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W listopadzie 1996 r. minela 100 rocznica urodzin wielkiego psychologa i

defektologa L.S. Wygotskiego (1896- I 934). I mimo tego, iz jego koncepcje byly

sformulowane 60 lat temu, to nie stracily swojej aktualnosci i znaczenia zarówno dla

teorii jak i praktyki psychologii rozwojowej i klinicznej. Przeprowadzone przez L.S.

Wygotskiego badania teoretyczne i eksperymentalne sa nadal punktami odniesienia

dla rozwiazywania problemów wspólczesnej psychologii klinicznej i rehabilitacyjnej.

W swietle stworzonej przez niego metodologii i koncepcji, dalsze opracowywa-

nie problemów rozwoju psychicznego i rehabilitacji osób z nieprawidlowym rozwo-

jem daje wieksza szanse dla skutecznego rozwiazania zarówno badawczych jak i

praktycznych problemów rewalidacji i socjalnej rehabilitacji.

Ksiazka - majaca odniesienie do problemów rozwoju psychicznego oraz naucza-

nia i wychowania dzieci niepelnosprawnych - stanowi zbiór wybranych prac

L.S. Wygotskiego w postaci artykulów, recenzji, wykladów naukowych i referatów,

napisanych i opublikowanych w latach 1924 -1934 oraz wybrane fragmenty opub-

likowanego posmiertnie (w 1985 r. w Moskwie) 5-tomowego zbioru prac Wygotskie-

go, a takze nowe prace publikowane w tej ksiazce po raz pierwszy pochodzace z

rodzinnego archiwum autora, a mianowicie rekopis referatu pt. Slaboumie pry bolemi

Pika (uposledzenie umyslowe w chorobie Pika) napisany w 1933 roku.

Druga nowoscia w tym wydaniu jest chronologiczny charakter przedstawionych

w ksiazce materialów, co pozwala czytelnikowi sledzic ewolucje pogladów Wygo-

tskiego dotyczacych zarówno metodologicznych jak i teoretycznych aspektów jego

koncepcji; o kompensacji defektów, o sferze najblizszego rozwoju, o biologicznym i

kulturowym procesie rozwoju dziecka, o procesie rozwoju mowy i myslenia, o

znaczeniu grupowych form dzialalnosci w ksztalceniu osobowosci dzieci anomal-

nych.

Ksiazka ma charakter nie tylko przegladu prac wybitnego klasyka, psychologa

i defektologa dotyczacych teoretycznych jak i metodologicznych koncepcji, które

zapewnily przejscie defektologii od empirii do naukowych podstaw, ale jest przede

wszystkim studium zjawiska anomalii rozwojowych.

W zbiorze tym zamieszczono takze fragmenty psychologicznych badan Wygo-

tskiego (Problem rozwoju i rozpad wyzszych psychicznych funkcji, s. 404-419) doty-

czacych patologicznego rozwoju rozpatrywanego w porównaniu z normalnym, co
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stanowi ogromna wartosc dla teorii i praktyki diagnozy psychologicznej i psychologii

rozwojowej. Naturalnie fragmenty te nie zawsze maja charakter ostateczny, jednakze

warto sie z nimi zapoznac w celu zrozumienia teoretycznych zalozen autora.

Ksiazka sklada sie z 36 prac poswieconych metodologicznym, psychopedago-

gicznym i wychowawczym aspektom zaburzonego rozwoju psychicznego dzieci

niepelnosprawnych róznych kategorii (gluchych, niewidomych, gluchoniemych, upo-

sledzonych umyslowo, uposledzonych umyslowo z fizycznymi uszkodzeniami oraz

dzieci trudnych), a takze metodom ich wychowania, nauczania i rehabilitacji. Prze-

prowadzone przez Wygotskiego badania w zakresie defektologii i opracowane kon-

cepcje (przedstawione w ksiazce) sa rozpatrywane do dnia dzisiejszego jako podstawa

przy okreslaniu metod i technik rehabilitacji we wspólczesnych osrodkach naukowych

i praktycznych.

W odróznieniu od biologicznego zrozumienia niepelnosprawnosci, Wygotski

traktuje istote i nature zaburzonego rozwoju jako czynnik wywolujacy zmiane stosun-

ku dziecka do srodowiska, która z kolei prowadzi do zaburzen w zachowaniu.

W konsekwencji doprowadzilo to do stworzenia humanistycznej koncepcji rehabili-

tacji dzieci niepelnosprawnych; K psychologii i pedagogikie detskoj defekti",'nosti (Ku

psychologii i pedagogice niepelnosprawnych dzieci, s. 19-39) - praca byla opubliko-

wana po raz pierwszy w roku 1924.

Koniecznosc wyodrebnienia pierwotnych uszkodzen i symptomów od wtórnych,

Wygotski uwaza za istotny czynnik przy badaniu dzieci o róznorodnych patologiach.

W omawianym zbiorze problem kompensacji niepelnosprawnosci wystepuje w

wiekszosci prac opublikowanych w latach 1924- I 93 I . L.S. Wygotski zwrócil uwage

na znaczenie spolecznej kompensacji niepelnosprawnosci; Defekt i swerchkompensa-

cja, s. 82-98 (Defekt i ponadkompensacja) - praca opublikowana w roku 1927.

W pracy tej Wygotski rozwaza poglady A. Adlera w sprawie znaczenia kompensacji

dla rozwoju osobowosci. Wedlug Wygotskiego teoria Adlera wnosi nowe podstawy

dla psychologii, gdyz akcentuje socjalne aspekty rozwoju i ksztaltowania osobowosci.

Zgodnie z powyzszym Wygotski formuluje nowa koncepcje w rehabilitacji niepeln0-

sprawnych oparta na znaczeniu spolecznych aspektów w tym procesie. Pisze on:

"...prawdopodobnie ludzkosc pokona slepote, gluchote i uposledzenie umyslowe

predzej czy pózniej, ale znacznie wczesniej pokona aspekty spoleczne i pedago-

giczne, niz medyczne i biologiczne" (s. 87).

Na uwage zasluguje jeden z rozdzialów pt. Kolektiw kakfaktor razwitia anomaI-

nowo rebionka (Kolektyw jako czynnik rozwoju dziecka niepelllosprawnego), w

którym Wygotski w oparciu o gleboka analize przeprowadzonych eksperymentów

przedstawia teoretyczne podstawy nauczania integracyjnego dzieci niepelnospraw-
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nych. Pisal on: "...widzimy, jaka wartosc zdobywaja zintegrowane grupy dzieci

niepelnosprawnych i pelnosprawnych przy prawidlowej proporcji..." (s. 326).

Idea ta, znalazla praktyczne zastosowanie po raz pierwszy w szkolach Hamburga w
latach 1983 - 1984.

Bardzo cenny jest tez zalaczony skrócony slownik psychologiczny opracowny

przez Wygotskiego wraz z B.E. Warszawoj (opublikowany w roku 1931), w którym

znajduja sie definicje z komentarzem i wyjasnieniami, najbardziej aktualnych syndro-

mów i psychologicznych terminów stosowanych na poczatku tego wieku w psycho-
logii, neurofizjologii i defektologii.

Zaprezentowane przez Wygotskiego teorie, takie jak: dialektyczna teoria rozwo-

ju psychicznego, teoria dynamiki rozwoju umyslowego i inne, ukazuja jak bardzo

wazna role spoleczna odgrywa interakcja w procesie wychowania i rehabilitacji.

Spoleczne uwarunkowanie zachowania dziecka oraz pochodzenie wyzszych psychi-

cznych funkcji, wplywaja na regulacje stosunku dziecka do otoczenia nawet w sytuacji

niepelnosprawnosci poprzez odpowiednie interakcje spoleczne, które pobudza i za-

ktywizuja rozwój dziecka.

Najwieksza wartoscia prezentowanej publikacji jest to, iz ukazuje ona podsta-

wowe poglady L.S. Wygotskiego w dziedzinie defektologii oraz nie zbadane i nie

wykorzystywane jeszcze do konca jego teoretyczne zalozenia w rehabilitacji dzieci

niepelnosprawnych. Wynika stad jej wysoki stopien uzytecznosci dla psychologów

klinicznych i pedagogów specjalnych. Szeroki zakres przekazanych w ksiazce pro-

blemów niepelnosprawnosci oraz wysuwanych wniosków dotyczacych ich wycho-

wania i rehabilitacji zostal przedstawiony na tle wnikliwej analizy klasycznych teorii

psychologicznych i neurofizjologicznych w latach 1924 -1934.
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