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Rozwijamy się
dzięki zmysłom
Dziecko z głębokim upośiedzeniem potrzebuje doświadczać świata tak samo
jak zdrowy maiucln

Lidia Czyżowska jest oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej (SI), uicończyła studia podyplomowe w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Alina Bosak

OŚRODEK W RZESZOWIE

W Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie
wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wy
chowawczego „Tęcza”,jak i z nauczania Indy
widualnego korzystąląz:terapii Integracji sen
sorycznej, dogoterapil, zajęć w Sali
Doświadczania Świata, rehabilitacji i masaży,
stymulacji polisensorycznej wg pór roku, pro
gramów aktywności wg Kniiiów, zajęć metodą.
W. Sherbome’a, terapii taktylnej, terapii ręki,
terapii behawioralnej, logopedii Ikomunikacji
alternatywnej, muzykoterapli, zajęć na pływal
ni oraz wycieczek na zielonąszkotę.
Szczegółowe informacje dotyczące edukacji I
realizacji obowiązku szkolnego dzieci I mło
dzieży niepełnosprawnej intelektualnie w
stopniu głębokim, można uzyskać w punk
tach konsultacyjnych Zespołu Szkół Specjal
nych, w którym mieści się Ośrodek Rewalida
cyjno-Wychowawczy.

* k T ie tak dawne są czasy, kiedy oso\
by z niepełnospravmością inte. \ lektualną w stopniu głębokim
traktowano jak rośliny, którym wystar
czy stararma pielęgnacja i regúlame posiłld, by czuły się dobrze. Szczęśliwie,
rozporządzenie ministra edukacji z 1997
roku objęło takie dzieci obow ią^em
szkolnym, wyrywając jednocześnie z
wyizolowanego świata. Wcześniej, nieustarmie wymagając pomocy osób trze
cich, większość dnia spędzały leżąc
„wpatrzone w sufit”, dziś wyspecjalizo
wani pedagodzy prowadzą z nimi zaję
cia w domach, a jeśli stan zdrowia dziec
ka na to pozwala, może uczestniczyć w
zajęciach w szkole specjalnej.
- Owszem, osoby z największymi de
ficytami rozwojowymi maksymalnie
osiągają poziom inteligencji zdrowego
dwulatka, a w sferze społecznej - czte czas pobytu dziecka w ośrodku to 6.30rolatka. Oznacza to, że poznają świat 16.30).
głównie za pomocą bezpośredniego
Każdy chce mieć kolegę
spostrzegania i aktywności ruchowej.
Zazwyczaj nie poruszają się sam o
Zajęcia edukacyjne w ośrodku opierają
dzielnie i nie mówią, porozumiewają się na stymulacji różnych zmysłów. lUtaj
się za pomocą pojedynczych dźwię wącha się lawendę, dotjto łjryłek lodu,
ków, wokaliz. Przechodzą jednak te sa giaszcze odpowiednio przeszkolonego psa.
me stadia rozwojowe, co dzieci zdro
- Świat dzieci z głębokim upośledze
we. lyie że w wolniejszym tenipie. I tak niem nie jest gorszy czy prymitywny,
jak one przeżywają potrzebę uczenia jest po prostu inny i polega na odmien
się, poznawania otoczenia, potrzebę nym odbieraniu bodźców, a stałe po
kontaktów z rówieśnikami czy też roz budzanie wszystkich zmysłów - wzro
wijania swoich zainteresowań na mia ku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, ru
rę indywidualnych możliwości. Chcą chu - znacząco wpływa na rozwój - mó
mieć koleżankę i poczucie, że potrafią wi Lidia Czyżowska.
Podczas zajęć dzieci uczone są także
zrobić coś samodzielnie - wziąć łyżkę,
zjeść zupę -podkreśla Lidia Czyżowska, wykonywania prostych czynności, jak
ołigofirenopedagog, terapeuta integra np. mycie i jedzenie.
cji sensorycznej (SI) z Zespołu Szkół
- To wbrew pozorom skomplikowana
Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, czyrmość. Dziecko musi nauczyć się
w którym mieści się Ośrodek Rewali- skupiać wzrok na łyżce, zaplanować
dacyjno- Wychowawczy „Tęcza” dla ruch, mocno ją chwycić, a potem na
dzieci z upośledzeniem umysłowym w uczyć się kierować ją do buzi, w końcu
stopniu głębokim. Niewielkie, 2-4-so- ściągnąć z niej pokarm ustami. Aby
bowe grupy pozwalają tu poświęcić czyrmość wyćwiczyć, terapię rozpoczę
podopiecznym maksymalną ilość tą w szkole, trzeba kontynuować w do
uwagi i rodzice bez obaw mogą zosta mu. Dlatego w naszym ośrodku tak
wić k ieck o pod fachową opieką i reali ważna jest współpraca z rodzicami - za
zować się np. zawodowo (oferowany znacza Lidia Czyżowska.

Zwalczyć autostymulacje
Jak tłumaczy terapeuta, u dziecka
mogą pojawiać się zachowania, które
utrudniają naukę nawet najprost
szych umiejętności i zaburzają co
dzienne funkcjonowanie. To może być
stanie i kołysanie się z nogi na nogę,
siedzenie i kołysanie tułowia, pódskaIdwanie, bieganie lub chodzenie w
kółko, kręcenie głową, trzepotanie
dłońmi itp., ale także częste wpatry
wanie się w światło, w słońce czy cie
nie, kręcenie przedmiotami, wącha
nie brzydlach zapachów, smakowanie
ogólnie nieprzyjętych do jedzenia rze
czy.
- Są to powtarzające się zachowa
nia, mało zmienne, wybijające dziec
ko z aktywności pożądanej. Nazywa
my je autostymulacjami (stereot^iami ruchowymi) - tłumaczy terapeuta.
- Silnie dekoncentrują uwagę dziecka,
a przez to naukę i działanie. Mogą po
jawiać się ze strony wszystkich zmy
słów i wydają się być dla tych dzieci
niezwykle ważne, dając im stan zado
wolenia, ale i utrudniając zaangażo
wanie w jakąkolwiek inną czynność.
Jak wyjaśnia specjalistka, przyczyn
tych zaburzeń może być wiele i trudno
jest je ostatecznie określić, np. mogą
pojawić się jako wynik niedostatecz
nej ilości dopływających bodźców z
zewnątrz, stresu, niezaspokajanej po
trzeby ruchu czy izolacji od otoczenia.
- Zadaniem nauczycieli i terapeu
tów jest przeprowadzenie diagnozy i
opracowanie programu zamieniają
cego autostymulację na aktywność
celową, która będzie dla dziecka uży
teczna. Na przykład, uczymy dziecko,
by zamiast nieustannie kręcić pojem
nikami, zaczęło wkładać jeden w dru
gi według wielkości.
Zakazanie dziecku autostymulacji,
nie dając niczego w zamian, może
przerodzić się w zachowanie o wiele
gorsze, np. agresję lub autoagresję
skierowaną na siebie.
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