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Ενημερωτικό υλικό για το
Σύνδρομο Gilles de la Tourette

(Παναγιωτίδου Ευδοξία, Ψυχολόγος 1ο ΚΕΣΥ Α΄ Θεσσαλονίκης)

Θεωρητικό πλαίσιο

Το Σύνδρομο Tourette (Τουρέτ) ή αλλιώς Σύνδρομο Gilles de la Tourette είναι μια

νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών κινητικών και

φωνητικών τικ. Τα τικ είναι ξαφνικές, ταχείες, επαναλαμβανόμενες, άσκοπες, άρρυθμες,

στερεοτυπικές συσπάσεις κινητικών ή φωνητικών μυών. Υπάρχουν δυο είδη τικ: κινητικά και

φωνητικά. Τα τικ επίσης μπορεί να είναι απλά ή πολύπλοκα. Παραδείγματα των διαφόρων

τύπων τικ:

Απλά κινητικά: Ανοιγοκλείσιμο ματιών, τίναγμα κεφαλιού, ανασήκωμα του ώμου,μορφασμοί

προσώπου

Απλά φωνητικά: Καθάρισμα του λαιμού, ρούφηγμα της μύτης, κραυγές, πλατάγισμα της

γλώσσας

Πολύπλοκα κινητικά: Πηδήματα, άγγιγμα άλλων προσώπων ή πραγμάτων, στριφογύρισμα γύρω

από τον εαυτό και μερικές φορές αυτοτραυματικές πράξεις όπως κτύπημα ή δάγκωμα των

χεριών.

Πολύπλοκα φωνητικά: Άσχετες λέξεις ή φράσεις, κοπρολαλία (κοινωνικά απαράδεκτες λέξεις),

ηχολαλία (επανάληψη ενός ήχου, μιας λέξης ή μιας φράσης που μόλις έχει ακουστεί) και

παλιλαλία (επανάληψη της τελευταίας λέξης που το ίδιο το παιδί έχει πει).

Στην πορεία της διαταραχής εμφανίζονται διαρκώς καινούργια τικ και εξαφανίζονται τα

παλιότερα. Τα κινητικά και φωνητικά τικ κατά κανόνα επιδεινώνονται από το άγχος, το στρες,

την ανία, την κούραση και την έξαψη ενώ ο ύπνος, ο πυρετός, η χαλάρωση ή η συγκέντρωση σε

μια ευχάριστη εργασία συνήθως οδηγούν σε παροδική εξαφάνιση των συμπτωμάτων.

Συμπεριφορικές προκλήσεις – Συνοδές δυσκολιες

- το παιδί αδυνατεί να εμποδίσει τον εαυτό του από την έκφραση των σκέψεών του ή από

ενέργειες που οι περισσότεροι μαθητές μπορούν να ελέγξουν (απρεπή σχόλια, συναισθηματικά

ξεσπάσματα, βρισιές, εκρήξεις θυμού ή εναντιωματική/προκλητική συμπεριφορά, έντονη

παρορμητικότητα).

- το παιδί συχνά μπορεί να επιδεικνύει συμπεριφορές που είναι ανώριμες για την ηλικία του,

παρόλο που μπορεί να έχει υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες. Οι ενήλικες μπορεί να θεωρούν

οτι αυτές οι συμπεριφορές είναι σκόπιμες, όμως οι συμπεριφορές αυτές θα πρέπει να γίνουν

κατανοητἐς ως κομμάτι της διαταραχής του.
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- το παιδί με Tourette μπορεί να παρουσιάζει άκαμπτη σκέψη, τελειομανία, δυσκολία

προσαρμογής σε αλλαγές ρουτίνας, ελλείμματα στις κοινωνικές του δεξιότητες, αδυναμία

απάντησης με κατάλληλο τρόπο και δυσκολία έναρξης ή ολοκλήρωσης μιας εργασίας.

- το παιδί μπορεί να αρνηθεί την υποστήριξη που του δίνεται επειδή δεν επιθυμεί να

διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους συμμαθητές του

- το παιδί με Tourette συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες ακουστικής και οπτικής επεξεργασίας

των πληροφοριών και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απαντήσει σε μια ερώτηση ή οδηγία

- το παιδί με Tourette συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας και μπορεί

να ενοχλείται έντονα από θορύβους, έντονα φώτα, συγκεκριμένα υφάσματα, συγκεκριμένες

γεύσεις ή μυρωδιές κτλ.

- το παιδί με Tourette συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής του. Τα

τικ, η έντονη κινητικότητα και οι εμμονές που παρουσιάζει παρεμποδίζουν την ικανότητά του

για προσοχή.

- το παιδί με Tourette συνήθως παρουσιάζει δυσκολίες ανάγνωσης (ακόμα κι ένα μέτριας

συχνότητας τικ, όπως ανοιγόκλειμα ματιών, μπορεί να κάνει την ανάγνωση πολύ δύσκολη) ή/και

δυσκολίες στο γραπτό λόγο (δυσγραφία, ακατάστατο γραπτό, αργός ρυθμός γραφής, άρνηση

γραφής)

- το παιδί με Tourette συνήθως βιώνει έντονο άγχος λόγω όλων των ανωτέρω δυσκολιών.

Τρόποι αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον

Οι μαθητές με Σύνδρομο Tourette (ΣΤ) χρειάζονται ένα ανεκτικό περιβάλλον που να τους

ενθαρρύνει να εργαστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αλλά και που να είναι αρκετά

ευέλικτο ώστε να υποστηρίξει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να

περιλαμβάνει για παράδειγμα ένα προσωπικό χώρο μελέτης, εξετάσεις πιθανά εκτός τάξης,

όπως και περισσότερο χρόνο στις γραπτές δοκιμασίες (μείωση άγχους).

Επειδή το ΣΤ είναι νευρολογική και όχι ψυχολογική διαταραχή, η εκπαίδευση του μαθητή δε θα

πρέπει να εστιάζει στο να ξεπεράσει τη διαταραχή. Αντιθέτως θα πρέπει να εστιάζει στην

ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης, οι οποίες μαζί με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή

μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά τη λειτουργικότητα των μαθητών με ΣΤ. Αυτές οι

στρατηγικές αντιμετώπισης θα πρέπει να στοχεύουν στην τροποποίηση του περιβάλλοντος και

όχι στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Αυτό σημαίνει οτι το σχολικό περιβάλλον

θα πρέπει να λειτουργεί προληπτικά προλαβαίνοντας τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές (τις

οποίες δεν μπορεί να ελέγξει το παιδί) και όχι αντιδρώντας στη συμπεριφορά αφού εκδηλωθεί

(συμπεριφορικές μέθοδοι, όπως συστήματα αμοιβών ή τιμωρίες, δεν είναι αποτελεσματικές).
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Λειτουργώ προληπτικά όταν:

- Αγνοώ τα συμπτώματα που μπορούν να αγνοηθούν (αγνοώ τα τικ και κάποια σχόλια ή

παρορμητικές συμπεριφορές, όχι τις εκρήξεις θυμού ή τα συναισθηματικά ξεσπάσματα)

- Είμαι σε εγρήγορση ωστε να εντοπίζω τα σήματα πριν την εκδήλωση της συμπεριφοράς και να

δίνω ευκαιρία μικρού «διαλλείμματος»

- Παρέχω ένα σταθερό περιβάλλον, μειώνω κατά το δυνατόν τις αλλαγές του

προγράμματος/ρουτίνας ή τον ενημερώνω απο πριν για επικείμενες αλλαγές

- Παρέχω υποστήριξη – πρόσωπο αναφοράς – χώρος αποφόρτισης

- Αναγνωρίζω τον μαθητή και τον διαχωρίζω από το σύμπτωμα

- Ζητώ την άποψη του μαθητή για το τί τον βοηθάει

- Ενεργοποιώ τα ταλέντα του ή τα ενδιαφέροντά του

- Μειώνω τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις, μειώνω τις εργασιες για το σπίτι, δίνω περισσότερο

χρόνο στις γραπτές δοκιμασίες, δἰνω συμπληρωματικές προφορικές ερωτήσεις όταν τα

συμπτώματα του παιδιού τον εμποδίζουν να γράψει.

-Επιδιώκω συνεργασία και καλή επικοινωνία με γονείς και θεράποντες ιατρούς.

Ο/Η εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης (ΠΣ) επιπλέον μπορεί:

 Να ενημερωθεί αναλυτικά για τις δυσκολίες του μαθητή και για όσα προτείνονται από

τη γνωμάτευση του ΚΕΣΥ, όπως και όλος ο σύλλογος των διδασκόντων

 Να ενημερώσει με διακριτικότητα τους συμμαθητές του εν απουσία του μαθητή. Να

διευκολύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση

 Να αναζητήσει ένα ασφαλές μέρος (όπου θα μπορεί να εκδηλώσει τα συμπτώματα όταν

είναι σε έξαρση), όπως το τμήμα ένταξης, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο κτλ.

 Να διερευνά πιθανές λύσεις μαζί με τον μαθητή – αν για παράδειγμα κάποια τικ είναι

ακατάλληλα (φτύσιμο, βρίσιμο, άγγιγμα άλλων), να βοηθά τον μαθητή να σκεφτεί

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα εκδηλώνει τα τικ (π.χ. να φτύσει σε ένα

χαρτομάντηλο)

 Να φροντίσει ώστε ο μαθητής να κάθεται μπροστά και στο πλάι, όχι κοντά σε παράθυρο,

καθώς τα ερεθίσματα μπορεί να τον αποσυντονίσουν

 Να συμφωνήσει με το μαθητή σε κάποια μη λεκτικά σήματα που θα μπορεί να

χρησιμοποιεί για την επαναφορά της προσοχής του
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 Να παρέχει ευκαιρίες για σύντομα διαλείμματα εκτός αίθουσας, όταν βλέπει οτι ο

μαθητής έχει κουραστεί ή όταν εκδηλώνει προειδοποιητικά σήματα υπερδιέγερσης ή

συναισθηματικού ξεσπάσματος

 Να υποστηρίζει/καθοδηγεί το μαθητή στα γραπτά διαγωνίσματα διαβάζοντας ξανά τα

ερωτήματα ή/και δίνοντας επεξηγήσεις

 Αν και εφόσον ο μαθητής δεν προλαβαίνει να αντιγράψει τις σημειώσεις του μαθήματος

από τον πίνακα ή να σημειώσει τις εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι, να

υποβοηθείται από τον εκπαιδευτικό της ΠΣ

 Όταν δίνονται εργασίες/ασκήσεις εντός της ώρας του μαθήματος να δίνεται, εφόσον

χρειάζεται, βήμα-βήμα καθοδήγηση κατατμίζοντας τα ζητούμενα των ασκήσεων σε

μικρότερα κομμάτια

 Σε συννενόηση με τους καθηγητές να επιδιώκει τη μείωση της ύλης και των εργασιών

για το σπίτι

 Προτείνεται η χρήση τετραδίου επικοινωνίας με την οικογένεια του μαθητή

 Αν παρακολουθείται ιατρικά ή ψυχοθεραπευτικά, κρίνεται απαραίτητη η συχνή

επικοινωνία με το γιατρό ή τον παιδοψυχίατρο για κατευθύνσεις και ανατροφοδότηση

Για τις δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας

Πολλοί μαθητές έχουν συγκεκριμένες αισθητηριακές ανάγκες. Η πολυκοσμία στο διάδρομο, το

κυλικείο, η αυλή και άλλα μη δομημένα περιβάλλοντα αποτελούν συχνά χώρους που

δυσκολεύουν το μαθητή. Οι μαθητές με Σύνδρομο Tourette δυσκολεύονται στη μετάβασή τους

από τη μια δραστηριότητα στην άλλη λόγω της ξαφνικής και απρόσμενης διέγερσης των

αισθήσεων. Δυνατοί ήχοι, έντονο φώς, μυρωδιές, αγγίγματα μεγενθύνονται για κάποιον με

αισθητηριακή υπερευαισθησία. Αν παρατηρήσετε οτι ο μαθητής αντιδρά έντονα σε κάποιο

αισθητηριακό ερέθισμα χρησιμοποιήστε στρατηγικές για την άμεση ανακούφισή του. Για

παράδειγμα, η μετάβαση του μαθητή από το ήσυχο και δομημένο περιβάλλον της ταξης στο

θορυβώδες διάδρομο κατά το χτύπημα του κουδουνιού μπορεί να προκαλέσει αιθητηριακή

υπερδιέγερση στο μαθητή και κατ΄επέκταση συναισθηματικό ξέσπασμα. Καλό είναι να

βρίσκεστε σχετικά κοντά στο μαθητή και σε εγρήγορση, ώστε αν υπάρξει κάποια αντίδρασή του,

να φροντίσετε με ηρεμία και σταθερότητα για την απομάκρυνσή του από το συγκεκριμένο

ερέθισμα ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές που ήδη έχει ο μαθητής για να αποφορτίζεται.
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