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Περίληψη

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα βρίθει περιπτώσεων 
παιδιών που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης και τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν 
διάφορα προβλήματα στον τομέα της συμπεριφοράς. 
Τέτοια προβλήματα επηρεάζουν τη γενική συναισθη-
ματική και κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου, 
καθώς και τις επιδόσεις του στο σχολικό περιβάλλον. 
Έμφαση δίνεται στα ακόλουθα προβλήματα συμπε-
ριφοράς: εναντιωματική προκλητική συμπεριφο-
ρά, διαταραχή διαγωγής, διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής-υπερκινητικότητα. Καθένα από αυτά τα προβλήματα είναι παρόντα σε 
κάθε αναπτυξιακό στάδιο. Απαραίτητη κρίνεται η διεξαγωγή νέων μελετών, σε 
μια προσπάθεια να εμπλουτιστούν τα υπάρχοντα ερευνητικά ευρήματα. 
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Abstract

Τhe educational reality is full of cases of children 
who attend all levels of education and who are called 
to face various problems in the field of behavior. 
Such problems affect the general emotional and 
social functioning of the individual, as well as his 
performance in the school environment. Emphasis 
is placed on the following behavioral problems, 
confrontational provocative behavior, conduct 
disorder, attention deficit-hyperactivity disorder. 
Each of these problems is present at every stage of 
development. New studies are considered necessary 
in an effort to enrich existing research findings.

1. Εισαγωγή

Πληθώρα ερευνητών και θεωρητικών, όπως η Poulou (2015) και ο Ξωχέλλης 
(2007), αναφέρονται στα προβλήματα συμπεριφοράς, τόσο μέσω της εσωτερικευ-
μένης συμπεριφοράς όσο και μέσω της εξωτερικευμένης. Ταυτόχρονα, οι Zahn-
Waxler, Klimes-Dougan & Slattery (2000) επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να απο-
κλείεται η πιθανότητα να συνυπάρχουν η εσωτερικευμένη και η εξωτερικευμένη 
συμπεριφορά. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν 
συνοπτικά και με επιτυχία οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται η έκφρα-
ση και η εξέλιξη των προβλημάτων συμπεριφοράς με το πέρασμα του χρόνου. 
Ειδικότερα, επικεντρωνόμαστε στις ακόλουθες διαταραχές: α) στη διαταραχή της 
διαγωγής, β) στην εναντιωματική προκλητική διαταραχή και γ) στη διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Καθεμία από τις δυσκο-
λίες αυτές προσδιορίζονται μέσω του DSM-5, παρουσιάζοντας τα σπουδαιότερα 
συμπτώματα. Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με την παρουσίαση 
του θέματος μέσω μιας εξελικτικής πορείας για τα προβλήματα συμπεριφοράς, 
στα οποία εστιάζουμε. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί ο τρό-
πος με τον οποίο είναι δομημένη η εργασία. Το κύριο μέρος αποτελείται από 3 
κεφάλαια. Το κάθε κεφάλαιο εστιάζει σε πληροφορίες που αναφέρονται σε μια 
συγκεκριμένη διαταραχή. Στο τέλος της εργασίας, παρατίθενται τα συμπεράσματα 
και οι βιβλιογραφικές αναφορές.
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2. Προβλήματα συμπεριφοράς

2.1. Εναντιωματική προκλητική διαταραχή

Στη συνέχεια προβάλλονται τα σπουδαιότερα σημεία που είναι άξια λόγου, στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας, για την εναντιωματική προκλητική διαταραχή. 
Τα διαγνωστικά κριτήρια που είναι σημαντικά για τον προσδιορισμό της εναντιω-
ματικής προκλητικής διαταραχής και ορίζονται από το DSM-5 (APA, 2015) είναι 
τα παρακάτω: α) Το άτομο είναι σε γενικές γραμμές κακόβουλο και εκδικητικό. 
β) Το άτομο δεν μπορεί να διατηρήσει τις περισσότερες φορές την ψυχραιμία 
του. γ) Το άτομο είναι εύθικτο. δ) Το άτομο είναι συχνά θυμωμένο. ε) Το άτομο 
συχνά ενοχλεί άλλους. στ) Το άτομο δεν συμμορφώνεται σε αρχές και κανόνες 
που υπάρχουν. ζ) Το άτομο μαλώνει συχνά με άλλα άτομα. η) Το άτομο κατηγορεί 
άλλους για πράξεις για τις οποίες είναι υπαίτιο.

Έχει ενδιαφέρον να επικεντρωθούμε σε όσα αναφέρονται από τους Thomas & 
Chess (1980) για την εικόνα των βρεφών, η οποία ενδέχεται να προϊδεάσει για τη 
μετέπειτα παρουσία προβλημάτων συμπεριφοράς. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με 
όσα υποστηρίζει ο Feldman (2009) και οι Rothbart & Derryberry (2002), ο διαχω-
ρισμός που γίνεται για τα βρέφη είναι: εύκολα, δύσκολα και βραδυψυχικά βρέφη. 
Στην περίπτωση των δύσκολων βρεφών, αυτά φαίνεται να μην έχουν διάθεση, 
τα συμπτώματά τους προβάλλονται με μεγάλη ένταση, οι σωματικές λειτουργίες 
δεν είναι σταθερές και η προσαρμογή των ατόμων σ’ αυτά δεν είναι εύκολη, ενώ 
συχνά έχουν την τάση απόσυρσης, όταν πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν. Αξί-
ζει να επισημανθεί ότι η κατηγοριοποίηση του βρέφους σε εύκολο ή σε δύσκολο 
δεν αρκεί για να ερμηνευθεί μια μελλοντική συμπεριφορά αποκλίνουσα από την 
τυπική στη συνέχεια της ζωής του (Thomas & Chess, 1986). Παραμένοντας στο 
στάδιο της βρεφικής ηλικίας, δίνεται έμφαση και στη θεωρία της προσκόλλησης. 
Αυτή αφορά την έντονη επιθυμία που έχει το βρέφος να έχει κοντά του το πρόσωπο 
στο οποίο προσκολλάται. Ο Weiss (1982, 1991) επικεντρώνεται στα βασικά χαρα-
κτηριστικά που είναι εμφανή στην προσκόλληση. Ο Bowlby (1982, 1988) σπεύδει 
να τονίσει ότι, όταν το βρέφος έχει ανασφαλή προσκόλληση, τότε αυτό αποτελεί 
βασικό παράγοντα κινδύνου, ώστε να αναπτύξει έπειτα το άτομο ψυχοπαθολογική 
συμπεριφορά. Ειδικότερα, η παρουσία ανασφαλούς προσκόλλησης κάνει το άτομο 
περισσότερο ευάλωτο σε αρνητικά συναισθήματα και σε αγχογόνες καταστάσεις.

Προχωρώντας στη νηπιακή ηλικία, είναι σημαντικό να σταθούμε σε όσα ανα-
φέρει ο Carr (1999). Αναλυτικότερα, ο ίδιος θεωρεί ότι η εμφάνιση προβλημά-
των συμπεριφοράς στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα παρουσιάζεται μέσω μιας 
συχνής εμφάνισης δυσλειτουργίας, όσον αφορά στις αναπτυσσόμενες κοινωνικές 
και διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου. Επιπλέον, τονίζεται ότι τα προβλήματα 
συμπεριφοράς που ενδεχομένως να έχει το παιδί κατά τη νηπιακή του ηλικία 
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παρουσιάζονται συχνά ως μια στάση άρνησης για το σχολείο, αδυναμία συμμετοχής 
σε σχολικές δραστηριότητες και άσχημες σχέσεις μεταξύ του παιδιού και του/της 
εκπαιδευτικού (Birch & Ladd, 1997). Ταυτόχρονα, παρατηρείται αδυναμία απο-
τελεσματικής συνεργασίας και συχνές συγκρούσεις. Συχνά επίσης ένα παιδί στη 
νηπιακή ηλικία εκφράζει τα προβλήματα συμπεριφοράς του με επιθετικό τρόπο 
απέναντι σε συνομήλικα άτομα και έχει μειωμένη προκοινωνική συμπεριφορά. 
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Campbell (2002), ο κλάδος των προβλημάτων 
συμπεριφοράς κατά την προσχολική ηλικία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου 
ότι αναγνωρίζεται η παρουσία τέτοιων προβλημάτων σε όλο το ηλικιακό φάσμα 
και όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Ο Sprafkin και οι συνεργά-
τες του (2002) αναφέρονται στην απόκλιση από την τυπική συμπεριφορά μέσω 
της προβολής συναισθήματος φόβου, συστολής, υιοθέτησης επιθετικής συμπερι-
φοράς και παραβίασης των ορίων από παιδιά νηπιακής ηλικίας.

2.2. Διαταραχή της διαγωγής

Εδώ επικεντρωνόμαστε σε ένα πρόβλημα συμπεριφοράς, το οποίο είναι γνωστό 
με τον όρο διαταραχή διαγωγής. Αυτό προσεγγίζεται σε ποικίλα στάδια ανάπτυ-
ξης του ατόμου. Με τον συγκεκριμένο όρο, αναφερόμαστε στις ποικίλες μορφές 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς που είναι έντονες και επίμονες. Ο όρος αυτός 
διακρίνεται από μεγάλο εύρος. Ο Lipsey (1992) χαρακτηρίζει τη διαταραχή αυτή 
ως σύνθετη, για την κατανόηση της οποίας απαιτείται σε βάθος διερεύνηση των 
παραγόντων με τους οποίους φαίνεται να συνδέεται. Ανάμεσα στους ορισμούς 
που έχουν δοθεί για τη διαταραχή της διαγωγής, επιλέγεται αυτός που δόθηκε 
από το DSM-5 (APA, 2015). Το άτομο με διαταραχή διαγωγής έχει αντιφατική 
συμπεριφορά, όσον αφορά την τήρηση κανόνων που υπάρχουν στην κοινωνία, 
στο νομικό πλαίσιο και στον τομέα της ηθικής. Συχνές και έντονες είναι οι εκδη-
λώσεις επιθετικότητας. Για παράδειγμα, ενδέχεται το άτομο να συμμετέχει σε 
βασανισμούς ζώων, σε ξυλοδαρμούς, σε εκφοβισμό συνομηλίκων, σε εξαπάτηση 
συνομιλήκων, σε βανδαλισμό, σε εμπρησμό, σε απάτη, σε κλοπή, σε καταστροφή 
ιδιωτικής ή και δημόσιας περιουσίας. Ταυτόχρονα, ένα άτομο που έχει διατα ραχή 
διαγωγής ενδέχεται να εξαφανίζεται από το σπίτι χωρίς να προβάλλει κάποια 
δικαιολογία ή αποφεύγει να παρουσιάζεται στο περιβάλλον του σχολείου.

Κατά το στάδιο της σχολικής ηλικίας επισημαίνεται ότι, εντός της σχολικής 
τάξης, παρατηρούνται συχνά συμπεριφορές, όπως οι ακόλουθες: α) απειλές, β) 
πειράγματα με στόχο τη γελοιοποίηση άλλων ατόμων, γ) σωματικές ενοχλήσεις, 
δ) διασπαστική συμπεριφορά, ε) αντιδραστικότητα απέναντι στον εκπαιδευ-
τικό, στ) επιθετικά ξεσπάσματα, ζ) άρνηση για συμμετοχή και συνεργασία κ.ά. 
(Farrington, 1993· Olweus, 1991). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Παντελιάδου 
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και Μπότσα (2007), υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της παρουσίας προβλημάτων 
συμπεριφοράς και της εμφάνισης προβλημάτων στον τομέα της μάθησης. Εκτός 
από τον μαθησιακό τομέα, τα άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς δυσκολεύονται 
και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 
δημιουργία και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων (Kavale & Forness, 1996).

Προχωρώντας στο στάδιο της εφηβείας, η πορεία των ατόμων με προβλήματα 
συμπεριφοράς ακολουθεί έναν φαύλο κύκλο. Με άλλα λόγια, ένας έφηβος που 
έχει προβλήματα συμπεριφοράς εισπράττει απόρριψη από το σχολικό περιβάλλον 
εξαιτίας της συμπεριφοράς του και καταλήγει στην αναζήτηση παρέας από άτομα 
μεγαλύτερα από την ηλικία του, διαπράττοντας αξιόποινες πράξεις, σε μια προ-
σπάθεια να αισθανθεί αποδεκτός και μέλος μιας κοινωνικής ομάδας (Δήμου, 1996· 
Δόικου-Αυλίδου, 2002). Όσον αφορά τη διαταραχή διαγωγής, επισημαίνεται ότι 
πολλές φορές αυτή είναι παρούσα στην εφηβεία, μια μεταβατική περίοδο, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο/η έφηβος/η υφίσταται σημαντικές αλλαγές ως άτομο. Επι-
πλέον, η στάση που υιοθετείται από τους εφήβους με διαταραχή διαγωγής είναι 
διαφορετική από αυτή που υιοθετούν τα άτομα του περιβάλλοντός τους. Ειδικό-
τερα, οι Nelson, Finch & Hart (2006) αναφέρουν ότι τα άτομα αυτά εκδηλώνουν 
συχνά άσχημη και σκληρή συμπεριφορά σε διάφορες καταστάσεις, για τις οποίες 
ευθύνονται, χωρίς, ωστόσο, να αισθάνονται τύψεις. Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι 
τα άτομα αυτής της ηλικίας με διαταραχή διαγωγής, δεν έχουν αναστολές για 
τις πράξεις τους (Blair, 2001· Τσόπελας και Αρμενάκα, 2012). Επιπλέον, όσον 
αφορά την επίδοσή τους στον ακαδημαϊκό τομέα, φαίνεται ότι τα άτομα αυτά δεν 
σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ενώ μερικές φορές φτάνουν μέχρι το στάδιο της 
αποβολής ή της διακοπής της φοίτησης. Επίσης, τα άτομα δεν μπορούν να ανα-
πτύξουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις διάφορες διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν 
με άτομα της ίδιας ηλικίας ή και διαφορετικής. Ο Kazdin (1997) αναφέρει ότι τα 
άτομα αυτά είναι συχνά εχθρικά και καχύποπτα απέναντι σε άλλα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από τον Loeber (1990), η διαταραχή της δια-
γωγής δεν αποτελεί μια διαταραχή η οποία παρουσιάζεται ξαφνικά, ενώ αποτελεί 
αποτέλεσμα ποικίλων παραγόντων που πρέπει να συνυπολογιστούν. Ένα σημείο 
που χρήζει προσοχής είναι αυτό που αφορά τον προσδιορισμό της ηλικίας έναρ-
ξης της διαταραχής, η οποία χρονολογείται κατά βάση είτε στο τέλος της παιδικής 
ηλικίας είτε στις αρχές της εφηβείας (Lahey et al., 2000· Νοck, Kazdin, Hiripi & 
Kessler, 2006). Οι Frick και Dickens (2006) αναφέρουν ότι ενδέχεται μια τέτοια 
διαταραχή να εμφανιστεί σπανιότερα και σε πολύ πιο ήπια μορφή κατά τη νηπιακή 
ηλικία του ατόμου ή την πρώιμη σχολική ηλικία. Η Moffit (2003) θεωρεί ότι ένα 
παιδί νηπιακής ηλικίας δυσκολεύεται περισσότερο στο κοινωνικό επίπεδο, ενώ ένας 
έφηβος υιοθετεί συχνότερα αντικοινωνικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τον Frick 
και τους συνεργάτες του (2005), η διαταραχή διαγωγής διακρίνεται σε επιμέρους 
κατηγορίες, ανάλογα με την ηλικία έναρξης και την παρουσία και άλλων δυσκολιών. 
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2.3. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα

Το τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο του κύριου μέρους της εργασίας αφορά την ανάδει-
ξη πληροφοριών για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα. 
Αναλυτικότερα, η διαταραχή αυτή προσεγγίζεται ως προς τους τρόπους έκφρασής 
της, καθώς και ως προς την εξελικτική πορεία που παρουσιάζεται, ξεκινώντας από 
τη βρεφική ηλικία και καταλήγοντας στην εφηβική ηλικία. Η διαταραχή ελλειμ-
ματικής προσοχής-υπερκινητικότητα, γνωστή και ως ΔΕΠ-Υ, είναι μια αναπτυξι-
ακή διαταραχή με νευροφυσιολογικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τους Κάκουρο και 
Μανιαδάκη (2012), σχεδόν 1 στα 3 άτομα σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν μεμο-
νωμένα κλινικά χαρακτηριστικά ΔΕΠ-Υ. Η προβολή δε τέτοιων χαρακτηριστικών 
γίνεται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη παρουσία άλλων δυσκο λιών που συνθέτουν 
το κλινικό προφίλ του παιδιού. Οι Κάκουρος και Μανιαδάκη (2012) αναφέρονται 
στη ΔΕΠ-Υ υπό την έννοια μιας αναπτυξιακής διαταραχής βασισμένης σε οργα-
νικά αίτια, η οποία έχει σημαντικές επιδράσεις σε ποικίλες κατηγορίες λειτουρ-
γικότητας του ατόμου, δυσχεραίνοντας την παρουσία του στο κοινωνικό και στο 
οικογενειακό περιβάλλον του. Στο DSM-5 (APA, 2015), οι τύποι της ΔΕΠ-Υ είναι 
τρεις. Ορισμένοι από αυτούς είναι η ΔΕΠ-Υ που αντιστοιχεί στον προεξάρχοντα 
υπερκινητικό-παρορμητικό τύπο, στον προεξάρχοντα-απρόσεκτο τύπο και στον 
συνδυασμένο τύπο. Ένα σημαντικό στοιχείο που εισήχθη στο DSM-5 (APA, 2015) 
είναι ότι τα κλινικά χαρακτηριστικά πρωτοεμφανίστηκαν πριν φτάσει το παιδί 
σε ηλικία 12 χρονών.

Σε μια προσπάθεια να επικεντρωθούμε στην εξελικτική πορεία εμφάνισης της 
ΔΕΠ-Υ, επιχειρείται να διασαφηνιστούν τα βασικά σημεία που παρατηρούνται ανά 
στάδιο ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, κατά τη βρεφική ηλικία, επισημαίνεται από 
την Παπαγεωργίου (2005) ότι τα βρέφη με ΔΕΠ-Υ είναι υπερδραστήρια, με βάση 
όσα αναφέρουν οι μητέρες των παιδιών, ήδη από τη στιγμή που το έμβρυο είναι 
στην κοιλιά της μητέρας. Οι κλοτσιές του εμβρύου θεωρούνται εντονότερες από 
ό,τι σε άλλες περιπτώσεις παιδιών. Όταν γεννιέται το έμβρυο, οι γονείς συχνά ανα-
φέρονται σε αυτό χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «δύσκολο βρέφος», με πολύ μεγάλη 
κινητικότητα και όχι σταθερά και συνεχόμενα διαστήματα ύπνου. Επίσης, αυτά 
τα βρέφη συνηθίζουν να κλαίνε περισσότερο από τα υπόλοιπα, για μεγαλύτερη 
διάρκεια και με μεγαλύτερη ένταση. Παραμένοντας στη βρεφική ηλικία, παρατη-
ρούνται διαφοροποιήσεις και σε επίπεδο διατροφής. Σύμφωνα με τις Βάρβογλη 
και Γαλάνη (2007), η διαδικασία μετάβασης του βρέφους με ΔΕΠ-Υ από το γάλα 
σε περισσότερο στέρεες τροφές είναι μια δύσκολη διαδικασία. 

Βάσει όσων αναφέρονται από τις Βάρβογλη και Γαλάνη (2007), τα παιδιά με 
ΔΕΠ-Υ, όταν είναι στο στάδιο της νηπιακής ηλικίας, διακρίνονται συχνά από 
παρορμητικότητα και δεν ανταποκρίνονται στις οδηγίες και εντολές των ενηλί-
κων. Ενδεχομένως να εκφράσουν τον θυμό τους με επιθετικότητα και άρνηση 
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για συνεργασία. Οι αντιδράσεις των νηπίων είναι πιο αργές, ενώ παρατηρούνται 
και δυσκολίες ως προς τον συντονισμό δραστηριοτήτων, στις οποίες πρέπει να 
ελεγχθούν οι κινητικές αντιδράσεις και να χρησιμοποιηθεί λεπτή κινητικότητα. Η 
Βάρβογλη (2005) τονίζει ότι το δέσιμο των κορδονιών, το κούμπωμα κουμπιών, η 
κατάλληλη λαβή στο μολύβι, η ζωγραφική και άλλα είναι κάποιες από τις συχνό-
τερες δυσκολίες παιδιών με ΔΕΠ-Υ σε επίπεδο κινητικότητας. Ο Hillenbrand 
(2011) υποστηρίζει ότι οι γονείς αναφέρονται στη ΔΕΠ-Υ, υποστηρίζοντας ότι η 
παρουσία αυτής προβάλλεται στη δύσκολη ιδιοσυγκρασία των παιδιών τους και 
στον μη δικαιολογημένο εκνευρισμό που έχουν. Συχνά, τα παιδιά, σε αυτή την 
ηλικία παραλείπουν γεύματα και υποφέρουν από αϋπνίες εξαιτίας ποικίλων εξω-
τερικών ερεθισμάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στο πώς αισθάνονται 
τα παιδιά που είναι στην ευαίσθητη ηλικία των νηπίων. Συχνά, τα παιδιά νηπι-
ακής ηλικίας απογοητεύονται, γιατί δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας διάφορες 
δραστηριότητες, συχνά γίνονται επιθετικά, απορρίπτουν τα συνομίληκα παιδιά, 
ενώ συχνά δημιουργούνται δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους γονείς 
τους, δυσκολίες που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (Μαλεγιαννάκη, 
Μεσσήνης, Παπαθανασόπουλος, 2012).

Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και τι αλλάζει, όταν το παιδί πηγαίνει από τη 
νηπιακή ηλικία στη σχολική. Ο Παπαγεωργίου (2005) καθιστά σαφές ότι η έντα-
ξη του παιδιού στο σχολείο, δηλαδή η είσοδος του παιδιού στη σχολική ηλικία, 
δείχνει την παρουσία καινούργιων συμπεριφορικών συμπτωμάτων, αλλά οι 
απαιτήσεις αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, ζητώντας τη συμμόρφωση, αλλά και 
τη συγκέντρωση της προσοχής. Σύμφωνα με τους Μαλεγιαννάκη, Μεσσήνη και 
Παπαθανασόπουλο (2012), τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-
υπερκινητικότητα είναι περισσότερο επιρρεπή από άλλα παιδιά, όσον αφορά τις 
διάφορες παρορμητικές αντιδράσεις και τα λάθη παρεμβολής που συνηθίζουν να 
κάνουν. Η Μαλεγιαννάκη και οι συνεργάτες της (2012) σπεύδουν να τονίσουν 
ότι διαδικασίες, όπως η αυτο-παρακολούθηση, η συμμόρφωση σε κανόνες και 
οδηγίες και ο αποτελεσματικός έλεγχος των συναισθημάτων αποτελούν μετα-
γνωστικού τύπου δεξιότητες, οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με το εάν υπάρχει ή 
όχι ΔΕΠ-Υ. Όσον αφορά το κατά πόσο ανταποκρίνονται τα παιδιά αυτά στις διά-
φορες σχολικές εργασίες και δραστηριότητες, διαφαίνεται ότι οι εργασίες αυτές 
συχνά δεν είναι ολοκληρωμένες και επιχειρείται αυτές να αποφευχθούν (Βάρ-
βογλη και Γαλάνη, 2007).

Κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, υπάρχει διατήρηση της διαταραχής ως 
προς τη διάσπαση της προσοχής και μείωση όσον αφορά την παρορμητι κότητα-
υπερκινητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη θέση της υπερκινητικότητας-
παρορμητικότητας που φθίνει, εμφανίζεται ένα εσωτερικό αίσθημα ανησυχίας 
ή η υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών. Το ζήτημα της χαμηλής επίδοσης 
των μαθητών στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα δεν προβληματίζει ιδιαίτερα τα 
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άτομα με ΔΕΠ-Υ. Με βάση όσα υποστηρίζουν οι Βάρβογλη και Γαλάνη (2007), 
το ενδιαφέρον των ατόμων αυτών εστιάζει περισσότερο προς το συναισθηματικό 
και κοινωνικό κομμάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό η ΔΕΠ-Υ να έχει 
τόσο σημαντικό αντίκτυπο στην επίδοση των παιδιών, με αποτέλεσμα αυτά να 
διακόπτουν τη φοίτησή τους. Συνδέεται επίσης στενά και με την εμφάνιση νεανι-
κής παραβατικότητας και συμπεριφορών που οδηγούν σε ρήξη με την εξουσία. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν η Μαλεγιαννάκη και οι συνεργάτες της (2012), τα 
συμπτώματα της διαταραχής οδηγούν σε άσχημες συμπεριφορές, όπως η παρα-
βίαση των κανόνων, το κάπνισμα και άλλα. Επιπλέον, η ίδια ερευνητική ομάδα 
επισημαίνει και τις περιπτώσεις που έφηβοι με ΔΕΠ-Υ εντάσσονται σε διάφορες 
ομάδες του περιθωρίου, ώστε να απωθούν το γεγονός ότι αισθάνονται ανάξιοι 
να διαχειριστούν τις διάφορες αποτυχίες που επαναλαμβάνονται στα διάφορα 
περιβάλλοντα. 

3. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, επισημαίνεται ότι η εργασία αυτή ασχολείται με την προβολή 
προβλημάτων συμπεριφοράς σε διάφορες φάσεις της ζωής του ατόμου. Ως τέτοια 
προβλήματα συμπεριφοράς θεωρούνται η εναντιωματική προκλητική διαταραχή, η 
διαταραχή διαγωγής και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητι κότητα. 
Όσον αφορά τη διαταραχή διαγωγής, επισημαίνεται ότι αυτή είναι εντονότερη, 
όταν το άτομο διανύει το στάδιο της εφηβείας. Αντίστοιχα, η νηπιακή και η σχο-
λική ηλικία αντιστοιχούν σε δύο στάδια ανάπτυξης του ατόμου, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμα για την εμφάνιση εναντιωματικής προκλητικής διατα ραχής. 
Ταυτόχρονα, καθίσταται σαφές ότι η βρεφική ηλικία μπορεί να λειτουργήσει 
κυρίως με τη μορφή προβλεπτικών παραγόντων για την ενδεχόμενη ανάπτυξη 
τέτοιων συμπεριφορών. Τα συμπτώματα των προαναφερόμενων προβλημάτων 
συμπεριφοράς είναι εμφανή σε αρκετές περιπτώσεις της εκπαιδευτικής πρακτι-
κής. Η συχνή εμφάνισή τους συνηγορεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητάς τους 
και στην παρουσίαση αυτών, διατηρώντας μια συνέχεια, όσον αφορά την πορεία 
που ακολουθείται από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την εφηβική. Η σημασία του 
θέματος αυτού φαίνεται, εκτός των άλλων, και από τον ζήλο που παρουσιάζει 
η ερευνητική κοινότητα, για να ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα αυτό. Για τους 
παραπάνω λόγους, προτείνεται η διεξαγωγή πληθώρας ερευνητικών μελετών στο 
μέλλον, ώστε να αναδειχθούν νέα δεδομένα και να εμπλουτιστούν τα υπάρχοντα. 
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