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ΤΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

 

Παπαχριςτου Άννα 

Ψυχολόγοσ 

Πληροφορίες για το σύνδρομο Down 

Το ςφνδρομο Down δεν είναι αςκζνεια. Οι άνκρωποι δεν υποφζρουν από αυτιν, οφτε είναι 

κφματα. Πρόκειται για μια γενετικι κατάςταςθ, που επθρεάηει μια περίπου ςτισ 600-700 

γεννιςεισ παιδιϊν. Όπωσ δθλϊνει ο όροσ ςφνδρομο είναι ζνα ςφνολο κοινϊν 

χαρακτθριςτικϊν, που είναι εμφανι όχι μόνο ςωματικά, αλλά παρουςιάηεται και ζνασ 

βακμό νοθτικισ υςτζρθςθσ ι μακθςιακισ δυςκολίασ.  

Το ςφνδρομο Down δθμιουργείται από ζνα παραπάνω χρωμόςωμα ςτο 21ο ηευγάρι, εξ ου 

και θ ταξινόμθςθ ωσ Τριςωμία 21. Τα χρωμοςϊματα είναι τα «δομικά υλικά» που μασ 

δίνουν τα ατομικά χαρακτθριςτικά (χρϊμα μαλλιϊν, ματιϊν κλπ).  

Ικανότητες ατόμων με σύνδρομο Down 

Όπωσ κάκε άλλοσ άνκρωποσ ζτςι και τα παιδιά με ςφνδρομο Down αποτελοφν ξεχωριςτζσ 

προςωπικότθτεσ με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ικανότθτζσ τουσ. Στθν τθλεόραςθ 

παρουςιάηονται περιπτϊςεισ ανκρϊπων που είναι εξαιρετικά προικιςμζνοι, αλλά δεν είναι 

όλοι οι άνκρωποι με ςφνδρομο ζτςι (Perera, 1994).  

Η εκπαίδευςθ των ανκρϊπων με Down είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ, 

που ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των ατόμων αυτϊν και ςτθν προϊκθςθ τθσ ζνταξισ 

τουσ ςτθν κοινωνία. Η εκπαίδευςθ ενόσ παιδιοφ με ςφνδρομο Down δεν ςταματάει ςτο 

ςχολείο. Πρζπει να ξεκινάει πριν από το ςχολείο και να ςυνεχίηεται μετά το πζρασ τθσ 

φοίτθςθσ ςε αυτό. Μζςα από τθν εκπαίδευςθ βελτιϊνονται οι ικανότθτεσ των ανκρϊπων 

αυτϊν. Και αυτζσ οι ικανότθτεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι άνκρωποι με ςφνδρομο Down μακαίνουν να επικοινωνοφν από μικρι θλικία, κάτι που 

βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτασ και τθσ ικανότθτασ για παιχνίδι. Η γλωςςικι 

ανάπτυξθ παρουςιάηει διακυμάνςεισ από γλωςςικι ανωριμότθτα μζχρι ζλλειψθ λόγου. 

Υπάρχουν παιδιά που διατθροφν το ζλλειμμα αυτό ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ και άλλα που 
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βελτιϊνονται και μιλοφν όπωσ και οι υπόλοιποι άνκρωποι με μια πιο «τθλεγραφικι» 

μορφι. Η ικανότθτα όμωσ κατανόθςθσ του προφορικοφ λόγου προθγείται τθσ γλωςςικισ 

επικοινωνίασ, κάτι που ςθμαίνει ότι μποροφμε να επικοινωνιςουμε μαηί τουσ ακόμα και αν 

δεν μιλοφν.  

ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΝΩΗ, ΓΡΑΦΗ, ΑΡΙΘΜΗΗ 

Τα παιδιά με ςφνδρομο Down μποροφν να μάκουν να διαβάηουν και μάλιςτα ςε μικρι 

θλικία, αρκεί να ακολουκθκεί θ κατάλλθλθ διδακτικι μζκοδοσ και ζτςι φτάνουν ςτο 

επίπεδο των ςυνομθλίκων τουσ. Η γραφι είναι κάτι που τα δυςκολεφει , αλλά τελικά 

μποροφν να αναπτφξουν τθν ικανότθτα αυτι. Η αρίκμθςθ είναι τομζασ με μεγάλθ δυςκολία 

για τα παιδιά με το ςφνδρομο, αλλά με τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ μπορεί να αναπτυχκεί 

μζχρι ενόσ βακμοφ.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

Ο ελεφκεροσ χρόνοσ είναι διαφορετικόσ για κάκε άτομο. Άλλοι απολαμβάνουν να 

χαλαρϊνουν, ενϊ κάποιοι άλλοι μπορεί να βλζπουν ταινίεσ ςτθν τθλεόραςθ και να ακοφν 

μουςικι, να διαβάηουν (Egan, 1995) και να παίηουν (Δθμθτρακοφδθ, 2008) ι να πθγαίνουν 

ςτθν εκκλθςία (Egan, 1995). Το παιδί μπορεί να μάκει να επιλζγει τι κζλει να κάνει ςτον 

ελεφκερο χρόνο του και να ςζβεται τουσ άλλουσ (Δαραισ, 2008), ενϊ ςυχνά ςαν ενιλικοσ 

ςυνεχίηει να αςχολείται με πράγματα που του άρεηαν όταν ιταν παιδί. Πολλοί τζλοσ 

λαμβάνουν μζροσ ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ενταςςόμενοι ςε ομάδεσ. Μζςα από όλεσ 

αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ το άτομο με ςφνδρομο δθμιουργεί φιλίεσ, ενϊ γνωρίηει 

ανκρϊπουσ που ζχουν τα ίδια ενδιαφζροντα. 

ΣΕΧΝΕ 

Ζνα παιδί με ςφνδρομο Down μπορεί να μάκει να παίηει πιάνο ι κάποιο άλλο μουςικό 

όργανο. Βζβαια, αρχικά δυςκολεφεται να μάκει να χρθςιμοποιεί τα χζρια του, αλλά τελικά 

με τθ χριςθ κατάλλθλων μουςικϊν παιχνιδιϊν το αποτζλεςμα είναι να μάκει να παίηει 

καλό πιάνοκαι ντραμσ. Επιπλζον, μζςα από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ μπορεί να μάκει και 

πράγματα που κα είναι χριςιμα ςτθν κακθμερινότθτά του, όπωσ το να χρθςιμοποιεί το 

πιροφνι και το μαχαίρι  (Cross, 2003).  

Οι περιςςότεροι άνκρωποι με αναπθρίεσ μποροφν να ηωγραφίςουν, να γράψουν ποιιματα, 

να χορζψουν, να ςυμμετάςχουν ςε κεατρικζσ παραςτάςεισ , αλλά και να 

παρακολουκιςουν πολλζσ από αυτζσ, όπωσ και κινθματογράφο. H Mαρία είναι ζνα κορίτςι 



Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος Σελίδα 3 
 

που ζπαιξε ςε μια ταινία με τίτλο «Αν μ’αγαπάσ», ενϊ υπάρχουν και άνκρωποι-θκοποιοί με 

ςφνδρομο  Down ςτο εξωτερικό που εκτόσ από ταινίεσ, παίηουν και ςε διαφθμίςεισ. 

Επιπλζον, πολλοί από αυτοφσ μποροφν να μάκουν να χρθςιμοποιοφν τθ φωτογραφικι 

μθχανι και να τραβοφν φωτογραφίεσ από τθ δικι τουσ οπτικι γωνία.  

Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ (Cross, 2003).  

Άλλεσ ικανότθτεσ των ατόμων με ςφνδρομο Down είναι βάςθ του Δαραι (2008):  

 Ικανότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ: μπορεί να μάκει κανόνεσ που ςχετίηονται με τθν 

προςωπικι υγιεινι, όπωσ να βουρτςίηει τα δόντια του, να πλζνει τα χζρια του όταν 

πθγαίνει τουαλζτα, να κάνει μπάνιο, να ντφνεται, να προςζχει τθ διατροφι του, να 

αντιδρά ςωςτά όταν οι άλλοι δεν του φζρονται καλά, να αντιδρά με θρεμία ςε 

απότομεσ αλλαγζσ,να μάκει να πλθρϊνει λογαριαςμοφσ, να κακαρίηει το δωμάτιό 

του, να μαγειρεφει απλά φαγθτά, να πλζνει πιάτα,  να βοθκάει ςτθ φροντίδα του 

μικροφ αδερφοφ του, να απαντάει ςτο τθλζφωνο. Μακαίνει επίςθσ μετά από 

κατάλλθλθ εκπαίδευςθ να προςτατεφει τον εαυτό του από άλλουσ ανκρϊπουσ που 

κζλουν να τον βλάψουν (Brownetal., 2005), αλλά και τρόπουσ για να διεκδικιςει 

τθν ανεξαρτθςία του. 

 Ικανότθτεσ να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ που ιςχφουν ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο και 

ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον: (να διαςχίηει δρόμουσ με αςφάλεια, να τθρεί 

κανόνεσ, να ςζβεται τον χϊρο των άλλων, να ακολουκεί τουσ κανόνεσ οικιακισ 

αςφάλειασ).  

 Ικανότθτεσ να μετακινείται χρθςιμοποιϊντασ τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ:(το παιδί 

μπορεί να μάκει να χρθςιμοποιεί τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, να ηθτάει βοικεια 

ςε περίπτωςθ που χακεί, να αλλθλεπιδρά ςωςτά με τουσ επιβάτεσ και τουσ 

εργαηόμενουσ ςε αυτά).  

 Ικανότθτεσ να εργαςτεί:(το παιδί μπορεί να μάκει να ςυνεργάηεται με 

ςυναδζρφουσ, να αντιμετωπίηει άςχθμεσ ςυμπεριφορζσ εισ βάροσ του, να τθρεί 

τουσ κανόνεσ αςφάλειασ ςτθν εργαςία). 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Οι άνκρωποι με ςφνδρομο Down μποροφν να καταφζρουν πολλά πράγματα, αρκεί 

να εκπαιδευτοφν. Και θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να ξεκινιςει από πολφ μικρι θλικία 

για να ζχει τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα. 
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