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Σελάξην 

Ο Α.Σ. επαλαθνηηά ζηελ Α΄ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Όπσο πξνθύπηεη 
από ην ηζηνξηθό ηνπ, πξηλ από δύν ρξόληα έρεη δηαγλσζζεί από ην παηδνςπρηαηξηθό ηκήκα ΓΝ 
Αζελώλ κε «Δηαηαξαρή Ειιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Υπεξθηλεηηθόηεηα» θαη από ην ΚΕΔΔΥ 
γηα «ειιηπείο ζρνιηθέο δεμηόηεηεο». 

Από ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν ν καζεηήο επηδεηθλύεη 
δηαηαξαθηηθή ζπκπεξηθνξά. Δεν ηηπεί ηοςρ κανόνερ ηος πλαιζίος, απομακπύνεηαι ζςσνά 
από ηο θπανίος ηος και πεπιθέπεηαι άζκοπα ζηην αίθοςζα, διαθεύγει αππόζμενα από 
ηην ηάξη, ενοσλεί ηοςρ ζςμμαθηηέρ ηος, δείσνει ςπεπβολική έλλειτη οπγάνυζηρ, σάνει 
ππάγμαηα, «πεηάγεηαι» θαη διακόπηει ηο μάθημα για να κάνει άζσεηερ ανακοινώζειρ, 
επενδύει ελάσιζηα ζηη μάθηζη, ζηα διαλείμμαηα ηζακώνεηαι και ζςμπλέκεηαι με ηοςρ 
ζςμμαθηηέρ ηος, ηπέσει, ζκαπθαλώνει1 θαη γεληθά θάλεη επηθίλδπλα πξάγκαηα πνπ ζέηνπλ 
ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ θαη ησλ άιισλ παηδηώλ. Επίζεο εμαηηίαο ηεο έληνλεο 
δηάζπαζεο θαη ηεο παξνξκεηηθόηεηαο ν Α. ζπρλά γίλεηαη ην επίθεληξν παξαηεξήζεσλ, 
επηπιήμεσλ αθόκε θαη ηηκσξηώλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί θαη λα κελ ελνριεί ην 
κάζεκα.   

Σην ζρνιείν δε ιεηηνπξγεί Τκήκα Έληαμεο θαη ν Α.Σ. δελ ππνζηεξίδεηαη από 
εθπαηδεπηηθό παξάιιειεο ζηήξημεο, επεηδή ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή δελ πείζζεθε ώζηε λα 
ππνβάιιεη αλάινγν αίηεκα. Η δαζθάια θαη ε δηεπζύληξηα ηνπ δεκνηηθνύ πξνβαίλνπλ ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ θαη ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ 
πξνβιέπεηαη. Τα επεηζόδηα επαλαιακβάλνληαη θαη εληείλνληαη θαζεκεξηλά. Ήδε έρνπλ 
δηαηππσζεί παξάπνλα κέζσ ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ.     
 
Τα δεδνκέλα:  

- Η δηάγλσζε, ην ηζηνξηθό 
- Η ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή θαη νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απ’ απηή 
- Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο 
- Οη αληηδξάζεηο    

 
Τί είλαη απαξαίηεην λα γίλεη; Πξνηεξαηόηεηεο 

- Παξαηήξεζε-Καηαγξαθή θαηλνκέλσλ/ζπκπεξηθνξάο (ζπρλόηεηα, έληαζε, 
επαλαιεςηκόηεηα) 

- Αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο (πεξηγξαθή-πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπλεπεηώλ πνπ δηαηεξνύλ 
ηε ζπκπεξηθνξά-θίλεηξα πηνζέηεζεο λέσλ πξνηύπσλ) γηα επηηπρεκέλε πηνζέηεζε 
ηερληθώλ όπσο:  
ζπκβόιαην ζπκπεξηθνξάο νκαδηθό (πξνηείλεηαη) ή αηνκηθό, πίλαθαο ειέγρνπ θαη 
απηνειέγρνπ, ζπκβνιηθέο ακνηβέο, ζύζηεκα αληαιιάμηκσλ ακνηβώλ, δηαθνξηθή 
ελίζρπζε -κεδεληθήο/ρακειήο ζπρλόηεηαο, παξάιεηςεο ή ελαιιαθηηθήο-  
ζπκπεξηθνξάο 

 
Πνηεο πξνηεξαηόηεηεο πξέπεη λα δνζνύλ; 

- Τξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε έκθαζε ζηελ αιιαγή εθείλσλ ησλ θαηλνκέλσλ 
πνπ εμαηηίαο ηνπο δηαθπβεύεηαη ε αζθάιεηα ηνπ/ησλ παηδηνύ/παηδηώλ 

- Σρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή δηδαθηηθν-ζεξαπεπηηθνύ ΠΤΣ   

                                                        
1 Σύκθσλα κε ηνλ Μάλνπ (1997:617), «τα ζεκεία ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα είλαη ειάρηζηα σο απόληα, όηαλ ην 

άηνκν βξίζθεηαη θάησ από απζηεξό έιεγρν, αληηκεησπίδεη θάπνηα θαηλνύξηα θαηάζηαζε, αζρνιείηαη κε θάηη 
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, δηαληηδξά κε έλα κόλν άηνκν ή επηβξαβεύεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ θαιή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 
Τα ζπκπηώκαηα είλαη έληνλα όηαλ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε κηα νκάδα (Μάλνπ, Ν. (1997). Βαζηθά ζηνηρεία θιηληθήο 
ςπρηαηξηθήο. Θεζ/λίθε: USP αλαζεσξεκέλε έθδνζε). 


