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Absztrakt
A tanulmány célja, hogy a szerzõk bemutassák egy egyéves terápiás folyamat eredményeit és annak elméleti hátterét
a jelenleg érvényes szakirodalom alapján. A terápia helyszínét a 2010/2011-es tanévben a Vakok Iskolája1 biztosította az iskola
Készségfejlesztõ Tagozatának egyik halmozottan (látássérülés, értelmi akadályozottság) sérült fiatalokból álló osztályában.

A foglalkozásokon, melyek csoportszintû koreográfiák elsajátításán alapultak, a fiatalok szomatikus és pszichés fejlesztését
tûztük ki célul, elsõsorban az önmegerõsítés, mozgás, csoportkohézió és emlékezetfejlesztés területén.

A terápia eredményeként erõsödõ csoportkohéziót, illetve az agresszió, autoagresszió csökkenését, illetve megszûnését
továbbá különbözõ kognitív funkciók (szerialitás és emlékezet) fejlõdését tapasztaltuk.

Tisztában vagyunk vele, hogy egy tanévnyi foglalkozássorozat természetesen nem vállalkozhat egy ilyen komplex
jelenségkör értékelésére, mindazonáltal képes lehet viszonyítási alapként szolgálni a téma iránt érdeklõdõk számára.
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Bevezetés
A 2010/2011-es tanévben mozgásterápiás foglalkozásokat tartottunk – Önismeret
mozgáson keresztül címmel – egy 5 fõs, halmozottan fogyatékos fiatalokból álló csoport
számára a Vakok Iskolájának Készségfejlesztõ Tagozatán2 Szilajné Bárdos Mária, az
osztály délutános gyógypedagógus-nevelõtanára és Horváth Zsuzsanna önkéntes gyógy-
pedagógus vezetésével. A terápián 16 és 18 év közötti, veleszületett látássérült fiatalok
vettek részt. A foglalkozásokkal – melyek csoportszintû koreográfiák elsajátításán
alapultak – kettõs célunk volt, nevezetesen a fiatalok szomatikus, illetve pszichés fej-
lesztése, elsõsorban az önmegerõsítés, mozgás, csoportkohézió és emlékezetfejlesztés
területén. Feltételeztük, hogy az említett területek fejlesztése érzékelhetõen pozitív
hatással lesz mind az egyéni képességekre, mind a csoport életére. A terápiás folyamat
kialakítása során több aspektust is figyelembe kellett venni: az érzékelési modalitásokat
és amodális észlelést, a mozgás szerepét és funkcióit (egyensúly, koordináció, latera-
litás), a látássérülés és értelmi akadályozottság hatásait a tapasztalásra és szemé-

1-2 Az intézmény teljes neve: Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
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lyiségfejlõdésre, valamint a csoportkohézió és a szocializáció jelentõségét. Tisztában
vagyunk vele, hogy egy tanévnyi foglalkozássorozat természetesen nem vállalkozhat
egy ilyen komplex jelenségkör értékelésére, mindazonáltal képes lehet viszonyítási
alapként szolgálni a téma iránt érdeklõdõk számára.

Elméleti háttér

Érzékelési modalitások és amodális észlelés

Mindennapjainkat átszövik testünk érzetei, melyekre legtöbbször nem is figyelünk, hol-
ott tapasztalatainkat és az általuk meghatározott tudást testi észleletekkel/érzetekkel
szerezzük meg (INCZE 2008). Természetesen van különbség az érzékelési modalitás
(recepció) és észlelés (percepció) között, hiszen elõbbi egy nyers élmény érzékelése,
míg utóbbi annak jelentéstartalmával bõvített értelmezése, azonban idegrendszeri szin-
ten nincs éles határvonal a kettõ között. Érzékelési modalitás a hallás, látás, tapintás,
szaglás, ízlelés és testérzékelés. Közös jellemzõjük az abszolút küszöb – a különbözõ
érzékelési modalitások érzékenységét jelzõ fogalom – ami nem más, mint a legkisebb
erõsségû inger, melyet már érzékelünk (ATKINSON 2005). Az amodális észlelés pedig az
ezen érzékelési modalitások közötti hasonlóságok, összefüggések (cross-modális inter-
akció) felismerése, az azok közötti szabad átjárás lehetõsége, mely nyomán több ész-
lelési módozat képes egységes jelentéssé alakulni (STERN 2002). A világgal kapcsolatos
elsõdleges tapasztalatainkat az érzékelési modalitások és az észlelés révén szerezzük,
melyeket a modalitásközi interakcióknak köszönhetõen egységben kezelünk, mely
multimodális észlelés mellett a mozgás és cselekvés együtt biztosítják a környezetre
adott adekvát viselkedést (CSÉPE–GYÕRI–RAGÓ 2007). Humán szervezõdési szinten
érzékelési modalitásaink közül a látás a legkifinomultabb módozat, jelentõsége a tapasz-
talat- és információszerzés területein van.

A látás funkciói, szerepe és a látássérülés hatása a fejlõdésre

A látás kérgi reprezentációs területe az occipitalis lebeny medialis felszínén a fissura
calcarina két partja és az occipitalis lebeny pólusa, a Brodmann 17-es area (DÓCZI

1998). A világgal kapcsolatos információink legnagyobb részét vizuális ingerek segít-
ségével sajátítjuk el, a látás fõ funkciója tárgyak, személyek felismerése és azonosítása.
A látás lehetõséget ad egy cselekvés indítására és vezérlésére a környezet minél gyor-
sabb felmérésével és a biztonság érzésének megélésével. Funkcióinak csökkenését,
alulmûködését nevezzük látássérülésnek. A látássérülés szocializációs következményei
függnek a sérülés kialakulásának idõpontjától. Tekintetbe véve azt, hogy a foglalkozás
résztvevõi veleszületetten látássérült fiatalok, így a szocializációval és különbözõ fejlõ-
dési területek fejlõdésével kapcsolatos következményeket elsõsorban az õ szempont-
jukból közelítettük meg. A veleszületett látássérülés elsõsorban a gyermek vizuális
ingerhez kötött mozgásfejlõdésére van hatással. A mozgásfejlõdéssel összefüggésben
lévõ testséma, térérzékelés és lateralitás is nehezített látássérült gyermekek esetében a
vizuális kontroll és utánzás hiánya miatt (KOVÁCS 2000). A látássérülés okán az észlelési
és cselekvési lehetõségek beszûkülnek, aminek következtében a gyermek szocia-
lizációs folyamatában is zavar léphet fel (CZIBERE–SZILÁGYI 2006), mely alacsony szintû
önértékelést és sérült énképet is eredményezhet. Az énkép is olyan belsõ struktúra, mely

Eredeti_kozlemények_3_Horvath.qxp  2013.09.12.  23:57  Page 188



testi mivoltunkban gyökerezik, s emellett tartalmaz kognitív, emocionális és motivációs
elemeket. Az Erikson-féle én-identitás elmélet szerint az egyén énképének szerves része
az egyén szociális szerepe, a társadalomban betöltött státusza is (GARAI 2007). Értelme-
zése nyomán tudjuk, hogy egyrészt a személy testi ereje és fizikai ügyessége kom-
petenciát nyújt a fizikai világban, másrészt a testi sajátosságok a csoporttagság, s ennek
nyomán a társas tájékozódás meghatározó tényezõi is lehetnek.

Az értelmi akadályozottság fogalma és hatásai

Az értelmi akadályozottság a központi idegrendszer károsodása révén alakul ki, és
genetikai okokra vagy környezeti hatásokra vezethetõ vissza (HORVÁTH 2003). Elsõ-
sorban a kognitív funkciók sérülnek, ami együtt jár a kommunikáció (beszédértés és
hangadás, beszéd), a szenzomotoros képességek, a megismerõ funkciók és a szociális
fejlõdés zavaraival. Ez utóbbi nem csupán az éntudat késleltetett kialakulását jelenti,
hanem a szociális fejlõdéshez elengedhetetlen pozitív társadalmi attitûd hiányát is
(HATOS 2000). Kutatások bizonyítják, hogy az épek a legnagyobb érdeklõdést a vakok
felé mutatják, míg a legnagyobb arányú közömbösséget és viszolygást az értelmileg
akadályozottak váltják ki körükben (ILLYÉS–ERDÕSI 1986). Vannak kutatók, akik az értel-
mileg akadályozottakkal kapcsolatos attitûdöt javulónak értékelik (ANTONAK–LIVNEH

2000), mások azonban nem számolnak be javulásról (AKRAMI et al. 2005). Akramiék
(2005) szerint a mai társadalmakat a modern elõítéletesség jellemzi, melynek legfon-
tosabb jellemzõi a fennálló diszkrimináció tagadása, illetve a pozitív diszkriminációk
miatti neheztelés. E társadalmi attitûdnek köszönhetõen az értelmileg akadályozott, illet-
ve halmozottan sérült gyermekek és fiatalok az esetek többségében szegregált okta-
tásban részesülnek, életük is nagyrészt szegregáltan zajlik. Kutatások alapján kijelent-
hetõ (VÉKÁSSY 1993, 1994; PETTIGREW–TROPP 2006), hogy a hozzáállás megváltozásához
elsõsorban találkozásokra lenne szükség, leginkább a kontakt-hipotézis szellemében
(ALLPORT 1954). A kontakt-hipotézis lényegében azt jelenti, hogy az elõítéletek, a vi-
szolygás és a közömbösség csökken az érintett kisebbséghez tartozó egyének megisme-
résével. Az értelmi akadályozottság tehát nem csupán a gyermek fejlõdésére, megis-
merési és tapasztalási funkcióira van hatással, hanem szûkebb-tágabb környezetére is.
Esetünkben, halmozottan fogyatékos személyeknél is tapasztalhatók ezek az eltérések,
mind a mozgás terén (fejkontroll, járás, koordináció és egyensúly zavarai), mind pedig
a szenzoros (észlelési-érzékelési) és a szociális alkalmazkodás/beilleszkedés területén.
Bizonyítja ezt, hogy körükben elég gyakori az agresszív, autoagresszív viselkedés,
túlérzékenység és hangulati labilitás (MÁRKUS 2003).

A mozgás jelentõsége

A mozgás (nagymozgás és finommozgás) az idegrendszer és a személyiség fejlõdé-
sének, valamint az egészséges identitás kialakulásának elengedhetetlen feltétele.
A mozgás fizikai értelmében (hely- és helyzetváltoztatás) a cselekvés, tevékenység alap-
ja, mely a környezettel való viszony kialakításához és az ehhez kapcsolódó szocializá-
cióhoz is köthetõ. Piaget nyomán tudvalevõ, hogy a mozgás és az értelmi fejlõdés
szoros összefüggést mutat. A csecsemõk elsõ két életévét szenzomotoros szakasznak
nevezik, mert ebben az idõszakban a csecsemõ és környezete kapcsolatát, környe-
zetéhez való adaptációját (alkalmazkodását) az érzékelés és a mozgásos tevékenységek
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koordinációja jellemzi (COLE 2003). A mozgás élettani hatásai közé tartozik, hogy
fokozza a szív és a tüdõ teljesítõképességét, csökkenti a vérnyomást és erõsíti az izom-
zatot. A mozgás jelentõsége azonban nem csupán pozitív élettani hatásai miatt ismert,
hanem pszichológiai és pedagógiai szempontból, a szubjektív jóllét fogalmának aspek-
tusából. Csíkszentmihályi és Jackson (2001) szerint a sport, a mozgás életre hívja a flow3

számos elemét. Fontos azonban tudni, hogy a flow objektíve nem mérhetõ szubjektív
élmény, így a kihívás sikeres teljesítése (az élmény) képességeinkhez mérten válik
pozitívvá. Ezt nevezik õk KK egyensúlynak, melyben az elsõ „K” a kihívásokat,
a második pedig a készségeket jelenti.

A csoportkohézió és a csoport szerepe a személyiségfejlõdésben

A gyermek elsõdleges szocializációs színtere a család, mely közeg létrehozza a gyermek
személyiségfejlõdéséhez szükséges érzelmi alapokat és melyben a gyermek megtanulja
a kommunikációs formákat. Másodlagos szocializációs színtérnek a kortársközeget, az
iskolát nevezzük, melynek funkciói az önismeret, én-identitás és szociális identitás
kialakulása terén jelentõsek (MURÁNYI-KOVÁCS–KABAINÉ 1998). Az iskolai osztály tekin-
télyszemély által vezetett mesterséges csoportosulás, mely csoport gyakran a fiatalok
legfontosabb szocializációs közege. A szociális tanulás során szociális szerepeket sajá-
títunk el. Lifton (1993) szerint a szerep integrálja azokat a feladatokat, funkciókat, visel-
kedésmódokat, amelyeket az egyén az egyes szituációkban, szociális kapcsolatokban
gyûjtött össze, az adott szerephez pedig meghatározott jogok és kötelezettségek ren-
delõdnek. A szerep tehát státuszoknak megfelelõ, normák által szabályozott viselkedés.
A szereptanulás során a modellkövetõ elsajátítja azokat a viselkedés módokat, amelyek
egy-egy szerep megvalósításához szükségesek. Az én, a szerepek meghatározása, az
arról való fogalomalkotás nehéz feladat a személyiség fejlõdésének minden szaka-
szában. Baumeister (1998) csoportosításának lényege például az, hogy az egyén milyen
funkciót tölt be az emberek életében. Leary és Tangney (2003, in HANKISS 2005) az
„énnek” „személyes – intrapszichikus”, „interperszonális – viszonyuló” és „csoporton
belüli – kulturális, kollektív” dimenzióit különböztetik meg. A csoporton belüli dimen-
ziónak nem csupán az én szempontjából van azonban jelentõsége, hanem maga a cso-
port is lényeges elem. Egy csoport tagjai ugyanis minél elfogadóbbak és megértõbbek
egymás iránt, a csoport annál nagyobb kohéziós erõvel bír és annál összetartóbb lesz.
A kohezív képesség a csoportok egyik alaptulajdonsága, mely valójában „csoportiságot”
jelent, olyan erõk összességét, melyek hatására a tagok a csoportban maradnak.
A csoport tagjaira kifejtett vonzása miatt a kohézió bizonyítottan terápiás hatású, mind
a csoport, mind pedig az egyén szempontjából, az önbecsülés, az önismeret terén is
(YALOM 2001).

Terápiás foglalkozás
A fentebb kifejtett elméleti háttér ismeretében és a mozgás csoportra gyakorolt hatását
figyelembe véve feltételeztük, hogy a foglalkozások jótékony hatással lesznek mind az

190

3 „Az ilyen ritka alkalmakkor szinte átszellemülünk, olyan gyönyörûséget érzünk, mely mérföldkõ lesz majd
emlékeinkben, és azt súgja, mindig ilyennek kellene lennie az életnek. Ez az érzés az, amit tökéletes
élménynek hívunk.” (CSÍKSZENTMIHÁLYI 2008: 21)
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egyénre, mind pedig a csoportra. Módszertani szempontból igyekeztünk az órák
menetét betartani, rendszeres megbeszéléseken a szerzett tapasztalatokat rögzítettük és
azokat közösen kiértékeltük. Mindezek mellett törekedtünk egyfajta holisztikus szem-
lélet megtartására is, mely során az egyéneket és a csoportot külön-külön és együttesen
is figyeltük.

Résztvevõk

Az osztály öt halmozottan látássérült fiatalból állt, akik – életkorukat, egyéni sajátos-
ságaikat és képességeiket is figyelembe véve – vegyes csoportot alkottak. Közülük
rendszeresen négy fiatal vett részt a foglalkozásokon. Azért, hogy átfogó képet tudjunk
nyújtani a fiatalokról az egyéni sajátosságok és képességek tekintetében, röviden
jellemzünk4 négy tanulót diagnózisuk, ismeretszerzési és tájékozódási képességük,
kommunikációjuk és szociális képességeik alapján. Szükségesnek tartjuk jelezni, hogy
tanulóink mozgáskorlátozottsággal oki összefüggésben álló diagnózissal nem rendel-
keztek, azonban az évek során a kevés mozgás és fõ sérüléseik következményeként
megváltozott mozgásállapotukat figyelembe vettük, így szükség esetén a kialakult spaz-
musokat oldottuk.

M.S. 16 éves lány (dg.: koraszülött retinopathia [ROP], értelmi fogyatékosság)
Alacsonyfokú önállóság jellemzi, a feladatok kivitelezésében általában pontatlan. Isme-
retlen helyen segítséggel, ismert helyen önállóan képes tájékozódni, azonban egy-egy
cél elérésében viselkedése érzelmi állapotától függõen változó. Elakadásnál nem kér
segítséget. A neki kiszabott egyéni feladatokat többnyire megoldja, csoportban azonban
nehezen motiválható. Feszültebb állapotában társaival sokszor agresszív, olykor magá-
val szemben is. Kommunikációját tekintve test-jelnyelvet használ, igényei és önmaga
kifejezésére egyszavas mondatokban jelel. Esetében a foglalkozások során egyéni célként
a csoportban való aktívabb részvételt tûztük ki.

R.Z. 16 éves lány (dg.: ROP, középsúlyos értelmi fogyatékosság) Alacsonyfokú önál-
lóság jellemzi. Ismert és ismeretlen helyen is segítséggel tájékozódik. Képes konfliktu-
sait verbalizálni, érzelmeit kifejezni, viselkedése nyitottnak mondható. A neki kiszabott
egyéni feladatokat türelemmel és motiváltan hajtja végre. Ismeretlen eredetû heg van
a jobb csuklóján, mely az évek során flexiós kontraktúrát eredményezett. Elakadásnál
többször kér segítséget. Társaival kedves, verbálisan kommunikál. Esetében egyéni cél-
ként az önállóságot és a biztonságos mozgást tûztük ki.

N.N. 18 éves fiú (dg.: cortikális látássérülés, középsúlyos értelmi fogyatékosság)
Alacsonyfokú önállóság jellemzi. Ismert helyen képes önállóan tájékozódni, azonban
többször inaktívnak mutatkozik egy-egy cél elérésében. Ismeretlen helyen a tájékozó-
dásban segítségre szorul. A neki kiszabott egyéni feladatokat segítséggel és folyamatos
instrukcióval hajtja végre, csoportban könnyebben motiválható. Társaival kedves. Kom-
munikációját tekintve verbálisan és test-jelnyelvvel is kommunikál, közlései azonban
leginkább érzelmi jellegûek. Esetében egyéni célként az autonómiára nevelést tûztük ki.

P.M. 17 éves fiú (dg.: ROP, microphthalmus, enophthalmus) Magas fokú önállóság
jellemzi. Ismert helyen önállóan tájékozódik, ismeretlen helyen segítségre szorul. Konf-
liktusait képes verbalizálni, érzelmeit kifejezni, viselkedése nyitott és érthetõ. A neki
kiszabott egyéni feladatokat türelemmel és aktivitással végrehajtja. Társaival többször
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4 Az anonimitás érdekében a monogramokat megváltoztattuk.

Eredeti_kozlemények_3_Horvath.qxp  2013.09.12.  23:57  Page 191



kulturálatlan, azonban hajlandó az együttmûködésre és kifogásolható viselkedése
korrigálására. Az elõzõ évben magas fokú önagresszió jellemezte, melynek csökkenését
erõs külsõ kontrollal és következetes inger-válasz reakciókkal értük el. Esetében egyéni
célként az agressziómentesség megtartását, valamint társas kapcsolatainak javítását
tûztük ki.

Terápiás célok

Szomatikus aspektus

– a koordináció és egyensúly fejlesztése
– a testkép, testtudat, testséma kialakítása, tudatosítása és fejlesztése
– a lateralitás kialakítása, fejlesztése
– a téri tájékozódás fejlesztése
– nagymozgások elsajátítása, fejlesztése
– izomerõsítés
– spazmusok oldása, kontraktúrák nyújtása és megelõzése
– a testtartás javítása
– a ritmusérzék fejlesztése

Pszichés aspektus

– emlékezetfejlesztés
– a szerialitás fejlesztése
– figyelemfejlesztés
– a verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése
– csoportkohézió kialakítása és fejlesztése
– az önismeret, önmegerõsítés és önértékelés növelése
– autonómiára nevelés
– az alkalmazkodás és együttmûködés fejlesztése
– a mozgásos tevékenység motiváló és nyugtató hatásának erõsítése

A foglalkozás menete

A terápiás foglalkozás 2010 szeptemberében kezdõdött és 2011 júniusában ért véget,
elsõsorban mozgásos csoportos tevékenység kialakítása céljával. A foglalkozások során
fény derült a fiatalok olyan, mozgással kapcsolatos félelmeire (guggolás, járás), mellyel
a folyamat során végig foglalkoztunk. A mozgásos foglalkozás alapelveinek – a mozgá-
sos tevékenység és a személyiség formálásának szempontjából, Benczúr (2000) alapján –
a következõket tekintettük:

– az egész személyiség pozitív befolyásolásának elve
– a prevenció, a korrekció és a kompenzáció elve
– a mozgástanulás és a mozgás újratanulásának elve
– a mindenirányú fejlesztés elve
– a meglévõ képességek kihasználásának elve
– a mindennapok praktikumának elve
– az alkalmazott módszerek és eszközök integritásának elve
– a feladatok komplexitásának elve
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5 Zeneszerzõ és a dalok címe: Loreena McKennitt: Prologue (Kör), The Mummer’s Dance (Székek)
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A tulajdonképpen egyszerû mozgásformák gyakorlását két koreográfia megtanulásával
értük el. Az elsõ koreográfiánál a nonverbális instrukciók végrehajtása volt a cél, míg a
másodiknál a számok felcserélhetõségére és a hirtelen váltásokra helyeztük a hangsúlyt.
A két, állandó zenei alapú5 koreográfia menete a következõ volt:
Kör (verbális, majd nonverbális instrukciók)

– megfogjuk egymás kezét, majd 16 (halk) számolásig együtt sétálunk jobbra
– együtt megállunk
– a megállás után együtt leguggolunk
– a guggolásból felállunk
– a felállás után felemeljük és kinyújtjuk a karunkat, majd leengedjük azokat
– elindulunk balra és az egész folyamatot megismételjük

Székek (számok és instrukciók)
– megfogjuk egymás kezét
– felállunk
– felemeljük a kezünket
– letesszük a kezünket
– leülünk
– tapsolunk
– ráütünk a combunkra

A mozgás elõtt a pszichés és szomatikus funkciók lazítása érdekében egy vagy két fõt
kiemelve átmasszíroztunk, passzív átmozgatást végeztünk az ízületeken és szükség
esetén spazmusokat oldottunk, illetve kontraktúrát nyújtottunk. A foglalkozás rövid
idõtartama miatt nem mindenkit masszíroztunk minden alkalommal. 

Fentebb már említettük, hogy mindkét koreográfiával más volt a célunk. 
A Kör koreográfia esetén a nonverbalitást jelöltük ki fõ célként, melyet termé-

szetesen terápiás céljaink szomatikus és pszichés aspektusai egészítettek ki. Kiemelten
fontosnak tartottuk az irányok tisztázását, a lateralitást, szerialitást és a térérzékelést,
illetve a koordináció és az egyensúly fejlesztését, továbbá a pszichés faktorok közül az
emlékezet- és figyelemfejlesztést és a nonverbális instrukciók megértését.

A Székek koreográfia fõ momentuma a figyelem és az emlékezet fejlesztése volt, mely
lehetõvé tette a számokkal való játékot, azok hirtelen váltogatását, míg a hozzájuk ren-
delt mozdulat ugyanaz maradt. 

Az elsõ két hónapban a mozgásformák minél helyesebb kivitelezését (járás, gug-
golás), a zenével és az új szempontú térrel való ismerkedést, valamint a csoportélmény
erõsítését tartottuk szem elõtt. Ez utóbbit egymás megvárásával és ennek tudatosításával
tettük még érzékletesebbé. Az idõ és a folyamat elõrehaladtával a fiatalok egyre inkább
memorizálták a mozgásokat, mely véleményünk szerint szintlépést eredményezett.
A Kör koreográfia elején már csak egyszer mondtuk el a folyamatot, a késõbbiekben
csak a zene hallatszott. Az emlékezet és a figyelem, a nonverbális instrukciók és egymás
érzékelése segítette a fiatalokat a koreográfia elõadásában. A Székek koreográfia esetén
az idõ szintén lényeges faktornak bizonyult, vagyis mivel összetettebb, több figyelmet
igénylõ folyamatról volt szó, tovább tartott a memorizálás. A koreográfiába a fiatalokat
is bevontuk, a számok és az instrukciók összefüggését egy-egy sorozat során õk is
elmondták, így tapasztalva meg szavaik súlyát, a csoport együttmûködését és saját
szerepüket abban.
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Eredmények

A tanév végére a koreográfiák terén, egyéni és csoportos szinten is értünk el eredmé-
nyeket. A fiatalok mindkét koreográfiát – saját határaikon belül – elsajátították. A Kör
esetén pusztán a zene és finom taktilis jelzések elégnek bizonyultak a koreográfia elõ-
adásához. Fejlõdést tapasztaltunk a szerialitás, emlékezet és figyelem területein, vala-
mint a mozgások helyes kivitelezésének területén. A Székek koreográfia megvalósulása
mindvégig verbális instrukciók mentén történt. A számok és a hozzájuk kapcsolt moz-
gásformák a tanév során a fiatalokban rögzültek, a számok hirtelen váltására is helyes
mozgásokkal reagáltak. Fejlõdést tapasztaltunk az emlékezet és figyelem területein, illet-
ve a ritmusérzék tekintetében.

Összességében kiemelkedõ fejlõdést figyeltünk meg az alkalmazkodás és együttmû-
ködés területén: a fiatalok a hónapok során egyre jobban figyeltek egymásra, a Kör kore-
ográfiában a guggolás és felállás mindig együtt történt meg. Az agresszió és autoagresszió
a foglalkozások ideje alatt szinte teljesen megszûnt, mely vélhetõen a mozgás és a zene
motiváló és nyugtató hatásának volt köszönhetõ. A csoportkohézió növekedése, a csoport
egységgé válása a koreográfiák megvalósulásán és a fiatalok hozzáállásán egyértelmûen
látszott. A fiatalokkal kapcsolatban kitûzött egyéni célok is megvalósulni látszottak. 

M.S. esetében a foglalkozások során egyéni célként a csoportban való aktívabb rész-
vételt tûztük ki.

Õ a folyamat elején többször inaktívnak és agresszívnek mutatkozott, a tanév végére
azonban minden alkalommal részt vett a foglalkozáson. 

R.Zs. Esetében egyéni célként az önállóságot és a biztonságos mozgást tûztük ki.
Leginkább a mozgások helyes kivitelezésével foglalkoztunk, hogy a járás és az

egyensúlyi helyzet biztonságossá válhasson (mozgás biztonsága). Egy idõ után önállóan
elvégzendõ, mozgásos feladatokat is kapott.

N.N. esetében egyéni célként az autonómiára nevelést tûztük ki.
A folyamat elején érezhetõbb volt a vezetõkre, tekintélyszemélyekre való utaltsága,

melyet önálló improvizációs tánccal oldottunk, a tanév végére sikeresen.
P.M. esetében egyéni célként az agressziómentesség megtartását, valamint társas

kapcsolatainak javítását tûztük ki.
A folyamat során végig motiváltnak és aktívnak mutatkozott, az agressziómentesség

tartósnak bizonyult, illetve a csoport egységének hatására társas kapcsolatai is javulást
mutattak. A nála tapasztalt fejlõdést alább részletesen is kifejtjük: 

P.M. a tanév elején erõsen kötõdött saját témáihoz. A nap legtöbb idejét visszatérõ
mondatokat ismételgetésével töltötte, melyben saját témáira fókuszált, mint például
„Mikor lehetek kisbaba?”, „Ma is hallgathatom a harangzúgást?” stb. kérdésére hiába
érkezett válasz, általában figyelmen kívül hagyta azt, és szinte azonnal, vagy kis idõ
múlva újra feltette a kérdést. Tárgyaihoz erõsen kötõdött, hiányukat nehezen viselte.
Verbálisan jelezte, ha feszült volt, és amikor „feszültködni akart”, mindezt tetteivel is
megerõsítette. Változó intenzitással ajtót csapkodott, szekrényt, falat rúgott, tépte a saját
ruháját, hergelte magát, melyet verbálisan is narrált („Most hergelem magam.”),
véletlenszerûen ütötte az arcát, mellkasát, harapta a kezét, ütötte társait, illetve tanesz-
közöket, harapdálta mások fülét, valamint erõsen káromkodott. Nyugtalan viselkedése
több esetben nehezítetté tette az õ és társai tanulási, nevelési lehetõségeit.

A tanév végére a délutánok során viselkedésében jelentõs változások mutatkoztak.
Saját témáihoz való kötõdése csökkent, kérésre képes volt kontrollálni önmagát, és
feladatvégzés közben suttogva mondogatta a kérdéseit; ha már nagyon nem ’bírta’
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magában tartani, hangosabban, de továbbra is suttogva tette fel a kérdéseit, társait
feladatvégzés közben így a korábbihoz képest kevésbé zavarva. Kérdésére, ha érkezett
válasz, elfogadta, és nem tette fel újra a kérdést. Másokra és önmagára irányuló
agressziója a délutánok során megszûnt. Viselkedése intenzíven és lineárisan pozitív
irányba indult meg.

Társait kérésre átsegítette a tanterembõl az étkezõbe és vissza, valamint csoport-, és
egyéni foglalkozások során kivárta a sorát. Fülfogdosás, és harapdálásra igénye tovább-
ra is fennállt, azonban engedélyt kért rá, mielõtt másnak a fülébe harapott volna. Az
engedély megtagadását elfogadta. Képes lett értelmezni szociális szabályokat, például,
amikor nekimegy valakinek, bocsánatot kell kérni, idegen helyiségbe lépés elõtt köszönni
kell, stb. Ezen szabályok betartását annak ellenére, hogy minden lehetséges alkalommal
gyakorolni kellett (Például, „Ha nekimész valakinek, mit kell mondani?”, Ha köszönnek
neked, mit kell mondani?”), adekvátan és lelkesedéssel vett részt benne. („Ha nekimegyek
valakinek, bocsánatot kérek!”, „Ha köszönnek nekem, visszaköszönök.”). Ezen
szabályok interiorizációja megindult, azonban további és állandó gyakorlást igényeltek.
Mindezek mellett önálló tevékenységei, képességei új ismeretekkel bõvültek (Pl.: Képes lett
tájékozódni saját ruhás szekrényében, és elõzetes megbeszélés után egyedül ellátni
önmagát esti rutinja alkalmával, ha valahol elakadt, segítséget kért). 

A folyamatról összességében elmondhatjuk, hogy érdemes lenne a foglalkozásokat
tovább folytatni, a már meglévõ koreográfiákat bõvíteni, illetve új tevékenységeket
bevezetni. Az órák rövid idõtartama miatt nem tudtunk fényt deríteni minden aspek-
tusra (pl.: autonómia), de azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy a csoportos mozgásos
foglalkozás nem pusztán a mozgás fizikai funkciói szempontjából volt eredményes,
hanem lelki és csoportkohéziós vonatkozásaiban is.

195

6 A képek a Kör koreográfiát mutatják be.
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