
Σύνδροµο Down - Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικούς 
λειτουργούς και οµάδες νέων 

 
 

Πηγή: British Down's Syndrome Association  
Απόδοση στα Ελληνικά: Γεωργία Κολούσια  
Επιµέλεια: Σύλλογος Συνδρόµου Down Ελλάδος  

Το Σύνδροµο Down αναγνωρίστηκε το 1860 από το γιατρό Langdon Down ο οποίος πρόσεξε ότι 
µία οµάδα ατόµων, άσχετων µεταξύ τους, που βρίσκονταν σε ιδρύµατα είχαν παρόµοια σωµατικά 
χαρακτηριστικά.  
 
Ο γιατρός Down έχοντας προσέξει ότι το σχήµα των µατιών ήταν τύπου "ανατολικού", επέκτεινε 
τη θεωρία του λέγοντας ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τη νοηµοσύνη και 
η κατώτερη κατηγορία είναι αυτό που αποκαλούσε "ιδιώτες". Αυτό ενισχύθηκε ακόµη 
περισσότερο από την υπόθεση ότι όσο η καταγωγή κάποιου δεν ήταν µακρύτερα από την 
Ευρώπη, η νοηµοσύνη µειωνόταν. Έτσι ο όρος "µογγολοειδής ιδιώτης" δεν έχει νόηµα και είναι 
απαράδεκτος µε τα σηµερινά δεδοµένα, όµως το 1 860 ήταν ένας πραγµατικά επιστηµονικός 
όρος. Αυτός ο όρος όµως σήµαινε ότι πολλά χρόνια δεν δινόταν καµιά βοήθεια για τα άτοµα µε 
σύνδροµο Down εκτός από "φροντίδα και προσοχή", γιατί τόσο οι επαγγελµατίες όσο και οι 
οικογένειες τους, πίστευαν ότι τα παιδιά και τα άτοµα µε σύνδροµο Down ήταν όλα τα ίδια και 
δεν µπορούσαν να µάθουν.  

Περίπου 100 χρόνια µετά ανακαλύφθηκε η αιτιολογία των σωµατικών χαρακτηριστικών και των 
µαθησιακών δυσκολιών από το γιατρό-νηπιαγωγό Jerome Lejeune στο Παρίσι. Η αιτιολογία ήταν 
η παρουσία ενός παραπανίσιου χρωµοσώµατος σε κάθε κύτταρο του σώµατος. Η γνώση της 
αιτιολογίας δεν άλλαξε τη στάση και την αντίληψη των ανθρώπων για αυτά τα άτοµα µέσα "σε 
µια νύχτα". Ωστόσο έδειξε το δρόµο µπροστά για όσους πίστευαν ότι κάτι δηµιουργικό µπορούσε 
να γίνει για να βοηθηθούν τα παιδιά και τα άτοµα µε σύνδροµο Down ώστε να αναπτύξουν 
πλήρως το δυναµικό τους.  

Ορισµός του Συνδρόµου  

Το σύνδροµο Down δεν είναι ασθένεια! Οι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτήν, ούτε είναι 
θύµατα. Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική κατάσταση που επηρεάζει µία περίπου στις 600-
700 γεννήσεις παιδιών.  

Όπως δηλώνει και ο όρος "σύνδροµο" είναι ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών που είναι 
εµφανή όχι µόνο σωµατικά αλλά και ως ένα βαθµό νοητικής υστέρησης ή µαθησιακής δυσκολίας. 
Το σύνδροµο Down δηµιουργείται από ένα παραπάνω χρωµόσωµα στο 21ο ζευγάρι, εξ ου και η 
ταξινόµηση ως Τρισωµία 21 (Παράρτηµα Α).  

Τα χρωµοσώµατα µε απλά λόγια είναι τα "δοµικά υλικά" που µας δίνουν τα ατοµικά 
χαρακτηριστικά, χρώµα µατιών, χρώµα µαλλιών κ.λπ.. Παρόµοια τα άτοµα µε σύνδροµο Down, 
επειδή έχουν το παραπάνω χρωµόσωµα, παρουσιάζουν κοινά σωµατικά χαρακτηριστικά Είναι 
σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη, ότι όσο κι αν µοιάζουν τα παιδιά µεταξύ τους µε την πρώτη 
µατιά, έχουν και κοινά χαρακτηριστικά µε την οικογένεια τους, κάτι που γίνεται εµφανές πολύ 
γρήγορα. Είναι επίσης σηµαντικό να θυµόµαστε ότι οι κοινές τάσεις (shared trait) δεν αποτελούν 
ένδειξη των µελλοντικών δυνατοτήτων ή ικανοτήτων των παιδιών για να µάθουν.  

Κοινά χαρακτηριστικά  

Τι σηµαίνει αυτό για τα παιδιά µε σύνδροµο Down;  

Αυτές οι τάσεις δε δίνουν ενδείξεις για το δυναµικό κάθε παιδιού, αλλά εάν δεν ληφθούν υπόψη, 
οδηγούν σε προβλήµατα στη διδασκαλία.  

Ακοή  

Πολλά παιδιά είναι επιρρεπή σε κρυώµατα και µολύνσεις. Σ' αυτό συµβάλλουν οι µικρότερες 
ρινικές κοιλότητες, µε αύξηση της καταρροής (catarrh). Αυτό µπορεί να επηρεάσει την ακοή, και 
εάν δεν προσεχθεί ή αντιµετωπιστεί, θα οδηγήσει σε προβλήµατα ακοής.  
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Μερικά παιδιά παρουσιάζουν επιπρόσθετα απώλεια-έκπτωση ακοής, συχνά αποτέλεσµα από 
ωτίτιδα. Η θεραπεία µπορεί να περιλαµβάνει την εισαγωγή µικρού σωλήνα (insertion of 
grommets) ή τη χρησιµοποίηση ακουστικών. Θα συµβουλεύαµε, µετά από κάθε κρυολόγηµα να 
ελέγχεται αν τα παιδιά µπορούν να ακούν. Τα παιδιά που φορούν ακουστικά πρέπει να 
βοηθιούνται για να τα χρησιµοποιούν και να τα ελέγχουν. Επίσης, η απόδοση των ακουστικών θα 
πρέπει να ελέγχεται κατά διαστήµατα.  

Εποµένως, είναι σηµαντικό να φροντίζουµε οι οδηγίες να δίνονται καθαρά, απλά και πρόσωπο µε 
πρόσωπο. Οι θόρυβοι από το περιβάλλον, καθώς και οι περίπλοκες οδηγίες µπορούν να 
µπερδέψουν ένα παιδί µε απώλεια ακοής και ο εντοπισµός του ήχου να είναι δύσκολος.  

Επικοινωνία - Οµιλία και Λόγος (Γλώσσα)  

Γενικά τα παιδιά µε σύνδροµο Down έχουν ένα µικρό στοµατικό πλαίσιο (small Frame). Οι ρινικές 
οδοί είναι µικρότερες και ο ουρανίσκος είναι µικρός και ψηλός µειώνοντας έτσι τη στοµατική 
κοιλότητα. Συχνά η γλώσσα είναι µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα το παιδί να µην µπορεί να την 
κρατήσει µέσα. Αυτό µπορεί να επηρεάσει την αναπνοή και την άρθρωση οδηγώντας σε 
προβλήµατα στην οµιλία. Οι προσπάθειες να µάθουµε στο παιδί να κρατάει µέσα τη γλώσσα του, 
είναι συνήθως επιτυχείς.  

Ο εκφραστικός λόγος έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία για κάδε παιδί και το ίδιο ισχύει και για τα 
παιδιά µε σύνδροµο Down. Τίποτα δεν είναι πιο απογοητευτικό για κάθε παιδί από τα να µην 
µπορεί να εκφράσει τις ιδέες και απόψεις του σε άλλους ανθρώπους.  

Χρειάζεται µεγάλη υποµονή για να διασφαλίσουµε ότι ένα παιδί µε δυσκολία στο λόγο ή στην 
οµιλία δεν δα αποθαρρυνθεί από το να µιλήσει. Πάντοτε να ακούτε προσεκτικά και να φροντίζετε 
να δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες στην προσπάθεια τους να απαντήσουν και να συµµετέχουν στη 
συζήτηση. Οι ιδέες υπάρχουν. Μπορεί όµως η διαδικασία αυτή να πάρει λίγο καιρό και να 
χρειαστεί αρκετή αυτοπεποίθηση από τα παιδιά για να µπορέσουν να εκφραστούν µε λόγια ή 
νοήµατα αυτές οι ιδέες. Ενθαρρύνετε τα υπόλοιπα παιδιά να είναι υποµονετικά και βοηθείστε τα 
να καταλάβουν πόσο πολύ θέλει να µιλήσει το παιδί και πόσο δύσκολο µπορεί να είναι γι' αυτό.  

Το διάβασµα βοηθά στην οµιλία και το λόγο. Η προφορά των λέξεων όταν διαβάζονται, τείνει να 
είναι πιο ξεκάθαρη από τη φυσιολογική οµιλία του παιδιού. Το διάβασµα βοηθά τόσο στην 
άρθρωση όσο και στην ανάπτυξη γλωσσικών µοτίβων που δεν περιλαµβάνονται στο ρεπερτόριο 
του παιδιού. Μπορεί να µην είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η διδασκαλία των προ-αναγνωστικών 
δεξιοτήτων, πριν αρχίσει η ανάγνωση. Η εκµάθηση της ανάγνωσης είναι πιθανό να διευρύνει τον 
καθοµιλούµενο λόγο του παιδιού.  

Ένα σύστηµα µε σύµβολα ή νοήµατα, οπτικά ερεθίσµατα και χρήση υπολογιστών µπορεί να είναι 
πολύ βοηθητικά για ένα παιδί µε δυσκολία στην οµιλία.  

Όραση  

Επειδή τα οπτικά ερεθίσµατα αποτελούν µεγάλη βοήθεια για τα παιδιά µε σύνδροµο Down, είναι 
απαραίτητο να διασφαλίζουµε ότι η όραση των παιδιών δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα. Επειδή 
η "γέφυρα" της µύτης είναι µικρή ή ανεπαρκής, τα παιδιά έχουν δυσκολία στο να φορούν τα 
γυαλιά τους.  

Οι οπτικοί βέβαια εκσυγχρονίζονται και µπορούν να βοηθήσουν βάζοντας στα γυαλιά διαφορετικό 
κοµµάτι (γέφυρα) στη µέση και µεγαλύτερα χερούλια (earpieces). Οι φακοί επαφής έχουν επίσης 
προσαρµοστεί για τα παιδιά µε σύνδροµο Down, αλλά χρειάζονται περισσότερο προσεκτική 
επιτήρηση.  

Εάν τα παιδιά φορούν γυαλιά, µπορεί να χρειάζονται καθάρισµα, ειδικά µετά το γεύµα. Σε ένα 
παιδί µε φτωχή όραση θα πρέπει να του επιτραπεί να κρατάει το βιβλίο όπου το βολεύει για να το 
διαβάσει - ίσως πιο κοντά στα µάτια του ή αποµακρυσµένο (tilted).  

Ένα άλλο µικρό σηµείο που θα πρέπει να προσεχτεί είναι ότι τα µάτια του παιδιού µπορεί να µην 
µπορούν να προσαρµοστούν γρήγορα από το έντονο φως στη σκιά και το αντίθετο. Αυτό µπορεί 
να έχει ως αποτέλεσµα να σκοντάφτει το παιδί στις σκάλες, κάτι που ίσως δε θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως αδεξιότητα από µέρους του παιδιού.  
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Κινητικότητα  

Γενικά η κινητικότητα δεν είναι πρόβληµα στα παιδιά µε σύνδροµο Down, εκτός αν έχουν 
πολλαπλές αναπηρίες. Ωστόσο ο µυϊκός τους τόνος είναι πιο χαλαρός από των άλλων παιδιών και 
αυτό µπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στο συντονισµό και στο βάδισµα (gait).  

Μερικά παιδιά µπορεί να έχουν δυσκολίες στο να πηδούν, να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο. 
Αυτές οι δυσκολίες µπορεί να δηµιουργήσουν απογοητεύσεις στα οµαδικά παιχνίδια και στα σπορ 
αλλά δε θα πρέπει να αποθαρρύνουµε τα παιδιά στο να συµµετέχουν. Ίσως θα χρειάζεται να τους 
υπενθυµίζουµε να χρησιµοποιούν το κυρίαρχο χέρι τους για να κρατήσουν τη ρακέτα, να ρίξουν 
τους κρίκους κτλ.  

Η κολύµβηση, ο χορός, οι ασκήσεις και τα παιχνίδια όπως συµπεριλαµβάνονται στο κανονικό 
πρόγραµµα του σχολείου, θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση του µυϊκού τόνου και της φυσικής 
κατάστασης. Εποµένως, η συµµετοχή των παιδιών σ' αυτές τις δραστηριότητες θα πρέπει πάντα 
να ενθαρρύνεται. Το Department of Health Medical Advisors στη Μ. Βρετανία, σηµειώνει κάποια 
µικρότερα σηµεία που πρέπει να δοθεί προσοχή, δίνοντας κάποιες γενικές κατευθυντήριες 
γραµµές για ορισµένες έντονες σωµατικές ασκήσεις καθώς και για την αστάθεια του άτλαντα 
(πρώτου αυχενικού σπονδύλου)(Παράρτηµα Β).  

∆ίαιτα και γενική υγεία  

Τα περισσότερα παιδιά µε σύνδροµο Down έχουν εξαιρετική όρεξη αλλά η παχυσαρκία θα 
µπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα. Η καλή διατροφή είναι σηµαντικός παράγοντας 
για την υγεία τους. Μερικά παιδιά µπορεί να έχουν προβλήµατα στο µάσηµα της τροφής και 
µπορεί να χρειάζονται περισσότερη ώρα για να τελειώσουν το γεύµα τους. Όταν κάνει κρύο 
µπορεί να χρειαστούν να τους υπενθυµίζεται να βάζουν ή να βγάζουν το πανωφόρι τους. Επίσης 
µπορεί να χρειαστούν κάποια προστασία για ευαίσθητο δέρµα.  

Ανοσοποιητικό σύστηµα  

Το ανοσοποιητικό τους σύστηµα µπορεί να µην είναι τόσο καλά ανεπτυγµένο όπως στα άλλα 
παιδιά. Τα παιδιά µε σύνδροµο Down µπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε αρρώστιες, ειδικότερα στα 
πρώτα χρόνια της ζωής τους.  

Προβλήµατα καρδιάς  

Μερικά παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν καρδιακά προβλήµατα που ποικίλλουν στη 
σοβαρότητα τους. Πολλά παιδιά χειρουργούνται όταν είναι µωρά. Άλλα όµως δεν µπορούν να 
βοηθηθούν τόσο εύκολα.  

Είναι απαραίτητη η συνεργασία των γονέων του παιδιού µε τον οικογενειακό γιατρό ώστε να 
ξέρουν τι να κάνουν για να τα βοηθήσουν. Η νοσοκόµα του σχολείου (;) θα πρέπει να συµµετέχει 
όπου είναι απαραίτητο.  

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι όσο και αν φαίνονται "φοβερά" τα σωµατικά προβλήµατα των παιδιών 
µε σύνδροµο Down, δεν παρουσιάζονται όλα τα προβλήµατα µαζί στα παιδιά και πολλές φορές 
δεν υπάρχουν καν. Πολλά παιδιά µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατά τους µε το δικό 
τους τρόπο. Μάθετε από το παιδί µε το να είστε µαζί του, και συνεργαζόµενοι µ' αυτό θα 
βοηθήσετε για το καλύτερο αποτέλεσµα. Τα οφέλη θα φανούν όταν το σχολείο και οι γονείς 
ενηµερώνουν ο ένας τον άλλο για τη γενική κατάσταση υγείας του παιδιού.  

Κοινωνικές δεξιότητες και συµπεριφορά  

Το φάσµα ικανοτήτων στα παιδιά µε σύνδροµο Down, αν και είναι χαµηλότερο και γενικά µε πιο 
αργούς ρυθµούς, είναι τόσο ευρύ όπως και σε κάθε άλλη οµάδα παιδιών.  

Πρέπει να επαναλάβουµε ότι η παρουσία ή απουσία εµφανών χαρακτηριστικών, που σχετίζονται 
µε το σύνδροµο Down, δεν δίνει καµιά ένδειξη για την ατοµική ικανότητα του παιδιού. Θα πρέπει 
να τονιστεί πως έστω και αν το παραπανίσιο χρωµόσωµα επηρεάζει πολλά µέρη του σώµατος και 
του εγκεφάλου, η προσωπικότητα του παιδιού πηγάζει από το περιβάλλον και την οικογένεια του.  
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Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι ένα παιδί µε σύνδροµο Down µπορεί να παρουσιάσει µια ποικίλη 
κλίµακα ικανοτήτων, όπως και κάθε άλλο παιδί.  

Μια από τις πιο συχνές παρανοήσεις για τα παιδιά µε σύνδροµο Down είναι ότι αυτά τα παιδιά 
είναι πάντα εκδηλωτικά και αγαπητά (affectionate lovable). Μερικά είναι, αλλά κάποια σίγουρα 
δεν είναι! Όλα τα παιδιά έχουν ενοχλητικές και εκνευριστικές συνήθειες, συµπεριφέρονται 
άσχηµα, δεν είναι υπάκουα ή αποσπάται η προσοχή τους εύκολα. Τα παιδιά µε σύνδροµο 
Down δεν είναι διαφορετικά.  

Είναι σηµαντικό να επιτευχθεί ισορροπία  

Μερικά παιδιά µε σύνδροµο Down µπορεί να τα αναλάβουν κάποια παιδιά της τάξης και να τα 
"προστατεύουν". Οι συµµαθητές/τριες πρέπει να ενθαρρύνονται να αλληλεπιδρούν φυσιολογικά 
µε το παιδί µε σύνδροµο Down τόσο µέσα όσο και έξω από την τάξη. Άλλα παιδιά λιγότερο ήρεµα 
χρειάζονται µερικές φορές σταθερή και πειθαρχική αντιµετώπιση για να µάθουν τα όρια. Αν 
γίνονται συνεχείς εξαιρέσεις για ένα παιδί που συµπεριφέρεται άσχηµα επειδή έχει σύνδροµο 
Down, αυτό δε θα βοηθήσει καθόλου και µπορεί να δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα.  

Όλα τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών µε σύνδροµο Down διαρκούν περισσότερο. Έτσι για τις 
ενοχλητικές συµπεριφορές χρειάζεται µεγαλύτερο διάστηµα για να εξαλειφθούν. Είναι σηµαντικό 
να λαµβάνουµε υπόψη ότι κάποια ξαφνική αναστάτωση του παιδιού µπορεί να οφείλεται ίσως 
στην απογοήτευση του παιδιού για κάποια δυσκολία που συναντά ή στο ότι δεν νιώθει καλά.  

Εάν κάποιο παιδί πεισµώνει ή αποτραβιέται και µια προσεκτική εξήγηση δεν το επαναφέρει, αξίζει 
να δοκιµάσουµε να το κάνουµε να γελάσει. Πρέπει να τονιστεί πάρα πολύ ότι είναι πιο σηµαντικό 
να επαινούµε την καλή συµπεριφορά παρά να δίνουµε σηµασία στην άσχηµη συµπεριφορά. 
Κάποιες απλές αµοιβές µπορούν να είναι αποτελεσµατικές όπως χρυσά αστεράκια ή ζωγραφιές σ' 
ένα πίνακα. Επίσης, θα ήταν πολύ ωφέλιµο να υπάρχει συνεργασία µε το σπίτι ώστε η επιθυµητή 
συµπεριφορά και οι µέθοδοι πειθαρχίας να είναι ενιαίες.  

Γνωρίζουµε ότι πολλά παιδιά έχουν διαφορετική συµπεριφορά όταν είναι στο σχολείο. Ωστόσο, η 
αιτιολογία µπορεί να είναι διαφορετική για κάθε µια περίπτωση και εποµένως η συµπεριφορά του 
ενήλικα πρέπει να είναι αντίστοιχη.  

Πολλά παιδιά επηρεάζονται από τις αλλαγές στο καθηµερινό τους πρόγραµµα ιδιαίτερα εάν είναι 
ξαφνικές ή δεν τους επεξηγούνται. Συχνά αυτό µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα παιδιά µε 
σύνδροµο Down. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να εξηγούνται από πριν τυχόν αλλαγές στις 
δραστηριότητες, στο προσωπικό κτλ.  

Μερικές φορές τα παιδιά µε σύνδροµο Down επαναλαµβάνουν αυτό που τους λέγεται 
προσπαθώντας να ευχαριστήσουν και όχι επειδή αυτό που λένε είναι αλήθεια. Μερικά έχουν την 
τάση να λένε "ναι" όταν εννοούν "όχι" ή το αντίστροφο, αλλά εάν ο ενήλικας περιµένει ή ρωτήσει 
ξανά µε διαφορετικό τρόπο, θα πάρει τη σωστή απάντηση.  

Επίσης τα παιδιά αυτά συνηθίζουν να χαιρετούν τους άλλους µε µη-κατάλληλο τρόπο 
(inappropriate). Τα φιλιά και άλλοι διαχυτικοί χαιρετισµοί δεν είναι πάντα κατάλληλοι. Αυτό 
ισχύει και για τις δυο πλευρές!  

Είναι σηµαντικό όταν επισκέπτονται ενήλικοι την τάξη σας να φέρονται στα παιδιά µε σύνδροµο 
Down όπως θα φέρονταν και στα άλλα παιδιά της τάξης σας. Η δική σας συµπεριφορά προς το 
παιδί ως άτοµο, είναι το "κλειδί" που θα το βοηθήσει να ευχαριστηθεί το χρόνο που θα περάσει 
στην τάξη µαζί σας και µε τα άλλα παιδιά.  

Πρόοδος στο σχολείο  

Βοηθώντας να περάσει το µήνυµα στο παιδί.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα κενά στη "σχολική µάθηση" θα εµφανιστούν στα τελευταία στάδια 
της προσχολικής εκπαίδευσης (infant education). Είναι λοιπόν σηµαντικό να δώσουµε στο παιδί 
κάθε ευκαιρία να προοδεύσει.  
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Τα παιδιά µε σύνδροµο Down δεν ξεκινούν από µόνα τους τη διαδικασία της µάθησης. Ο/η 
δάσκαλος/α πρέπει να έχει κατά νου τι θα χρειαστεί να µάθει το παιδί µετά, ειδικά όταν φαίνεται 
πως δεν σηµειώνεται πρόοδος. Για τα παιδιά που µαθαίνουν µε αργούς ρυθµούς κάθε θέµα θα 
πρέπει να παρουσιάζεται µε διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να κατακερµατίζεται και να διδάσκεται 
µε τα µικρότερα δυνατά βήµατα. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται ο βαθµός κατανόησης κάθε 
καινούριας δεξιότητας που µαθαίνει το παιδί.  

Θα βοηθούσε ίσως να διδάξουµε µε απλές προφορικές οδηγίες τις οποίες το παιδί θα µάθει 
σταδιακά να τις επαναλαµβάνει για να συνοδεύει τις πράξεις του, π.χ. "κρατώ επάνω και το 
σπρώχνω µέσα" για να κουµπώνει τα κουµπιά.  

Μη θεωρήσετε ότι το παιδί κατανοεί βασικούς όρους, όπως "το πάνω µέρος της σελίδας", 
"πρώτος", "τελευταίος", "περισσότερα", "λιγότερα" κ.ά. Η µη-πλήρως ανεπτυγµένη ικανότητα 
κατανόησης του παιδιού µπορεί να οδηγήσει σε µια "κατά γράµµα" ερµηνεία των οδηγιών. Το 
παιδί µπορεί να βρίσκει δύσκολο το να κάνει δύο πράγµατα συγχρόνως, π.χ. να συνοµιλεί και να 
τρώει, να περπατάει και να βάζει γάντια. Οι απλές µεµονωµένες οδηγίες, ιδιαίτερα στο αρχικό 
στάδιο, που επιτρέπουν στο παιδί να ολοκληρώνει µια πράξη πριν προχωρήσει στην επόµενη, θα 
βοηθήσουν στο να δώσουν στα παιδιά αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση όταν ολοκληρώνουν 
κάποια δουλειά.  

∆ηλαδή είναι πιο αποτελεσµατικό να δίνουµε οδηγίες κάπως έτσι:  

- Μάζεψε τα βιβλία σου. (Μαζεύει τα βιβλία).  

- Σήκωσε το µολύβι σου. (Σηκώνει το µολύβι).  

- Φέρε τα σ' εµένα. (Τα πηγαίνει στο/η δάσκαλο/α).  

- Τώρα δείξε µου τη ζωγραφιά σου.  

Παρά µε τον ακόλουθο τρόπο:  

- "Έλα και δείξε µου τη ζωγραφιά σου, θα χρειαστεί να φέρεις το βιβλίο και το µολύβι σου".  

Λεπτή κινητικότητα και δεξιότητα  

Εκτός από προβλήµατα συντονισµού, µερικά παιδιά επειδή τα δάχτυλα τους είναι πιο κοντά και 
ίσως πιο αδύνατα, µπορεί να χρειαστούν ενθάρρυνση µε τις δεξιότητες της λεπτής κινητικότητας, 
ιδιαίτερα όταν µαθαίνουν να σχηµατίζουν τα γράµµατα και να γράφουν για πρώτη φορά. Συχνά 
τα παιδιά µε σύνδροµο Down πιάνουν το µολύβι µε ένα διαφορετικό τρόπο ( µε όλη την παλάµη 
του χεριού και όχι στις αρθρώσεις των δαχτύλων) και αυτό µπορεί να δηµιουργεί επιπρόσθετα 
προβλήµατα.  

Η εξάσκηση στη δραµατοποίηση και στα παιχνίδια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αυξηθεί ο 
συντονισµός µατιού - χεριού. Το να µαζεύει το παιδί µικρά αντικείµενα ή κοµµάτια χαρτιού, θα 
δυναµώσει τα δάχτυλα και τα χέρια. Η γραφή θα πρέπει να διδαχθεί προσεκτικά και από την αρχή 
τα γράµµατα θα πρέπει να σχηµατίζονται σωστά. Γράµµατα σχηµατισµένα από άµµο (ανάγλυφα) 
που χρησιµοποιούνται για ψηλάφηση µε το δείχτη, µπορεί να βοηθήσουν. Ο έλεγχος του 
µολυβιού µπορεί να είναι αδύνατος, επειδή τα δάκτυλα είναι κοντά και οι αντίχειρες είναι 
τοποθετηµένοι χαµηλά. Γι' αυτόν το λόγο τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση σ' αυτές τις 
δεξιότητες, ιδιαίτερα όταν µαθαίνουν να σχηµατίζουν τα γράµµατα και να γράφουν. Τα παιδιά θα 
ελέγχουν καλύτερα τα ψαλίδια εάν τα κρατούν τοποθετώντας το δείκτη στον άξονα του ψαλιδιού 
και το τρίτο και τέταρτο δάχτυλο στις τρύπες. Είναι σηµαντικό να διασφαλίζετε ότι ο εξοπλισµός 
είναι διαθέσιµος και ότι δουλεύει καλά. Συχνά το λιγότερο ικανό παιδί είναι αυτό που του µένει ο 
ελαττωµατικός εξοπλισµός.  

Συγκέντρωση  

Χρειάζεται προσοχή στη χρησιµοποίηση φωτογραφιών, οι οποίες δε θα πρέπει να είναι 
παραγεµισµένες από παραπλανητικό υλικό, ειδικά όταν διδάσκεται η αρίθµηση. Πολλά παιδιά µε 
σύνδροµο Down δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουν από κάτι το οποίο το ξέρουν - 
σε κάτι καινούριο. Είναι ουσιώδες να επεκτείνουµε την κατανόηση του παιδιού. Αλλά αυτού του 
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είδους η αντίδραση µας δίνει την ένδειξη για το πότε εισάγουµε µια έννοια, για την οποία το παιδί 
δεν είναι έτοιµο.  

Καθώς η διάρκεια συγκέντρωσης µπορεί να είναι µικρή, µία αλλαγή στη δραστηριότητα µπορεί να 
φέρει καλύτερη ανταπόκριση από το παιδί. Εάν το παιδί δε φαίνεται να έχει όρεξη για εξάσκηση, 
ο/η δάσκαλος/α θα πρέπει να δηµιουργήσει καινούργιους και ενδιαφέροντες τρόπους για να 
κάνουν το παιδί να επαναλάβει µια άσκηση. Τα άλλα παιδιά στην τάξη µπορούν να προσφέρουν 
µεγάλη βοήθεια στη δουλειά που κάνουν κατά οµάδες καθώς θα εξασκούν τις δικές τους 
δεξιότητες. Πρέπει όµως να δοθεί προσοχή να µην υπερ-προστατεύονται από τα άλλα παιδιά.  

Ψυχαγωγία και ∆ιαλείµµατα  

Πολλά έχουν ειπωθεί για τη σηµασία του ελεύθερου παιχνιδιού, για τα διαλείµµατα και για τη 
διακοπή για µεσηµεριανό φαγητό που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ξεφύγουν από "τη δοµή 
και πειθαρχία" της τάξης. Αυτά τα διαλείµµατα δεν είναι πάντα δηµιουργικά για τα παιδιά µε 
σύνδροµο Down, που συχνά αποµονώνονται από τους περισσότερο ικανούς συνοµηλίκους τους. 
Σε µια κατάσταση που δεν είναι δοµηµένη το παιδί µπορεί να πληγωθεί συναισθηµατικά και να 
αρχίσει να συµπεριφέρεται µε ακατάλληλους τρόπους. Πρέπει να γίνουν κάποιες λεπτές 
προσπάθειες που να διασφαλίζουν ότι το παιδί µε σύνδροµο Down συµµετέχει ή µπορεί να 
συµµετέχει µε τα άλλα παιδιά σ' αυτά τα διαστήµατα.  

Συνεργασία Εκπαιδευτικών-Γονέων  

Η επικοινωνία ανάµεσα στο σπίτι και στο σχολείο είναι ζωτικής σηµασίας και εκτιµάται τόσο από 
τους γονείς όσο και από τους δασκάλους. Αυτό συµβαίνει και όταν το παιδί µε σύνδροµο Down 
πηγαίνει σχολείο για πρώτη φορά. Οι γονείς µπορεί να θέλουν να συνεχίζουν στο σπίτι αυτό που 
συµβαίνει στο σχολείο ενισχύοντας και εξασκώντας τις καινούριες δεξιότητες που µαθαίνει το 
παιδί τους.  

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να δηµιουργηθεί ένα βιβλίο σχολείου - σπιτιού για όλα 
τα παιδιά, στο οποίο οι ενήλικες (δάσκαλοι-γονείς) να γράφουν σηµειώσεις ο ένας στον άλλο. Οι 
γονείς µπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν τα "τηλεοπτικά εκπαιδευτικά" προγράµµατα, που 
χρησιµοποιούνται στο σχολείο, καθώς αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στους γονείς να 
ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη µεγαλύτερη κατανόηση τέτοιων προγραµµάτων από το παιδί. 
Το βιβλίο του σχολείου - σπιτιού θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την προσωπική 
επαφή δασκάλου - γονιού, όποτε αυτό είναι δυνατό, γιατί το βιβλίο από µόνο του δεν είναι 
αρκετό.  

Τα παιδιά µε Σύνδροµο Down σήµερα  

Τα παιδιά µε σύνδροµο Down στη δεκαετία που διανύουµε είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν 
10 ή 15 χρόνια. Είναι µέλη της οικογένειας τους και της κοινωνίας που ζουν. Θα ενταχθούν σε 
µια οµάδα, αν τα ενθαρρύνουµε. Θ' αναζητήσουν τη γνώση αν τους δοθεί η ευκαιρία και θα 
εξελιχθούν σ' ένα ενεργό µέλος της κοινωνίας. Οφείλουµε να βοηθήσουµε κάθε παιδί να 
αναπτύξει το πλήρες δυναµικό του.  

Συνεργασία µε το Σύλλογο  

Ο Σύλλογος Γονέων µε Παιδιά µε Σύνδροµο Down υποστηρίζει θερµά τη συνεργασία γονιού και 
δασκάλου, αλλά και του σχολείου µε το σύλλογο. Ευχαρίστως θα δεχτούµε το µεράκι και το 
ενδιαφέρον που θα δείξουν για το µέλλον των παιδιών µας σχολεία και διάφοροι φορείς που 
σχετίζονται µε οµάδες νέων.  

Ο Σύλλογος ελπίζει ότι αυτό το φυλλάδιο θα φανεί χρήσιµο στους δασκάλους, εθελοντές και σ' 
άλλους επαγγελµατίες που ασχολούνται µ' αυτό το αντικείµενο. Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών µε 
Σύνδροµο Down, βασικά ως οργανισµός που ξεκινά από τους γονείς και στηρίζεται στις οµάδες 
αυτοβοήθειας, είναι ανοιχτός, εξελίσσεται και θα δεχόταν ευχαρίστως κάθε προσπάθεια για να 
δουλέψουν σε συνεργασία µε διάφορους επαγγελµατίες για να στηρίξουν, να πληροφορήσουν 
και να συµβουλέψουν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Αντίθετα µε τις απόψεις πολλών, υπάρχουν τρεις τύποι του Συνδρόµου Down.  

1) Τυπική Τρισωµία 21: Η πλειονότητα των ατόµων µε Σύνδροµο Down (περίπου 90-95%) 
έχουν αυτόν τον τύπο του συνδρόµου. Αυτό οφείλεται στο παραπανίσιο χρωµόσωµα που 
εµφανίζεται στο 21ο ζευγάρι, που προέρχεται κατά 90-95% από το ωάριο και 5- 1 0% από το 
σπερµατοζωάριο. Σ' αυτήν την οµάδα εµφανίζεται µία µεγάλη κλίµακα ικανοτήτων από παιδιά µε 
επιπλέον σωµατικά προβλήµατα, π.χ.: καρδιακά, πνευµονολογικά, δυσκολίες στην οµιλία και 
στην ακοή, µέχρι εκείνα τα άτοµα που φτάνουν να ζουν ηµιανεξάρτητα και µπορούν να 
εργαστούν.  

2) Τύπος Μωσαϊκού: Αυτή είναι µια σπάνια µορφή που εµφανίζεται στο 2-5% του πληθυσµού 
µε Σύνδροµο Down. Όπως δηλώνει και το όνοµα, σ' αυτήν τη µορφή το χρωµόσωµα 21 σπάζει 
και αναµειγνύεται µε κανονικά κύτταρα δηµιουργώντας ένα µωσαϊκό. Αυτό συχνά οδηγεί σε µια 
λιγότερο σοβαρή κατάσταση µε τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις µαθησιακές δυσκολίες να είναι 
αναλογικά σε µικρότερο βαθµό.  

3) Μετατόπιση: Είναι µια ακόµη πιο σπάνια µορφή του Συνδρόµου Down που εµφανίζεται στο 
2% των βρεφών µε Σύνδροµο Down. Αυτή η µορφή είναι κληρονοµική. Το 5% αυτού του µικρού 
αριθµού συµβαίνει τυχαία.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

Η Αστάθεια του Ατλαντο - Άξονα  

Ο νωτιαίος µυελός που περνά µέσα από τη σπονδυλική στήλη θα µπορούσε να πιεστεί ή να κοπεί, 
αν υπάρχει η αστάθεια του ατλαντοάξονα, η οποία είναι η χαλάρωση των συνδετικών ιστών στην 
κορυφή της σπονδυλικής στήλης, όπου ισορροπεί το κεφάλι. Εάν υποπτευόµαστε την ύπαρξη 
µιας τέτοιας κατάστασης, δεν θα συστήναµε ορισµένα είδη γύµνασης, όπως: παρακινδυνευµένο 
τραµπολίνο, ελεύθερες καταδύσεις, κολύµβηση σε στυλ πεταλούδας, άλµα εις ύψος, κάποιες 
ασκήσεις ενόργανης - εδάφους και ιδιαίτερα κυβιστήσεις (τούµπες).  

Όποιες δραστηριότητες θα µπορούσαν να προκαλέσουν τέντωµα, απότοµο τίναγµα ή πίεση του 
λαιµού προς τα κάτω, θα πρέπει να επιβλέπονται. Θα πρέπει να ζητούµε αµέσως την ιατρική 
συµβουλή, αν εµφανιστεί πόνος στο λαιµό, αδυναµία, αλλαγή στο βάδισµα ή αδεξιότητα. Οι 
ακτινογραφίες δεν µπορούν πάντα να εντοπίσουν αυτού του είδους την αστάθεια αλλά τα παιδιά 
δεν θα πρέπει να αποκλείονται από κανονικές δραστηριότητες και παιχνίδια καθώς αυτό θα 
βοηθήσει στη βελτίωση του µυϊκού τόνου.  

 

7


