
Jinsi ya Kuwasaidia Wanafunzi 
Walio na Ugonjwa wa  
Tourette na Matatizo  
ya Mitetemo 

Kipeperushi hiki kimeundwa ili kuwasaidia waelimishaji na wafanyakazi wa 
kusaidia katika kutambua dalili changamano na kutumika kama mwongozo wa 
kuunda mipango madhubuti ya usaidizi ili kuruhusu watoto walio na Ugonjwa 
wa Tourette (TS) na Matatizo ya Tic kustawi kijamii na kitaaluma. Kipeperushi 
hiki hutoa nyenzo kwa walimu, wasimamizi, washauri, wanasaikolojia wa shule, 
wataalamu wa matamshi na utendaji, walimu wasaidizi, wauguzi wa shule, 
maprofesa wa vyuo vikuu na wafanyikazi wengine wanaotoa usaidizi kuelewa 
na kusaidia watoto walio na TS na Matatizo ya Mtetemo. 

Matatizo ya TS na Mtetemo huathiri mwanafunzi mmoja kati ya wanafunzi 100. 
Zaidi ya nusu ya watoto wenye umri wa kwenda shule walio na TS wanaweza 
kuwa na hali inayotokea pamoja na TS kama vile ADHD, OCD, wasiwasi, 
mfadhaiko au uwezo wa kuandika (dysgraphia). Hali hizi, pamoja na ulemavu 
mwingine wa kujifunza, yanaweza kuathiri vibaya ujifunzaji, na kufanya iwe 
vigumu sana kwa wanafunzi kuwa makini darasani. 

Muungano Wa Tourette Wa Marekani (TAA) huwapa walimu maelezo 
ili kutambua dalili za TS na matatizo ya kawaida yanayohusiana nao. Ni 
muhimu kwa walimu, wazazi na wanafunzi kufanya kazi pamoja katika 
kubuni marekebisho bora ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji kwa 
wanafunzi wote. Ikiwa dalili za TS na matatizo ya kawaida yanayohusiana  
nao yatashughulikiwa ipasavyo, watoto walio na TS wanaweza kuwa na  
wakati mzuri, unaoboresha na wenye mafanikio shuleni. 
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JINSI YA KUKABILIANA NA UGONJWA WA TOURETTE NA MITETEMO DARASANI 

Njia bora ya kukabiliana na mitetemo ni kuipuuza 
kadri uwezavyo. Faida za kupuuza mitetemo  
ni zifuatazo.

• Hupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi 
kwa mwanafunzi, ambaye anaweza kuwa na 
aibu au kuogopa matokeo. 

• Hupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi 
kwa mwanafunzi, jambo ambalo linaweza 
kusababisha kupungua kwa dalili. 

• Hupunguza uonevu.

• Hudhihirisha kukubalika na kuona dalili kama  
za kawaida.

• Hutoa kielelezo cha tabia nzuri na mfano kwa 
wanafunzi wenzako.

KUTAMBUA MATATIZO YA KAWAIDA 
YA ELIMU YALETWAYO NA 
UGONJWA WA TOURETTE

Walimu na familia wanapaswa kufahamu changamoto za kawaida zinazoathiri matokeo ya mwanafunzi shuleni miongoni 
mwa watoto wenye TS. Wakati mwingine changamoto hizi hazieleweki au hufikiriwa kuwa "tabia za kukusudia" badala 
ya matatizo kutokana na ugonjwa changamano wa ukuaji wa neva. 

Shida za elimu mara nyingi huwa suala kubwa katika shule ya kati na ya upili. 

Ifuatayo ni orodha ya matatizo ya kawaida yanayohusiana na elimu ambayo wanafunzi walio na TS na hali zinazohusiana 
nao wanaweza kuwa nazo: 

• Changamoto za mpito: Matatizo ya mpito kati ya kazi na 
madarasa tofauti; kupinga mabadiliko katika ratiba ya shule.

• Ugumu wa kukamilisha kazi za ziada: Kushindwa kuelewa kazi 
ya ziada; utofauti katika kunakili kazi; kutokamilisha kazi kwa 
wakati; kukataa kufanya kazi za ziada.

• Ugumu wa kufuata maelekezo: Kuchukua muda kabla ya kujibu; 
kutokuwa na uwezo wa kukamilisha kazi ambazo zina maelekezo 
magumu au miingi; maombi ya mara kwa mara ya maelekezo.

• Tofauti kati ya alama za matamshi na utendaji: Tofauti kati ya 
alama kwenye tathmini za kiakili na kisaikolojia (k.m.- masafa 
ya juu ya wastani ya ufahamu wa kusoma, na masafa ya chini 
ya wastani ya stadi za lugha iliyoandikwa; alama za juu katika 
matatamshi na alama za chini katika utendaji). 

• Kupanga mikakati na upungufu wa utendaji wa akili: Matatizo ya kutumia wakati wake, kazi na vitu vyaje; ugumu wa 
kuanza na/au kumaliza kazi, ambao iuaweza kusababisha kushindwa kupata matokeo mazuri.

• Dysgraphia (matatizo ya kuandika): Uzembe; kufuta mara kwa mara; kutumia muda mwingi kujaribu kuandika vizuri; 
kupungua kwa ushiriki; kuandika polepole; ugumu wa uakifishaji, tahajia na herufi kubwa; kukataa kuandika.

• Matatizo ya Kujizuia: Tabia ambazo mwanafunzi anajua kuwa hazifai au zimepigwa marufuku, lakini ana ugumu 
wa kujizuia. Baadhi ya mifano ni pamoja na kugusa vitu fulani, kutoa kauli au miitikio isiyofaa lakini ya muktadha na 
kutamka majibu kwa sauti.

• Tabia za hasira nyingi shuleni au nyumbani: Tabia kubwa na za usumbufu, ambazo zinaonekana kusababishwa na hali 
fulani, zinaweza kuwa matokeo ya uzuiaji wa dalili. Tabia zingine ni pamoja na kuzidiwa kwa sababu ya wasiwasi, hisia 
za kutofaulu, matatizo ya hisi, dalili zinazoonyesha kutatizika, au upungufu wa stadi.

• Kufanya Mambo kwa Haraka Bila Kufikiria: Kuonyesha wa tabia za kufanya mambo haraka bila kufikiria, kama vile 
kupiga ukemi, kupiga kelele au kuwafokea wengine.

• Tabia za kupinga maelekezo: Kukataa kufuata maelekezo au maagizo au kufanya kazi kila wakati. Ni muhimu 
kuchukulia tabia ya kupinga maelekezo kama jaribio la kuonyesha upungufu wa stadi, au tatizo la ukosefu wa uwezo 
wa kudhibiti mawazo na misukumo, wasiwasi au hisia. Mtazamo huu utahimiza mikakati chanya, mikakati ya mpango 
mahsusi wa ufundishaji badala ya adhabu isiyo na matokeo yoyote mazuri.
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Shida za elimu mara nyingi huwa suala 

kubwa katika shule ya kati na ya upili. 

Sababu ya kawaida, lakini isiyotambulika 

sana ni kwamba uwezo wa kiakili wa 

wanafunzi unaweza kuficha dalili katika 

shule ya msingi; katika madarasa la juu, 

dalili huanza kuathiri uwezo wa kuonyesha 

uwezo wa kweli wa kiakili. Aidha, 

wanafunzi wenye umri mkubwa mara 

nyingi huweka nguvu zaidi katika kujuzia 

au kuficha dalili ili kukubalika kwa jamii



• Kuwa Makinia: Mitetemo au fikira za vitu 
anazopenda yanaweza kuathiri umakini, 
ingawa mwanafunzi anaonekana kuwa na 
umakini. Hata hivyo, kinyume kinaweza pia 
kuwa kweli. Baadhi ya wanafunzi wanaweza 
kufanya shughuli huku wakipata mitetemo, 
hata kama inaweza kuonekana vinginevyo.

• Kufanya Mambo kwa Ukamilifu: Kufuta; 
kufanya mambo kwa njia iliyo "sawa" kabisa; 
kuwa ma tahadhari kubwa kuhusu sheria; 
kusisitiza kufanya mambo kikaida.

• Ugumu Kupanga na Kuchakata Hisi: Kuwa 
na hisia kubwa mwanga, sauti, mguso, harufu 
au ladha; haja ya kupata hisi zaidi, wakati 
mwingine kusababisha haja ya kujidhuru 
kimwili; hitaji la kupunguza msukumo fulani wa 
hisia, kwa kutafuna vitu kupita kiasi, kujipiga, 
kujigongesha, kukumbatiana kupita kiasi, n.k.

• Upungufu wa stadi za mawasiliano ya 
kijamii: Tabia za kitoto; majibu ya msimamo 
kali; tabia zisizokubalika kijamii; kutokuwa na 
uwezo wa kuelewana na wenzao.

• Msongo wa Mawazo na Wasiwasi: Ikiwa 
ni pamoja na, kuepuka shule au masomo; 
kuacha kufanya kazi wakati wa kuzidiwa; 
kwenda kwa muuguzi, bafuni, kumwona 
mshauri mara nyingi; kubadilika haraka  
kwa hisia. 

MIPANGO 504 NA MIPANGO YA 
ELIMU BINAFSI (IEPS)

Mipango ya 504, kama ilivyofafanuliwa katika 
Kifungu cha 504 cha Sheria ya Wamarekani 
Wenye Ulemavu (ADA), inahakikisha kuwa wanafunzi walio na TS wanapata ufikiaji sawa wa masomo, usaidizi wa 
kijamii na kihisia, ushiriki wa shughuli za ziada za masomo na ulinzi dhidi ya uonevu. Wanafunzi walio na TS mara 
nyingi wanastahiki Mipango 504 kwa sababu wana uwezo wa kiakili, lakini wana dalili zisizoeleweka ambazo huwazuia 
kufikia uwezo wao wa kweli. Mipango ya Kawaida ya 504 inajumuisha matumizi ya kompyuta, mwandishi, kalamu ya 
kiteknolojia, au ruhusa ya kuondoka darasani ikihitajika ili kupunguza wasiwasi au mitetemo. Marekebisho mengine 
yanajumuisha sehemu tofauti za kufanyia mtihani, kukaa mahali maalum, kuwa katika kumbi wakati hakuna watu 
wengi na kazi kidogo ya ziada. 

Wakati Mipango ya 504 haitoshi katika kukidhi mahitaji ya kipekee ya wanafunzi wenye TS, IEP inahitajika. Mara 
nyingi, watoto walio na TS hunyimwa huduma za IEP kwa sababu ya alama za juu ya wastani kwenye tathmini za 
elimu. Ingawa IEP hutoa ulinzi na marekebisho/mabadiliko sawa na Mipango ya 504, IEP pia hutoa huduma kutoka 
kwa wafanyakazi wa usaidizi wakati upungufu wa stadi za mawasiliano ya kijamii, ucheleweshaji wa usindikaji, 
ujumuishaji wa Hisi, wasiwasi na/au matatizo ya utendaji wa akili huiathiri mafanikio ya mwanafunzi katika masomo 
au kijamii. Aidha, mwanafunzi aliye na TS anaweza kuhitaji usaidizi wa mtaalamu anayesaidia mwalimu kwa msaada 
wa kukuza stadi maalum. Wanaweza pia kusaidia katika kubuni na kutekeleza mpango changamano wa tabia ambao 
utatua hali haraka. TS imejumuishwa katika "Ulemavu Mwingine wa Afya" na kwa ujumla ndiyo ufafanuzi ambao 
umetumia katika kuainisha wanafunzi walio na TS kama wastahiki wa IEP. Ifuatayo ni nukuu kutoka kwa Idara ya Elimu 
ya Marekani kuhusu mitazamo potofu ya kawaida ya Ugonjwa wa Tourette na sababu ya kujumuisha TS katika IDEA: 

“..., tunaamini kwamba ugonjwa wa Tourette hueleweka vibaya kuwa hali ya kitabia au kihemko, badala ya hali 
ya neva. Kwa hivyo, kwa kujumuisha Ugonjwa wa Tourette katika ufafanuzi wa ulemavu mwingine wa kiafya 
unaweza kusaidia kurekebisha maoni potofu ya ugonjwa wa Tourette kama ugonjwa wa kitabia au tabia na 
nidhamu na kuzuia utambuzi mbaya wa mahitaji yao. 

Mabadiliko: Tumeongeza ugonjwa wa Tourette kama mfano wa tatizo kali au sugu la kiafya katika  
§300.8(c)(9)(i).
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Tathmini zinazofaa za elimu, tathmini na mazingatio ya mahitaji na uwezo wa kipekee wa mwanafunzi ndiyo msingi 
wa IEP na Mpango wa 504. IEP na Mpango wa 504 haupaswi kujumuisha malengo kuhusu kupunguza mtetemo. 
Mipango hii, hata hivyo, inajumuisha usaidizi kutoka kwa wafanyikazi wa shule na mabadiliko na marekebisho 
yanayolenga kutoa mazingira ambayo hupunguza wasiwasi na dalili za kijumla. Tovuti ya TAA huwapa walimu 
maelezo muhimu na nyenzo ili kuwapa wanafunzi walio na TS usaidizi ufaao. 

KUANDAA MPANGO WA KUTOA USAIDIZI

Kabla ya kuandaa mpango wa usaidizi unaofaa, kuna mambo muhimu ya kuzingatia.

Kuwa tayari: Kabla ya kuandaa mpango, Muungano wa Tourette unapendekeza kwamba timu ya elimu isome Kuelewa 
Dalili za Kitabia za Ugonjwa wa Tourette: Dalili za TS ni nyingi kuliko za Mitetemo. Nakala hii inatoa muhtasari mfupi 
wa shida nyingi zinazohusiana ambazo ni za kawaida kwa wanafunzi walio na TS. Nakala ya TAA, Mwongozo wa 
Walimu wa Kukuza Mipango kwa Wanafunzi wenye Ugonjwa wa Tourette, ni nyenzo muhimu pia ya matumizi kabla na 
wakati wa kikao cha kupanga. Nakala zote mbili zinapatikana kwenye wavuti wa TAA.

Jumuisha mwanafunzi: Mwanafunzi anapaswa kujumuishwa katika mchakato wa kupanga. Ikiwa mwanafunzi haoni 
mapendekezo haya ya usaidizi kuwa yenye manufaa, basi huenda hatazizingatia, na hivyo kufanya mpango usiwe 
na matokeo yaliyotarajiwa. Wanafunzi wana uwezekano mkubwa wa kuheshimu na kushiriki katika mpango ambao 
walisaidia kuandaa. 

UMUHIMU WA MAWASILIANO

Mawasiliano ni muhimu kwa sababu nyingi. Mawasiliano na uaminifu utawezesha mikakati na mbinu madhubuti, na pia 
kuwa na jukumu chanya katika mazingira ya mwanafunzi ya kujifunza. Mawasiliano na wanafamilia ni muhimu kwa ajili 
ya kuendeleza mahusiano shirikishi ambayo ni muhimu kwa ufaulu wa wanafunzi wenye TS.

Mawasiliano kati ya wanachama wa timu kuhusu ufanisi wa mpango wa usaidizi pia ni muhimu. Mambo yoyote 
ambayo yanaweza kuathiri mwanafunzi yanapaswa kushirikiwa miongoni mwa wanachama wa timu na marekebisho 
ya mpango yanapaswa kufanywa inapohitajika. Mifano ya mambo ambayo yanaweza kuathiri mwanafunzi ni pamoja 
na kuongezeka kwa dalili, msongo wa mawazo, mabadiliko ya ratiba au watoa huduma, na mabadiliko ya dawa. Ni 
muhimu kwa timu kufahamishwa kuhusu mabadiliko haya mahususi, pamoja na mabadiliko yote mazuri na mabaya 
kwa ujumla. Timu inapaswa kuhakikisha kuwa inatambua mbinu bunifu ambazo zinaweza kumsaidia mwanafunzi 
zaidi, kwani kila mwanafunzi ni wa kipekee na anaweza kufaidika kutokana na mikakati mipya na bunifu. Wanachama 
wa timu wanapaswa pia kufuatilia na kushiriki mikakati ambayo ni ya manufaa na isiyo na tija ili kuhakikisha kwamba 
mikakati haiongezi wasiwasi au dalili nyinginezo.

Zaidi ya hayo, wanachama wa timu wanapaswa kuwasiliana na mwanafunzi kuhusu kile anachoamini kinaweza 
kusaidia. Zingatia sana mawazo yake kwa sababu maarifa ya mwanafunzi yanaweza kuwa muhimu wakati wa kuunda 
au kurekebisha mikakati.

JUKUMU LA WALIMU

Walimu huwa na wajibu muhimu katika maisha ya wanafunzi wao. Wao huandaa mazingira ya darasa, huhimiza na 
kuunga mkono nguvu na talanta za ubunifu, na ni mifano ya jumla ya kuigwa kwa wanafunzi. Walimu hutoa mchango 
mkubwa katika kumpa mwanafunzi aliye na TS mazingira salama na yenye kumsaidia mtoto au yale yasiyo na 
vikwazo vingi. Uhusiano mzuri kati ya mwalimu na mwanafunzi huchangia kufaulu au kutofaulu kwa mtoto. Ingawa 
kila mwanafunzi na hali ya TS ni ya kipekee, mapendekezo yafuatayo ya jumla yanaweza kuwasaidia walimu ili 
kuwasaidia wanafunzi kupata mafanikio ya kitaaluma na kijamii: 

• Tambua kuwa mitetemo ni misogeo na sauti zisizo za hiari yanayosababishwa na matatizo ya neva. Mitetemo 
inaweza kuongezeka na kupungua kwa ukali na kubadilika bila kutabirika. Mara nyingi, wanafunzi walio na TS 
watajaribu kuizuia mitetemo ili kuepuka kuonekana vibaya na wengine. Ingawa mitetemo inaweza kuonekana kuwa 
ya kukusudia na iliyo chini ya udhibiti wa mwanafunzi, hii si kweli. 

• Punguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Msongo wa mawazo kwa kawaida huongeza dalili. Mkakati madhubuti 
wa kupunguza dalili ni kutambua ni hali gani au mambo gani huongeza msongo wa mawazo na kutekeleza 
mabadiliko, marekebisho au huduma za elimu maalum. 

• Tambua upungufu wa stadi ambao unaweza kuchangia kuongezeka kwa msongo wa mawazo au dalili, na ubuni 
mikakati na usaidizi wa kushughulikia mapungufu haya. 

• Puuza dalili. Hii inaonyesha kukubalika na kufanya TS kuwa hali ya kawaida. Kuwa na mazingira yenye hisia ya 
kukubalika kunaweza kupunguza uonevu na msongo wa mawazo na kuwaruhusu wanafunzi walio na TS kuelekeza 
nguvu zao kwa masomo badala ya kuzuia mitetemo.

• Fahamu kwamba matatizo ya kuandika ni miongoni mwa matatizo ya kawaida ya shule kwa watoto wenye TS. 
Mabadiliko yanaweza kujumuisha matumizi ya kompyuta, kompyuta kibao, kalamu ya kiteknolojia au mwandishi.
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• Fahamu kuhusu hali zinazotokea pamoja na TS, kama vile OCD au ADHD, ambazo ni za kawaida kwa wanafunzi 
walio na TS. Sifa za hali hizi mara nyingi ni kuwa ni vigumu zaidi kuzidhibiti kuliko mitetemo yenyewe.

• Kuwa mbunifu katika kubuni mikakati ya kukabili hali. Kufundisha mikakati inayoweza kutumiwa kwa muda mrefu 
maishani na kutoa usaidizi, mabadiliko na marekebisho ni bora zaidi kuliko kutumia adhabu.

• Mshirikishe mwanafunzi aliye na TS katika kuandaa mipango na mikakati ya kudhibiti dalili ambazo ni vigumu au 
haziwezekani kupuuzwa. 

• Kukuza mawasiliano na wazazi au walezi. Hakikisha kuwa unashiriki mafanikio na uwezo wa mwanafunzi, sio  
udhaifu tu. 

• Hakikisha kwamba walimu mbadala wanafahamu dalili na mbinu za usaidizi kwa mwanafunzi.

• Tumia nyenzo za TAA, kama vile Mwongozo wa Walimu wa Kutayarisha Mipango kwa Wanafunzi walio na Ugonjwa 
wa Tourette, ili kusaidia katika kuandaa mbinu na mikakati ya kutoa usaidizi. 

JUKUMU LA WAFANYAKAZI WENGINE WA SHULE

Wafanyakazi wa usaidizi wa elimu ni washiriki muhimu wa jumuiya ya shule na ni muhimu kwa mafanikio ya 
wanafunzi. Wanafanya kazi mbalimbali zinazoathiri maisha ya wanafunzi, kukuza mazingira mazuri ya kujifunza na 
kusaidia elimu bora. Wafanyakazi wa usaidizi wa elimu wako katika nafasi ya kipekee ya kuelewa na kuwasaidia 
watoto walio na TS na Matatizo ya Mtetemo. Kama wanachama wa timu ya wanafunzi, wanaweza kusaidia katika 
kuhakikisha mabadiliko na marekebisho yanayofaa kupitia maagizo na usaidizi ulioundwa mahususi. Hapa chini kuna 
mapendekezo ya aina za usaidizi ambazo zinaweza kutolewa kulingana na kila wajibu uliopo.

JUKUMU LA MKUU WA SHULE AU MSIMAMIZI

Wakuu wa shule na wasimamizi wanahusika mara kwa mara kunapokuwa na hali ya kinidhamu ambayo haijatatuliwa. 
Ni muhimu kwa wasimamizi waelewe kuwa TS ili kuhakikisha kuwa wanafunzi hawapati matokeo mabaya ya dalili za 
TS. Mkuu wa shule au msimamizi anaweza kuwasaidia wanafunzi walio na TS kwa njia zifuatazo: 

• Kuhakikisha kwamba wadau wote wanaohusika na maendeleo ya kitaaluma na kijamii ya wanafunzi wana mafunzo 
ya kutosha ya kazini kuhusu TS na matatizo yanayohusiana nayo.

• Kusaidia wafanyakazi kutambua kwamba hakuna watu wawili walio na hali za TS zinazofanana. TS itajidhihirisha 
tofauti kwa kila mtu binafsi na kwa hivyo mikakati ya ubunifu, ya kutatua hali na yenye matokeo mazuri Inahitajika. 

• Wasaidie wanafunzi walio na TS na uhakikishe kuwa wafanyakazi wanawafahamisha wazazi au walezi kuhusu jinsi 
TS unavyoathiri kazi au uwezo wa mwanafunzi shuleni. 

• Tambua kuwa TS kwa kawaida inahusishwa na hali nyingi kama vile: OCD, ADHD, matatizo ya kuchakata hisi, 
upungufu wa stadi za mawasiliano ya kijamii, mawazo mabaya yasiyodhibitika, mafadhaiko, tatizo la kupinga 
maelekezo, ugumu wa kuandika (dysgraphia), matatizo ya wasiwasi, hasira, kipandauso, kupatwa na hofu, ugonjwa 
wa tawahudi na mengine. Maarifa ya kimsingi na uelewa wa masuala haya yatasaidia wasimamizi kuhusiana na 
kufanya kazi na wanafunzi wenye TS.

JUKUMU LA MWALIMU WA ELIMU MAALUM

Walimu maalum wako katika nafasi ya kipekee kushughulikia uwezo na mahitaji ya mtu binafsi ya wanafunzi walio na 
TS. Mwalimu wa elimu maalum anaweza kufanya kazi kama mwalimu na mtetezi kwa kuwapa wanafunzi nyenzo na 
mwongozo unaohitajika ili kufaulu. Walimu hawa huwatathmini wanafunzi, kupanga na kufunza masomo na kudhibiti 
IEP ambazo zinafaa na mahususi kwa mahitaji ya kila mwanafunzi. Hapo chini kuna mapendekezo kwa walimu wa 
elimu maalum wakati wa kufanya kazi na wanafunzi ambao wana TS: 

• Kuwa tayari kueleza timu ya mwanafunzi jinsi dalili za ugonjwa huu changamano wa ukuaji wa neva mara nyingi 
huzuia uwezo wa mwanafunzi kufikia uwezo wake kamili wa kitaaluma. Aidha, fahamu kwamba dalili zinaweza 
kufasiriwa vibaya kama tabia zinazofanywa kwa kusudi zinazoathiri stadi za mawasiliano ya kijamii. 

• Toa nyenzo ili kuwasaidia wengine kuelewa kwamba dalili na tabia za ugonjwa huu changamano si za hiari. 

• Wasaidie wengine katika kuendeleza na kuhakikisha maelekezo, marekebisho na mabadiliko yaliyoundwa mahususi. 

• Bainisha haja ya teknolojia ya usaidizi, kwani mitetemo na matatizo ya kawaida yanayohusiana nayo mara nyingi 
huathiri kuandika na kusoma. 
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• Tambua kwamba wanafunzi wanaweza kuwa na ulemavu wa kujifunza inayotokea pamoja na/au kuwa katika safu ya 
vipawa vya kiakili. Ni muhimu kuangalia zaidi ya dalili za TS na kufanya tathmini ya kina ili kuhakikisha kuwa mahitaji 
yote ya mwanafunzi yanashughulikiwa.

• Hakikisha kuwa kuna hali na mazingira yanayofaa. Bila kujali kuwepo au kutokuwepo kwa matatizo mengine ya 
kujifunza, wanafunzi walio na TS mara nyingi watahitaji muda zaidi kwenye tathmini. Kutathmni katika eneo tofauti 
na muda wa ziada uliopangwa kunaweza kuwa mabadiliko muhimu kujumuisha kwenye IEP au Mpango wa 504.

• Uwatete wanafunzi wenye TS. Wanastahiki ulinzi wa mazingira sawa na wanafunzi wengine wenye ulemavu. Mara 
nyingi, wao huondolewa kutoka kwenye mazingira ya elimu ya kawaida kwa sababu mitetemo yao inasumbua 
wengine. Ni muhimu kutatua hali hizi na kufuatilia muda ambao wanafunzi hawa wanatumia nje ya madarasa yao ya 
elimu ya kawaida.

JUKUMU LA WASHAURI NA WALIMU WASAIDIZI 

Walimu washauri na walimu wasaidizi mara nyingi ni nyongeza muhimu kwa timu ya mwanafunzi, kwa kuwa 
wanaweza kupata nyenzo za kusaidia walimu na wanafunzi kuelewa TS. Wanaweza pia kuwa muhimu katika kusaidia 
wanafunzi na kukuza mikakati ya kibinafsi ya kudhibiti dalili ngumu. Walimu washauri na walimu wasaidizi wanaweza:

• Kuwasaidia wanafunzi kudhibiti mzigo wa sasa wa kazi ili kuzuia hisia ya kulemewa. 

• Kuwasaidia wanafunzi kubuni mikakati ya muda mrefu wa maisha kwa matatizo ya utendaji wa akili, kama vile 
kupanga mambo na matumizi bora ya wakati.

• Kutoa mpangilio mdogo zaidi wa kufanya majaribio, maswali na tathmini nyinginezo.

• Kufanya kazi na walimu ili kutoa usaidizi unaofaa, marekebisho na mabadiliko.

• Kusaidia timu katika kutumia muda wao kufanya kazi za ziada, jambo ambalo linaweza kusaidia kupunguza wasiwasi.

• Kutafiti mikakati na kutembelea tovuti ya TAA kwa maelezo yatakayosaidia timu na mwanafunzi kwa ujumla.

JUKUMU LA MWASAIKOLOJIA WA SHULE 

Ili kuhakikisha ufaulu wa mwanafunzi, wanasaikolojia wa shule hutathmini uwezo na sehemu za udhaifu za 
mwanafunzi ili mipango ya kibinafsi iweze kuandaliwa. Wanasaikolojia wa shule mara nyingi huchukuliwa na 
wafanyikazi wa shule na wazazi kama wataalamu ambao hutoa mwongozo wa jumla katika kutoa usaidizi unaofaa 
kwa wanafunzi wenye TS. Hili ni ukumu kubwa hivyo ni jambo muhimu kwa wanasaikolojia wa shule: 

• Kuwa mtu binafsi kwenye vikao muhimu ambaye anatambua kuwa wanafunzi walio na alama za juu na za chini 
za mtihani wanahitaji kufasiriwa si kuwa na uwezo wa "wastani", lakini kama walio na nguvu ya kipekee ambayo 
inaathiriwa na eneo kubwa la udhaifu ambalo usaidizi unafaa kutolewa.

• Kukumbusha timu ya mwanafunzi kuepuka kuandika malengo ya kila mwaka au viwango vya kutathmini ufikiaji wa 
malengo vinavyohusu upunguzaji wa mitetemo, kwa kuwa haifai. 

• Kuwa na uelewa wa matatizo mengi ya kawaida yanayohusiana na TS na jinsi matatizo haya yanavyoathiri ukuaji wa 
kitaaluma na kijamii. 

• Kuwapa walimu na wafanyakazi maelezo kuhusu mitetemo na dalili kama vile misukumo wa neva, ambao hupungua, 
huongezeka na kubadilika.

• Eleza dalili isiyoeleweka lakini muhimu sana ya ukosefu wa uwezo wa kujizua, ambayo wakati mwingine hudhaniwa 
kama msukumo au tabia "mbaya", ya makusudi. 

• Kutambua kufanana kati ya ugonjwa wa tawahudi na TS ili kutathmini kwa ufanisi sababu mahususi ya changamoto 
na kutoa usaidizi ufaao.

• Kuwa na uwezo wa kueleza wafanyakazi wa shule na wazazi kwamba dalili huongezeka mara kwa mara nyumbani, 
jambo ambalo si lazima kuwa linadhihirisha matokeo ya "malezi mabaya".

• Tambua dhana potofu za kawaida za TS (k.m.-mwanafunzi anatafuta umakini na anasumbua kimakusudi), kwani 
mawazo haya kwa kawaida si sahihi au yanasaidia.

• Awe tayari kutafiti tovuti ya TAA na kuwasiliana na idara ya Habari na Rufaa na Bodi ya Ushauri wa Elimu kwa 
maelezo zaidi. Rejelea Kijitabu cha Kazi cha TAA cha Kufanya Tathmini ya Kiutendaji ya Tabia na Kuandika Mpango 
Mzuri wa Kurekebisha Tabia kwa Mwanafunzi Mwenye Ugonjwa wa Tourette.
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JUKUMU LA MSHAURI WA SHULE

Washauri wa shule mara nyingi ni watu "salama" ambao mwanafunzi anahisi vizuri kujadili hisia na hali ngumu. 
Washauri wanaweza kutoa usaidizi kwa wanafunzi walio na TS kwa njia zifuatazo:

• Kushughulikia masuala ya wasiwasi na stadi za kijamii kupitia ushauri wa mtu binafsi na/au ushauri wa kikundi 
kidogo.

• Kutoa mbinu za kujituliza au kupunguza msongo wa mawazo.

• Kumtetea mwanafunzi ikiwa mwanafunzi atanufaika na Mpango wa 504 au IEP.

• Kujadili changamoto kama vile uonevu, walimu au madarasa mahususi, kafeteria au mikusanyiko.

• Kuteua mahali salama pa kupunguza wasiwasi na wa kupunguza mitetemo, ikiwa inahitajik.

• Kuwasaidia wafanyakazi na wanafunzi kuelewa dalili changamano. 

• Kuwa mtu ambaye wazazi wanaweza kumweleza siri.

• Kutoa maelezo na kuwa na ufahamu wa nyenzo za TAA, ambazo zinaweza kufikiwa na wazazi na wafanyakazi  
wa shule.

JUKUMU LA MTAALAMU WA TIBA YA UTENDAJI WA SHULE

Wataalamu wa tiba ya utendaji ni wanachama muhimu wa timu ambao wanaweza kusaidia katika kushughulikia 
mahitaji ya wanafunzi walio na TS. Wataalamu wa tiba ya utendaji wanaweza kusaidia kupunguza athari za TS na 
matatizo yanayohusiana nao kwa kushughulikia matatizo ikiwa ni pamoja na matatizo ya utendaji wa akili, ujumuishaji 
wa hisi na matatizo ya kuandika. Katika mazingira ya shule, wataalam wa taaluma wanaweza:

• Kutambua kwamba wanafunzi wengi walio na TS wana mapungufu ya lugha ya maandishi na watahitaji ufikiaji wa 
kompyuta kwa kazi za ziada za maandishi, nakala za matini au matumizi ya kalamu ya kiteknolojia ili  
kuandikia matini.

• Kathmini ujuzi wa kupanga na kuchakata hisi na aandae mpango wa kuwawezesha wanafunzi kuelewa, kutatua na 
kushughulikia masuala ya hisi siku nzima.

• Kuwasaidia wengine kuelewa kwamba wanafunzi wengi walio na TS wana matatizo ya hisi, ambayo yanaweza 
kuonekana kuwa tabia za kupinga maelekezo.

• Kuwapa wanafunzi vifaa vinavyoweza 
kuwasaidia kukabili hali, kama vile viti 
maalum au vishikio vya penseli, ili kuwasaidia 
kupata hisi na/au nafasi nzuri zaidi kwa kazi 
zinazohitajika.

• Kufanya tathmini za kubaini ikiwa mwanafunzi 
anahitaji usaidizi wa kiteknolojia. Vifaa 
vinavyoweza kutumika ni pamoja na visoma 
maandishi na programu za kutumia kusoma 
kwa sauti.

• Fanya kazi na wanafunzi ili kukuza stadi za 
utendaji wa akili zinazohitajika ili kudhibiti 
wakati, kazi na mali, kwa kuwa hii ni 
changamoto ya kawaida lakini isiyotambulika 
kwa wanafunzi walio na TS. 

• Kutambua kwamba wanafunzi walio na TS 
mara nyingi hufanya vyema kwenye tathmini 
zilizosanifiwa kwa vile wanaelekezwa, kazi 
zinazofanywa kwa muda maalum katika 
mazingira yaliyodhibitiwa. 

• Kuwahoji wazazi kuhusu uwezo wa 
mwanafunzi wa kujiandaa kwa ajili ya shule, kupanga na kukamilisha kazi za ziada na kuamua hitaji la kushughulikia 
stadi za kijamii na kihisia, viwango vya shughuli na kukosa usingizi.

• Kufanya uchunguzi wa kimatibabu katika maeneo yote ya mazingira ya kujifunzia ili kubaini uwezo wa mwanafunzi 
kushiriki, kuchakata taarifa za hisi na kufanya kazi kwa kiwango kinacholingana na umri. 

• Kutambua kuwa wanafunzi wanapohamia shule ya kati na ya upili, matibabu ya utendakazi yanapaswa kuzingatia 
kukuza ujuzi na mbinu za maisha ya baada ya shule. 
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JUKUMU LA MTAALAMU WA LUGHA NA MATAMSHI

Wataalamu wa matatizo ya lugha na matamshi 
(SLP) wanaweza kuwasaidia wanafunzi walio 
na TS ili waweze kutamka sauti zaidi au 
kugugumia. Ni muhimu kwamba SLP waelewe 
jinsi TS inavyodhihirisha na kufahamu usaidizi 
na mikakati inayofaa ili kupunguza dalili. Hii 
itahakikisha kuwa majaribio yataonyesha 
zaidi uwezo wa mwanafunzi, na matokeo 
hayaathiriwi kwa sababu dalili hazieleweki  
au hazidhibitiwi. Mtaalamu wa lugha ya  
matamshi anapaswa:

• Kuwa na maarifa kuhusu TS na aelewe jinsi 
ulivyo tofauti na hali zingine za ukuaji wa 
neva (k.m.-tawahudi) ili tathmini inayofaa na 
mpango wa matibabu uweze kutekelezwa. 

• Kuambua kwamba changamoto za kujifunza 
kwa lugha ni za kawaida, ambazo zinaweza 
kuathiri uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi, 
kuelewa kile kinachosemwa, kutunga 
ujumbe, na/au sehemu zingine  
za mawasiliano. 

• Kuwa na uwezo wa kutathmini na kutibu 
Tatizo la Mawasiliano ya Kijamii (SCD), changamoto ya kawaida kwa wanafunzi wenye TS. 

• Kuelewa kwamba wanafunzi mara nyingi hupata shida kutokana "tabia" ambazo wanajua hazifai lakini kwa sasa 
hawajui jinsi ya kuziepuka. 

• Kusaidia katika kubuni mikakati ya kujenga na kudumisha urafiki, ambayo ni changamoto ya kawaida kwa wanafunzi 
wenye TS. 

• Kujua kwamba wanafunzi walio na TS mara nyingi hutambuliwa vibaya kama "wenye ugonjwa wa tawahudi" na 
kwamba mahitaji ya SCD linapaswa kuzingatiwa wakati kigezo kamili cha tawahudi hakifikiwi.

• Kutambua kwamba mbinu za kitamaduni za matibabu ya stadi za kijamii ziliyoundwa kwa ajili ya tawahudi mara 
nyingi hazifai kwa wanafunzi walio na Ugonnjwa wa Tourette/SCD. Wakati wa kubainisha mikakati ifaayo, ni 
muhimu kupata mwongozo kutoka kwa wanachama wengine wa timu ili kuweka kipaumbele maeneo yanayohitaji 
matibabu na kuandaa mpango madhubuti wa matibabu unaojumuisha taaluma mbalimbali.

• Kuelewa jinsi TS unaweza kuathiri sauti na ufasaha ili kubainisha marejeleo yanayofaa na/au hatua za kutatua hali.

• Kufahamu kwamba upungufu wa uwezo wa utambuzi wa lugha/matatizo ya utendaji wa akili ni hali ya kawaida kwa 
wanafunzi walio na TS na mara nyingi haushughulikiwi, na hivyo kusababisha ugumu wa kujifunza na kutumia stadi 
muhimu za maisha. 

• Kuwasaidia wengine kutambua kwamba wanafunzi walio na TS mara nyingi hutambuliwa kama "wavivu" au "wasio 
na mpangilio" kwa sababu hawana ujuzi wa kusimamia mahitaji ya kutoka darasa moja hadi lingine, kuwa na vifaa 
vinavyohitajika kwa kila darasa, kufanya kazi za ziada, au kujua wapi na jinsi ya kuanza kufanya kazi ya ziada. 

JUKUMU LA MTAALAMU WA TABIA

Wataalamu wa tabia mara nyingi huulizwa kubuni mipango ya kusaidia wanafunzi walio na TS na kwa hivyo, ni 
muhimu sana kufahamu dalili ngumu za TS na matatizo yanayohusiana na TS. Mara nyingi sana tabia hutazamwa 
kama matendo ya kimakusudi au kutokana na matatizo sawa, lakini yasiyo sahihi. Wataalamu wa tabia 
wanategemewa kutoa maelezo sahihi kuhusu ugonjwa huu changamano na usioeleweka. Hii inaweza kufikiwa vyema 
na hatua zifuatazo: 

• Kufahamu matatizo ya TS na matatizo ya kawaida yanayohusiana nao kwa kutafiti kwenye tovuti ya TAA.

• Kuwasiliana na idara ya Maelezo na Rufaa ya TAA, ambayo itakuelekeza kwa mtaalamu anayefaa kwenye Bodi ya 
Ushauri ya Elimu ya TAA. 

• Kutumia Kijitabu cha Kufanya Tathmini ya Kiutendaji ya Tabia na Kuandika Mpango Mzuri wa Kurekebisha Tabia kwa 
Mwanafunzi aliye na Ugonjwa wa Tourette. 
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• Kuwa na maarifa na kufanana na tofauti kati ya ugonjwa wa tawahudi na TS.

• Kutambua ufanisi wa mikakati ya kukabili dalili za TS, na ukosefu wa ufanisi wa mkakati wa adhabu na zawadi. 

• Kuwa tayari kuelezea faida za kufundisha stadi zinazotimiwa kwa muda mrefu wa maisha ili kusaidia katika udhibiti 
wa dalili zilizo ngumu kudhibiti.

• Shiriki maarifa na wazazi na walimu kuhusu maelezo na usaidizi unaopatikana kutoka kwa TAA

JUKUMU LA WASAIDIZI WATAALAMU WA MASOMO

Wasaidizi wa walimu na wataalamu wa masomo mara nyingi hutagusana ana kwa ana na mwanafunzi na wanaweza 
kuchukua jukumu muhimu katika kuhakikisha usalama wa mwanafunzi shuleni. Kwa kuongozwa na mahitaji ya 
mwanafunzi na kutoa usaidizi unaofaa, msaidizi au mtaalamu wa masomo anaweza kusaidia katika kubuni na 
kutekeleza mikakati inayofaa kama sehemu ya mpango wa tabia ya mwanafunzi. Mwanafunzi lazima ajue kwamba 
mtaalamu huyo wa masomo yuko upande wake kama mtu anayetoa usaidizi ufaao na anafanya kazi ya kumkinga, 
badala ya kuwa mtu mzima ambaye yuko pale kuangalia makosa tu. Hii inaweza kusaidia kupunguza msongo wa 
mawazo wa mwanafunzi na kupunguza dalili za mtetemo, kwa hivyo kusababisha mazingira ya elimu yenye mafanikio 
zaidi. Yafuatayo ni mapendekezo muhimu:

• Kuwa na uelewa wa mikakati ambayo imeleta matokeo mazuri kwa mwanafunzi. 

• Fahamu kile kinachoongeza wasiwasi wa mwanafunzi na ufahamu dalili.

• Jua wakati wa kuruhusu faragha na wakati wa kutoa usaidizi.

• Tambua na ukubali kwamba mwanafunzi lazima akuone kama mtu anayemuhakikishia usalama wake aliye  
upande wao.

• Tambua umuhimu wa kufanya kazi na mwanafunzi.

• Kujisikia huru kuwa na majadiliano ya wazi na mwalimu wa mtoto kuhusu TS.

• Kubuni mfumo wa kuwasiliana na mwalimu kuhusu kazi na mazingira ambayo huongeza na/au kupunguza dalili.

JUKUMU LA MUUGUZI WA SHULE

Muuguzi wa shule ndiye mtaalamu 
anayeweza kutoa maelezo ya matibabu. 
Kwa sababu hii, wanafunzi na wazazi 
watamwendea muuguzi kwa usaidizi 
katika kuelimisha wafanyakazi wa shule 
kuhusu ugonjwa huu changamano wa 
ukuaji wa neva. Ili kusaidia katika  
jukumu hili:

• Kutoa maelezo kuhusu TS na 
matatizo yanayotokea pamoja na 
TS ili kuwasaidia wanafunzi ambao 
hawajatambuliwa kuwa na ugonjwa 
huo au kuwasaidia wale ambao tayari 
wana wametambuliwa kwa na  
ugonjwa huo.

• Zungumza na wazazi ambao hawako 
tayari kushughulikia ugonjwa huu.

• Mpe mwanafunzi mazingira salama pa 
kupumzika na kutosikia vibaya kupata 
mitetemo, kama inavyohitajika.

• Kuwa na ufahamu wa dawa na  
athari zake.

• Tenga pahali pa kulala kwa muda mfupi, ambapo panaweza kuhitajika kutokana na athari za dawa.

• Kuelimisha wafanyakazi kuhusu mitetemo na hali zingine zinazohusiana na hali hii.

• Kutoa maelezo ya matibabu wakati wa vikao vya IEP au Mpango wa 504.
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JUKUMU LA DEREVA WA BASI NA WAFANYAKAZI WA KAFETERIA

Madereva wa mabasi na wafanyakazi wa kafeteria ni watu binafsi wanaofanya kazi katika mazingira yenye muundo na 
usimamizi mdogo, mara nyingi mazingira magumu zaidi kwa wanafunzi wenye TS. Wafanyikazi hawa wanaweza kuwa 
na jukumu muhimu kwa kufanya yafuatayo:

• Kuwa na uelewa wa changamoto kubwa ambazo wanafunzi wenye TS wanakabiliana nazo kila siku.

• Kutambua kwamba wanafunzi wengi walio na TS wana dalili za hisi ambazo huongezeka katika mazingira yenye 
kelele na yasiyo na mpangilio, kama vile kafeteria na basi.

• Fahamu kwamba ingawa mazingira haya yanaweza kuwa magumu, mipangilio hii inaweza kuwa fursa pekee za 
kujumuika na kutuliza.

• Kutambua kwamba dalili huongezeka mwishoni mwa siku.

• Kuwa na ufahamu kuhusu wanafunzi wanaoonewa, ambao unaweza kujumuisha kuiga mitetemo ya mwanafuni huyo. 

• Kuza uhusiano ambamo wanafunzi wanahisi salama kujadili matatizo na mikakati.

• Ripoti matatizo kwa usamamizi kabla hayajawa makubwa.

• Kuwa na ufahamu wa mikakati yoyote na mipango ya tabia na jinsi inaweza kumsaidia mwanafunzi.

JUKUMU LA WAHADHIRI WA CHUO

Wahadhiri wa chuo huwa na jukumu muhimu katika mafanikio ya chuo kikuu na kushawishi wanafunzi kusalia shuleni. 
Mahadhiri kwa kawaida huwa na wanafunzi mara kwa mara na wanaweza kuwashauri na kuwapa mwongozo kuhusu 
fursa na chaguo za kazi. Wanaweza pia kuwa na ushawishi mkubwa kuhusu fursa ya mwanafunzi kufanikiwa katika 
sehemu ya taalamu aliyochagua. Wanafunzi pia wanaweza kuathiriwa na maamuzi ya kitivo kuhusu maarifa yao kwa 
sababu ya mitazamo potofu ya TS, ambayo yanaweza kuathiri kujistahi kwake. Itakuwa vyama:

• Kuiitambulisha kwa mwanafunzi, ukimuliza ikiwa kuna chochote unachoweza kufanya ili kumsaidia.

• Jielimishe kuhusu TS. Kuwa na uelewa wa kimsingi wa TS na matatizo yanayohusiana nao kunaweza kukutayarisha 
utakapoona mitetemo ya sauti namisoge wakati wa darasa.

• Tambua kwamba miteteno ni misogeo na sauti zisizo za hiari ambazo zinaweza kubadilika bila kutabirika.  
Ingawa mitetemo inaweza kuonekana kuwa ya hiari na yanayoweza kudhibitiwa na mtu, mtazamo huu si kweli. 
Wanafunzi hawapaswi kutarajiwa kuzuia mitetemo yao. Ikiwa mitetemo inasumbua, chaguo za kielektroniki 
zinapaswa kutumiwa.

• Puuza dalili zinazoweza kupuuzwa. Hii inaonyesha kukubalika na kufanya mitetemo kuwa hali ya kawaida. Kuwa 
na mazingira yenye hisia ya kukubalika kunaweza kupunguza uonevu na msongo wa mawazo na kuwaruhusu 
wanafunzi walio na TS kuelekeza nguvu zao kwa masomo badala ya kuzuia mitetemo.

• Elewa kwamba msongo wa mawazo kwa kawaida huongeza dalili. Vipimo na mawasilisho kwa ujumla huongeza 
msongo wa mawazo. Huenda mawasilisho yakahitaji kurekebishwa na majaribio yanaweza kuhitajika kutolewa 
katika eneo tofauti na la faragha. 

• Weka matarajio wazi na utoe mtaala wa kina ili kupunguza wasiwasi. 

• Wasiliana na mtu aliyeteuliwa katika taasisi yako ili kubaini ni mabadiliko na marekebisho gani ya kitaaluma 
yameidhinishwa kwa ajili ya mwanafunzi. ADA inahitaji vyuo kufanya mabadilliko na marekebisho ya kuridhisha 
kwa wanafunzi wenye ulemavu. Mabadiliko kwa wanafunzi walio na TS yanaweza kusaidia kupunguza wasiwasi, 
kushughulikia changamoto za kuandika na kufidia muda unaotumika wakati wa mitetemo au wakati wa kuizua.
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CHANGAMOTO ZA KAWAIDA ZINAZOHUSIANA NA TS: MAJUKUMU YA WALIMU NA 
WAFANYAKAZI WENGINE WA SHULE

OT – Mtaalamu wa Tiba ya Utendaji

SLP – Daktari wa Lugha na Matamshi

C – Mshauri 

SP – Mwanasaikolojia wa Shule

PL – Mwalimu Mkuu

N – Muuguzi

T – Mwalimu 

CT/RT – Mwalimu Mshauri/Mwalimu wa Msaidizi 

SE – Mwalimu wa Elimu Maalum 

C & B – Wahudumu wa Kafeteria na Madereva wa Basi 

P/A – Mtaalamu Anayesaidia Mwalimu/Msaidizi

Behav – Mtaalamu wa Tabia
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Shughuli za Maisha ya Kila Siku

Wasiwasi

Vifaa Vinavyosaidia

Umakini

Masuala ya Uonevu

Ulemavu unaoathiri uwezo  
wa kuandika

Kufanya Au Kusema Kitu  
Bila Kufikiria

Matatizo Ya Utendaji Wa Akili

Kufanya Mambo kwa Haraka 
Bila Kufikiria

Aina za Ulemavu  
Zinazoathiri Lugha

Matatizo ya Kushindwa kudhibiti 
Mawazo na Misukumo

Unadhifu

Kusoma Ufahamu

Ujumuishaji wa Hisi

Dalili Zinazoonekana Wazi

Kulala vya Kutosha

Stadi za Lugha na Matumizi ya 
Lugha Katika Mawasiliano

Kigugumizi

Stadi za Kiufundi
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MASWALI YANAYOULIZWA MARA KWA MARA KWA WALIMU

1. Je, mipango inazotegemea matokeo itasaidia kuhamasisha mwanafunzi kudhibiti mitetemo darasani?
Adhabu na zawadi kwa kawaida hazisaidii wanafunzi, kwa kuwa dalili zao zinatokana na msukumo wa neva na haziko 
chini ya udhibiti wao. Kwa wengine, kujihusisha au kutazamia shughuli wanayopenda hupunguza misukumo hii ya neva, 
ambayo inaweza kuonekana kama uwezo wa kudhibiti dalili.

2. Ni ipi njia bora ya kuona dalili za TS ili usaidizi unaofaa uweze kutolewa, badala ya matumizi ya adhabu?
Dalili za TS zinapaswa kutazamwa kama misukumo isiyolingana ya neva, sawa na hamu ya kujikuna sehemu ambapo 
umeumwa na mdudu. Kwa kujikuna mahali ambapo umeumwa, mtu anaweza kupata nafuu ya muda. Hata hivyo, hamu 
ya kujikuna mara nyingi itarudi baada ya muda mfupi. Aidha, dalili ya kawaida ya TS ni kutojizuia, ambayo inahusisha 
matatizo makubwa ya kuzuia dalili, tabia za kimwili au za sauti, na athari kwa mazingira ya mwanafunzi. Kutozuia 
kunaongeza dhana potofu kwamba wanafunzi wanaweza kudhibiti dalili. Kumsaidia mwanafunzi katika kubuni mikakati 
na mbinu za kukabiliana na changamoto ni bora zaidi kuliko kuadhibiwa kwa sababu ya dalili hizi ngumu, zisizoeleweka 
sana za neva. 

3. Je, mwanafunzi anafaa ahimizwe kuzuia mitetemo yake?

Hapana, usihimize mwanafunzi azuie mtetemo. Kuzuia mitetemo na dalili zingine kunahitaji nguvu na umakini mwingi. 
Kuzuia mtetemo mara nyingi hutumia nguvu nyingi katika umakini na kumaliza kazi. Kwa kuwa wanafunzi wanakabiliwa 
na aibu kutokana na dalili, kwa kawaida watajaribu kuzuia mitetemo yao peke yao inapowezekana.

4. Je, ni matatizo ya kawaida yanayohusiana na TS ambayo huathiri wanafunzi? 
Kwa kuwa kila mwanafunzi ni tofauti, matatizo yanayohusiana na TS yanaweza kutofautiana. Matatizo ya kawaida 
yanayohusiana na TS ni pamoja na matatizo ya kushindwa kudhibiti mawazo na misukumo, dysgraphia, wasiwasi na 
ADHD. Matatizo ya utendaji wa akili, upungufu wa stadi za mawasiliano ya kijamii na mapungufu ya hisi ni ya kawaida.

5. Je, wanafunzi wanafanya ujanja wanapoficha suti zao chini ya pumzi zao au kujaribu kutumia mitetemo yao kama 
kisingizio cha kutofanya kazi? 

Kunong'ona au kutoa sauti chini ya pumzi kuna uwezekano mkubwa ni mkakati wa kukidhi hamu kwa njia ambayo 
haitakuwa ya kuudhi au usumbufu. Kutumia mitetemo kama kisingizio sio kawaida; hata hivyo, kwa ujumla itaongezeka 
katika hali zenye mkazo, na kusababisha kutafsiri vibaya matumizi yao kama kisingizio. Kwa hivyo, ni jambo la 
busara kutambua hili linapotokea ili kubaini ni upungufu gani wa stadi unaathiri na kukuza kubuni hatua ya usaidizi ili 
kuongezeka kwa dalili au kuepuka sio lazima. 

6. Je, inafaa kumpa mwanafunzi mwenye TS mapumziko wakati wowote anapokuwa na mitetemo? 
Kutoa vipindi vya mapumziko kunaweza kusaidia kwa baadhi ya wanafunzi lakini kunaweza kuwadhuru wengine. 
Inaweza kuw jambo la kusaidia kwa mwanafunzi kujua kwamba ana chaguo la kuondoka darasani kwa muda mfupi, 
kwani inapunguza wasiwasi wa kuhisi "amefungiwa". Hata hivyo, kwa wengine, kuhimizwa kuondoka darasani kutokana 
na mitetemo kunaweza kutuma ujumbe kwamba mitetemo ni hali ya aibu badala ya kutambua kuwa ni "kawaida" kwa 
mwanafunzi mwenye TS. 

7. Je, mitetemo huwasumbua wanafunzi wengine kila wakati? 
Inategemea jinsi walimu wanavyokabiliana na mitetemo na ikiwa wanafunzi wenzao wameelimishwa kuhusu TS. Wakati 
mwingi, ikiwa walimu watakubali na kupuuza mitetemo, kama vile sauti zingine zinavyopuuzwa (k.m. sauti za mashine 
ya kikata nyasi, ndege, kuchemuna,kukohoa, n.k.), mitetemo hupungua na wanafunzi wenzao hujifunza kuzikubali na 
kuzipuuza. Kwa maelezo zaidi na nyenzo za kuelimisha wanafunzi wenzako kuhusu TS, unaweza kutembelea tovuti 
ya TAA au uwasiliane na TAA. Kuna makala bora katika tovuti ya TAA yenye jina, Kuwaelimisha Wanafunzi Wenzako 
Katika Darasa Kuhusu Ugonjwa wa Tourette. Aidha, unaweza kuomba wasilisho kupitia mpango wa Balozi wa Vijana wa 
Muungano wa Tourette, ambao unajumuisha vijana waliofunzwa kutoa mawasilisho kuhusu TS.

8. Kwa nini baadhi ya wanafunzi wana dalili nyingi zaidi katika madarasa fulani na kidogo kwa mengine? 
Kwa kuwa wasiwasi huongeza dalili, mitetemo inayoongezeka inaweza kuonyesha wasiwasi ulioongezeka katika 
madarasa ambayo ni magumu zaidi au ambayo kuna matatizo ya ziada. Inaweza pia kuwa darasa hilo maalum limekuwa 
mazingira salama ya kuwa na mitetemo. Sababu zingine zinaweza kuwa kwa sababu ya wakati wa siku, kwani dalili mara 
nyingi huongezeka kutokana na njaa, mwishoni mwa siku, au baada ya au wakati wa shughuli zenye mkazo au nzito. 

9. Kwa nini ni muhimu kuwapa wanafunzi wenye mitetemo eneo tofauti? 
Kwa kuwa uzuiaji wa mitetemo unahitaji nguvu na umakini, wanafunzi mara nyingi watajaribu kuzuia mtetemo wakati 
wa majaribio ili kuzuia kuwasumbua wanafunzi wenzao. Katika eneo walipo peke yao, wanafunzi anaweza kuzingatia 
mtihani badala ya mitetemo yake.

10. Je, kuwa na hasira fupi kunaweza kuhusishwa na Ugonjwa wa Tourette? 
Ndiyo, kutokana na sababu nyingi. Kukabiliana na TS ni jambo la aibu na lenye kuchosha Je, kuwa na hasira kunaweza 
kuhusishwa na Ugonjwa wa Tourette? Aidha, matatizo mengi ya kawaida yanayohusiana na TS kama vile ujumuishaji 
wa hisi, matatizo ya utendaji wa akili, tatizo la kuchelewa kuchakata maelezo, OCD na ADHD zinaweza kuongeza 
kuchanganyikiwa, na hivyo kusababisha hasira. 


