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Η σηµερινή ενηµέρωση αφορά ενδείξεις, στοιχεία, συµπτώµατα που είναι 
ενδεικτικά ή σχετίζονται µε τη Νοητική Υστέρηση και τα προβλήµατα της 
Κινητικότητας. 
 

Νοητική Υστέρηση 
 

Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση δυσκολεύονται περισσότερο από 
τους συνοµηλίκους τους να µάθουν, να καταλάβουν και να δράσουν.  
Για να θεωρηθεί ότι ένα παιδί πάσχει από νοητική υστέρηση θα πρέπει οι 
νοητικές λειτουργίες του να είναι σηµαντικά χαµηλότερες από αυτές των 
συνοµηλίκων του αλλά και να συναντά δυσκολίες σε κάποιους τοµείς της 
καθηµερινής του ζωής (προσαρµοστική λειτουργικότητα), όπως στην 
ικανότητα του να περιποιηθεί τον εαυτό του ή να δηµιουργήσει σχέσεις µε 
άλλα παιδιά ή να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει, να µην ασχολείται µε 
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο του, κ.α.  

 
Το επίπεδο των νοητικών ικανοτήτων προσδιορίζεται από µια 

δοκιµασία (ένα τεστ) που χορηγείται από ψυχολόγο και είναι σχεδιασµένη 
για να µετρά κάποιες διαστάσεις της νοηµοσύνης. Με βάση αυτήν την 
εξέταση προσδιορίζεται ο βαθµός νοητικής υστέρησης. Τα περισσότερα 
παιδιά που διαπιστώνεται ότι έχουν νοητική υστέρηση πρόκειται για ήπιας 
µορφής ενώ σπάνια παρατηρούνται σοβαρότερες περιπτώσεις.  

Σύµφωνα λοιπόν µε το επίπεδο ικανοτήτων διακρίνουµε την ήπια, 
τη µέτρια, τη σοβαρή και τη βαριά νοητική υστέρηση. Με ειδική και 
συστηµατική εκπαίδευση όλα σχεδόν τα παιδιά µε νοητική υστέρηση 
µπορούν να αναπτύξουν πολλές δεξιότητες.  
 

Παράγοντες που προδιαθέτουν και σχετίζονται µε τη νοητική 
υστέρηση είναι οι κληρονοµικοί, οι ανωµαλίες στην ανάπτυξη του 
εµβρύου, η εγκυµοσύνη και οι περιγεννητικοί παράγοντές της (π.χ. 
πρόωρος τοκετός, λοιµώξεις, τραυµατισµός του κεφαλιού κατά τον τοκετό), 
οι περιβαλλοντικοί (στέρηση τροφής, φροντίδας, λεκτικών και κοινωνικών 
ερεθισµάτων). 

 
Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν και έχουν επίγνωση ότι σε σχέση µε τα παιδιά της ηλικίας 
τους µαθαίνουν πιο αργά και υστερούν σε ορισµένες δραστηριότητες. Αυτή 
η συνειδητοποίηση σε συνδυασµό µε την πιθανή αρνητική αντιµετώπιση 
από συγγενείς, συνοµηλίκους και ξένους, µπορεί να είναι η αιτία 
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ανάπτυξης συναισθηµατικών προβληµάτων, όπως κατάθλιψη ή 
προβληµάτων συµπεριφοράς.  
Μπορεί βέβαια να συνυπάρχουν και άλλες διαταραχές όπως της 
ανάπτυξης, της υπερκινητικότητας κλπ.. Η θεραπευτική προσέγγιση 
αυτών των παιδιών θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ικανότητές του. 
Προβλήµατα στην Αδρή και Λεπτή Κίνηση 
 
 Τις περισσότερες φορές, παιδιά που υποφέρουν από διαταραχές 
όπως η νοητική υστέρηση ή ο αυτισµός δυσκολεύονται να συντονίσουν τις 
κινήσεις τους. Μερικές φορές η δυσκολία αυτή παρουσιάζεται και σε 
παιδιά µε φυσιολογική νοηµοσύνη. 
 
 Πιο συγκεκριµένα, τα προβλήµατα αυτά αναφέρονται στην 
δυσκολία των παιδιών αυτών να εκτελέσουν αδρές κινήσεις (π.χ. να 
πηδήξουν, να παίξουν σκοινάκι, να πιάσουν την µπάλα, να σταθούν στο 
ένα πόδι, κ.α.) και λεπτές κινήσεις (λ.χ. να κόψουν µε το ψαλίδι, να 
χειριστούν µικρά αντικείµενα, να κρατήσουν το µολύβι, να δέσουν τα 
κορδόνια τους, κ.τ.λ.).  
 
 Συνήθως, ως βρέφη καθυστέρησαν να σταθούν, να µπουσουλήσουν 
και να περπατήσουν.  
Ως παιδιά έχουν πρόβληµα µε την ισορροπία γι’ αυτό πέφτουν εύκολα, 
παραπατάνε, σκουντουφλάνε πάνω σε άλλα παιδιά ή τους πέφτουν 
πράγµατα από το χέρι. Συγκρινόµενα µε τα παιδιά της ηλικίας τους 
εµφανίζονται ως αδέξια, ατσούµπαλα ή άγαρµπα. ∆εν τα πάνε καλά µε τα 
αθλήµατα ενώ συχνά ο γραφικός τους χαρακτήρας είναι δυσανάγνωστος. 
 
 Αν παρατηρείτε στο παιδί σας µειωµένη ικανότητα να ελέγχει τις 
κινήσεις του και να µην τα καταφέρνει σε σωµατικές δραστηριότητες 
µπορεί να οφείλεται σε αργή ανάπτυξη ή σε πρόβληµα κινητικότητας που 
θα χρειαστεί την βοήθεια του ειδικού για να ξεπεραστεί. 
 

Για περισσότερη ενηµέρωση και βοήθεια αν παρατηρήσατε κάποια από τα 
παραπάνω στα παιδιά σας, µπορείτε να απευθυνθείτε σε: 
 

• Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 

• Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

• Παιδοψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών Νοσοκοµείων 

• Υπηρεσίες Υγείας Ασφαλιστικών Ταµείων 
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