσκολίες, επίσης έλλειψη φίλων ή έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και χαµηλή αυτοπεποίθηση
(Holowenko, 1999).
Πότε ένα παιδί έχει ADHD;
Για να τεθεί διάγνωση ADHD, θα πρέπει:
- Να υπάρχει εκδήλωση του συνδρόµου πριν από τα 7 χρόνια του παιδιού
- Να έχει το σύνδροµο διάρκεια τουλάχιστον 6 µήνες
- Να είναι εµφανές ως ένα σηµείο ως "εξελικτική απόκλιση".
Το ADHD δε µπορεί να είναι το αποκλειστικό αποτέλεσµα καταστάσεων, όπως: η σχιζοφρένεια, ο αυτισµός ή η
ψύχωση και δεν θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από διαγνώσεις που έχουν να κάνουν µε στρες, µεταβολές στην
ψυχική διάθεση ή σύνδροµα όπως αυτό του διχασµού προσωπικότητας.
Τύποι ADHD
Σύµφωνα µε τους Van de Oord και Rowe (παρατίθεται στο Holowenko, 1999), οι τύποι του ADHD διακρίνονται σε:
- ADHD υπερισχύων τύπος διάσπασης προσοχής (όταν υφίσταται διάσπαση προσοχής αλλά όχι και υπερκινητικότητα)
- ADHD υπερισχύων τύπος υπερικινητικότητας (όταν υφίσταται υπερκινητικότητα αλλά όχι και διάσπαση προσοχής)
- ADHD συνδυασµός και των δύο παραπάνω (όταν υφίσταται υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής).
∆ιαγνωστικές µέθοδοι για ένα παιδί µε ADHD
Η διάγνωση ενός παιδιού µε ADHD είναι απαραίτητο να γίνεται µε βάση δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η
οικογένεια και ο δεύτερος είναι το σχολείο. Οι συγκρίσεις που γίνονται ανάµεσα στους δύο αυτούς άξονες έχουν ως
βάση ορισµένες κλίµακες. Αυτές είναι:
1. η κλίµακα Achenbach: η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισµένη ως µια από τις πιο έγκυρες µετρήσεις, καθώς
λαµβάνεται υπόψη η ηλικία, το φύλο και αποτελείται από (3) διαφορετικά µέρη: 1) για το παιδί, 2) για το γονιό και 3)
για το δάσκαλο (Achenbach 1991)
2. η κλίµακα του Conners (Conners, 1997)
3. η κλίµακα του ACTeRS (Uuman, Sleator και Sprague, 1991)
4. το ερωτηµατολόγιο του Barkley για το σπίτι και το σχολείο (Barkley, 1991)
5. η κλίµακα του Brown ADD (Brown, 1997).
∆υσκολίες στη διάγνωση ενός παιδιού µε ADHD
Η διάγνωση του ADHD είναι κλινική. Αυτό σηµαίνει ότι για να κάνει κανείς µια διάγνωση θα πρέπει να υποπτευθεί µια
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κλινική κατάσταση ορµώµενος από προβλήµατα συµπεριφοράς. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισµός µεταξύ
περιβαλλοντικών, γνωστικών και βιολογικών πεδίων.
Σηµαντικό είναι, επίσης, και το γεγονός ότι για να διαγνωσθεί ένα παιδί µε ADHD θα πρέπει να παρουσιάσει µια σειρά
από συµπτώµατα. Ένα και µοναδικό σύµπτωµα αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη ότι ένα παιδί εµφανίζει ADHD.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι αρκετά θολό το κατά πόσο το ADHD είναι αναπηρία ή όχι. Αυτό θα πρέπει να
το δει κανείς σε συνάρτηση όχι µόνο µε τον αριθµό και την σοβαρότητα των συµπτωµάτων, αλλά και µε το
περιβάλλον του παιδιού. Γιατί µέσα σε αυτά τα πλαίσια µπορεί να θεωρηθεί αν ένα παιδί µε ADHD το εµφανίζει ως
αδυναµία και όχι αναπηρία.
Αιτίες του ADHD
Οι θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται κάποια πιθανά αίτια για την εµφάνιση ADHD, είναι:
Α) Βιολογικές: Σε αυτήν την περίπτωση το ADHD µπορεί να έχει προκληθεί από: έλλειψη οξυγόνου, από κάποιο
εγκεφαλικό τραυµατισµό, από µόλυνση του κεντρικού νευρικού συστήµατος, από ασθένεια των ηµισφαιρίων-αγγείων
και τέλος, εξαιτίας επιληψίας.
Β) Βιοπεριβαλλοντικές: Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να υπάρξει µια αλληλεπίδραση ανάµεσα σε τυχόν
βιολογικές επιδράσεις και σε επιδράσεις του περιβάλλοντος.
Γ) Περιβαλλοντικές: Αναφερόµαστε σε δυσλειτουργικά περιβάλλοντα τόσο σε ό,τι αφορά την οικογένεια, όσο και σε
ό,τι αφορά το σχολείο. Αυτά είναι πιθανόν να ευθύνονται για την διάσπαση προσοχής και την υπερκινητικότητα του
παιδιού (Holowenko, 1999: 22).
Πώς λειτουργεί ένα παιδί µε ADHD;
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ADHD στο σχολείο µπορούν να επικεντρωθούν στα εξής σηµεία:
1. ∆ιάσπαση προσοχής.
2. Τα παιδιά σηκώνονται από την θέση τους και τριγυρίζουν στο χώρο.
3. Ενοχλούν τους συµµαθητές τους.
4. Οι εργασίες που παρουσιάζουν είναι απρόσεκτες και ηµιτελείς.
5. Είναι ανοργάνωτοι.
6. ∆ιακινδυνεύουν δίχως να υπολογίζουν τις συνέπειες.
7. Φλυαρούν ακατάπαυστα.
8. ∆εν ακούνε τον άλλο, όταν µιλάει, και διακόπτουν διαρκώς µια συζήτηση.
9. Εισχωρούν σε καταστάσεις απρόσκλητοι και δεν περιµένουν την σειρά τους σε οµαδικές εργασίες και παιχνίδια.
Για αυτό το λόγο ένα παιδί µε ADHD λέγεται ότι είναι "TOAD". ∆ηλαδή:
(T) Talking - Φλύαρος
(O) Out of his seat - Περιφέρεται εκτός της θέσης του
(A) Attention-seeking - Έντονη διάσπαση προσοχής
(D) Disruptive - Αποδιοργανωτικός.
Πώς µπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί µε ADHD από τους γονείς του;
Όταν έχει κανείς να αντιµετωπίσει ένα παιδί µε ADHD είναι πιθανό να αισθάνεται αδυναµία, ανασφάλεια, απογοήτευση
ή θυµό. Σ'αυτή την περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να είναι γεµάτοι µε κατανόηση, υποστήριξη, αυτοπεποίθηση και
θετική στάση απέναντι στο παιδί τους.
Το πρώτο βήµα για την υποστήριξη ενός παιδιού µε ADHD είναι η αποδοχή του προβλήµατός του. Καµία µορφή πίεσης
ή τιµωρίας απέναντι στο παιδί δεν θα φέρει θετικά αποτελέσµατα. Οι γονείς θα πρέπει να διαµορφώσουν κατανοητική
στάση ως προς το, "τι δεν µπορεί να κάνει το παιδί τους" και "τι δεν θέλει να κάνει" (Holowenko, 1999).
Σε περίπτωση που το παιδί καταβάλλει προσπάθεια, οι γονείς θα πρέπει να το στηρίζουν και να ανταµείβουν την
προσπάθειά του. Οι τρόποι ανταµοιβής είναι πολλοί.
Να χρησιµοποιούν λεκτικούς και µη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας. Για παράδειγµα: να επικροτούν την προσπάθειά
του, µιλώντας του θετικά, να το φιλούν, να του ρίχνουν βλέµµατα επιδοκιµασίας, να το αγκαλιάζουν
Να µην αντιµετωπίζουν θετικά µόνο την πολύ µεγάλη προσπάθεια του παιδιού
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Να είναι θετικοί απέναντί του ανεξάρτητα από το βαθµό προσπάθειας του παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να χτίσουν την
αυτo-εκτίµηση του παιδιού τους. Ο γονιός είναι ο φύλακας-άγγελος των παιδιών του
Mια άλλη τακτική που µπορεί να βοηθήσει είναι, ορισµένες δραστηριότητες να γίνονται επαναλαµβανόµενες. Για
παράδειγµα: το πρωί που σηκωνόµαστε πάµε στην τουαλέτα, πλένουµε τα δόντια µας, µετά πάµε στην κουζίνα
πίνουµε το γάλα µας, στην συνέχεια πάµε στο δωµάτιο µας και ντυνόµαστε. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούµε να
προωθήσουµε ένα πρόγραµµα στο παιδί εφαρµόζοντάς το κάθε µέρα
Επίσης οι γονείς θα πρέπει να δίνουν ξεκάθαρες εντολές στο παιδί. Για παράδειγµα: "Βάλε τα πόδια σου στο πάτωµα",
ή "Μην ακουµπάς τα πόδια σου πάνω στο τραπέζι". Αυτά είναι παροτρύνσεις που το παιδί δεν θα τις αγνοήσει, αρκεί
βέβαια αυτές να µην συνοδεύονται από σαρκασµό, ώστε το παιδί να τις εκλαµβάνει ως ένα είδος τιµωρίας.
Οι γονείς θα πρέπει επίσης να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να περιµένουν πράγµατα από τα παιδιά τους στα
οποία, αυτά θα µπορούν να αντεπεξέλθουν. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να βάζουν τα πράγµατα σε µια
σωστή σειρά. Ας µην προσπαθούν να αντιµετωπίσουν ταυτόχρονα πολλές και διαφορετικές µορφές συµπεριφοράς του
παιδιού.
Τέλος, διάφοροι θεραπευτές ανά τον κόσµο προτείνουν ως βοήθεια των γονιών προς το παιδί µε ADHD, την µέθοδο
"time out", δηλαδή "δώστε χρόνο στο παιδί σας". Αυτή η µέθοδος έχει πολύ θετικές επιπτώσεις σε µικρά παιδιά
(Ηolowenko, 1999).
Σε περίπτωση µιας επιθετικής συµπεριφοράς αφήστε το παιδί στο δωµάτιο του για 1-10 λεπτά. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να µην υπάρχουν γύρω του παιχνίδια στα οποία θα µπορεί να εκτονώσει την επιθετικότητα του.
Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα επιβραβεύστε την προσπάθεια του.
Όλοι οι γονείς παιδιών µε ADHD θα πρέπει να είναι ήρεµοι και χωρίς στρες. Η βοήθεια από ειδικούς είναι απαραίτητη.
Μόνο έτσι, οι γονείς θα µπορούν να ξεπεράσουν τις ενοχές και τον φόβο τους και παράλληλα θα βοηθήσουν τα παιδιά
τους.
Πώς µπορεί να βοηθηθεί ένα παιδί µε ADHD στο σχολείο;
- Να γνωρίζουν και να κατανοούν την κατάσταση οι εκπαιδευτικοί
- Να υπάρχει οικογενειακή υποστήριξη και παρέµβαση
- Να υπάρχει σχολική παρέµβαση µέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων
- Να υπάρχει εκπαιδευτικός προγραµµατισµός για την συµπεριφορά των παιδιών µέσα στην τάξη
- Να δηµιουργηθούν εξατοµικευµένα προγράµµατα για κάθε παιδί
- Να υπάρχει παράλληλη φαρµακευτική αγωγή" (Holowenko, 1999: 33).
Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι για να βοηθηθεί ένα παιδί µε ADHD θα πρέπει δύο παράγοντες να λειτουργήσουν
θετικά: α) η οργάνωση της τάξης και β) η συµπεριφορά του δασκάλου.
Α) Οργάνωση της τάξης: Το περιβάλλον της τάξης θα πρέπει να είναι ενισχυτικό. ∆ηλαδή άνετο, ευρύχωρο µε καλή
οπτική θέση για το παιδί, καθώς και ασφαλές. Το παιδί µε ADHD θα πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή από τον δάσκαλο
θέση, µακριά από παράθυρα, πρίζες κτλ. Ας µην ξεχνάµε ότι το παιδί µε ADHD συχνά θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του
και τους άλλους, εξαιτίας των αυθόρµητων κινήσεών του.
Β) Η συµπεριφορά του δασκάλου: Καταρχάς, ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί οποιασδήποτε µορφής
κοροϊδία, κριτική και αρνητική συµπεριφορά απέναντι στο παιδί. Μπορεί να θέσει µια σειρά από προτεραιότητες π.χ. Τι
µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει το παιδί. Να του αναθέτει διάφορες αρµοδιότητες ενεργοποιώντας τα κίνητρα του,
π.χ. "Μοίρασε αυτά τα φυλλάδια". Κατόπιν να επιβραβεύει την προσπάθεια του παιδιού, προκειµένου να αναπτερωθεί
το ηθικό του, να έχει µεγαλύτερη αυτο-εκτίµηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό του. Πάντα να δίνονται στο παιδί σαφείς
και σύντοµες οδηγίες, οι οποίες θα είναι κατανοητές. Να υπάρχει οπωσδήποτε συνεργασία και τακτικές συναντήσεις
ανάµεσα στους δασκάλους και στους γονείς του παιδιού.
Επίσης χρησιµοποιούνται άλλες δύο προσεγγίσεις για καλύτερα αποτελέσµατα απέναντι στο παιδί µε ADHD.
Η µια είναι η χρησιµοποίηση ακουστικών, προκειµένου να µην αποσπάται η προσοχή του παιδιού από εξωγενείς
θορύβους.
Η δεύτερη προσέγγιση είναι το "Circle Time". Με αυτή την µέθοδο καλυτερεύουν οι κοινωνικές δεξιότητες και η
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συµπεριφορά του παιδιού. Με αυτό τον τρόπο βγαίνει από την φάση του προϊστορικού κυνηγού (που λειτουργεί
ατοµικά) και αισθάνεται µέρος του όλου λειτουργώντας πια οµαδικά. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα για
αυτή την µέθοδο, όπως, ότι, εάν δεν θέλει το παιδί να απαντήσει, λέει "πέρνα", τα παιδιά θα πρέπει να ακούνε όταν
κάποιος µιλάει, χωρίς να τον διακόπτουν ή να τον κοροϊδεύουν. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα είδος συµβολαίου
µεταξύ των παιδιών µε ADHD και των δασκάλων τους. Φυσικά αυτή η µέθοδος δεν χρησιµοποιείται µόνο στην
περίπτωση παιδιών µε ADHD αλλά και µε όλα τα παιδιά ενός κανονικού σχολείου.
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