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Πρακτικές οδηγίες για τη διδασκαλία παιδιών με ΔΕΠΥ 
 

Οργανώστε τη σχολική τάξη 

 Είναι σημαντικό ο μαθητής με ΔΕΠΥ να κάθεται όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στο δάσκαλο, στο πρώτο θρανίο για να μην έχει στο οπτικό του 
πεδίο τα άλλα παιδιά. Δεν πρέπει όμως να διαχωρίζεται από την 
υπόλοιπη τάξη. 

 Το θρανίο του μαθητή είναι προτιμότερο να βρίσκεται μακριά από τον 
διάδρομο, τα παράθυρα και γενικά πηγές μηχανικού 
θορύβου για να αποφεύγονται οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που του 
αποσπούν την προσοχή. 

 Καλό είναι το παιδί με ΔΕΠΥ να κάθεται μαζί με έναν καλό μαθητή που 
να λειτουργεί σαν μοντέλο οργάνωσης και θετικής 
συμπεριφοράς. 

 

Οργανώστε την παράδοση του μαθήματος με τρόπο που και να βοηθά το 
μαθητή με ΔΕΠΥ και να είναι χρήσιμη στα άλλα παιδιά. 

 Πριν από τη παράδοση δώστε την κεντρική ιδέα ή λέξεις κλειδιά. 
 Κάνετε σύντομες παρουσιάσεις ή σπάστε την ύλη σε μικρότερα 

κομμάτια. 
 Απλοποιείστε τις σύνθετες έννοιες 
 Αποφεύγετε τις σύνθετες εντολές 
 Χρησιμοποιείστε όπου μπορείτε οπτικοακουστικό ή φωτογραφικό υλικό 
 Επιδιώξτε την ενεργή συμμετοχή του μαθητή με ΔΕΠΥ στην παράδοση 

του μαθήματος, π.χ. μπορεί να γράφει τις λέξεις κλειδιά ή την κεντρική ιδέα 
του μαθήματος στον πίνακα. 

 Όταν παραδίδετε ή δίνετε εξηγήσεις πρέπει να στέκεστε κοντά στο 
μαθητή με ΔΕΠΥ και να τον καθοδηγείτε σταθερά και 
διακριτικά. 

 Διατηρείτε οπτική επαφή με τον μαθητή με ΔΕΠΥ και επικοινωνείτε μαζί 
του κατά τη διάρκεια της παράδοσης.   Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
όνομά του ή να του δίνετε σημειώσεις σχετικά με τα βασικά σημεία του 
μαθήματος. 

 Όταν γράφετε στον πίνακα μεγάλο όγκο πληροφοριών χρησιμοποιείστε 
εντονότερα χρώματα για τις βασικές έννοιες. 

 

 

 



Προετοιμάστε ασκήσεις και διαγωνίσματα 

 
 Σιγουρευτείτε ότι έχει καταλάβει τις οδηγίες πριν αρχίσει να γράφει. 
 Αν χρειάζεται επαναλαμβάνετε τις οδηγίες με ήρεμο και θετικό τρόπο ή 

μπορείτε να βάλετε τον μαθητή με ΔΕΠΥ να τις 
επαναλάβει για σας. 

 Είναι προτιμότερο να βάζετε σύντομα τεστ και να αποφεύγετε τα 
μεγάλα διαγωνίσματα. 

 Χρησιμοποιείστε όπου είναι δυνατόν σχήματα και χρώματα. 
 

 

Ενισχύστε την οργανωμένη συμπεριφορά 

 Τα παιδιά με ΔΕΠΥ χρειάζονται ένα εξαιρετικά δομημένο περιβάλλον 
προκειμένου να ανταποκριθούν θετικά. Καθιερώστε μια καθημερινή 
ρουτίνα στην τάξη. 

 Γράψτε καθημερινά το πρόγραμμα στον πίνακα. 
 Δείξτε στα παιδιά πόσο σημαντική θεωρείτε την οργάνωση, δίνοντάς 

τους λίγο χρόνο, προκειμένου να οργανώσουν το θρανίο και τα βιβλία 
τους. Επιβραβεύστε την πιο οργανωμένη σειρά μαθητών. 

 Επιβραβεύστε άμεσα τη σύμφωνη με τους κανόνες συμπεριφορά. Η 
επιβράβευση πρέπει να είναι συχνότερη από την τιμωρία. 

 Υιοθετείστε ένα σύστημα ανταμοιβής για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

 Οι κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη πρέπει να είναι σαφείς και απλοί. 
 Παραμείνετε ήρεμοι, επαναλάβετε τον κανόνα όποτε χρειάζεται, 

αποφεύγοντας να έλθετε σε αντιπαράθεση με τον μαθητή. 
 Μπορείτε επίσης να κάνετε μια συμφωνία σε ατομική βάση, με τη 

μορφή "συμβολαίου" με το μαθητή. 
 Μπορείτε να θέσετε εβδομαδιαίους ή μηνιαίους στόχους, ανάλογα με 

τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητή. 
 Επαινέστε συγκεκριμένες συμπεριφορές, πχ πείτε συγχαρητήρια, 

έγραψες σωστά όλη την ορθογραφία, αντί να πείτε μπράβο. 
 Να είστε σε επιφυλακή για την κίνηση που μπορεί να χρειάζεται ο 

μαθητής. Αν τον βλέπετε σε ανησυχία, μπορείτε να τον στέλνετε στο 
γραφείο να φέρει ορισμένα υλικά, πχ κιμωλίες. Η ολιγόλεπτη αυτή έξοδος 
από την τάξη λειτουργεί σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης. 

 Πριν φύγει, βεβαιωθείτε ότι έχει καταγράψει τις εργασίες που έχει για το 
σπίτι. 

 Οι μαθητές με ΔΕΠΥ απογοητεύονται εύκολα. Το άγχος, η πίεση, η 
κούραση μπορούν να αναστείλουν τον αυτοέλεγχό τους και να οδηγήσουν 
σε κακή συμπεριφορά. 

 

 

 



 

Ενισχύστε την κοινωνικοποίηση 

 Είναι σημαντικό να συζητάτε στην τάξη για το σωστό τρόπο επίλυσης 
των διαφορών και των συγκρούσεων. 

 Ενισχύστε τη σχέση του μαθητή με ΔΕΠΥ με τους συμμαθητές του. 
 Μην τον μειώνετε μπροστά σε άλλους. Τόσο αυτός όσο και οι άλλοι 

ξέρουν ότι είναι σε μειονεκτική θέση και θα θεωρήσουν ότι τους δίνετε την 
άδεια να τον μειώσουν κι εκείνοι. 

 

Να είστε σε επαφή με τους γονείς. Είναι σημαντικό να συνεργάζεστε και να 
οργανώνετε κοινές στρατηγικές προσέγγισης και αντιμετώπισης 
προβλημάτων. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί ένα ασφαλές, υποστηρικτικό 
πλαίσιο για το παιδί. 
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