Τα συναισθήµατα των παιδιών µε αυτισµό

Όταν µιλάµε για βασική διαταραχή στο συναίσθηµα δεν εννοούµε την έλλειψη συναισθη
Πρόκειται για µια διαταραχή της
σύνδεσης του συναισθήµατος µε την
αντίληψη και τη σκέψη. Για τον λόγο
αυτό τα άτοµα µε αυτισµό – διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές έχουν
δυσκολίες κατανόησης και διαχείρισης
των συναισθηµάτων και απόδοσης προσωπικού νοήµατος σε αυτό που
γίνεται αντιληπτό.
Άτοµα που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού, άλλα λιγότερο και άλλα
περισσότερο, δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν ή να ανταποκριθούν επαρκώς
στα συναισθήµατα που εκφράζουν οι άλλοι, ενώ όταν το κάνουν, η
ανταπόκριση τους µπορεί, ενίοτε ή συχνά, να είναι παράξενη, ασυνήθης και
να στερείται ενσυναίσθησης (empathy), π.χ. η κραυγή πόνου κάποιου µπορεί
να φανεί παράξενο, εντυπωσιακό γεγονός στο παιδί και να το εντυπωσιάσει ή
να το κάνει να γελάσει. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι τα παιδιά µε αυτισµό
δεν έχουν ενσυναίσθηση.
Μια λιγότερο εµφανής δυσκολία µε τα συναισθήµατα, που έχουν τα παιδιά µε
διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή υψηλής λειτουργικότητας, αφορά την
εκτίµηση της προσωπικής σηµασίας των γεγονότων. Παρατηρείται δυσκολία
στο να βλέπουν το κοινωνικό και πολιτισµικό νόηµα που βλέπουν οι άλλοι. Η
εκπαιδευτική παρέµβαση σ΄ αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι
επικεντρωµένη στο να βοηθήσει το παιδί να αποκωδικοποιεί τα κοινωνικά
νοήµατα και να κατανοεί τον γύρω κόσµο όπως οι άλλοι ή να αναγνωρίζει την
διαφορά από τους άλλους στον τρόπο που βλέπει τον κόσµο.
Μια αρκετά εµφανής διαταραχή, είναι η δυσκολία στην διαχείριση των
συναισθηµάτων και ο έλεγχος τους χωρίς αναστολές και µε απρόσφορο ή
ακατάλληλο τρόπο έκφρασης.

Όταν το παιδί εκφράζει κάποιο συναίσθηµα µε ακατάλληλο, µη αποδεκτό
τρόπο,

συνήθως

µε

αυτοκαταστροφικές

συµπεριφορές

ή

επιθετική

συµπεριφορά προς τους γύρω του και εκρήξεις, πρέπει να µάθει άλλους
εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης που να είναι αποδεκτοί. Έτσι µπορεί να
αναπτύξει ένα ρεπερτόριο συµπεριφορών που είναι αποδεκτοί στο κοινωνικό
σύνολο και επιτρέπουν την ενσωµάτωση του σ΄ αυτό.
	
  

