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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έρευνα καταγράφει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο της διαταραχής  ελλειμματι-
κής προσοχής με υπερκινητικότητα και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες αλ-
λά και τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη

προγραμμάτων Σ.Ε.Π. για μία κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες που δεν

βρίσκονται σε «ειδικό πλαίσιο» αλλά διαχέονται στο πλαίσιο της γενικής εκπαί-

δευσης, χωρίς όμως την αναγκαία βοήθεια, με συνέπεια την «περιθωριοποίησή»

τους. Η συλλογή των πληροφοριών από την έρευνα συμβάλει στη δημιουργία ει-

δικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς, ως προς τις διαδικασίες επαγ-

γελματικού προσανατολισμού, με στόχο την επαγγελματική  ένταξη και αποκατά-

σταση αυτών των μαθητών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν βάση για τη θεωρητική

θεμελίωση των δυσκολιών επαγγελματικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι

μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα και συνοδές

μαθησιακές δυσκολίες.

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να βοηθηθεί η οργανωτική δομή του θεσμού ΣΕΠ και ο

Εκπαιδευτικός –Σύμβουλος ΣΕΠ στο σχολείο να κατανοήσει  τα δεδομένα του

ψυχολογικού προφίλ των μαθητών με υπερκινητικότητα, διαταραχή προσοχής

και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες και να  διερευνήσει την αυτοεκτίμηση των μα-

θητών αυτών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να τους βοηθήσει στην  ανίχνευση

των επαγγελματικών στάσεων, αντιλήψεων, επιλογών, προτιμήσεων και απόψε-

ων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και την εξειδικευμένη συμβουλευτι-

κή διαδικασία.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Η διαταραχή  ελλειμματικής προσοχής1 με υπερκινητικότητα και συνοδές μαθη-
σιακές δυσκολίες

ΓΕΝΙΚΑ
Η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής (συντομογραφικά απ’ εδώ και κάτω

ΔΕΠ) περιγράφηκε για πρώτη φορά στην ιατρική βιβλιογραφία εδώ και εκατό

χρόνια και έχει πια καταλήξει να είναι η πιο κοινή διαταραχή της παιδικής ηλικίας

(Brunstetter & Silver, 1985). Κατά καιρούς η διαταραχή αυτή άλλαξε πολλά ονό-

ματα ανάλογα με αυτό που οι ειδικοί θεωρούσαν ως κύριο πρόβλημα της διατα-

ραχής. Έτσι εμφανίστηκε ως ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία (υποδηλώνο-

ντας εγκεφαλική βλάβη) ή ως υπερκινητική αντίδραση της παιδικής ηλικίας, υπερ-

κινητικό σύνδρομο (θέτοντας ως κύριο το πρόβλημα της υπερκινητικότητας).

Σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής όπως α-

ναφέρεται στο επίσημο εγχειρίδιο νοσολογικής ταξινόμησης στη Β. Αμερική (Δια-

γνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών: DSM – III). Ο όρος αντικα-

τοπτρίζει την πεποίθηση ότι τα προβλήματα προσοχής κατέχουν κεντρική θέση

και εκδηλώνονται πάντοτε στα παιδιά για τα οποία έχει γίνει η διάγνωση, χωρίς

όμως να συνοδεύονται απαραιτήτως από υπερκινητικότητα. Με βάση την παρα-

πάνω ταξινόμηση από τη διαταραχή αποκλείονται τα παιδιά με εγκεφαλική βλά-

βη. Το DSM – III περιγράφει τρεις υποκατηγορίες της διαταραχής:

♦  διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα,

♦  διαταραχή ελλειμματικής προσοχής χωρίς υπερκινητικότητα,

♦  διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπολειμματικός τύπος (κατηγορία στην

οποία εντάσσονται τα άτομα εκείνα για τα οποία είχε κάποτε γίνει διάγνωση

της ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα αλλά στα οποία η υπερκινη-

τικότητα μπορεί να μην είναι πια εμφανής, ενώ εξακολουθούν να είναι παρό-

ντα άλλα συμπτώματα του συνδρόμου).
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Τα παιδιά που εμφανίζουν  ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα έτυχαν

έντονου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Το υπερκινητικό σύνδρομο έχει απο-

τελέσει την περισσότερο ίσως μελετημένη παιδοψυχιατρική διαταραχή. Ενδεικτι-

κή γι’ αυτό το γεγονός είναι η ανάλογη αρθρογραφία: 31 άρθρα μεταξύ 1957 –60

και 7000 δημοσιεύσεις μεταξύ 1977 –19802.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση της διαταραχής της ελλειμματικής προσοχής δε βασίζεται σε ένα και

μοναδικό σύμπτωμα. Κλινικά το παιδί εμφανίζει συγχρόνως πολλά συμπτώματα

τα οποία σχηματίζουν το σύνδρομο. Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται πολύ πιο συ-

χνά στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι το σύν-

δρομο αυτό παρουσιάζεται σε μικρή ηλικία και δεν είναι μια παροδική αντίδραση

σε κάποια συγκεκριμένη εξωτερική τραυματική εμπειρία. Τα βασικά ή πρωτογενή

συμπτώματα είναι η έλλειψη προσοχής (που δε δικαιολογείται από τη χρονολο-

γική ηλικία του παιδιού), παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα. Εκτός όμως

από αυτά υπάρχουν και ποικίλα συνοδά (δευτερογενή) συμπτώματα.

                                                                                                                                                                            
1 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ = ΔΕΠ/Υ
2 ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ, Γ. (1992). ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στο: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ: Παιδιά με Υπερκι-
νητικό Σύνδρομο και Διαταραχές Διαγωγής: Πρόκληση για τους ειδικούς και το σχολείο, Αθήνα 7 –
8 Μαΐου 1992,  (σ. 15), Αθήνα: ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Συνοπτικά η γενική εικόνα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

•  Υπερβολική και άσκοπη για την ηλικία κινητικότητα που εκδηλώνεται είτε

με κινήσεις των μεγάλων μυών –το παιδί κάθεται σηκώνεται, μπαίνει βγαίνει,

περπατάει μπρος πίσω, τρέχει και σκοντάφτει- είτε με κινήσεις των μικρών

μυών, δηλ. κινητική ανησυχία -ακόμη και όταν κάθεται ένα μέρος του σώμα-

τος του κινείται ακατάπαυστα (π.χ.: παίζει με το μολύβι του, κουνάει το πόδι,

χτυπά τα δάχτυλα του στο τραπέζι).

•  Αδυναμία συγκέντρωση και διάσπαση της προσοχής. Ακόμη και μικρά

ερεθίσματα τον αποσπούν και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί εκ νέου σ’ αυτό

που κάνει.

•  Παρορμητικότητα. Δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του, δεν περιμένει να

ακούσει οδηγίες προτού ξεκινήσει κάτι με αποτέλεσμα να κάνει πολλά λάθη,

διακόπτει όταν άλλοι μιλούν, απαντά χωρίς να ολοκληρωθεί η ερώτηση, δεν

μπορεί να υπακούσει σε κανόνες παιχνιδιού.

•  Τα προβλήματα έχουν την τάση να επιμένουν σε σημαντικό ποσοστό  στην

εφηβεία και στην ενήλικη ζωή.

•  Συνοδά προβλήματα – διαταραχές. Τα παιδιά με ΔΕΠ/Υ εμφανίζουν και ει-

δικές μαθησιακές διαταραχές του τύπου δυσλεξίας – δυσορθογραφίας ή δυ-

σαριθμησίας. Επίσης συχνά εμφανίζουν εναντιωματική συμπεριφορά. Θυμώ-

νουν εύκολα, τσακώνονται, είναι ανυπάκουα στους μεγάλους, έχουν ενοχλητι-

κή συμπεριφορά, ρίχνουν την ευθύνη για τα λάθη τους στους άλλους και συ-

μπεριφέρονται, μερικές φορές, με εχθρικό τρόπο.

Οι εκδηλώσεις αυτές προκαλούν δυσλειτουργία από διάφορες περιοχές με πολ-

λαπλές εκφράσεις στη συμπεριφορά, τη γνωσιακή απόδοση των παιδιών και

ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις έχουν σταθερά διαπιστωθεί. Το «υπερκι-
νητικό» παιδί είναι πολύ δύσκολο στην ανατροφή του και τη ζωή του σαν μαθη-

τής στη τάξη με αποτέλεσμα η εμπειρία αυτού και των γονιών – δασκάλων να εί-

ναι αρνητική.  Σχεδόν αναπόφευκτες είναι οι επιπτώσεις στη μάθηση: ειδικές μα-
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θησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσκολίες στην ανάγνωση) έχει διαπιστωθεί ότι συνο-

δεύουν συχνά την κατάσταση. Αλλά και αυτό να μη συμβαίνει η γνωσιακή συ-

γκρότησή τους  και η συμπεριφορά τους δυσχεραίνει την οργάνωση μαθησιακών

δεξιοτήτων και τακτικών με αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική τους απόδοση.

Αυτό έχει αντίκτυπο στη επαγγελματική τους αποκατάσταση δηλαδή να μην επι-

τυγχάνουν επαγγελματικά σε βαθμό ανάλογο με τις δυνατότητες τους παρόλο

που οι «υπερκινητικοί» μαθητές διατηρούν δυνατότητες φυσιολογικής λειτουργίας

ή μπορεί να είναι προικισμένοι σε διάφορους τομείς.
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Αναλυτικότερα η εικόνα έχει ως εξής:

Κατά το DSM – III τα βασικά (πρωτογενή) συμπτώματα είναι:

1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (Το παιδί θα πρέπει να εμφανίζει

τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω στοιχεία)

♦  Συχνά δεν τελειώνει κάτι που έχει αρχίσει.

♦  Συχνά μοιάζει σαν να μην ακούει.

♦  Διασπάται εύκολα.

♦  Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί για να κάνει τις εργασίες του σχολείου ή άλλες

που απαιτούν παρατεταμένη συγκέντρωση.

♦  Δεν μπορεί να ασχοληθεί για πολύ με το ίδιο παιχνίδι.

2. ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

♦  Συχνά κάνει πράγματα χωρίς να σκεφτεί προηγουμένως.

♦  Μεταπηδά πάρα πολύ συχνά από τη μία δραστηριότητα στην άλλη.

♦  Δυσκολεύεται (όχι εξαιτίας νοητικής ανεπάρκειας) να οργανώσει τη δουλειά

του.

♦  Χρειάζεται πολλή εποπτεία.

♦  Συχνά διακόπτει ή «πετάγεται» στην τάξη.

♦  Δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του στο παιχνίδι ή στις ομαδικές δραστηριό-

τητες.

3. ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Το παιδί θα πρέπει να εμφανίζει τουλάχιστον τρία α-

πό τα παρακάτω στοιχεία)
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♦  Τρέχει γύρω – γύρω ή σκαρφαλώνει συνεχώς.

♦  Δυσκολεύεται να κάτσει ήσυχα ή στριφογυρνάει συνεχώς.

♦  Δυσκολεύεται να παραμείνει καθιστό.

♦  Κινείται υπερβολικά στον ύπνο του.

♦  Είναι προθυμότατο να τρέξει οπουδήποτε για οτιδήποτε («σαν να έχει μέσα

του ένα μοτεράκι»).

Τα συνοδά (δευτερογενή) συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία και μπο-

ρεί να περιλαμβάνουν ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες, κρίσεις οργής, πείσμα, αρ-

νητισμό, υπερβολικές διακυμάνσεις της ψυχικής διάθεσης, χαμηλή ανοχή ανικα-

νοποίητου, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη πειθαρχίας, μαθησιακές δυσκολίες.

Μάλιστα η κακή σχολική επίδοση, στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, είναι κοι-

νό στοιχείο όλων των παιδιών με ΔΕΠ (Campbell & Cluss, 1982, McGee κ.ά.,

1984, Minde κ.ά., 1971). Σε ορισμένα ή όλα τα μαθήματα, παρόλο που η νοημο-

σύνη τους είναι φυσιολογική, δεν έχουν ικανοποιητική απόδοση. Οι αιτίες αυτής

της σχολικής αποτυχίας πιστεύεται ότι συνδέονται με δύο προβλήματα:

♦  Τα παιδιά με ΔΕΠ δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την ύλη που παρου-

σιάζει ο δάσκαλος (Douglas, 1972, Freibergs & Douglas, 1969). Στην αρχή η

έλλειψη προσοχής αποδόθηκε στην αδυναμία τους να διακόψουν άσχετες με

το μάθημα δραστηριότητες και να συγκεντρωθούν στη δουλειά που βάζει ο

δάσκαλος στην τάξη. Πιο πρόσφατες όμως μελέτες μας δείχνουν ότι τα παιδιά

αυτά (τουλάχιστον ορισμένα) δεν προσλαμβάνουν αρκετά ερεθίσματα και με

την υπερβολική τους συμπεριφορά και συναλλαγή με το περιβάλλον προ-

σπαθούν να αυξήσουν το επίπεδο διέγερσης (Rosenthal & Allen, 1980,

Sutterfield & Dawson, 1971).

♦  Μια άλλη αιτία της σχολικής αποτυχίας μπορεί να είναι το γεγονός ότι ένας

σχετικά μεγάλος αριθμός παιδιών με ΔΕΠ (15% περίπου) έχουν, επίσης, κά-

ποια συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία που εμποδίζει την επεξεργασία των
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πληροφοριών (Minde κ.ά., 1971, Weis & Hechtman, 1984). Το παιδί μπορεί

να δυσκολεύεται να συγκρατήσει προφορικές λέξεις, προτάσεις ή γράμματα

(ακουστική μνήμη), να αποκωδικοποιεί ήχους (ακουστική διάκριση) ή να αντι-

γράφει σχέδια (οπτικοκινητική αντίληψη). Επίσης το παιδί μπορεί να μην έχει

την οπτική μνήμη που χρειάζεται για να βάλει στη σωστή διάταξη τα γράμμα-

τα, ώστε να σχηματίσουν συγκεκριμένες λέξεις ή να αποκωδικοποιηθούν τα

γράμματα ή οι λέξεις. Άλλα συνοδεύοντα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι μη

εντοπισμένα αβληχρά νευρολογικά σημεία (soft neurological signs) και ανω-

μαλίες στο Η.Ε.Γ.

Στην πρόσφατη ανασκόπησή της η Douglas (1983) προτείνει ότι η οποιαδήποτε

γνωστική διαταραχή των υπερκινητικών παιδιών με φυσιολογική νοημοσύνη

μπορεί να προκαλείται από τέσσερις πρωτογενείς ανεπάρκειες:

♦  στην προσοχή,

♦  στην αναστολή,

♦  στην εγρήγορση,

♦  στο μηχανισμό ενίσχυσης.

Υποστηρίζει ότι οι πρωτογενείς αυτές ανεπάρκειες, σε συνδυασμό με τις δευτε-

ρογενείς, όπως:

♦  μειωμένα κίνητρα,

♦  ανεπαρκής μεταγνώση,

♦  περιορισμένη ανάπτυξη σχημάτων υψηλότερης τάξης (έννοιες, στρατηγικές)

παράγουν το συνηθισμένο φαύλο κύκλο μάθησης – απόδοσης.

Για τα παιδιά αυτά η διαρκής αποδοκιμασία, απόρριψη και αέναες τριβές (ακόμα

και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον) που χαρακτηρίζουν συχνά το μεγάλωμα

και την εκπαίδευση αυτών των παιδιών συμβάλλουν στη διαιώνιση ή και στην ε-

πίταση των προβλημάτων τους. Ως μαθητές παρουσιάζουν «κακή» εικόνα εαυ-

τού, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και βιώνουν συχνές δυσκολίες σχέσης με τους άλ-

λους. Συχνή είναι, όπως προαναφέραμε, η συνύπαρξη «διαταραχών» διαγωγής
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(εναντίωση, ανυπακοή, επιθετικότητα κ.ά.) η οποία επιβαρύνει την εκπαιδευτική

διαδικασία και τον προγραμματισμό για το μέλλον. Ακόμα η συνείδηση της «ειδι-

κής ανάγκης» επηρεάζει τη διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης του μαθητή και

η ύπαρξη της διαταραχής επηρεάζει την εκλογή επαγγέλματος, τις διαπροσωπι-

κές σχέσεις, πιθανόν την προσαρμογή στην εργασία και ευρύτερα τη κοινωνική

τους προσαρμογή.

Οι γονείς συχνά κατηγορούνται ότι δεν φροντίζουν αρκετά για το παιδί τους, ότι

διαπράττουν λάθη στη διαπαιδαγώγηση και άλλα παρόμοια. Είναι σημαντικό να

κατανοήσει κανείς ότι πρόκειται για μια διαταραχή και ότι τα παιδιά που πάσχουν

από αυτή χρειάζονται συμπαράσταση και βοήθεια από το οικογενειακό, φιλικό και

σχολικό περιβάλλον αλλά και ιατρική παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήρι-

ξη.

Το σχολείο πρέπει να βοηθάει στην διαμόρφωση θετικών επαγγελματικών στά-

σεων –αντιλήψεων και στην κατεύθυνση ρεαλιστικών επιλογών. Για το λόγο αυτό

η κατά το δυνατόν πιο πρώιμη παρέμβαση του σχολείου με σκοπό τη διαμόρ-

φωση των επαγγελματικών στάσεων, αντιλήψεων, επιλογών, προτιμήσεων και

απόψεων παιδιών με διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότη-

τα και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες βοηθάει στη ισότιμη ένταξη του παιδιού

στο κοινωνικό σύνολο.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Τα τελευταία 10 χρόνια τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υ-

περκινητικότητα και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες έχουν βρεθεί στο κέντρο του

επιστημονικού ενδιαφέροντος διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. 

Στη βιβλιογραφία δύσκολα βρίσκει κανείς συμφωνία απόψεων ως προς τη συ-

χνότητα της ΔΕΠ. Το πρόβλημα δημιουργείται εν μέρει από τον ίδιο το ορισμό

της διαταραχής. Επιπλέον δεν έχει ακόμα βρεθεί μια σαφής μέθοδος που να δια-

πιστώνει την ύπαρξή της. Οι περισσότερες μελέτες βασίζονται σε κλίμακες αξιο-

λόγησης που συμπληρώνονται από δασκάλους, γονείς και γιατρούς.

Στις ΗΠΑ και στην Αγγλία μελέτες αναφέρουν ότι η συχνότητα εμφάνισης είναι

1% -5%. Σε μια ελληνική μελέτη της ψυχικής υγείας των παιδιών ηλικίας 6 – 8 ε-

τών (Papatheophilou κ.ά., 1981) στην ευρεία περιφέρεια Αθηνών αναφέρεται ότι

οι γονείς του 52,8% των αγοριών και του 55,56% των κοριτσιών παραπονέθηκαν

ότι τα παιδιά τους είναι υπερκινητικά.  Οι αναφορές είναι συνήθως συχνότερες για

τις χαμηλές κοινωνικο –οικονομικές ομάδες, ενώ δεν παρατηρούνται σαφείς δια-

φορές ανάμεσα στις διάφορες εθνικότητες. Οι πιθανότητες των αγοριών να εμ-

φανίσουν ΔΕΠ είναι εξαπλάσιες έως οχταπλάσιες από εκείνες των κοριτσιών

(Burnstetter & Silver, 1985).

Σύμφωνα με τα σημερινά ερευνητικά δεδομένα πρόκειται για μία διαταραχή η ο-

ποία ανάγεται σε ιδιαιτερότητες κατά την ωρίμανση της εγκεφαλικής λειτουργίας

και σχετίζεται με τους μηχανισμούς ρύθμισης της προσοχής και της κινητικής

δραστηριότητας. Ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστές οι αιτίες που προκαλούν αυτές

τις ιδιαιτερότητες.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Τα κλινικά χαρακτηριστικά διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τροποποιούνται

καθώς το παιδί συναλλάσσεται με το περιβάλλον του.

Βρεφική ηλικία
Το 60% περίπου των παιδιών τα οποία στη μέση παιδική ηλικία είχαν ΔΕΠ υ-

πήρξαν υπερβολικά ανήσυχα σαν μωρά (Stewart, 1966, Weis & Hechtman,

1984, Werry κ.ά. 1964). Στο ιστορικό τους αναφέρεται ότι είχαν κωλικούς

(Stewart, 1966) έκλαιγαν πολύ, νύσταζαν συνέχεια, είχαν προβλήματα φαγητού

και ύπνου (Campbell κ.ά., 1982) και δεν τους άρεσε να τα παίρνουν αγκαλιά. Η

κινητική τους εξέλιξη ήταν κάπως πιο γρήγορη αλλά παρουσίαζαν καθυστέρηση

στον έλεγχο των σφιγκτήρων και στην πρόσκτηση της γλώσσας (Fiedler κ.ά.,

1971). Τα προβλήματα αυτά αναμφισβήτητα επηρεάζουν τη σχέση μητέρας -

παιδιού με κατοπινές επιπτώσεις. Ελάχιστες είναι, όμως, οι περιπτώσεις στις ο-

ποίες οι γονείς απευθύνονται σε κάποιον ειδικό κατά τη βρεφική ηλικία του παι-

διού.

Προσχολική ηλικία
Στην ηλικία αυτή τα παιδιά που έχουν ΔΕΠ είναι εξαιρετικά δραστήρια. Η ενεργη-

τικότητά τους, όμως, είναι άσκοπη, χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Μεταπηδούν από

τη μια δραστηριότητα στην άλλη και σπάνια μπορούν να ασχοληθούν με το ίδιο

πράγμα περισσότερο από τρία λεπτά. Μοιάζουν σαν να μη φοβούνται τίποτα,

σαν να μην μπορούν να μάθουν από τις εμπειρίες τους. Η έντονη παρορμητικό-

τητά τους και η φαινομενική έλλειψη φόβου οδηγούν τα παιδιά αυτά σε επικίνδυ-

νες καταστάσεις. Σαν συνέπεια έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερα ατυχήμα-

τα και δηλητηριάσεις από ό,τι τα φυσιολογικά παιδιά και χρειάζονται επίβλεψη

(Minde κ.ά., 1971, Ross & Ross, 1982, Werry κ.ά., 1984). Συχνά χρειάζονται λι-

γότερο ύπνο από όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους και είναι επιρρεπή σε έ-

ντονες κρίσεις οργής όταν θυμώνουν και απογοητεύονται. Γενικά εκδηλώνουν

ελάχιστο ενδιαφέρον για τα αισθήματα των άλλων και συχνά δε συνειδητοποιούν

ότι προξενούν πόνο σε άλλα παιδιά. Η αδυναμία συγκέντρωσης, η παρορμητικό-
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τητά τους, η άσκοπη δραστηριότητα και η χαμηλή ανεκτικότητά τους στη ματαίω-

ση (low frustration tolerance) κάνουν τα παιδιά αυτά πολύ απαιτητικά καθώς δεν

μπορούν να παίξουν μόνα τους ή με άλλα παιδιά. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέ-

λεσμα τον αποκλεισμό τους από τους παιδικούς σταθμούς και άλλους χώρους

της γειτονιάς. Στον παιδικό σταθμό, στη διάρκεια του παιχνιδιού, κινητικά και κοι-

νωνικά δεν ξεχωρίζουν από τα άλλα παιδιά αλλά όταν χρειάζεται να καθίσουν και

να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες με την καθοδήγηση του δασκάλου, αναλώ-

νουν περισσότερο χρόνο όρθια, ασχολούμενα με άσχετα πράγματα (Campbell

κ.ά., 1982, Schleifer κ.ά., 1975).

Μέση παιδική ηλικία
Οι έρευνες και οι κλινικές περιγραφές παιδιών της μέσης παιδικής ηλικίας που

έχουν ΔΕΠ έδειξαν ότι στην ηλικία αυτή η διαταραχή επηρεάζει, όλο και περισσό-

τερο, σημαντικές πλευρές της ζωής του παιδιού και ότι η πλειοψηφία των παι-

διών αυτών παραπέμπεται στους ειδικούς κατά τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημο-

τικού Σχολείου (Sutterfield & Dawson, 1971).

Η υπερκινητικότητα είναι το κύριο παράπονο στο σπίτι και στο σχολείο, αν και οι

αθλητικές δραστηριότητες καμιά φορά προσφέρουν κοινωνικά παραδεκτές διεξό-

δους. Άλλες όμως εκδηλώσεις του συνδρόμου κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή στο

σπίτι και στο σχολείο. Το παιδί με ΔΕΠ παρουσιάζει ξαφνικές και γρήγορες εναλ-

λαγές ψυχικής διάθεσης. Συχνά επαναστατεί εναντίον οποιασδήποτε μορφής

πειθαρχίας και γίνεται πεισματάρικο και ανταγωνιστικό. Αυτές οι εκδηλώσεις

προκαλούν διενέξεις μέσα στην οικογένεια και στο σχολείο και κάνουν το παιδί να

αισθάνεται ένοχο και ανάξιο, πράγμα που το οδηγεί σε κοινωνική απομόνωση.

Οι συνομήλικοι τα θεωρούν «νταήδες», δειλούς, κακούς συμπαίκτες. Καμιά φορά

τα παιδιά με ΔΕΠ στρέφουν την επιθετικότητά τους σε μικρότερα παιδιά και γίνο-

νται αρχηγοί τους (Campbel & Cluss, 1982).
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Στο σχολείο η επίδοσή τους συνήθως μειώνεται, εξαιτίας της έλλειψης προσοχής

και παρορμητικότητας, ενώ η ανάγκη για ενίσχυση επιδεινώνει τα κοινωνικά

προβλήματα με τους συνομηλίκους και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Εφηβεία
Στην εφηβεία τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας αμβλύνονται αλλά τα παιδιά

αυτά εξακολουθούν να είναι πιο ενεργητικά και παρορμητικά από τα άλλα παιδιά

της ηλικίας τους και ξεχωρίζουν μέσα στην τάξη (Mendelson κ.ά., 1971, Weis,

1971). Εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Σε μια διεξοδική δια-

χρονική μελέτη 64 παιδιών με μέσο όρο ηλικίας 13 ετών και φυσιολογική νοημο-

σύνη, οι Weis και συνεργάτες αναφέρουν ότι σε 70% των περιπτώσεων οι μητέ-

ρες περιγράφουν τα παιδιά τους ως επιθετικά, συναισθηματικά ανώριμα και με

κακή σχολική επίδοση. Επιπλέον, 30% δεν είχαν στενούς φίλους και 25% είχαν

εκδηλώσει αντικοινωνική συμπεριφορά στην οποία συμπεριλαμβάνονταν κλοπές,

αλητεία, καθώς και χρήση οινοπνευματωδών ποτών και τοξικών ουσιών. Άλλες

μελέτες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήματα (Weis, 1971).

Έτσι όταν τα παιδιά αυτά φτάσουν στην εφηβεία έχουν ήδη διαμορφώσει μια πο-

λύ κακή εικόνα του εαυτού τους, εξαιτίας των χρόνιων σχολικών και κοινωνικών

προβλημάτων.
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Ενήλικη ζωή
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ΔΕΠ της παιδικής ηλικίας συνδέεται με ψυχοπαθολογι-

κές καταστάσεις της ενήλικης ζωής, όπως ο αλκοολισμός στους άνδρες και οι

διαταραχές μετατροπής (conversion) στις γυναίκες.

Μια μελέτη δεκαετούς παρακολούθησης 76 υπερκινητικών ατόμων ηλικίας 17 –

24 ετών που έγινε στο Νοσοκομείο Παίδων του Μόντρεαλ, κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι ενώ λίγα υπερκινητικά παιδιά παρουσιάζουν αργότερα σοβαρές διατα-

ραχές (στις περισσότερες των περιπτώσεων ψύχωση ή σχιζοφρένια) ή είναι μό-

νιμοι παραβάτες του νόμου, η πλειοψηφία εξακολουθεί και στα πρώτα χρόνια της

ενήλικης ζωής να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα του συνδρόμου του υπερκι-

νητικού παιδιού. Για παράδειγμα εξακολουθεί να υπάρχει η παρορμητικότητα, η

χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, οι υποδεέστερες κοινωνικές δεξιότητες, η χαμηλή

αυτοεκτίμηση και η κινητική ανησυχία. Περισσότερα υπερκινητικά άτομα είχαν

διωχθεί ποινικά κατά την πενταετία πριν αρχίσει η έρευνα και παρουσίαζαν δια-

ταραχές χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Weis & Hechtman, 1984).
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Ορισμένα συμπτώματα της ΔΕΠ μπορούν να παρατηρηθούν και σε παιδιά που

εμφανίζουν άλλες διαταραχές, όπως νοητική υστέρηση, σχιζοφρένεια, αυτισμό,

συναισθηματικές διαταραχές της συμπεριφοράς, υπερβολική δραστηριότητα α-

νάλογη της ηλικίας του παιδιού καθώς και σε παιδιά που ζουν μέσα σε ένα ανε-

παρκές, ανοργάνωτο και χαώδες περιβάλλον. Η διαφοροποίηση των καθυστερη-

μένων ή ψυχωσικών παιδιών μπορεί να είναι εύκολη, ενώ η διάκριση της ΔΕΠ

από τη διαταραχή της συμπεριφοράς ή της αποδιοργάνωσης (που προκαλείται

από το χαώδες – ανοργάνωτο περιβάλλον) μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη

και σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και οι δύο διαγνώσεις να είναι δικαιολογημέ-

νες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ
Η αιτιολογία της ΔΕΠ είναι άγνωστη και ίσως να αποτελεί το τελικό κοινό μονο-

πάτι πολλών, διαφορετικών αιτιολογικών παραγόντων. Χρειάζονται περισσότερες

έρευνες για να διαπιστωθεί ίσως ποιοι παράγοντες ή συνδυασμοί παραγόντων

έχουν τις πιο σημαντικές αιτιολογικές επιδράσεις.

Στους παράγοντες που έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι περιλαμβάνονται:

Οργανικοί παράγοντες
Ιστορικά η ΔΕΠ παρατηρήθηκε, για πρώτη φορά, σε παιδιά με εγκεφαλικό τραύ-

μα ή μόλυνση. Από τότε οι επιστήμονες προσπαθούν να συνδέσουν αιτιολογικά

το σύνδρομο με διάφορους οργανικούς παράγοντες όπως εγκεφαλική βλάβη, γε-

νετικές ανωμαλίες, βιοχημικές διαταραχές, μολύνσεις, δηλητηριάσεις και ελαφρές

νευρολογικές ανωμαλίες. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να

αποδεικνύουν τα παραπάνω.
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Ο Wender (1971) υποθέτει ότι μέσα στον εγκέφαλο διάφοροι νευρομεταβιβαστές

μπορεί να ωριμάζουν σε διαφορετικές ηλικίες δημιουργώντας έτσι μια διαταραχή

των διεγερτικών και ανασταλτικών συστημάτων του νευρικού συστήματος. Αυτή η

διαταραχή είναι, με τη σειρά της, υπεύθυνη για την αφύσικη δραστηριότητα.

Γενετικοί παράγοντες
Οι λίγες μελέτες (Cantweell, 1972, Lopez, 1965, Morrison & Stewart, 1973,

Willerman, 1973) της βιολογίας των παιδιών με ΔΕΠ που έχουν γίνει με δίδυμα

και υιοθετημένα δίδυμα δείχνουν ότι υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις γενετικών

παραγόντων στη ΔΕΠ.

Αλλεργίες
Πρόσφατα εκφράστηκε η άποψη ότι ορισμένα συστατικά της διατροφής προκα-

λούν συμπεριφορά τύπου ΔΕΠ. Ο Feingold (1975) θεωρεί υπεύθυνες τις τεχνη-

τές γεύσεις ή τα συντηρητικά, ενώ άλλοι αποδίδουν ευαισθησία σε κοινές τροφές,

όπως τον σιτάρι, το γάλα, το καλαμπόκι, τα αβγά, ακόμα και τη ζάχαρη. Η διαιτη-

τική θεωρία της υπερκινητικότητας βρίσκεται υπό εξέταση.



21

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Όπως φαίνεται από τις κλινικές περιγραφές, τα παιδιά με ΔΕΠ μπορεί να έχουν

πολλαπλά προβλήματα. Ορισμένες δυσκολίες τους μπορεί να είναι πρωτογενείς

ενώ άλλες δευτερογενείς. Έτσι, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παι-

διών αυτών, χρειάζονται διεξοδικές αξιολογήσεις και κατάρτιση θεραπευτικών

προγραμμάτων. Τα παραπάνω αφορούν τον οργανικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό

και συναισθηματικό τομέα.

Συνοπτικά η θεραπεία εστιάζεται κατά κανόνα σε τέσσερις κύριους τομείς:

♦  συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με το παιδί,

♦  συμβουλευτική με τους γονείς,

♦  συνεργασία με το σχολείο,

♦  φαρμακευτική αγωγή.

Η συμβουλευτική περιλαμβάνει την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών

στους γονείς σχετικά με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικό-

τητας καθώς και παιδαγωγική βοήθεια στους γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η ψυχοθεραπεία του υπερκινητικού παιδιού περιλαμβάνει προγράμματα συμπε-

ριφοριστικής προσέγγισης σε μεμονωμένες ή ομαδικές συνεδρίες με στόχο την

αυτορύθμιση της συμπεριφοράς, την αύξηση της προσοχής και τον έλεγχο της

παρορμητικότητας. Συχνά συμμετέχουν και οι γονείς σε αυτά τα προγράμματα.

Η φαρμακευτική αγωγή συνίσταται στη χορήγηση φαρμάκου το οποίο υποβοηθά

το παιδί στο να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Πολλοί γονείς εκφράζουν ανησυχία

σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων σε παιδιά. Η συγκεκριμένη φαρμακευτική α-

γωγή καθώς και η δράση της, όπως και οι ενδεχόμενες παρενέργειες, έχουν με-
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λετηθεί επαρκώς σε διεθνές επίπεδο. Το χορηγούμενο φάρμακο (Ritalin) δεν εί-

ναι κατασταλτικό (ηρεμιστικό) αλλά, αντίθετα, διεγερτικό, όπως ο καφές. Η χορή-

γησή του πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση έμπειρου γιατρού, ο οποίος θα

έχει τον έλεγχο της χορηγούμενης δόσης και δράσης του.

Πρέπει να τονιστεί ότι η φαρμακοθεραπεία της ΔΕΠ αποτελεί μέρος μόνο του συ-

νόλου της θεραπευτικής διαδικασίας και είναι αρκετά σπάνια. Συνήθως πρέπει να

συνδυάζεται με μία ή περισσότερες μορφές παρέμβασης (π.χ. θεραπεία της συ-

μπεριφοράς, συμβουλευτική γονέων, εκπαιδευτική θεραπεία, εκπαίδευση κοινω-

νικών δεξιοτήτων, ατομική ή/ και οικογενειακή ψυχοθεραπεία ανάλογα με τις ανά-

γκες του συγκεκριμένου παιδιού). Ορισμένοι κλινικοί υποστηρίζουν ότι πρώτα

πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι τεχνικές παρέμβασης και τα φάρμακα να προ-

στίθενται στο θεραπευτικό πρόγραμμα μόνο εφόσον οι άλλες μορφές παρέμβα-

σης δεν μπορέσουν να θεραπεύσουν τελείως τα προβλήματα. Σπάνια χρησιμο-

ποιούνται φάρμακα σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

Αναλυτικότερα η ολοκληρωμένη αξιολόγηση και θεραπεία περιλαμβάνει κατά το-

μείς:

Οργανικός τομέας

♦  Προσεκτικό και λεπτομερές ιστορικό της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της

εξέλιξης του παιδιού από τη βρεφική ηλικία, το οποίο θα βοηθήσει στη διά-

γνωση και στον αποκλεισμό άλλων πιθανοτήτων (όπως σημαντική καθυστέ-

ρηση, εγκεφαλική βλάβη, αλλεργίες κ.ά.).

♦  Πλήρης ιατρική και νευρολογική εξέταση, καθώς και ηλεκτροεγκεφαλογράφη-

μα για το αποκλεισμό σημαντικών νευρολογικών βλαβών (επιληψία, εγκεφα-

λική παράλυση).

Τα αβληχρά νευρολογικά σημεία (π.χ. σύγχυση αριστερού δεξιού, αδέξιο βήμα

κ.ά.) δεν είναι ασυνήθιστα στα παιδιά με ΔΕΠ.
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Εκπαιδευτικός τομέας

♦  Διεξοδική εκπαιδευτική αξιολόγηση με προσδιορισμό του Δείκτη Νοημοσύνης,

εξετάσεις για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων μαθησιακών δυσκολιών και

ακριβή καθορισμό του επιπέδου της σχολικής επίδοσης του παιδιού στα διά-

φορα βασικά μαθήματα.

♦  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πλαισίου: Η σημασία του όσον το δυνατόν κα-

ταλληλότερου εκπαιδευτικού πλαισίου είναι τεράστια. Ένα κατάλληλο εκπαι-

δευτικό πλαίσιο πρέπει να έχει τη σωστή δομή, να είναι ευέλικτο, ώστε να

μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού. Μπορεί να χρειά-

ζεται μεγαλύτερη αναλογία δασκάλων – μαθητών ή ακόμα και μια ατομική

προσέγγιση για τους τομείς στους οποίους το παιδί παρουσιάζει μεγαλύτερες

δυσκολίες. Ένα διορθωτικό πρόγραμμα, που θα παρείχε ατομική εποπτεία

για την αποκατάσταση των ελλείψεων στο σχολείο, την αντιμετώπιση των μα-

θησιακών δυσκολιών του παιδιού και την εκπαίδευση στις δεξιότητες οργά-

νωσης και εκμάθησης, θα ήταν ιδανικό. Στη διαδικασία αυτή μπορούν να

βοηθήσουν δάσκαλοι, γονείς, θεραπευτές και εθελοντές. Συγχρόνως, όμως,

απαιτείται επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους.

Κοινωνικός τομέας

♦  Εκτίμηση των δυσκολιών της συμπεριφοράς του παιδιού με προσεκτικό

προσδιορισμό των συνθηκών και των συγκεκριμένων καταστάσεων στις ο-

ποίες εκδηλώνονται τα συμπτώματα, εκτίμηση της σοβαρότητας των συ-

μπτωμάτων καθώς και της διάρκειας του προβλήματος.

♦  Εκτίμηση των σχέσεων του παιδιού με τους συνομήλικους και των δυσκολιών

που μπορεί να παρουσιάζουν οι σχέσεις αυτές.

♦  Εντοπισμός ειδικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων που μπορεί να

έχει το παιδί. Σημαντικό είναι να καταγραφούν (στο επίπεδο της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης) και τα ενδιαφέροντα, ικανότητες, δεξιότητες που έχουν

σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Στοιχεία αυτής της κατα-
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γραφής παρουσιάζονται αναλυτικά στις μελέτες περιπτώσεων της έρευνάς

μας.

Τα προγράμματα συμπεριφοράς και κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να βοηθή-

σουν το παιδί να κερδίσει μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή, ελαττώνοντας έτσι το

αίσθημα της απόρριψης και της απομόνωσης, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή

του και κάνοντάς το να νιώσει ότι είναι αποδεκτό. Η θεραπεία που βασίζεται στη

γνωστική θεωρία έχει χρησιμοποιηθεί με κάποια επιτυχία, βοηθώντας το παιδί να

διαμορφώσει το δικό του τρόπο επίλυσης προβλημάτων και την κοινωνική του

συμπεριφορά μέσα από μια διεργασία σταδιακού λεκτικού αυτοελέγχου και κα-

θοδήγησης. Η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης και

τα πλεονεκτήματά της, σε σύγκριση με τις άλλες μορφές θεραπείας μένει να α-

ποδειχτεί.

Συναισθηματικός τομέας

♦  Αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και του τρόπου

που βλέπει τον εαυτό του, την οικογένειά του, τους συνομήλικους και το σχο-

λείο του.

♦  Εκτίμηση των ισχυρών στοιχείων της προσωπικότητάς του και του καλύτερου

τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπίσει τις

δυσκολίες του.

Τα υπερκινητικά παιδιά (ιδίως τα πιο μεγάλα) έχουν, συχνά, πολλές δυσκολίες:

χαμηλή αυτοεκτίμηση, μοναξιά, έντονο θυμό (που δεν εκδηλώνεται), εχθρότητα,

απελπισία, κατάθλιψη.

Όταν τα παραπάνω είναι εμφανή, μπορεί να χρειάζεται ατομική ψυχοθεραπεία

και συμβουλευτική. Η θεραπεία μπορεί να είναι μια επανορθωτική συναισθηματι-

κή εμπειρία μέσα από την οποία το παιδί βιώνει την αποδοχή, εκτίμηση και αξία

και, συγχρόνως, μια ευκαιρία να κατανοήσει και να αποδεχτεί τις ικανότητες και

αδυναμίες του. Μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει καλύτερα τα συναισθήματα

που δεν εξωτερικεύει και να μάθει να τα εκφράζει. Οι παραπάνω εμπειρίες μπο-

ρεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αισιοδοξία και να κάνουν το παιδί να νιώσει ότι
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μπορεί να ελέγξει το περιβάλλον του και να αντλήσει από αυτό ευχαρίστηση, ικα-

νοποίηση και επιτυχία.

Οι οικογένειες συχνά δεν ξέρουν πώς να φερθούν στο υπερκινητικό παιδί τους.

Πασχίζουν να θέσουν τα κατάλληλα όρια, αντιπαλεύουν με την απογοήτευση και

το θυμό που νιώθουν για όλα τα συνεχιζόμενα προβλήματα και χάνουν κάθε ελ-

πίδα για τη βελτίωση της κατάστασης που βιώνουν.

Η καθοδήγηση, η συμβουλευτική και, καμιά φορά, η εκπαίδευση των γονέων είναι

σημαντική βοήθεια ώστε η οικογένεια να γίνει ικανή για την αντιμετώπιση των

προβλημάτων με το υπερκινητικό παιδί. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δυναμική

της οικογένειας ή η οικογενειακή παθολογία είναι τέτοιες που να είναι αναγκαία η

οικογενειακή θεραπεία ή η ατομική θεραπεία γονέα. Το παιδί μπορεί να αποτελεί

το «μαύρο πρόβατο» εξαιτίας των εντάσεων που βιώνουν οι γονείς για άλλους

λόγους. Ο γονέας μπορεί να διακρίνει στο παιδί του αρνητικές πλευρές του εαυ-

τού του και να αντιδρά υπερβολικά στην προσπάθειά του να τις εξαλείψει. Η πα-

ρουσία ενός μόνο γονέα μπορεί να κάνει την αντιμετώπιση του παιδιού με ΔΕΠ

ακόμα πιο δύσκολη. Ομάδες υποστήριξης για τους γονείς ή/ και για τα παιδιά

μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες. Το μοίρασμα των εμπειριών με άλλους που

βρίσκονται στην ίδια θέση προσφέρει στους γονείς ιδέες αλλά και συναισθηματική

στήριξη.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σήμερα είναι γενικά παραδεκτό ότι η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης

του ατόμου αρχίζει από τη στιγμή που το άτομο, μέσα στα οικογενειακά πλαίσια,

αποκτά συνείδηση για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Η όλη διαδικασία

οργανώνεται και συστηματοποιείται στα πλαίσια της εκπαίδευσης αρχίζοντας α-

πό το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό και συνεχίζοντας στο Γυμνάσιο, το Λύκειο,

την Τριτοβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ),  στη νέα δομή

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καλείται να αποτελέσει το σύνολο των

εμπειριών που πρέπει να παρέχονται στους εκπαιδευόμενους με στόχο τη σω-

στή τους εξέλιξη και τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις εκπαιδευτικές επαγ-

γελματικές και άλλες αποφάσεις, με επίγνωση όλων των όρων που χρειάζεται να

λάβουν υπόψη τους.

Σε μια κοινωνία που γίνεται όλο και πιο σύνθετη και όλο και πιο απρόβλεπτη, σε

μια αγορά εργασίας την οποία λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης χαρακτηρίζει η

ρευστότητα και η αβεβαιότητα, ο θεσμός του ΣΕΠ καλείται σε εθνικό και παγκό-

σμιο επίπεδο να αποτελέσει παράγοντα αντιστάθμισης μέσω παρεμβάσεων

προς το άτομο αλλά και το περιβάλλον του (σχολικό, οικογενειακό, κοινωνικό και

επαγγελματικό) ώστε να διευκολυνθεί η εξέλιξη, μετάβαση και προσαρμογή του

στην αγορά εργασίας.

Γενικότερα ο θεσμός του ΣΕΠ μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα που θα συνδέσει

ενεργά και δυναμικά το σύστημα εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κα-

τάρτισης με την αγορά εργασίας, μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη

συλλογή και διάδοση των πληροφοριών που αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις
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και ανάγκες στην εκπαίδευση –κατάρτιση και αγορά εργασίας και ίσως το σημα-

ντικότερο, να διαπαιδαγωγήσει το νέο άτομο, ώστε να γίνει ικανό να παίρνει α-

ποφάσεις μετά από συνεκτίμηση όλων των δεδομένων.

Οι μαθητές είναι ανάγκη να εξασφαλίσουν, στο σχολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη

συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και αντίστοιχη εκπαίδευση ώστε να

μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική ως κοινωνική δρα-

στηριότητα ακολουθούν πάντοτε τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο

αυτών των εξελίξεων πρέπει να διαμορφώνονται οι στόχοι και η μεθοδολογία των

απαραίτητων παρεμβάσεων. Ο θεσμός του ΣΕΠ σήμερα, περισσότερο από κάθε

άλλη φορά, αντιμετωπίζει την ανάγκη προσαρμογής αντικειμένου και τρόπου

δράσης στη νέα πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτατες κοινωνι-

κοοικονομικές αλλαγές οι οποίες με τη σειρά τους διαμορφώνουν νέες διαφορετι-

κές συνθήκες εφαρμογής του.

Όσον αφορά τα άτομα με εδικές ανάγκες (= ΑμΕΑ) γενικά, η διαδικασία διαμόρ-

φωσης επαγγελματικών στάσεων και απόψεων από νωρίς είναι ιδιαίτερα σημα-

ντική για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ένταξή τους στην αγορά ερ-

γασίας ώστε να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητα και ισότιμα μέλη ενταγμένα

στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα και επικούρηση για

τους μαθητές με «ειδικές» ανάγκες στα πλαίσια του γενικού εκπαιδευτικού συ-

στήματος.
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Για την επαγγελματική συμβουλευτική των ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά και

ιδιαίτερα για τους μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητι-

κότητα και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες, απαιτείται να έχουν οι Εκπαιδευτικοί –

Σύμβουλοι εξειδικευμένες γνώσεις, σχετικά με τα προβλήματα των μαθητών αυ-

τών που παρεμβάλλονται στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και γνώση των δυνα-

τοτήτων και αναγκών τους, ώστε να είναι ικανοί να οδηγήσουν τη συμβουλευτική

διαδικασία αρχικά στην αντιστάθμιση των προβλημάτων τα οποία παρουσιάζει το

παιδί λόγω της διαταραχής του –π.χ. μικρότερη τάξη με λιγότερα ερεθίσματα, ο

μαθητής να βρίσκεται πιο κοντά στον εκπαιδευτικό, περισσότερος χρόνος για την

ολοκλήρωση ασκήσεων κ.λ.π.. Δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά  συχνά αναπτύσ-

σουν συναισθήματα μειονεξίας, απομόνωσης και απόσυρσης ή εκτρέπονται σε

προβλήματα διαγωγής χρειάζεται οι Εκπαιδευτικοί –Σύμβουλοι σε δεύτερο επί-

πεδο να προσπαθήσουν για την επανένταξη των μαθητών και την ανάπτυξη της

επαγγελματικής τους προοπτικής ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το δυνα-

μικό τους για τους ίδιους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο.

Είναι λοιπόν πολύ φυσικό κάθε ερευνητική προσπάθεια που θα βοηθά στον Ε-

παγγελματικό Προσανατολισμό και ιδιαίτερα των ΑμΕΑ, όπως είναι οι μαθητές με

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα και συνοδές μαθησιακές

δυσκολίες, για τους λόγους που προαναφέραμε, να θεωρείται ότι συμβάλλει ση-

μαντικά στη σωστή διαμόρφωση των διαδικασιών ΣΕΠ στο σχολείο αφού επιση-

μαίνει τις ειδικές ανάγκες που ενυπάρχουν στο γενικό πλαίσιο.

Στη σημερινή εποχή είναι αναγκαία η εξειδίκευση των διαδικασιών ΣΕΠ ώστε αυ-

τές να προσφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.

Έτσι το εκπαιδευτικό σύστημα καθίσταται δυναμικό –εξελικτικό δίνοντας ίσες ευ-

καιρίες σε όλους τους μαθητές, αποσκοπώντας να τους βοηθήσει να αποκτήσουν

δεξιότητες επιβίωσης μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Μάλιστα στα

πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα δώσει τη δυνατότητα ενημέρωσης για
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σπουδές και εργασία και γενικά κινητικότητα σε χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε προ-

γράμματα που εξειδικεύονται ή που απευθύνονται γενικά σους μαθητές.
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ΕΡΕΥΝΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι στόχοι της έρευνάς μας ήταν:

♦  Η καταγραφή των εμπειριών που αποκτούν οι μαθητές με υπερκινητικότητα,

διαταραχή προσοχής και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες στο χώρο της οικο-

γένειας και του σχολείου για την εργασία.

♦  Η καταγραφή της συμβολής του σχολείου, κατά την άποψη των μαθητών αυ-

τών,  για τη συστηματική και ουσιαστική επαγγελματική τους ανάπτυξη.

♦  Η ανίχνευση της αναγκαιότητας συμβουλευτικής στήριξης και παρακολούθη-

σης των μαθητών με διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικό-

τητα και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες.

♦  Η ανίχνευση ειδικών προσεγγίσεων στις διαδικασίες επαγγελματικού προσα-

νατολισμού που πρέπει να ακολουθούνται με βάση τις «ειδικές» ανάγκες των

μαθητών αυτών.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Από τους φακέλους των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων του Παιδοψυχιατρικού

Νοσοκομείου Αττικής, στην Αθήνα και την Παλλήνη, εντοπίστηκε ο πληθυσμός

των μαθητών με υπερκινητικότητα, διαταραχή προσοχής και συνοδές μαθησιακές

δυσκολίες (=πληθυσμός στόχος) από μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Σκοπός μας ήταν να εντοπίσουμε έναν πληθυσμό 20 (είκοσι) ατόμων με τον ο-

ποίο θα εργαστούμε με το μοντέλο της μελέτης περίπτωσης (case study) ώστε να

μπορέσουμε να ερευνήσουμε το θέμα διεξοδικά και σε βάθος. Τελικά μελετήθη-

καν 30 φάκελοι μαθητών από τους οποίους επελέγησαν 12. Η επιλογή έγινε:

♦  με βάση την πληρότητα των στοιχείων που παρείχαν οι φάκελοι,

♦  την κλινική εικόνα των μαθητών ως προς την υπό μελέτη διαταραχή,

♦  τη διάθεση μαθητών και γονέων για συμμετοχή και συνεργασία στην έρευνα.

Από τους 12 μαθητές τελικά κατορθώθηκε να συγκεντρωθούν ολοκληρωμένες

πληροφορίες και να σχηματισθούν τα προφίλ 10 παιδιών συνολικά που απετέλε-

σαν και το συνολικό πληθυσμό των μελετών περίπτωσης που επεξεργαστήκαμε.

Αυτό συνέβη γιατί τα παιδιά είχαν δυσκολίες να συμπληρώσουν τα Ερωτηματο-

λόγια επειδή τα θεωρούσαν μεγάλα και τους ήταν δύσκολο να προσηλωθούν για

τόσο χρόνο.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
Προηγήθηκε η καταγραφή της εκτίμησης του ψυχολογικού προφίλ των μα-

θητών με βάση τους φακέλους. Τα στοιχεία που ελήφθησαν βασίζονται στις δια-

γνώσεις που έγιναν με βάση τα κάτωθι εργαλεία:

♦  Ελληνικό WISC ΙΙΙ, Wechsler Κλίμακες Νοημοσύνης για παιδιά. Έκδοση 1997:

Δ. Δ. Γεώργας, Ι. Ν. Παρασκευόπουλος, Η. Γ. Μπεζεβέγκης, Ν. Δ. Γιαννίτσας.

(Μετάφραση και προσαρμογή μετά από σχετική άδεια της Psychological

Corporation USA). Για όσα παιδιά η εκτίμηση είχε γίνει με παλαιότερες εκδό-

σεις του WISC έγινε εκ νέου εκτίμηση με την πρόσφατη έκδοση από τα ειδι-

κευμένα μέλη της ομάδας.

♦  Ερωτηματολόγια Γονιών, Εφήβων και εκπαιδευτικών του Thomas Achenbach

που είναι σταθμισμένα για τον ελληνικό πληθυσμό.

Ακολούθησαν συμβουλευτικές συνεντεύξεις:

♦  με τους γονείς,

♦  με τα ίδια τα παιδιά,

ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία του προφίλ και άλλα στοιχεία που έκρινε η

ομάδα απαραίτητα. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια 30΄- 40΄ και έγιναν, με ραντε-

βού, εκτός ωρών λειτουργίας των Κέντρων (κυρίως απογεύματα). Συνήθως μετά

τη συνέντευξη ακολουθούσε η χορήγηση των Ερωτηματολογίων Επαγγελματικού

Προσανατολισμού για 1 ακόμη ώρα. Παρότι ο συνολικός χρόνος ξεπερνούσε τη 1

ώρα και 45 λεπτά εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν η διάθεση συνεργασίας

που επέδειξαν τόσο οι περισσότεροι από τους γονείς όσο και κάποια παιδιά. Μά-

λιστα πολλοί γονείς (αλλά και μαθητές) απεύθυναν ερωτήματα σχετικά με τον ε-
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παγγελματικό προσανατολισμό στους ερευνητές καθόλη τη διάρκεια της διαδικα-

σίας. Βέβαια, όπως και παραπάνω επισημάναμε, κάποια παιδιά ήταν αδύνατο να

προσηλωθούν για το χρόνο που χρειαζόταν για τη συμπλήρωση των Ερωτημα-

τολογίων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για την ανίχνευση των επαγγελματικών στάσεων, αντιλήψεων, επιλογών, προτι-

μήσεων και απόψεων των μαθητών με υπερκινητικότητα, διαταραχή προσοχής

και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες ακολουθήσαμε την παρακάτω διαδικασία:

 

Στη συμβουλευτική συνέντευξη που αναφέραμε ανωτέρω συζητήσαμε με τους

μαθητές με σκοπό να διευκρινίσουμε, σε πρώτο επίπεδο, α) τις απόψεις τους για

το ρόλο του σχολείου στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, β) τις στάσεις τους και

τον προγραμματισμό τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στη συνέ-

ντευξη θα προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε ποιο ρόλο παίζει η συνείδηση της

«ειδικής ανάγκης» στη διαδικασία επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Στη συμβουλευτική συνέντευξη με τους γονείς συζητήθηκαν θέματα προσδοκιών

των γονέων για την επαγγελματική εξέλιξη των παιδιών τους.

 

 Από τις συνεντεύξεις διαπιστώσαμε ότι πέραν των ειδικών προβλημάτων που

οφείλονται στην δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής, στην υπερκινητικότητα

και την παρορμητικότητα, η διαρκής αποδοκιμασία, απόρριψη και αέναες τριβές

(ακόμα και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον) που χαρακτηρίζουν συχνά το με-

γάλωμα και την εκπαίδευση αυτών των παιδιών  συμβάλλουν στη διαιώνιση ή και

στην επίταση των προβλημάτων τους γιατί δημιουργούν και συντηρούν  μια «κα-

κή» εικόνα εαυτού, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και συχνές δυσκολίες σχέσης με

τους άλλους. Ένα αποτέλεσμα της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της κακής αυτοει-
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κόνας υποθέτουμε ότι είναι και η συνύπαρξη συναισθηματικών διαταραχών-

άγχους κατάθλιψης και διαταραχών διαγωγής (εναντίωση, ανυπακοή, επιθετικό-

τητα κ.ά.) που επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και τον προγραμματισμό

για το μέλλον.

 

Ακολούθως δόθηκαν στους μαθητές εργαλεία (ερωτηματολόγια) για τη μελέτη

των επαγγελματικών τους προτιμήσεων –ενδιαφερόντων και επαγγελματικών ι-

κανοτήτων & αξιών.

Σκοπός μας είναι να δομηθεί το επαγγελματικό προφίλ των μαθητών σε σχέση με

τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

Τα εργαλεία ήταν:

♦  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

♦  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

της Εταιρείας ISON ! PsychoMetrica, που εδρεύει  στην Αθήνα για τα οποία έ-

χουμε την άδεια χορήγησης. Τα παραπάνω εργαλεία είναι σταθμισμένα στον ελ-

ληνικό πληθυσμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Σύμβουλο Επαγγελ-

ματικού Προσανατολισμού. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε για το συγκεκριμένο

πληθυσμό είναι ότι τα παιδιά δεν είχαν το «κουράγιο» να αφιερώσουν το χρόνο

που απαιτούσε η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Ενδιαφερόντων (το οποίο

αποτελείται από 237 ερωτήσεις).
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♦  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΦΗΒΩΝ (του Th. Achenbach) που ανιχνεύει ενδιαφέ-

ροντα, ασχολίες, δραστηριότητες αλλά και γενική ψυχοπαθολογία.  Το εργα-

λείο αυτό χρησιμοποιείται μόνο από παιδοψυχιάτρους και κλινικούς ψυχολό-

γους.

Επίσης, επιλεκτικά ανάλογα με την περίπτωση, κρίθηκε αναγκαίο από τα μέλη

της ομάδας να δοθούν:

♦  Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Γονείς (ADHD κατά DCM-IV)

Με βάση την παραπάνω πορεία προκύπτουν τα κάτωθι δεδομένα που αφορούν:

•  τα γενικά (κοινωνικοδημογραφικά ) στοιχεία του εξεταζόμενου,

•  το αίτημα με το οποίο είχαν αρχικά απευθυνθεί οι γονείς στην Ιατροπαιδαγω-

γική Υπηρεσία,

•  την εκτίμηση του ψυχολογικού προφίλ,

•  την περιγραφή του παιδιού με βάση τη συνέντευξη από την ομάδα,

•  την αυτοπεριγραφή του παιδιού με βάση το Ερωτηματολόγιο T.

ACHENBACH, [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ξεχωριστό για κάθε παιδί]

•  τη μαθησιακή εκτίμηση του παιδιού, από τους φακέλους και τη συνέντευξη,

•  τη γενική εκτίμηση της ομάδας από τη συνέντευξη,

•  τα δεδομένα που αφορούν το επαγγελματικό αναπτυξιακό προφίλ με βάση τις

εκτιμήσεις των εργαλείων [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ξεχωριστό για κάθε παιδί]
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
Ακολούθως παραθέτουμε τους ΠΙΝΑΚΕΣ – ΦΥΛΛΑ Ατομικών Καταγραφών

[ΦΑΚ] για κάθε υποκείμενο της Έρευνας ως προς τα δεδομένα της Γενικής Κατα-

γραφής, Ψυχολογικής και Μαθησιακής Εκτίμησης.

Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρατίθεται, ξεχωριστά για κάθε παιδί, η αυτοπεριγραφή με

βάση το Ερωτηματολόγιο T. ACHENBACH. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α δίνεται σε ξεχω-

ριστό τεύχος ως αποτελέσματα εξειδικευμένου κλινικού εργαλείου που χρησιμο-

ποιείται μόνο από παιδοψυχιάτρους και κλινικούς ψυχολόγους.

Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β παρατίθεται, για κάθε παιδί, στο ΦΑΚ, τα δεδομένα που α-

φορούν το επαγγελματικό αναπτυξιακό προφίλ με βάση τις εκτιμήσεις των αντί-

στοιχων εργαλείων. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β είναι στο σώμα της Έρευνας και αναφέ-

ρεται σε εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Σύμβουλος Επαγγελματικού

Προσανατολισμού.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [01]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 01
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11-01-1985 ΦΥΛΟ ΘΗΛΥ
ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ : 1 αδελφή μεγαλύτερη
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΙ

ΑΙΤΗΜΑ3

Μαθησιακές δυσκολίες
Παρορμητικότητα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 83
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 96
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 88
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Δυσκολίες στη συγκέντρωση
Χαμηλή αυτοπεποίθηση
Άγχος για το σχολείο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: ικανότητα στο όριο του μέτριου, κομπιάσματα, κακή ροή, χάσιμο σει-
ράς κατά την ανάγνωση, αντικαταστάσεις γραμμάτων
Κατανόηση κειμένου: καλή
Προφορική έκφραση: δυσκολίες στη διατύπωση νοημάτων, φτωχό λεξιλόγιο
Γραφή – ορθογραφία: δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, ορθογραφικά λάθη, μη τήρηση σημεί-
ων στίξης

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνεργάσιμη έφηβη
Παρορμητική
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Παρουσιάζει ανώριμη συμπεριφορά σε σχέση με την ηλικία της
Υπάρχουν καλές σχέσεις με τους γονείς

                                                          
3 Αναφέρεται το αρχικό αίτημα των γονέων προς την Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία, όπως έχει κα-
ταγραφεί στους Φακέλους των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων Αθήνας και Παλλήνης
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Κ. Σ. 014

! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους παρακάτω τομείς δραστη-

ριοτήτων:

 1. EΠAΓΓEΛMATA ΠOY ΣXETIZONTAI ME TH MOYΣIKH

 Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να ασχολείται με την μουσική. Tα άτομα που εργάζονται στο

χώρο αυτό παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούν. Mπορεί ακόμα να διδάσκουν

μουσική ή να διευθύνουν ορχήστρες. Oρισμένοι επίσης συνθέτουν μουσικά κομμάτια.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Mουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, τρα-

γουδιστής, ενορχηστρωτής, δάσκαλος μουσικής, κλπ.

 2. KAΛEΣ & EΦAPMOΣMENEΣ TEXNEΣ

 Δείχνει προτίμηση σε δημιουργικές δραστηριότητες και αναζητά ευκαιρίες για προσωπι-

κή έκφραση. Tα άτομα που απασχολούνται στο χώρο αυτό αγαπούν να ασχολούνται με

την εικόνα. Zωγραφίζουν, σχεδιάζουν, φωτογραφίζουν, ασχολούνται με την διακόσμηση

εσωτερικών χώρων, ή τον σχεδιασμό ρούχων, συντηρούν έργα τέχνης ή διδάσκουν

στους τομείς αυτούς.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Συντηρητής έργων τέχνης, σχεδιαστής, γραφί-

στας, φωτογράφος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής, designer, διακοσμητής εσω-

                                                          
4 υ: Κ. Σ. 01= υποκείμενο: αρχικά ονόματος – αύξων αριθμός στην έρευνα
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τερικών χώρων, σχεδιαστής κοσμημάτων, ζωγράφος, γλύπτης, καθηγητής καλών τε-

χνών, κλπ.

 3. ΨYXAΓΩΓIA AKPOATHPIOY

 Ενδιαφέρεται να ασχολείται με επαγγέλματα που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο

και πιο συγκεκριμένα με την ψυχαγωγία του κοινού. Tα άτομα που εργάζονται στο χώρο

αυτό μπορεί να σχετίζονται άμεσα με το κοινό, όπως με το να δίνουν παραστάσεις (μου-

σικές, θεατρικές), ή και έμμεσα διδάσκοντας άλλους στην τέχνη αυτή και φροντίζοντας

για την σωστή εκτέλεση των έργων.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Hθοποιός, ραδιο-

τηλεπαρουσιαστής, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, κωμικός, παραγωγός, διευθυ-

ντής σκηνής, ντισκ-τζόκεϋ, κλπ.

 4. EΠIBOΛH KANONIΣMΩN & NOMΩN

 Aυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεται να επιβάλει τους κανονισμούς και τους νόμους στους συ-

νανθρώπους της, έτσι ώστε να προστατεύει την υγεία, την περιουσία και τα δικαιώματά

τους. Tα άτομα που εργάζονται στους τομείς αυτούς μπορεί να ερευνούν εγκλήματα ή να

κάνουν ασφαλιστικούς ελέγχους.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Aστυφύλακας, αστυ-

νόμος, ντετέκτιβ, ελεγκτής ασφαλιστικών καλύψεων, τελωνειακός, επιθεωρητής δημό-

σιας υγιεινής, υπεύθυνος ασφαλείας, κλπ.

 

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέταση σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεωρεί

σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική της εργασία:

 Συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων: Θέλει να της δίνεται η ευκαιρία να κάνει πολλά δια-

φορετικά πράγματα και να μη ασχολείται με δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με

μεγάλη συχνότητα.

 Δημιουργικότητα: Θέλει να έχει μια δουλειά όπου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την

φαντασία της και την εφευρετικότητά της.

 Aνθρώπινη επαφή: Θέλει η δουλειά να την φέρνει σε στενή επαφή με άλλους ανθρώ-

πους και να της παρέχει τη δυνατότητα να τους βοηθά και να τους καθησυχάζει.
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 Yψηλές αποδοχές: Θέλει να αμείβεται καλά για τη δουλειά της.

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε το παιδί, κλήθηκε να υποδείξει τις

ικανότητες τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο

επάγγελμά της.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

 

•  Επιστημονική ικανότητα: Ευχέρεια στη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων και

στην κατανόηση επιστημονικών αρχών.

•  Κοινωνική ικανότητα: Να συνάπτει καλές σχέσεις με τους άλλους, να έχει ικανότη-

τα συνεργασίας, να θεωρείται φίλος από τους άλλους.

•  Ικανότητα πειθούς: Να μπορεί να μιλά εύκολα στους άλλους, να επηρεάζει τους

άλλους, να πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες με ευχέρεια.

•  Μουσική ικανότητα: Τραγούδι, μουσικό όργανο, μουσική σύνθεση, χορός, κλπ.

•  Καλλιτεχνική ικανότητα: Σχέδιο, διακόσμηση, σχεδιασμός, ζωγραφική, κλπ..
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [02]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 02
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 26-7-86 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΧΝ.

ΣΧΟΛΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ : 2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΙ

ΑΙΤΗΜΑ
Μαθησιακές δυσκολίες
Υπερκινητικότητα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 87
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 86
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 85
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες
Αδυναμία συγκέντρωσης – προσοχής
Μεγάλη διάσπαση
Φυσιολογική Νοημοσύνη
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: ικανότητα κάτω από όριο του μέτριου, κομπιάσματα, κακή ροή, χά-
σιμο σειράς κατά την ανάγνωση, αντικαταστάσεις γραμμάτων, η ανάγνωσή του υπολείπεται
κατά πολύ από το σχολικό επίπεδο που βρίσκεται
Κατανόηση κειμένου: κακή, δεν κατανοεί αφηρημένες έννοιες, δύσκολες λέξεις, αδυναμία α-
φομοίωσης λεκτικών πληροφοριών
Προφορική έκφραση: δυσκολίες στη διατύπωση νοημάτων, φτωχό λεξιλόγιο
Γραφή – ορθογραφία: ανορθογραφία, δυσγραφία, μη τήρηση σημείων στίξης
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνεργάσιμος
Παρορμητικός
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Παρουσιάζει ανώριμη συμπεριφορά σε σχέση με την ηλικία
Υπάρχουν καλές σχέσεις με τους γονείς
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Μ. Ε. 02
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 1. MHXANOΛOΓIA & ΦYΣIKEΣ EΠIΣTHMEΣ

 Τον ενδιαφέρει ένα επάγγελμα που θα του επιτρέπει να ασχολείται με τεχνικά και μηχα-

νολογικά θέματα, και να επιτυγχάνει πρακτικά αποτελέσματα στη δουλειά του. Σαν μη-

χανικός μπορεί να σχεδιάσει, ή να οργανώσει την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών ε-

γκαταστάσεων, συγκροτημάτων πολυκατοικιών, αεροδρομίων κλπ. Mπορεί να χρειαστεί

επίσης να ασχοληθεί με την έρευνα στον τομέα της φυσικής, των μαθηματικών, ή της

χημείας.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω τεχνικά επαγγέλματα: Mηχανολόγος

μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, χημικός μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέ-

κτονας, τοπογράφος, μηχανικός H/Y, μετεωρολόγος, περιβαλλοντολόγος, χημικός, μη-

χανικός παραγωγής, τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων, κλπ.

 2. EΠIBOΛH KANONIΣMΩN & NOMΩN

 Τον ενδιαφέρει να επιβάλει τους κανονισμούς και τους νόμους στους συνανθρώπους

του, έτσι ώστε να προστατεύει την υγεία, την περιουσία και τα δικαιώματά τους. Tα άτο-

μα που εργάζονται στους τομείς αυτούς μπορεί να ερευνούν εγκλήματα ή να κάνουν α-

σφαλιστικούς ελέγχους.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Aστυφύλακας, αστυ-

νόμος, ντετέκτιβ, ελεγκτής ασφαλιστικών καλύψεων, τελωνειακός, επιθεωρητής δημό-

σιας υγιεινής, υπεύθυνος ασφαλείας, κλπ.
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 3. AΘΛHTIΣMOΣ & ΨYXAΓΩΓIA

 Τον ενδιαφέρει να αθλείται, καθώς και να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους κατά τον ελεύθε-

ρό τους χρόνο. Tα άτομα του χώρου εργάζονται ως επαγγελματίες αθλητές, αλλά και ως

οδηγοί, εμψυχωτές ομάδων, αρχηγοί κατασκηνώσεων κλπ.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: επαγγελματίας αθλη-

τής, γυμναστής, αρχηγός κατασκηνώσεων, οδηγός αγώνων, ιππέας, ακροβάτης, ζο-

γκλέρ, κασκαντέρ, κλπ.

 4. ΔIOIKHTIKA

 Τον ενδιαφέρει ένα επάγγελμα που θα του δίνει τη δυνατότητα να ηγείται άλλων, ασκώ-

ντας επιρροή και κατευθύνοντάς τους. Tα άτομα του χώρου αναλαμβάνουν την οργάνω-

ση και τη διοίκηση μεγάλων ιδιωτικών ή κρατικών επιχειρήσεων. Συχνά οργανώνουν και

ελέγχουν την δουλειά άλλων ανθρώπων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω διοικητικά επαγγέλματα: Διοικητικό

στέλεχος επιχείρησης, διευθυντής καταστήματος, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου, υπεύ-

θυνος παραγωγής, διευθυντής προσωπικού, υπεύθυνος εισαγωγών/ εξαγωγών, πρόε-

δρος διοικητικού συμβουλίου, κλπ.

 
Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέτασή του σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θε-

ωρεί σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργα-

σία:

 Eπαγγελματική σταθερότητα: Επιθυμεί μια σταθερή δουλειά  με ελάχιστες  πιθανότη-

τες απόλυσης.

 Kύρος, γόητρο: Επιθυμεί μια δουλειά που να του παρέχει κύρος και να εμπνέει σεβα-

σμό σε τρίτους.

 Yψηλοί στόχοι: Θεωρεί σημαντικό το να του παρέχεται η δυνατότητα να κάνει σπου-

δαία πράγματα και να πετυχαίνει δύσκολους στόχους.

 Συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων: Επιθυμεί να του δίνεται η ευκαιρία να κάνει πολλά

διαφορετικά πράγματα και να μην ασχολείται με δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται

με μεγάλη συχνότητα.
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 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Γυμναστής

  2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Μηχανικός

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

 Μαθηματική ικανότητα: Ευχέρεια στη χρήση μαθηματικών προβλημάτων και στην κα-

τανόηση αριθμητικής λογικής.

 Ικανότητα αντίληψης χώρου: Ευχέρεια στη διαπίστωση διαφορών στο μέγεθος, στη

μορφή και το σχήμα.

 Κοινωνική ικανότητα: Να συνάπτει καλές σχέσεις με τους άλλους, να έχει ικανότητα

συνεργασίας, να θεωρείται φίλος από τους άλλους.

 Ικανότητα πειθούς: Να μπορεί να μιλά εύκολα στους άλλους, να επηρεάζει τους άλ-

λους, να πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες με ευχέρεια.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [03]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 03
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 18-12-85 ΦΥΛΟ ΘΗΛΥ
ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΠΟΦ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΦ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΙ

ΑΙΤΗΜΑ
Μαθησιακές δυσκολίες
Διάσπαση συγκέντρωσης

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 92
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 96
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 93
(υποψία οργανικότητας)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Ευγενική
Συναισθηματική
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Ορθογραφικά λάθη
Προσθέσεις – αντικαταστάσεις
Δυσκολία στη γραπτή διατύπωση
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνεργάσιμη - Ευαίσθητη

ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Μ. Α. 03
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 1. KAΛEΣ & EΦAPMOΣMENEΣ TEXNEΣ

 Δείχνει προτίμηση σε δημιουργικές δραστηριότητες και αναζητά ευκαιρίες για προσωπι-

κή έκφραση. Tα άτομα που απασχολούνται στο χώρο αυτό αγαπούν να ασχολούνται με

την εικόνα. Zωγραφίζουν, σχεδιάζουν, φωτογραφίζουν, ασχολούνται με την διακόσμηση

εσωτερικών χώρων, ή τον σχεδιασμό ρούχων, συντηρούν έργα τέχνης ή διδάσκουν

στους τομείς αυτούς.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Συντηρητής έργων τέχνης, σχεδιαστής, γραφί-

στας, φωτογράφος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής, designer, διακοσμητής εσω-

τερικών χώρων, σχεδιαστής κοσμημάτων, ζωγράφος, γλύπτης, καθηγητής καλών τε-

χνών, κλπ.

 2. AΘΛHTIΣMOΣ & ΨYXAΓΩΓIA

 Την ενδιαφέρει να αθλείται, καθώς και να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους κατά τον ελεύθε-

ρό τους χρόνο. Tα άτομα του χώρου εργάζονται ως επαγγελματίες αθλητές, αλλά και ως

οδηγοί, εμψυχωτές ομάδων, αρχηγοί κατασκηνώσεων κλπ.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: επαγγελματίας αθλη-

τής, γυμναστής, αρχηγός κατασκηνώσεων, οδηγός αγώνων, ιππέας, ακροβάτης, ζο-

γκλέρ, κασκαντέρ, κλπ.
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 3. EΠAΓΓEΛMATA ΠOY ΣXETIZONTAI ME TH MOYΣIKH

 Την ενδιαφέρει να ασχολείται με την μουσική. Tα άτομα που εργάζονται στο χώρο αυτό

παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούν. Mπορεί ακόμα να διδάσκουν μουσική ή

να διευθύνουν ορχήστρες. Oρισμένοι επίσης συνθέτουν μουσικά κομμάτια.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Mουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, τρα-

γουδιστής, ενορχηστρωτής, δάσκαλος μουσικής, κλπ.

 4. ΨYXAΓΩΓIA AKPOATHPIOY

 Την ενδιαφέρει να ασχολείται με επαγγέλματα που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο

και πιο συγκεκριμένα με την ψυχαγωγία του κοινού. Tα άτομα που εργάζονται στο χώρο

αυτό μπορεί να σχετίζονται άμεσα με το κοινό, όπως με το να δίνουν παραστάσεις (μου-

σικές, θεατρικές), ή και έμμεσα διδάσκοντας άλλους στην τέχνη αυτή και φροντίζοντας

για την σωστή εκτέλεση των έργων.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Hθοποιός, ραδιο-

τηλεπαρουσιαστής, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, κωμικός, παραγωγός, διευθυ-

ντής σκηνής, ντισκ-τζόκεϋ, κλπ.

 

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέτασή της σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεω-

ρεί σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική της εργασί-

α:

 Yψηλές αποδοχές: Θέλει να αμείβεται καλά για τη δουλειά της.

 Yψηλοί στόχοι: Θεωρεί σημαντικό το να της παρέχεται η δυνατότητα να κάνει σπουδαία

πράγματα και να πετυχαίνει δύσκολους στόχους.

 Πνευματική δραστηριότητα: Θέλει μια δουλειά που να της προσφέρει πνευματικά ερε-

θίσματα και να της επιτρέπει να αξιοποιεί τις πνευματικές της ικανότητες.

 Σωματική δραστηριότητα: Eπιθυμεί η δουλειά της να απαιτεί κίνηση και χρήση σωμα-

τικής δύναμης.
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 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Αθλητισμός

  2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Καλές & Εφαρμοσμένες τέχνες (Διακοσμήτρια, σχεδιάστρια, ζωγράφος, τραγουδίστρια)

 

Ικανότητες
 

 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

της.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

 

 Καλλιτεχνική ικανότητα: Σχέδιο, διακόσμηση, σχεδιασμός, ζωγραφική, κλπ.

 Μουσική ικανότητα: Τραγούδι, μουσικό όργανο, μουσική σύνθεση, χορός, κλπ.

 Ικανότητα αντίληψης χώρου: Ευχέρεια στη διαπίστωση διαφορών στο μέγεθος, στη

μορφή και το σχήμα.

 Διδακτική ικανότητα: Να βοηθά τους άλλους να μαθαίνουν, να καθοδηγεί τους άλλους

στην εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [04]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 04
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Β.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 20- 05-1987 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΕΙ ΑΕΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ : 2 αδέλφια
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ
Μαθησιακές δυσκολίες
Υπερκινητικότητα
Διάσπαση συγκέντρωσης
Προκλητική συμπεριφορά
Επιθετικότητα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 90
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 66
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 75
(υποψία οργανικότητας)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Υπερεκτίμηση εαυτού
Τελετουργίες (συνεχές πλύσιμο χεριών)
Φοβίες
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: πολύ καλή
Κατανόηση κειμένου: μέτρια
Προφορική έκφραση: καλή
Γραφή – ορθογραφία: δυσγραφία- ιδιότυπη γραφή, ανορθογραφία
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Προκλητική – εναντιωματική συμπεριφορά
Λογορροϊκός
Παρορμητικός
Μειωμένη ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης
Δυσχέρεια στη διαφοροποίηση σημαντικών και μη σημαντικών στοιχείων
Ανασφάλεια
Προσκόλληση στους γονείς
Δεν έχει εξωσχολικές δραστηριότητες
Πατέρας: αγχώδης
Κακές σχέσεις γονέων με παιδί
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Β. Α. 04
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που δόθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει τις δρα-

στηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά. Όμως το ίδιο αρ-

νήθηκε να το τελειώσει με τη δικαιολογία ότι βαρέθηκε. Έτσι το Ερωτηματολόγιο Ενδια-

φερόντων έμεινε ατελείωτο και δεν συμπεριλήφθηκε στο προφίλ του παιδιού.

 

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέτασή του σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θε-

ωρεί σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργα-

σία:

 Yψηλοί στόχοι: Θεωρεί σημαντικό το να του παρέχεται η δυνατότητα να κάνει σπου-

δαία πράγματα και να πετυχαίνει δύσκολους στόχους.

 Hγετική θέση: Θέλει να είναι υπεύθυνος και να καθοδηγεί τη δουλειά άλλων, να παίρνει

αποφάσεις που επηρεάζουν τους άλλους και να διευθύνει.

 Yψηλές αποδοχές: Θέλει να αμείβεται καλά για τη δουλειά του.

 Eπαγγελματική σταθερότητα: Θέλει μια σταθερή δουλειά  με ελάχιστες  πιθανότητες

απόλυσης.
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 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων

 

 2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Φυσικοθεραπευτής

 

 

Ικανότητες
 

 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής:

 

 Μουσική ικανότητα: Τραγούδι, μουσικό όργανο, μουσική σύνθεση, χορός, κλπ.

 Καλλιτεχνική ικανότητα: Σχέδιο, διακόσμηση, σχεδιασμός, ζωγραφική, κλπ..

 Μαθηματική ικανότητα: Ευχέρεια στη λύση μαθηματικών προβλημάτων και στην κατα-

νόηση αριθμητικής λογικής.

 Μηχανική ικανότητα: Ευχέρεια στη χρήση μηχανών ή εργαλείων, στις επιδιορθώσεις

και στην κατανόηση της λειτουργίας τους.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [05]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 05
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μπ.Φ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-04-1983 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΕΙ ΑΕΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ : 2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ
Μαθησιακές δυσκολίες
Υπερκινητικότητα
Προβλήματα συμπεριφοράς
Κακές σχέσεις του παιδιού με την οικογένεια

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: *
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: *
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: *
*Εκτίμηση από Κέντρο Δοξιάδη ως φυσιολογικός
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Υπερεκτίμηση προσωπικών ικανοτήτων
Πίεση από γονείς
Αδυναμία συγκέντρωσης
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: καλή
Κατανόηση κειμένου: μέτρια
Προφορική έκφραση: καλή, φτωχό λεξιλόγιο, δυσκολίες στη διατύπωση
Γραφή – ορθογραφία: δυσλεξικά στοιχεία
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σοβαρές δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις
Παιδί με ικανότητες
Η υπερκινητικότητα και οι κακές σχέσεις με τους γονείς, τροχοπέδη να αναπτύξει τις ικανότη-
τές του
Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες – ανώριμη συμπεριφορά
Έλλειψη στόχων
Εναντιωματική συμπεριφορά προς τους γονείς
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Μπ. Φ. 05
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Το συγκεκριμένο παιδί θεώρησε μεγάλο το Ερωτηματολόγιο και αρνήθηκε να το συ-

μπληρώσει γιατί τον κούραζε (όπως δήλωσε). Παρουσίαζε δε ιδιαίτερη εναντιωματική

συμπεριφορά.

 

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέτασή του σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θε-

ωρεί σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργα-

σία:

 Kύρος, γόητρο: Eπιθυμεί μια δουλειά που να του παρέχει κύρος και να εμπνέει σεβα-

σμό σε τρίτους.

 Yψηλές αποδοχές: Θέλει να αμείβεται καλά για τη δουλειά του.

 Hγετική θέση: Θέλει να είναι υπεύθυνος και να καθοδηγεί τη δουλειά άλλων, να παίρνει

αποφάσεις που επηρεάζουν τους άλλους και να διευθύνει.

 Aνεξαρτησία: Eπιθυμεί να κάνει τη δουλειά του με όποιον τρόπο θέλει χωρίς να ελέγχε-

ται από κανέναν.
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 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Διοίκηση επιχειρήσεων

 2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Μουσική

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

•  Ηγετική ικανότητα: Να ηγείται ομαδικών δραστηριοτήτων, να μπορεί να κινεί διαδι-

κασίες, να ζητούν οι άλλοι τη βοήθειά του.

•  Κοινωνική ικανότητα: Να συνάπτει καλές σχέσεις με τους άλλους, να έχει ικανότη-

τα συνεργασίας, να θεωρείται φίλος από τους άλλους.

•  Ικανότητα πειθούς: Να μπορεί να μιλά εύκολα στους άλλους, να επηρεάζει τους

άλλους, να πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες με ευχέρεια.

•  Ικανότητα αντίληψης χώρου: Ευχέρεια στη διαπίστωση διαφορών στο μέγεθος,

στη μορφή και το σχήμα.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [06]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 06
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Γ.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 30-08-1984 ΦΥΛΟ ΘΗΛΥ
ΤΑΞΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΕΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΙ

ΑΙΤΗΜΑ
Άρνηση σχολείου
Μαθησιακές δυσκολίες
Υπερκινητικότητα
Προβλήματα συμπεριφοράς
Κακές σχέσεις του παιδιού με την οικογένεια

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 98
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 109
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 103
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Ριψοκίνδυνη
Κινητική
Άγχος
Εκρήξεις οργής
Απουσίες από το σχολείο
Αγάπη για τις καλές τέχνες (ειδικότερα θέατρο & μουσική)
Πίεση από γονείς
Αδυναμία συγκέντρωσης
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: καλή
Κατανόηση κειμένου: καλή
Προφορική έκφραση: καλή
Γραφή – ορθογραφία: δυσορθογραφία, δυσγραφία
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σοβαρές δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις
Παιδί με ικανότητες
Η υπερκινητικότητα και οι κακές σχέσεις με τους γονείς, τροχοπέδη να αναπτύξει τις ικανότη-
τές του
Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες – ανώριμη συμπεριφορά
Εναντιωματική συμπεριφορά προς τους γονείς
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – υ: Γ.Μ. 06

! Ενδιαφέροντα

 Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα
 Επαγγελματικές προτιμήσεις

 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους παρακάτω τομείς δραστη-

ριοτήτων:

 1. ΨYXAΓΩΓIA AKPOATHPIOY

 Ενδιαφέρεται να ασχολείται με επαγγέλματα που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο

και πιο συγκεκριμένα με την ψυχαγωγία του κοινού. Tα άτομα που εργάζονται στο χώρο

αυτό μπορεί να σχετίζονται άμεσα με το κοινό, όπως με το να δίνουν παραστάσεις (μου-

σικές, θεατρικές), ή και έμμεσα διδάσκοντας άλλους στην τέχνη αυτή και φροντίζοντας

για την σωστή εκτέλεση των έργων.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Hθοποιός, ραδιο-

τηλεπαρουσιαστής, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, κωμικός, παραγωγός, διευθυ-

ντής σκηνής, ντισκ-τζόκεϋ, κλπ.

 2. EΠAΓΓEΛMATA EΞEIΔIKEYMENOY TEXNHTH

 Aυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί τα χέρια του ή μηχανές για εργασίες ό-

πως η μαγειρική, η κομμωτική, η ένδυση και υπόδηση.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Σεφ, μάγειρας, τσαγκάρης, ράφτης, μοντελίστ,

πατρονίστ, βιβλιοδέτης, μεταξοτύπης, κλπ.

 3. KAΛEΣ & EΦAPMOΣMENEΣ TEXNEΣ
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 Δείχνει προτίμηση σε δημιουργικές δραστηριότητες και αναζητά ευκαιρίες για προσωπι-

κή έκφραση. Tα άτομα που απασχολούνται στο χώρο αυτό αγαπούν να ασχολούνται με

την εικόνα. Zωγραφίζουν, σχεδιάζουν, φωτογραφίζουν, ασχολούνται με την διακόσμηση

εσωτερικών χώρων, ή τον σχεδιασμό ρούχων, συντηρούν έργα τέχνης ή διδάσκουν

στους τομείς αυτούς.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Συντηρητής έργων τέχνης, σχεδιαστής, γραφί-

στας, φωτογράφος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής, designer, διακοσμητής εσω-

τερικών χώρων, σχεδιαστής κοσμημάτων, ζωγράφος, γλύπτης, καθηγητής καλών τε-

χνών, κλπ.

 4. EΠAΓΓEΛMATA ΠOY ΣXETIZONTAI ME TH MOYΣIKH

 Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να ασχολείται με την μουσική. Tα άτομα που εργάζονται στο

χώρο αυτό παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούν. Mπορεί ακόμα να διδάσκουν

μουσική ή να διευθύνουν ορχήστρες. Oρισμένοι επίσης συνθέτουν μουσικά κομμάτια.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Mουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, τρα-

γουδιστής, ενορχηστρωτής, δάσκαλος μουσικής, κλπ.

 

 Επαγγελματικές αξίες

 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέτασή σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεωρεί

σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική της εργασία:

 Δημιουργικότητα: Θέλει να έχει μια δουλειά όπου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την

φαντασία της και την εφευρετικότητά της.

 Συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων: Θέλει να της δίνεται η ευκαιρία να κάνει πολλά δια-

φορετικά πράγματα και να μη ασχολείται με δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με

μεγάλη συχνότητα.

 Aνθρώπινη επαφή: Θέλει η δουλειά να την φέρνει σε στενή επαφή με άλλους ανθρώ-

πους και να της παρέχει τη δυνατότητα να τους βοηθά και να τους καθησυχάζει.

 Πνευματική δραστηριότητα: Θέλει μια δουλειά που να προσφέρει πνευματικά ερεθί-

σματα και να επιτρέπει να αξιοποιεί τις πνευματικές της ικανότητες.
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 Δηλούμενες Επαγγελματικές Προτιμήσεις

 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Ηθοποιός

 2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Διακοσμήτρια

 

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

της.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

•  Καλλιτεχνική ικανότητα: Σχέδιο, διακόσμηση, σχεδιασμός, ζωγραφική, κλπ..

•  Μουσική ικανότητα: Τραγούδι, μουσικό όργανο, μουσική σύνθεση, χορός, κλπ.

•  Χειρωνακτική δυνατότητα: Ευχέρεια στη χρήση των χεριών σε δουλειές όπως ξυ-

λουργικές κατασκευές, ράψιμο, κλπ.

•  Κοινωνική ικανότητα: Να συνάπτει καλές σχέσεις με τους άλλους, να έχει ικανότη-

τα συνεργασίας, να θεωρείται φίλος από τους άλλους.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [07]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 07
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Π.Φ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 07-07-1984 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΙΑΤΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΕΙ ΑΕΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ : 1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ
Προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 107
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 93
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 100
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Μαθησιακές δυσκολίες
Επιθετικότητα στους γονείς
Χρήση ινδικής κάνναβης (χασίς)
Αίσθηση χιούμορ
Απουσίες από το σχολείο
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: καλή
Κατανόηση κειμένου: καλή
Προφορική έκφραση: καλή
Γραφή – ορθογραφία: καλή
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σημαντική βελτίωση μετά από τη χρήση Ritalin
Βελτίωση στις οικογενειακές σχέσεις
Εξαιρετικά αγχώδης πατέρας
Βελτίωση του παιδιού στο σχολείο
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Π. Φ. 07
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους παρακάτω τομείς δραστη-

ριοτήτων:

 

 1. EΠAΓΓEΛMATA ΠOY ΣXETIZONTAI ME TH MOYΣIKH

 Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να ασχολείται με την μουσική. Tα άτομα που εργάζονται στο

χώρο αυτό παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούν. Mπορεί ακόμα να διδάσκουν

μουσική ή να διευθύνουν ορχήστρες. Oρισμένοι επίσης συνθέτουν μουσικά κομμάτια.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Mουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, τρα-

γουδιστής, ενορχηστρωτής, δάσκαλος μουσικής, κλπ.

 2. ΨYXAΓΩΓIA AKPOATHPIOY

 Ενδιαφέρεται να ασχολείται με επαγγέλματα που σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό χώρο

και πιο συγκεκριμένα με την ψυχαγωγία του κοινού. Tα άτομα που εργάζονται στο χώρο

αυτό μπορεί να σχετίζονται άμεσα με το κοινό, όπως με το να δίνουν παραστάσεις (μου-

σικές, θεατρικές), ή και έμμεσα διδάσκοντας άλλους στην τέχνη αυτή και φροντίζοντας

για την σωστή εκτέλεση των έργων.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Hθοποιός, ραδιο-

τηλεπαρουσιαστής, χορευτής, χορογράφος, σκηνοθέτης, κωμικός, παραγωγός, διευθυ-

ντής σκηνής, ντισκ-τζόκεϋ, κλπ.
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 3. MHXANOΛOΓIA & ΦYΣIKEΣ EΠIΣTHMEΣ

 Θα τον ενδιέφερε ένα επάγγελμα που θα του επιτρέπει να ασχολείται με τεχνικά και μη-

χανολογικά θέματα, και να επιτυγχάνει πρακτικά αποτελέσματα στη δουλειά του. Σαν

μηχανικός μπορεί να σχεδιάσει, ή να οργανώσει την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών

εγκαταστάσεων, συγκροτημάτων πολυκατοικιών, αεροδρομίων κλπ. Mπορεί να χρεια-

στεί επίσης να ασχοληθεί με την έρευνα στον τομέα της φυσικής, των μαθηματικών, ή

της χημείας.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω τεχνικά επαγγέλματα: Mηχανολόγος

μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, χημικός μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέ-

κτονας, τοπογράφος, μηχανικός H/Y, μετεωρολόγος, περιβαλλοντολόγος, χημικός, μη-

χανικός παραγωγής, τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων, κλπ.

 4. AΘΛHTIΣMOΣ & ΨYXAΓΩΓIA

 Τον ενδιαφέρει να αθλείται, καθώς και να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους κατά τον ελεύθε-

ρό τους χρόνο. Tα άτομα του χώρου εργάζονται ως επαγγελματίες αθλητές, αλλά και ως

οδηγοί, εμψυχωτές ομάδων, αρχηγοί κατασκηνώσεων κλπ.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: επαγγελματίας αθλη-

τής, γυμναστής, αρχηγός κατασκηνώσεων, οδηγός αγώνων, ιππέας, ακροβάτης, ζο-

γκλέρ, κασκαντέρ, κλπ.

 5. APIΘMHTIKA/YΠOΛOΓIΣTIKA EΠAΓΓEΛMATA

 Τον ενδιαφέρει να ασχολείται με υπολογισμούς και πράξεις για την επίλυση σύνθετων

προβλημάτων, καθώς και την διερεύνηση και ερμηνεία οικονομικών στοιχείων.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Προγραμματιστής &

αναλυτής H/Y, αναλυτής συστημάτων, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, σύμβουλος ε-

πενδύσεων, στατιστικός, λογιστής, ελεγκτής, υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου, κλπ.

 

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέταση σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεωρεί

σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργασία:

 Δημιουργικότητα: Θέλει να έχει μια δουλειά όπου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την

φαντασία του και την εφευρετικότητά του.
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 Συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων: Θέλει να του δίνεται η ευκαιρία να κάνει πολλά δια-

φορετικά πράγματα και να μην ασχολείται με δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με

μεγάλη συχνότητα.

 Yψηλές αποδοχές: Θέλει να αμείβεται καλά για τη δουλειά του.

 Aνεξαρτησία: Eπιθυμεί να κάνει τη δουλειά του με όποιον τρόπο θέλει χωρίς να ελέγχε-

ται από κανέναν.

 

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

•  Επιστημονική ικανότητα: Ευχέρεια στη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων και

στην κατανόηση επιστημονικών αρχών.

•  Γλωσσική ικανότητα: Ευχέρεια στη γραφή, ομιλία και στη σωστή χρήση της Ελλη-

νικής γλώσσας.

•  Μουσική ικανότητα: Τραγούδι, μουσικό όργανο, μουσική σύνθεση, χορός, κλπ.

•  Ικανότητα πειθούς: Να μπορεί να μιλά εύκολα στους άλλους, να επηρεάζει τους

άλλους, να πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες με ευχέρεια.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [08]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 08
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κ.Δ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-03-1985 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΚΑ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ) ΑΕΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ
Διάσπαση προσοχής
Υπερκινητικότητα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 104
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 103
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 104
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Καλός μαθητής
Κοινωνικός
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: καλή
Κατανόηση κειμένου: καλή
Προφορική έκφραση: καλή
Γραφή – ορθογραφία: καλή
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Παιδί υψηλών δυνατοτήτων
Καλές οικογενειακές σχέσεις
Βελτίωση του παιδιού στο σχολείο
Υπερκινητικότητα - διάσπαση
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ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β



71

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Κ. Δ. 08
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους παρακάτω τομείς δραστη-

ριοτήτων:

 

 1. EΠAΓΓEΛMATA ΠOY ΣXETIZONTAI ME TH MOYΣIKH

 Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να ασχολείται με την μουσική. Tα άτομα που εργάζονται στο

χώρο αυτό παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούν. Mπορεί ακόμα να διδάσκουν

μουσική ή να διευθύνουν ορχήστρες. Oρισμένοι επίσης συνθέτουν μουσικά κομμάτια.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Mουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, τρα-

γουδιστής, ενορχηστρωτής, δάσκαλος μουσικής, κλπ.

 2. EKΠAIΔEYTIKA & KOINΩNIKA

 Τον ενδιαφέρει ένα επάγγελμα που του δίνει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με άλ-

λους ανθρώπους και να προσφέρει τη βοήθειά του σε όσους την έχουν ανάγκη.

Oρισμένα άτομα του χώρου αυτού διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Άλ-

λοι εκπαιδεύουν το προσωπικό επιχειρήσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Άλλοι εργά-

ζονται ως κοινωνικοί λειτουργοί προσφέροντας τη βοήθειά τους σε μειονεκτούντες κοι-

νωνικές ομάδες. Άλλοι εργάζονται ως ψυχολόγοι ή σύμβουλοι.
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 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω κοινωνικά επαγγέλματα: Σύμβουλος

ψυχολόγος, κλινικός ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, κοινωνική λειτουργός, κλπ.

 3. KAΛEΣ & EΦAPMOΣMENEΣ TEXNEΣ

 Δείχνει προτίμηση σε δημιουργικές δραστηριότητες και αναζητά ευκαιρίες για προσωπι-

κή έκφραση. Tα άτομα που απασχολούνται στο χώρο αυτό αγαπούν να ασχολούνται με

την εικόνα. Zωγραφίζουν, σχεδιάζουν, φωτογραφίζουν, ασχολούνται με την διακόσμηση

εσωτερικών χώρων, ή τον σχεδιασμό ρούχων, συντηρούν έργα τέχνης ή διδάσκουν

στους τομείς αυτούς.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Συντηρητής έργων τέχνης, σχεδιαστής, γραφί-

στας, φωτογράφος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής, designer, διακοσμητής εσω-

τερικών χώρων, σχεδιαστής κοσμημάτων, ζωγράφος, γλύπτης, καθηγητής καλών τε-

χνών, κλπ.

 4. AΘΛHTIΣMOΣ & ΨYXAΓΩΓIA

 Ενδιαφέρεται να αθλείται, καθώς και να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους κατά τον ελεύθερό

τους χρόνο. Tα άτομα του χώρου εργάζονται ως επαγγελματίες αθλητές, αλλά και ως

οδηγοί, εμψυχωτές ομάδων, αρχηγοί κατασκηνώσεων κλπ.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: επαγγελματίας αθλη-

τής, γυμναστής, αρχηγός κατασκηνώσεων, οδηγός αγώνων, ιππέας, ακροβάτης, ζο-

γκλέρ, κασκαντέρ, κλπ.

 5. NOMIKA

 Τον ενδιαφέρει η απονομή και η λειτουργία της δικαιοσύνης. Tα άτομα που απασχολού-

νται στο χώρο αυτό συμβουλεύουν τους άλλους πάνω σε νομικά ζητήματα. Άλλοι παρί-

στανται σε δίκες ως δικηγόροι υπεράσπισης ή δημόσιοι κατήγοροι. Άλλοι ακολουθούν

δικαστική καριέρα και εργάζονται στο δικαστικό σώμα, ως ειρηνοδίκες, εισαγγελείς, δι-

καστές κλπ. Άλλοι τέλος εργάζονται ως συμβολαιογράφοι. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση

και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος είναι απαραίτητη για τα επαγγέλματα του κλάδου

αυτού.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος, δικαστικός, ει-

σαγγελέας, ειρηνοδίκης, συμβολαιογράφος, κλπ.
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Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέτασή σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεωρεί

σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργασία:

 Eπαγγελματική σταθερότητα: Θέλει μια σταθερή δουλειά  με ελάχιστες  πιθανότητες

απόλυσης.

 Yψηλές αποδοχές: Θέλει να αμείβεται καλά για τη δουλειά του.

 Aνεξαρτησία: Eπιθυμεί να κάνει τη δουλειά του με όποιον τρόπο θέλει χωρίς να ελέγχε-

ται από κανέναν.

 

 Δηλούμενες Επαγγελματικές Προτιμήσεις

 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Τεχνικός Η/Υ

 2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Φιλόλογος

 

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκε να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

•  Κοινωνική ικανότητα: Να συνάπτει καλές σχέσεις με τους άλλους, να έχει ικανότη-

τα συνεργασίας, να θεωρείται φίλος από τους άλλους.

•  Καλλιτεχνική ικανότητα: Σχέδιο, διακόσμηση, σχεδιασμός, ζωγραφική, κλπ..

•  Ηγετική ικανότητα: Να ηγείται ομαδικών δραστηριοτήτων, να μπορεί να κινεί διαδι-

κασίες, να ζητούν οι άλλοι τη βοήθειά του.
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•  Μηχανική ικανότητα: Ευχέρεια στη χρήση μηχανών ή εργαλείων , στις επιδιορθώ-

σεις και στην κατανόηση της λειτουργίας τους.

ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [09]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 09
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 16-09-1985 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΙ

ΑΙΤΗΜΑ
Μαθησιακές δυσκολίες

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 84
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 83
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 81
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [μόνο δεδομένα προσωπικής συνέντευξης]
[Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α βρίσκονται τα δεδομένα του Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Μαθησιακές δυσκολίες
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: μέτρια
Κατανόηση κειμένου: δυσκολία στις αφηρημένες έννοιες, μειωμένη κρίση
Προφορική έκφραση: μέτρια
Γραφή – ορθογραφία: με σοβαρές δυσκολίες
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ανώριμη συμπεριφορά
Διάσπαση συγκέντρωσης και προσοχής
Εναντιωματικός προς τους γονείς
Κακές σχέσεις γονέων μεταξύ τους
Υπερπροστατευτικός πατέρας

ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Σ. Σ. 09
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις
 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους παρακάτω τομείς δραστη-

ριοτήτων:

 1. ΠAPAΪATPIKA

 Τον ενδιαφέρει μια δουλειά που του δίνει την ευκαιρία να βοηθά άρρωστους, ηλικιωμέ-

νους ή ανάπηρους ανθρώπους. Oι επαγγελματίες του χώρου αυτού παρατηρούν, κατα-

γράφουν και παρουσιάζουν στους γιατρούς διάφορες πληροφορίες για τους ασθενείς.

Άλλοι βοηθούν στην θεραπευτική αγωγή. Oρισμένοι ειδικεύονται στη θεραπεία ατόμων

με ειδικές ανάγκες, μέσα από την τέχνη.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Nοσοκόμος, φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής,

βοηθός μικροβιολόγου, βοηθός ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθός νοσοκόμος, βοηθός

οδοντιάτρου, κλπ.

 2. EΠIBOΛH KANONIΣMΩN & NOMΩN

 Aυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεται να επιβάλει τους κανονισμούς και τους νόμους στους συ-

νανθρώπους του, έτσι ώστε να προστατεύει την υγεία, την περιουσία και τα δικαιώματά

τους. Tα άτομα που εργάζονται στους τομείς αυτούς μπορεί να ερευνούν εγκλήματα ή να

κάνουν ασφαλιστικούς ελέγχους.
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 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Aστυφύλακας, αστυ-

νόμος, ντετέκτιβ, ελεγκτής ασφαλιστικών καλύψεων, τελωνειακός, επιθεωρητής δημό-

σιας υγιεινής, υπεύθυνος ασφαλείας, κλπ.

 3. IATPIKA EΠAΓΓEΛMATA

 Τον ενδιαφέρει η διάγνωση και η θεραπεία ασθενών και τραυματιών, είτε πρόκειται για

ανθρώπους, είτε για ζώα. Oι περισσότεροι γιατροί ειδικεύονται σε συγκεκριμένους το-

μείς, ενώ ορισμένοι ασκούν γενική ιατρική (παθολόγοι).

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Όλες οι ιατρικές ειδικότητες (για παράδειγμα πα-

θολόγος, αναισθησιολόγος, καρδιολόγος, δερματολόγος, γυναικολόγος, νευρολόγος,

οφθαλμίατρος, ορθοπεδικός, παιδίατρος, ψυχίατρος, χειρούργος, αλλεργιολόγος, οδο-

ντίατρος, κτηνίατρος κλπ).

 4. AΘΛHTIΣMOΣ & ΨYXAΓΩΓIA

 Ενδιαφέρεται να αθλείται, καθώς και να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους κατά τον ελεύθερό

τους χρόνο. Tα άτομα του χώρου εργάζονται ως επαγγελματίες αθλητές, αλλά και ως

οδηγοί, εμψυχωτές ομάδων, αρχηγοί κατασκηνώσεων κλπ.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: επαγγελματίας αθλη-

τής, γυμναστής, αρχηγός κατασκηνώσεων, οδηγός αγώνων, ιππέας, ακροβάτης, ζο-

γκλέρ, κασκαντέρ, κλπ.

 5. XEIPIΣMOΣ MHXANHMATΩN

 Του αρέσει να χειρίζεται βαριά μηχανήματα, όπως λεωφορεία, φορτηγά, νταλίκες, τρα-

κτέρ, γερανούς, εκσκαφείς, μπουλντόζες κλπ ή μηχανές που χρησιμοποιούνται στην

παραγωγή διαφόρων προϊόντων.

 Aντιπροσωπευτκά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας υπάρχουν σε χώρους όπως: ερ-

γοστάσια, ορυχεία, ναυπηγεία, δάση, εργοτάξια ή αγροτικές εγκαταστάσεις.

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέταση σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεωρεί

σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργασία:

 Yψηλοί στόχοι: Θεωρεί σημαντικό το να του παρέχεται η δυνατότητα να κάνει σπου-

δαία πράγματα και να πετυχαίνει δύσκολους στόχους.
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 Συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων: Θέλει να του δίνεται η ευκαιρία να κάνει πολλά δια-

φορετικά πράγματα και να μην ασχολείται με δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με

μεγάλη συχνότητα.

 Δημιουργικότητα: Θέλει να έχει μια δουλειά όπου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την

φαντασία του και την εφευρετικότητά του.

 Aνθρώπινη επαφή: Θέλει η δουλειά να τον φέρνει σε στενή επαφή με άλλους ανθρώ-

πους και να του παρέχει τη δυνατότητα να τους βοηθά και να τους καθησυχάζει.

 

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκες να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :

 Μηχανική ικανότητα: Ευχέρεια στη χρήση μηχανών ή εργαλείων, στις επιδιορθώσεις

και στην κατανόηση της λειτουργίας τους.

 Χειρωνακτική δυνατότητα: Ευχέρεια στη χρήση των χεριών του σε δουλειές όπως ξυ-

λουργικές κατασκευές, ράψιμο, κλπ.

 Ικανότητα πειθούς: Να μπορεί να μιλά εύκολα στους άλλους, να επηρεάζει τους άλ-

λους, να πουλά προϊόντα ή υπηρεσίες με ευχέρεια.

 Επιστημονική ικανότητα: Ευχέρεια στη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων και

στην κατανόηση επιστημονικών αρχών.
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ΦΥΛΛΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ [10]

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 10
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Β.Δ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 28-08-1984 ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ
ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΕΩΝ (π-μ)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (π-μ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ :
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ
Υπερκινητικότητα – Μαθησιακές δυσκολίες

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
WISC III
ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 73
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 75
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 70
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T.
ACHENBACH]

ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ [δεδομένα προσωπικής συνέντευξης & Ερωτηματολογίου T. ACHENBACH]
Μαθησιακές δυσκολίες
Έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Αναγνωστική ικανότητα: σοβαρές δυσκολίες
Κατανόηση κειμένου: σοβαρές δυσκολίες
Προφορική έκφραση: σοβαρές δυσκολίες
Γραφή – ορθογραφία: σοβαρές δυσκολίες
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ελλειμματική προσοχή
Υπερκινητικότητα
Κοινωνικός
Μαθησιακές δυσκολίες

ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ &
ΑΞΙΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΑΞΙΩΝ
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - υ: Β. Δ. 10
! Ενδιαφέροντα
Επαγγελματικές προτιμήσεις
Επαγγελματικές αξίες

 

! Ικανότητες

Ενδιαφέροντα

Επαγγελματικές προτιμήσεις

 Στο ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων που συμπληρώθηκε, το παιδί κλήθηκε να υποδείξει

τις δραστηριότητες με τις οποίες θα επιθυμούσε να ασχοληθεί επαγγελματικά.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση στους παρακάτω τομείς δραστη-

ριοτήτων:

 1. XEIPIΣMOΣ MHXANHMATΩN

 Του αρέσει να χειρίζεται βαριά μηχανήματα, όπως λεωφορεία, φορτηγά, νταλίκες, τρα-

κτέρ, γερανούς, εκσκαφείς, μπουλντόζες κλπ ή μηχανές που χρησιμοποιούνται στην

παραγωγή διαφόρων προϊόντων.

 Aντιπροσωπευτκά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας υπάρχουν σε χώρους όπως: ερ-

γοστάσια, ορυχεία, ναυπηγεία, δάση, εργοτάξια ή αγροτικές εγκαταστάσεις.

 2. EΠIBOΛH KANONIΣMΩN & NOMΩN

 Aυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρεται να επιβάλει τους κανονισμούς και τους νόμους στους συ-

νανθρώπους του, έτσι ώστε να προστατεύει την υγεία, την περιουσία και τα δικαιώματά

τους. Tα άτομα που εργάζονται στους τομείς αυτούς μπορεί να ερευνούν εγκλήματα ή να

κάνουν ασφαλιστικούς ελέγχους.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Aστυφύλακας, αστυ-

νόμος, ντετέκτιβ, ελεγκτής ασφαλιστικών καλύψεων, τελωνειακός, επιθεωρητής δημό-

σιας υγιεινής, υπεύθυνος ασφαλείας, κλπ.
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 3. EPΓAΣIEΣ AKPIBEIAΣ

 Τον ενδιαφέρουν επαγγέλματα που απαιτούν μεγάλη δεξιοτεχνία, είτε στη χρήση των

χεριών σου είτε στη χρήση μηχανημάτων. Oρισμένα άτομα που απασχολούνται στον

τομέα αυτό εγκαθιστούν ή να επιδιορθώνουν μηχανές, άλλοι χρησιμοποιούν το καλλιτε-

χνικό τους ταλέντο για να φτιάξουν ή να διακοσμήσουν αντικείμενα, άλλοι πιλοτάρουν

αεροσκάφη ή καθοδηγούν άλλους στην πλοήγηση.

 Aντιπροσωπευτικά επαγγέλματα είναι: Aργυροχρυσοχόος, φυσητής γυαλιού, μηχανικός

αυτοκινήτων, πιλότος αεροσκαφών, επιπλοποιός, ηλεκτρολόγος, ταπετσιέρης, κλπ.

 4. APIΘMHTIKA/YΠOΛOΓIΣTIKA EΠAΓΓEΛMATA

 Τον ενδιαφέρει να ασχολείται με υπολογισμούς και πράξεις για την επίλυση σύνθετων

προβλημάτων, καθώς και την διερεύνηση και ερμηνεία οικονομικών στοιχείων.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω επαγγέλματα: Προγραμματιστής &

αναλυτής H/Y, αναλυτής συστημάτων, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, σύμβουλος ε-

πενδύσεων, στατιστικός, λογιστής, ελεγκτής, υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου, κλπ.

 5. MHXANOΛOΓIA & ΦYΣIKEΣ EΠIΣTHMEΣ

 Θα τον ενδιέφερε ένα επάγγελμα που θα του επιτρέπει να ασχολείται με τεχνικά και μη-

χανολογικά θέματα, και να επιτυγχάνει πρακτικά αποτελέσματα στη δουλειά του. Σαν

μηχανικός μπορεί να σχεδιάσει, ή να οργανώσει την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών

εγκαταστάσεων, συγκροτημάτων πολυκατοικιών, αεροδρομίων κλπ. Mπορεί να χρεια-

στεί επίσης να ασχοληθεί με την έρευνα στον τομέα της φυσικής, των μαθηματικών, ή

της χημείας.

 Eνδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα παρακάτω τεχνικά επαγγέλματα: Mηχανολόγος

μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, χημικός μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, αρχιτέ-

κτονας, τοπογράφος, μηχανικός H/Y, μετεωρολόγος, περιβαλλοντολόγος, χημικός, μη-

χανικός παραγωγής, τεχνικός ιατρικών εργαστηρίων, κλπ.

 

Επαγγελματικές αξίες
 Όπως προκύπτει από την ειδική εξέταση σε σχέση με τις επαγγελματικές αξίες, θεωρεί

σημαντικά τα παρακάτω στοιχεία και θα ήθελε να τα έχει στην μελλοντική του εργασία:
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 Hγετική θέση: Θέλει να είναι υπεύθυνος και να καθοδηγεί τη δουλειά άλλων, να παίρνει

αποφάσεις που επηρεάζουν τους άλλους και να διευθύνει.

 Xειρωνακτική δραστηριότητα: Θέλει η δουλειά να του επιτρέπει τη χρήση των χεριών

του, μηχανών ή εργαλείων, για την κατασκευή ή επιδιόρθωση αντικειμένων.

 Σωματική δραστηριότητα: Eπιθυμεί η δουλειά του να απαιτεί κίνηση και χρήση σωμα-

τικής δύναμης.

 Eλεγχόμενη επαγγελματική δραστηριότητα: Θέλει να δουλεύει κάτω από οδηγίες, να

του λένε τι να κάνει.

 

 Δηλούμενες Επαγγελματικές Προτιμήσεις

 Κλήθηκε επίσης να υποδείξει δύο επαγγέλματα που θέλει και προτιμά να κάνει. Έτσι, τα

επαγγέλματα που δήλωσε ότι θέλει και προτιμά να ασκήσει είναι τα εξής:

 

 1η Επαγγελματική προτίμηση:

 Μηχανικός αυτοκινήτων

 2η Επαγγελματική προτίμηση:

 Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

 

Ικανότητες
 Στο ερωτηματολόγιο ικανοτήτων που συμπλήρωσε, κλήθηκες να υποδείξει τις ικανότητες

τις οποίες νομίζει ότι διαθέτει περισσότερο και μπορεί να χρησιμοποιήσει στο επάγγελμά

του.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ικανότητες που πιστεύει ότι διαθέτει είναι οι εξής :
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 Μηχανική ικανότητα: Ευχέρεια στη χρήση μηχανών ή εργαλείων, στις επιδιορθώσεις

και στην κατανόηση της λειτουργίας τους.

 Ηγετική ικανότητα: Να ηγείται ομαδικών δραστηριοτήτων, να μπορεί να κινεί διαδικασί-

ες, να ζητούν οι άλλοι τη βοήθειά του.

 Κοινωνική ικανότητα: Να συνάπτει καλές σχέσεις με τους άλλους, να έχει ικανότητα

συνεργασίας, να θεωρείται φίλος από τους άλλους.

 Διδακτική ικανότητα: Να βοηθά τους άλλους να μαθαίνουν, να καθοδηγεί τους άλλους

στην εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας έγινε σε διερευνητική βάση και παρουσιά-

ζεται με τη μορφή της περιγραφικής ανάλυσης.

 

 Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν 10 μαθητές, εκ των οποίων τα αγόρια ήταν 7

και τα κορίτσια 3, ηλικίας 14 - 16 ετών. Σχετικά με το δείγμα των μαθητών – όπως

ήδη αναφέραμε - είχαν διαγνωστεί ως υπερκινητικοί, με διάσπαση της συγκέ-

ντρωσης και της προσοχής και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες, από το Ιατροπαι-

δαγωγικό Κέντρο Αθηνών και από το Κέντρο Δυσλεξίας. Όλοι οι μαθητές είχαν

αξιολογηθεί με την κλίμακα νοημοσύνης WISC-R και εντάσσονται όλοι στο πλαί-

σιο του φυσιολογικού πληθυσμού. Στους Πίνακες 1, 2, 3, παρουσιάζονται τα δη-

μογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων μαθητών του δείγματος.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1
 ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ν= 10

 ΑΓΟΡΙΑ  Ν= 7  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Ν= 3

 

 

 

ΠΛΗΘΟΣ/ ΦΥΛΟ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2
 

 επαγγέλματα γονέων
(Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση

της ΕΣΥΕ, 1995)

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Ν = 10
  επάγγελμα πατέρα  επάγγελμα μητέρας
 επιστημονικά  4  3
 τεχνολόγοι  1  0
 υπάλληλοι γραφείου & συναφή  3  4
 ανειδίκευτοι εργάτες -
μικροεπαγγελματίες

 2  1

 οικιακά  0  2

 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
2

26

0

ΕΥΡΕΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΥΝΑΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ Ν=20

0

12

8
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΕΙ/ ΑΕΙ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ Ν=10

55

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ



86

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ν= 10

4

2
ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ν=10

4

1

ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
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 Για τη διερεύνηση της αυτοεκτίμησης χορηγήσαμε το ερωτηματολόγιο αυτοεκτί-

μησης του Coopersmith. Τα γενικά επίπεδα αυτοεκτίμησης στο σύνολο του δείγ-

ματος φαίνεται να είναι χαμηλότερα του θεωρητικού μέσου των 50 μονάδων με

βάση το ερωτηματολόγιο του Coopersmith, και ειδικότερα:

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Σύνολο μαθητών Ν= 10

χαμηλή αυτοεκτίμηση 5
μέση – ανώτερη αυτοεκτίμηση 4
υψηλή 1

0
1
2
3
4
5

ΠΛΗΘΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΗ
ΜΕΣΗ
ΥΨΗΛΗ
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠ/Υ

Σύνολο μαθητών Ν= 10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ σε N=10
ΜΟΥΣΙΚΗ 5
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 5
ΚΑΛΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ 4
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΝΟΜΩΝ 4
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 1
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ 1
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ 1
ΙΑΤΡΙΚΑ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 1
ΝΟΜΙΚΑ 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1

 ΠΙΝΑΚΑΣ 5
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠ/Υ

Σύνολο μαθητών Ν= 10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ σε N=10
ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 6
ΣΥΧΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 5
ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 4
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 4
ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 3
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΑΦΗ 3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 3
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
ΚΥΡΟΣ – ΓΟΗΤΡΟ 2
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 6
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ5 ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠ/Υ

Σύνολο μαθητών Ν= 10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ σε N=10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 6
ΠΕΙΘΟΥΣ 5
ΜΟΥΣΙΚΗ 5
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 4
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΩΡΟΥ 3
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3
ΗΓΕΤΙΚΗ 2
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΗ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 2
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 2
ΓΛΩΣΣΙΚΗ 1

 ΠΙΝΑΚΑΣ 7
 ΔΗΛΟΥΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΕΠ/Υ

Σύνολο μαθητών Ν= 10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΟΛΟ σε N=10
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1
ΚΑΛΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΜΟΥΣΙΚΗ 1
ΗΘΟΠΟΙΟΣ 1
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΥ 1
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1

                                                          
5 Οι ικανότητες που αναφέρονται είναι σύμφωνα με όσα προτίμησαν και δήλωσαν τα παιδιά (Ε-
ΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) και δεν ελέγχονται με εξειδικευμένα εργαλεία
(ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ)



90

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι επαγγελματικές προτιμήσεις στοιχειοθετούνται από ποικίλους παράγοντες με

ξεχωριστή σημασία. Στην περίπτωση των παιδιών με διαταραχή της ελλειμματι-

κής προσοχής με υπερκινητικότητα και συνοδές μαθησιακές δυσκολίες [ΔΕΠ/Υ] η

διαμόρφωση των επαγγελματικών προτιμήσεων σχετίζεται και με τα δεδομένα

του συνδρόμου. Ειδικότερα, η αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής, οι συνο-

δές μαθησιακές δυσκολίες - που επιβαρύνουν τη σχολική επίδοση - αλλά και τα

συνακόλουθα προβλήματα στο (οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό)

περιβάλλον του υπερκινητικού μαθητή επηρεάζουν την πορεία της επαγγελματι-

κής του ανάπτυξης και καθορίζουν τις επαγγελματικές του προτιμήσεις, επιλογές

και αποφάσεις.

ΔΕΠ/Υ και Ικανότητες

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι μαθητές με ΔΕΠ/Υ θεωρούν ότι έχουν ικανό-

τητες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες, ευχέρεια πειθούς, καλλιτεχνι-

κές και μουσικές, ικανότητες για χειρονακτικά επαγγέλματα. Η σχέση του υψηλού

δείκτη νοημοσύνης με την επιλογή επιστημονικών επαγγελμάτων επίσης διαπι-

στώθηκε.

ΔΕΠ/Υ και Επαγγελματικές Αξίες

Σημειώνουμε την επιλογή των μαθητών για επαγγέλματα που έχουν υψηλές α-

ποδοχές, συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων, ηγετική θέση και δημιουργικότητα. Α-

ξιοσημείωτο επίσης είναι ότι αναφέρονται στην ανθρώπινη επαφή, ανεξαρτησία

και σωματικές δραστηριότητες. Η συχνή αλλαγή δραστηριοτήτων και η δημιουρ-
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γικότητα μας επιβεβαιώνουν ότι τα συμπτώματα του συνδρόμου κινούν τα παιδιά

σε μη στατικές καταστάσεις και τούτο δεν πρέπει να αξιολογείται αρνητικά από το

Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι περισσότεροι μαθητές του

δείγματος είχαν και μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες τους έχουν δημιουργήσει

άρνηση και ματαίωση μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά η δημιουργικότητα που

συνειδητά επιλέγουν ως αξία, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη επαφή, μπορούν

να αντισταθμίσουν τις μειονεξίες τους. Τούτο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα τόσο

από την γενική εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από τους Συμβούλους Επαγγελ-

ματικού Προσανατολισμού.

ΔΕΠ/Υ και Επαγγελματικές Επιλογές

Τα ευρήματα μας έδειξαν την προτίμηση των μαθητών για επαγγελματικές κατευ-

θύνσεις που αναδεικνύουν καλλιτεχνικές δεξιότητες, αθλητισμό και ψυχαγωγία.

Επίσης θέλουμε να σημειώσουμε ότι στο δείγμα είχαμε και επιλογή επαγγελματι-

κών προτιμήσεων που στηρίζονται στην επιβολή κανονισμών και νόμων. Σε αυτό

θέλουμε να επισημάνουμε ότι με βάση τις δυσκολίες που απορρέουν από την

παθολογία τους οι μαθητές αυτοί δεν πειθαρχούν και δεν τηρούν κανονισμούς.
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ΔΕΠ/Υ και Αυτοεκτίμηση

Στο σύνολο του δείγματος (Ν=10) εμφανίζονται 5 παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμη-

ση, 4 με μέση – ανώτερη και 1 με υψηλή. Ένας από τους παράγοντες που δια-

μορφώνει την αυτοεκτίμηση φαίνεται να είναι η αποδοχή των παιδιών, με τις συ-

γκεκριμένες δυσκολίες τους τόσο από την οικογένεια όσο και από το σχολείο. Έ-

τσι, κατά κύριο λόγο,  τα παιδιά με καλή σχέση με τους γονείς (όπως φαίνεται στα

ΦΑΚ) έχουν καλή αυτοεκτίμηση.

ΔΕΠ/Υ και Οικογενειακό – Σχολικό Περιβάλλον

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων μας έδειξαν ότι η ακαδημαϊκή επίδοση των

μαθητών είναι ο κύριος προβληματισμός των γονέων. Όταν η διάγνωση είναι

πρώιμη και οι γονείς είναι καλά ενημερωμένοι για τα προβλήματα που προκύ-

πτουν, τόσο στο σχολείο όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τα χειρίζο-

νται καλύτερα, είναι περισσότερο ανεκτικοί και έχουν καλύτερη συνεργασία με

τους διδάσκοντες. Η κοινωνικότητά τους στην εφηβεία φαίνεται ότι βελτιώνεται

(όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία του συνδρόμου) και αποκτούν καλύτερες

δεξιότητες. Όπως αναφέρουν οι γονείς τα συμπτώματα της υπερκινητικότητας και

της διάσπασης της συγκέντρωσης και της προσοχής αμβλύνονται με τον καιρό

ενώ οι μαθησιακές δυσκολίες παραμένουν και ίσως εντείνονται εξ αιτίας των

γνωσιακών τους ελλειμμάτων. Η καταγραφή των εμπειριών που αποκτούν οι μα-

θητές με ΔΕΠ/Υ στο χώρο του σχολείου για το χώρο της εργασίας παρουσιάζεται

ελλιπής και δε φαίνεται να αξιοποιούν το μάθημα του ΣΕΠ για τη διαμόρφωση

στάσεων και απόψεών τους αναφορικά με τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Τούτο είναι αναμενόμενο γιατί:

•  το μάθημα του ΣΕΠ γίνεται στο χώρο που έχουν εισπράξει ματαίωση και α-

πογοήτευση και δεν συνειδητοποιούν την αξία του και
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•  οι εκπαιδευτικοί ΣΕΠ δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση για τις δυσκολίες

των παιδιών αυτών και δεν διερευνούν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές

τους.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το σχολείο πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα στη σύγχρονη αντίληψη

για την εξέλιξη της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, παίζει πρωτεύοντα

ρόλο και καλείται να υλοποιήσει στόχους σχετικούς με την διαδικασία επαγγελμα-

τικής ανάπτυξης από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Έτσι η εκπαιδευτική πράξη πρέπει να εμπλουτισθεί με σύγχρονα διδακτικά εργα-

λεία και εποπτικά μέσα τα οποία θα βοηθήσουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της

προσωπικότητας του παιδιού.

Οι διδακτικές ώρες που δίδονται για καλλιτεχνικά μαθήματα, σωματική αγωγή

φαίνεται ότι παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και βοηθούν ιδιαίτερα τους μαθητές που

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και μάλιστα σε πολλούς από αυτούς είναι πρότυπα

δραστηριοτήτων για κατοπινές επαγγελματικές τους επιλογές.

Η συνεργασία γονέων – σχολείου επιβάλλεται να είναι διαρκής και η πρώιμη διά-

γνωση των δυσκολιών και παρέμβαση από εξειδικευμένους επιστήμονες και κέ-

ντρα είναι ο θεμέλιος λίθος για την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στο σχολείο.

Η ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών ΣΕΠ (όπως τα ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ)

που γίνεται σήμερα εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη σωστή κατεύθυνση γιατί θα

βγάλει το παιδί από το καθαυτό χώρο του σχολείου στον οποίο, όπως προανα-

φέραμε, έχει δεχτεί πολλές ματαιώσεις. Αυτό όμως απαιτεί εξειδίκευση των Συμ-

βούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καλή θεωρητική γνώση από μέ-

ρους τους για τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που θα συναντήσουν στη συ-

νεργασία με τους μαθητές. Αναγκαία κρίνεται προς τούτο μια γενική επιμόρφωση

των Συμβούλων ΣΕΠ σε θέματα ειδικής αγωγής και αναπηρίας γενικότερα.

Η εμπειρία της έρευνας μας έδειξε ότι οι συνεντεύξεις με τους γονείς και τα παιδιά

είναι το κύριο εργαλείο διερεύνησης των στάσεων, αντιλήψεων και απόψεών τους

για θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης.
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Μια καλά προετοιμασμένη συνέντευξη που έχει στηριχθεί και στο ψυχολογικό

προφίλ των παιδιών, όπως απορρέει από την ειδική διαγνωστική προσέγγιση

των ειδικών (ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες), δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη

σωστή συμβουλευτική παρέμβαση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Να σημειώσουμε ότι μέσα από μία ή περισσότερες συνεντεύξεις η οικογένεια και

το παιδί αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ειδικούς. Έτσι ο ρόλος των

Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθίσταται σημαντικός και ως

τέτοιος πρέπει να εκλαμβάνεται ώστε να εμπλουτίζονται με γενικότερες γνώσεις

για τις οικογενειακές σχέσεις, την εφηβεία κ.ά.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στο

δείγμα μας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των παιδιών και τις δικές μας διαπι-

στώσεις, απαιτούν πολύ χρόνο και αυξημένη συγκέντρωση της προσοχής. Για

την περίπτωση των παιδιών με ΔΕΠ/Υ διαπιστώσαμε ότι μια τέτοια διαδικασία

δεν είναι από τις πλέον ενδεικνυόμενες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να

αντικαταστήσουν τη συνέντευξη.
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