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Ανάπτυξη παιδιών προσ
/Φυσιολογ

Σωματικός/Κινητικός τομέαςμ ς η ς μ ς
Νοητικός/Γνωστικός Τομέας
Γλωσσικός ΤομέαςΓλωσσικός Τομέας 
Συναισθηματικός Τομέας (κοιν
Τ έΤομέας 
προσαρμοστικότητας/αυτοεξυ

σχολικής αγωγής 
γική

νωνικότητα) 

υπηρέτησης 



νητικός τομέας (αδροί και λεπτοί χερισμοί)

η βρεφική/νηπιακή ηλικία ο άνθρωπος είναι περ
οτέ!

γονείς και οι δάσκαλοι σε αυτό το στάδιο της «α
φήσουν τα παιδιά τους ελεύθερα να πειραματιστ

παιχνίδι είναι και ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ να είναι μέρος 
αιδιού και στο σπίτι και στο σχολείο

ισσότερο κινητικός από 

ανακάλυψης» καλούνται να 
τούν και να παίξουν.

της καθημερινότητας ενός 



Γνωστικός τομέαςς μ ς

Στον τομέα αυτό παρατηρούνται σημα
εμφανίζεται η συμβολική λειτουργία κ
γλώσσας (symbolic use of language)γ ς ( y g g )
Το παιδί δεν περιορίζεται στις αντανα
αλλά αρχίζει να παράγει εσωτερικά σύ
καλά γονεϊκά πρότυπα) τα οποία αντιπ

ά ί ώ
γ ρ )

εξωτερικά αντικείμενα και διαμορφών
τους (representational thinking) 
Το «πώς» και το «γιατί» είναι δύο λέξε

ί θ ή βάχρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση.
Η σκέψη του γεννά απορίες και αναζη
οποίες όμως δεν είναι πάντα απόρροι
λ ί έψ δ ώ δηλικία που η σκέψη των παιδιών διακα

φαντασία και εγωκεντρισμό (5ο έτος τ
www. Wikipedia)

αντικές αλλαγές καθώς 
και η χρήση της 

κλαστικές κινήσεις 
ύμβολα (προϋποθέτει 
προσωπεύουν 

έ ά ά
ρ

νει σχέσεις ανάμεσά 

εις που το παιδί 

τά απαντήσεις οι 
ια λογικής. Είναι η 

έ ό ήατέχεται από αρκετή 
ο πιο σημαντικό)



Συναισθηματική αημ ή
Εξάρτηση/Ανεξαρτητοποίηση/Εξάρτησηρ η η ρ η η η ρ η η
Αποχωρισμοί 
Ξεσπάσματα (φυσιολογικά) 
Μεταβάσεις (από το σχολείο στο σπίτι/
σχολείο/σχολικές μεταβάσεις‐τρόποι κα
transitions)transitions)
Κοινωνικοποίηση/παράλληλο παιχνίδι/
παιχνίδι/παιχνίδι φαντασίας‐pretend p

ανάπτυξηξη
η (1ο έτος, 2ο έτος)η

/ από το σπίτι στο 
αλύτερης διαχείρησης‐

/συμβολικό 
play



ΑΝΑΠΤΥΞΗ στηΑΝΑΠΤΥΞΗ στη
Η σχολική ηλικία ξεκινά περίπου το έκτο έ

λ ώ λ ί ί ξκαι τελειώνει στην ηλικία που είναι σεξου
για τα κορίτσια, 13ο έτος για τα αγόρια).
Σωματική ανάπτυξημ ή ξη
Στην ηλικία αυτή μειώνεται ο ρυθμός αύξ
σωματικά μέλη και δίνεται έμφαση στην π
Ενώ στις προηγούμενες ηλικίες στόχος ήτ
μελών εκείνων που απαρτίζουν το άτομο,
μετατοπίζεται στην τελειοποίησή τους κα
βιοσωματικών και ψυχικών λειτουργιών.

Σχολική ηλικία Σχολική ηλικία
έτος ζωής του παιδιού 
λ ώ ώ (11 έυαλικώς ώριμο (11ο έτος 

ξησης σε ότι αφορά τα 
ποιοτική αλλαγή αυτών.
ταν η ανάπτυξη των 
, τώρα το ενδιαφέρον 
αι στη ρύθμιση των 



Νοητικός τομέαςΝοητικός τομέας

Στο νοητικό τομέα πραγματοποιούνται σημαντικέ
εγκαταλείπει τον εγωκεντρισμό και τη διαισθητικ
ηλικίας και αποκτά μια πιο συνεπή και σταθερή ληλικίας και αποκτά μια πιο συνεπή και σταθερή λ

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η αποκ
κατάκτηση γνωστικών λογικών σχημάτων (πχ. Σχέ
αριθμού βάρους όγκου κ α)αριθμού, βάρους, όγκου κ.α).

Η σκέψη όμως δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί καθώ
συγκεκριμένης πραγματικότητας», δηλαδή το παι
λογικά ότι βρίσκεται στα πλαίσια της καθημερινότλογικά ότι βρίσκεται στα πλαίσια της καθημερινότ
αφηρημένες έννοιες.

Στην ηλικία αυτή παρατηρούμε και τις μεγαλύτερ
νοημοσύνης ανάμεσα στα παιδιά, οι οποίες αντικνοημοσύνης ανάμεσα στα παιδιά, οι οποίες αντικ
τους επιδόσεις.

ές αλλαγές καθώς το παιδί 
ή λογική της νηπιακής 
λογικήλογική.

κέντρωση της αντίληψης και η 
έσεις ανισότητας, έννοια 

ώς παραμένει «δέσμια της 
ιδί μπορεί να επεξεργαστεί 
τητάς του και όχιτητάς του και όχι 

ρες διαφορές στο επίπεδο 
κατοπτρίζονται στις σχολικέςκατοπτρίζονται στις σχολικές 



Συναισθηματικός‐κοινωνικός τομέαςημ ς ς μ ς
Κατά την περίοδο αυτή γίνεται η μετάβαση α
Με την είσοδό του στο σχολείο το παιδί μετα
από τον εαυτό του στους συνομηλίκους του κ

φί ί λ ίη μικρογραφία της κοινωνίας συντελεί και στ
Η μεροληπτική αντιμετώπιση των γονέων εξι
αντικειμενική πραγματικότητα του σχολείου.
Τ δί θ ί άζ άΤο παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, να κάνει 
φύλο), να τηρεί τις υποχρεώσεις του και να ε
προσπαθώντας όχι μόνο για τη μονάδα (εαυτ
σύνολο.
Τέλος στα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικ
ενσωματώνονται τώρα η φιλοπονία και η πα
Το παιδί έχοντας αποκτήσει ως τώρα αυτονο
προσωπική πρωτοβουλία επιδίδεται στην «οπροσωπική πρωτοβουλία, επιδίδεται στην «ο
«επίτευξη στόχων». Δεν αρέσκεται μόνο στο 
αλλά σκοπός του είναι το να τις ολοκληρώνει

Wikipedia)

από το «Εγώ» στο «Εμείς».
ατοπίζει το ενδιαφέρον του 
και καθώς το σχολείο είναι 

ί ήτην κοινωνικοποίησή του.
ισορροπείται με την 
.
φ λί ( ί ίδφιλίες (κυρίως με το ίδιο 
εντάσσεται σε ομάδες, 
τός) αλλά και για το 

ής προσωπικότητας 
ραγωγικότητα.
μία, αυτοεξυπηρέτηση και 
ολοκλήρωση έργων» καιολοκλήρωση έργων» και 
να αναλαμβάνει εργασίες 
ι.



Μαθησιακές Δυ
(μη φυσιολογική ανάπτυξ

σκολίες
ξη)



Μαθησιακές ΔυΜαθησιακές Δυ
μφωνα πάντως με έναν ευρέως αποδεκτό απμφ ς μ ρ ς
ινότητα ορισμό, "οι μαθησιακές δυσκολίες εί
αφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταρ
δηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην π
ανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γρ
θ ώ ή Ο δ έ έαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές
ι αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικο
ι μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της
μπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίλη
ληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τιληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τι
λά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακέ

αθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζοντα
ταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλά
βαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτ
πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατά
ναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστά
ιδράσεων"(Hammill, 1990).

// l iki di / ikitps://el.wikipedia.org/wiki

σκολίεςσκολίες 
πό την επιστημονική η ημ ή
ίναι ένας γενικός όρος που 
ραχών οι οποίες 
ρόσκτηση και χρήση 
αφής, συλλογισμού ή 
ί ί άς είναι εγγενείς στο άτομο 

ού νευρικού συστήματος 
ς ζωής. Προβλήματα σε 
ηψης και κοινωνικής 
ις μαθησιακές δυσκολίεςις μαθησιακές δυσκολίες, 
ές δυσκολίες. Αν και οι 
ι μαζί με άλλες 

άβη, νοητική καθυστέρηση, 
τερικές επιδράσεις όπωςτερικές επιδράσεις, όπως 
άλληλη διδασκαλία, δεν 
άσεων ή 



αθησιακές δυσκολίες Μαθησιακά

γενείς διαταραχές του κεντρικού 
ύ ή

Δεν οφείλον
υρικού συστήματος 

ΑΡΚΟΥΝ: καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής Δεν διαρκού
διάστημα

ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ: με σημαντικές δυσκολίες 
ην ανάπτυξη και χρήση ικανοτήτων 
ρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

ή ή άλλ θ ώ

Δεν επηρεά

οσοχής ή άλλων μαθηματικών και 
θησιακών ικανοτήτων.

πορεί να εμφανίζονται μαζί με: 
οβλήματα σε συμπεριφορές 
τοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης, 
νωνικής αλληλεπίδρασης,

Εμφανίζοντα
είναι αποτέλ

νωνικής αλληλεπίδρασης, 
σθητηριακές βλάβες, νοητική 
θυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή, 
λιτισμικές διαφορές, ανεπαρκή 

λίασκαλία

ά προβλήματα

νται σε εγγενείς διαταραχές

ύν πολύ μεγάλο χρονικό 

άζουν τις ικανότητες του παιδιού

αι συμπεριφορές που μπορεί να 
λεσμα αυτών των προβλημάτων



ατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολ
εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι
τηγοριοποίηση των διάφορων τύπων μα
λή β έ ίταλήγει σε τρεις βασικές κατηγορίες. 
Δυσκολίες λόγου και ομιλίας
Δυσκολίες γραπτού λόγουΔυσκολίες γραπτού λόγου
Δυσκολίες μαθηματικού λόγου
Άλλες δυσκολίεςΆλλες δυσκολίες. 

tps://el.wikipedia.org/wiki

λιώνλιών
ι πολυποίκιλο. Μια απλή 
θησιακών δυσκολιών 



ΜΥΘΟΙΜΥΘΟΙ
Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουΤα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχου
ημοσύνης»
Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δεν μ
Οι μαθησιακές δυσκολίες θεραπεύονται»

υν χαμηλό δείκτηυν χαμηλό δείκτη 

μπορούν να μάθουν»
»



Πιθανές Αιτς
θανές λοιπόν αιτίες μαθησιακών δυσκολμ η
ναι:
Λάθη στη δομή του εγκεφάλου

ή ήΕλλιπής διατροφή
Χρήση ναρκωτικών ουσιών
Κληρο ο ές α ίεςΚληρονομικές αιτίες
Ελλιπής φροντίδα στα στάδια της βρεφι
Ελλιπής επικοινωνία ανάμεσα σε διάφορΕλλιπής επικοινωνία ανάμεσα σε διάφορ
Λανθασμένη παραγόμενη ποσότητα νευ
δυσλειτουργία στη χρήση τους.

τίεςς
ιών πιστεύεται πως 

κής ηλικίας του ατόμου
ρα μέρη του εγκεφάλουρα μέρη του εγκεφάλου
υροδιαβιβαστών ή 



ammill, D.D. (1990), A bri
earning disabilities Στο P Mearning disabilities. Στο P. M
ammill (Επιμ.) Learning d
asic concepts  assessment asic concepts, assessment 
nstructional strategies, Au

ef history of 
Myers & D DMyers & D.D. 

  isabilities: 
t practices and t practices and 
stin, TX: Pro‐Ed



ΔΥΣΛΔΥΣΛ

Η Δυσλεξία είναι μορφή μαθησιακής δυσΗ Δυσλεξία είναι μορφή μαθησιακής δυσ
το άτομο, μικρής ή μεγάλης ηλικίας, παρο
ανάλυση των λέξεων σε ακουστικές μονά
και στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικώνκαι στη σύνθεση συλλαβικών ακουστικών
σύνολα με εννοιακό περιεχόμενο. Παρατ
πολιτισμούς που έχουν γραπτή γλώσσα κ
νοητική καθυστέρηση λόγω του ότι τα άτνοητική καθυστέρηση, λόγω του ότι τα άτ
δημιουργικά με κυρίαρχη την δεξιά πλευρ

tps://el.wikipedia.org/wiki

ΛΕΞΙΑΛΕΞΙΑ

σκολίας κατά την οποίασκολίας, κατά την οποία 
ουσιάζει δυσκολίες στην 
άδες συλλαβικής βάσης 
ν μονάδων σε λεκτικάν μονάδων σε λεκτικά 
ηρείται σε όλους τους 
και δεν έχει σχέση με τη 
τομα αυτά είναι πιοτομα αυτά είναι πιο 
ρά του εγκεφάλου.



υσλεκτικά άτομα πολλές φορές αντιμετωπίζουν π
ανότητας στο να αντιληφθούν τις ομοιότητες των
χεται π χ ένας δυσλεκτικός να μην αντιλαμβάνετχεται π.χ. ένας δυσλεκτικός να μην αντιλαμβάνετ
πλεγμα των λέξεων π.χ. "κλαίει", "βάλτος" και για
ει", "βάτος".
ά η δυσλεξία εκδηλώνεται ως αδυναμία ακουστικ
γγων με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να δυσκολεύγγων, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να δυσκολεύ
μοιάζουν ηχητικά μεταξύ τους, όπως α‐ο, ο‐ου, ε‐
ουσιάζουν και με την οξύτητα άλλων φθόγγων, όπ
βάρος ‐ φάρος, φόβος ‐ βαφή
δάσος ‐ Θάσος, δεσμός ‐ θεσμός
: σώζω ‐ συζήτηση ‐ σύζευξη
περίπτωση αδυναμίας οπτικής αντίληψης, τα δυ
ρατήσουν στη μνήμη τους τις λεπτές διαφορές μρατήσουν στη μνήμη τους τις λεπτές διαφορές μ
μών, μορφών ή σχημάτων, π.χ.:
μματα: α ‐ ο, ε ‐ ω, β ‐ φ, β ‐ θ, γ ‐ χ, ζ ‐ ξ, ει ‐ ιε, αι 
μοί: 7 ‐ 1, 6 ‐ 9, 5 ‐ 3, 2 ‐ 3, 8 ‐ 4, 45 ‐ 54, 23 ‐ 32, 3μοί: 7  1, 6  9, 5  3, 2  3, 8  4, 45  54, 23  32, 3
μματα και αριθμοί: ρ ‐ 9, ε ‐ 3, κ ‐ 4, οι – 10

edia)edia)

πρόβλημα δυσκολίας ή 
ν αρχικών ήχων των λέξεων. 
ται το διπλό ήχο στο συμφωνικόται το διπλό ήχο στο συμφωνικό 
α αυτό να διαβάζει ή να γράφει 

κής σύλληψης και διάκρισης 
ύονται να ξεχωρίσουν φθόγγουςύονται να ξεχωρίσουν φθόγγους 
‐ι. Πρόβλημα μπορεί να 
πως:

σλεκτικά άτομα δεν μπορούν να 
εταξύ μερικών γραμμάτωνεταξύ μερικών γραμμάτων, 

‐ ια
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ίσης:
Αντιμεταθέτουν γράμματα συλλαβές λέξειςΑντιμεταθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις 
Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π
Προσθέτουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π.χ

ί ά λλ βέ λέξ (Παρατονίζουν γράμματα, συλλαβές, λέξεις (π
Παραφθείρουν λέξεις (π.χ. μάλβι αντί μολύβ
Ακρωτηριάζουν λέξεις (π.χ. τπζια αντί τραπέζ
Διαβάζουν κατά πιθανότητα (π.χ. τραπέζι αντ
λέξεις ξεκινούν από τρ, ή βιβλίο αντί αναγνω
πρόκειται για διαφορετικές ηχητικά λέξεις υπ
αντικείμενο)αντικείμενο)
Γράφουν με κατοπτρική γραφή (π.χ. Иίτνος α

(π χ πότρα αντί πόρτα)(π.χ. πότρα αντί πόρτα)
.χ. πόρι αντί ποτήρι)
χ. δορόμος αντί δρόμος)

ί ί ί )π.χ. σπιτί αντί σπίτι)
ι)
ζια)
τί τρέχω καθώς και οι δύο 
στικό καθώς αν και 
πονοούν ομοειδές 

αντί Ντίνος)



Αντιμετώπιση της ΔΑντιμετώπιση της Δ
ία αξιολόγηση θα είναι το πρώτο βία αξιολόγηση θα είναι το πρώτο β
ο παιδί ή το νεαρό άτομο προκειμέν
υσκολίες του. 
ιαθέτοντας αυτή την αξιολόγηση, ο 
κπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσ
ρόγραμμα στις ειδικές μαθησιακέςρόγραμμα στις ειδικές μαθησιακές 
αιδιού, προκειμένου να ενισχύσει τ
ου, τα κίνητρα και τις στρατηγικές δ
άθησης.

ΔυσλεξίαςΔυσλεξίας
ήμα για να βοηθηθείήμα για να βοηθηθεί 
νου να ξεπεράσει τις 

καταρτισμένος 
σει το διδακτικό του 
ανάγκες τουανάγκες του 
την αυτοπεποίθησή 
ιεκπεραίωσης της 
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ΑυτισΑυτισ
Ο Αυτισμός είναι μια σοβαρή αναπτυξιακή διατα

ό έ ή λλ λ ίδαπό μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικ
περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπ
οι ενδείξεις ξεκινούν πριν το παιδί γίνει τριών ετώ

Στη διαταραχή του αυτισμού εμπλέκονται διάφορΣτη διαταραχή του αυτισμού εμπλέκονται διάφορ
τρόπο που δεν έχει διασαφηνιστεί επαρκώς.Οι δύ
φάσματος του αυτισμού (ASD) είναι το σύνδρομο
παρατηρείται καθυστέρηση στη γνωστική ανάπτυρ ηρ ρη η η γ ή
Εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης ‐ Μη προσδ
NOS), όπου διαγνώσκεται όταν δεν πληρούνται επ
άλλες δύο διαταραχές.

σμόςσμός 
ραχή, που χαρακτηρίζεται 

ί θώ όκοινωνία, καθώς και από 
πη συμπεριφορά. Όλες αυτές 
ών.

ρες εγκεφαλικές δομές μερες εγκεφαλικές δομές με 
ύο άλλες διαταραχές του 
ο Άσπεργκερ, στο οποίο δεν 
υξη και τη γλώσσα, και η ξη η γ η
διοριζόμενη αλλιώς (PDD‐
παρκώς τα κριτήρια για τις 



“Red flags" 

  d     h ld      k f      may indicate your child is at risk for an autism spec
exhibits any of the following, please don’t delay in 
family doctor for an evaluation:

No big smiles or other warm, joyful expressions by
No back‐and‐forth sharing of sounds, smiles or oth
months
N b bbli b 12 thNo babbling by 12 months
No back‐and‐forth gestures such as pointing, show
months
No words by 16 monthsy
No meaningful, two‐word phrases (not including im
months
Any loss of speech, babbling or social skills at any a

 d d   f    h ld ctrum disorder. If your child 
   asking your pediatrician or 

y six months or thereafter
her facial expressions by nine 

wing, reaching or waving by 12 

mitating or repeating) by 24 

age



ιαταρχές αισθητηριακής οιαταρχές αισθητηριακής ο

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι 
νευροβιολογική διαδικασία που αφ
ολοκλήρωση και αποκωδικοποίησηήρ η η η
ερεθίσματος στον εγκέφαλο.
Σε αντίθεση η δυσλειτουργία της αι
ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχήολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή 
αισθητήρια δεδομένα δεν οργανών
στον εγκέφαλο και αυτό μπορεί να 

βλή ά ξπροβλήματα στην ανάπτυξη, στην ε
πληροφορίας και στη συμπεριφορά
www. Wikipedia)www. Wikipedia)

ολοκλήρωσηςολοκλήρωσης 

μια εγγενής 
φορά την 
η του αισθητηριακού η η ηρ

ισθητηριακής 
κατά την οποία τακατά την οποία τα 
νονται κατάλληλα 
προκαλέσει διάφορα 

ξ ίεπεξεργασία της 
ά του παιδιού.



Eλλειμματική προ
Y όYπερκινητικότη

Η ελλειμματική προσοχή / υπερκιν
(Attention‐Deficit Hyperactivity Diso
αποτελεί μία συστηματική συμπεριαποτελεί μία συστηματική συμπερι
που απαντάται συχνά κατά την παιδ
ορίζεται από πληθώρα ειδικών ως δ
μερικούς δε αναφέρεται και ως επιδμερικούς δε αναφέρεται και ως επιδ
θεωρούν πως ως διαταραχή αφορά
παιδικού πληθυσμού. Εκδηλώνεται
εθνότητες φυλετικές ομάδες και κοεθνότητες, φυλετικές ομάδες και κο
Εμφανίζεται νωρίς στην αναπτυξιακ
ατόμου και επηρεάζει την ικανότητά
συγκεντρώνεται σε αυτό που το βάσυγκεντρώνεται σε αυτό που το βά

οσοχή / 
ητα

νητικότητα ‐ ΔΕΠΥ 
order ‐ ADHD) 
ιφορά του ατόμουιφορά του ατόμου 
δική ηλικία και 
διαταραχή, από 
δημία καθώςδημία, καθώς 
ά σεβαστό μέρος του 
ι σε όλες τις 
οινωνικές τάξειςοινωνικές τάξεις. 
κή πορεία του 
ά του να 
ζουν να κάνειζουν να κάνει.



ΑιτιολογίαΑιτιολογία

Ο ή φ ύ όΟι επιστήμονες συμφωνούν στο ότ
ενός μεμονωμένου παράγοντα. Η 
τοξικούς παράγοντες και ο τραυμαξ ς ρ γ ς ρ μ
αποτελούν τα σημαντικότερα αίτια
κακή γονεϊκή μέριμνα είναι ήσσον
καθόλου ην εκδήλω η ης δια αρκαθόλου την εκδήλωση της διαταρ

ΔΕΠΥ δ ί έλτι η ΔΕΠΥ δεν είναι αποτέλεσμα 
κληρονομικότητα, η έκθεση σε 
ατισμός του εγκεφάλου φαίνεται ναμ ς γ φ φ
α, ενώ άλλα όπως η διατροφή ή η 
νος σημασίας ή δεν επηρεάζουν 
ραχήςραχής.


