
Υποστήριξη μαθητών με 
σύνδρομο Τουρέτ και δια-
ταραχές Τικ 

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό 

υποστήριξης στην αναγνώριση πολύπλοκων συμπτωμάτων και να χρησιμεύει ως οδηγός 

για την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων υποστήριξης που θα επιτρέψουν στα παιδιά 

με σύνδρομο Τουρέτ (TS) και Διαταραχές Τικ να ευδοκιμήσουν τόσο κοινωνικά όσο και 
ακαδημαϊκά. Αυτή η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους εκπαιδευτικούς και 
το προσωπικό υποστήριξης στην αναγνώριση πολύπλοκων συμπτωμάτων και να χρησιμεύει 
ως οδηγός για την ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων υποστήριξης που επιτρέπουν στα 

παιδιά με σύνδρομο Τουρέτ (TS) και Διαταραχές Τικ να ευδοκιμήσουν τόσο κοινωνικά όσο 

και ακαδημαϊκά. 

Οι διαταραχές TS και Τικ επηρεάζουν έναν στους 100 μαθητές. Περισσότερα από τα μισά 

παιδιά σχολικής ηλικίας με Τουρέτ μπορεί να έχουν μια συνυπάρχουσα πάθηση όπως 

ΔΕΠΥ, ΙΨΔ, άγχος, κατάθλιψη ή δυσγραφία. Αυτές οι παθήσεις, μαζί με άλλες μαθησιακές 

δυσκολίες, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μάθηση, καθιστώντας εξαιρετικά 

δύσκολη τη συγκέντρωση των μαθητών στην τάξη. 

Η Ένωση Τουρέτ της Αμερικής (TAA) παρέχει στους εκπαιδευτικούς πληροφορίες για 

την αναγνώριση των συμπτωμάτων του Tουρέτ και των κοινών σχετικών διαταραχών.  

Είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να συνεργαστούν  

για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παροχών για τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας και 
της μάθησης για όλους τους μαθητές. Εάν τα συμπτώματα του Τουρέτ και οι κοινές σχετικές 

διαταραχές αντιμετωπιστούν κατάλληλα, τα παιδιά με Tουρέτ μπορούν να έχουν θετικές, 

ολοκληρωμένες και επιτυχημένες σχολικές εμπειρίες. 

42-40 Bell Blvd., Suite 205, Bayside, NY 11361 tourette.org 888-4TOURET

Τουλάχιστον 1 στα 100 παιδιά πάσχει 
από σύνδρομο Τουρέτ ή τικ.



ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥΡΕΤ ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΚ ΣΕ ΜΙΑ ΤΑΞΗ 

Ο εμπειρικός κανόνας για την πλειονότητα των τικ είναι 
να τα αγνοήσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Τα οφέλη 

της αγνόησης των τικ είναι τα εξής:

•	 Μειώνει το στρες και το άγχος του μαθητή, ο οποίος 

μπορεί να ντρέπεται ή να φοβάται τις συνέπειες. 

•	 Μειώνει το στρες και το άγχος του μαθητή, που 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των συμπτωμάτων. 

•	 Μειώνει τον εκφοβισμό.

•	 Επιδεικνύει αποδοχή και ομαλοποίηση των 

συμπτωμάτων.

•	 Μοντελοποιεί την κατάλληλη συμπεριφορά 

και αντιδράσεις για τους συμμαθητές.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 
ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥΡΕΤ

Οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες θα πρέπει να γνωρίζουν τις κοινές προκλήσεις που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των παιδιών 

με Tουρέτ. Μερικές φορές αυτές οι προκλήσεις παρεξηγούνται ή θεωρούνται ως «σκόπιμες συμπεριφορές» αντί για επιπλοκές που 

οφείλονται σε μια περίπλοκη νευροαναπτυξιακή διαταραχή. 

Οι εκπαιδευτικές δυσκολίες γίνονται συχνά ένα μεγαλύτερο ζήτημα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. 

Ακολουθεί μια λίστα με κοινές δυσκολίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση που μπορεί να εμφανίσουν οι μαθητές με Tουρέτ και 
σχετικές παθήσεις: 

• Προκλήσεις στη μετάβαση: Προβλήματα με τη μετάβαση μεταξύ 

εργασιών και τάξεων. αντίσταση σε αλλαγές στο πρόγραμμα ή/και 
στη ρουτίνα.

• Δυσκολία ολοκλήρωσης μαθημάτων: Αδυναμία κατανόησης της 

εργασίας, ασυνέπεια στην αντιγραφή των εργασιών, μη έγκαιρη 

ολοκλήρωση των εργασιών, άρνηση έναρξης των εργασιών.

• Δυσκολία στην τήρηση οδηγιών: Αργή ανταπόκριση, αδυναμία 

ολοκλήρωσης εργασιών που έχουν σύνθετες ή πολλαπλές οδηγίες, 

επανειλημμένα αιτήματα για οδηγίες.

• Απόκλιση μεταξύ των λεκτικών βαθμολογιών και των επιδόσεων: 

Διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών στις ψυχοεκπαιδευτικές αξιολογήσεις 

(π.χ. - υψηλό μέσο εύρος για την κατανόηση γραπτού λόγου, με χαμηλό 

μέσο εύρος για τις δεξιότητες γραπτού λόγου- υψηλές βαθμολογίες στον 

προφορικό λόγο και χαμηλές βαθμολογίες στις επιδόσεις). 

• Αποδιοργάνωση και ελλείμματα εκτελεστικών λειτουργιών: Προβλήματα διαχείρισης χρόνου, εργασιών και αντικειμένων, 

δυσκολία έναρξης ή/και παρακολούθησης εργασιών, που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία παραγωγής ενός προϊόντος.

• Δυσγραφία (προβλήματα γραφής): Προχειρότητα, συχνό σβήσιμο, ταλαιπωρείται με το να γράφει καθαρά, μειωμένη παραγωγή, 

βραδύτητα του γραφικού χαρακτήρα, δυσκολία με τη στίξη, την ορθογραφία και την κεφαλαία γραφή, άρνηση να γράψει.

• Χωρίς αναστολές: Συμπεριφορές που ο μαθητής αναγνωρίζει ως ακατάλληλες ή απαγορευμένες, αλλά δυσκολεύεται να τις αναστέλλει. 
Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν το άγγιγμα συγκεκριμένων αντικειμένων, την πραγματοποίηση ακατάλληλων αλλά συμφραζομένων 

δηλώσεων ή αντιδράσεων και φωνάζοντας απαντήσεις.

• Εκρηκτικές συμπεριφορές στο σχολείο ή στο σπίτι: Σημαντικές και ενοχλητικές συμπεριφορές, οι οποίες φαίνεται να 

είναι υπερβολικά αντιδραστικές σε μια κατάσταση, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της καταστολής των συμπτωμάτων. Άλλες 

συμπεριφορές περιλαμβάνουν υπερφόρτωση λόγω άγχους, συναισθήματα αποτυχίας, αισθητηριακά ζητήματα, παρεμβατικά 

συμπτώματα ή ελλείψεις δεξιοτήτων.

• Παρορμητικότητα: Εμφάνιση παρορμητικών συμπεριφορών, όπως φωνές, κραυγές σε άλλους.

• Αντιθετικές συμπεριφορές: Ασυνεπής άρνηση να ακολουθήσει τις οδηγίες ή να συμμετάσχει σε μια εργασία ή οδηγία. Είναι σημαντικό 

να θεωρήσουμε την αντιθετική συμπεριφορά ως μια προσπάθεια επικοινωνίας ενός ελλείμματος δεξιοτήτων ή μιας ιδεοψυχαναγκαστικής 

πάθησης, άγχους ή αισθητηριακής ανάγκης. Αυτή η άποψη θα ενθαρρύνει ένα θετικό, προληπτικό σχέδιο διδακτικών στρατηγικών αντί 
για αναποτελεσματική τιμωρία.
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Οι εκπαιδευτικές δυσκολίες γίνονται 
συχνά πιο εμφανείς στο γυμνάσιο και 
στο λύκειο. Ένας κοινός, αλλά σε μεγάλο 

βαθμό μη αναγνωρισμένος λόγος είναι ότι 
οι διανοητικές ικανότητες των μαθητών 

μπορούν να συγκαλύψουν τα συμπτώματα στο 

δημοτικό σχολείο- στις μεγαλύτερες τάξεις, τα 

συμπτώματα αρχίζουν να παρεμποδίζουν τη 

δυνατότητα επίδειξης πραγματικών διανοητικών 

ικανοτήτων. Επιπλέον, οι μεγαλύτεροι μαθητές 

συχνά δίνουν περισσότερη ενέργεια στην 

καταστολή ή την απόκρυψη των συμπτωμάτων 

για κοινωνική αποδοχή.



• Προσοχή: Τα τικ ή οι εμμονές μπορεί να 

επηρεάσουν τη συγκέντρωση, αν και ο μαθητής 

φαίνεται να είναι συγκεντρωμένος. Ωστόσο, 

μπορεί να ισχύει και το αντίθετο. Μερικοί μαθητές 

μπορούν να παρακολουθούν δραστηριότητες 

ενώ αντιμετωπίζουν τικ, ακόμα κι αν μπορεί 
να φαίνεται διαφορετικά.

• Τελειομανία: Διαγράφει- πρέπει να έχει τα 

πράγματα «ακριβώς σωστά»- υπερ-εγρήγορση 

όσον αφορά τους κανόνες- επιμονή στην 

εκτέλεση τελετουργιών.

• Αισθητηριακά ζητήματα: Ευαισθησία στο φως, τον 

ήχο, την αφή, τις μυρωδιές ή τις γεύσεις. ανάγκη για 

πρόσθετη αισθητηριακή εισροή, που μερικές φορές 

έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη να βλάψει σωματικά 

τον εαυτό του, ανάγκη ανακούφισης μιας ορισμένης 

αισθητηριακής παρόρμησης, μέσω της υπερβολικής 

μάσησης αντικειμένων, του χτυπήματος του εαυτού, 

του τρεξίματος σε αντικείμενα, της υπερβολικής 

αγκαλιάς κ.λπ.

• Ελλείμματα κοινωνικής επικοινωνίας: Ανώριμες 

συμπεριφορές, άκαμπτες αντιδράσεις, κοινωνικά 

ακατάλληλες συμπεριφορές, ανικανότητα να τα 

πάει καλά με τους συνομηλίκους του.

• Άγχος και αγχώδης διαταραχή: 

Συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποφυγή 

του σχολείου ή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 

η παύση δραστηριοτήτων όταν το παιδί είναι 
καταβεβλημένο, οι υπερβολικές επισκέψεις 

στη νοσοκόμα, στο μπάνιο ή στο σύμβουλο, 

τα συναισθηματικά ξεσπάσματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 504 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΠΣ)

Τα προγράμματα 504, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 504 του Νόμου για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες (ADA), διασφαλίζουν 

ότι οι μαθητές με Tουρέτ έχουν ίση πρόσβαση σε ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη, συμμετοχή σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες και προστασία από τον εκφοβισμό. Οι μαθητές με Tουρέτ είναι συχνά επιλέξιμοι για τα προγράμματα 504 επειδή είναι 
διανοητικά ικανοί, αλλά έχουν παρεξηγημένα συμπτώματα που τους εμποδίζουν να επιτύχουν τις πραγματικές τους δυνατότητες.  
Τα κοινά προγράμματα 504 περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστή, γραφομηχανής, έξυπνου στυλό ή την άδεια αποχώρησης από την 

τάξη, αν αυτό είναι απαραίτητο για τη μείωση του άγχους ή των τικ. Άλλες διευκολύνσεις περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους εξέτασης, 
ειδικά καθίσματα, παραμονή στους διαδρόμους όταν δεν υπάρχει συνωστισμός και μειωμένες εργασίες όταν είναι απαραίτητο. 

Όταν τα προγράμματα 504 δεν επαρκούν για την κάλυψη των μοναδικών αναγκών των μαθητών με Τουρέτ, καθίσταται αναγκαία 

η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Πολύ συχνά, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

απορρίπτονται σε μαθητές με Τουρέτ λόγω υψηλών βαθμών και βαθμολογιών άνω του μέσου όρου στις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις. 

Ενώ τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν την ίδια προστασία και τις ίδιες τροποποιήσεις/προσαρμογές με τα 

προγράμματα 504, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχουν επίσης υπηρεσίες από υποστηρικτικό προσωπικό όταν 

τα ελλείματα κοινωνικής επικοινωνίας, οι καθυστερήσεις επεξεργασίας, η αισθητηριακή ενσωμάτωση, το άγχος και/ή τα ελλείμματα 

εκτελεστικών λειτουργιών παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή ή κοινωνική επίδοση του μαθητή. Επιπλέον, ένας μαθητής με Tουρέτ 

μπορεί να χρειαστεί την υποστήριξη ενός παραεπαγγελματία για βοήθεια στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Μπορούν 

επίσης να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σύνθετου, θετικού προληπτικού σχεδίου συμπεριφοράς. Το Tουρέτ 

περιλαμβάνεται στις «άλλες διαταραχές υγείας» και είναι γενικά ο ορισμός βάσει του οποίου οι μαθητές με Tουρέτ ταξινομούνται 
για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Το παρακάτω είναι ένα απόσπασμα από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ σχετικά με τις κοινές 

εσφαλμένες αντιλήψεις για το σύνδρομο Τουρέτ και τον λόγο για τον οποίο συμπεριλαμβάνεται το Tουρέτ στο IDEA: 

...π�������μ� ��� �� ������μ� ������ ������� π����������� �� μ�� ��μπ��������� � ��������μ����� ���������, 

π��� �� μ�� ����������� ���������. �π�μ����, � ��μπ������� ��� ������μ�� ������ ���� ����μ� ����� 

���������� ������ μπ���� �� �������� ��� �������� ��� �����μ���� ��������� ��� ������μ�� T����� �� 

���������� ��μπ�������� � ��μπ�������� ��� ���� π������ ��� �����μ���� ��������� ��� ������� ����.

�������: Π�������μ� �� ������μ� ������ �� π�������μ� ����� � ������� π�����μ���� ������ ���� §300.8(c)(9)(i).

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥΡΕΤ
Τα τικ είναι μόνο η κορυφή 

του παγόβουνου
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Οι κατάλληλες εκπαιδευτικές εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και η συνεκτίμηση των μοναδικών αναγκών και δυνατών σημείων του μαθητή 

αποτελούν τα θεμέλια τόσο για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα όσο και για ένα πρόγραμμα 504. ���� ��� �����μ����μ��� 

π�����μμ� ���� ��� π�����μμ� 504 �� π��π�� �� π�����μ����� ������� ������� μ� �� μ����� ��� ���. Αυτά τα 

προγράμματα μπορεί, ωστόσο, να περιλαμβάνουν υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου και διευκολύνσεις και τροποποιήσεις 

που στοχεύουν στην παροχή ενός περιβάλλοντος που μειώνει το άγχος και τα συνολικά συμπτώματα. Ο ιστότοπος του TAA παρέχει 
στους εκπαιδευτικούς κρίσιμες πληροφορίες και πόρους για την κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών με Tουρέτ. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πριν αναπτύξετε ένα αποτελεσματικό σχέδιο υποστήριξης, υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να έχετε κατά νου.

Προετοιμασία Πριν από την ανάπτυξη ενός σχεδίου, ο Σύνδεσμος Τουρέτ προτείνει στην εκπαιδευτική ομάδα να διαβάσει το 

Κατανόηση των συμπεριφορικών συμπτωμάτων στο σύνδρομο Tουρέτ (Understanding Behavioral Symptoms in Tourette Syndrome): 

Το Τουρέτ είναι πολλά περισσότερα από τικ (TS is More than Tics). Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση πολλών από τις 

σχετικές δυσκολίες που είναι κοινές για τους μαθητές με Tουρέτ. Το άρθρο TAA, ο Οδηγός εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη σχεδίων 

για μαθητές με σύνδρομο Τουρέτ (Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette Syndrome), είναι επίσης ένας 

σημαντικός πόρος για χρήση πριν και κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης προγραμματισμού. Και τα δύο άρθρα είναι διαθέσιμα στον 

ιστότοπο της ΤΑΑ.

Συμπεριλάβετε τον μαθητή: Ο μαθητής πρέπει να συμπεριληφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στη διαδικασία σχεδιασμού. 

Εάν ο μαθητής δεν θεωρεί ότι τα στηρίγματα είναι χρήσιμα, τότε πιθανότατα δεν θα τα χρησιμοποιήσει, καθιστώντας το σχέδιο 

αναποτελεσματικό. Οι μαθητές είναι πιο πιθανό να σέβονται και να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο που βοήθησαν να αναπτυχθεί. 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η επικοινωνία είναι το κλειδί για πολλούς λόγους. Η επικοινωνία και η εμπιστοσύνη θα διευκολύνουν αποτελεσματικές στρατηγικές 

και τεχνικές, καθώς και θα παίξουν θετικό ρόλο στο μαθησιακό περιβάλλον του μαθητή. Η επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειας 

είναι σημαντική για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας που είναι απαραίτητες για την επιτυχία των μαθητών με TS.

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου υποστήριξης είναι επίσης κρίσιμη. 

Τυχόν παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τον μαθητή θα πρέπει να κοινοποιούνται μεταξύ των μελών της ομάδας και θα 

πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις στο σχέδιο όταν είναι απαραίτητο. Παραδείγματα παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τον 

μαθητή περιλαμβάνουν αυξημένα συμπτώματα, άγχος, αλλαγή στη ρουτίνα ή στους παρόχους και αλλαγές στη φαρμακευτική 

αγωγή. Είναι χρήσιμο για την ομάδα να ενημερώνεται για αυτές τις συγκεκριμένες αλλαγές, καθώς και για όλες τις θετικές και 
αρνητικές αλλαγές γενικότερα. Η ομάδα θα πρέπει να φροντίσει να εντοπίσει τις δημιουργικές στρατηγικές που θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν περισσότερο τον μαθητή, καθώς κάθε μαθητής είναι μοναδικός και μπορεί να επωφεληθεί από νέες και καινοτόμες 

στρατηγικές. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να μοιράζονται στρατηγικές που είναι τόσο χρήσιμες 

όσο και αντιπαραγωγικές για να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές δεν αυξάνουν το άγχος ή άλλα συμπτώματα.

Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να επικοινωνούν με τον μαθητή σχετικά με το τι πιστεύει ότι μπορεί να είναι χρήσιμο. 

Δώστε μεγάλη προσοχή στις σκέψεις του, επειδή οι ιδέες του μαθητή μπορούν να είναι καθοριστικές κατά την ανάπτυξη ή την 

τροποποίηση στρατηγικών.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των μαθητών τους Καθορίζουν τον τόνο της τάξης, ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν τα δυνατά σημεία και τα δημιουργικά ταλέντα και αποτελούν γενικά πρότυπα για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί 
κάνουν τη διαφορά μεταξύ ενός μαθητή με Τουρέτ που βιώνει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον ή ένα αγχωτικό και 
αρνητικό περιβάλλον. Μια θετική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή συμβάλλει στην επιτυχία ή στην αποτυχία ενός παιδιού. 

Αν και κάθε μαθητής και κάθε περίπτωση Τουρέτ είναι μοναδική, οι ακόλουθες γενικές προτάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τους μαθητές να επιτύχουν ακαδημαϊκή και κοινωνική επιτυχία: 

•	 Αναγνωρίστε τα τικ ως ακούσιες κινήσεις και ήχους που οφείλονται σε νευρολογικούς παράγοντες. Τα τικ μπορεί να χειροτερεύουν 

και να καλυτερεύουν σε σοβαρότητα και να εξελιχθούν απρόβλεπτα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές με Tουρέτ θα 

προσπαθήσουν να καταστείλουν τα τικ για να αποφύγουν την αρνητική προσοχή από τους άλλους Αν και τα τικ μπορεί 
να φαίνονται σκόπιμα και υπό τον έλεγχο του μαθητή, αυτό δεν είναι αλήθεια. 

•	 Μειώστε το στρες και το άγχος. Το άγχος συνήθως επιδεινώνει τα συμπτώματα. Μια αποτελεσματική στρατηγική για τη 

μείωση των συμπτωμάτων είναι να σημειώσετε ποια σενάρια ή παράγοντες αυξάνουν το άγχος και να εφαρμόσετε κατάλληλες 

προσαρμογές, τροποποιήσεις ή υπηρεσίες ειδικής αγωγής. 

•	 Προσδιορίστε ελλείμματα δεξιοτήτων που μπορεί να συμβάλουν σε αυξημένο άγχος ή συμπτώματα και δημιουργήστε 

στρατηγικές και υποστηρίξεις για την αντιμετώπιση αυτών των ελλειμμάτων. 

•	 Αγνοήστε τα συμπτώματα.	Αυτό δείχνει αποδοχή και ομαλοποιεί το Τουρέτ. Το μοντέλο αποδοχής μπορεί να μειώσει τόσο 

τον εκφοβισμό όσο και το άγχος και επιτρέπει στους μαθητές με Tουρέτ να επικεντρώσουν την ενέργειά τους στα ακαδημαϊκά 

μαθήματα και όχι στην καταστολή των τικ.
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•	 Να γνωρίζετε ότι τα προβλήματα γραφής είναι από τις πιο κοινές σχολικές δυσκολίες για παιδιά με Tουρέτ. Οι διευκολύνσεις 

μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση υπολογιστή, tablet, έξυπνου στυλό ή γραφέα.

•	 Να γνωρίζετε τις συνυπάρχουσες παθήσεις, όπως η ΙΨΔ ή η ΔΕΠΥ, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συχνές σε μαθητές με Tουρέτ. 

Τα χαρακτηριστικά αυτών των παθήσεων είναι συχνά πιο προβληματικά και πιο δύσκολα στη διαχείριση από τα ίδια τα τικ.

•	 Να είστε δημιουργικοί με τις παρεμβάσεις. Η διδασκαλία δια βίου στρατηγικών και η παροχή υποστήριξης, προσαρμογών και 
τροποποιήσεων είναι πιο αποτελεσματικές από το να βασίζεστε στην τιμωρία.

•	 Συμμετοχή του μαθητή με Tουρέτ στην ανάπτυξη σχεδίων και στρατηγικών για τη διαχείριση συμπτωμάτων που είναι δύσκολο 

ή αδύνατο να αγνοηθούν. 

•	 Προωθήστε την επικοινωνία με γονείς ή φροντιστές. Φροντίστε να μοιραστείτε τα επιτεύγματα και τα δυνατά σημεία του μαθητή, 

όχι μόνο τις αδυναμίες. 

•	 Βεβαιωθείτε ότι οι αναπληρωτές δάσκαλοι γνωρίζουν τα συμπτώματα και τις υποστηρίξεις του μαθητή.

•	 Χρησιμοποιήστε τους πόρους του TAA, όπως τονοδηγό του εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη Σχεδίων για Μαθητές με Τουρέτ (Educator’s 

Guide for Developing Plans for Students with Tourette),για να βοηθήσετε στην ανάπτυξη υποστήριξης και στρατηγικών. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης είναι κρίσιμα μέλη της σχολικής κοινότητας και είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία 

των μαθητών. Εκτελούν μια ποικιλία εργασιών που επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών, ενθαρρύνουν θετικά περιβάλλοντα μάθησης 

και υποστηρίζουν την ποιοτική εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης είναι σε μοναδική θέση να κατανοήσει και 
να βοηθήσει τα παιδιά με Tουρέτ και Διαταραχές Tικ. Ως μέλος της ομάδας των μαθητών, μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση 

κατάλληλων προσαρμογών και τροποποιήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οδηγιών και βοήθειας. Ακολουθούν συστάσεις για τους 

τύπους υποστήριξης που μπορούν να παρασχεθούν με βάση κάθε καθορισμένο ρόλο.

ΡΟΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι διευθυντές και οι διοικητές σχολείων εμπλέκονται συχνά όταν υπάρχει μια ανεπίλυτη πειθαρχική κατάσταση. Είναι σημαντικό οι 
διαχειριστές να κατανοούν το Tουρέτ για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές δεν υφίστανται αρνητικές συνέπειες για τα συμπτώματα 

Tουρέτ. Ο διευθυντής ή ο διοικητής του σχολείου μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με Tουρέτ με τους ακόλουθους τρόπους: 

•	 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι που εμπλέκονται στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών έχουν 

κατάλληλη ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σχετικά με το Tουρέτ και τις σχετικές διαταραχές.

•	 Υποστήριξη του προσωπικού ώστε να αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχουν δύο όμοιες περιπτώσεις Tουρέτ. Το Tουρέτ θα εκδηλωθεί 
διαφορετικά με κάθε άτομο και επομένως είναι απαραίτητες δημιουργικές, θετικές και προληπτικές παρεμβάσεις. 

•	 Υποστηρίξτε τους μαθητές με Tουρέτ και βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό ενημερώνει τους γονείς ή τους κηδεμόνες για το πώς 

το Tουρέτ επηρεάζει την εργασία ή την ικανότητα του μαθητή στο σχολείο. 

•	 Αναγνωρίστε ότι το Tουρέτ συνδέεται συνήθως με πολλές καταστάσεις όπως: ΙΨΔ, ΔΕΠΥ, διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας, 

ελλείμματα κοινωνικής επικοινωνίας, παρεμβατικές ή έμμονες σκέψεις, κατάθλιψη, διαταραχή αντίθεσης, δυσγραφία, αγχώδεις 

διαταραχές, κρίσεις οργής, ημικρανίες, κρίσεις πανικού, διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και άλλα. Μια βασική γνώση 

και κατανόηση αυτών των θεμάτων θα βοηθήσει τους διαχειριστές να σχετίζονται και να συνεργάζονται με μαθητές με Tουρέτ.

ΡΟΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Οι ειδικοί παιδαγωγοί είναι σε εξαιρετική θέση να αντιμετωπίσουν τις ατομικές ικανότητες και ανάγκες των μαθητών με Tουρέτ. 

Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής μπορεί να χρησιμεύσει και ως εκπαιδευτικός και ως συνήγορος παρέχοντας στους μαθητές τα εργαλεία 

και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να είναι επιτυχημένοι. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τους μαθητές, σχεδιάζουν 

και εφαρμόζουν μαθήματα και διαχειρίζονται εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι κατάλληλα και ειδικά για 

τις ανάγκες κάθε μαθητή. Ακολουθούν προτάσεις για δασκάλους ειδικής αγωγής όταν εργάζονται με μαθητές που έχουν Tουρέτ: 

•	 Να είστε προετοιμασμένοι να εξηγήσετε στην ομάδα του μαθητή πώς τα συμπτώματα αυτής της πολύπλοκης νευροαναπτυξιακής 

διαταραχής συχνά εμποδίζουν την ικανότητα του μαθητή να αξιοποιήσει πλήρως τις ακαδημαϊκή του/της δυνατότητες. Επιπλέον, 

να γνωρίζετε ότι τα συμπτώματα μπορεί να παρερμηνευθούν ως σκόπιμες συμπεριφορές και να παρεμποδίσουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας. 

•	 Παρέχετε πόρους για να βοηθήσετε τους άλλους να καταλάβουν ότι τα συμπτώματα και οι συμπεριφορές αυτής της πολύπλοκης 

διαταραχής είναι ακούσια. 

•	 Βοηθήστε άλλους να αναπτύξουν και να εξασφαλίσουν ειδικά σχεδιασμένες οδηγίες, τροποποιήσεις και προσαρμογές. 

•	 Προσδιορίστε την ανάγκη για υποστηρικτική τεχνολογία, καθώς τα τικ και οι κοινές σχετικές διαταραχές συχνά παρεμβαίνουν 

στη γραφή και την ανάγνωση. 
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•	 Αναγνωρίστε ότι οι μαθητές μπορεί να έχουν μια συνυπάρχουσα μαθησιακή δυσκολία ή/και να βρίσκονται στο εύρος των 

ταλαντούχων διανοητικά. Είναι σημαντικό να κοιτάξετε πέρα   από τα συμπτώματα Tουρέτ και να πραγματοποιήσετε μια 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση για να διασφαλίσετε ότι όλες οι ανάγκες του μαθητή αντιμετωπίζονται.

•	 Εξασφαλίστε κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες δοκιμής. Ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία άλλων μαθησιακών 

ζητημάτων, οι μαθητές με Tουρέτ συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τις αξιολογήσεις. Η δοκιμή σε ξεχωριστή περιοχή με 

προγραμματισμένο εκτεταμένο χρόνο μπορεί να είναι μια απαραίτητη προσαρμογή για να συμπεριληφθεί σε ένα εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα 504.

•	 Υποστηρίξτε μαθητές με Tουρέτ. Δικαιούνται την ίδια προστασία περιβάλλοντος με τους άλλους μαθητές με αναπηρία. Πολύ 

συχνά, απομακρύνονται από το γενικό εκπαιδευτικό περιβάλλον επειδή τα τικ τους ενοχλούν τους άλλους. Είναι απαραίτητο 

να λυθούν προβλήματα αυτές οι καταστάσεις και να παρακολουθείται ο χρόνος που αφιερώνουν αυτοί οι μαθητές έξω από 

τις τάξεις γενικής εκπαίδευσης.

ΡΟΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Οι σύμβουλοι και οι βοηθητικοί εκπαιδευτικοί αποτελούν συχνά κρίσιμες προσθήκες στην ομάδα του μαθητή, καθώς έχουν 

πρόσβαση σε πόρους για να βοηθήσουν τους δασκάλους και τους μαθητές να κατανοήσουν το Tουρέτ. Μπορούν επίσης να είναι 
καθοριστικής σημασίας για την παροχή βοήθειας στους μαθητές στην ανάπτυξη εξατομικευμένων στρατηγικών για τη διαχείριση 

των δύσκολων συμπτωμάτων. Οι σύμβουλοι και οι βοηθητικοί εκπαιδευτικοί μπορούν:

•	 Να βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν τον τρέχοντα φόρτο εργασίας για να αποτρέψουν το αίσθημα της υπερέντασης. 

•	 Να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δια βίου στρατηγικές για δυσκολίες εκτελεστικών λειτουργιών, όπως οργάνωση και 
διαχείριση χρόνου.

•	 Να παρέχουν μια μικρότερη ρύθμιση για να τεστ, κουίζ και άλλες αξιολογήσεις.

•	 Να συνεργάζονται με τους δασκάλους για να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη, τροποποιήσεις και προσαρμογές.

•	 Να βοηθήσουν την ομάδα να δώσει προτεραιότητα στον χρόνο και τη διάρκεια των εργασιών, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη 

μείωση του άγχους.

•	 Να ερευνήσουν στρατηγικές και να επισκέπτονται τον ιστότοπο του TAA για πληροφορίες που θα βοηθήσουν τη συνολική ομάδα 

και τους μαθητές.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

Για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των μαθητών, οι σχολικοί ψυχολόγοι αξιολογούν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες ενός 

μαθητή, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν εξατομικευμένα προγράμματα. Οι σχολικοί ψυχολόγοι συχνά θεωρούνται από 

το σχολικό προσωπικό και τους γονείς ως επαγγελματίες που παρέχουν συνολική καθοδήγηση για την παροχή κατάλληλης 

υποστήριξης στους μαθητές με Tουρέτ. Είναι μεγάλη ευθύνη και επομένως χρήσιμο για τους σχολικούς ψυχολόγους να: 

•	 Να είναι το άτομο στις βασικές συναντήσεις που αναγνωρίζει ότι οι μαθητές με υψηλές και χαμηλές βαθμολογίες σε τεστ πρέπει 
να ερμηνεύονται όχι ως έχουν «μέσες» ικανότητες, αλλά ως έχουν εξαιρετική δύναμη που επηρεάζεται από μια σημαντική 

περιοχή αδυναμίας για την οποία η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται.

•	 Να υπενθυμίζουν στην ομάδα του μαθητή να αποφεύγει να γράφει ετήσιους στόχους ή σημεία αναφοράς γύρω από τη μείωση 

των τικ, καθώς είναι ακατάλληλο. 

•	 Να κατανοούν τις πολυάριθμες κοινές σχετικές διαταραχές και πώς αυτές οι διαταραχές έχουν αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή και 
κοινωνική ανάπτυξη. 

•	 Να παρέχουν στους δασκάλους και στο προσωπικό υποστήριξης πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τικ και των συμπτωμάτων 

ως νευρολογικές παρορμήσεις, οι οποίες χειροτερεύουν, καλυτερεύουν και αλλάζουν.

•	 Να εξηγούν το εξαιρετικά παρεξηγημένο αλλά κρίσιμα σημαντικό σύμπτωμα της απελευθέρωσης, το οποίο μερικές φορές 

ερμηνεύεται λανθασμένα ως παρορμητικότητα ή σκόπιμες, «κακές» συμπεριφορές. 

•	 Να αναγνωρίζουν τις ομοιότητες μεταξύ της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού και του Tουρέτ προκειμένου να 

αξιολογήσετε αποτελεσματικά τον συγκεκριμένο λόγο των προκλήσεων και να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη.

•	 Να είναι σε θέση να εξηγούν στο προσωπικό του σχολείου και στους γονείς ότι τα συμπτώματα είναι συχνά αυξημένα στο σπίτι, 
κάτι που δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα «κακής ανατροφής».

•	 Να αναγνωρίζουν τις κοινές παραπλανητικές υποθέσεις για το Τουρέτ (π.χ. ο μαθητής αναζητά την προσοχή και σκόπιμα 

ενοχλεί), καθώς αυτές οι υποθέσεις συνήθως δεν είναι ακριβείς ή χρήσιμες.

•	 Να είναι έτοιμοι να ερευνήσουν τον ιστότοπο του TAA και να επικοινωνήσουν με το τμήμα Πληροφοριών και Παραπομπών και 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή Εκπαίδευσης για πρόσθετες πληροφορίες. Ανατρέξτε στο Βιβλίο εργασίας για τη διενέργεια λειτουργικής 
αξιολόγησης συμπεριφοράς και τη σύνταξη σχεδίου παρέμβασης θετικής συμπεριφοράς για μαθητή με σύνδρομο Tουρέτ (Workbook 

for Conducting a Functional Behavioral Assessment and Writing a Positive Behavior Intervention Plan for a Student With 

Tourette Syndrome) του ΤΑΑ.
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι σχολικοί σύμβουλοι είναι συχνά τα «ασφαλή» άτομα με τα οποία ένας μαθητής νιώθει άνετα να συζητά συναισθήματα και 
δύσκολες καταστάσεις. Οι σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε μαθητές με Tουρέτ με τους ακόλουθους τρόπους:

•	 Αντιμετωπίζουν ζητήματα άγχους και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω ατομικής συμβουλευτικής και/ή συμβουλευτικής σε μικρές ομάδες.

•	 Παρέχουν τεχνικές χαλάρωσης ή ανακούφισης από το στρες.

•	 Υποστηρίζουν τον μαθητή εάν ο μαθητής θα επωφεληθεί από ένα πρόγραμμα 504 ή ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα.

•	 Συζητάνε τις προκλήσεις όπως ο εκφοβισμός, συγκεκριμένοι δάσκαλοι ή τάξεις, καφετέρια ή συγκεντρώσεις

•	 Ορίζουν ένα ασφαλές μέρος για να μειώνουν το άγχος και να απελευθερώνουν τα τικ, εάν είναι απαραίτητο.

•	 Βοηθάνε το προσωπικό και τους συμμαθητές να κατανοήσουν πολύπλοκα συμπτώματα. 

•	 Είναι το άτομο στο οποίο οι γονείς μπορούν να εμπιστευτούν.

•	 Παρέχουν πληροφορίες και εξοικειωθείτε με πόρους TAA, στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση τόσο οι γονείς όσο και το 

προσωπικό του σχολείου.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Οι εργοθεραπευτές είναι αναπόσπαστα μέλη της ομάδας που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των αναγκών των 

μαθητών με Tουρέτ. Οι εργοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του αντίκτυπου του Tουρέτ και των σχετικών 

διαταραχών αντιμετωπίζοντας δυσκολίες όπως η εκτελεστική λειτουργία, η αισθητηριακή ενσωμάτωση και η γραφή. Μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον, οι εργοθεραπευτές μπορούν:

•	 Να αναγνωρίσουν ότι η πλειονότητα των μαθητών με Tουρέτ έχουν ελλείμματα γραπτής γλώσσας και θα χρειαστεί πρόσβαση 

σε υπολογιστή για γραπτές εργασίες, αντίγραφα σημειώσεων ή τη χρήση έξυπνου στυλό για τη λήψη σημειώσεων.

•	 Να αξιολογήσουν τις δεξιότητες αισθητηριακής επεξεργασίας και αναπτύξουν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους μαθητές 

να κατανοήσουν, να αντιμετωπίσουν και να προσαρμόσουν τα αισθητηριακά ζητήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

•	 Να βοηθήσουν άλλους να κατανοήσουν ότι πολλοί μαθητές με Tουρέτ έχουν αισθητηριακά προβλήματα, τα οποία μπορεί 
να φαίνονται ως αντιθετικές συμπεριφορές.

•	 Να παρέχουν προσαρμοστικό εξοπλισμό, όπως 

εξειδικευμένα καθίσματα ή λαβές μολυβιού, για να 

βοηθήσετε με την αισθητηριακή είσοδο ή/και τη 

βέλτιστη τοποθέτηση για τις απαιτούμενες εργασίες.

•	 Διεξαγωγή αξιολογήσεων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Οι πιθανές συσκευές περιλαμβάνουν 

προγράμματα ανάγνωσης κειμένου και προγράμματα 

υπαγόρευσης φωνής σε κείμενο.

•	 Εργαστείτε με μαθητές για να αναπτύξετε 

δεξιότητες εκτελεστικών λειτουργιών που 

απαιτούνται για τη διαχείριση του χρόνου, 

των εργασιών και των υπαρχόντων, καθώς 

αυτή είναι μια κοινή αλλά τυπικά αγνώστων 

στοιχείων πρόκληση για μαθητές με Tουρέτ. 

•	 Αναγνωρίστε ότι οι μαθητές με Tουρέτ έχουν συχνά 

καλή απόδοση σε τυποποιημένες αξιολογήσεις, 

δεδομένου ότι είναι κατευθυνόμενες, κλειστού 

τύπου εργασίες σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. 

•	 Πάρτε συνέντευξη από γονείς σχετικά με την 

ικανότητα του μαθητή να προετοιμαστεί για 

το σχολείο, να οργανώσει και να ολοκληρώσει 
εργασίες και να καθορίσει την ανάγκη αντιμετώπισης  

των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, των  

επιπέδων δραστηριότητας και των προβλημάτων ύπνου.

•	 Εκτελέστε κλινική παρατήρηση σε όλους τους τομείς του μαθησιακού περιβάλλοντος για να προσδιορίσετε την ικανότητα του 

μαθητή να συμμετέχει, να επεξεργάζεται αισθητηριακές πληροφορίες και να λειτουργεί σε επίπεδο κατάλληλο για την ηλικία του. 

•	 Αναγνωρίστε ότι καθώς οι μαθητές περνούν στο γυμνάσιο και στο γυμνάσιο, η εργοθεραπεία θα πρέπει να επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών για τη ζωή μετά το σχολείο 
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Οι λογοθεραπευτές (SLP) μπορούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές που έχουν Tουρέτ με πολύ 

περισσότερα από την παραγωγή ήχου ή τον 

τραυλισμό. Είναι επιτακτική ανάγκη ο SLP 

να κατανοήσει πώς εκδηλώνεται το Tουρέτ 

και να γνωρίζει τις θετικές υποστηρίξεις και 
τις στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των 

συμπτωμάτων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το τεστ 

αντικατοπτρίζει περισσότερο τις ικανότητες του 

μαθητή και ότι τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται 
επειδή τα συμπτώματα παρανοούνται ή κακώς 

διαχειρίζονται. Ένας λογοθεραπευτής πρέπει:

•	 Να είναι γνώστης του Tουρέτ και να κατανοεί 
πώς διαφέρει από άλλες νευροαναπτυξιακές 

καταστάσεις (π.χ. αυτισμός), ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί ένα κατάλληλο σχέδιο αξιολόγησης 

και θεραπείας. 

•	 Να αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις μάθησης 

με βάση τη γλώσσα είναι κοινές, οι οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα σαφούς 

επικοινωνίας, κατανόησης του τι ακούγεται, 
διατύπωσης μηνυμάτων ή/και άλλων τομέων επικοινωνίας. 

•	 Να είναι σε θέση να αξιολογεί και να θεραπεύει τη Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας (SCD), μια κοινή πρόκληση για μαθητές 

με Tουρέτ. 

•	 Να κατανοεί ότι οι μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα για «συμπεριφορές» που γνωρίζουν ότι είναι ακατάλληλες αλλά 

προς το παρόν δεν ξέρουν πώς να διορθώσουν. 

•	 Να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη δημιουργία και τη διατήρηση φίλων, κάτι που είναι μια κοινή πρόκληση για 

τους μαθητές με TS. 

•	 Να γνωρίζουν ότι οι μαθητές με Tουρέτ συχνά διαγιγνώσκονται λανθασμένα ως «αυτιστικοί» και ότι το SCD πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη όταν δεν πληρούνται τα πλήρη κριτήρια για τον αυτισμό.

•	 Να αναγνωρίζουν ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θεραπείας κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για τον 

αυτισμό συχνά δεν είναι τόσο αποτελεσματικές για μαθητές με σύνδρομο Τουρέτ /SCD. Κατά τον καθορισμό των κατάλληλων 

στρατηγικών, είναι σημαντικό να συνεργαστείτε με άλλα μέλη της ομάδας για να δώσετε προτεραιότητα στις περιοχές που 

χρειάζονται θεραπεία και να αναπτύξετε ένα αποτελεσματικό διεπιστημονικό σχέδιο θεραπείας.

•	 Κατανοήστε πώς το Τουρέτ μπορεί να επηρεάσει τη φωνή και την ευχέρεια για να καθορίσει τις κατάλληλες παραπομπές ή/και 
παρεμβάσεις.

•	 Λάβετε υπόψη ότι τα ελλείμματα γνωστικής-γλωσσικής/εκτελεστικής λειτουργίας είναι κοινά σε μαθητές με Tουρέτ και συχνά δεν 

αντιμετωπίζονται, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες δια βίου. 

•	 Βοηθήστε τους άλλους να αναγνωρίσουν ότι οι μαθητές με Tουρέτ αναγνωρίζονται πολύ συχνά ως «τεμπέληδες» ή 

«αποδιοργανωμένοι» επειδή δεν έχουν τις δεξιότητες να διαχειριστούν τις απαιτήσεις της αλλαγής τάξεων, να έχουν προμήθειες 

που χρειάζονται για κάθε τάξη, να συμβαδίζουν με τις εργασίες ή να γνωρίζουν πού και πώς να ξεκινήσετε μια εργασία. 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Συχνά ζητείται από τους ειδικούς της συμπεριφοράς να αναπτύξουν σχέδια για την υποστήριξη των μαθητών με Tουρέτ και 
ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι εξοικειωμένοι με τα πολύπλοκα συμπτώματα του Tουρέτ και τις σχετικές 

διαταραχές. Πολύ συχνά οι συμπεριφορές θεωρούνται σκόπιμες ή οφείλονται σε παρόμοια, αλλά εσφαλμένη, διαταραχή. Οι ειδικοί 
συμπεριφοράς βασίζονται στην παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με αυτήν την εξαιρετικά παρεξηγημένη και πολύπλοκη 

διαταραχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τα ακόλουθα: 

•	 Εξοικειωθείτε με την πολυπλοκότητα του Tουρέτ και τις κοινές σχετικές διαταραχές ερευνώντας τον ιστότοπο του TAA.

•	 Επικοινωνήστε με το τμήμα Πληροφοριών και Παραπομπής του TAA, το οποίο θα σας παραπέμψει στον κατάλληλο επαγγελματία 

στο Συμβουλευτικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης του TAA. 

•	 Χρησιμοποιήστε το Βιβλίο εργασίας για τη διενέργεια Λειτουργικής Αξιολόγησης της Συμπεριφοράς και τη σύνταξη Σχεδίου Παρέμβασης 
Θετικής Συμπεριφοράς για μαθητή με σύνδρομο Tουρέτ. 

•	 Να έχουν εργασιακή γνώση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού και του Tουρέτ.
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•	 Αναγνωρίστε την αποτελεσματικότητα των θετικών και προληπτικών παρεμβάσεων για συμπτώματα TS και την αναποτελεσματικότητα 

της τιμωρίας και της ανταμοιβής. 

•	 Να είστε έτοιμοι να εξηγήσετε τα οφέλη της διδασκαλίας δια βίου δεξιοτήτων για να βοηθήσετε στη διαχείριση των δύσκολων 

συμπτωμάτων.

•	 Μοιραστείτε γνώσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τις πληροφορίες και την υποστήριξη που διατίθενται από το ΤΑΑ.

ΡΟΛΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Οι βοηθοί δασκάλων και οι βοηθοί καθηγητές έχουν συχνά την πιο προσωπική επαφή με τον μαθητή και μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του αισθήματος ασφάλειας του μαθητή στο σχολείο. Έχοντας επίγνωση των αναγκών του μαθητή και 
παρέχοντας θετική υποστήριξη, ένας βοηθός ή βοηθός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή προληπτικών και θετικών 

στρατηγικών ως μέρος του σχεδίου συμπεριφοράς του μαθητή. Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει ότι ο βοηθός είναι στο πλευρό του ως 

κάποιος που παρέχει τις κατάλληλες υποστηρίξεις και ενεργεί ως δίχτυ ασφαλείας ή ρυθμιστικό παράγοντα, αντί για έναν ενήλικα 

που είναι εκεί μόνο για να τον «αστυνομεύει». Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους του μαθητή και στη μείωση των 

συμπτωμάτων του τικ, με αποτέλεσμα ένα πιο επιτυχημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ακολουθούν σημαντικές προτάσεις:

•	 Κατανοήστε τις στρατηγικές που λειτούργησαν καλύτερα για τον μαθητή. 

•	 Να γνωρίζετε τι αυξάνει το άγχος και συνεπώς τα συμπτώματα του μαθητή.

•	 Μάθετε πότε να επιτρέπετε το απόρρητο και πότε να προσφέρετε υποστήριξη.

•	 Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε ότι ο μαθητής πρέπει να σας αντιλαμβάνεται ως το δίχτυ ασφαλείας του/της και ως άτομο που 

είναι στο πλευρό του.

•	 Αναγνωρίστε τη σημασία της συνεργασίας με το μαθητή.

•	 Νιώστε άνετα να έχετε ανοιχτές συζητήσεις με τον δάσκαλο του παιδιού σχετικά με το TS.

•	 Αναπτύξτε ένα σύστημα μέσω του οποίου θα επικοινωνείτε με τον δάσκαλο σχετικά με εργασίες και περιβάλλοντα που αυξάνουν 

ή/και μειώνουν τα συμπτώματα.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ο σχολικός νοσηλευτής είναι ο επαγγελματίας 

που μπορεί να παρέχει ιατρικές πληροφορίες. 

Εξαιτίας αυτού, οι μαθητές και οι γονείς θα 

απευθυνθούν στη νοσοκόμα για υποστήριξη 

στην εκπαίδευση του προσωπικού του 

σχολείου σχετικά με αυτή τη σύνθετη 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Για να 

βοηθήσετε σε αυτό:

•	 Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με το 

Tουρέτ και τις συνυπάρχουσες διαταραχές 

για να βοηθήσετε τους μη διαγνωσμένους 

μαθητές ή να υποστηρίξετε αυτούς που 

έχουν ήδη διαγνωστεί.

•	 Μιλήστε με γονείς που μπορεί να είναι 
ανθεκτικοί στην αντιμετώπιση μιας 

διάγνωσης

•	 Παρέχετε ένα ασφαλές μέρος για 

να ξεκουραστεί ο μαθητής και να 

απελευθερώσει τικ, όπως χρειάζεται.

•	 Να είστε ενήμεροι για τα φάρμακα και 
τις παρενέργειες.

•	 Παρέχετε ένα μέρος για σύντομους υπνάκους, που μπορεί να χρειαστούν λόγω παρενεργειών των φαρμάκων.

•	 Εκπαιδεύστε το προσωπικό για τα τικ και άλλα σχετικά θέματα.

•	 Παρέχετε ιατρικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια συναντήσεων εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων 504.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ

Οι οδηγοί λεωφορείων και το προσωπικό της καφετέριας είναι τα άτομα που εργάζονται σε περιβάλλον με λιγότερη δομή και 
επίβλεψη, συχνά το πιο δύσκολο περιβάλλον για μαθητές με Tουρέτ. Αυτά τα μέλη του προσωπικού μπορούν να παίξουν πολύτιμο 

ρόλο κάνοντας τα εξής:

•	 Κατανοούν τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Tουρέτ σε καθημερινή βάση.

•	 Αναγνωρίζουν ότι πολλοί μαθητές με Tουρέτ έχουν αισθητηριακά συμπτώματα που αυξάνονται σε θορυβώδη και αδόμητα 

περιβάλλοντα, όπως η καφετέρια και το λεωφορείο.

•	 Ξέρουν ότι αν και αυτά μπορεί να είναι δύσκολα περιβάλλοντα, αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν τις μόνες 

ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση και χαλάρωση.

•	 Αναγνωρίζουν ότι τα συμπτώματα συνήθως αυξάνονται στο τέλος της ημέρας.

•	 Γνωρίζουν ότι οι μαθητές υφίστανται εκφοβισμό, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει μίμηση των τικ ενός μαθητή. 

•	 Αναπτύσσουν μια σχέση στην οποία οι μαθητές νιώθουν ασφάλεια συζητώντας δυσκολίες και στρατηγικές.

•	 Αναφέρουν τις δυσκολίες στη διοίκηση πριν γίνουν σημαντικές.

•	 Γνωρίζουν τυχόν στρατηγικές και σχέδια συμπεριφοράς και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τον μαθητή.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Οι καθηγητές πανεπιστημίου/κολεγίου διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχία του κολεγίου και επηρεάζουν τη διατήρηση 

των φοιτητών. Οι καθηγητές συνήθως βρίσκονται σε συχνή επαφή με φοιτητές και μπορούν να τους συμβουλεύουν και να τους 

καθοδηγούν σχετικά με ευκαιρίες και επιλογές σταδιοδρομίας. Μπορούν επίσης να έχουν ισχυρή επιρροή στην ευκαιρία ενός 

μαθητή να είναι επιτυχημένος στον τομέα που έχει επιλέξει. Οι μαθητές μπορεί επίσης να επηρεαστούν από τις κρίσεις του 

διδακτικού προσωπικού για τη διάνοιά τους λόγω λανθασμένων αντιλήψεων για το Tουρέτ, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν 

την αυτοεκτίμησή του/της. Μπορεί να είναι χρήσιμο να:

•	 Συστηθούν στον μαθητή, ρωτώντας εάν υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν.

•	 Εκπαιδευτούν για το Τουρέτ. Έχοντας μια βασική κατανόηση του Tουρέτ και των σχετικών διαταραχών μπορεί να σας 

προετοιμάσει για την παρουσίαση τόσο των κινητικών όσο και των φωνητικών τικ κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

•	 Αναγνωρίστε ότι τα τικ είναι ακούσιες κινήσεις και ήχοι που μπορούν να αλλάξουν απρόβλεπτα. Ενώ τα τικ μπορεί να φαίνονται 
σκόπιμα και υπό τον έλεγχο του ατόμου, αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να αναμένεται από τους μαθητές να καταστείλουν 

τα τικ τους. Εάν τα τικ αποσπούν πραγματικά την προσοχή, θα πρέπει να διερευνηθούν οι ηλεκτρονικές επιλογές.

•	 Αγνοήστε τα συμπτώματα που μπορούν να αγνοηθούν. Αυτό δείχνει αποδοχή και ομαλοποιεί τα τικ. Το μοντέλο αποδοχής 

μπορεί να μειώσει τόσο τον εκφοβισμό όσο και το άγχος και επιτρέπει στους μαθητές με Tουρέτ να επικεντρώσουν την ενέργειά 

τους στα ακαδημαϊκά μαθήματα και όχι στην καταστολή των τικ.

•	 Κατανοήστε ότι το άγχος συνήθως αυξάνει τα συμπτώματα. Τα τεστ και οι παρουσιάσεις γενικά αυξάνουν το άγχος. Οι παρουσιάσεις 

μπορεί να χρειάζονται τροποποίηση και η δοκιμή μπορεί να χρειαστεί να προσφερθεί σε ξεχωριστή και ιδιωτική τοποθεσία. 

•	 Θέστε σαφείς προσδοκίες και παρέχετε ένα λεπτομερές πρόγραμμα σπουδών για να ελαχιστοποιήσετε το άγχος. 

•	 Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο στο ίδρυμά σας για να προσδιορίσετε ποια καταλύματα και ακαδημαϊκές προσαρμογές 

έχουν εγκριθεί για τον φοιτητή. Η ADA απαιτεί από τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα να κάνουν εύλογες προσαρμογές και 
τροποποιήσεις για μαθητές με αναπηρίες. Οι διευκολύνσεις για μαθητές με Tουρέτ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του 

άγχους, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων γραφής και στην αντιστάθμιση του χρόνου που αφιερώνουν είτε βιώνοντας τικ 

είτε εστιάζοντας στην καταστολή τους.

10
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ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΕΤ: ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΤ – Εργοθεραπευτής

SLP – Λογοθεραπευτής

C – Σύμβουλος 

SP – Σχολικός Ψυχολόγος

PL – Διευθυντής

Ν – Νοσοκόμα

Τ – Δάσκαλος 

CT/RT – Σύμβουλος Δάσκαλος/Δάσκαλος εκπαιδευτικών πόρων 

SE – Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 

C & B – Υποστήριξη Καφετέριας και Οδηγοί Λεωφορείων 

P/A – Παραεπαγγελματίας/Βοηθός

Behav – Ειδικός Συμπεριφοράς
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Εκτελεστική λειτουργία 

Αισθητηριακή ενσωμάτωση 

Προσοχή

Οργάνωση

Κοινωνική Επικοινωνία και 
Πραγματολογία 

Δραστηριότητες καθημερινού 

τρόπου ζωής

Δυσγραφία/Πληκτρολογία 

Υγιεινή του ύπνου

Βοηθητικές συσκευές

Ζητήματα εκφοβισμού

Mη αναστολή

Κατανόηση γραπτού λόγου

Αγχώδης διαταραχή

Παρορμητικότητα

Σημαντικά συμπτώματα 

Γλωσσικές Αναπηρίες

Ιδεοψυχαναγκαστικές 

Συμπεριφορές

Τραυλισμός

Επαγγελματικές δεξιότητες
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

1. Θα βοηθήσουν τα προγράμματα που βασίζονται στις συνέπειες να παρακινήσουν έναν μαθητή να ελέγξει τα τικ στην τάξη;

Η τιμωρία και η ανταμοιβή συνήθως δεν βοηθούν τους μαθητές, καθώς τα συμπτώματά τους είναι νευρολογικά βασισμένες ορμές και δεν 

είναι υπό τον έλεγχό τους. Για ορισμένους, η ενασχόληση ή η πρόβλεψη μιας αγαπημένης δραστηριότητας μειώνει αυτές τις νευρολογικές 
παρορμήσεις, οι οποίες μπορεί να συγχέονται με την ικανότητα ελέγχου των συμπτωμάτων.

2. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του Τουρέτ, ώστε να μπορούν να παρασχεθούν 

οι κατάλληλες στηρίξεις και όχι η χρήση της τιμωρίας;

Τα συμπτώματα του Τουρέτ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ασυνεχείς νευρολογικές παρορμήσεις, παρόμοιες με την παρόρμηση να ξύσεις 
ένα τσίμπημα από έντομο. Με το ξύσιμο του δαγκώματος, ένα άτομο μπορεί να βιώσει στιγμιαία ανακούφιση. Ωστόσο, η επιθυμία για ξύσιμο 

συχνά επιστρέφει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ένα συνηθισμένο σύμπτωμα Τουρέτ είναι η αναστολή, η οποία περιλαμβάνει 
σημαντικές δυσκολίες στην αναστολή των συμπτωμάτων, των σωματικών ή φωνητικών συμπεριφορών και των αντιδράσεων στο περιβάλλον 

του μαθητή. Η αναστολή προσθέτει στην εσφαλμένη αντίληψη ότι οι μαθητές είναι σε θέση να ελέγξουν τα συμπτώματα. Η υποστήριξη του 

μαθητή στην ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνικών για τη διαχείριση των προκλήσεων είναι πιο αποτελεσματική από την τιμωρία για αυτά τα 

πολύπλοκα, εξαιρετικά παρεξηγημένα νευρολογικά συμπτώματα. 

3. Πρέπει ένας μαθητής να ενθαρρύνεται να καταστείλει τα τικ του;

Όχι, μην ενθαρρύνετε την καταστολή των τικ. Η καταστολή των τικ και άλλων συμπτωμάτων απαιτεί μεγάλη ενέργεια και προσοχή. Η καταστολή 

τικ τείνει να μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για την προσοχή και την ολοκλήρωση των εργασιών. Δεδομένου ότι οι μαθητές νιώθουν 

αμηχανία από τα συμπτώματα, συνήθως θα προσπαθήσουν να καταστείλουν τα τικ μόνοι τους όταν είναι δυνατόν.

4. Ποιες είναι οι πιο συχνές σχετικές διαταραχές που επηρεάζουν τους μαθητές; 

Δεδομένου ότι κάθε μαθητής είναι διαφορετικός, οι σχετικές διαταραχές μπορεί να ποικίλλουν. Οι συνήθεις σχετικές διαταραχές περιλαμβάνουν 

ιδεοψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, δυσγραφία, άγχος και ΔΕΠΥ. Τα ελλείμματα εκτελεστικών λειτουργιών, ελλείμματα κοινωνικής επικοινωνίας 
και αισθητηριακά ελλείμματα είναι επίσης κοινά.

5. Είναι οι μαθητές χειριστικοί όταν κάνουν τη φωνή τους κάτω από την ανάσα τους ή προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν 

τα τικ τους ως δικαιολογία για να μην κάνουν δουλειά; 

Η μουρμούρα ή η φωνή υπό την ανάσα κάποιου είναι πιθανότατα μια στρατηγική για την ικανοποίηση της παρόρμησης με τρόπο που 

δεν θα είναι προσβλητικό ή ενοχλητικό. Η χρήση τικ ως δικαιολογίας δεν είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, γενικά θα αυξηθούν σε στρεσογόνες 
καταστάσεις, οδηγώντας σε παρερμηνεία της χρήσης τους ως δικαιολογίας. Επομένως, είναι συνετό να παρατηρήσετε πότε συμβαίνει αυτό 

για να προσδιορίσετε το έλλειμμα δεξιοτήτων που παρεμβαίνει και να αναπτύξετε χρήσιμα υποστηρίγματα, ώστε να μην είναι απαραίτητα 

αυξημένα συμπτώματα ή αποφυγή. 

6. Είναι χρήσιμο να παρέχονται διαλείμματα κάθε φορά που ένας μαθητής με Tουρέτ έχει τικ; 

Η παροχή διαλειμμάτων μπορεί να είναι χρήσιμη για ορισμένους μαθητές, αλλά επιζήμια για άλλους. Μπορεί να είναι χρήσιμο για τον 

μαθητή να γνωρίζει ότι έχει την επιλογή να εγκαταλείψει την τάξη για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς μειώνει το άγχος του να αισθάνεται 
«παγιδευμένος». Ωστόσο, για άλλους, η ενθάρρυνση να φύγουν λόγω τικ μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα ότι τα τικ είναι κάτι για το οποίο πρέπει 
να ντρέπονται αντί να τα αναγνωρίζουν ως «φυσιολογικά» για τον μαθητή με Tουρέτ. 

7. Είναι τα τικ πάντα ενοχλητικά για άλλους μαθητές; 

Εξαρτάται από το πώς ανταποκρίνονται οι εκπαιδευτικοί στα τικ και αν οι συμμαθητές έχουν εκπαιδευτεί για το Tουρέτ. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, εάν οι δάσκαλοι δέχονται και αγνοούν τα τικ, όπως αγνοούνται άλλοι ήχοι (π.χ. χλοοκοπτικό, αεροπλάνο, λόξυγκας, βήχας κ.λπ.), 

τα τικ μειώνονται και οι συμμαθητές συνήθως μαθαίνουν να τα αποδέχονται και να τα αγνοούν. Για περισσότερες πληροφορίες και πόρους 
σχετικά με την εκπαίδευση των συμμαθητών σχετικά με το Tουρέτ, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του TAA ή να επικοινωνήσετε με το 

TAA. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στον ιστότοπο της ΤΑΑ με τίτλο, Εκπαίδευση συμμαθητών για το σύνδρομο Τουρέτ. Επιπλέον, μπορείτε 
να ζητήσετε μια παρουσίαση μέσω του προγράμματος πρεσβευτών της νεολαίας του συνδέσμου Τουρέτ, το οποίο αποτελείται από εφήβους που 

έχουν εκπαιδευτεί να παρέχουν παρουσιάσεις για το TS.

8. Γιατί ορισμένοι μαθητές έχουν σημαντικά περισσότερα συμπτώματα σε ορισμένες τάξεις και λιγότερα σε άλλες; 

Δεδομένου ότι το άγχος αυξάνει τα συμπτώματα, τα αυξημένα τικ μπορεί να υποδηλώνουν έντονο άγχος σε τάξεις που είναι πιο δύσκολες 
ή στις οποίες υπάρχει επιπλέον άγχος. Μπορεί επίσης να είναι ότι μια συγκεκριμένη τάξη έχει γίνει ένα ασφαλές περιβάλλον για να έχετε τικ. 

Άλλοι λόγοι μπορεί να οφείλονται στην ώρα της ημέρας, καθώς τα συμπτώματα συχνά αυξάνονται με την πείνα, στο τέλος της ημέρας ή μετά 

ή κατά τη διάρκεια αγχωτικών ή αυξημένων δραστηριοτήτων. 

9. Γιατί είναι χρήσιμο να παρέχετε μια ξεχωριστή τοποθεσία για έναν μαθητή με Tουρέτ για να δώσει εξετάσεις; 

Δεδομένου ότι η καταστολή των τικ απαιτεί ενέργεια και προσοχή, οι μαθητές τις περισσότερες φορές θα προσπαθήσουν να καταστείλουν τα 

τικ κατά τη διάρκεια του τεστ, προκειμένου να μην αποσπάσουν την προσοχή των συμμαθητών. Σε μια ιδιωτική τοποθεσία, ο μαθητής μπορεί 
να επικεντρωθεί στο τεστ αντί στα τικ του/της.

10. Μπορεί η σύγχυση να σχετίζεται με το σύνδρομο Tουρέτ; 

Ναι, για πολλούς λόγους. Η αντιμετώπιση του Tουρέτ είναι ενοχλητική και εξαντλητική. Οι μαθητές με προβλήματα αναστολής μπορεί 
να δυσκολεύονται να αναστέλλουν τα συναισθήματά τους. Επιπλέον, πολλές από τις κοινές σχετικές διαταραχές, όπως η αισθητηριακή 

ολοκλήρωση, οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία, η εκτελεστική λειτουργία, η ΙΨΔ και η ΔΕΠΥ μπορούν να αυξήσουν την απογοήτευση, 

με αποτέλεσμα τον θυμό. 


