
PROGRAMY M. I CH. KNILLÓW JAKO METODA 
TERAPII OSÓB 

Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
W STOPNIU GŁEBOKIM NA PRZYKŁADZIE 

WŁASNEJ PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
 



Współczesna pedagogika i psychologia przekonują, że proces uczenia się 
w rozwoju człowieka przebiega etapami. Warunkiem koniecznym do przejścia 
na wyższy etap jest opanowanie umiejętności niższego szczebla w stopniu co 
najmniej dostatecznym. W naszej pracy pedagogicznej często o tym 
zapominamy. Przykładem mogą być diagnozy wychowanków, w których            
w zaleceniach podiagnostycznych proponuje się usprawnianie zaburzonych 
funkcji (wzrokowo – słuchowych,  koordynacji wzrokowo- ruchowo -słuchowej, 
pamięci, uwagi itp. a zapomina o tym, ze praca terapeutyczna powinna u swoich 
podstaw mieć wykształcenie u ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością 
świadomości własnego ciała oraz orientacji w jego schemacie.

Dziecko zdrowe wiedzę o sobie zdobywa już w życiu płodowym, kiedy to 
w łonie matki korzysta z doznań dotykowych, kinestetycznych, rytmicznych, 
wibracji, które ułatwiają mu „władanie” ciałem. H. Olechnowicz nazywa te 
zmysły „bliskimi”, istniejącymi od zawsze.

Po urodzeniu dziecko korzysta dodatkowo ze zmysłów wzroku, węchu       
i słuchu oraz w dalszym ciągu trenuje zmysły „bliskie” podczas zabaw 
dotykowych z rodzicami, opiekunami czy tez starszym rodzeństwem 
(baraszkowanie, zabawy paluszkowe, masażyki). Prawidłowe posługiwanie się 
zmysłami i odbiór mowy są możliwe tylko wtedy, gdy  dziecko nauczyło się 
wcześnie posługiwać zmysłami „bliskimi”. (H. Olechnowicz 1988).

Dziecko upośledzone, którego mózg został uszkodzony we wczesnym 
stadium rozwoju, nie dysponuje wystarczającym doświadczeniem czuciowym 
dającym świadomość ciała, co w konsekwencji uniemożliwia nawiązanie 
kontaktu z otoczeniem. Aby ułatwić dążenie do samorozwoju, należy 
przywrócić mu wrażliwość dotykową poprzez odpowiednie postępowanie 
terapeutyczne. Moim zdaniem najskuteczniejszą metodą terapeutyczną jest 
Program „Dotyk i komunikacja” Ch. Knilla. Twierdzi on, iż rozwój człowieka 
zależy od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy      
o sobie. Terapeuta korzystający z jego programu nawiązuje kontakt                      
z podopiecznym przez dotyk przy akompaniamencie odpowiedniej muzyki.

Pierwszy kontakt Pawła z programem „Dotyk i komunikacja” był dla 
mnie zaskakujący, ponieważ chciał on wyłącznie słuchać muzyki. Pomimo 
wcześniejszych doświadczeń z dotykiem sygnalizował, że nie chce być 
dotykany – odsuwał się, kręcił głową, odpychał moją rękę. Paweł kołysał się       
i słuchał muzyki. W zajęciach brała udział mama Pawła, którą zainteresowały 
dźwięki muzyki dochodzące z sali podczas pierwszej sesji. Dopiero po kilku 
sesjach chłopiec zgodził się na dotykanie rąk, głowy. Natomiast po kilkunastu 
zajęciach zaczął się uśmiechać i zachęcił mnie do dotykania pleców. Teraz 
bierze moja rękę w swoje dłonie i kładzie ja na głowie a potem na twarzy. Lubi,  
kiedy dotykam jego pleców i szyi, śmieje się wtedy głośno i pomrukuje pod 
nosem. Program Ch. Knilla  znalazł stale miejsce w codziennym rozkładzie 
naszych zajęć. Czasami zdarza mi się o nim zapomnieć, wtedy Paweł wskazuje 



palcem na odtwarzacz CD a następnie na moja torebkę, w której noszę płytę        
z programem. 
Mama Pawła staje się jego terapeutą ale tylko w soboty i niedziele – wtedy gdy 
nie ma zajęć w szkole.

Program „Dotyk i Komunikacja” pozwolił na ukształtowanie w Pawle 
świadomości istnienia i czucie ciała. Zaczął on używać rąk i prostych gestów do 
nawiązywania kontaktu i komunikowania się z ludźmi. Dwuletni okres terapii 
spowodował zwiększenie aktywności ruchowej, uruchomienie zmysłu wzroku 
do obserwacji otoczenia i posługiwanie się dźwiękami mowy w kontakcie            
z innymi osobami.
 


