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ΔΙΑΓΧΓΗ 

  Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη ζέκα: «Οη Δπηπηψζεηο ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ζην 

Παηδί θαη ζην χζηεκα ηεο Οηθνγέλεηαο». Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

απνηέιεζε ε πξαθηηθή πνπ δηελεξγήζεθε πάλσ ζε παηδί κε Δχζξαπζην Υ, αγφξη, 

ειηθίαο 11 εηψλ πνπ θνηηνχζε ζηελ Δ΄ ηάμε ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Απνηειείηαη απφ δχν κέξε, έλα ζεσξεηηθφ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη επηζηεκνληθέο 

ζέζεηο πάλσ ζην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, θη έλα εξεπλεηηθφ φπνπ 

απνηππψλνληαη εκπεηξηθά ζηνηρεία κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε πάλσ ζην παηδί 

κε Δχζξαπζην Υ.  

  Πην ζπγθεθξηκέλα, μεθηλάκε κε επεμήγεζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ, πψο 

πξνθαιείηαη, πψο κεηαβηβάδεηαη ην ζχλδξνκν απφ άηνκν ζε άηνκν. Πξνρσξψληαο 

ζηελ εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ, κνξθηθά, 

γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη ζπκπεξηθνξηθά ηφζν ζε άληξεο θνξείο φζν 

θαη ζε γπλαίθεο κε Δχζξαπζην Υ Υξσκφζσκα. Μαζαίλνπκε γηαηί ηη Δχζξαπζην Υ 

είλαη πην ζπρλφ ζηνπο άληξεο θη φρη ζηηο γπλαίθεο θαη πψο γίλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ε δηαδηθαζία εληφπηζήο ηνπ απφ ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ. Έπεηηα αλαθέξνπκε 

ηηο επηπηψζεηο πνπ θέξεη ην ζχλδξνκν ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζηε γιψζζα, ζηα 

καζεκαηηθά, ζηνλ χπλν, ζηε κάζεζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά, θαη πψο απηέο 

επεξεάδνπλ ην παηδί θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

  Παξαθάησ αζρνινχκαζηε κε ηελ επίδξαζε πνπ αληαλαθιά ην ζχλδξνκν ηνπ 

Δχζξαπζηνπ Υ ζην ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ πνπ ην θέξεη. Πψο ην 

αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δπεηδή έλα παηδί κε Δχζξαπζην Υ ζα εμειηρζεί ζε ελήιηθα κε Δχζξαπζην Υ, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε πφζν είλαη ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπ, νη δεμηφηεηεο, ηα επίπεδα 

πγείαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή. 

  Σν Δχζξαπζην Υ ελδέρεηαη θάπνηεο θνξέο λα ζπλππάξρεη θαη κε άιιεο δηαηαξαρέο, 

φπσο κε ην ζχλδξνκν ηεο αηαμίαο, κε επηζεηηθφηεηα, κε δηαηαξαρέο δηάζεζεο ή αθφκε 

θαη κε ηνλ απηηζκφ. Γίλεηαη, θαηφπηλ, κηα κηθξή αλάιπζε ηνπ απηηζκνχ, ηη είλαη, πνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ δηαθξίλνπλ, νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε ην Δχζξαπζην Υ.  
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  Οινθιεξψλνληαο ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, κηιάκε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 

Δχζξαπζην Υ χλδξνκν. Ση ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη γνλείο, ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη 

δάζθαινη, πνηεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, πψο ζα βνεζήζνπλ ην 

παηδί λα αλαπηχμεη θηιηθέο ζρέζεηο κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Αθνινπζνχλ 

ηαηξηθέο, θαξκαθεπηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο  θαη άιιεο παξεκβάζεηο θαζψο 

θαη ε  αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ φρη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πλδξφκνπ.   

  ηελ πνξεία αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. ε απηφ, κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο πάλσ ζηηο δεμηφηεηεο 

θαη ζηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ κε Δχζξαπζην Υ Υξσκφζσκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο, δηακνξθψζεθαλ πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ή κε ηνπ παηδηνχ. Οη 

πίλαθεο απηνί θέξνπλ απνηειέζκαηα απφ ηηο πξψηεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ φηαλ ην 

παηδί κε ην χλδξνκν πήγε ζηελ Α΄ δεκνηηθνχ θαη ηψξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δ΄ ηάμε 

ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ.  

  Τπάξρνπλ δψδεθα πίλαθεο πνπ απνηππψλνπλ ηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο 

πάλσ ζηηο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ζηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ έληαμε καζεηή, ζηηο γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζηε γξακκή καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο 

πεξηνρέο θαη ζηε γξακκή πιαηζίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο. 

  Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα απηά ζα κπνξέζνπκε ελδερνκέλσο 

λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν έλα παηδί κε ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ κπνξεί, 

κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα κεηαηξέςεη ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ ζε 

δεκηνπξγηθά θαη εμειίμηκα.    
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Α. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

1. ύλδξνκν ηνπ Δύζξαπζηνπ Υ 

  Σν ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ Υξσκνζψκαηνο ζπληζηά έλα γελεηηθφ 

ζχλδξνκν θαη σο εθ ηνχηνπ θαη θιεξνλνκηθφ. Σν γνλίδην πνπ πξνθαιεί ην 

ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ ρξσκνζψκαηνο Υ θαη δίλεη 

κηα  «εχζξαπζηε» φςε ζην ρξσκφζσκα, κνηάδεη λα είλαη ζπαζκέλν, αιιά φρη 

ηφζν ψζηε λα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί. ηα άηνκα κε Δχζξαπζην Υ δελ πθίζηαηαη 

θακία κεηάιιαμε ην γνλίδην FMR-1 θαζψο ην επίπεδν ηεο  mRNA FMR-1 

πξσηεΐλεο είλαη κεδακηλφ (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ. 486).  

1.1 Ση πξνθαιεί ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ 

  Σν χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ  Υ είλαη κηα γελεηηθή δηαηαξαρή. Οη γελεηηθέο 

δηαηαξαρέο πξνθαινχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα γνλίδηα πνπ κεηαβάιινληαη. 

1.2 Ση είλαη ηα γνλίδηα 

  Σν ζψκα καο απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα θχηηαξα. Κάζε θχηηαξν πεξηέρεη έλα 

πιήξεο ζχλνιν γνληδίσλ. Γηαζέηνπκε ρηιηάδεο γνλίδηα. Ο θαζέλαο καο 

θιεξνλνκεί δχν αληίγξαθα ησλ πεξηζζφηεξσλ γνληδίσλ, έλα αληίγξαθν απφ ηε 

κεηέξα καο θαη έλα αληίγξαθν απφ ηνλ παηέξα καο. Σα γνλίδηα δξνπλ ζαλ έλα 

ζχλνιν νδεγηψλ, ειέγρνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ν 

νξγαληζκφο καο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε απηέο ηηο εληνιέο θαιείηαη 

κεηάιιαμε. Οη κεηαιιάμεηο κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ έλα γνλίδην λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά. Μία κεηάιιαμε ελφο γνληδίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα γελεηηθή 

δηαηαξαρή. Σα γνλίδηα είλαη ππεχζπλα γηα πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά καο, 

φπσο ην ρξψκα ησλ καηηψλ καο, ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ην χςνο. 

1.3 FMR-1 ή εχζξαπζην γνλίδην Υ 

Σα κφξηα ηνπ DNA πνπ ζπλζέηνπλ ην γνλίδην FMR-1 κεηαβάιινληαη ζε 

εχζξαπζην Υ κε έλαλ ηξφπν πνπ απνηξέπεη ην γνλίδην λα εθηειεί ηε ζπλήζε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Σα κφξηα ηνπ DNA φισλ ησλ γνληδίσλ θαηαζθεπάδνληαη απφ έλα 

κνηίβν θσδηθνπνίεζεο ρεκηθψλ βάζεσλ. Δθεί ππάξρνπλ ηέζζεξηο βάζεηο, ε 

αδελίλε, ε γνπαλίλε, ε θπηνζίλε θαη ε ζεηακίλε, γλσζηέο απφ ηα αξρηθά ηνπο 

γξάκκαηα Α, G,Σ θαη C πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Κψδηθα. Απηέο νη βάζεηο είλαη 
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δηαηεηαγκέλεο ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ησλ ηξηψλ 

θσδηθνπνηεί γηα ζπγθεθξηκέλα ακηλνμέα λα είλαη κέξνο κηαο πξσηεΐλεο. 

  Ζ αιιαγή ζην γνλίδην FMR-1 ζε άηνκα κε εχζξαπζην Υ είλαη δηηηή. Πξψηνλ, 

ππάξρεη κηα αχμεζε ηνπ κεγέζνπο κηαο επαλάιεςεο ηκήκαηνο CGG εληφο ηνπ 

γνληδίνπ. Γεχηεξνλ, φηαλ o αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ CGG γίλεηαη αξθεηά 

κεγάινο (πεξίπνπ πάλσ απφ 200), κία δεχηεξε ρεκηθή κεηαβνιή επέξρεηαη κε ηελ 

νπνία ζε έλα ειεγρφκελν ηκήκα ηνπ DNA πξνζηίζεηαη κηα ρεκηθή νπζία ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη κεζπιίσζε. Απηή ε δεχηεξε αιιαγή ηεο κεζπιίσζεο 

είλαη πνπ κεηαηξέπεη απνηειεζκαηηθά ην γνλίδην, θαη  ζηακαηά ηελ παξαγσγή ηεο 

FMR-1 πξσηεΐλεο. Οη άλζξσπνη πνπ ζηεξνχληαη ηελ πξσηεΐλε FMR-1 έρνπλ 

Δχζξαπζην X (Angela Barnicoat and Barbara Carmichael, 2004, ζ. 160). 

1.3.1 Πξν θαη πιήξεηο κεηαιιάμεηο ηεο FMR-1 

  Ζ αιιαγή ζην γνλίδην έρεη δχν ζηάδηα. Μπνξεί λα ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε 

ζην κέγεζνο ηεο CGG επαλάιεςεο (απφ πεξίπνπ 50-200 επαλαιήςεηο) - απηφ 

νλνκάδεηαη πξνκεηάιιαμε. Άηνκα κε πξνκεηάιιαμε δε θαίλεηαη λα έρνπλ 

Δχζξαπζην Υ αιιά ην αλ κπνξεί λα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ιεπηέο γλσζηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ζπδεηείηαη πνιχ. Χζηφζν, φηαλ κία  πξνκεηάιιαμε 

πεξλάεη απφ ηε κεηέξα ζην παηδί κπνξεί λα απμεζεί ζε κέγεζνο νδεγψληαο ζε 

πιήξε κεηάιιαμε κε πεξηζζφηεξεο απφ 200 επαλαιήςεηο θαη κεζπιίσζε ηνπ 

γνληδίνπ. Απηνί νη άλδξεο πνπ έρνπλ ηελ πιήξε κεηάιιαμε αλακέλεηαη λα έρνπλ 

Δχζξαπζην X. 

  Απφ ηα θνξίηζηα πνπ έρνπλ κηα πιήξε κεηάιιαμε ην ήκηζπ πεξίπνπ αλακέλεηαη 

λα έρνπλ ηελ θαηάζηαζε. Οη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ ηα θνξίηζηα ζην λα 

επεξεάδνληαη είλαη επεηδή έρνπλ δχν Υ ρξσκνζψκαηα. ε θάζε θχηηαξν ηνπ 

ζψκαηνο ελφο θνξηηζηνχ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην έλα ρξσκφζσκα Υ ην άιιν 

αδξαλνπνηείηαη ή απελεξγνπνηείηαη. Απηφ είλαη κηα ηπραία δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ζηελ νπνία ην Υ ρξσκφζσκα αδξαλνπνηείηαη (είηε ην έλα πνπ 

θιεξνλφκεζε απφ ηνλ παηέξα ηεο ή εθείλν πνπ θιεξνλφκεζε απφ ηε κεηέξα ηεο). 

Έλα θνξίηζη κε ηελ πιήξε κεηάιιαμε είλαη πηζαλφ λα απνθχγεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

πλδξφκνπ ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ εάλ ηα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ ηεο έρνπλ ηπραία 

απελεξγνπνηήζεη έλα πςειφ πνζνζηφ ησλ ρξσκνζσκάησλ Υ πνπ θέξνπλ ην 

ηξνπνπνηεκέλν γνλίδην. Αληηζηξφθσο, αλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 
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αλεπεξέαζησλ ρξσκνζσκάησλ Υ είλαη απελεξγνπνηεκέλν, ζα θαλνχλ 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ εχζξαπζηνπ Υ (Angela 

Barnicoat and Barbara Carmichael, 2004, ζζ. 160-161). 

1.4 Πψο ην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ κπνξεί λα πεξάζεη ζε έλα παηδί 

  πλήζσο θάπνηνο απφ ηνπο δχν γνλείο κπνξεί λα θέξεη ην γνλίδην θαη λα ην 

κεηαδψζεη ζηα παηδηά ηνπ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο δελ είλαη εκθαλή ηα 

ζεκάδηα ηεο πάζεζεο. Σν παηδί πνπ θιεξνλνκεί ην γνλίδην είλαη είηε έλαο θνξέαο 

ρσξίο ζπκπηψκαηα ή επεξεάδεηαη πιήξσο ζε δηάθνξνπο βαζκνχο. Γελ είλαη 

αζπλήζηζην γηα πνιιά κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο λα έρνπλ ην χλδξνκν ηνπ 

Δχζξαπζηνπ Υ. Έλα  απιφ ηεζη DNA κπνξεί λα αληρλεχζεη κε αθξίβεηα ηφζν ηνπο 

θνξείο φζν θαη ηα πιήξσο πξνζβεβιεκέλα άηνκα.  

2. Υαξαθηεξηζηηθά Δύζξαπζηνπ Υ πλδξόκνπ  

  Σν Δχζξαπζην Υ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα κε ηε κάζεζε θαη 

κεξηθέο θνξέο πξνβιήκαηα κε ηε ζπκπεξηθνξά. Σα παηδηά κπνξεί επηπιένλ λα 

έρνπλ καθξχ πξφζσπν, αθηηά κεγαιχηεξα απφ ην θπζηνινγηθφ, ζπλσζηηζκφ 

δνληηψλ, καιαθφ δέξκα, πιαηππνδία. Οξηζκέλεο αξζξψζεηο ηνπο πεγαίλνπλ πξνο 

ηα πίζσ θαη πξνο ηα εκπξφο. Κπξίσο νη αξζξψζεηο ησλ δαρηχισλ. Ζ νξνθή ηνπ 

ζηφκαηνο κπνξεί λα είλαη ςειφηεξε απφ ην ζπλεζηζκέλν, πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη 

ηελ νκηιία θαη ηελ θαηάπνζε θαγεηνχ. Μεξηθά παηδηά κπνξεί λα δερηνχλ 

κνιχλζεηο ζηα αθηηά ηνπο  ελψ άιια κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπαζκνχο. Κάπνηα 

παηδηά ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ γπαιηά νξάζεσο, ελψ άιια κπνξεί λα έρνπλ θαη 

ζηξαβηζκφ. Μεξηθά παηδηά έρνπλ ππνηνλία ησλ κπψλ, γη’ απηφ καζαίλνπλ λα 

πεξπαηνχλ θαη λα θάζνληαη πην δχζθνια απφ ηα ππφινηπα (Fragile X Society, ζζ. 

4-7).  

2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Δχζξαπζηνπ Υ πλδξφκνπ  ζε Άληξεο   

    Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλδξψλ κε χλδξνκν Δχζξαπζηνπ Υ θαηαδεηθλχνπλ 

ζεκαληηθή δηαλνεηηθή αλαπεξία. Οη αλαπεξίεο ζην ΔΥ πεξηιακβάλνπλ κηα 

ζεηξά απφ κέηξηα καζεζηαθή δπζθνιία ζε πην ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε. Φπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεγάια απηηά, καθξχ πξφζσπν, απαιφ 

δέξκα θαη κεγάινπο φξρεηο (πνπ νλνκάδεηαη "καθξννξρηδηζκφο") ζηε κεηα-

εθεβηθή πεξίνδν ζηνπο άλδξεο. Πξνβιήκαηα ζηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ κπνξεί λα 
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πεξηιακβάλνπλ ινηκψμεηο ηνπ απηηνχ, πιαηππνδία, ππεξψα κε πςειή θακάξα, 

δηπιή ζπλέλσζε ζηα δάρηπια θαη ππεξ-εχθακπηεο αξζξψζεηο. πκπεξηθνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απηηζκφ θαη απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

θνηλσληθφ άγρνο, ρέξη-δάγθσκα ή θαη ρηχπεκα, θαθή επαθή κε ηα κάηηα, 

αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο θαη απμεκέλν θίλδπλν γηα επηζεηηθφηεηα. Καλέλα 

άηνκν δελ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΥ καδί, θαη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην καθξχ πξφζσπν θαη ν καθξννξρηδηζκφο, είλαη πην ζπρλά 

κεηά ηελ εθεβεία (Fragile X Syndome Home). 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά Δχζξαπζηνπ Υ πλδξφκνπ ζηηο γπλαίθεο 

  Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο άλδξεο κπνξεί επίζεο λα δεη θαλείο 

θαη ζηηο γπλαίθεο, αλ θαη νη γπλαίθεο έρνπλ ζπρλά πην ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θαη 

κηα επηφηεξε παξνπζίαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ζπλδξφκνπ. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ γπλαηθψλ κε ΔΥ έρνπλ ζεκαληηθή 

δηαλνεηηθή αλαπεξία. Άιιεο κπνξεί λα έρνπλ κέηξηεο ή ήπηεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, γεληθφ άγρνο ή θαη 

θνηλσληθφ άγρνο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ ηελ πιήξε 

κεηάιιαμε ηνπ FMR1 γνλίδηνπ πνπ πξνθαιεί ην ΔΥ δελ έρεη εκθαλή ζεκάδηα 

ηεο πάζεζεο, πλεπκαηηθά, ζσκαηηθά ή ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη γπλαίθεο ζπρλά 

εληνπίδνληαη φηη έρνπλ ην ζχλδξνκν κφλν εθφζνλ έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

δηαγλσζηεί κε Δχζξαπζην Υ (Fragile X Syndome Home). 

3. Γηαηί ην ζύλδξνκν ηνπ εύζξαπζηνπ Υ είλαη πην ζπρλό ζηα αγόξηα από όηη 

ζηα θνξίηζηα 

  Σν ζχλδξνκν απηφ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα αγφξηα ζε ζπρλφηεηα 1: 4.000, ελψ 

ζηα θνξίηζηα ζε ζπρλφηεηα 1: 8.000 θαη είλαη θιεξνδνηνχκελν απφ ηε κεηέξα. 

Πξφθεηηαη γηα κία πξσηνγελή δηαηαξαρή. Γεπηεξνγελήο δηαηαξαρή κπνξεί λα 

είλαη ε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ή θαη θάπνηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ.   Σα θνξίηζηα ζπλήζσο, αιιά φρη πάληα, επεξεάδνληαη 

ιηγφηεξν απφ ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ απφ φηη ηα αγφξηα. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη έλα θνξίηζη έρεη δχν Υ ρξσκνζψκαηα (έλα απφ ηε κεηέξα θαη έλα 

απφ ηνλ παηέξα ), ελψ έλα αγφξη έρεη κφλν έλα (απφ ηε κεηέξα ). Έλα θνξίηζη πνπ 

έρεη κηα πιήξε κεηάιιαμε "εχζξαπζηνπ" X, έρεη επίζεο έλα "θαιφ" X θαη ην δηθφ 

ηεο "θαιφ" X κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ηα απνηειέζκαηα 



 

13 
 

ηνπ δηθνχ ηεο "εχζξαπζηνπ" X.  Έλα αγφξη δελ έρεη "θαιφ" ρξσκφζσκα Υ γηα λα 

βνεζήζεη ην "εχζξαπζην" X γηαηί ην άιιν θπιεηηθφ ηνπ ρξσκφζσκα είλαη Τ 

(Γθηανχξε, . & Αιεπξηάδνπ, Α., 2009, ζζ. 131-132). 

  πρλά ζπκβαίλεη  λα έρνπκε έλα παηδί πνπ πξνεγνπκέλσο είρε ραξαθηεξηζηεί σο 

έρσλ  κηα καζεζηαθή αλαπεξία, λα δηαγλσζηεί κε εχζξαπζηνπ Υ ζε ειηθία ησλ 7 

ή αθφκα θαη ησλ 10 εηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εχζξαπζην Υ νξίδεηαη έρεη 

αιιάμεη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, κε ηελ έκθαζε λα απνκαθξχλεηαη απφ ηα 

θιηληθά ζεκάδηα θαη ηα κεκνλσκέλα ζπκπηψκαηα ζε κηα πξνζέγγηζε παξφκνηα κε 

απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχλδξνκν Down. πσο ζην ζχλδξνκν Down 

γίλεηαη δηάγλσζε ζε νπνηαδήπνηε παηδί κε ηξία αληίγξαθα ηνπ ρξσκνζψκαηνο 21, 

ην εχζξαπζηνπ Υ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή αλσκαιία 

(KAUFMANN, 2008, ζ. 32). 

  ε γεληθέο γξακκέο, ε ζνβαξφηεηα ηνπ εχζξαπζηνπ Υ είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

άλδξεο. ηξία λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα είλαη πνιχ θνηλά ζηα αγφξηα: Έρνπλ 

θάπνηα δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή δπζιεηηνπξγία, πνπ θπκαίλεηαη απφ ην λα είλαη 

ζην ρακειφ επίπεδν ηνπ θπζηνινγηθνχ εχξνπο IQ έσο ηε ζνβαξή θαζπζηέξεζε, 

έρνπλ θαζπζηέξεζε ζηε γιψζζα, ηδηαίηεξα ζην εθθξαζηηθφ θνκκάηη παξά ζην 

δεθηηθφ θαη έρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο κε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπηηθν-ρσξηθψλ δεμηνηήησλ , ηελ νπηηθή κλήκε, θαη 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο ή ππνινγηζκνχο θαηαλφεζεο. Ο θαθφο θηλεηήξαο 

ζπληνληζκνχ θαη ν ρακειφο κπτθφο ηφλνο ζε παηδηά κε εχζξαπζην Υ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηνλ ηνληζκφ θαη ζηελ άξζξσζε, κε απνηέιεζκα κηα 

γξήγνξε, πςειήο ζπρλφηεηαο νκηιίαο (KAUFMANN, 2008, p. 33). 

4. Πώο καζαίλνπλ νη γνλείο όηη ην παηδί ηνπο έρεη ην ζύλδξνκν ηνπ 

εύζξαπζηνπ Υ 

  ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή γνλέαο εθθξάδεη 

ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξψηε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οη γηαηξνί αξρηθά ιέλε 

ζηηο νηθνγέλεηεο είηε "βιέπνληαο θαη θάλνληαο" αλ βειηησζεί ε αλάπηπμε ή φηη δελ 

ππάξρεη  αλάγθε γηα αλεζπρία. Πην ζπρλά, έλα ηεζη γηα ην εχζξαπζην Υ 

πξνηείλεηαη απφ έλαλ λεπξνιφγν κεηά απφ 3-5 επηζθέςεηο. ε ζχγθξηζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία, ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ εληνπίδνληαη λσξίηεξα θαη δέρνληαη παξέκβαζε ζε 
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λεφηεξεο ειηθίεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα ηνπ 2001. Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ 

αιιαγέο ζην κέζνπ φξν ειηθίαο πνπ γίλεηαη ε δηάγλσζε παξά ηηο πξφζθαηεο 

πξνζπάζεηεο απφ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο ππεξάζπηζεο. Ζ  

θαζπζηέξεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο θάλνπλ επηπιένλ παηδηά πξνηνχ αλαθαιχςνπλ 

ηελ χπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ εχζξαπζηνπ Υ (Don Bailey & Melissa Raspa,, 

2009, ζζ. 2,6). 

5. Δπηπηώζεηο Δύζξαπζηνπ Υ ζηε Μάζεζε θαη ζηε πκπεξηθνξά 

  Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε εχζξαπζην Υ καζαίλνπλ λα κηινχλ αξγφηεξα απφ ηα 

άιια παηδηά. Αιιά ζπρλά θαηαιαβαίλνπλ ηη ηνπο ιέκε. Άιια πάιη κηινχλ πνιχ 

γξήγνξα, κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνπλ μαλά θαη μαλά ηηο ίδηεο ιέμεηο, απηφ πνπ 

είπε θάπνηνο. Γελ ηνπο αξέζεη λα ηα θνηηάκε έληνλα φηαλ κηιάκε γη 'απηά. Απηφ δε 

ζπκβαίλεη επεηδή αληηπαζνχλ ηνπο αλζξψπνπο. Γπζθνιεχνληαη ζπρλά ζην 

θάζηζκα θαη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, γη απηφ θαη  δε κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ πνιιέο εληνιέο ηαπηφρξνλα. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζην λα 

θάλνπλ ηα πξάγκαηα κε ηε ζσζηή ζεηξά (Fragile X Society). 

  Ζ ζπκπεξηθνξά, επίζεο, ησλ αηφκσλ κε Δχζξαπζην Υ παξνπζηάδεη πνιιέο 

ηδηνκνξθίεο. Γηα παξάδεηγκα πνιιά παηδηά κπνξεί λα βηάδνληαη πνιχ θαη λα 

θάλνπλ πξάγκαηα ρσξίο λα ηα ζθέθηνληαη. Γε κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά 

ηνπο. Γελ ηνπο αξέζνπλ νη αιιαγέο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, νη 

κεηαθηλήζεηο. πρλά δείρλνπλ ζπζηνιή θαη ληξέπνληαη φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε 

άηνκα πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ (Fragile X Society). 

5.1 Δπίδνζε  

  Σα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ηεζη επίηεπμεο παξά 

ζε  γλσζηηθά ηεζη. πρλά ζεσξείηαη φηη ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαζνξίδεη έλα 

επίηεπγκα, αιιά ηα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ θαηαξξίπηνπλ ηα δεδνκέλα. Απηφ 

είλαη πην πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηε καθξνπξφζεζκε κλήκε ή λα είλαη απνηέιεζκα 

ηεο επαλεηιεκκέλεο έθζεζεο ζε αθαδεκατθφ πιηθφ. Δξγαζίεο κε ηηο νπνίεο έρνπκε 

εμνηθεησζεί θαη έρνπλ δηδαρζεί κέζα ζε έλα πιαίζην, ηηο ζπκφκαζηε θαιχηεξα απφ 

ηηο λέεο (Braden, 2004, ζ. 43). 
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5.2 Αθακςία 

  Σα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ ηείλνπλ λα είλαη άθακπηα ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, 

θαη φπσο ηα παηδηά κε απηηζκφ, ελδέρεηαη λα γίλνπλ ππεξβνιηθά επηιεθηηθά ζηα 

εξεζίζκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ. Μπνξεί λα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κνιπβηνχ ή ραξηηνχ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θαζίζνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θάζηζκα ή πξνηηκνχλ άιινπο λα θάζνληαη ζε νξηζκέλεο ζέζεηο. 

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κάζεζεο κπνξεί λα πξνσζεί ηελ επίκνλε ζθέςε 

πάλσ ζε άζρεηεο πηπρέο ελφο έξγνπ. Με άιια ιφγηα, είλαη εχθνιν γηα απηνχο λα 

θνιιήζνπλ ζε θάηη πνπ είλαη άζρεην κε ηελ εξγαζία πνπ δηδάζθνληαη (Braden, 

2004, ζ. 43). 

5.3 Δθηειεζηηθή ιεηηνπξγία 

  ηα άηνκα κε Δχζξαπζην Υ παξνπζηάδεηαη έιιεηςε εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

πνπ είλαη: ε ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ θαη εθηέιεζεο. Ζ 

εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία πξνυπνζέηεη ζρεδηαζκφ, κλήκε εξγαζίαο, αλαζηνιή θαη 

επειημία ησλ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο (εηδηθά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ). 

Απαηηεί ζηφρν-ζθελνζεζία θαη δνκεκέλε ζπκπεξηθνξά, ζπλήζσο ζε λέα πιαίζηα. 

Σν παηδί κε Δχζξαπζην Υ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνλ ζηφρν, αιιά ίζσο θαη λα κελ 

ηνλ επηηχρεη, ιφγσ εκκνλήο, ε έιιεηςεο επηκνλήο, εηζβνιψλ ζηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο εξγαζίαο, ιφγσ έιιεηςεο ζεκαζίαο θαη πξσηνβνπιίαο (Braden, 2004, ζ. 43). 

5.4 Σαπηφρξνλε επεμεξγαζία 

  Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ηα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ, αληί λα καζαίλνπλ θάλνληαο 

έλα βήκα ηε θνξά, λα καζαίλνπλ ιακβάλνληαο ηελ φιε εηθφλα. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλδπαζκφ 

ζηξαηεγηθψλ, φπσο ηε θσλνινγία, ηελ αλαγλψξηζε νιφθιεξεο ιέμεο, εηθφλαο θαη 

ηα ζπκθξαδφκελα ζπλζήκαηα, αιιά εμαθνινπζνχλ λα αθνινπζνχλ κηα δηαδνρηθή 

δηαδξνκή απφ ήρνπο θαη γξάκκαηα ζε νιφθιεξεο ιέμεηο, θξάζεηο θαη πνηλέο, θαη, 

ηειηθά, νιφθιεξα βηβιία. Ζ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη αθφκα πην 

δηαδνρηθή, κε κηα αξηζκεηηθή έλλνηα θηίδεηαη κία άιιε.  

  Αληηζέησο, ε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηεί κηα νιφθιεξε εηθφλα γηα λα 

νξγαλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Με άιια ιφγηα, ηα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ 

καζαίλνπλ έλλνηεο κε ηε ιήςε πνιιαπιψλ εξεζηζκάησλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ 
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πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεκαηίδνληαο κηα εηθφλα γηα λα ιχζνπλ έλα 

πξφβιεκα. Έλα παηδί κε Δχζξαπζην Υ είλαη πην πηζαλφ λα πξνζδηνξίζεη ζσζηά 

έλα κέξνο πνπ ιείπεη απφ ηελ φιε εηθφλα απφ φηη λα εληνπίζεη κηα νιφθιεξε 

εηθφλα απφ κεκνλσκέλα κέξε. Απηφ ην ζηπι απαηηεί ζαθψο κηα δηαθνξεηηθή 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, κηα πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξαδνζηαθή κεζνδνινγία 

δηδαζθαιίαο (Braden, 2004, ζ. 44). 

5.5 πλεηξκηθή κάζεζε 

  Χο απνηέιεζκα ηεο ηαπηφρξνλεο κάζεζεο, είλαη επθνιφηεξν γηα ηα παηδηά κε 

Δχζξαπζην Υ λα ηνπο ππελζπκίδνπκε πιεξνθνξίεο αλ ζρεηίδνληαη ή ζπλδένληαη 

κε έλα κεγαιχηεξν ζχλνιν. Έλα παηδί κε Δχζξαπζην Υ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, 

λα κάζεη ην ξπζκφ ελφο ηξαγνπδηνχ, πνιχ πξηλ λα είλαη ζε ζέζε λα ηξαγνπδήζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηίρνπο.  

  Δπεηδή ηα άηνκα κε Δχζξαπζην Υ ζπρλά επηδεηθλχνπλ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή 

θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απνκφλσζε, ρσξίο 

ζπζρέηηζε, κπνξεί λα ραζνχλ ή επέιζνπλ ζε ζχγρπζε. Γη απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γίλεηαη θαηαγξαθή ελδηαθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ. Μηα ηέηνηα 

θαηαγξαθή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο γνλείο, ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 

θξνληηζηέο. Απηφ είλαη δπλαηφ λα πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα πνηθηιία 

ηδεψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηδαθηηθφ πιηθφ (Braden, 2004, 

ζ. 44).  

5.6 Άκεζε Δξψηεζε 

  Γελ είλαη αζπλήζηζην γηα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ λα εκπνδίδεηαη ε ζθέςε ηνπο 

απφ κηα άκεζε εξψηεζε. Μηα άκεζε εξψηεζε απνκνλσκέλε  κπνξεί λα 

αλαγθάζεη κηα απάληεζε ρσξίο λφεκα θαηλ δίρσο λα ζηεξίδεηαη ζε 

ζπκθξαδφκελεο πιεξνθνξίεο. Σν ίδην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζε κηα άηππε ξχζκηζε 

ζα είλαη πην πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απζφξκεηε αλάθιεζε. Ζ ζρνιηθή επίδνζε 

ζπρλά δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ εθείλε ζην ζπίηη ιφγσ ηνπ άγρνπο ησλ επηδφζεσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ (Braden, 

2004, ζ. 45). 
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5.7 Μαθξνπξφζεζκε κλήκε 

  ε γεληθέο γξακκέο, ηα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ έρνπλ θαιέο καθξνπξφζεζκεο 

ηθαλφηεηεο κλήκεο. Ζ ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ζπκβάιιεη ζηε καθξνπξφζεζκε 

κλήκε κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο έθζεζεο. Δπηπιένλ, ε καθξνρξφληα κλήκε 

κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κηα έλσζε. Ζ παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αιιάδεη απφ ηε κία ειηθηαθή νκάδα ζηελ άιιε. Καζψο ην παηδί 

σξηκάδεη θαη καζαίλεη λέεο δεμηφηεηεο, άιιεο πξνθιήζεηο αλαδχνληαη (Braden, 

2004, ζ. 45).  

5.8 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

  Έλα απφ ηα πην δχζθνια θαζήθνληα γηα ηα κηθξά παηδηά κε Δχζξαπζην Υ είλαη 

φηη πξνζθνιιψληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. Πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη ηα 

κηθξά παηδηά ζπκπησκαηηθά λα αθνχζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηηο νδεγίεο αιιά 

είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πξαγκαηηθά αζρνιήζεθαλ κε 

απηέο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζν πνιχ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ θαη πφζν ζα 

γεληθεπζεί κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παίξλνπκε κε ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε πνηθίια πεξηβάιινληα θαη ζεκεηψλνληαο ηηο 

απνθξίζεηο. Μεξηθέο θνξέο, είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ην παηδί λα 

παξαθνινπζήζεη. ηαλ ε πξνζνρή γίλεηαη εμαλαγθαζηηθά, ππάξρεη ν θίλδπλνο φηη 

ην άγρνο ζα γίλεη ζπληξηπηηθφ θαη φηη ην παηδί κπνξεί λα επηιέμεη λα απνθχγεη ηελ 

εξγαζία. Έλαο αξηζκφο ζπκπεξηθνξψλ απνθπγήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε 

ζπκκφξθσζε ή επίδεημε δηαθπγήο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα 

αλαπηπρζεί ε πξνζνρή κέζσ ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απεπαηζζεηνπνίεζεο. 

Καζψο ην παηδί εμνηθεηψλεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ελήιηθα, αξρίδεη λα 

ζπλεζίδεη ζπκπεξηθνξέο θαη αληαπνθξίλεηαη θπζηθά ζηηο απαηηήζεηο. 

  Ζ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνπνζεηήζεηο ή ηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ κε εχζξαπζην Υ ελζσκαηψλνληάο ηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. ε 

άιιεο ηνπνζεηήζεηο, ηα παηδηά νκαδνπνηνχληαη νκνηνγελψο. Δίλαη ζπλήζσο πην 

παξαγσγηθφ λα ρξεζηκνπνηνχλ εληαηηθέο ζεξαπείεο ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην ηεο 

αθαδεκατθήο αλάπηπμεο. Καζψο ην παηδί απνθηά δηακνξθσηηθέο δεμηφηεηεο, 

κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ (Braden, 2004, ζ. 45). 
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6. Δπηπηώζεηο ηνπ Δύζξαπζηνπ Υ ζηα Μαζεκαηηθά 

  ε γεληθέο γξακκέο είλαη γλσζηή ε δπζθνιία  ζηα καζεκαηηθά ζε 

παηδηά θαη ελήιηθεο κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ. Δπίζεο εκθαλή είλαη ηα 

ειιείκκαηα ζε ηνκείο ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

καζεκαηηθά, φπσο ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, ηελ ηθαλφηεηα νπηηθήο αληίιεςεο 

ηνπ ρψξνπ, θαη ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ θαθή απφδνζε ησλ καζεκαηηθψλ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχλδξνκν πνπ εμεηάδνπκε κπνξεί λα αληαλαθιά έλα 

πξσηνγελέο έιιεηκκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ή έλα έιιεηκκα δεπηεξεχνλ πνπ 

αθνξά ζε δπζθνιία ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Δλαιιαθηηθά, έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ησλ καζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ δχλαηαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηε 

γεληθή δπζιεηηνπξγία, φπσο έρεη πξνηαζεί θαη γηα άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

(Murphy, 2009, ζ. 21).  

6.1 Αγφξηα κε Δχζξαπζην Υ χλδξνκν 

  Χο νκάδα ηα αγφξηα κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

γλσζηηθά ειιείκκαηα απφ ηα θνξίηζηα. Χζηφζν, νη πεξηνρέο ηεο δχλακεο θαη ηεο 

αδπλακίαο είλαη αθφκα πξνζσξηλέο. Παξφκνηα κε ηα ζειπθά άηνκα κε ζχλδξνκν 

εχζξαπζηνπ Υ, νη ζρεηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ αξζεληθψλ αηφκσλ είλαη θαλεξέο ζηηο 

ιεθηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε κλήκεο γηα νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε πιαίζην. Οη πεξηνρέο ηεο αδπλακίαο πεξηιακβάλνπλ ηε 

βξαρππξφζεζκε κλήκε, ηηο νπηηθν- ρσξηθέο δεμηφηεηεο, θαη ηνλ νπηηθφ-θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ, θαζψο θαη πηπρέο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο φπσο ε αλαζηνιή θαη 

ε επηιεθηηθή θαη ζπλερήο πξνζνρή. Μαδί κε ηελ επηιεθηηθή ειιεηκκαηηθή 

ιεηηνπξγία, ε δηαδνρηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απνηειεί πεξηνρή ζρεηηθήο 

αδπλακίαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηηο καζεκαηηθά επηδφζεηο φπσο ζην 

κέηξεκα (Murphy, 2009, ζ. 22).  
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6.2 Κνξίηζηα κε Δχζξαπζην Υ χλδξνκν 

  Ήδε απφ ην λεπηαγσγείν, ηα θνξίηζηα κε ζχλδξνκν Δχζξαπζηνπ Υ βξίζθνληαη 

ζε  απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Αλ θαη ε επηκνλή ζηε δπζθνιία 

εθκάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ δελ δηαθξίλεη ην ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ απφ ηνλ 

γεληθφ πιεζπζκφ ήδε απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ε θαθή απφδνζε ζηα καζεκαηηθά 

κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ κε ην ζχλδξνκν είλαη εκθαλήο κέζα απφ ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Δπηπιένλ, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο, ηα θνξίηζηα κε εχζξαπζην πιεξνχλ απζηεξφηεξα θξηηήξηα γηα εκθάληζε 

δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά απφ φ, ηη ηα παηδηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Murphy, 

2009, ζ. 23). 

6.3 Μαζεκαηηθέο Ηθαλφηεηεο 

  Σα Μαζεκαηηθά ζπληζηνχλ κηα πεξηνρή δπζθνιίαο γηα ηα άηνκα κε ζχλδξνκν 

εχζξαπζηνπ Υ, αιιά φρη φιεο ηηο πηπρέο ηνπο. Ζ καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ  ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πξνθίι ησλ δπλάκεσλ θαη πξνθιήζεσλ, 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο αξηζκεηηθήο αίζζεζεο (π.ρ. θαηακέηξεζε) θαη ηεο 

νξζνινγηθήο γλψζεο ησλ αξηζκψλ. Ζ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ πξνθίι ηεο 

καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο  θαη ηε ζρέζε ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ 

ηφζν γηα ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ φζν θαη γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. 

  Καηά ηε κειέηε ησλ καζεκαηηθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ θνξηηζηψλ κε ζχλδξνκν 

εχζξαπζηνπ Υ, ηέζζεξηο ηχπνη νκάδσλ ζχγθξηζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ 

απφδνζε ησλ θνξηηζηψλ κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ έρεη ζπγθξηζεί  κε εθείλε 

ησλ : (1) παηδηψλ απφ δείγκα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, (2) παηδηψλ απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ΓΜ, (3) παηδηψλ απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ΓΜ θαη (4) θνξηηζηψλ κε ζχλδξνκν 

Turner, έλα άιιν ζρεηηθά ζπρλφ γελεηηθφ ζχλδξνκν. Απηνί νη ηχπνη ησλ 

ζπγθξίζεσλ κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ γηα ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαθήο 

απφδνζεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην ζχλδξνκν ηνπ  εχζξαπζηνπ Υ εηδηθά ή κε 

ηηο καζεζηαθέο καζεκαηηθέο δπζθνιίεο γεληθφηεξα (Murphy, 2009, ζ. 23). 
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  Πνιχ ιηγφηεξα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

αλαπεξία ζηα αγφξηα κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ ζε ζρέζε κε φζα είλαη γλσζηά 

γηα ηα ζειπθά. Δπξήκαηα ππνζηεξίδνπλ  φηη ε αξηζκεηηθή ζπληζηά κηα πεξηνρή 

αδπλακίαο γηα ηα αγφξηα κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ ζε ζρέζε κε παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down ή κε εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαλνεηηθέο δπζθνιίεο θαη κε ίδηαο 

ειηθίαο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ζπκκαζεηέο.  βξέζεθε φηη ε πξψηκε καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ αγνξηψλ κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ ήηαλ ζην ίδην επίπεδν κε ηελ 

πξψηκε αλαγλσζηηθή δεμηφηεηα θαη φηη θαη νη δχν πεξηνρέο είραλ  ζρέζε κε ηελ 

ππαγφξεπζε (Murphy, 2009, ζ. 24). 

7. Γηέγεξζε, αλαζηαιηηθόο έιεγρνο θαη άηππε γιώζζα 

  Σα είδε ησλ άηππσλ γισζζψλ πνπ παξάγνληαη ζπλήζσο απφ άλδξεο κε 

Δχζξαπζην Υ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαπηφκελε γιψζζα, ηελ επίκνλε γιψζζα θαη 

ηελ επαλαιακβαλφκελε νκηιία. Ζ εθαπηφκελε γιψζζα αλαθέξεηαη ζε εθηφο 

ζέκαηνο εξσηήζεηο, απαληήζεηο ή ζρφιηα πνπ δελ αθνινπζνχλ ινγηθά ηελ 

πξνεγνχκελε ζπδήηεζε. πλήζσο δηαηαξάζζνπλ κηα ζπλνκηιία πξνθαιψληαο ηνλ 

ζπλνκηινχληα  ππνβάιινληάο ηνπ εξσηήζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαιχςνπλ 

ηε ζπλεηξκηθή ζχλδεζε, ή λα επαλαδηαηππψζνπλ ην πξνεγνχκελν ζεκείν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα πξνσζεζεί θαηάιιεια ε ζπλνκηιία. Ζ επίλνκε 

γιψζζα αλαθέξεηαη ζηελ επαλαθνξά  αγαπεκέλσλ ζεκάησλ μαλά θαη μαλά, 

αθφκα θαη κε ηελ παξνπζία αιιεινζπγθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ νκηιίαο. Ζ 

επαλαιεπηηθή νκηιία αλαθέξεηαη ζηελ επαλάιεςε ήρσλ, ιέμεσλ ή θξάζεσλ κέζα 

ζε κηα έθθξαζε ή νκηιεηηθή ζηξνθή (Vicki Sudhalter& Richard C. Belser, 2004, 

ζ. 28). 
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7.1 Δθαπηφκελε θαη επίκνλε γιψζζα 

  Ζ ππεξδηέγεξζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεησκέλν αλαζηαιηηθφ έιεγρν, νδεγνχλ 

ζηελ εκθάληζε εκκνληθήο θαη εθαπηφκελεο γιψζζαο ζε άηνκα κε Δχζξαπζην X. 

Καλνληθέο, δηεγεξηηθέο θαη αλαζηαιηηθέο δηεξγαζίεο πθίζηαληαη ζε ηζνξξνπία 

κέζα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ ζηαζεξή, θαιά 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπκπεξηθνξά. Δίηε ε απμεκέλε δηεγεξηηθή δξάζε ή ε 

κεησκέλε αλαζηαιηηθή δξάζε απνηεινχλ αηηίεο γηα αληζνξξνπία κεηαμχ απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ πνπ νδεγεί ζε παξνξκεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο. Δπεηδή 

ηφζν ε ππεξδηέγεξζε φζν θαη ν κεησκέλνο αλαζηαιηηθφο έιεγρνο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Δχζξαπζην Υ, ε αληζνξξνπία ελεξγνπνηείηαη 

εχθνια απφ νπνηνδήπνηε θπζηθή ή θνηλσληθή δηέγεξζε κέζα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο. ηαλ ζπκβεί απηφ, ε επίδξαζε πάλσ ζηελ παξαγσγή ηεο γιψζζαο είλαη λα 

απειεπζεξψζεη κηα παξνξκεηηθή ηάζε γηα νκηιία πάλσ ζε έλα αγαπεκέλν ή 

ζρεηηδφκελν  ζε κεγάιν βαζκφ ζέκα, αλεμάξηεηα απφ νκηιεηηθέο απαηηήζεηο. 

  Ζ εθαπηφκελε γιψζζα ζπκβαίλεη φηαλ νη ζπλδέζεηο κεηαμχ πξνεγνπκέλσλ θαη 

ησξηλψλ είλαη πξνζσπηθέο δειψζεηο ή θαηά θάπνην ηξφπν άγλσζηεο ζηνλ 

ζπλνκηιεηή. Ζ εκκνληθή γιψζζα εκθαλίδεηαη φηαλ αγαπεκέλα ζέκαηα 

επαλεηζάγνληαη παξνξκεηηθά ζε κηα ζπλνκηιία, αλεμάξηεηα απφ ηηο φπνηεο 

ζπλζήθεο, πξνθαλψο επεηδή είλαη θαιά πξνβαξηζκέλα θαη ε ρξήζε ηνπο πξνθαιεί 

ιηγφηεξν άγρνο απφ φ, ηη ε θνηλνπνίεζε λέσλ άγλσζησλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, 

επίκνλα ζέκαηα κπνξεί λα έρνπλ αξρηθά εληζρπζεί, ελζαξξχλνληαο έηζη ηε ζπρλή 

εηζαγσγή ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ππεξδηέγεξζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

ζπκβάληα εληφο ηεο ζπλνκηιίαο, πεξηζζφηεξν απφ ηε δηέγεξζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη νκηιεηηθήο 

γιψζζαο θέξνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνλ θάζε νκηιεηή. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ έλα άηνκν θάλεη κηα εξψηεζε, πνπ αλακέλεηαη λα παξάγεη κηα κνλαδηθή 

απάληεζε, πξνζζέηεη λέεο πιεξνθνξίεο. Απηφ ην έξγν κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα θαηέρεη  

απηφ πνπ ηνπ δεηείηαη, ν νκηιεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εκπηζηνζχλε γηα λα 

δεκηνπξγήζεη πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο, ή θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα αλαζηείινπλ ηελ πην άλεηε ελαιιαθηηθή ιχζε φηαλ κηιάκε γηα έλα 

αγαπεκέλν ή εθαπηνκεληθφ ζρεηηθφ ζέκα (Vicki Sudhalter& Richard C. Belser, 

2004, ζ. 29). 
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7.2 Δπαλαιακβαλφκελε νκηιία 

  Δθηφο απφ ηηο άηππεο κνξθέο γιψζζαο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, έλα θνηλφ 

γισζζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλδξψλ κε Δχζξαπζην Υ είλαη ε 

επαλαιακβαλφκελε νκηιία. Μφιηο έλα άηνκν απνθηά θάπνηα γιψζζα, ζα πξέπεη 

λα κάζεη πψο λα επηθνηλσλεί κε επρέξεηα (ξπζκφ θαη άξζξσζε) κέζα ζε έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε κηα Νεπξνςπρνγισζζηθή ζεσξία, ε άπηαηζηε 

νκηιία απαηηεί ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δχν ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεησλ λεπξηθψλ 

ζπζηεκάησλ: ελφο πνπ ειέγρεη ηηο γισζζηθέο δηεξγαζίεο, φπσο επηιέγνληαο ην 

θαηάιιειν ιεμηιφγην θαη ηε ζχληαμε γηα λα κεηαθέξεη κηα επηζπκεηή ζθέςε, θαη 

έλα άιιν πνπ ειέγρεη ηελ παξαγισζζνινγηθή δηαδηθαζία, φπσο ε δεκηνπξγία ηεο 

θαηάιιειεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ, ν ηνληζκφο θαη ν ξπζκφο γηα λα δεηρηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ νκηιεηή θαη ε πξφζεζε. Γπζρέξεηα νκηιίαο πηζηεχεηαη φηη 

ζπκβαίλεη φηαλ ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εμαζζελεί, 

πξνθαιψληαο δπζπγρξνληζκφ. Πηζηεχεηαη φηη ε ππεξδηέγεξζε πνπ βηψλνπλ ηα 

άηνκα κε Δχζξαπζην Υ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ζπκβεί ε επαλαιακβαλφκελε νκηιία.  

  Αλεζπρία πξνθιήζεθε απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλ ε νκηιεηηθή ζπκκεηνρή 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αλάπηπμε γξήγνξεο νκηιίαο ζε έλα παηδί. Ζ γξήγνξε 

νκηιία ζπλδέεηαη κε απμεκέλν άγρνο θαη δηέγεξζε θαη είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ 

ηα θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Δχζξαπζην Υ. Ζ γξήγνξε νκηιία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζην λα μεθηλνχλ κηα θξάζε πξφσξα, πξνθαιψληαο ηε 

κεηαηξνπή ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θξάζεο ζε  παξαγισζζηθά. ηαλ ην 

λεπξνςπρνγισζζηθφ ζχζηεκα αηζζάλεηαη φηη ζπκβαίλεη απηφ, πξνθαιεί ηνλ 

νκηιεηή λα ζηακαηήζεη γηα ηελ ψξα, κε ηελ επαλάιεςε ελφο επηιεγκέλνπ 

θσλήκαηνο, ιέμεο ή θξάζεο κέρξη ηα ζρεηηθά παξαγισζζηθά ζηνηρεία λα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά, θαη ν ζπγρξνληζκφο λα απνθαηαζηαζεί. 

  πσο θαη κε ηελ παξαγσγή ηεο άηππεο γιψζζαο, ε ππεξδηέγεξζε πνπ νδεγεί ζε 

δπζρέξεηα θαη επαλαιακβαλφκελε νκηιία κπνξεί λα πξνθιεζεί είηε απφ 

πεξηβαιινληηθή δηέγεξζε ή απφ ηηο νκηιεηηθέο απαηηήζεηο. Αλ θαη έλα απιφ «λαη» 

ή «φρη» δελ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο άληξεο κε εχζξαπζην Υ, έρνπλ βξεη φηη νη 

πξνζπάζεηεο λα παξνπζηάζνπλ αλαιπηηθά ηηο απαληήζεηο πάλσ ζε απζφξκεηεο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα απμήζνπλ ηε δηέγεξζε ηνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ νη ελ ιφγσ 
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δειψζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν επαλαιακβαλφκελε 

δπζρέξεηα (Vicki Sudhalter& Richard C. Belser, 2004, ζζ. 29-30). 

 

8. Δπηπηώζεηο Δύζξαπζηνπ Υ ζηνλ Ύπλν 

  ε γεληθέο γξακκέο, ηα παηδηά κε λεπξναλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο έρνπλ 

πςειφηεξα πνζνζηά δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ απφ φ, ηη ζπκβαίλεη ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ, θηάλνληαο φζν πην ςειά απφ ην 80%. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε 

ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ φισλ ησλ ειηθηψλ αλαθέξνπλ πσο ην έλα ηξίην έσο ην 

ήκηζπ ησλ παηδηψλ ηνπο έρνπλ πξνβιήκαηα χπλνπ. Σν θχιν θαη ηε ζχλζεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο δελ παίδνπλ ξφιν ζηα πνζνζηά επηθξάηεζεο. Σα παηδηά κε ΔΥ πνπ 

αλαθέξεηαη φηη έρνπλ πςειφηεξα πνζνζηά δηαηαξαρψλ χπλνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζπλήζσο ηα κηθξφηεξα παηδηά, αλ θαη πξνβιήκαηα χπλνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πςειφηεξα πνζνζηά ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζε εθείλα ηα παηδηά κε 

πνιιαπιέο ζπλππάξρνπζεο ζπλζήθεο (π.ρ. αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο, απηηζκφ, 

άγρνο ) 

  Οη δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

1) αυπλίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα φπσο χπλνο ή δηαηήξεζε ηνπ 

χπλνπ, 2) παξαυπλίεο, νη νπνίεο είλαη κε θπζηνινγηθά ζρεηηδφκελεο κε ηνλ χπλν 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε ππλνβαζία, νη ηξφκνη θαη ε ελνχξεζε, θαη 3) ζρεηηδφκελεο 

κε ηνλ χπλν δηαηαξαρέο ηεο αλαπλνήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνθξαθηηθήο 

άπλνηαο χπλνπ.   Αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε θαη ηελ πξσηνγελή δηαηαξαρή, ε 

ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξηθέο, θαξκαθεπηηθέο θαη 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (Kronk, 2012, ζ. 1).   

  πλήζσο ην πξφηππν χπλνπ ελφο παηδηνχ αλαγλσξίδεηαη σο πξνβιεκαηηθφ φηαλ 

πξνθαιεί κηα δηαηαξαρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Χζηφζν, πνιινί γνλείο 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο αηζζάλνληαη φηη πξέπεη «απιά επηβηψζνπλ κε ην 

πξφβιεκα », εθφζνλ ππνηίζεηαη φηη είλαη θνκκάηη ηεο δηαηαξαρήο. Καη’ 

επέθηαζε, δελ εθκπζηεξεχνληαη  ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζε κηα θιηληθή επίζθεςε. Ζ 

θιηληθή επίζθεςε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ ησλ 

ζπλεζεηψλ χπλνπ κε νπζηαζηηθά εξσηήκαηα φπσο: αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε 
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αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ χπλν ηνπ παηδηνχ, κήπσο ην παηδί αξγεί πάλσ απφ 30 

ιεπηά γηα λα θνηκεζεί θ.α (Kronk, 2012, ζ. 1). 

8.1 Θεξαπεία  

  Ζ ζεξαπεία γηα ηηο αυπλίεο θαη παξαυπλίεο κπνξεί λα αξρίζεη εληφο ηεο θιηληθήο 

πξαθηηθήο. ηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ηεο πγείαο πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ηηο πγηείο ζπλήζεηεο χπλνπ κέζα ζε έλα αλαπηπμηαθφ πιαίζην κπνξεί 

λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πγηεηλή ηνπ χπλνπ. Μεξηθνί γνλείο ελδέρεηαη λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγίαο ηνπ χπλνπ θαη ηεο 

ςπρνινγίαο, φπσο ηα ζηάδηα ηνπ χπλνπ θαη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο εκεξήζηαο ζπκπεξηθνξάο -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γεπκάησλ  

θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ξχζκηζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο λχρηαο. Ζ θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ ζπλ-ππάξρνπζσλ 

ζπλζεθψλ (π.ρ. άγρνο) ζα έρεη ζεηηθέο δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ χπλνπ.  

  Πνιχ ιίγεο κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ 

ηνπ χπλνπ ζηα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ Υξσκφζσκα. Χζηφζν, νη πνιιαπιέο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κειαηνλίλεο θαη ηεο θινληδίλεο 

έρνπλ νινθιεξσζεί ζε άιια παηδηά, κε θαη ρσξίο λεπξναλαπηπμηαθή αλαπεξία. Ζ 

βηβιηνγξαθία πξνάγεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κειαηνλίλεο γηα ηε κείσζε 

ηεο έλαξμεο ηνπ χπλνπ σο ιαλζάλνπζα. Σππηθά, ε κειαηνλίλε ρνξεγείηαη κία ψξα 

πξηλ ηελ αλακελφκελε θαηάθιηζε. Ζ δνζνιφγεζε αξρίδεη κε ηελ ρακειφηεξε 

δφζε (0,5 έσο 1 mg) κε ζηαδηαθέο απμήζεηο έσο 3 mg. Ζ ρξήζε κειαηνλίλεο ζε 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρεη αλαθεξζεί λα θπκαίλεηαη απφ 0,5 mg έσο 10 mg. 

Μφλν κία κειέηε έδεημε αχμεζε ηεο επηιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα παηδί κε 

ζεκαληηθή λεπξνινγηθή θαηάζηαζε θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Ζ κειαηνλίλε 

έξρεηαη επίζεο σο κηα κνξθή παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο θαη κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ χπλνπ. Γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε  αγνξά ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ βνεζεκάησλ κειαηνλίλεο ζπληζηάηαη, θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

ζηε δχλακε θαη ηελ θαζαξφηεηα. 
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  Παξφιν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα, ε θινληδίλε είλαη έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν θάξκαθν ζηα παηδηά γηα ηελ αυπλία. πλήζσο 

ζπληαγνγξαθείηαη μεθηλψληαο απφ 0,025 mg έσο ην κέγηζην ησλ 0.4 mg 

δνζνιφγεζε / εκέξα. πρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ ππλειία, 

πνλνθέθαινο, αυπλία, θαη ππφηαζε. Αξθεηέο αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθνπ πξνο 

θάξκαθν έρνπλ ηεθκεξησζεί. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηζηνξηθφ 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ή θαηάζιηςεο (Kronk, 2012, ζ. 2).  

9. Δύζξαπζην Υ θαη Οηθνγέλεηα 

  Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ πην νπζηαζηηθφ θνξέα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Μέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα ην παηδί δηακνξθψλεη 

ραξαθηήξα ηνπ θαη καζαίλεη ξφινπο. Γηα λα ππάξρεη νκαιή αλάπηπμε απαηηείηαη 

κηα ζηαζεξή ζπλνρή ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ 

θαζελφο. 

  Ζ ειιεληθή νηθνγέλεηα κε ηελ επξεία έλλνηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαηηεξφηεηα 

αληηιήςεσλ θαη απφ ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο ηεο. Ζ νηθνγέλεηα, σο ζχλνιν, αληηκεησπίδεη ηελ χπαξμε κηα; 

ηδηαηηεξφηεηάο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

  ηελ παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, ππήξρε ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο, ε νπνία ήηαλ 

δεδνκέλε θαη δελ ηελ ακθηζβεηνχζε θαλείο. ήκεξα ε αξκνλία απηή δε ζπληζηά 

πξνυπφζεζε, αιιά απνηέιεζκα κηαο ιεηηνπξγηθήο ζρέζεο. ζνλ αθνξά ζηελ 

παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα φηαλ ην άηνκν εθπιήξσλε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ηα άιια κέιε ηεο ηνλ δηθαίσλαλ εληζρχνληαο έηζη ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπ. ην παξαδνζηαθφ πιαίζην νη ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο 

άιινπο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ. Ο 

θνηλφο ζηφρνο, ε απνπζία ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ε αιιειεμάξηεζε, πνπ 

ραξαθηήξηδε ηελ παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα, δηακφξθσλαλ κηα νιφηεια μερσξηζηή 

ρξνηά ζηελ έλλνηα ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη ζπκβνπιέο, νη πξνηξνπέο θαη ε 

θαζνδήγεζε γίλνληαλ δεθηέο, ρσξίο λα πξνθαινχλ δπζθνξία εθφζνλ ην θαιφ γηα 

ηνλ έλαλ ήηαλ θαιφ γηα φινπο. Θπζηάδνληαλ νη αηνκηθέο επηζπκίεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο, άξα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ 

(άικνλη Δι., ζ. 3). 
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  ηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα απφ ηελ άιιε κεξηά, έλα κέινο ηεο, ην παηδί, απνθηά 

θπξίαξρν ξφιν. ηαλ ην παηδί απηφ ζπκβεί λα παξνπζηάζεη εηδηθέο αλάγθεο θαη 

πάιη δηαηεξεί ηνλ θπξίαξρφ ηνπ ξφιν. ηελ απφθηεζε παηδηνχ ζηεξίδεηαη ν γάκνο 

θαη ε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην παηδί εκθαλίζεη εηδηθέο 

αλάγθεο ζπρλά παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηηο ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Οη 

πξνζδνθίεο θαη νη θηινδνμίεο ησλ ζπδχγσλ, ελαπνηίζεληαη ζην παηδί, θάηη πνπ δελ 

κπνξεί λα ζπκβεί γηα ην παηδί κε αλαπεξίεο. Ζ απνπζία θάπνηνπ παηδηνχ δχζθνια 

ζα έδηλε ιφγν γηα ηε ζπκβίσζε ησλ γνλέσλ.   

  Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

αξθεηά κεγάιν θαη κεηαθξάδεηαη φρη κφλν κε απμεκέλα έμνδα, αιιά θαη κε 

κεησκέλα έζνδα εθφζνλ είλαη δχζθνιε έσο αδχλαηε ε επαγγεικαηηθή 

απαζρφιεζε θαη ησλ δχν γνλέσλ, ρσξίο ηελ ζηήξημε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. 

Ζ χπαξμε παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δε ζπληζηά απιή 

ππφζεζε θαη θιηκαθψλεη ηα πξνβιήκαηα. Ζ γέλλεζε θαη ε παξνπζία ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξίεο δελ απνηειεί αλακελφκελν παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο δνκήο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο (άικνλη Δι., ζζ. 3-4). 

  Οη θαιέο ζρέζεηο θαη ε νξζή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ βνεζνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δέρνληαη απμνκεηψζεηο, 

αλάινγα θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο. Ζ απφθηεζε 

ελφο παηδηνχ κε αλαπεξίεο είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα θινλίζεη ηε 

ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ηεο. Ζ νηθνγέλεηα έρεη 

λα αληηκεησπίζεη πνιιψλ εηδψλ πηέζεηο. Οη γνλείο πεξλνχλ κηα ζεηξά απφ 

ςπρνινγηθά ζηάδηα κέρξη λα απνδερζνχλ ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ 

ηνπο. Ζ ζεηξά απηψλ ησλ ζηαδίσλ είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ αθνινπζεί ηελ 

απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ (Mαξγαξίηε, ζ. 2). 

  Οη γνλείο φπσο αλαθέξακε, πεξλνχλ κηα ζεηξά απφ ζπλαηζζεκαηηθά ζηάδηα 

κέρξη λα απνδερηνχλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σα ζηάδηα απηά είλαη:   
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1. Φάζε νθ  

  Δθδειψλεηαη κε απνδηνξγάλσζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, δπζπηζηία θαη 

ζχγρπζε. Μπνξεί λα δηαξθέζεη απφ ιεπηά έσο θάπνηεο κέξεο. Ζ πξσηαξρηθή 

αλάγθε ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε ζπκπφληα θαη ε ππνζηήξημε, γηαηί νη γνλείο 

πεξίκελαλ έλα κσξφ θπζηνινγηθφ. 

2. Φάζε Αληίδξαζεο  

  Οη γνλείο εθθξάδνπλ ζιίςε, ιχπε, απειπηζία. Αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία ηε 

δηάγλσζε, αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ πνπ ζα ηνπο αθνχζεη 

κε ζπκπάζεηα θαη ζα ηνπο κηιήζεη εηιηθξηλά. 

3. Φάζε πξνζαξκνγήο  

  Ξεθηλνχλ νη δηεξγαζίεο γηα κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 

επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ γη’ απηφ. Υξεηάδνληαη αθξηβείο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, γηα ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ θαη 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμή ηνπ. 

4. Φάζε Πξνζαλαηνιηζκνχ 

  Αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ βνήζεηα, ελεκέξσζε θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηε 

κειινληηθή δσή ηνπο. ε απηφ ην ζηάδην ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλερή 

βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ 

ππεξεζηψλ.  

1. Φάζε Τπεξπξνζηαζίαο  

  Ζ ηειεπηαία ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πθίζηαληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη απηή ηεο ππεξπξνζηαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο γχξσ απφ ην άηνκν κε αλαπεξία. 

  Οξηζκέλνη γνλείο ελδέρεηαη λα ηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζε απηά ηα ζηάδηα ή θαη 

λα κε βηψζνπλ θάπνηα απφ απηά. Ο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ηνπ γνληνχ απέλαληη 

ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπ, δηαθέξεη γηα ηνλ θάζε άλζξσπν θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν θαζέλαο επεμεξγάδεηαη απηφ πνπ ληψζεη, ελψ ε 

πξψηε αληίδξαζε είλαη ε πην ζεκαληηθή γηα ηελ κεηέπεηηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

δπζθνιίαο (Mαξγαξίηε, ζζ. 12 - 13). 
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  Οηθνγέλεηεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ νκαδηθά ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο πξηλ ηελ 

εκθάληζε ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ, , ζα θαηαθέξνπλ θαη ζηελ πνξεία λα 

μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα βξεζνχλ μαλά ζε ηζνξξνπία. Με 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θπζηθά θαη πην επηβαξεκέλεο ζρέζεηο, αιιά πνιχ πην 

ελσκέλεο απφ πξηλ. 

  Σα αηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο γνλείο, απφ ηελ χπαξμε ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα, είλαη ζπλήζσο, ζπγθερπκέλα θαη πνιχ έληνλα. 

Αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ην ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά θαη 

αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο άκπλεο. Ο ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ηα αδέιθηα ζην 

αλάπεξν παηδί ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πψο  κεηαρεηξίδνληαη νη γνλείο ην θάζε παηδί 

(Mαξγαξίηε, ζ. 2). 

  Σα παηδηά κε εχζξαπζην Υ δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ, ιφγσ 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ νκηιίαο ή ιφγσ ππεξθηλεηηθφηεηαο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα 

ραίξνληαη γηα ηα κηθξά πξάγκαηα. Δπεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ νη 

απαξαίηεηνη πφξνη γηα λα βνεζεζεί θαηάιιεια ην παηδί, ην κεγαιχηεξν βάξνο 

πέθηεη ζηνπο γνλείο. Γη’ απηφ θαη είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζηήξημεο ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ κε Δχζξαπζην Υ 

(Real Stories from People living with Fragile X Syndrome. Rachael's Story).   

ρέζεηο αλάκεζα ζηα αδέιθηα 

  ζν ζεκαληηθέο είλαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ησλ παηδηψλ , άιιν ηφζν 

είλαη θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ αδειθψλ. Οξηζκέλα αδέιθηα πξνζαξκφδνληαη νκαιά, 

άιια φρη. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ηελ φιε θαηάζηαζε 

επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηελ αληηιακβάλνληαη ηα αδέιθηα ηνπ παηδηνχ κε 

αλαπεξία.  

  Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη 

ελδερνκέλσο ζηελά κε ην πψο κεηαρεηξίδνληαη νη γνλείο ην θάζε παηδί. Δάλ είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, ππεξπξνζηαηεπηηθνί πξνο ην παηδί κε αλαπεξία ηφηε ην άιιν 

παηδί αηζζάλεηαη παξακειεκέλν. Ζ παξακέιεζε απηή αξθεηέο θνξέο δεκηνπξγεί 

έλα ζπλαηζζεκαηηθφ έιιεηκκα ζηνλ αδειθφ. Αξρηθά αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη γηαηί 

ζπκβαίλεη απηφ, ελψ αξγφηεξα βιέπνληαο γχξσ ηνπ φηη ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ αξρίδεη λα απνθηά πνηθίια 
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ζπλαηζζήκαηα. πρλά παξαηεξείηαη λα κελ επηζπκνχλ λα θέξλνπλ ηνπο θίινπο 

ηνπο ζην ζπίηη, γηαηί ληψζνπλ ληξνπή. Ρίρλνπλ ηελ επζχλε ζηνλ αδειθφ ηνπο γηα 

ηελ αλαζηάησζε ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ην φηη δελ έρνπλ κηα θπζηνινγηθή θνηλσληθή 

δσή. 

  Σα ζπλαηζζήκαηα απηά φκσο δηαθνξνπνηνχληαη θαη εμαξηψληαη θαη απφ ηε 

ζεηξά πνπ γελληνχληαη ηα παηδηά. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παηδί κε αλαπεξία είλαη 

πξψην ηφηε ε θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ φηη αλ είλαη δεχηεξν, ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε δηαθνξά ειηθίαο πνπ έρνπλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζηηο πνιπκειείο νηθνγέλεηεο ηα αδέιθηα κπνξνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηε ζρέζε ηνπο 

κε ην αδειθάθη ηνπο κε αλαπεξία θαιχηεξα. Οη γνλείο φκσο θαη εδψ νθείινπλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία απηή, έηζη ψζηε λα κελ ελαπνζέζνπλ ζην γεξφ παηδί 

ηνπο ηελ επζχλε γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξίεο. 

  ηαλ παξαγθσλίδνληαη νη αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

εηδηθά ησλ αδειθψλ, εκθαλίδνληαη ζνβαξά ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα. Ο 

αληίθηππνο αθνξά ηφζν ηα αδέιθηα επεηδή αηζζάλνληαη παξακειεκέλα, φζν θαη 

ηα αλάπεξα παηδηά, ηα νπνία δέρνληαη κηα θαιπκκέλε επηζεηηθφηεηα εμαηηίαο 

απηήο ηεο αδηαθνξίαο απφ απηά. 

  Λάζε ζπκβαίλνπλ ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο, πφζν κάιινλ ζηηο νηθνγέλεηεο κε 

παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Παξαηεξείηαη ζπρλά νη γνλείο λα απαγνξεχνπλ ζηα 

αδέιθηα λα εθθξάζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκφ ζην παηδί κε αλαπεξίεο, 

λα κελ ηα αθήλνπλ λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δε κπνξεί ην άιιν γηα λα κελ 

αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά. Απηέο νη ηαθηηθέο βέβαηα αξγφηεξα νδεγνχλ ηα παηδηά 

θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ζηελ απφξξηςε ηνπ αδειθνχ ηνπο θαη ζηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηελ νηθνγέλεηα (Mαξγαξίηε, ζζ. 18 - 19). 

  εκαληηθφ επίζεο ξφιν ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αδειθνχ παίδεη 

θαη ε αηηία γηα ηελ νπνία γελλήζεθε, θαη ην βαζκφ πνπ νη γνλείο έρνπλ ελαπνζέζεη 

φιεο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα φλεηξα πνπ δελ ζα εθπιεξσζνχλ κε ην άιιν ηνπο παηδί 

ζε απηφ. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο ηα αδέιθηα λα 

ζπλελλννχληαη θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο απφ φηη κε ηνπο γνλείο. Αηζζάλνληαη φηη 
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θαηαλννχλ θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ άιινπ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο 

(Mαξγαξίηε, ζ. 20). 

ρέζεηο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

  Ζ ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ θαη 

απφ απηήλ πνπ θξαηά ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. ηαλ ζε κηα γεηηνληά, νη γείηνλεο δελ 

γλσξίδνπλ ην πξφβιεκα, γηαηί δελ έρνπλ ζπλαληήζεη ην παηδί παξά ειάρηζηεο 

θνξέο έμσ θαη νη γνλείο δε κηινχλ γη’ απηφ, αθφκα θαη φηαλ ζπλαληνχλ θάζε κέξα 

ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο, ηφηε ε απφκαθξε ζηάζε απηψλ είναι αλαπφθεπθηε. 

ηαλ ην παηδί κε αλαπεξίεο απνθιείεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο ρψξνπο θαη πεξηνξίδνληαη νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ ζε πιαίζηα φπνπ 

κφλνλ νκνηνπαζείο ππάξρνπλ, έρεη σο απνηέιεζκα λα θάλνπλ ην παηδί λα κνηάδεη 

ζαλ λα είλαη θαηαδηθαζκέλν. Μπνξεί φζν ην παηδί είλαη αθφκα κηθξφ λα κελ 

θαίλεηαη ε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο απηήο, αξγφηεξα φκσο δεκηνπξγνχληαη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα θπξίσο ζην λεαξφ άηνκν κε αλαπεξία, γηαηί δελ έρεη 

εθπαηδεπηεί λα δηεθδηθεί ηε ζέζε πνπ πξαγκαηηθά ηνπ αλήθεη ζηελ θνηλσλία. Σν 

ζπλαίζζεκα ηεο απφξξηςεο κπνξεί λα ην λνηψζνπλ ε νηθνγέλεηα θαη ην άηνκν ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο βίνπ (Mαξγαξίηε, ζ. 24). 

10. Δλήιηθεο κε ύλδξνκν ηνπ Δύζξαπζηνπ Υ 

10.1 Πξνζδφθηκν δσήο 

  Τπάξρεη κηα καθξά παξάδνζε έξεπλαο ζην πξνζδφθηκν δσήο ησλ αηφκσλ κε 

καζεζηαθέο αλαπεξίεο. Οη κειέηεο απηέο βνεζνχλ λα ζέζνπκε ην πξνζδφθηκν 

δσήο ησλ αηφκσλ κε Δχζξαπζην Υ ζε πξννπηηθή. Έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δνπλ ζηελ θνηλφηεηα, 

έρνπλ κηθξφηεξν πξνζδφθηκν δσήο απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Αιιά κπνξνχλ 

απιά νη καζεζηαθέο αλαπεξίεο λα κεηψζνπλ ην πξνζδφθηκν δσήο;  
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  ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα άηνκα κε ζνβαξέο καζεζηαθέο αλαπεξίεο, θπξίσο ηα 

επίπεδα IQ θάησ απφ ην 40, δελ δνπλ ηφζν θαηξφ. Άιινη παξάγνληεο πςεινχ 

θηλδχλνπ, νη νπνίνη πξνβιέπνπλ ή ζπλδένληαη κε πξνεγνχκελνπο ζαλάηνπο ζε 

άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πεξηιακβάλνπλ πξφζζεηε ζσκαηηθή αλαπεξία ή 

πξνβιήκαηα πγείαο, εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη αλεπαξθψο ειεγρφκελε επηιεςία. 

Άλζξσπνη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη άιινη πνπ δε κπνξνχλ λα 

απηνεμππεξεηεζνχλ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν λα έρνπλ κηθξφ πξνζδφθηκν δσήο.  

  Απηφ φκσο δελ ζπλάδεη κε ην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ. Δλήιηθεο κε 

Δχζξαπζην Υ κπνξνχλ θάιιηζηα λα δήζνπλ κέρξη κηα αξθεηά ψξηκε ειηθία, 

επεηδή έρνπλ κφλν ιίγνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πςεινχ θηλδχλνπ. Αιιά 

νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα πγείαο, ηδηαίηεξα ε θαθψο ειεγρφκελε 

επηιεςία, δελ θξαηά ηελ ππφζρεζή γηα καθξνδσία (O’Brien, 2004, ζζ. 163-164). 

10.2 Τγεία θαη πνηφηεηα δσήο 

  ηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε κειέηε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο, ππήξμε ην ελδηαθέξνλ 

ζηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ ελειίθσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν 

ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ δελ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

λα ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ ελήιηθε 

δσή. Οη γνλείο ξσηνχλ ζπρλά αλ ηα πξνβιήκαηα κε ηηο βαιβίδεο ζηελ θαξδηά ησλ 

παηδηψλ κε Δχζξαπζην Υ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηε κεηέπεηηα δσή 

ηνπ.  

  Αθξηβψο φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, ε πγεία ησλ πξνζβεβιεκέλσλ 

αηφκσλ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηε δηαηξνθή θαη ηνλ ηξφπν δσή ηνποο. Κάλνληαο 

ππεχζπλεο πξνζσπηθέο επηινγέο, θαη έρνληαο ηνλ έιεγρν ησλ πεξηζηάζεσλ, 

βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε Δχζξαπζην X. Μηα 

πνηθηιία ζεκαληηθψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη εκθαλήο θαηά ηελ 

εμέηαζε ηεο γεληθήο πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, ε αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ 

πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή αζζέλεηα, φπσο ε επηιεςία, κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ έθβαζε, φπσο κπνξεί θαη ε νηθνγέλεηα ή ε 

γνληθή πξνζαξκνγή. πλνιηθά, ε γεληθή πγεία ζηελ ελήιηθε δσή γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο κε Δχζξαπζην Υ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ίδηεο 

επηδξάζεηο, φπσο ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Σν θάπληζκα, ε θαθή δηαηξνθή θαη 

έλαο αλελεξγφο ηξφπνο δσήο είλαη ν ρεηξφηεξνο δπλαηφο ζπλδπαζκφο.  
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  Πξνζέρνληαο ηα δηάθνξα  πξνβιήκαηα πγείαο, έρνληαο κηα ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή θαη έλαλ δξαζηήξην ηξφπν δσήο πξνσζείηαη ε θαιχηεξε πξνζαξκνγή. 

Αιιά δελ είλαη πηζαλφ λα ζπλεξγαζηεί ην άηνκν αλ εμαλαγθαζηεί (O’Brien, 2004, 

ζ. 164).  

10.3 Γεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ζηελ ελήιηθε δσή 

  Σν ζεκειηψδεο εξψηεκα είλαη ηη ζα είλαη ζε ζέζε ην άηνκν απηφ λα θάλεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή; Γηα λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα απηφ ζε ζρέζε κε ην 

Δχζξαπζην Υ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πιένλ ηζρπξνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζε θάζε άηνκν κε 

καζεζηαθέο αλαπεξίεο. Απηφ ην δήηεκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δηάθνξα κέξε. 

Πξψηνλ, ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη νη ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία πξνβιέπνπλ δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαηά ηελ ελειηθίσζε. 

Έρεη δηαηππσζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη πξφσξεο ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πξνβιέπνπλ πνιχ δπλακηθή καθξνρξφληα εμάξηεζε θαη αλαπεξία, πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ήπηα αλαπεξία. Οη κειέηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ έδεημαλ ηε 

ζεκαζία ησλ άιισλ παξαγφλησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ πξφβιεςε ησλ 

κεηέπεηηα δεμηνηήησλ δηαβίσζεο ησλ ελειίθσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, 

δηαηαξαρή δηαγσγήο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία βξέζεθε λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο.  

  Ζ  ζνβαξφηεηα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο κπνξεί λα 

είλαη απφ κφλε ηεο έλαο πην ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο κεηέπεηηα 

πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζε φια ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Αληηκέησπνη κε κηα ηέηνηα πξννπηηθή, κεξηθνί εξεπλεηέο έρνπλ επηθεληξσζεί ζην 

λα κεγηζηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Μία καθξά ζπδήηεζε αθνξά 

ηα πξφηππα ησλ γνλέσλ. 

  Ο ηξφπνο ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη κηα απάληεζε ζε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην παηδί, κάιινλ απφ ηε κεξηά ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

παηδηνχ (O’Brien, 2004, ζζ. 164-165). 
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10.4 Πξνζαξκνγή ζηελ ελήιηθε δσή 

  Ζ πην κεγάιε ειπίδα ησλ γνλέσλ είλαη λα απνιαχζνπλ ηα παηδηά ηνπο κηα 

ηθαλνπνηεηηθή, νινθιεξσκέλε, κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, θαη κηα επηηπρεκέλε δσή. 

Μειέηεο παξαθνινχζεζεο ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ελειίθσλ, 

φπσο ε απαζρφιεζε, νη ζρέζεηο, ε εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε ςπρηθή πγεία, δελ είλαη 

αηζηφδνμεο. Δίλαη γλσζηφ φηη φζν πην ζνβαξά αλάπεξν είλαη ην παηδί ηφζν 

κεγαιχηεξν θίλδπλν δηαζέηεη, φζνλ αθνξά  ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο έληαμεο 

ζηελ ελήιηθε δσή. Σα απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά κε ήπηεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα (O’Brien, 2004, ζ. 165).  

11. Παξέκβαζε  

  Έλα θνηλφ πιαίζην παξέκβαζεο γηα ην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ δελ 

πθίζηαηαη. Τπάξρνπλ σζηφζν πνηθίινη ηξφπνη γηα λα παξέκβνπκε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηαχηηζε ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο φκσο δελ έρεη 

βξεζεί αθφκε ζεξαπεία γηα ην χλδξνκν. Γη απηφ ην ιφγν θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ κε Δχζξαπζην Υ 

αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο είλαη εθείλεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Ζ 

παξέκβαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθή θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη εθπαίδεπζε, 

ζπλαηζζεκαηηθν-θνηλσληθή ζηήξημε θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηα άηνκα 

κε Δχζξαπζην Υ.  

  Ζ εθπαίδεπζε είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο θξνληίδαο. Ζ πξψηκε 

παξέκβαζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. ηελ πξψηκε 

παξέκβαζε ππάξρνπλ εκπεηξνγλψκνλεο πνπ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη λα αλαπηχμνπλ έλα εμαηνκηθεπκέλν Οηθνγελεηαθφ 

ρέδην ηήξημεο κε βάζε ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ηελ ππνζηήξημε, θαη ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο είλαη επίζεο 

δηαζέζηκεο ζε θάζε πεξίπησζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη πνηέ δελ είλαη 

αξγά γηα λα γίλεη ε παξέκβαζε (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ. 500).  
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11.1 Σξέρνπζεο πξαθηηθέο - Πξνγελλεηηθφο έιεγρνο 

  Απηφ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζπλδξφκνπ  είλαη εμέηαζε ηνπ 

νξνχ ηεο κεηέξαο (πεξηιακβάλεη ππεξερνγξάθεκα) ζε φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο 

γηα ηελ αλίρλεπζε ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ (π.ρ. ζχλδξνκν Down) θαη άλνηγκα 

γηα ηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα. 

  Δπηπιένλ κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο γηα Κπζηηθή Ίλσζε ζε φιεο ηηο εγθχνπο θαη 

θπξίσο ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδεηαη απμεκέλν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλδξφκνπ. Καζνιηθφο έιεγρνο γηα Αηκνζθαηξηλνπάζεηα θαη ζηνρεπκέλε δηαινγή 

γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εζλνηηθέο νκάδεο (Thomas J. 

Musci, 2008, ζ. 14). 

12. Γηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δύζξαπζην Υ ύλδξνκν  

  ιεο νη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δχζξαπζην Υ πξνθαινχληαη απφ 

αιιαγέο ζην ίδην γνλίδην, ην Fmr1 γνλίδην. Σν γνλίδην ηνπ Fmr1 θηηάρλεη ζπλήζσο 

κηα πξσηεΐλε πνπ νλνκάδεηαη πξσηεΐλε λνεηηθήο πζηέξεζεο ηνπ εχζξαπζηνπ Υ 

(FMRP). Ζ FMRP είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Οη 

δηαηαξαρέο ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ πνπ ζρεηίδνληαη πεξηιακβάλνπλ: 

• Σν ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ 

• Δχζξαπζην X-ζπλδπαδφκελν κε  πξσηνγελή σνζεθηθή αλεπάξθεηα  

• Δχζξαπζην Υ-ζπλδπαδφκελν κε ην ζχλδξνκν ηνπ ηξεκνπιηάζκαηνο / αηαμίαο 

(Fragile X Syndome Home). 

12.1 Ση είλαη ην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ζε ζπλδπαζκφ κε 

Αηαμία/Σξεκνχιηαζκα (FXTAS) 

  Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπκε παξαηεξήζεη φηη πνιινί παππνχδεο ησλ 

παηδηψλ κε ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ ζε ειηθία πελήληα εηψλ ή εμήληα λα 

αξρίδνπλ λα ππνθέξνπλ απφ κηα πξννδεπηηθή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή. Ζ αξρηθή 

εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δπζθνιίεο ζηε γξαθή, ζηε 

ρξήζε ησλ ζθεπψλ θαγεηνχ, ή λα ξίρλνπλ ην λεξφ (ηξέκνπιν) ή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα κε ηελ ηζνξξνπία, κε ζπρλέο πηψζεηο (αηαμία). Απηά 

ηα αξρηθά ζπκπηψκαηα, γεληθά, πξνρσξνχλ αξγά κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ, κέρξη 



 

35 
 

ε δηεμαγσγή πνιιψλ εξγαζηψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ην πεξπάηεκα ρσξίο 

βνήζεηα, λα γίλνπλ δχζθνιεο ή αδχλαηεο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο 

απηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απψιεηα ηεο αίζζεζεο ζηα πφδηα ή ζηα θάησ 

άθξα, νη δπζθνιίεο κε ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε, αληθαλφηεηα, θαηήθεηα, άγρνο. 

Ζ δηαηαξαρή απηή έρεη νλνκαζηεί Δχζξαπζην X- ζπλδένκελν κε Σξεκνχιηαζκα / 

χλδξνκν αηαμίαο» (FXTAS) (Paul J Hagerman & Randi J Hagerman, ζ. 1). 

  Σν FXTAS είλαη κηα λεπξνεθθπιηζηηθή δηαηαξαρή, πνπ εκθαλίδεηαη πην ζπρλά 

ζηνπο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο. Ζ έλαξμε γίλεηαη ζπλήζσο άλσ ησλ 50 εηψλ, θαη 

ηα πεξηζζφηεξα άηνκα δελ έρνπλ ηηο ζρεηηθέο ηαηξηθέο, αλαπηπμηαθέο ή 

λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ FXTAS. 

Σα ζειπθά πεξηιακβάλνπλ κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ FXTAS, θαη ηα 

ζπκπηψκαηά ηνπο ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν ζνβαξά. 

12.1.1 Πνηα είλαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο FXTAS  

  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηιακβάλνπλ: αηαμία (πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο). 

Πξφζεζε δνλήζεηο (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο κε πξφζεζε, φπσο ηελ έθρπζε, 

γξαθή, θιπ). Απψιεηα κλήκεο (ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο). Αζηάζεηα ηεο 

δηάζεζεο, επεξεζηζηφηεηα, αιιαγή πξνζσπηθφηεηαο, ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα. 

πκπηψκαηα ηνπ Πάξθηλζνλ (πνιιά άηνκα ζα πξέπεη λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ "πξηλ απφ ηε δηάγλσζε ηεο FXTAS). Άλνηα (πνιιά άηνκα 

ζα πξέπεη λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer πξηλ απφ ηε δηάγλσζε 

FXTAS). Γλσζηηθή εμαζζέλεζε (απψιεηα καζεκαηηθά, ηελ αλάγλσζε, θαη 

ιεθηηθέο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο). Σν FXTAS εμειίζζεηαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο ζηα δηάθνξα άηνκα. 

12.2 Δπηζεηηθφηεηα θαη βία 

  Απηέο νη αθξαίεο πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπρλά απνδεηθλχνληαη πνιχ 

δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ κε νπνηνδήπνηε κέζν. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί θαη πξνζπαζήζεθε κε κε ηαηξηθέο πξνζεγγίζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ςπρνινγηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Οη ιφγνη γηα ηηο αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθεπρζεί ν πεηξαζκφο γηα ηα 

εξεκηζηηθά, ηα νπνία ζπρλά παξαδφμσο ηα θάλνπλ ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα. Παξ 
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'φια απηά, κεξηθέο θνξέο νη πξνθιήζεηο είλαη ηφζν κεγάιεο, ψζηε θάπνηα κνξθή 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ηνπ αηφκνπ (Turk, Medication matters, 2004, ζ. 

153).  

  Σα πην ζχγρξνλα κεγάια εξεκηζηηθά (ηα ιεγφκελα άηππα αληηςπρσζηθά), φπσο ε 

ξηζπεξηδφλε (Risperdal), ακηζνπιπηξίδε (Solian), νιαλδεπίλε (Zyprexa) θαη 

θνπεηηαπίλε (Seroquel) κπνξεί λα έρνπλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ θχξηα 

επηπινθή ηνπο είλαη ζπρλά ε δξακαηηθή δηέγεξζε ηεο φξεμεο κε ηελ εμίζνπ 

δξακαηηθή επαθφινπζε αχμεζε βάξνπο. Ζ δάιε θαη ε ηάζε γηα ιηπνζπκία κπνξεί 

επίζεο λα εκθαληζηνχλ, θαζψο θαη πεξηζηαζηαθφ ηξέκνπιν,  βξαδχηεηα θαη κπτθή 

δπζθακςία, παξφκνηα κε εθείλε πνπ παξαηεξείηαη ζηε λφζν ηνπ Πάξθηλζνλ. 

Πνιχ ρακειέο δφζεηο κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Πξάγκαηη, νη ππεξβνιηθέο 

δφζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξελέξγεηεο, ρσξίο λα επηηξέςνπλ θαλέλα φθεινο 

(Turk, Medication matters, 2004, ζ. 153). 

12.3 Απηνηξαπκαηηζκνί 

Καη πάιη, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο θαη νη βαζχηεξνη ιφγνη γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά (φπσο ε πξνζνρή πνπ αλαδεηνχλ, κνλαμηά-αλαδήηεζε, ηελ 

απνθπγή ηεο δήηεζεο) ησλ αηφκσλ πνπ απηνηξαπκαηίδνληαη. Γπζηπρψο δελ 

ππάξρνπλ καγηθά θάξκαθα γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα, αιιά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα 

θάξκαθα φπσο λεψηεξα αληηθαηαζιηπηηθά φπσο ε θινπνμεηίλε (Prozac), 

παξνμεηίλε (Seroxat), ζεξηξαιίλε (Lustral) θαη ζηηαινπξάκε (Cipramil). Απηά ηα 

θάξκαθα έρνπλ πξνθαλή ρξήζε, φπνπ ε θαηάζιηςε είλαη κέξνο ηεο θιηληθήο 

εηθφλαο. Οη «αληη-tic» παξάγνληεο φπσο πηκνδίδε (Orap) ή ζνπιπηξηδίνπ 

(Dolmatil) αλ ν απην-ηξαπκαηηζκφο παίξλεη επαλαιακβαλφκελεο (tic) κνξθέο. 

Τπάξρνπλ επίζεο νη αληαγσληζηέο ησλ νπηνεηδψλ, φπσο ε λαιηξεμφλε. Απηέο 

πηζηεχεηαη φηη δξνπλ αλαζηέιινληαο ηελ απειεπζέξσζε νπζηψλ απφ ην ζψκα θαη 

είλαη παξφκνηνη κε ρεκηθέο νπζίεο πνπ νλνκάδνληαη νπηνεηδή. Απηέο νη ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ απειεπζεξψλνληαη ζε απμεκέλα πνζά γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηξαπκαηηζκψλ θαη κπνξνχλ λα παξάγνπλ κηα θαηεπλαζηηθή θαη ήπηα επθνξία ζην 

άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπο. Πηζηεχεηαη φηη απηή ε επράξηζηε αίζζεζε 

κπνξεί λα είλαη έλαο εληζρπηήο γηα θαηλνκεληθά άζθνπεο θαη απην-θαηαζηξνθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Με ηελ αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο απηψλ ησλ ρεκηθψλ 
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νπζηψλ, ε επράξηζηε ελίζρπζε σο ζπλέπεηα ηνπ απην-ηξαπκαηηζκνχ αθαηξείηαη, ε 

ζπκπεξηθνξά γίλεηαη θάπσο απσζεηηθή, θαη ζα πξέπεη λα κεησζεί. 

  ε θάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο, ην θάξκαθν ζα σθειήζεη έλα κηθξφ αξηζκφ 

αηφκσλ κε ζνβαξέο ηάζεηο απην-ηξαπκαηηζκνχ, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε έλα 

πξφγξακκα ηξνπνπνίεζεο εμαηνκηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία εμεηάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ απην-ηξαπκαηηζκνχ ζην ελ ιφγσ πξφζσπν (Turk, Medication 

matters, 2004, ζ. 154). 

12.4 Γηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο 

Ζ θαηάζιηςε είλαη κία απφ ηηο πην θνηλέο ηαηξηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη αθφκε πην 

θνηλή ζε άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα κηα ζεηξά απφ πξνβιέςηκνπο 

ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο. Οη ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο είλαη ζπλήζσο 

πνιχ απνηειεζκαηηθέο θαη ε ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο. Αληηθαηαζιηπηηθά, φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζσξηλά ή κε δηαθνπέο. 

Σα λεφηεξα αληηθαηαζιηπηηθά αλαγλσξίδεηαη επίζεο φηη κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ 

ζε ςπραλαγθαζηηθέο-θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο αλεζπρίαο, θαη αθφκε θαη ζε ζπλέπεηεο 

κεηα-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο. 

ηαλ ζπκβαίλνπλ ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο κεηαμχ επθνξίαο θαη θαηάζιηςεο, 

ππνδεηθλχεηαη κηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο δηάζεζεο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

παξαδνζηαθά ην ιίζην. Χζηφζν, ην ιίζην έρεη αξθεηά ζνβαξέο παξελέξγεηεο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, γηα ηηο θπθιηθέο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζπρλά γίλεηαη αγσγή κε θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνζηαθά γηα ηελ 

επηιεςία, φπσο θαξβακαδεπίλε θαη βαιπξντθφ λάηξην, ζπρλά κε εμαηξεηηθά 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Turk, Medication matters, 2004, ζ. 154). 

12.5 Δπηιεςία θαη ζπλαθή ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα 

  Ζ επηιεςία εκθαλίδεηαη ζην 10-30% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ Δχζξαπζην X. 

πλήζσο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ζπαζκψλ. Σα ζπαζκνιπηηθά, φπσο ε 

θαξβακαδεπίλε (Tegretol), ην βαιπξντθφ λάηξην (Epilim) θαη ε ιακνηξηγίλε 

(Lamictal) είλαη ζπρλά επαξθή γηα ηνλ έιεγρν, αθφκε θαη ζε ζνβαξνχο θαη 

ζπρλνχο ζπαζκνχο κε ζρεηηθά ιίγεο παξελέξγεηεο. Νεφηεξα αληηζπαζκσδηθά 

φπσο ε ηνπηξακάηε (Topamax) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηπιένλ. Τπάξρνπλ 
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ζηνηρεία φηη απηά ηα θάξκαθα κπνξεί λα είλαη επσθειή γηα πξνβιέςηκε θαη 

ηαθηηθφ αιιαγή ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο αθφκε θαη απνπζία ηεο 

εκθαλνχο επηιεςίαο. Σα επίπεδα αίκαηνο απφ απηά ηα θάξκαθα ζπλήζσο 

απαηηνχλ παξαθνινχζεζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαθχκαλζεο ζηελ πνζφηεηα πνπ 

απνξξνθάηαη απφ ην έληεξν, θαη ηα επίπεδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ρσξίο παξελέξγεηεο. ηελ επηιεςία κπνξεί λα επίζεο λα ιάβνπλ ηε κνξθή 

γεληθεπκέλσλ απνπζηψλ. Απηέο νη θαηαζηάζεηο απνπζίαο απνηεινχληαη απφ 

κεκνλσκέλεο εκθαλίζεηο γηα λα εηζέιζνπλ ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο ηεο θίλεζεο 

γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα πξνηνχ ζπλερίζνπλ φ, ηη είραλ λα θάλνπλ, αδηαθνξψληαο 

γηα ην γεγνλφο φηη έρνπλ βηψζεη κηα θξίζε. Σέηνηα επεηζφδηα κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ ζε κηα πνιπζχρλαζηε ηάμε, ηδηαίηεξα αλ είλαη ηδηαίηεξα 

παξνδηθά θαη αλ ην άηνκν είλαη χπνπην φηη έρεη ζπγθεληξσκέλα πξνβιήκαηα 

(Turk, Medication matters, 2004, ζ. 152).  

  Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ κπψλ. 

Σν άηνκν δελ θαηαξξέεη ή παξνπζηάδεη κπτθέο ζπζπάζεηο ή ζπαζκνχο. Ζ 

δηάγλσζε είλαη κέζσ αλάιπζεο ησλ εγθεθαιηθψλ θπκάησλ ηνπ αηφκνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG). Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή 

κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, γηα παξάδεηγκα 

ην βαιπξντθφ λάηξην. Μεξηθέο θνξέο ε επηιεςία δείρλεη αιιαγκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζηε δηάζεζε. Απηφ κπνξεί λα είλαη έλα άκεζν απνηέιεζκα εάλ ε θαηάζρεζε 

επεξεάδεη ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί ιφγσ ηεο θπζηνινγηθήο εκπεηξίαο ε θαηάζρεζε λα παξάγεη, 

παξάμελεο, αηληγκαηηθέο θαη αλεζπρεηηθέο κπξσδηέο, ήρνπο, αμηνζέαηα, γνχζηα ή 

αθφκα θαη ζσκαηηθέο αηζζήζεηο (Turk, Medication matters, 2004, ζ. 152).  

13. ρέζε κεηαμύ απηηζκνύ θαη πλδξόκνπ ηνπ Δύζξαπζηνπ Υ 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο ζηε βηβιηνγξαθία φηη ηα άηνκα κε Δχζξαπζην Υ χλδξνκν 

βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν λα απνθηήζνπλ απηηζκφ, αλ θαη αθφκε δελ είλαη 

ζαθέο ην πψο θαη γηαηί απηέο νη δχν δηαηαξαρέο ζπλδένληαη. Αθφκα θη αλ νη 

άλζξσπνη κε Δχζξαπζην Υ  δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα γηα ηνλ απηηζκφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ θάπνηεο απηηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο φπσο ζηεξενηππίεο, αλσκαιίεο ζηελ επηθνηλσλία, θαζψο θαη 

έιιεηςε άκεζεο επαθήο κε ηα κάηηα (Demark, ζ. 1).  
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13.1 Ση είλαη ν Απηηζκφο 

  Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη κηα νκάδα απφ ζχλζεηεο 

δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Απηφο ν φξνο θαιχπηεη θαηαζηάζεηο 

φπσο ν απηηζκφο, ε δηαηαξαγκέλε παηδηθή ειηθία θαη ην ζχλδξνκν Asperger. 

Απηέο νη δηαηαξαρέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία θαη απφ έλα πεξηνξηζκέλν θαη 

επαλαιακβαλφκελν ξεπεξηφξην ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Σν 

ζχλδξνκν Asperger δελ απνηειεί επηφηεξε κνξθή απηηζκνχ θαη είλαη ιάζνο λα ην 

ζπγρένπκε κα απηφλ. Δθπαηδεπηηθά θαη θιηληθά ε εηθφλα ελφο παηδηνχ κε  

Asperger δε ζπκπίπηεη κε απηήλ ελφο παηδηνχ κε Απηηζκφ (World Health 

Organization, 2013 ).   

  Ο Απηηζκφο ζπγθεθξηκέλα απνηειεί κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ δηαξθεί 

νιφθιεξε ηε δσή. Θεξαπεία δελ ππάξρεη. Σα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη 

λα θαηαλννχλ ζσζηά φζα βιέπνπλ, αθνχλ θαη γεληθά αηζζάλνληαη. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

άιινπο, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ζε ειηθίεο ηξηψλ- ηεζζάξσλ ρξφλσλ είλαη 

6/1000 θαη εληνπίδεηαη 4 θνξέο πην ζπρλά ζηα αγφξηα απφ ηα θνξίηζηα. 

Παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο απφ παηδί ζε παηδί, κπνξεί λα είλαη ήπηνο, κέηξηνο ή 

ζνβαξφο. Πάλησο αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζνβαξφηεηαο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθψλ 

φισλ ησλ παηδηψλ κε Απηηζκφ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ. 

  Μαδί κε ηνλ Απηηζκφ, αξθεηά ζπρλά, ελδέρεηαη λα ππάξρεη θαη Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε. ρεδφλ ην 10-20% ησλ αηφκσλ κε Απηηζκφ έρεη λνεκνζχλε ίζε ή 

κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ, ην 10% εκθαλίδεη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ελψ ζην 70% πεξίπνπ ζπλππάξρεη βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Catherrine 

Collia-Faherty & Βάγηα Παπαγεσξγίνπ & Νίθε Παπαδνπνχινπ, 1999, ζ. 17).  

  Δπεηδή φκσο ν απηηζκφο δηαθέξεη ηειείσο απφ απηφ πνπ απνθαινχκε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο πνπ θάλεη επδηάθξηηεο θάπνηεο 

βαζηθέο δηαθνξέο ηνπο: 
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13.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Απηηζκνχ 

  Τπάξρνπλ θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθδειψλνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηα νπνία φκσο δηαθέξνπλ ζε 

έληαζε θαηά πεξίπησζε. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη ηα παξαθάησ:  

 Καζπζηέξεζε γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη επηθνηλσλίαο 

 Γπζθνιία ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπο 

(απνθεχγνπλ ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ηνλ άιιν) 

 Παξάμελεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

 Πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα (επαλάιεςε θαζεκεξηλψλ ξνπηηλψλ) 

 Πεξίεξγεο αηζζεηεξηαθέο αληηδξάζεηο (π.ρ. αλαηζζεζία ζηνλ πφλν) 

(Σζηλαξέιεο, 2013, ζζ. 336-337) 

 

 

 

Απηηζκόο Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 

Αληθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, αιιφθνηε 

ζπκπεξηθνξά, κε θνηλσληθή δηάζεζε 

Αδπλακία ιχζεο απιψλ, θαζεκεξηλψλ 

θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ 

πκπεξηθνξά εθηφο θνηλσληθψλ λνξκψλ, 

έμσ απφ ηα φξηα ηνπ θαλνληθνχ  

πκπεξηθνξά βάζεη θνηλσληθψλ λνξκψλ 

θαη λνεηηθνχ επηπέδνπ αηφκνπ 

Αδηαθνξία γηα ζρέζεηο, θνηλσληθέο ή 

πξνζσπηθέο 

Μεγάιε θνηλσληθφηεηα, αλάγθε γηα 

επηθνηλσλία θαη απνδνρή απφ ηνπο γχξσ 

Αλάπηπμε κε άικαηα θαη ζπρλέο 

παιηλδξνκήζεηο, δελ ππάξρεη ζπλέρεηα 

θαη ζεηξά 

Καζπζηεξεκέλε αιιά ζηαδηαθή 

αλάπηπμε, κε βήκαηα κηθξά 

Πεξηνξηζκέλα αηζζεηήξηα, πεξηνξηζκέλεο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ ή ρεηξνλνκηψλ γηα 

εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ 

Υξήζε αηζζήζεσλ κέζσ αηζζεηεξίσλ 

νξγάλσλ, αληίιεςε ηνπ θφζκνπ κέζσ 

ησλ αηζζήζεσλ 

Με πξνβιέςηκε εμέιημε αηφκνπ Γπλαηφηεηεο πξφβιεςεο εμέιημεο ηνπ 

παηδηνχ 
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εκάδηα πνπ θαλεξψλνπλ Απηηζκφ : 

 απνπζία ρακφγεινπ ή άιισλ ζεξκψλ εθθξάζεσλ  

 απνπζία εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ  

 έιιεηςε θιπαξίαο θαηά 12 κήλεο 

 φρη ρεηξνλνκίεο 

 απνπζία ιφγνπ απφ 16 κήλεο 

 απνπζία ρξήζεο δχν ιέμεσλ κε λφεκα θξάζεο (ρσξίο κίκεζε ή επαλάιεςε ) 

θαηά 24 κήλεο 

 απψιεηα ηεο νκηιίαο ή θιπαξίαο ή θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε νπνηαδήπνηε 

ειηθία 

Πξφσξα ζεκάδηα Απηηζκνχ: 

• Γελ θάλεη βιεκκαηηθή επαθή 

• Γελ ρακνγειά φηαλ ηνπ ρακνγειάλε, δελ αληηδξά ζην εξέζηζκα 

• Γελ αληαπνθξίλεηαη ζην φλνκά ηνπ ή ζηνλ ήρν γλψξηκεο θσλήο 

• Γελ αθνινπζεί αληηθείκελα νπηηθά 

• Γελ απνραηξεηά ή ρξεζηκνπνηεί άιιεο ρεηξνλνκίεο γηα λα επηθνηλσλήζεη 

• Γελ αθνινπζεί ηε ρεηξνλνκία φηαλ ηνπ δείρλνπλ πξάγκαηα 

• Γελ θάλεη ζνξχβνπο γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ζαο 

• Γελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αγθαιηά 

• Γελ κηκείηαη ηηο θηλήζεηο ζαο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

• Γελ πξνζεγγίδεη γηα λα εληαρζεί  

• Γελ παίδνπλ κε άιινπο αλζξψπνπο, παξά κφλν κε ηνλ εαπηφ ηνπο, θαληαζηηθφ 

παηρλίδη .Γε δεηάεη βνήζεηα (National Autism Association)  

13.3 Δχζξαπζην Υ θαη Απηηζκφο 

  Σν 1982 δεκνζηεχηεθαλ δχν αλεμάξηεηεο εθζέζεηο πάλσ ζηε ζρέζε απηηζκνχ 

θαη Δχζξαπζηνπ Υ. Οη Meryash, Szymanski θαη Gerald πεξηγξάθνπλ έλα 

εμάρξνλν  αγφξη κε λνεηηθή πζηέξεζε ν νπνίνο είρε επίζεο δηαγλσζηεί θαη κε 

απηηζκφ. Μεηαγελέζηεξεο ρξσκνζσκηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη είρε ην 

Δχζξαπζην Υ ζε πεξίπνπ 11% ησλ θπηηάξσλ ηνπ. Οη Brown et al εληφπηζαλ 5 

άλδξεο κε Δχζξαπζην Υ κέζα απφ κηα νκάδα 27 αλδξψλ κε απηηζκφ. 
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  Οη δχν απηέο εθζέζεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε αξθεηέο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θαζνξίζνπλ ηε ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ ζε άηνκα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

έρνληα ην Δχζξαπζην Υ θαη ηε ζπρλφηεηα ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ζε άηνκα πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ έρνπλ 

αλακηρζεί κε θάπνηα αλαθνξά φηη 47% ησλ ζπκκεηερφλησλ κε Δχζξαπζην Υ 

πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα ηνλ απηηζκφ ελψ άιιεο δελ βξήθαλ θακία ζρέζε 

αλάκεζά ηνπο. ε έξεπλα πνπ εμέηαζε ηελ επηθξάηεζε ηεο κεηάιιαμεο FraX ζε 

άηνκα κε απηηζκφ, νη αξηζκνί θπκαίλνληαλ απφ 0% σο 12,5%. εκεηψλνπκε 

αθφκε φηη ε αλαινγία ησλ αξζεληθψλ κε Δχζξαπζην Υ πνπ έρνπλ θαη απηηζκφ, 

είλαη, θαηά κέζν φξν, πεξίπνπ δηπιάζηα απφ απηή ησλ αλδξψλ κε απηηζκφ πνπ 

είλαη ζεηηθνί γηα Δχζξαπζην Υ (Demark, ζ. 3). 

13.4 Οκνηφηεηεο κεηαμχ απηηζκνχ θαη Δχζξαπζηνπ Υ 

  Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έλα άηνκν πνπ έρεη 

Δχζξαπζην Υ κπνξεί λα πιεξνί ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηνλ απηηζκφ, είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα εκθαλίζεη θάπνηα ηππηθά απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έρεη 

αλαθεξζεί φηη ελψ κφλν 16% ησλ αξζεληθψλ κε Δχζξαπζην Υ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ DSM III γηα ηνλ απηηζκφ, φια ηα ζέκαηα είραλ θαζπζηεξήζεη ηελ 

θίλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ. 

  Μηα άιιε κειέηε εμέηαζε ην βαζκφ ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 

θνξίηζηα ειηθίαο 6 έσο 16 εηψλ κε Δχζξαπζην Υ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη ην 

IQ-ζπκθσλα κε ειέγρνπο ζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απηή ε κειέηε ήηαλ 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαζψο νη εξεπλεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα 

άηνκα κε Δχζξαπζην Υ  πνπ είραλ επξχ θάζκα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε 

λνεκνζχλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιψλ κε κέζν φξν βαζκνινγίαο πιήξνπο 

θιίκαθαο. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά πφζν απηηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζπκβαίλνπλ ζε άηνκα κε Δχζξαπζην Υ ιφγσ ηεο πςειήο 

πηζαλφηεηαο χπαξμεο κηαο αλαπηπμηαθήο αλαπεξίαο, είηε γηαηί πξαγκαηηθά εθεί 

ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο γηα απηηζκφ.  
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Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ηα θνξίηζηα κε Δχζξαπζην Υ εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξν παξφκνηεο κε απηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ απηέο ηεο νκάδαο 

ειέγρνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πλεπκαηηθφ επίπεδν, θαη φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο 

ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα αγφξηα κε Δχζξαπζην Υ. Μφλν 

κηα θνπέια κε ΔΥ πιεξνχζε πξάγκαηη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

απηηζκνχ, αιιά νη απμεκέλεο δπζθνιίεο ζην θνηλσληθφ παηρλίδη, ζηελ ηθαλφηεηα 

λα θάλεη θίινπο, ζηελ επηθνηλσλία, νη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο, θαη έλα πεξηνξηζκέλν 

θάζκα ζπκθεξφλησλ είλαη παξφκνηα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά κε απηηζκφ (Demark, ζ. 9). 

13.5 Γηαθνξέο κεηαμχ απηηζκνχ θαη Δχζξαπζηνπ Υ πλδξφκνπ 

  Καηά ηελ εμέηαζε ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ πξνθίι ησλ αηφκσλ κε 

Δχζξαπζην Υ θαη απηψλ κε απηηζκφ, ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο θαη θάπνηεο 

εληππσζηαθέο δηαθνξέο. Καη ζηηο δχν νκάδεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ην πιήξεο 

θάζκα ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ κε κεξηθνχο αλζξψπνπο λα έρνπλ 

θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο. Καη ζηηο δχν νκάδεο ππάξρεη, επίζεο, κηα 

έληνλε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ιεθηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηηο επηδφζεηο ηνπο, σζηφζν 

ηα άηνκα κε απηηζκφ ηα πεγαίλνπλ θαιχηεξα ζηηο επηδφζεηο ελψ απηά κε ην 

Δχζξαπζην Υ είλαη θαιχηεξα ζηε ιεθηηθή ηθαλφηεηα. Σα γισζζηθά πξνβιήκαηα 

είλαη εκθαλή ηφζν ζηνλ απηηζκφ φζν θαη ζην ΔΥ, αιιά είλαη δηαθνξεηηθήο 

θχζεο θαη ηα παηδηά κε απηηζκφ θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. Μία έξεπλα πνπ ζπλέθξηλε ηηο πξνθνξηθέο δεμηφηεηεο ησλ αλδξψλ κε 

ΔΥ, κε ζχλδξνκν Down θαη κε απηηζκφ, έδεημε φηη νη άλδξεο κε ΔΥ παξήγαγαλ 

κηα πην απνθιίλνπζα γιψζζα απφ φ, ηη ηα άηνκα κε Down, αιιά ν ιφγνο ηνπο 

ήηαλ ιηγφηεξν απνθιίλσλ απφ ηα αξζεληθά κε απηηζκφ. εκείσζαλ επίζεο φηη ε 

νκηιία δηέθεξε πνζνηηθά, απφ ηελ άπνςε φηη νη άλδξεο κε απηηζκφ παξάγνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν ερνιαιία ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε ΔΥ, θαη ηα αγφξηα κε ΔΥ ήηαλ 

πνιχ πην επίκνλα ζηελ νκηιία ηνπο απφ φ, ηη ήηαλ απηά ηεο νκάδαο ηνπ απηηζκνχ. 

Πεξαηηέξσ, ηα αξζεληθά κε απηηζκφ ήηαλ πην αλεπαξθή ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαηεξήζνπλ κία ζπλνκηιία απφ φηη νη ζπκκεηέρνληεο κε ΔΥ. 

  Σα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ πην κεησκέλεο  θνηλσληθέο ζρέζεηο απφ φηη απηά κε 

ΔΥ. Δλψ νη άλζξσπνη κε ΔΥ απνζηξέθνληαη ηελ επαθή κε ηα κάηηα  ιφγσ ηνπ 

θνηλσληθνχ άγρνπο, αιιά θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 
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άιινπο, ηα παηδηά κε απηηζκφ δελ θάλνπλ επαθή κε ηα κάηηα, επεηδή δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηεο ζεκαζία. Σα παηδηά κε ΔΥ κπνξεί πξαγκαηηθά 

λα απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε ηα κάηηα πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ, 

θαζψο ζηα παηδηά κε απηηζκφ δελ ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ θνηηνχλ έλαλ 

άλζξσπν θαη ζε απηφλ πνπ θνηηνχλ θάηη άιιν. πγθξίλνληαο ηελ  ηδηνζπγθξαζία 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ή ΔΥ κε κηα νκάδα αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο, 

παξαηεξήζεθε φηη θαη ζηηο δχν νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη ηα άηνκά ηνπο 

αμηνινγήζεθαλ σο ιηγφηεξν πξνζαξκφζηκα ζηελ αιιαγή. Δπηπιένλ, θαη νη δχν 

νκάδεο ησλ αγνξηψλ είραλ βαζκνινγεζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο σο ιηγφηεξν 

αλζεθηηθέο απφ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά. Σα αγφξηα κε απηηζκφ έρνπλ 

πεξηγξαθεί σο ιηγφηεξν έληνλα θαη φηη ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη πεξηζζφηεξν 

απφ φηη ζηα παηδηά κε ΔΥ. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΔΥ ζεσξνχλ ηα παηδηά 

απηά πην δξαζηήξηα απφ εθείλα κε απηηζκφ (Demark, ζζ. 9-10). 

13.6 Νεπξναλαηνκηθέο κειέηεο ηνπ Απηηζκνχ θαη ηνπ πλδξφκνπ ηνπ 

Δχζξαπζηνπ Υ (ΔΥ) 

  Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ λεπξναλαηνκηθψλ κειεηψλ ηνπ Απηηζκνχ θαη ηνπ 

Δχζξαπζηνπ Υ έδσζαλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ νκνηφηεηεο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη άλζξσπνη κε ΔΥ πνπ εκθαλίδνπλ 

απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ έλα ππνζχλνιν ησλ 

αηφκσλ κε Απηηζκφ. Μηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο λεπξνβηνινγίαο ηνπ απηηζκνχ 

κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηεο λεπξνβηνινγίαο ηνπ ΔΥ σο κνληέιν.  

  Ακθφηεξα θαη ζηνλ απηηζκφ θαη ζην ΔΥ, ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ 

δηεπξπκέλνπ ηεηάξηνπ, ησλ πιάγησλ θνηιηψλ, ησλ αθαλφληζησλ ηππφθακπσλ θαη 

ηεο παξακφξθσζεο ηεο παξεγθεθαιίδαο. Γελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ 

απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη  βαζκνχ ελίζρπζεο απφ ην γνλίδην ηνπ Fmr1. 

Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ην πξντφλ ηνπ γνληδίνπ ηνπ Fmr1, FMRP, είλαη άθζνλν 

ζηνλ ηππφθακπν θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα είλαη κηα άιιε ελδηαθέξνπζα ζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ δχν δηαηαξαρψλ. Ζ παξεγθεθαιίδα εκπιέθεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ, θαη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο 

θίλεζεο, ελψ ν ηππφθακπνο πηζηεχεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζε πηπρέο ηεο κάζεζεο θαη 

ηεο κλήκεο. 



 

45 
 

  Θεσξεηηθά, ηα άηνκα πνπ ζηεξνχληαη ηεο πξσηεΐλεο FMRP ζα έρνπλ δπζθνιίεο 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη, κάιηζηα,  άηνκα κε απηηζκφ ή ΔΥ έρνπλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα πξνζνρήο, αηζζεηεξηαθέο αλσκαιίεο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή θαη 

δηαλνεηηθή αλαπεξία.  

  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δπζπιαζίαο ηεο 

παξεγθεθαιίδαο θαη ησλ απηηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πεγάδνπλ απφ ηε δηαπίζησζε 

φηη ηα θνξίηζηα κε ΔΥ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζνβαξέο απηηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο απφ φ, ηη ηα αγφξηα, θαη έρνπλ επίζεο ιηγφηεξα πνζνζηά 

ππνπιαζίαο ηεο παξεγθεθαιίδαο. Σα απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

ζηεξεφηππεο θηλήζεηο, πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, θαη απην-δηέγεξζε κπνξεί λα 

πξνθαινχληαη απφ ειιείκκαηα ηεο παξεγθεθαιίδαο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ αηζζεηήξησλ εξεζηζκάησλ.  

14. Δθπαίδεπζε γηα παηδηά κε Δύζξαπζην Υ 

  Γεδνκέλνπ φηη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ Δχζξαπζην Υ πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο πνπ έρνπλ. Γελ έρνπλ φια ηα 

παηδηά κε Δχζξαπζην Υ αλαπεξίεο, αιιά γηα εθείλα πνπ έρνπλ, παξέρεηαη δσξεάλ 

δεκφζηα εθπαίδεπζε (Ducworth, 2007).  

14.1 Δθπαίδεπζε θνξηηζηψλ κε Δχζξαπζην Υ χλδξνκν 

Δθπαηδεπηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

  Μηα απζηξαιηαλή κειέηε δείρλεη φηη νη αθφινπζνη ηνκείο απαηηνχλ 

απνθαηάζηαζε: 

• Μαζεκαηηθά: βαζηθέο δεμηφηεηεο, αξηζκνί, πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφο, δηαίξεζε, θιάζκαηα, δεθαδηθνί, πνζνζηά, επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, γεσκεηξία θαη κέηξεζε. 

• Γξακκαηηθή: αλάγλσζε, γξαθή, επαγσγηθή θαηαλφεζε. 

• πλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά: λα θάλεη θίινπο, ζπζηνιή θαη 

ζπλνκηιία, εξγαζία ζε γθξνππ, ιήςε απνθάζεσλ (Vicki Sudhalter& Richard C. 

Belser, 2004, ζ. 32). 
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14.1.1 ηξαηεγηθέο γηα ηνπο γνλείο ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο 

• Βεβαησλφκαζηε φηη ε θφξε καο γλσξίδεη ηα βαζηθά, ζπλερήο επαλάιεςε γηα λα 

κελ ηα μερλάκε. 

• Δλεκεξψλνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη ην άγρνο 

πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο ε άιγεβξα ή 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θιαζκάησλ. 

• Δπηκέλνπκε νη εθπαηδεπηηθνί λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

• πκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζε απιέο καζεκαηηθέο εξγαζίεο ζην ζπίηη - ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πίλαθα θαη αγνξψλ ζε ιεηηνπξγηθέο αζθήζεηο καζεκαηηθψλ. 

• Γίλνπκε ζην παηδί λα θαηαιάβεη φηη νη δπζθνιίεο ηεο κε ηα καζεκαηηθά δελ είλαη 

δηθφ ηεο ιάζνο.  

  Πεξηκέλνπκε λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα επηηεπρζεί 

ην πςειφηεξν επίπεδν εκπεηξνγλσκνζχλεο ζην ζέκα. Δάλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

πεξαηηέξσ θαη λα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηηο βαζηθέο γλψζεηο, ηφηε θπζηθά ηεο 

επηηξέπνπκε λα ην πξάμεη (Vicki Sudhalter& Richard C. Belser, 2004, ζ. 34). 

14.1.2 Θεακαηηθέο Λέμεηο 

  Απηέο παξέρνπλ κηα βάζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ, επεηδή  

αλαγλσξίδνληαη ακέζσο απφ ηνπο καζεηέο. ζν πεξηζζφηεξεο ιέμεηο 

αλαγλσξίδνπλ ηα παηδηά απφ ηε ζέα θαη κφλν κε ηφζν κεγαιχηεξε επθξάδεηα 

δηαβάδνπλ. Οη Άκεζεο Λίζηεο ιέμεσλ πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θαηαιφγνπο ησλ 100 

ιέμεσλ ε θάζε κία. Οη πξψηεο 10 ιέμεηο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ γξαπηνχ πιηθνχ, νη πξψηεο 100 απνηεινχλ ην 50% 

θαη νη 300 ιέμεηο απνηεινχλ ην 65%. Απηά κπνξεί λα δηδαρζνχλ κε θάξηεο θιαο, 

παίδνληαο κπίλγθν θαη κε ην γξάςηκν απιψλ πξνηάζεσλ. Οη ιέμεηο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηδαρηνχλ νηθνγέλεηεο ιέμεσλ. Πνιιέο απιέο 

θαζεκεξηλέο ιέμεηο είλαη αθαλφληζηα γξακκέλεο έηζη πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη 

κε ηελ φξαζε θπξίσο (Vicki Sudhalter& Richard C. Belser, 2004, ζ. 36). 
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14.1.3 Φσλνινγία 

  Ζ ρξήζε θσλεκάησλ (έλσζε ζπγθεθξηκέλνπο ήρνπο κε ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια) 

ζπάληα ιεηηνπξγεί ζε αγφξηα κε εχζξαπζηνπ Υ ιφγσ ηεο εληειψο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ. Απηφ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα 

θνξίηζηα. Ζ δηδαζθαιία ηεο θσλεηηθήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ζπλδπαζκνχο 

θσλεέλησλ θαη ζπκθψλσλ, δηπιά θσλήεληα (-επ, αη, νη, απ-) θαη δηπιά (-κπ, λη, 

ηζ, ζη-) θαη ηξηπιά ζχκθσλα (-ζηξ-).  

14.1.4 πκθξαδφκελα 

  Σν πιαίζην βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα εληνπίζεη κηα άγλσζηε ιέμε θαη λα 

απνθαζίζεη πνηα πξνθνξά λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε κηα πξφηαζε. Γηα παξάδεηγκα, 

«δηάβαζα ρζεο» ή «Θα ζαο δηαβάζσ ζήκεξα». Ζ ρξήζε ησλ ζπκθξαδφκελσλ 

κπνξεί λα δηδαρζεί απφ πνιχ κηθξή ειηθία ελζαξξχλνληαο ηα παηδηά λα ςάμνπλ 

γηα ζηνηρεία ζηηο εηθφλεο ζηα βηβιία ησλ παηδηψλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ελδέρεηαη λα πξνσζεζνχλ νη γλψζεηο, πξηλ ηα παηδηά αξρίζνπλ ηελ 

επίζεκε παηδεία, επηηξέπνληάο ηνπο λα νινθιεξψζνπλ κηα θξάζε ή έλα παηδηθφ 

ηξαγνχδη. Κάλνληαο δηαζθεδαζηηθά ζθάικαηα ζε πξνηάζεηο θαη δηνξζψλνληάο ηα, 

πξνεηνηκάδνπκε ηα παηδηά γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ην παηρλίδη 

(Powell, 2004, ζ. 36). 

14.1.5 Καηαλφεζε 

  Δάλ έλα παηδί δελ θαηαιαβαίλεη ηη δηαβάδεη, κπνξεί απιά λα απνθσδηθνπνηήζεη ή 

λα επηθεληξσζεί ζε θάζε ιέμε κεκνλσκέλα. Οη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο δηδάζθνπλ 

πψο ηα παηδηά κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ην θείκελν πνπ δηαβάδνπλ ή αθνχλ. 

Ρσηάκε ηα πνιχ κηθξά παηδηά αλ κπνξνχλ: 

• λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί ζε κηα ηζηνξία 

• λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ πξφβιεςε ηνπο, 

• λα μαλαπνχλ ηελ ηζηνξία 

• ζπδεηήζνπκε γηαηί νη ραξαθηήξεο έθαλαλ νξηζκέλα πξάγκαηα 

• ζθεθηφκαζηε έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο (Vicki Sudhalter& Richard C. Belser, 2004, 

ζ. 36). 
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14.1.6 Γεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ - ηξαηεγηθέο γηα ηνπο γνλείο 

 πκκεηνρή ζε παηδηθφ ζηαζκφ ή δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα κηθξά παηδηά θαη 

δηαηήξεζε ηνπ παηδηνχ ζην παηρλίδη. 

 Παξαηήξεζε άιισλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη λα 

ελζάξξπλζε αλάινγσλ εκπεηξηψλ γηα ην παηδί ην δηθφ ηνπο. 

 Πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ηα πνιχ κηθξά παηδηά δελ παίδνπλ καδί, παίδνπλ ην 

έλα δίπια ζην άιιν, νπφηε λα κελ πεξηκέλνπκε θάπνην παηρλίδη ζπλεξγαζίαο. 

Θα ζπλεζίζνπλ λα είλαη ζε κηα νκάδα, πνπ βηψλνπλ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, αθνχγνληαο θαη ζπκκεηέρνληαο ζηηο αξρέο ζπλνκηιίαο. Θα 

πξέπεη λα ελζαξξχλνπκε ην παηδί λα επηιέμεη θίινπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα ή 

κε παξφκνηα πξνζσπηθφηεηα.  

 Μφιηο θηάζεη ζε ζρνιηθή ειηθία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαιάβεη ηελ 

πξσηνβνπιία θαη λα θαιέζεη άιια παηδηά λα παίμνπλ ηα νπνία είλαη παξφκνηα 

- ήζπρα, ληξνπαιά (Powell, 2004, ζ. 38).  

14.1.7 Γεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ - ηξαηεγηθέο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

• Δλζαξξχλνπκε ην παηδί κε ην εχζξαπζην Υ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο ηάμεο θαη λα ζπκβάιεη ζηε ζπδήηεζε. 

• Αλαζέηνπκε  ζε έλα παηδί κε πςειφ βαζκφ θαη παξφκνηα ελδηαθέξνληα λα γίλεη 

κέληνξαο ηεο. 

• Πξνζέρνπκε γηα ζεκάδηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ή ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε, ηε 

κνπζηθή, ην ρνξφ ή ην δξάκα θαη ελζαξξχλνπκε γηα ηπρφλ ηαιέληα.  

• Δλζάξξπλζε γηα επαθή κε ηα κάηηα ζε κε απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά δελ 

επηκέλνπκε ζε επαθή κε ηα κάηηα, φηαλ έλα παηδί είλαη αλήζπρν ή ζηελνρσξεκέλν 

(Powell, 2004, ζ. 39). 
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14.1.8 Ζ εξγαζία ζε νκάδα 

  Ζ νκάδα εξγαζίαο ζην ζρνιείν ιεηηνπξγεί εμαηξεηηθά γηα ηα θνξίηζηα κε 

εχζξαπζην Υ. Καζνξίδνληαη ζπλήζσο εηδηθέο εξγαζίεο, ν θαζέλαο έρεη ην  ξφιν 

ηνπ κέζα ζηελ νκάδα θαη απηφ επηηξέπεη ζηα θνξίηζηα λα αλαπηχμνπλ ηε δηθή 

ηνπο άπνςε ελψ εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά κέζα ζε κηα νκάδα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ζπλείδεζε ηεο δπλακηθήο κηαο νκάδαο φηαλ 

ηνπνζεηνχλ ην παηδί ζε απηή, ψζηε λα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα κέιε ηεο. 

14.1.9 Λήςε απνθάζεσλ 

  Σα θνξίηζηα κε Δχζξαπζην Υ βξίζθνπλ πνιχ δχζθνιν λα πάξνπλ απνθάζεηο, 

εηδηθά αλ είλαη ζε έλα δεκφζην ρψξν θαζψο αλεζπρνχλ γηα ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Γηα απιέο απνθάζεηο, φπσο ην λα απνθαζίζνπλ ηη πξέπεη λα 

παξαγγείινπλ ζε έλα εζηηαηφξην, είλαη πνιχ πηζαλφ λα θξαηνχλ καδί ηνπο  έλα 

θέξκα γηα λα αλαζηξέςεηε αλ πξαγκαηηθά δελ κπνξεί λα απνθαζίζνπλ κεηαμχ 

δχν επηινγψλ. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, σζηφζν, είλαη ζπρλά πην 

πεξίπινθε απφ φ, ηη λα απνθαζίδνπλ ηη ζα πάξνπλ ζε κία παξαγγειία. 

  Καιφ είλαη λα ζπδεηάκε ηελ πνηθηιία ησλ επηινγψλ πνπ έρνπκε κε ην παηδί  θαη 

λα ηνπ δίλνπκε έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην δξάζεο. Αλ ζθνπεχεηε λα ην 

ζπλαληήζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη 

μέξεη ηη πξέπεη λα θάλεη αλ δελ καο δεη. Ζ ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ παξέρεη 

αζθάιεηα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα 

πξάγκαηα δελ έγηλαλ φπσο πξνβιεπφηαλ ή αλακελφηαλ (Powell, 2004, ζ. 39). 

15. Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

  Πνιιέο απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Υ 

είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ παηδηψλ κε άιιεο αηηίεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο ηάμεο κε ηελ πξφζβαζε ζε κηα κηθξή νκάδα θαη αηνκηθά 

καζήκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί έλα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ δαπαλάηαη απφ ην δάζθαιν ζε θάζε καζεηή. Πξέπεη λα ππάξρεη πξνζνρή ζην 

επίπεδν θσηηζκνχ θαη ήρνπ γηα λα βνεζήζεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

πεξηζπαζκψλ θαη λα εληζρπζεί ε ζπγθέληξσζε. Ζ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα (ζε αληίζεζε κε αηνκηθή δηδαζθαιία) δηδαζθαιίαο ζα 

βνεζήζεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απηελέξγεηαο ζηε κάζεζε. 
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Ο ζεβαζκφο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλά πάζα ζηηγκή. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπζθνιηψλ επεμεξγαζίαο θαη ε αλάγθε γηα ηαπηφρξνλε 

εμάξηεζε απφ ηηο ηερληθέο κε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ζπκπάζεηα. Ζ ζρνιηθή εκέξα ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζηεο εθπιήμεηο θαη ε 

νκάδα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα παξακέλεη ζπλεπήο θαη πξνβιέςηκε φζν ην 

δπλαηφλ κε φινπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

πεηζαξρία.  

  Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη απιή, 

ζπγθεθξηκέλε, θαη ην απνηέιεζκα λα είλαη βαζηζκέλν ζε θαλφλεο. Οη ίδηεο 

θξάζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ ηα ίδηα κελχκαηα ζε 

φινπο ηνπο ρξφλνπο θαη πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο θαη 

πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα γλσξίδεη ην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φρη κφλν ηεο νκηιίαο αιιά θαη 

ηεο επαθήο κε ηα κάηηα, ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο 

θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ (Turk, 2004, ζ. 183). 

16. Ιαηξηθέο παξεκβάζεηο 

  Σπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα πξέπεη λα εληνπίδνληαη φζν ην 

δπλαηφλ λσξίηεξα θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζζελαξά. Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

πιήξεο αθνή, φξαζε θαη έιεγρνο κε δηνξζσηηθά κέηξα φπνπ είλαη απαξαίηεην. Σν 

θάξκαθν παίδεη έλα κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

επηιεςίαο, ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ησλ ειιεηκκάησλ πξνζνρήο, θαη κεξηθέο 

θνξέο ζηελ επηζεηηθφηεηα, ζηνλ απην-ηξαπκαηηζκφ, ζηηο ηδενςπραλαγθαζηηθέο 

ηάζεηο, ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ (Turk, 2004, ζ. 

184). 

17. Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

  Ζ ρξήζε θαξκάθσλ γηα πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε άηνκα κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρεη κεγάιε ηζηνξία. Μηα πεξίνδνο θαηάρξεζεο κε ειάρηζηε κέξηκλα 

γηα ηηο πηζαλέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο παξελέξγεηεο, κεξηθέο 

θνξέο αλεπαλφξζσηεο, αθνινχζεζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, φπνπ ην θάξκαθν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θάλεθε λα πξνθαιεί δπζθνξία. Απηή ε θάζε είρε ηελ 

εμαηξεηηθά ζεηηθή επίδξαζε επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζε ςπρνινγηθέο θαη 
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θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ζην ηη ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο κε απηά ηα κέζα θαη κφλν. Χζηφζν, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη, φζν θαζνξηζηηθή θη αλ είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε ζέζε γηα ηε ζπλεηή ρξήζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο.  

  Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη ε παξέκβαζε θαη ε ππνζηήξημε γηα ηα παηδηά 

θαη ηνπο λένπο κε ζχλδξνκν Δχζξαπζηνπ Υ πνπ δείρλνπλ πξνθιεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο έρεη πνιιέο δηαζηάζεηο. Φπρνινγηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλνπλ ππφςε φηη ε ρξήζε ηνπ 

θαξκάθνπ ζεσξείηαη πξνζσξηλή, θη φρη ππνθαηάζηαην. 

  Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ θξίζηκα δεηήκαηα πνπ ζίγνπξα ζα έρνπλ γελλεζεί ζην 

κπαιφ φηαλ εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο γηα ιφγνπο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή δελ ζα πξέπεη λα είλαη ε αξρηθή 

παξέκβαζε. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ςπρνινγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, 

νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο πξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε θαξκάθνπ. 

Δίλαη κηα θνηλή παξαλφεζε φηη, επεηδή νη ξίδεο ελφο πξνβιήκαηνο ζπκπεξηθνξάο 

είλαη ελ κέξεη βηνινγηθέο, ηφηε ε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα είλαη ηαηξηθή. Τπάξρεη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ θαιή απφδεημε φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κηαο 

αλακθηζβήηεηα βηνινγηθήο αηηίαο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ νπζηαζηηθά απφ 

ςπρνινγηθά κέζα. Αληίζηξνθα, πξνβιήκαηα ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα (φπσο 

μαθληθή ζνβαξή θαηάζιηςε κεηά απφ πέλζνο) ελδέρεηαη, αλ είλαη ζνβαξά, λα 

απαηηνχλ κηα ζχληνκε πνξεία ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κηα 

θησρφο δείθηεο ηνπ θαηά πφζνλ είλαη αλαγθαία ηα θάξκαθα – έηζη ζε αθξαίεο 

ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα βνεζήζνπλ πνιχ απιέο ζπκβνπιέο ζπκπεξηθνξάο, ελψ 

ζε ήπηα θαη ζρεηηθά αζήκαληα πξνβιήκαηα κπνξεί λα απαηηεζεί  θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, εάλ ππάξρεη ε αίζζεζε φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ (γηα 

παξάδεηγκα, ην λεπξηθφ ηηθ) (Turk, Medication matters, 2004, ζ. 149). 

  Γελ ππάξρεη πεξίπησζε έλα θάξκαθν λα κελ έρεη παξελέξγεηεο. Ζ απφθαζε γηα 

ην αλ πξέπεη ή φρη λα ζπληαγνγξαθήζεί απαηηεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε 

βαξχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα δπλεηηθά νθέιε, ηηο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο 



 

52 
 

ελέξγεηεο, αλ άιιεο κνξθέο ζεξαπείαο είλαη δηαζέζηκεο θαη έρνπλ δνθηκαζηεί. Ζ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, φπσο θαη νη ςπρνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, γηα νξηζκέλα πξνβιήκαηα πξάγκα πνπ κπνξεί λα θαίλεηαη 

εμεξαηηηθά απιφ. Δληνχηνηο, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε γξακκή παξέκβαζεο, 

ην θάξκαθν δελ ζα επηηξέςεη ζην άηνκν λα αλαπηχμεη ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ  πξνβιεκάησλ ηνπ. Δπίζεο, ζα θαηαζηήζεη ην πξφζσπν 

επηξξεπέο ζε πεξηηηέο παξελέξγεηεο (Turk, Medication matters, 2004, ζ. 150). 

  Ζ απφθαζε γηα ην αλ πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη ςπρνινγηθέο ή ηαηξηθέο 

ζεξαπείεο δελ είλαη είηε ην πξψην είηε θαλέλα. Απαξαίηεηε είλαη ε ςπρνινγηθή, 

εθπαηδεπηηθή, νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε άιια θαη ηα θνηλσληθά ζηεξίγκαηα ζα 

πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ. Δάλ απαηηείηαη, ην θάξκαθν κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνζηεζεί σο έλα κέζν γηα ηε δηεπθφιπλζε απηψλ ησλ άιισλ ζεξαπεηψλ, γηα ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε απφ 

έκπεηξν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηαηξφ (Turk, Medication matters, 2004, ζ. 

150). 

18. Αληηκεηώπηζε  ησλ ζπκπησκάησλ όρη ηνπ πλδξόκνπ  

  Γελ ππάξρεη θάξκαθν γηα ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ φπσο ην 

ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ. Χζηφζν, νξηζκέλα θάξκαθα κπνξεί λα 

ελδείθλπληαη γηα νξηζκέλεο πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζπλήζσο ηα άηνκα κε ηελ πάζεζε απηή. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα 

κε ην ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ πηζαλφηαηα δε ζα ρξεηαζηνχλ θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. Απφ ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, ηα πεξηζζφηεξα ζα ρξεηαζηνχλ έλαλ 

εηδηθφ παξάγνληα γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα σο πξνζζήθε ζηηο εηζφδνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Ζ απφθαζε γηα ηε ζεξαπεία ηαηξηθά βαζίδεηαη ζην 

θαηά πφζν έλα νξηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθά ή ζπκπεξηθνξηθά πξφβιεκα  (γηα 

παξάδεηγκα, νη απηνηξαπκαηηζκνί, ε θαηάζιηςε, ε ππεξθηλεηηθφηεηα) έρεη 

παξνπζηαζηεί αξθεηά ζνβαξφ γηα κηα ζπλερηδφκελε ρξνληθή πεξίνδν θαη πξνθαιεί 

αλεζπρία - θαη αλ έρεη αληαπνθξηζεί ε φρη ζε άιιεο πξνζεγγίζεηο (Turk, 

Medication matters, 2004, ζ. 150). 
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19. Κνηλσληθέο παξεκβάζεηο 

  Οη θνηλσληθέο πηπρέο είλαη έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζπλνιηθήο 

δηεπηζηεκνληθήο παξέκβαζεο. Οη παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο παξέρνπλ 

πνιχηηκε ζηήξημε ζηελ νηθνγέλεηα θαη κπνξεί, αλ θξηζεί ζθφπηκν, λα 

απνζεθεπηνχλ ζε έλα θαηαπίζηεπκα γηα κειινληηθή ρξήζε απφ ην άηνκν κε 

αλαπεξία. Παξέρνπλ επίζεο επθαηξίεο γηα ηα άηνκα λα βηψλνπλ δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα δηαβίσζεο- έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο. Παξφκνηα 

νθέιε πξνθχπηνπλ απφ εηδηθέο νξγαλψζεηο. Λέζρεο, ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηνλ ηδησηηθφ θαη εζεινληηθφ ηνκέα γηα λα βνεζήζνπλ 

ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε κέιε κε παξφκνηεο δπζθνιίεο θαη λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ξπζκίζεσλ ακνηβαίαο ππνζηήξημεο (Turk, 2004, ζ. 

186). 

20. Άιιεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

  Ζ Λνγνζεξαπεία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηεο νκηιίαο θαη 

ηεο γιψζζαο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο, θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Μεξηθέο γισζζηθέο ηάζεηο κπνξεί 

λα είλαη δπζπξνζαξκνζηηθέο, αιιά ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη εμππεξεηνχλ 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απνδεκίσζε γηα ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

θαη άιιεο δπζθνιίεο, γηα παξάδεηγκα, ηελ ερνιαιία θαη ηελ επαλαιακβαλφκελε 

νκηιία. Οη ινγνζεξαπεπηέο παξέρνπλ επίζεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηερληθέο 

επηθνηλσλίαο φπσο λνεκαηηθή γιψζζα (π.ρ. Makaton), εηθφλα Πίλαθεο 

επηθνηλσλίαο (π.ρ. Bliss ινγφηππα) θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 

  Ζ Δξγνζεξαπεία επίζεο, κπνξεί λα παξάζρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θηλεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Οη αηζζεηεξηαθέο 

πξνζεγγίζεηο έληαμεο θεξδίδνπλ δεκνηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο παξνχζαο 

ζπρλά γεληθεπκέλεο αηζζεηεξηαθήο ακπληηθφηεηαο, ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηεο 

απνγνήηεπζεο. Ζ Φπζηνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη ζε δπζθνιίεο 

θαζπζηέξεζεο ηεο θίλεζεο,  ζε πξνβιήκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη αδεμηφηεηαο 

(Turk, 2004, ζ. 185). 
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Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

  πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ θέξεη ην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ζην παηδί θαη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα ηηο ηεθκεξηψζεη κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

απαληήζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ παηδηνχ. Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ εηο 

δηπινχλ θαζψο δεηνχζαλ απφ ην δάζθαιν ζε πξψηε θάζε λα απαληήζεη κε βάζε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ πξνηνχ πάεη ζην εηδηθφ ζρνιείν, θαη ζε δεχηεξε κε 

βάζε ηελ ησξηλή καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Με βάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ζα κπνξέζνπκε ελδερνκέλσο λα απνθηήζνπκε κηα πξψηε εηθφλα 

γηα ην θαηά πφζν ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ κε 

Δχζξαπζην Υ.  

  Με βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο θηηάμακε ηνπο 

αθφινπζνπο πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ ζπλνπηηθά ηελ χπαξμε ή κε 

βειηίσζεο ζην παηδί, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, κέζα απφ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ην ζχλδξνκν ηνλ εκπνδίδεη λα 

εμειηρζεί. Ο πξψηνο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ν δεχηεξνο ηηο ηειηθέο.  
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1.Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε 

  Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο εμαηνκηθεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα 

δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα. Πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο 

επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. ηελ παξνχζα θάζε εμεηάδεηαη ην ηη κπνξεί λα θάλεη ν 

καζεηήο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε θαη ηε ζρέζε κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο θαη 

ησλ δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο 

θαιείηαη λα ζθεθηεί θαη λα απαληήζεη ζε θάπνηα βαζηθά παηδαγσγηθά εξσηήκαηα, 

φπσο ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο, ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε κηθξή 

βνήζεηα, ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε κεγάιε βνήζεηα, ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε 

ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. 

Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζ. 28). 

2.Πξνθνξηθφο Λφγνο  

  Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη ην βαζηθφ θαη θπξηφηεξν κέζν έθθξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο. Σν παηδί αθνχεη, δέρεηαη ηηο πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο 

επεμεξγάδεηαη ζην κπαιφ ηνπ, επελδχεη ζπλαηζζεκαηηθά ζε απηφ πνπ παξάγεηαη θαη 

έηζη εθθξάδεηαη. Γελ ρσξά ακθηζβήηεζε φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε κνξθή επηθνηλσληαθήο ζρέζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. 

Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζ. 47).  

  Γηα λα ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε γισζζηθή αλάπηπμε απαηηείηαη λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηξεηο ηνκείο, ην θσλνινγηθφ, ην ζεκαζηνινγηθφ θαη ην ζπληαθηηθφ. 

Ζ θσλνινγηθή αλάπηπμε έρεη λα θάλεη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ήρσλ γηα λα 

παξάγνπκε ηνπο θζφγγνπο θαη ηε ζχλδεζή απηψλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ιέμεσλ. 

Δπνκέλσο ε αθνπζηηθή δηάθξηζε ησλ ήρσλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ζην επίπεδν ηεο θσλνινγίαο. Αξθεηέο δπζθνιίεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ηα παηδηά ζηελ αλάγλσζε νθείινληαη ζε αδπλακία ζηελ αθνπζηηθή 

δηάθξηζε ησλ θζφγγσλ. Ζ αλάπηπμε ζηε ζεκαζηνινγία ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ιεμηινγίνπ. Σν παηδί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη έλα βαζηθφ ιεμηιφγην, γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα αθξνάηαη, λα θαηαλνεί φζα αθνχεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζην δηάινγν, 

πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ. Ζ ζπληαθηηθή αλάπηπμε απφ ηελ άιιε κεξηά αθνινπζεί 

κηα δηαδηθαζία εμειηθηηθή. Ζ ζχλδεζε δχν ιέμεσλ ζπληζηά ηελ αξρή ηεο ζπληαθηηθήο 

δνκήο. Έπεηηα  έξρεηαη ν ζρεκαηηζκφο πξνηάζεσλ κε ηξεηο ιέμεηο. 

  Γπζηπρψο ε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ παξαγθσλίδεηαη ηηο πην πνιιέο θνξέο, 

παξφιν πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ κε 
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ηνπο άιινπο, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νκαιή ςπρνινγηθή εμέιημε ηνπ 

παηδηνχ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Μέζα απφ ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ην παηδί κε αλαπεξίεο αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εθθξάδεη 

ζπλαηζζήκαηα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο θαη εληάζζεηαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ζχλνιν (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζ. 

20). 

3.Φπρνθηλεηηθφηεηα 

  Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεξηνρή δεμηνηήησλ γηα ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζπληζηά ε γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

θηλήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ. Σν παηδί αγγίδεη, δείρλεη, κηιάεη, θηλεί θαη ρξεζηκνπνηεί ην 

ζηφκα ηνπ, ηα ρέξηα ηνπ, ηα πφδηα ηνπ, ηα κάηηα ηνπ. Αιιάδεη ηηο ιέμεηο κε θηλήζεηο 

θαη ηηο απιέο πξνηάζεηο κε πην ζχλζεηεο, δνκεκέλεο, επηκέξνπο θηλήζεηο. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπ ην παηδί αλαθαιχπηεη κηα άιιε κνξθή 

επηθνηλσλίαο, ηελ επηθνηλσλία κε ηε «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο» (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. 

Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζ. 85). 

  Ζ αληίιεςε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο βαζίδεηαη ζηηο θηλήζεηο γεληθήο 

θηλεηηθφηεηαο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη βαζκηαία θαη επηθεληξψλνληαη ζηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Ζ γλψζε ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο βνεζά ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο λνεηηθήο εηθφλαο. Γηα λα θαηαθηήζνπκε ηε δεμηφηεηα ηεο 

αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ καηηνχ-ρεξηνχ θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. πλδεδεκέλεο κε απηέο ηηο δεμηφηεηεο είλαη 

ε αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ θαη ε πιεπξίσζε. Οη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο νδεγνχλ ην παηδί 

απφ ηελ έληαζε ζηε ραιάξσζε, ζηελ αίζζεζε ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαπλνήο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν γίλεηαη 

κε θηλήζεηο γεληθήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ ζψκαηνο. Σν παηδί πνπ έρεη θαηαθηήζεη ηελ 

έλλνηα ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο είλαη ηθαλφ λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν, λα αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ θαη είλαη έηνηκν λα ηνπ δηδάμνπλ ηελ 

αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. 

Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζ. 21). 

 

4.Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο 

  ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο ε εηνηκφηεηα ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο εκθαλίδεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γη απηφ ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπο 

ζηε γλψζε. Σν παηδί επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη κε ηνλ δηθφ ηνπ 

αηνκηθφ ηξφπν θαη ζηγά ζηγά θαηαθηά ηηο δηάθνξεο έλλνηεο, ηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε. Έηζη εμειίζζεη ηηο λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη απνθηά ηε 
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καζεζηαθή εηνηκφηεηα (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 

2004- 2011, ζ. 131). 

  Ζ αληίιεςε, ν ζπιινγηζκφο, ε κλήκε, ε ζθέςε, ε πξνζνρή θαη άιιεο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επεμεξγαζία ησλ γλσζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη κέρξη έλα ζεκείν θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα, ην είδνο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ παηδηνχ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. 

  Οη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε 

ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηελ πξνζνρή, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ην ζπιινγηζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νπηηθή κλήκε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο, 

απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δερφκαζηε κε ηα κάηηα καο. Ζ 

αθνπζηηθή κλήκε αθνξά ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη 

αλάζπξζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπκε απφ ηα αθηηά καο. Ζ ιεηηνπξγηθή 

κλήκε αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη αλάζπξζεο πην 

ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθέο γηα ην άηνκν θαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην επξχηεξν ζχλνιν. Ζ πξνζνρή έρεη λα θάλεη κε ηε δηαδηθαζία 

εθείλε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν επηθεληξψλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ θαη 

ηεο αληίιεςεο. πρλά εκθαλίδεηαη κε απμεκέλε έληαζε θαη επηιεθηηθή ζε 

ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα. Γηα λα ππάξμεη ζπγθέληξσζε πξνζνρήο είλαη απαξαίηεηε 

ε χπαξμε ελδηαθέξνληνο.  

  Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αληηθείκελα κάζεζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο  

εζσηεξηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ή ζπληζηνχλ επράξηζηεο ελαζρνιήζεηο πξνζειθχνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ αθνχ ηνπ θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ. ηαλ δηαηαξάζζεηαη ε 

πξνζνρή φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή 

ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, ή ζηελ έιιεηςε πξνζνρήο, νη ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο είλαη ρξήζηκεο ζηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζνρήο. Ζ 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε αθνξά ζηελ θαηαλφεζε πξν - καζεκαηηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηππηθέο ινγηθέο δηαδηθαζίεο. Σέινο ν ζπιινγηζκφο 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία φπνπ ην άηνκν καζαίλεη λα ζπλδέεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο 

θαη κέζα απφ απηή ηε ζχλδεζε λα θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα ή λα αλαπηχζζεη 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. 

Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζζ. 22 - 23). 

5.πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε 

  Σν παηδί παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ πξνο ηα έμσ, αλαπηχζζεη 

ελδηαθέξνληα ζην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο αλζξψπνπο. Σα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα 

δηακνξθψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα ιεηηνπξγήζεη αιιειεπηδξαζηηθά  

κε ηνπο άιινπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ελζσκαησζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σα 

δηάθνξα ελδηαθέξνληα θξαηνχλ ην παηδί ζε ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ην βνεζά λα αμηνινγεί ηηο πξάμεηο ηνπ, λα απνδέρεηαη ηηο 
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απνηπρίεο ηνπ θαη λα είλαη ραξνχκελν ηηο επηηπρίεο ηνπ (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, 

Μ. Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζ. 193). 

  Ζ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε πεξηιακβάλεη ην απηνζπλαίζζεκα, ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Σν απηνζπλαίζζεκα αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά ηεο άπνςεο γηα ηνλ εαπηφ. Σν απηνζπλαίζζεκα κπνξεί λα 

εθθξάδεηαη ζεηηθά σο κηα ζεηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ καο ή αξλεηηθά σο έλα 

ζπλαίζζεκα θαησηεξφηεηαο. ηε θάζε απηή ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηνηκφηεηαο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή θαη αλαηξνθνδνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Ζ θξνληίδα απηή παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν επηβεβιεκέλε ζηνπο καζεηέο 

πνπ εκθαλίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζχλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ καζεηψλ πνπ είλαη ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθή 

θαθνπνίεζε ή ςπρνινγηθή.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν ε χπαξμε ή ε απνπζία 

ελδηαθέξνληνο επεξεάδεη θαη αιιάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ αηφκνπ. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε εληζρχεη ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ ζε ζεκείν ηέηνην πνπ λα 

δηακνξθψλεηαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ. Σν 

ελδηαθέξνλ δξαζηεξηνπνηεί ην άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο 

ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη δξα σο θίλεηξν πνπ ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ 

πξνζνρή (Μ. Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, 

ζζ. 24 - 25). 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ δίλνληαο έκθαζε ζηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ην 

καζεηή ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κε ζηφρν ηελ νκαιή 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο σο εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο 

ρξεζηκνπνηεί εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα απφ ηε κηθξννκαδηθή, 

ζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή κάζεζε. Πξνυπνζέηεη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

άζθεζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε δνκεκέλα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πάλσ 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ζε νξηζκέλν πιαίζην, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 

δπν αηφκσλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ θαλφλσλ ζπλεξγαζίαο (Μ. 

Γξνζηλνχ, Δ. Μαξθάθεο, Μ. Μηραειίδνπ, Η. Σζαγθαξάθε, 2004- 2011, ζζ. 24 - 25). 

 

 

6. Λίζηα ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ-εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε 

Αξρηθέο Παξαηεξήζεηο 
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ΠΗΝΑΚΑ 1    

1.Αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο-Οπηηθή Αληίιεςε ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ 

Ο καζεηήο κπνξεί λα…..    

Αληηιακβάλεηαη θαη λα ζρεκαηίδεη νπηηθέο αθνινπζίεο  X  

Αθνινπζεί ηνλ νπηηθφ ξπζκφ  X  

Γηαθνξνπνηεί θ δηαθξίλεη νπηηθέο παξαζηάζεηο  X  

Σαμηλνκεί θ ηαπηίδεη φκνηεο θ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο 

 X  

Αθνπζηηθή Αληίιεςε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…..    

Αληηιακβάλεηαη θ επαλαιακβάλεη αθνπζηηθέο 

αθνινπζίεο 

 X  

Αληηιακβάλεηαη αθνπζηηθφ ξπζκφ ζηηο ερεηηθέο 

αθνινπζίεο 

 X  

πλεηδεηνπνηεί θ δηαθξίλεη θσλνινγηθά ζηνηρεία  X  

Δλεξγνπνηεί ηε δησηηθή αθνή κε εληνπηζκφ ηεο 

ερεηηθήο πεγήο 

 X  

Οπηηθναθνπζηηθή Αληίιεςε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα….    

πλδπάδεη νπηηθναθνπζηηθέο ιεηηνπξγίεο  X  

Αληηζηνηρίδεη νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα  X  

Γηαθξίλεη νπηηθναθνπζηηθά ιέμεηο, ζπιιαβέο, 

θζφγγνπο 

X   

Πνιπαηζζεηεξηαθέο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

πλδπάδεη νπηηθή, αθνπζηηθή, θηλαηζζεηηθή δίνδν 

επηθνηλσλίαο 

X   

πλδέεη πνιπαηζζεηεξηαθά ηελ παξάζηαζε κηαο ιέμεο  X  

πλδέεη εκπεηξίεο ηνπ κε βάζε ην αίηην-απνηέιεζκα  X  

πγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή κε ηε βνήζεηα 

θηλαίζζεζεο 

X   

Δληζρχεη ηε δηάξθεηα πξνζνρήο  X  

Αθνινπζεί ζχλζεηεο εληνιέο X   

Μλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…..    

Ηζρπξνπνηεί ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε κε 

νπηηθναθνπζηηθέο, θηλαηζζεηηθέο κλεκνληθέο 

αθνινπζίεο 

 X  

Θπκάηαη κε αθξίβεηα αθνινπζίεο πξνθ. Λφγνπ  X  

Αζθείηαη ζηελ ηαρχηεηα κλήκεο αθνινπζηψλ κε 

βνήζεηα Ζ/Τ 

X   

Μαθξνπξόζεζκε κλήκε-κλεκνηερληθή    

Ο καζεηήο κπνξεί λα….. ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ 

Υξεζηκνπνηεί κλεκνληθνχο ζπλεηξκνχο X   

πλδέεη κλήκε ιέμεσλ κε κλεκνθνηλσληθέο εκπεηξίεο 

θ δξαζηεξηφηεηεο 

 X  

Αζθείηαη ζε ηερληθέο ηεκαρηνπνίεζεο γξαπηνχ ιφγνπ X   
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Οπηηθνπνηεί γξαπηφ ιφγν X   

πγθξαηεί ζηε κλήκε ιεπηέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

ζε γξάκκαηα θ αξηζκνχο 

X   

Αζθεζεί ζηελ απνκλεκφλεπζε κε θαηεγνξηνπνηήζεηο  X  

Αλαθαιεί κλεκνληθέο εηθφλεο κε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε 

 X  

Αλάπηπμε βξαρππξόζεζκεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

πγθξαηεί ζηε κλήκε πνιπαηζζεηεξηαθά κηα ζεηξά 

ζηνηρείσλ 

X   

πγθξαηεί ζηελ εξγαδφκελε κλήκε απφ 2 σο 9 

ζηνηρεία 

X   

πκπιεξψλεη ειιηπείο ιέμεηο ή πξνηάζεηο X   

3.Γξαθηθόο ρώξνο-Υσξνρξνληθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο 

   

Ο καζεηήο κπνξεί λα…….    

Πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε αξρηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο ην ζψκα ηνπ 

 X  

Πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε ζεκεία αλαθνξάο 

αληηθείκελα 

 X  

Πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν   X 

πλδέεη ρσξνρξνληθά  ηα αληηθείκελα X   

πλδέεη ρξφλν-ξπζκφ  X  

Οξγαλψλεηαη ρσξνρξνληθά X   

Γξαθνθηλεηηθόηεηα – θαηάθηεζε γξαθηθνύ ρώξνπ    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…….    

Βηψλεη δηαδξνκέο ζην ρψξν   X 

πκπιεξψλεη εκηηειή ζρέδηα κα αθνινπζίεο ηρλψλ  X  

Γξάθεη αλάκεζα ζε 2 γξακκέο  X  

Γξάθεη κε ξπζκηθή θίλεζε X   

Εσγξαθίδεη ζε ιεπθφ ραξηί   X 

Δληνπίδεη ζεηξά θ ζέζε πνπ βξίζθνληαη κηθξά 

απηνθφιιεηα 

  X 

Αληηιακβάλεηαη έλλνηεο ζπληεηαγκέλσλ  X  

Σεξεί ηα αλαγθαία πεξηζψξηα θ απνζηάζεηο X   

Αλαπηχζζεη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ηνπ ρεξηνχ X   

πληνλίδεη ηηο θηλήζεηο καηηνχ-ρεξηνχ πνπ γίλνληαη κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο 

X   

Αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο δηαδξνκψλ γηα ηε γξαθή X   

4.Αλαγλσζηηθή Λεηηνπξγία-Φσλνινγηθό κέξνο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Πξνθέξεη ζσζηά ηα θσλήεληα, ζχκθσλα 

,ζπκπιέγκαηα 

  X 

Γηαθξίλεη θσλεηηθά ζπγγελείο θζφγγνπο X   

Κάλεη ζπιιαβηθή θ θζνγγηθή αλάιπζε ερεηηθήο 

εηθφλαο 

X   

Αληηιακβάλεηαη θ δηαθξίλεη ιέμεηο ζηνλ πξνθ. Λφγν   X 

Αλαιχεη ιέμεηο ζε ζπιιαβέο πξνθνξηθά X   

Αλαιχεη ζπιιαβέο ζε θζφγγνπο πξνθνξηθά X   
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Γηαθξίλεη θ πξνθέξεη ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε ηνλ ίδην 

θζφγγν 

  X 

Γηαθξίλεη θ ζπλζέηεη θσλεκηθά ηνπο θζφγγνπο θ ηηο 

ζπιιαβέο κε αθξίβεηα 

 X  

πλζέηεη πξνθνξηθά ηα ζχκθσλα κε φια ηα θσλήεληα  X  

Γηαθξίλεη θ πξνθέξεη ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ X   

Γηαθξίλεη ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ θσλνινγηθά X   

Σαμηλνκεί ιέμεηο κε θνηλά ζπκπιέγκαηα X   

ρεκαηίδεη ιέμεηο κε ζσζηή αθνινπζία θζφγγσλ πνπ 

αθνχεη 

X   

Πξναλάγλσζε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…….    

Δπαλαιακβάλεη ηζηνξίεο πνπ αθνχεη  X  

Παξαθνινπζεί, πξνβιέπεη θ πξνζδνθά ηελ εμέιημε θ 

ζπλέρεηα γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο 

 X  

Παξαθνινπζεί ηε δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο γπξίδνληαο 

ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ 

X   

Γείρλεη κε ην δάρηπιν απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζε 

γξαπηφ θείκελν 

X   

Αληηιακβάλεηαη, δηαθξίλεη, δείρλεη ζεηξέο, πξνηάζεηο, 

ιέμεηο, γξάκκαηα ζε γξαπηφ θείκελν 

X   

Αλαγλσξίδεη φκνηεο ιέμεηο, ζπιιαβέο, γξάκκαηα ζε 

γξαπηφ 

X   

Αληηζηνηρίδεη ιέμεηο κε εηθφλεο ζε γξαπηφ θείκελν X   

ΔΙΓΙΚΔ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ    

Αλάγλσζε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Γλσξίδεη ηε ζρέζε θσλήκαηνο-γξαθήκαηνο X   

Γλσξίδεη ηα θσλήεληα X   

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ ζθ X   

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ θο X   

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ ζζθ X   

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ ζζζθ X   

Παξάγεη δηαδνρηθά ιέμεηο κε ζπιιαβέο ηχπνπ ζθ, θζ, 

ζζθ, ζζζθ 

X   

πλζέηεη ιέμεηο πνπ έρνπλ ηειηθά ζχκθσλα ο θαη λ X   

Γηαθξίλεη ιέμεηο κε αξρηθά γξάκκαηα φκνηα 

θσλνινγηθά 

X   

Αλαγλσξίδεη απηφκαηα ην βαζηθφ νπηηθφ ιεμηιφγην X   

Αζθείηαη ζηελ απηφκαηε αλάγλσζε  X  

Βειηηψλεη ηελ αλάγλσζε X   

Γξαθή    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Σεξεί ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο θαη ρεξηνχ  X  

Κξαηά ζσζηά ην κνιχβη  X  

Σνπνζεηεί ζσζηά ην ηεηξάδηφ ηνπ  X  

Γξάθεη γξάκκαηα θαη θείκελα κε ζσζηή θνξά X   

Γηαθξίλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θάζε γξάκκαηνο X   

Γξάθεη ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο ρσξίο λα ηα X   
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  πσο παξαηεξνχκε ζηνλ Πίλαθα 1 ν καζεηήο έρεη ειάρηζηα αλαπηπγκέλεο ηηο 

δεμηφηεηεο ηεο νπηηθήο, αθνπζηηθήο, νπηηθναθνπζηηθήο αληίιεςεο, ηηο 

πνιπαηζζεηεξηαθέο θαη ηηο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο κλήκεο αθνινπζεί αξγνχο ξπζκνχο φπσο θαη 

ν ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο. ηνπο ηνκείο ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

νξζνγξαθίαο ην παηδί κε ην Δχζξαπζην Υ θαίλεηαη λα δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν.    

 

αληηζηξέθεη θαη λα ηα ζπγρέεη 

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο αληηζηξνθέο 

γξακκάησλ 

X   

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο παξάιεςε 

γξακκάησλ 

X   

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο επαλαιήςεηο 

γξακκάησλ 

X   

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο αληηκεηαζέζεηο  

γξακκάησλ 

X   

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο αληηθαηαζηάζεηο 

γξακκάησλ 

X   

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο πξνζζέζεηο  

γξακκάησλ 

X   

Αληηγξάθεη θείκελν απφ βηβιίν θαη απφ ηνλ πίλαθα X   

Γξάθεη θείκελν κε ππαγφξεπζε X   

Μνξθνινγηθό-Οξζνγξαθία    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Γηαθξίλεη θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ηα κέξε ηνπ ιφγνπ X   

Παξαηεξεί θαη λα γλσξίδεη ηηο αιιαγέο ηεο ζεκαζίαο 

ησλ ιέμεσλ αλάινγα κε ηηο θαηαιήμεηο ηνπο 

X   

Υξεζηκνπνηεί ηελ νξζνγξαθηθή κλήκε X   

Αληηιακβάλεηαη ηε ζηαζεξή ζέζε, ηε δηεχζπλζε θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γξακκάησλ ζε κηα ιέμε 

X   

Θπκάηαη ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα 

ηεο εζσηεξηθήο επαλάιεςεο 

X   

Μαζαίλεη νξζνγξαθία κε θαηαιφγνπο νκνεηδψλ 

ιέμεσλ 

X   

Μαζαίλεη νξζνγξαθία κε νηθνγέλεηεο ιέμεσλ X   

Υξεζηκνπνηεί κλεκνληθέο κεζφδνπο γηα λα καζαίλεη 

ηε ζεκαηηθή νξζνγξαθία 

X   

Παξαηεξεί θαη λα καζαίλεη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε κηα ιέμε κε ηα πξνζθχκαηα 

X   

Γλσξίδεη ηελ θιεηηθή νξζνγξαθία X   

Γλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή εηθφλα ησλ ιέμεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ζχλζεζε 

X   
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7.Λίζηα ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ-εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε 

Σειηθέο Παξαηεξήζεηο 

ΠΗΝΑΚΑ 2    

1.Αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο-Οπηηθή Αληίιεςε ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ 

Ο καζεηήο κπνξεί λα…..    

Αληηιακβάλεηαη θαη λα ζρεκαηίδεη νπηηθέο αθνινπζίεο   X 

Αθνινπζεί ηνλ νπηηθφ ξπζκφ   X 

Γηαθνξνπνηεί θ δηαθξίλεη νπηηθέο παξαζηάζεηο   X 

Σαμηλνκεί θ ηαπηίδεη φκνηεο θ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

παξαζηάζεηο 

  X 

Αθνπζηηθή Αληίιεςε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…..    

Αληηιακβάλεηαη θ επαλαιακβάλεη αθνπζηηθέο 

αθνινπζίεο 

  X 

Αληηιακβάλεηαη αθνπζηηθφ ξπζκφ ζηηο ερεηηθέο 

αθνινπζίεο 

  X 

πλεηδεηνπνηεί θ δηαθξίλεη θσλνινγηθά ζηνηρεία  X  

Δλεξγνπνηεί ηε δησηηθή αθνή κε εληνπηζκφ ηεο 

ερεηηθήο πεγήο 

 X  

Οπηηθναθνπζηηθή Αληίιεςε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα….    

πλδπάδεη νπηηθναθνπζηηθέο ιεηηνπξγίεο  X  

Αληηζηνηρίδεη νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα  X  

Γηαθξίλεη νπηηθναθνπζηηθά ιέμεηο, ζπιιαβέο, 

θζφγγνπο 

  X 

Πνιπαηζζεηεξηαθέο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

πλδπάδεη νπηηθή, αθνπζηηθή, θηλαηζζεηηθή δίνδν 

επηθνηλσλίαο 

 X  

πλδέεη πνιπαηζζεηεξηαθά ηελ παξάζηαζε κηαο ιέμεο  X  

πλδέεη εκπεηξίεο ηνπ κε βάζε ην αίηην-απνηέιεζκα  X  

πγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή κε ηε βνήζεηα 

θηλαίζζεζεο 

 X  

Δληζρχεη ηε δηάξθεηα πξνζνρήο  X  

Αθνινπζεί ζχλζεηεο εληνιέο   X 

Μλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…..    

Ηζρπξνπνηεί ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε κε 

νπηηθναθνπζηηθέο, θηλαηζζεηηθέο κλεκνληθέο 

αθνινπζίεο 

 X  

Θπκάηαη κε αθξίβεηα αθνινπζίεο πξνθ. Λφγνπ  X  

Αζθείηαη ζηελ ηαρχηεηα κλήκεο αθνινπζηψλ κε 

βνήζεηα Ζ/Τ 

 X  

Μαθξνπξόζεζκε κλήκε-κλεκνηερληθή    
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Ο καζεηήο κπνξεί λα….. ΚΑΘΟΛΟ

Τ 

ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ 

Υξεζηκνπνηεί κλεκνληθνχο ζπλεηξκνχο X   

πλδέεη κλήκε ιέμεσλ κε κλεκνθνηλσληθέο εκπεηξίεο 

θ δξαζηεξηφηεηεο 
 X  

Αζθείηαη ζε ηερληθέο ηεκαρηνπνίεζεο γξαπηνχ ιφγνπ  X  

Οπηηθνπνηεί γξαπηφ ιφγν  X  

πγθξαηεί ζηε κλήκε ιεπηέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

ζε γξάκκαηα θ αξηζκνχο 

 X  

Αζθεζεί ζηελ απνκλεκφλεπζε κε θαηεγνξηνπνηήζεηο   X 

Αλαθαιεί κλεκνληθέο εηθφλεο κε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε 

  X 

Αλάπηπμε βξαρππξόζεζκεο ιεηηνπξγηθήο κλήκεο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

πγθξαηεί ζηε κλήκε πνιπαηζζεηεξηαθά κηα ζεηξά 

ζηνηρείσλ 

 X  

πγθξαηεί ζηελ εξγαδφκελε κλήκε απφ 2 σο 9 

ζηνηρεία 

  X 

πκπιεξψλεη ειιηπείο ιέμεηο ή πξνηάζεηο  X  

3.Γξαθηθόο ρώξνο-Υσξνρξνληθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο 

   

Ο καζεηήο κπνξεί λα…….    

Πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε αξρηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο ην ζψκα ηνπ 

  X 

Πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε ζεκεία αλαθνξάο 

αληηθείκελα 

  X 

Πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν   X 

πλδέεη ρσξνρξνληθά  ηα αληηθείκελα  X  

πλδέεη ρξφλν-ξπζκφ  X  

Οξγαλψλεηαη ρσξνρξνληθά  X  

Γξαθνθηλεηηθόηεηα – θαηάθηεζε γξαθηθνύ ρώξνπ    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…….    

Βηψλεη δηαδξνκέο ζην ρψξν   X 

πκπιεξψλεη εκηηειή ζρέδηα κα αθνινπζίεο ηρλψλ  X  

Γξάθεη αλάκεζα ζε 2 γξακκέο   X 

Γξάθεη κε ξπζκηθή θίλεζε  X  

Εσγξαθίδεη ζε ιεπθφ ραξηί   X 

Δληνπίδεη ζεηξά θ ζέζε πνπ βξίζθνληαη κηθξά 

απηνθφιιεηα 

  X 

Αληηιακβάλεηαη έλλνηεο ζπληεηαγκέλσλ  X  

Σεξεί ηα αλαγθαία πεξηζψξηα θ απνζηάζεηο   X 

Αλαπηχζζεη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ηνπ ρεξηνχ   X 

πληνλίδεη ηηο θηλήζεηο καηηνχ-ρεξηνχ πνπ γίλνληαη κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο 

 X  

Αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο δηαδξνκψλ γηα ηε γξαθή   X 

4.Αλαγλσζηηθή Λεηηνπξγία-Φσλνινγηθό κέξνο    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Πξνθέξεη ζσζηά ηα θσλήεληα, ζχκθσλα 

,ζπκπιέγκαηα 

  X 
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Γηαθξίλεη θσλεηηθά ζπγγελείο θζφγγνπο   X 

Κάλεη ζπιιαβηθή θ θζνγγηθή αλάιπζε ερεηηθήο 

εηθφλαο 

  X 

Αληηιακβάλεηαη θ δηαθξίλεη ιέμεηο ζηνλ πξνθ. Λφγν   X 

Αλαιχεη ιέμεηο ζε ζπιιαβέο πξνθνξηθά   X 

Αλαιχεη ζπιιαβέο ζε θζφγγνπο πξνθνξηθά   X 

Γηαθξίλεη θ πξνθέξεη ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ κε ηνλ ίδην 

θζφγγν 

  X 

Γηαθξίλεη θ ζπλζέηεη θσλεκηθά ηνπο θζφγγνπο θ ηηο 

ζπιιαβέο κε αθξίβεηα 

  X 

πλζέηεη πξνθνξηθά ηα ζχκθσλα κε φια ηα θσλήεληα   X 

Γηαθξίλεη θ πξνθέξεη ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ  X  

Γηαθξίλεη ιέμεηο πνπ κνηάδνπλ θσλνινγηθά   X 

Σαμηλνκεί ιέμεηο κε θνηλά ζπκπιέγκαηα X   

ρεκαηίδεη ιέμεηο κε ζσζηή αθνινπζία θζφγγσλ πνπ 

αθνχεη 
 X  

Πξναλάγλσζε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα…….    

Δπαλαιακβάλεη ηζηνξίεο πνπ αθνχεη  X  

Παξαθνινπζεί, πξνβιέπεη θ πξνζδνθά ηελ εμέιημε θ 

ζπλέρεηα γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο 
 X  

Παξαθνινπζεί ηε δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο γπξίδνληαο 

ηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ 
 X  

Γείρλεη κε ην δάρηπιν απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζε 

γξαπηφ θείκελν 
 X  

Αληηιακβάλεηαη, δηαθξίλεη, δείρλεη ζεηξέο, πξνηάζεηο, 

ιέμεηο, γξάκκαηα ζε γξαπηφ θείκελν 
  X 

Αλαγλσξίδεη φκνηεο ιέμεηο, ζπιιαβέο, γξάκκαηα ζε 

γξαπηφ 
  X 

Αληηζηνηρίδεη ιέμεηο κε εηθφλεο ζε γξαπηφ θείκελν   X 

ΔΙΓΙΚΔ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ    

Αλάγλσζε    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Γλσξίδεη ηε ζρέζε θσλήκαηνο-γξαθήκαηνο   X 

Γλσξίδεη ηα θσλήεληα   X 

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ ζθ   X 

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ θο  X  

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ ζζθ  X  

πλζέηεη ζπιιαβέο ηχπνπ ζζζθ X   

Παξάγεη δηαδνρηθά ιέμεηο κε ζπιιαβέο ηχπνπ ζθ, θζ, 

ζζθ, ζζζθ 
 X  

πλζέηεη ιέμεηο πνπ έρνπλ ηειηθά ζχκθσλα ο θαη λ  X  

Γηαθξίλεη ιέμεηο κε αξρηθά γξάκκαηα φκνηα 

θσλνινγηθά 

  X 

Αλαγλσξίδεη απηφκαηα ην βαζηθφ νπηηθφ ιεμηιφγην   X 

Αζθείηαη ζηελ απηφκαηε αλάγλσζε    

Βειηηψλεη ηελ αλάγλσζε   X 

Γξαθή    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    
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Σεξεί ζσζηή ζηάζε ζψκαηνο θαη ρεξηνχ   X 

Κξαηά ζσζηά ην κνιχβη   X 

Σνπνζεηεί ζσζηά ην ηεηξάδηφ ηνπ   X 

Γξάθεη γξάκκαηα θαη θείκελα κε ζσζηή θνξά   X 

Γηαθξίλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θάζε γξάκκαηνο   X 

Γξάθεη ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο ρσξίο λα ηα 

αληηζηξέθεη θαη λα ηα ζπγρέεη 

 X  

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο αληηζηξνθέο 

γξακκάησλ 

 X  

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο παξάιεςε 

γξακκάησλ 

 X  

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο επαλαιήςεηο 

γξακκάησλ 

 X  

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο αληηκεηαζέζεηο  

γξακκάησλ 

 X  

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο αληηθαηαζηάζεηο 

γξακκάησλ 

 X  

Γξάθεη ιέμεηο κε ππαγφξεπζε ρσξίο πξνζζέζεηο  

γξακκάησλ 

 X  

Αληηγξάθεη θείκελν απφ βηβιίν θαη απφ ηνλ πίλαθα   X 

Γξάθεη θείκελν κε ππαγφξεπζε  X  

Μνξθνινγηθό-Οξζνγξαθία    

Ο καζεηήο κπνξεί λα……    

Γηαθξίλεη θαη λα θαηεγνξηνπνηεί ηα κέξε ηνπ ιφγνπ X   

Παξαηεξεί θαη λα γλσξίδεη ηηο αιιαγέο ηεο ζεκαζίαο 

ησλ ιέμεσλ αλάινγα κε ηηο θαηαιήμεηο ηνπο 
X   

Υξεζηκνπνηεί ηελ νξζνγξαθηθή κλήκε X   

Αληηιακβάλεηαη ηε ζηαζεξή ζέζε, ηε δηεχζπλζε θαη 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γξακκάησλ ζε κηα ιέμε 
X   

Θπκάηαη ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα 

ηεο εζσηεξηθήο επαλάιεςεο 
X   

Μαζαίλεη νξζνγξαθία κε θαηαιφγνπο νκνεηδψλ 

ιέμεσλ 
X   

Μαζαίλεη νξζνγξαθία κε νηθνγέλεηεο ιέμεσλ X   

Υξεζηκνπνηεί κλεκνληθέο κεζφδνπο γηα λα καζαίλεη 

ηε ζεκαηηθή νξζνγξαθία 
X   

Παξαηεξεί θαη λα καζαίλεη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε κηα ιέμε κε ηα πξνζθχκαηα 
X   

Γλσξίδεη ηελ θιεηηθή νξζνγξαθία X   

Γλσξίδεη ηελ νξζνγξαθηθή εηθφλα ησλ ιέμεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ζχλζεζε 
X   
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8.πκπεξάζκαηα απφ Πίλαθεο 1 & 2 

 

  ην δεχηεξν πίλαθα (Πίλαθαο 2) θαίλεηαη φηη κέζα απφ ην ζρνιείν ην παηδί έρεη 

βειηησζεί αξθεηά ζρεδφλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, σζηφζν ππάξρνπλ θαη ζεκεία 

ζηα νπνία δε ζεκεηψζεθε θακία βειηίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκαληηθή πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε ζηελ νπηηθή αληίιεςε, ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη  ζε 

απηνχο ηεο αλαγλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην θσλνινγηθφ κέξνο. ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο παξνπζηάζηεθε κηα κηθξή αλάπηπμε ελψ ζην κνξθνινγηθφ-νξζνγξαθία 

δελ παξαηεξήζεθε εμέιημε. 

  χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2 ην παηδί κε ην Δχζξαπζην Υ πξηλ έιζεη ζε 

επαθή κε ην ζρνιείν, δειαδή κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ, δε κπνξνχζε λα 

δηαρεηξηζηεί ηε καθξνπξφζεζκε θαη βξαρππξφζεζκε κλήκε, ελψ ην αλαγλσζηηθφ 

θνκκάηη φπσο θαη ε γξαθή βξίζθνληαλ ζε κεδεληθφ επίπεδν. Σν γεγνλφο φηη κεηά ηελ 

πάξνδν 5 εηψλ ην παηδί κε ην ζχλδξνκν θαηάθεξε λα βειηηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ, γηα 

ηα δεδνκέλα ηνπ, ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ην θσλνινγηθφ κέξνο, ηελ νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή αληίιεςε, ηε καθξνπξφζεζκε θαη βξαρππξφζεζκε κλήκε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. Γπζηπρψο παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα φπσο ε νξζνγξαθία φπνπ 

ην παηδί δελ θαηάθεξε λα εμειηρζεί.  
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9.Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ έληαμε καζεηή 

Αξρηθέο Παξαηεξήζεηο 

ΠΗΝΑΚΑ 3    

Πεξηνρή Η: ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ   ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΠΟΛΤ 

1. Αθξόαζε    

1.1.1. Αθξνάηαη θαη αλαγλσξίδεη ήρνπο   Υ   

1.1.2. Γηαθξίλεη ήρνπο   Υ   

1.1.3. Αλαγλσξίδεη θαη κηκείηαη ήρνπο Υ   

1.1.4. Αλαγλσξίδεη θαη παξάγεη ήρνπο 

κνπζηθψλ νξγάλσλ  

Υ   

1.1.5. Αθξνάηαη θαη επαλαιακβάλεη ιέμεηο ή 

θξάζεηο κε ξπζκφ  

Υ   

1.1.6. Αθξνάηαη θαη εθηειεί εληνιέο πνπ 

αθνχεη δσληαλά ή απφ καγλεηφθσλν 

Υ   

1.1.7. Παίδεη, ερνγξαθεί θαη αθνχεη 

κνπζηθά θαη ερεηηθά παηρλίδηα  

Υ   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ Υ   

2. πκκεηνρή ζην δηάινγν πεξηκέλνληαο 

ηε ζεηξά 

   

1.2.1. Λέεη νλφκαηα ζπκκαζεηψλ  Υ   

1.2.2. Ολνκάδεη αληηθείκελα  Υ   

1.2.3. Ολνκάδεη ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο  Υ   

1.2.4. Ολνκάδεη ηα λνκίζκαηα  Υ   

1.2.5. Λέεη ζπιιαβέο  Υ   

1.2.6. Αλαθνηλψλεη ηα λέα ηεο εκέξαο  Υ   

1.2.7. Αλαθέξεη δξαζηεξηφηεηεο απφ ην 

θνληηλφ/καθξηλφ παξειζφλ θαη κέιινλ 

Υ   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ Υ   

3. Έθθξαζε ζαθήο θαη αθξηβήο    

1.3.1. Λέεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο  Υ   

1.3.2. Υξεζηκνπνηεί ηα ξήκαηα ζην ζσζηφ 

αξηζκφ θαη ρξφλν  

Υ   

1.3.3. Υξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα επίζεηα  Υ   

1.3.4. Κάλεη εξσηήζεηο  Υ   

1.3.5. Υξεζηκνπνηεί θαηαθαηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πξνηάζεηο 

Υ   

1.3.6. Δθθξάδεηαη κπξνζηά ζε άιινπο Υ   

1.3.7. Πεξηγξάθεη θαη δηεγείηαη πξνθνξηθά Υ   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ Υ   
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Πεξηνρή ΗΗ: ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ      

1. Γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθόηεηα    

2.1.1. Δθηειεί θηλήζεηο γεληθήο 

θηλεηηθφηεηαο  

Υ   

2.1.2. Απηνεμππεξεηείηαη  Υ   

2.1.3. Φξνληίδεη ηελ αηνκηθή ηνπ 

θαζαξηφηεηα  

Υ   

2.1.4. Καζαξίδεη ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί  

Υ   

2.1.5. Αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο  

Υ   

2.1.6. πληνλίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ  Υ   

2.1.7. Κάλεη θνιάδ κε δηάθνξα πιηθά, 

ζχκθσλα κε νδεγίεο 

Υ   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ Υ   

2. Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν    

2.2.1. Οξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν   X  

2.2.2. Πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε ηε 

βνήζεηα αληηθεηκέλσλ  

 X  

2.2.3. Δθηειεί αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ 

κε ηε βνήζεηα παηδαγσγηθνχ πιηθνχ 

X   

2.2.4. Δθηειεί δηαδξνκέο   X  

2.2.5. Δθηειεί δηαδξνκέο κε πξαγκαηηθέο 

κεηαθηλήζεηο  

 X  

2.2.6. Σαθηνπνηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ 

αληηθείκελα θαη ην ρψξν ηνπ  

X   

2.2.7. Δθηειεί κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν 

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

3. Ο ξπζκόο θαη ν ρξόλνο    

2.3.1. Αληηιακβάλεηαη ην ξπζκφ X   

2.3.2. Δθηειεί ξπζκηθέο θηλήζεηο X   

2.3.3. Αληηιακβάλεηαη ην ρξφλν  X   

2.3.4. Λέεη ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο  X   

2.3.5. Λέεη ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο  X   

2.3.6. Λέεη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο  X   

2.3.7. Γλσξίδεη ηελ ψξα X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

4. Η πιεπξίσζε    
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2.4.1. Γείρλεη θαη ιέεη κέξε ηνπ ζψκαηνο  X   

2.4.2. Γείρλεη θαη ιέεη κέξε ηνπ ζψκαηνο 

κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε 

X   

2.4.3. Δθηειεί θπθιηθέο θηλήζεηο  X   

2.4.4. Ηζνξξνπεί θαη θηλείηαη ζην έλα πφδη X   

2.4.5. Δθηειεί θηλήζεηο αθξηβείαο κε 

νδεγίεο 

X   

2.4.6. Αλαγλσξίδεη πεξηγξάκκαηα κεξψλ 

ηνπ ζψκαηνο 

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

Πεξηνρή IIΗ: ΝΟΖΣΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ     

1. Οπηηθή κλήκε    

3.1.1. Λέεη νλφκαηα πξνζψπσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ πνπ είδε  

 X  

3.1.2. Θπκάηαη ην πεξηερφκελν κηαο θάξηαο 

πνπ είδε 

 X  

3.1.3. Θπκάηαη ηη δείρλνπλ νη θάξηεο πνπ 

είδε 

 X  

3.1.4. Θπκάηαη ηα λνκίζκαηα πνπ είδε X   

3.1.5. Λέεη ηα ρξψκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ νη 

θάξηεο πνπ ηνπ δείμακε  

 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

2. Αθνπζηηθή κλήκε    

3.2.1. Λέεη νλφκαηα πνπ άθνπζε  X   

3.2.2. Δπαλαιακβάλεη ιέμεηο θαη αξηζκνχο 

πνπ άθνπζε 

X   

3.2.3. Δπαλαιακβάλεη ηα ρξψκαηα πνπ 

άθνπζε  

X   

3.2.4. Δπαλαιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ 

άθνπζε  

X   

3.2.5. Λέεη θαη δείρλεη δηεπζχλζεηο θαη 

δηαδξνκέο φηαλ ηνπ δεηείηαη 

X   

3.2.6. Λέεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε 

απηά πνπ άθνπζε 

X   

3.2.7. πλδέεη ρξνληθά γεγνλφηα πνπ ηνπ 

δηεγήζεθαλ 

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

3. Λεηηνπξγηθή κλήκε    

3.3.1. Λέεη θαη αλαγλσξίδεη ην φλνκά ηνπ   X  
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3.3.2. Λέεη νλφκαηα πξνζψπσλ   X  

3.3.3. Λέεη νλφκαηα αληηθεηκέλσλ   X  

3.3.4. Ολνκάδεη φζπξηα, δπκαξηθά, ζθφλεο 

θαη πγξά 

 X  

3.3.5. Λέεη ηηο έλλνηεο: α) Φειφ – θνληφ  X  

β) Μεγάιν – κηθξφ γ) Υνληξφ – ιεπηφ  X  

δ) Φειά – ρακειά ε) Βαξχ – ειαθξχ   X  

3.3.6. Λέεη αληηθείκελα, δψα θαη ζθελέο πνπ 

είδε ζηελ ηειεφξαζε  

 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

4. πγθέληξσζε πξνζνρήο    

3.4.1. Αληηιακβάλεηαη θαη ζπγθεληξψλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζ’ απηφ πνπ βιέπεη 

X   

3.4.2. πγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ, φηαλ 

πεξπαηάεη 

X   

3.4.3. Αληηιακβάλεηαη θαη ζπγθεληξψλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ, φηαλ παίδεη 

X   

3.4.4. Γηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ γηα 

νξηζκέλν ρξφλν  

X   

3.4.5. Νηχλεηαη, ρηελίδεηαη θαη πιέλεηαη κε 

πξνζνρή  

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

5. Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε    

3.5.1. Σαμηλνκεί αληηθείκελα-παηρλίδηα  X   

3.5.2. Σαμηλνκεί γεσκεηξηθά ζρήκαηα  X   

3.5.3. Γηαηάζζεη αληηθείκελα X   

3.5.4. Γηαηάζζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα X   

3.5.5. Γηαηάζζεη λνκίζκαηα X   

3.5.6. Κάλεη αληηζηνηρίζεηο X   

3.5.7. Καηαλνεί ηε δηαηήξεζε ηεο κάδαο θαη 

ηνπ βάξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ 

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

6. πιινγηζκνί    

3.6.1. Βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο πνπ 

βιέπεη 

X   
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3.6.2. Λέεη κε ινγηθή ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο X   

3.6.3. Καηαλνεί εκηηειή δσγξαθηθά ζρέδηα X   

3.6.4. Βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά ήρνπο κε 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο 

X   

3.6.5. Κάλεη ινγηθνχο πίλαθεο  X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

Πεξηνρή ΗV: ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ  

   

1. Αλάπηπμε ηνπ Απηνζπλαηζζήκαηνο    

4.1.1. Γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ην πξφβιεκά 

ηνπ/ηεο 

X   

4.1.2. Αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκά ηνπ/ηεο  X   

4.1.3. Παξνπζηάδεη θαιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ 

ηνπ/ηεο πξνο ηα έμσ 

X   

4.1.4. Απνδέρεηαη ηνπο άιινπο X   

4.1.5. Απνδέρεηαη ηελ απνηπρία ηνπ/ηεο X   

4.1.6. Υαίξεηαη ηελ επηηπρία ηνπ/ηεο x X   

4.1.7. Δθηηκά ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο θαη ηνπο 

άιινπο 

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

2. Αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αιιειεπηδξαζηηθή 

κάζεζε κε ην πεξηβάιινλ 

   

4.2.1. Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε  X   

4.2.2. Ρσηάεη φηαλ έρεη απνξίεο x X   

4.2.3. Αλαθαιχπηεη θαηλνχξηα πξφζσπα θαη 

πξάγκαηα 

X   

4.2.4. Γλσξίδεη ηα δψα X   

4.2.5. Γλσξίδεη ηα θπηά X   

4.2.6. Φξνληίδεη ην πεξηβάιινλ X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

3. Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη 

ζπλεξγαζία κε ηα πξόζσπα ηελ 

θνηλόηεηαο. 

   

4.3.1. πλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηεο 

νηθνγέλεηαο  

X   

4.3.2. πλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

X   



 

73 
 

4.3.3. πλεξγάδεηαη κε πξφζσπα εθηφο 

ζρνιείνπ 

X   

4.3.4. Γλσξίδεηαη κε άιια παηδηά X   

4.3.5. Κάλεη αζθήζεηο ραιάξσζεο X   

4.3.6. Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί θηιηθέο 

ζρέζεηο 

X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Παξαθάησ αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εηδηθήο αγσγήο πάλσ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. 
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10.Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ έληαμε καζεηή 

Σειηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4    

Πεξηνρή Η: ΠΡΟΦΟΡΗΚΟ ΛΟΓΟ   ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΠΟΛΤ 

1. Αθξόαζε    

1.1.1. Αθξνάηαη θαη αλαγλσξίδεη ήρνπο    Υ  

1.1.2. Γηαθξίλεη ήρνπο    Υ  

1.1.3. Αλαγλσξίδεη θαη κηκείηαη ήρνπο  Υ  

1.1.4. Αλαγλσξίδεη θαη παξάγεη ήρνπο 

κνπζηθψλ νξγάλσλ  
 Υ  

1.1.5. Αθξνάηαη θαη επαλαιακβάλεη ιέμεηο ή 

θξάζεηο κε ξπζκφ  
 Υ  

1.1.6. Αθξνάηαη θαη εθηειεί εληνιέο πνπ 

αθνχεη δσληαλά ή απφ καγλεηφθσλν 
 Υ  

1.1.7. Παίδεη, ερνγξαθεί θαη αθνχεη 

κνπζηθά θαη ερεηηθά παηρλίδηα  
 Υ  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  Υ  

2. πκκεηνρή ζην δηάινγν πεξηκέλνληαο 

ηε ζεηξά 

   

1.2.1. Λέεη νλφκαηα ζπκκαζεηψλ   Υ  

1.2.2. Ολνκάδεη αληηθείκελα   Υ  

1.2.3. Ολνκάδεη ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο  Υ   

1.2.4. Ολνκάδεη ηα λνκίζκαηα  Υ   

1.2.5. Λέεη ζπιιαβέο   Υ  

1.2.6. Αλαθνηλψλεη ηα λέα ηεο εκέξαο  Υ   

1.2.7. Αλαθέξεη δξαζηεξηφηεηεο απφ ην 

θνληηλφ/καθξηλφ παξειζφλ θαη κέιινλ 
Υ   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ Υ   

3. Έθθξαζε ζαθήο θαη αθξηβήο    

1.3.1. Λέεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο   Υ  

1.3.2. Υξεζηκνπνηεί ηα ξήκαηα ζην ζσζηφ 

αξηζκφ θαη ρξφλν  
Υ   

1.3.3. Υξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα επίζεηα  Υ   

1.3.4. Κάλεη εξσηήζεηο  Υ   

1.3.5. Υξεζηκνπνηεί θαηαθαηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πξνηάζεηο 
Υ   

1.3.6. Δθθξάδεηαη κπξνζηά ζε άιινπο Υ   
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1.3.7. Πεξηγξάθεη θαη δηεγείηαη πξνθνξηθά Υ   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ Υ   

Πεξηνρή ΗΗ: ΦΤΥΟΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ      

1. Γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθόηεηα    

2.1.1. Δθηειεί θηλήζεηο γεληθήο 

θηλεηηθφηεηαο  
 Υ  

2.1.2. Απηνεμππεξεηείηαη   Υ  

2.1.3. Φξνληίδεη ηελ αηνκηθή ηνπ 

θαζαξηφηεηα  
 Υ  

2.1.4. Καζαξίδεη ηα αληηθείκελα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί  
Υ   

2.1.5. Αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο  
 Υ  

2.1.6. πληνλίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ  Υ   

2.1.7. Κάλεη θνιάδ κε δηάθνξα πιηθά, 

ζχκθσλα κε νδεγίεο 
 Υ  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  Υ  

2. Πξνζαλαηνιηζκόο ζην ρώξν    

2.2.1. Οξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν   X  

2.2.2. Πξνζαλαηνιίδεηαη ζην ρψξν κε ηε 

βνήζεηα αληηθεηκέλσλ  
 X  

2.2.3. Δθηειεί αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ 

κε ηε βνήζεηα παηδαγσγηθνχ πιηθνχ 
 X  

2.2.4. Δθηειεί δηαδξνκέο   X  

2.2.5. Δθηειεί δηαδξνκέο κε πξαγκαηηθέο 

κεηαθηλήζεηο  
 X  

2.2.6. Σαθηνπνηεί ηα πξνζσπηθά ηνπ 

αληηθείκελα θαη ην ρψξν ηνπ  
 X  

2.2.7. Δθηειεί κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν 
 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

3. Ο ξπζκόο θαη ν ρξόλνο    

2.3.1. Αληηιακβάλεηαη ην ξπζκφ   X 

2.3.2. Δθηειεί ξπζκηθέο θηλήζεηο   X 

2.3.3. Αληηιακβάλεηαη ην ρξφλν    X 

2.3.4. Λέεη ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο    X 

2.3.5. Λέεη ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο   X  

2.3.6. Λέεη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο    X 
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2.3.7. Γλσξίδεη ηελ ψξα  X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ   X 

4. Η πιεπξίσζε    

2.4.1. Γείρλεη θαη ιέεη κέξε ηνπ ζψκαηνο   X  

2.4.2. Γείρλεη θαη ιέεη κέξε ηνπ ζψκαηνο 

κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε 
   

2.4.3. Δθηειεί θπθιηθέο θηλήζεηο   X  

2.4.4. Ηζνξξνπεί θαη θηλείηαη ζην έλα πφδη  X  

2.4.5. Δθηειεί θηλήζεηο αθξηβείαο κε 

νδεγίεο 
 X  

2.4.6. Αλαγλσξίδεη πεξηγξάκκαηα κεξψλ 

ηνπ ζψκαηνο 
 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

Πεξηνρή IIΗ: ΝΟΖΣΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ     

1. Οπηηθή κλήκε    

3.1.1. Λέεη νλφκαηα πξνζψπσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ πνπ είδε  
 X  

3.1.2. Θπκάηαη ην πεξηερφκελν κηαο θάξηαο 

πνπ είδε 
 X  

3.1.3. Θπκάηαη ηη δείρλνπλ νη θάξηεο πνπ 

είδε 
 X  

3.1.4. Θπκάηαη ηα λνκίζκαηα πνπ είδε  X  

3.1.5. Λέεη ηα ρξψκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ νη 

θάξηεο πνπ ηνπ δείμακε  
 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

2. Αθνπζηηθή κλήκε    

3.2.1. Λέεη νλφκαηα πνπ άθνπζε   X  

3.2.2. Δπαλαιακβάλεη ιέμεηο θαη αξηζκνχο 

πνπ άθνπζε 
 X  

3.2.3. Δπαλαιακβάλεη ηα ρξψκαηα πνπ 

άθνπζε  
 X  

3.2.4. Δπαλαιακβάλεη πξνηάζεηο πνπ 

άθνπζε  
 X  

3.2.5. Λέεη θαη δείρλεη δηεπζχλζεηο θαη 

δηαδξνκέο φηαλ ηνπ δεηείηαη 
 X  

3.2.6. Λέεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε 

απηά πνπ άθνπζε 
 X  

3.2.7. πλδέεη ρξνληθά γεγνλφηα πνπ ηνπ 

δηεγήζεθαλ 
 X  
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ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

3. Λεηηνπξγηθή κλήκε    

3.3.1. Λέεη θαη αλαγλσξίδεη ην φλνκά ηνπ   X  

3.3.2. Λέεη νλφκαηα πξνζψπσλ   X  

3.3.3. Λέεη νλφκαηα αληηθεηκέλσλ   X  

3.3.4. Ολνκάδεη φζπξηα, δπκαξηθά, ζθφλεο 

θαη πγξά 
 X  

3.3.5. Λέεη ηηο έλλνηεο: α) Φειφ – θνληφ  X  

β) Μεγάιν – κηθξφ γ) Υνληξφ – ιεπηφ  X  

δ) Φειά – ρακειά ε) Βαξχ – ειαθξχ   X  

3.3.6. Λέεη αληηθείκελα, δψα θαη ζθελέο πνπ 

είδε ζηελ ηειεφξαζε  
 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  

4. πγθέληξσζε πξνζνρήο    

3.4.1. Αληηιακβάλεηαη θαη ζπγθεληξψλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζ’ απηφ πνπ βιέπεη 
X   

3.4.2. πγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ, φηαλ 

πεξπαηάεη 
X   

3.4.3. Αληηιακβάλεηαη θαη ζπγθεληξψλεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ, φηαλ παίδεη 
X   

3.4.4. Γηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ γηα 

νξηζκέλν ρξφλν  
X   

3.4.5. Νηχλεηαη, ρηελίδεηαη θαη πιέλεηαη κε 

πξνζνρή  
X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

5. Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε    

3.5.1. Σαμηλνκεί αληηθείκελα-παηρλίδηα  X   

3.5.2. Σαμηλνκεί γεσκεηξηθά ζρήκαηα  X   

3.5.3. Γηαηάζζεη αληηθείκελα X   

3.5.4. Γηαηάζζεη γεσκεηξηθά ζρήκαηα X   

3.5.5. Γηαηάζζεη λνκίζκαηα X   

3.5.6. Κάλεη αληηζηνηρίζεηο X   

3.5.7. Καηαλνεί ηε δηαηήξεζε ηεο κάδαο θαη 

ηνπ βάξνπο ησλ αληηθεηκέλσλ 
X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   
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6. πιινγηζκνί    

3.6.1. Βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο πνπ 

βιέπεη 
X   

3.6.2. Λέεη κε ινγηθή ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο X   

3.6.3. Καηαλνεί εκηηειή δσγξαθηθά ζρέδηα X   

3.6.4. Βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά ήρνπο κε 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο 
X   

3.6.5. Κάλεη ινγηθνχο πίλαθεο  X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

Πεξηνρή ΗV: ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ  
   

1. Αλάπηπμε ηνπ Απηνζπλαηζζήκαηνο    

4.1.1. Γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ην πξφβιεκά 

ηνπ/ηεο 
X   

4.1.2. Αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκά ηνπ/ηεο  X   

4.1.3. Παξνπζηάδεη θαιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ 

ηνπ/ηεο πξνο ηα έμσ 
X   

4.1.4. Απνδέρεηαη ηνπο άιινπο X   

4.1.5. Απνδέρεηαη ηελ απνηπρία ηνπ/ηεο X   

4.1.6. Υαίξεηαη ηελ επηηπρία ηνπ/ηεο x X   

4.1.7. Δθηηκά ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο θαη ηνπο 

άιινπο 
X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

2. Αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αιιειεπηδξαζηηθή 

κάζεζε κε ην πεξηβάιινλ 

   

4.2.1. Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε  X   

4.2.2. Ρσηάεη φηαλ έρεη απνξίεο x X   

4.2.3. Αλαθαιχπηεη θαηλνχξηα πξφζσπα θαη 

πξάγκαηα 
X   

4.2.4. Γλσξίδεη ηα δψα  X  

4.2.5. Γλσξίδεη ηα θπηά X   

4.2.6. Φξνληίδεη ην πεξηβάιινλ X   

ΜΔΗ ΣΙΜΗ X   

3. Αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη 

ζπλεξγαζία κε ηα πξόζσπα ηελ 

θνηλόηεηαο. 
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4.3.1. πλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηεο 

νηθνγέλεηαο  
 X  

4.3.2. πλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 
 X  

4.3.3. πλεξγάδεηαη κε πξφζσπα εθηφο 

ζρνιείνπ 
 X  

4.3.4. Γλσξίδεηαη κε άιια παηδηά  X  

4.3.5. Κάλεη αζθήζεηο ραιάξσζεο  X  

4.3.6. Αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί θηιηθέο 

ζρέζεηο 
 X  

ΜΔΗ ΣΙΜΗ  X  
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11.πκπεξάζκαηα απφ Πίλαθεο 3 & 4 

 

  Ο ηξίηνο θαη ηέηαξηνο πίλαθαο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ κε 

Δχζξαπζην Υ κπνξνχκε λα δνχκε πσο φζνλ αθνξά ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ην παηδί 

δελ παξνπζίαζε θάπνηα ηδηαίηεξε αλάπηπμε. ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο 

ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε αλάπηπμε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ 

ρξφλνπ. ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, φπνπ θαη ην ζχλδξνκν είλαη πην έληνλν απφ 

θχζε ηνπ, βειηίσζε ζεκεηψζεθε κφλν ζην ζηελ αθνπζηηθή κλήκε. Σέινο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, επίζεο δελ εληνπίζηεθε ηδηαίηεξε πξφνδνο αιιά ην 

παηδί άξρηζε λα θνηλσληθνπνηείηαη πεξηζζφηεξν θαη λα ζπλεξγάδεηαη έζησ θαη 

ιίγν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

  πσο βιέπνπκε θαη απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηα παηδηά κε 

Δχζξαπζην Υ δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηα Μαζεκαηηθά θαη απηφ δελ νθείιεηαη 

ηφζν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν ζην γελεηηθφ απηφ ζχλδξνκν. Δπηπιένλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ε έληνλε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα πνπ 

έρεη, ηνλ πεξηνξίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πξφνδφ ηνπ 

καζεζηαθά. 

  Οη παξαθάησ πίλαθεο δείρλνπλ κε ηεζιαζκέλε γξακκή ηηο αξρηθέο θαη ηειηθέο 

παξαηεξήζεηο πάλσ ζηελ πξφνδν θαη ηεο εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε Δχζξαπζην Υ 

Υξσκφζσκα κεηά ηελ πάξνδν 5 εηψλ, πάλσ ζηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ζηε γξακκή καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο θαη ζηε γξακκή 

πιαηζίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο. Με θίηξηλν ρξψκα 

απνηππψλεηαη θάζε θνξά ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί 

κε Δχζξαπζην Υ, ελψ ζηηο πξψηεο ζηήιεο έρνπκε ηηο ηάμεηο θαη ηα εμάκελα. Έηζη 

κπνξνχκε λα δνχκε πφζα εμάκελα θάησ βξίζθεηαη ην παηδί φζνλ αθνξά ηε 

λνεηηθή ειηθία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ειηθία ηνπ, αιιά θαη ηελ πξφνδν 

πνπ έρεη θάλεη κέζα ζηα ρξφληα κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ. 
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12.ΓΡΑΜΜΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ  

Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 

ΠΗΝΑΚΑ 5. 
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Β’ Δ δεκ.              
Α’ Δ δεκ.              
Β’ Γ δεκ.              
Α’ Γ δεκ.              
Β΄ Γ δεκ.              
Α΄  Γ δεκ.              
Β΄  Β δεκ.              
Α΄  Β δεκ.              
Β΄  Α δεκ.              
Α΄  Α δεκ.              
Β΄  Νήπην              
Α΄  Νήπην     Υ Υ Υ Υ     Υ 
Β΄  Πξν 

Ν1 
           Υ  

Α΄ Πξν 

Ν1 
Υ Υ Υ Υ     Υ Υ Υ   

Β΄ Πξν 

Ν2 
             

Α΄ Πξν 

Ν2 
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13.ΓΡΑΜΜΖ ΓΔΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ  

Σειηθέο παξαηεξήζεηο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6.  
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Β’ Δ δεκ.              

Α’ Δ δεκ.              

Β’ Γ δεκ.              

Α’ Γ δεκ.              

Β΄ Γ δεκ.              

Α΄  Γ δεκ.              

Β΄  Β δεκ.     Υ Υ        

Α΄  Β δεκ.              

Β΄  Α δεκ. Υ Υ Υ Υ   Υ      Υ 

Α΄  Α δεκ.        Υ Υ Υ Υ Υ  

Β΄  Νήπην              

Α΄  Νήπην              

Β΄  Πξν Ν1              

Α΄ Πξν Ν1              

Β΄ Πξν Ν2              

Α΄ Πξν Ν2              
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14.πκπεξάζκαηα απφ Πίλαθεο 5 & 6 

  πσο παξαηεξνχκε απφ ηνπ πίλαθεο 5 θαη 6 ην παηδί κε ην Δχζξαπζην Υ θαηφξζσζε 

λα βειηηψζεη ζηαζεξά ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηελ θαηαλφεζε, ηελ παξαγσγή, ηνλ 

πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα. Βιέπνπκε πνιχ κηθξφηεξε πξφνδν 

ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ζηηο πξάμεηο, ζηελ 

πξνπαίδεηα, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, γεληθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

  Γπζηπρψο εθεί πνπ παξαηεξείηαη πην κηθξή βειηίσζε είλαη ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε 

αληίζεζε κε ηελ αξλεηηθή πνπ απμάλεηαη δηαξθψο. Σν παηδί ζεκεηψλεη πςειά επίπεδα 

βίαο θαη επηζεηηθφηεηαο πνπ εληζρχνπλ ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη δελ 

αθήλνπλ ρψξν ζηε ζεηηθή λα δξάζεη.  
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15.ΓΡΑΜΜΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ  

Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7. 
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Β’ Δ δεκ.                     
Α’ Δ δεκ.                     
Β’ Γδεκ.                     
Α’ Γδεκ.                     
Β΄ Γ δεκ.                     
Α΄  Γ δεκ.                     
Β΄  Βδεκ.                     
Α΄  Βδεκ.                     
Β΄  Αδεκ.                     
Α΄  Αδεκ.                     
Β΄  Νήπην                     
Α΄  Νήπην Υ Υ Υ       Υ           
Β΄  Πξν 

Ν1 
   Υ Υ Υ Υ Υ Υ         Υ   

Α΄ Πξν 

Ν1 
          Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ  Υ Υ 

Β΄ Πξν 

Ν2 
                    

Α΄ Πξν 

Ν2 
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16.ΓΡΑΜΜΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΓΤΚΟΛΗΧΝ  

 Σειηθέο παξαηεξήζεηο 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8. 
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Β’ Δ δεκ.                     

Α’ Δ δεκ.                     

Β’ Γδεκ.                     

Α’ Γδεκ.                     

Β΄ Γ δεκ.                     

Α΄  Γ δεκ.                     

Β΄  Βδεκ.                     

Α΄  Βδεκ. Υ Υ Υ      Υ            

Β΄  Αδεκ.    Υ Υ Υ Υ Υ  Υ Υ Υ         

Α΄  Αδεκ.             Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

Β΄  Νήπην                     

Α΄  Νήπην                     

Β΄  Πξν 

Ν1 

                    

Α΄ Πξν 

Ν1 

                    

Β΄ Πξν 

Ν2 

                    

Α΄ Πξν 

Ν2 
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17.πκπεξάζκαηα απφ Πίλαθεο 7 & 8 

 

  ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηνπο πίλαθεο 7 θαη 8 παξαηεξνχκε φηη  ππήξμε 

ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ νπηηθή, αθνπζηηθή θαη νπηηθναθνπζηηθή αληίιεςε, ζηε 

γξαθνθηλεηηθφηεηα, ζηελ πξναλάγλσζε, ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. ηηο 

πνιπαηζζεηεξηαθέο  αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηε καθξνπξφζεζκε θαη 

βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη ζην ρσξνρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ε βειηίσζε ήηαλ 

εμίζνπ αμηφινγε. Γεληθά πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο  αιιά ρξεηάδεηαη 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζε απηνχο ηεο κνξθνινγίαο, ηεο ζεκαζηνινγίαο, ησλ 

αξηζκψλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο. 
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18.Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ έληαμε καζεηή 

Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο 

Αξρηθέο Παξαηεξήζεηο 
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A’ Δ δεκ.                                 
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A’ Γδεκ.                 
Β΄ Γ δεκ.                 
Α΄  Γ δεκ.                 
Β΄  Βδεκ.                 
Α΄  Βδεκ.      

 
 

           

Β΄  Αδεκ.                 
Α΄  Αδεκ.                 
Β΄  Νήπην                 
Α΄  Νήπην                 
Β΄  Πξν 

Ν1 
    

x 
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Α΄  Πξν 

Ν1 
x x x        
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Β΄ Πξν 

Ν2 
           

x 

 

x 

 

x 
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x 

 

x 
Α΄ Πξν 

Ν2 
                

ΠΗΝΑΚΑ 9. 
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19.Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ έληαμε καζεηή 

Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο 

Σειηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10. 
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Β΄  Βδεκ.                 
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   x        

Β΄  Αδεκ.  
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Α΄  Αδεκ.   x  x x    x      x 
Β΄  Νήπην  

x 

 

      

x 

         

Α΄  Νήπην  x         x x x x x  
Β΄  ΠξΝ1                 
Α΄  ΠξΝ1                 
Β΄ ΠξΝ2                 
Α΄ ΠξΝ2                 
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20.πκπεξάζκαηα απφ Πίλαθεο 9 & 10 

 

  ηνπο πίλαθεο 9 θαη 10  ζηελ Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππφ έληαμε 

καζεηή - Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ε ηεζιαζκέλε 

γξακκή θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηηο κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο θπξίσο ζηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο. Ξεθηλψληαο απφ εθεί πνπ 

εκθαλίζηεθε κεγαιχηεξε αλάπηπμε, βιέπνπκε φηη ε αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ε 

νπηηθή,  αθνπζηηθή θαη εξγαδφκελε κλήκε βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά. Μηθξή πξφνδν 

παξνπζίαζαλ θαη νη ηνκείο ζαθνχο έθθξαζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνπ  ξπζκνχ θαη 

ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο. Δθεί πνπ δηαπηζηψζεθαλ πην 

ρακειά πνζνζηά ήηαλ  ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ζηνπο ζπιινγηζκνχο ζηε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα.   
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21.ΓΡΑΜΜΖ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ (ΠΑΠΔΑ) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 11. 
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Α΄  Γ δεκ.                

Β΄  Β δεκ.                
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Β΄  Α δεκ.                
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Α΄  Νήπην x x              

Β΄  Πξν Ν1           x x x x x 

Α΄ Πξν Ν1   x x x x x x x x      

Β΄ Πξν Ν2                

Α΄ Πξν Ν2                

Μαζεζηαθή 

εηνηκφηεηα 1 

 Αθαδεκ. 

δεμηφηεηεο 2 

Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο 3 

Γεκηνπξγηθέο 

δξαζη. 4 

Πξνεπαγγ. 

εηνηκφηεηα 

5 
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22.ΓΡΑΜΜΖ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ (ΠΑΠΔΑ) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12. 
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Α΄  Γ δεκ.                
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Α΄  Β δεκ. x x x x        x x   

Β΄  Α δεκ.     x x x  x x x   x x 

Α΄  Α δεκ.        x        

Β΄  Νήπην                

Α΄  Νήπην                

Β΄  Πξν Ν1                

Α΄ Πξν Ν1                

Β΄ Πξν Ν2                

Α΄ Πξν Ν2                
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23.πκπεξάζκαηα απφ Πίλαθεο 11 & 12 

  ηνπο πίλαθεο 11 θαη 12 γίλεηαη αλαθνξά ζηε Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα, ζηηο 

Αθαδεκατθέο  δεμηφηεηεο, ζηηο Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζηηο Γεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα θαη ζηνπο ηνκείο πνπ απηά 

πεξηιακβάλνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βειηηψζεθαλ θπξίσο ε λνεηηθή ηθαλφηεηα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ε αλάγλσζε, ε θαηαλφεζε, ε γξαθή, ε απηνλνκία ζην 

πεξηβάιινλ, ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη νη αηζζεηηθέο ηέρλεο. ηα καζεκαηηθά φκσο 

παξακέλεη πην ζηάζηκε ε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

  Σν ζχλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ Υξσκνζψκαηνο φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη 

ζπληζηά έλα γελεηηθφ ζχλδξνκν λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη παξνπζηάδεη έλα επξχ 

θάζκα ζσκαηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δίλαη ε πην 

θνηλά αλαγλσξίζηκε αηηία ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Σν γνλίδην πνπ πξνθαιεί 

ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ ρξσκνζψκαηνο Υ θαη 

δίλεη κηα  «εχζξαπζηε» φςε ζην ρξσκφζσκα. 

  Σα θνξίηζηα ζπλήζσο, αιιά φρη πάληα, επεξεάδνληαη ιηγφηεξν απφ ην ζχλδξνκν 

ηνπ εχζξαπζηνπ Υ απφ φηη ηα αγφξηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα θνξίηζη 

έρεη δχν Υ ρξσκνζψκαηα (έλα απφ ηε κεηέξα ηεο θαη έλα απφ ηνλ παηέξα ηεο), 

ελψ έλα αγφξη έρεη κφλν έλα (απφ ηε κεηέξα ηνπ). Έλα θνξίηζη πνπ έρεη κηα πιήξε 

κεηάιιαμε "εχζξαπζηνπ" X, έρεη επίζεο έλα "θαιφ" X θαη ην δηθφ ηεο "θαιφ" X 

κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηθνχ ηεο 

"εχζξαπζηνπ" X. Έλα αγφξη δελ έρεη "θαιφ" ρξσκφζσκα Υ γηα λα βνεζήζεη ην 

"εχζξαπζην" X γηαηί ην άιιν θπιεηηθφ ηνπ ρξσκφζσκα είλαη ην Τ. 

  Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ζπκβαίλνπλ επεηδή ην 

κεηαιιαγκέλν γνλίδην δελ κπνξεί λα παξάγεη αξθεηά κηα πξσηεΐλε πνπ απαηηείηαη 

απφ ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο, εηδηθά απφ ηα θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ, ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά. Ζ πνζφηεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα 

απηήο ηεο πξσηεΐλεο, ζε θάζε κέξνο, θαζνξίδνπλ ην πφζν ζνβαξά είλαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ. Ζ πην αηζζεηή θαη ζηαζεξή επίδξαζε ηνπ 

Δχζξαπζηνπ Υ Υξσκνζψκαηνο είλαη ζηελ επθπΐα, αιιά θαη ζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε, ζηελ Κνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νκηιία θαη ηε 

γιψζζα θαη ηέινο ζηα αηζζεηήξηα (Guttmacher, 2003, ζ. 1) 

  Σα παηδηά κε Δχζξαπζην Υ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζηε 

κάζεζε, ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάζακε ζηελ εξγαζία απηή παξαηεξνχκε φηη ην παηδί κε 

Δχζξαπζην Υ αληηκεησπίδεη αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε κάζεζε. 

Τπάξρνπλ ηνκείο πνπ κπνξνχλ κε ηα θαηάιιεια κέζα λα εμειηρζνχλ θαη άιινη 

πνπ δχζθνια κεηαβάιινληαη. Σν ζχλδξνκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζεηηθφηεηα 

θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα θαζηζηνχλ ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ κηα πνιχ δχζθνιε 
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δηαδηθαζία. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκκαρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη  θπζηθά 

ελήκεξνη πάλσ ζην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

  ηαλ γελληέηαη έλα νπνηνδήπνηε παηδί πξνθαινχληαη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο γηα ηηο νπνίεο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο είλαη θάπσο 

πξνεηνηκαζκέλνη θαη πξνζαξκφδνληαη. κσο πνηέ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα 

ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξίεο θαη θπζηθά δελ είλαη θαζφινπ 

πξνεηνηκαζκέλνη θαη γηα ηα επαθφινπζα πνπ θέξεη ε παξνπζία ελφο ηέηνηνπ 

παηδηνχ. Γηα ηνπο πην πνιινχο γνλείο ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη 

αμεπέξαζην, αθνχ εθηφο απφ ηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο 

πνπ ζα ην ρεηξηζηνχλ έξρνληαη αληηκέησπνη θαη κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη νξηζκέλεο θνξέο κε ηε ζηήξημε απφ ην θξάηνο (Mαξγαξίηε, ζ. 9). 

  Ζ νηθνγέλεηα ζε πξψην επίπεδν πξέπεη λα δερζεί ην ακεηάθιεην ηεο θαηάζηαζεο 

θαη λα «πελζήζεη» είηε ην πγηέο παηδί πνπ δελ κπφξεζε λα θέξεη ζηνλ θφζκν, είηε 

κηα πξνεγνχκελε πην εχθνιε δσή, κε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πγηή θαη δίρσο 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Πξηλ φκσο θαηαθέξεη λα θηάζεη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο 

απνδνρήο, πεξλά απφ ηε θάζε ηεο άξλεζεο ηεο αλαπεξίαο θαη πξνζπαζεί κέζα ζ’ 

έλαλ κάηαην αγψλα λα ηελ εμαθαλίζεη. Καζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν μεθηλνχλ 

αηειείσηεο επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο, ζε πξαθηηθνχο, ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, πνπ ππνβάιινπλ ην παηδί ζε ζαπκαηνπξγέο 

εγρεηξήζεηο θαη ζε καγηθέο ζεξαπείεο. Άιινηε, αζπάδνληαη κηα ζπκπεξηθνξά θαηά 

ηελ νπνία αγλννχλ ηε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ, ζεσξψληαο φηη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη νθείινληαη ζηελ ηεκπειηά ηνπ θαη ζηελ έιιεηςε πξνζπάζεηαο 

(Mαξγαξίηε, ζ. 11). 

  Σα παηδηά κε εχζξαπζην Υ δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ, ιφγσ 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ νκηιίαο ή ιφγσ ππεξθηλεηηθφηεηαο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα 

ραίξνληαη γηα ηα απιά κηθξά πξάγκαηα. Δπεηδή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα λα βνεζεζεί θαηάιιεια ην 

παηδί, ην κεγαιχηεξν βάξνο πέθηεη ζηνπο γνλείο ηνπ. Γη’ απηφ θαη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε φια ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, γνλείο θαη αδέξθηα, ηνπ παηδηνχ κε χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ 

Υξσκνζψκαηνο. 
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  Με ηελ εθπαίδεπζε πνπ δέρηεθε ην παηδί κε ην χλδξνκν ζην Δηδηθφ ρνιείν 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξνπζίαζε ζεκαληηθή πξφνδν παξά ηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο. Ζ πξφνδνο δελ ήηαλ αλάινγε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φκσο ην παηδί 

θαηφξζσζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν, ηελ πεξηνρή ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο ελψ ν ηνκέαο ηεο νξζνγξαθίαο δελ εμειίρζεθε ζεκαληηθά. Οη 

λνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο δέρηεθαλ αλάπηπμε, παξφια απηά επεηδή φπσο έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη ην χλδξνκν ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ζπληζηά έλα γελεηηθφ ζχλδξνκν 

λνεηηθήο πζηέξεζεο, είλαη επαθφινπζν νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ παηδηνχ λα 

βξίζθνληαη πάληνηε πνιχ ρακειφηεξα απφ ην θπζηνινγηθφ. ην ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν ζεκεηψζεθε αξθεηή πξφνδνο, αιιά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ε 

επηζεηηθφηεηά ηνπ ηνλ θξαηνχλ πίζσ. 
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