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LIBEARATI�G A.1'\D CONSOLIDATING THE ACTIVITIES OF THE CHILDREN CONSIDER-

ABLY AND DEEPLY MENTALLY RETARDED

Summary. Establishing contacts with the grown - ups is offundamental significance

in the process of initiating and consolidating children activities. This becomes of special

importance ifwe have to do with the child considerably and deeply retaroed.

The author tries to reveal in what the repressed activities ofthe retarded child make

it difficult to establish contacts with his objective and social environment. Great

possibilities in this domain have been opened by the movement developed with the

methods ofV. Sherborne. where the adult together with the child do exercises which

stimulate to be active even deeply handicaped chi Id in psychic and motorial spheres.

The empirical material has been collected from observations carried in the center for

mentally retaroed girls who took part in the training sessions conducted with V.

Sherborne methods.

We wspólczesnej psychologii, czlowieka ujmuje sie w ramach zwiazków i

relacji ze swiatem. Podstawowym modelem dla ujmowania tych zwiazków moze

byc system funkcjonalny. Koncepcja systemów (ukladów funkcjonalnych) pozwala

uchwycic bogactwo zaleznosci, którym podlega czlowiek i jego zachowanie sie;

umozliwia takze pokazanie indywidualnosci czlowieka. Ujecie funkcjonalne wy-

rasta z koncepcji systemów (L. Bertalanffy 1984; J. G. Miller 1978). Teoria ta

zainspirowala wiele nauk, dajac podstawe do okreslenia modelu funkcjonowania

jednostki w kontekscie jej srodowiska. Psychologiczna charakterystyke dziecka

rozpoczyna sie od opisu jego funkcjonowania. Przy tym, nie tyle wazne jest

ustalenie poziomu rozwoju procesów i funkcji psychicznych, ale pokazanie, jakie

znaczenie maja dla calosci. W modelu tym akcentuje sie organizacje, przez
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charakterystyczny uklad zaleznosci funkcjonalnych (M. Porebska 1988).

Aby rozwijac sie i zyc czlowiek musi nawiazac zwiazki - relacje z otoczeniem

przedmiotowym i spolecznym. Zwiazki te maja charakter zaleznosci funkcjonal-

nych - czlowiek "przyswaja" otoczcnic i tym samym ksztaltuje relacje. którc sa

forma wlaczania sie w swiat.

�awiazanie zwiazków z otoczeniem jest warunkiem koniecznym rozwoju.

Pierwsze zaleznosci funkcjonalne, laczace podmiot z otoczeniem. dotycza zaspo-

kajania potrzeb biologicznych i potrzeby odbierania bodzców sensorycznych. Za-

spokajanie potrzeb biologicznych umozliwia utrzymanie sie przy zyciu, a

odbieranie wrazen stanowi warunek prawidlowego rozwoju systemu ncrwowego.

W obu przypadkach, mechanizm o charakterze zaleznosci funkcjonalnej, jest taki

sam.

Próbe pokazania funkcjonowania jednostki mamy w relacyjnej koncepcji

rozwoju osobowosci wedlug J. Nuttina. który podkreslal zaleznosc czlowieka od

otoczenia i ksztaltowanie sie form organizacji w postaci nabytych potrzeb - relacji

z otoczeniem <J. Nuttin 1968).

\V tym nurcie, który umozliwia ujmowanie rozwoju czlowieka jako ksztalto-

wanie sie i przeksztalcanie organizacji funkcjonowania. miesci sie Konccpcja

Rozwoju Indywidualnego (M. Porebska 1988, 1990>. M. Porebska podkresla pod-

miotowosc czlowieka, która w procesie rozwoju znajduje okreslony wyraz w

róznych formach, uksztaltowanej organizacji funkcjonowania oraz zaleznosc od

otoczenia, która wyraza sie w koniecznosci nawiazania zwiazków ze swiatem.

Koncepcja ta wyznacza sposób podl>jscia do dziecka. eksponujac jego rzeczywiste

funkcjonowanie. Autorka podkresla, ze prawidlowo rozwijajace sie dziecko jcst

podmiotem aktywnym od poczatku zycia. Aktywnosc umozliwia zdobywanie do-

swiadczen. Dokonuje sie to stopniowo. w miare nawiazywania zwiazków i rclacji

ze swiatem przedmiotów i ludzi. Doswiadczenia podlegaja organizacji (M. Poreb-

ska 1988, ss. 125, 134). Jest to ksztaltowanie sie w otoczeniu organizacji funkcjo-

nowania dziecka. które nastepuje wraz z utrwaleniem zwiazków funkcjonalnych,

czyli trwalych relacji wzajemnych oraz ich ukladu (M. Porebska 1990, s. 135).

Autorka zaklada, ze ksztaltowanie sie organizacji funkcjonowania podmiotu to

wynik procesu rozwoju (efekt gromadzonych doswiadczen) oraz perspektywa

dalszego rozwoju w kierunku prawidlowym lub zdeformowanym. Podstawe roz-

woju jednostki stanowia doswiadczenia wynoszone z uczestniczcnia w srodowisku.

Chodzi o rózne formy aktywnosci skierowanej na otoczcnie i zmicniajacej sie pod

wplywem warunków zewnetrznych (M. Porebska 1990>.

Aktywnosc - to stan normalny czlowieka (T. Tomaszewski 1977, 1984;

M. Porebska 1988). Jest to fizjologiczne i psychologiczne funkcjonowanie organi-
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zmu, które ma zarówno wewn�trzne jak i zewn�trzne zródlo. W celu okreslenia

aspektc')w i rodzajchv aktywno�ci. uzywa sie pojec, takich jak: zachowanie sie,

reakcja. czynnosc. dzialanie, dzialalnosc (M. Tyszkowa 1990).

Aktywnosc je�t podstawowa cecha zywego organizmu. Jest procesem, który

wyraza si� w czynno:5cich i dzialaniach podejmowanych przez jednostke od uro-

dzenia (�1. Przetacznik-Gierowska. 1\1. l\Iakiello-Jarza 19921. Ich struktura pod-

lega organizacji, a najwazniejsza rol� w tym procesie pelnia kontakty dziecka z

ludzmi. umozliwiajace gromadzl'nie doswiadczen i utrwalanie w systemie nerwo-

wym zmian funkcjonalnych. Z czynno�ci zewnetrznych wykonywanych na przed-

miotach (nawet tych naj prostszych ), dochodzi do powstania czynnosci

wewnetrznych (psychicznych). Odbieranie bodzców i reagowanie na nie jest wa-

runkiem tworzenia polaczen nerwowych i osiagania coraz wiekszej sprawnosci

funkcjonalnej. Ale rozwój psychiki nie dokonuje sie wylacznie pod wplywem

podniet docierajacych do systemu nerwowego - chocby bardzo systematycznych i

zróznicowanych. Bodzce nabieraja nowego znaczenia, efekty stymulacji staja sie

trwalsze. gdy wplyw ten jest organizowany, kierowany przez osobe dorosla.

Mozna powiedziec, ze na rozwój psychiczny dziecka wplyw maja nie tyle

pojedyncze bodzce. czy nawet ich sekwencje, ale sytuacje podmiotowo-przedmio-

towe. czyli wlasna akt�wnosc polaczona z obcowaniem z doroslym.

Poczatkowo repertuar n'akcji jakie dziecko przejawia na widok osoby doro-

slej znajdujacej si� w zasi�g--u jego zmyslów. nie jest bogaty. Stopniowo, w miare

rozwoju dziecka. formy ekspn��i wzbogacaja sie. Omawiane zmiany rozwojowe

mozna ujac w dwie h1.zy:

Faza I (przygotowawcza), stan bezposrednio po urodzeniu, gdy dziecko od-

biera pierwsze bodzce docierajace do systemu nerwowego. .Jest aktywne i poszu-

kuje podniet. Specyficznym wyposazeniem, z którym dziecko sie rodzi, jest odruch

orientacyjno-badawczy. bedacy pierwsza reakcja organizmu na zmiany w otocze-

niu. Jest to podstawowy i zarazem naj silniejszy odruch towarzyszacy zyciu dzie-

cka. Specyfika tego odruchu polega na tym, ze szybko zanika, gdy dziecko cierpi

na niedostatek podniet <deprywacja sensoryczna) lub z przyczyn endogennych ma

ograniczone mozliwosci odbierania bodzców. Nastepuje wówczas wygaszenie

aktywnego, poznawczego nastawienia wobec swiata.

Faza II, to kontakty z przedmiotami i z ludzmi. Akywnosc przedmiotowa ma

charakter praktyczny i poznawczy, czyli umozliwia realizacje zwiazków z ludzmi

poprzez przedmioty i realizacje zwiazków z przedmiotami poprzez ludzi

(A.N. Leontiew 1977, s. 38).
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U dzieci umyslowo uposledzonych 1 aktywnosc wlasna jest ograniczona, cze-
sto niespecyficzna. W stanach glebokich mamy do czynienia tylko z reaktywno-

scia, a nawet z brakiem reakcji na bodzce. W wielu przypadkach organiczny defekt

tlumi wrodzona tendencje do aktywnosci. Nie wystarczy dostep bodzców zewne-

trznych, musi nastapic prowokacja - specjalne dzialanie osoby doroslej, aby u

umyslowo uposledzonego wzbudzic aktywnosc, tak naturalna u prawidlowo roz-

wijajacego sie dziecka.

Otoczenie dziecka ma wplyw na jego rozwój psychiczny poprzez to, jakie

wyzwala dzialania i co za tym idzie, jakie doswiadczenia przyswaja dziecko.

U dzieci zdrowych latwo dochodzi do kontaktu z otoczeniem, poniewaz swiat dziala

stymulujaco oraz dlatego, ze aktywnosc dziecka kieruje sie "ku otoczeniu", czyli

jest ono ciekawe swiata. Przy funkcjonalnym ujeciu rozwoju psychicznego zaklada

sie, ze potrzeba kontaktu jest potrzeba pierwotna, jest warunkiem sine qua non

dla rozwoju. Pod wplywem doswiadczen wyniesionych z dzialan w otoczeniu,

ksztaltuja sie zwiazki - zaleznosci funkcjonalne, jako wynik procesu rozwoju

(M. Porebska 1988). Wlasnie ujecie systemowe pozwala rozwiazac problem roli

zewnetrznych i wewnetrznych warunków w rozwoju; ich wplyw to wyzwalanie

aktywnosci i umozliwienie gromadzenia doswiadczen przez dziecko. Od tego jakie

formy wystapia, zaleza doswiadczenia dziecka, które moga sprzyjac rozwojowi,

ograniczac go, a nawet deformowac.

Dzieciom glebiej uposledzonym umyslowo nie wystarczy dostarczanie

bodzców; dzialanie musi byc prowokowane, wyzwalane przez osobe dorosla oraz

przez systematyczny trening utrwalane. Nawet w kontakcie dziecka z przedmio-

tami, dorosly odgrywa wazna role, poniewaz pokazuje jak przedmiot uruchomic,

jak go wykorzystac, jak nim manipulowac etc.

Metoda, która wyzwala, wzmacnia i rozbudowuje aktywnosc dzieci glebiej

uposledzonych umyslowo, jest ruch rozwijajacy R. Labana i V. Sherbone - Deve-

lopmental Movement (M. Bogdanowicz 1994). W cwiczeniach wykorzystuje sie

ruch i dotyk, jako naturalny, niewerbalny srodek komunikacji. Zestawy cwiczen

podstawowych, to proste zabawy dziecka i doroslego.

Metoda obejmuje nastepujace kategorie ruchu:

ruch prowadzacy do poznawania wlasnego ciala,

- ruch umozliwiajacy doswiadczenia otoczenia fizycznego,

- ruch prowadzacy do kontaktu z druga osoba,

I W anykule przyjmuje behawioralne okreslenie uposledzenia umyslowego. c7yli: niis7a niz przecietna ogólna
sprawnosc intelektualna. powstala w okresie rozwojowym i majaca ZWiaLCk z LaburLeniami w zakresie

dojrzewania. uczenia sie oraz prl:ystosowania spoleanego (R. Koseielak 1989. s. lO).
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ruch umozliwiajacy wspóldzialanie w grupie,

ruch kreatywny, czyli swobodna ekspresja wyrazona np. w tancu (M. Bogda-
nowicz 1994, s. 11).

Dla osób uposledzonych umyslowo szczególnego znaczenia nabiera ruch

prowadzacy do kontaktu z druga osoba lub z grupa osób. Bierne dziecko jest

stymulowane ruchem pochodzacym od partnera, który powoli ksztaltuje jego

aktywnosc. Najbardziej przydatne sa cwiczenia "z partnerem" - np. "zamykanie"

dziecka przez obejmowanie calym cialem oraz delikatne kolysanie, wozenie po

podlodze dziecka lezacego na kocu, gimnastyka konczyn i innych czesci ciala.

Poczatkowo dziecko moze byc bierne, dopiero po kilku sesjach ruchowych zaczyna

wspólpracowac. Mozna wtedy wprowadzac inne rodzaje cwiczen, np. "przeciwko

partnerowi", do których angazowana j est sila fizyczna obu osób, doswiadczanie tej

sily oraz cwiczenia "razem", wykonywane w parze lub w grupie, których efekt

koncowy jest zalezny od stopnia wspóldzialania. Poprzez cwiczenia wzbudzona

zostaje aktywnosc, mozna uczyc prostych czynnosci, nawiazac kontakt z dziec-

kiem nawet gleboko uposledzonym, a z czasem oczekiwac spontanicznego wlacza-

nia sie do zajec. Glównym celem wszelkich form dzialan,jest umozliwienie dziecku

z defektami nabywanie doswiadczen, a to podstawowy warunek rozwoju. Ponadto

nastepuje wyrazanie akceptacji i ustosunkowania doroslego do dziecka. W tych

ustosunkowaniach moze ono nabywac nowe formy zachowania sie, a nawet

rozpoznawac siebie jako podmiot.

Na material badawczy artykulu, zlozyly sie obserwacje prowadzone technika

fotograficzna i próbkami zdarzen. Pierwsza czesc stanowily obserwacje pietnastu

dziewczynek uposledzonych w stopniu glebokim (grupa A) i uposledzonych w

stopniu znacznym (grupa B)2, przebywajacych w opiekunczo-wychowawczym
zakladzie zamknietym. W protokolach obserwacyjnych rejestrowano zachowania

dzieci na widok osoby doroslej, która w sposób czynny starala sie skupic uwage

dziecka na sobie oraz nawiazac kontakt.

Najczesciej w grupie A, na widok osoby doroslej, u dzieci obserwowano:

2 Krótka charakterystyka uposledzenia umyslowego w stopniu znacznym i glebokim, powstala w oparciu o literature
(M. Bogdanowicz 1991) oraz doswiadczenia autorki w pracy z dziecmi w opiekunczo-wychowawczych zakladach
zamknietych.

Dzieci uposledzone znacznie. okolo 5-6 roku zycia osiagaja postep w zakresie lokomocji i kontroli postawy, co
umozliwia swobodne poruszanie sie lub pelzanie. Pojedyncze slowa i zdania rozumieja, podobnie proste polecenia.
Mowa czynna ograniczona. czesto znieksztalcona. Proces spostrzegania powolny, niedoklaJny. Dominuje typ
uwagi mimowolnej, rozpraszalnej oraz nietrwalosc sladów pamieciowych. Inteligencja nie przekracza poziomu
sensoryczno-motorycznego. W zachowaniu dzieci wystepuja reakcje eretyczne lub torpidne, labilnosc uczuciowa.
wahania nastroju, reakcje nieadekwatne do bodtca.

U osób glebiej uposledzonych stwierdza sie rozlegle defekty narzadów zmyslów i ruchu. Róznice w
funkcjonowaniu sa duze. Jedne dzieci pozostaja na poziomie funkcjonowania fizjologicznego, zachowujac
wrazliwosc na dotyk, u innych obserwuje sie ograniczona zdolnosc lokomocji, percepcji, uwagi i proste emocje
wyrazane przez ozywienie wokaJno-ruchowe.
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l. Brak reakcji, obojetnosc, bezruch, zamykanie i otwieranie oczu z wzrokiem

skierowanym w dal, brak ekspresji emocji.

2. Brak aktywnosci, bardzo krótkie zatrzymanie wzroku na osobie doroslej.

3. Niepewnosc i placzliwosc, jako reakcja na kontakt fizyczny (dotykanie, gla-

skanie), apatia.

4. Koncentracja, czyli tzw. "zamieranie" dziecka, czasem usmiech i ozywienie

ruchowe ciala (zwlaszcza konczyn górnych) oraz wokalizacje; sa to elementy

strukturalne kompleksu ozywienia.

W zachowaniu dziewczynek uposledzonych umyslowo w stopniu znacznym

(grupa B), na widok osoby doroslej obserwowano:

l. Ozywienie ruchowe calego ciala oraz ozywienie wokalne.

2. Przyblizanie sie. Krótkotrwale poznawanie osoby doroslej przez dotyk (doty-

kanie ubrania, twarzy).

3. Przywieranie cialem, az do niemoznosci rozdzielenia.

4. Stereotypowe ruchu wahadlowe.

5. Opór przed kontaktem przez dotyk, krzyk, odpychanie, niechec.

U wiekszosci dzieci dominowala reaktywnosc nad aktywnoscia, która byla

niespecyficzna, uboga i ograniczona z przyczyn endogennych i egzogennych.

Czesc druga materialu stanowily obserwacje tych samych dziewczat, prze-

prowadzone po systematycznych zajeciach z zastosowaniem ruchu rozwijajacego

R. Labana i V. Sherborne (M. Bogdanowicz 1994). Program cwiczen obejmowal.

wszystkie kategorie ruchu, z wyeksponowaniem ruchu prowadzacego do kontaktu

z druga osoba, w tym cwiczenia "z partnerem", "przeciwko partnerowi" oraz

"wykonywane razem". Pielegniarka, opiekunka lub inna osoba dorosla, dostarcza-

jac bodzców aktywizujacych sfere spostrzezeniowo-ruchowa, pobudzala dziecko do

aktywnosci, dzialajac razem z nim. Obserwacja dziecka pozwalala organizowac

jego aktywnosc, dostosowujac forme i tresc cwiczen, do mozliwosci i potrzeb

dziecka.

Po uplywie szesciu miesiecy systematycznych cwiczen metoda V. Sherborne,

uzyskano nastepujace rezultaty:

l. W zbogacona aktywnosc ruchowa, w niektórych przypadkach wokalna, u dzieci

biernych, apatycznych, wczesniej obojetnych na bodzce pochodzace z otocze-

ma.

2. Zatrzymanie wzroku i dluzsza koncentracje na doroslym aktywnie inicjujacym

kontakt.

3. Wzmocnienie elementów kompleksu ozywienia i skrócenia czasu reakcji na

osobe dorosla.
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4. Wokalizacje u dzieci dotychczas milczacych.

5. Ekspresje uczuc wyrazajacych radosc i zadowolenie, u dzieci gleboko uposle-

dzonych tylko ekspresje mimiczna.

6. Ozywienie ruchowe polaczone z sensomotoryczna reakcja chwytania, dotyka-

nia, manipulowania niespecyficznego i specyficznego u dzieci uposledzonych

znacznie.

7. Uwrazliwienie dziecka na pobudzenie wielozmyslowe, poznawanie przez do-

tyk.

8. Rozwój malej i duzej motoryki, co powoduje zwiekszenie ilosci podniet docie-

rajacych do systemu nerwowego, czyli poprawe jego funkcjonowania.

Ponadto, analiza raportów pielegniarskich oraz obserwacje zachowania dzie-

ci w sytuacjach dnia codziennego pokazaly:

- utrwalenie i wzmocnienie wyuczonych form kontaktu poprzez ruch i dotyk,

- zmniejszenie reakcji eretycznych, stanów dysforycznych, zachowan agresyw-

nych i autoagresywnych.

- rozpoznawanie z zadowoleniem przygotowan do zajec ruchowych,

- lagodnosc w wykonywaniu czynnosci w stosunku do innych d�ieci i doroslych,

- wzrost empatycznosci w relacjach dziecko starsze - dziecko mlodsze,

- próby prowokacji kontaktu ze strony dziecka,

- nawiazanie kontaktu bedacego porozumiewaniem sie w dzialaniu oraz wymia-

ne dzialan dostosowanych tresciowo.

Podsumowanie

1. Aktywnosc dziecka jest stanem normalnym. Umozliwia podjecie dzialan

skierowanych na przedmioty i ludzi oraz gromadzenie doswiadczen. Proces ten

dokonuje sie stopniowo, w miare nawiazywania relacji ze swiatem. Efektem

gromadzenia doswiadczen jest ksztaltowanie sie organizacji funkcjonowania pod-

miotu, ktora jest wynikiem i warunkiem rozwoju w kierunku prawidlowym lub

zdeformowanym.

2. U dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu znacznym i glebokim, aktyw-

nosc pierwotna, jako efekt wewnetrznego pobudzania jest zahamowana, co

wyraznie utrudnia nawiazanie kontaktu z otoczeniem.

3. Do wzbudzania i utrwalania aktywnosci nie wystarczy dostep bodzców

zewnetrznych. Dzieci sa bierne, nierzadko wyobcowane, nie reaguja na bodzce,

dlatego ekspozycji musi towarzyszyc aktywnosc osoby doroslej.
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4. Metoda, która wyzwala, wzmacnia oraz rozbudowuje aktywnosc dziecka

jest ruch rozwijajacy R. Labana i V. Sherborne. Ruch i dotyk sa naturalnym,

niewerbalnym srodkiem komunikowania sie, co w przypadku dzieci glebiej upo-

sledzonych umozliwia nawiazanie kontaktu. Istota Developmental Movementjest

ruch ozywiajacy bierne, zahamowane dziecko. Wsród walorów podkreslic trzeba

role osoby doroslej, która razem z dzieckiem podejmuje dzialanie i tak jak dziecko

jest wpisana w cwiczenia.

5. Aktywnosc dziecka uposledzonego umyslowo zostaje uruchomiona aktyw-

noscia doroslego. Rozbudowywanie form aktywnosci umozliwia nabywanie no-

wych doswiadczen, które sa warunkiem zmian w rozwoju psychoruchowym.

6. Pobudzanie aktywnosci dziecka aktywnoscia doroslego, to organizowanie

warunków sprzyjajacych rozwojowi. Jest to dostarczanie podniet pobudzajacych

system nerwowy, w sytuacji wyraznie okreslonego ustosunkowania osoby doroslej

do dziecka, wyrazajacego uczucia, opieke i wsparcie. Ruch, gest wspomagany

slowem oraz mimika, umozliwia nawiazanie kontaktu nawet z dzieckiem gleboko

uposledzonym. Wydaje sie, ze tylko w warunkach bezpieczenstwa, akceptacji i w

kontakcie z drugim czlowiekiem, dochodzi do podjecia wszelkich form aktywnosci

niezbednych dla rozwoju.

7. Analiza materialu obserwacyjnego, zebranego przed i po treningu metoda

V. Sherbone, pokazuje pozytywne zmiany w rozwoju dzieci uposledzonych umy-

slowo. Nastepuje wzbudzanie i rozbudowanie aktywnosci, niezbednej do podjecia

dzialan ukierunkowanych na przedmioty i ludzi z otoczenia. Umozliwia to dzie-

. ciom doswiadczanie swiata i ksztaltowanie zwiazków funkcjonalnych, ktore sa

warunkiem i wynikiem rozwoju.
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