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Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i jego wychowanie 

    

Na świecie żyje ponad pół miliarda osób niepełnosprawnych. W Polsce liczba osób 

niepełnosprawnych szacowana jest na około 6 milionów. Stanowi to około 15 % naszego 

społeczeństwa. 

 

Problematykę osób niepełnosprawnych można rozpatrywać w różnych 

aspektach. Dlatego na początku należy zdefiniować pojęcie niepełnosprawności dla 

potrzeb naszych rozważań. Niepełnosprawność oznacza stan osoby, która na skutek 

odchylenia od przeciętnego poziomu fizycznego, psychicznego czy społecznego, ma 

trudności lub ograniczenia w rozwoju i funkcjonowaniu w codziennym życiu. Przez 

niepełnosprawność będziemy rozumieć utratę sprawności lub istnienie 

nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, ograniczenie w prowa-

dzeniu aktywnego życia i w wypełnianiu codziennych ról społecznych. 

Niepełnosprawność jest nie tylko nieszczęściem - tragedią dziecka, ale również jest 

nieszczęściem i dramatem rodziców. Urodzenie dziecka niepełnosprawnego oznacza nie 

tylko dla matki ale i dla całej rodziny trwałą i zasadniczą zmianę egzystencji i sytuacji 

socjalnej. Z tej racji sytuacja rodziców jak i dziecka niepełnosprawnego jest bardzo 

trudna. Niepełnosprawne dziecko „wymusza” w rodzinie dokonanie przewartościowań 

celów i aktywności życiowej. Dla rodziców informacja, w której dowiadują się  

o niepełnosprawności swojego dziecka jest szokiem i dramatem zarazem. Po okresie 

szoku i buntu, żalu i gniewu, następuje albo pogodzeniu się albo nie z zaistniałą sytuacją. 

Po tym okresie rodzice zaczynają tak organizować życie rodziny i dziecka, aby jak 

najlepiej je wychować i przystosować do funkcjonowania w normalnym społeczeństwie. 

Wychowanie każdego dziecka, a dziecka niepełnosprawnego jest tym bardziej zadaniem 

trudnym. Jest tym trudniejsze, gdyż niepełnosprawne dziecko wymaga szczególnej 

miłości, cierpliwości, zrozumienia, szacunku i poszanowania jego godności (por. Bielecki, 

2002, s. 56-64). Rodzice dziecka niepełnosprawnego wykorzystując doświadczenia 

wyniesione z wychowania dziecka zdrowego zauważają, że stosowanie tych samych 

metod nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ten brak skuteczności staje się przyczyną 

frustracji i poczucia bezradności. To wszystko skłania do refleksji i pytania, jakie cechy  

i właściwości należy kształtować u swojego niepełnosprawnego dziecka, aby jak 

najlepiej przygotować go do życia w normalnym społeczeństwie. Wychowanie dziecka 
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niepełnosprawnego powinno obejmować wszystkie obszary osobowości i życia 

codziennego.  

Bardzo ważnym celem wychowania dziecka jest uczenie dziecka właściwych 

wyborów – właściwej hierarchii wartości i poczucia odpowiedzialności. Ostatecznie 

celem wychowanie powinno być samowychowanie. Gdyż tylko wtedy będzie ono 

przygotowane do samodzielnego życia w środowisku społecznym wśród ludzi 

zdrowych. Istotną sprawą, jest bezkompromisowa miłości, akceptacji dziecka i życzliwa 

atmosfera całej rodziny. Dziecko niepełnosprawne jest osobą społeczną, tak jak każde 

inne dziecko zdrowe. Dlatego należy również pamiętać, aby kształtować jego 

umiejętności interpersonalne, które przejawiają się w relacjach z innymi ludźmi. Takimi 

umiejętnościami interpersonalnymi są komunikacja z innym ludźmi, nastawienie 

prospołeczne i umiejętność współdziałania z innymi ludźmi. 

Kierując się takimi przesłankami należy stwierdzić, że wychowanie dziecka 

niepełnosprawnego powinno zmierzać do ukształtowania następujących cech: 

samodzielności, odporności emocjonalnej, optymizmu, samoakceptacji, zachowań 

prospołecznych i asertywności oraz do umiejętności rozwiązywania problemów 

interpersonalnych (Muszyńska, 1991, s. 110-142). 

 

1. SAMODZIELNOŚĆ 

 

Przez samodzielność rozumiemy zdolność do wykonywania samodzielnie 

prostych czynności dnia codziennego. Tak rozumiana samodzielność przez wielu autor 

uważana jest za najważniejszy cel rehabilitacji i traktowana jest pierwszoplanowy cel 

wychowania. Do takich czynności zalicza się codzienną toaletę, ubieranie się, jedzenie 

czy inne czynności wykonywane domu i poza domem. Samodzielność może być również 

rozumiana jako umiejętność kierowania własnym postępowaniem. W tym przypadku 

chodzi o samodzielne podejmowanie decyzji. Taki rodzaj samodzielności określany jest 

terminem „autonomia”. Autonomia oznacza osobiste i samodzielne podejmowanie 

decyzji dotyczących własnego zachowania. Poziom samodzielności w tym przypadku 

wyznaczany jest zakresem działań, które są wewnętrznie sterowne.  Do takich działań 

samodzielności zaliczamy umiejętności interpersonalne czyli takie, które przejawiają się 

w relacjach z innymi osobami. Chodzi tu przede wszystkim o komunikację z innymi 

osobami, współdziałania z nimi oraz rozwiązywanie konfliktów międzyosobowych. 

Wszystkie te umiejętności są ze sobą powiązane. To, jak zachowa się dziecko w sytuacji 

konfliktu interpersonalnego zależy między innymi od takich cech osobowości jak np. 

odporność emocjonalna, komunikatywność, czy umiejętność wyrażania swoich uczuć 

i potrzeb. Rodzice często popełniają błąd wychowawczy wobec swego 

niepełnosprawnego dziecka albo niedoceniania albo przeceniania jego możliwości 
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rozwojowych. Zbytnia zależność zagraża wolności i przeszkadza w samodzielnym 

radzenia sobie w życiu. Natomiast zbytnia niezależność może wykluczać wartość 

uczuciowej więzi z innymi osobami. Te dwie cechy niezależność i zależność muszą się 

wzajemnie uzupełniać, a temu nie służy  postawa nadmiernej opiekuńczości, która jest 

jedną z głównych przyczyn małej skuteczności rehabilitacji. Postawa nadopiekuńcza 

często blokuje  aktywność dziecka. Ważną rolę w kształtowaniu samodzielności 

odgrywa motywacja i przeżycie sukcesu (por. Muszyńska, 1999, s. 112-118).  

 

2. EMOCJONALNA ODPORNOŚĆ 

 

Dobre funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego wymaga odpowiedniej 

odporności emocjonalnej. Odporność emocjonalna jest zdolnością sprawnego 

funkcjonowania pomimo pobudzenia emocjonalnego. Ujawnia się ona szczególnie w 

sytuacjach trudnych a wyraża się umiejętnością i gotowością ich przezwyciężania. 

Trudności te mogą występować w formie zagrożenia, zakłócenia, deprywacji, 

przeciążenia czy bólu. Przy braku odporności emocjonalnej pojawiają się 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu osoby. Do najczęściej występujących 

nieprawidłowości można zaliczyć: zaniechanie działań, depresję, bierność, apatię, agresję 

i lęk. W zasadzie istnieją dwie grupy czynników odpowiedzialnych za zachowanie się 

osoby niepełnosprawnej w sytuacjach trudnych. Pierwsza grupa czynników, to sama 

sytuacja niepełnosprawności – jej rodzaj i stopień. Druga grupa, to cechy nabyte w 

trakcie życia osoby niepełnosprawnej. W tym kontekście rodzi się pytanie w jaki sposób 

rodzice mogą kształtować odporność emocjonalną u swego niepełnosprawnego 

dziecka? Wydaje się, że przede wszystkim powinni zapewnić dziecku pozytywne 

doświadczenia w radzeniu sobie z sytuacją trudną. Pozytywne doświadczenia mogą 

wynikać albo z pokonywania przeszkód, albo ze znoszenia negatywnych stanów 

emocjonalnych, które są następstwem trudnej sytuacji. Bardzo ważną rolę w 

kształtowaniu odporności emocjonalnej dziecka niepełnosprawnego odgrywają czynniki 

składające się na życie rodzinne. Do takich czynników należy zaliczyć: reakcje rodziców 

na trudności życia codziennego, ich postawy wobec dziecka, organizacja życia 

rodzinnego oraz stosunki między członkami rodziny. Należy również pamiętać, że 

odporność emocjonalna zależy także od takich cech osobowości jak optymizm, 

prospołeczność i samoakceptacja (por. Muszyńska,1999, s. 118-123).  

 

3. OPTYMIZM 

 

Optymizm jest taką cechą osobowości, która najczęściej współwystępuje  

z odporności emocjonalną. Nie oznacza to jednak, że tak zawsze jest. Prawdą jest, że 
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optymizm bardzo ułatwia bycie odpornym. Jest on właściwością, która polega na 

tendencji człowieka do tego, aby w swoich przewidywaniach ujmować wszystko 

kategoriach zgodnych z własnymi życzeniami, jak również na skłonności do 

dostrzegania w otaczającym środowisku także stron dodatnich, co daje powód do 

radości i zadowolenia. Seligman uważa, że podstawą i podłożem optymizmu jest sposób 

myślenia o przyczynach tego, co nam się wydarza. Optymizm jest ściśle związany ze 

stylem wyjaśniania przez człowieka różnych sytuacji jakie nas spotykają a szczególnie 

niepowodzeń (Seligman, 1997, s.77). Na taki styl wyjaśniania składają się trzy wymiary. 

Te wymiary to: stałość, zasięg i personalizacja. Optymiści uważają, że porażka, która ich 

spotyka jest chwilowym niepowodzeniem, ma ograniczony zasięg, a jej przyczyny, są 

chwilowe i konkretne. Takie wyjaśnienie niepowodzenia jest źródłem nadziei, że tym 

razem działania mogą zakończyć się sukcesem. Optymizm jest cechą nabytą w toku 

indywidualnego doświadczenia życiowego i sposobu interpretowania niepowodzeń 

życiowych. Takiej Interpretacji niepowodzeń życiowych dziecko uczy się najczęściej od 

rodziców. To właśnie rodzice poprzez przekazywanie wzorców zachowania są 

pierwszymi nauczycielami swojego dziecka. Innym sposobem kształtowania optymizmu 

dziecka niepełnosprawnego jest pokazywanie wzorów optymistycznego zachowania. 

Ważną rolę w tym przypadku odgrywa zachowanie wszystkich członków rodziny. 

Trzeba podkreślić, że bardzo dobrym podłożem dla kształtowania optymizmu są 

wartości religijne (Seligman, 1977, s.79 i n.). 

 

4. SAMOAKCEPTACJA 

 

Samoakceptację będziemy rozumieć za Kozieleckim (1976) jako pozytywny 

stosunek do samego siebie. Może być również rozumiana jako przyjmowanie siebie, 

takim jakim się jest. Niejednokrotnie w literaturze samoakceptacja utożsamiana jest  

z samooceną. Samoocena jest jednym z czynników samoakceptacji. Samoakceptacja  

i samoocena odnoszą się do całej osoby. Rozważając samoakceptację u osób  

z niepełnosprawnością fizyczną koniecznie należy zwrócić uwagę na akceptację własnej 

niepełnosprawności jako jednego z istotnych celów rehabilitacji. Aby osoba 

niepełnosprawna zaakceptowała swoją niepełnosprawność powinna najpierw zdobyć 

następujące umiejętności:  

 umiejętność realistycznego oceniania swoich wad i zalet, 

 umiejętność pozytywnej oceny własnych możliwości, 

  posiadanie takiego systemu wartości w którym niepełnosprawność nie 

będzie dotyczyła wartości naczelnych (Muszyńska, 1999, s. 131-135). 
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Umiejętności te mogą być kształtowane przy zastosowaniu różnych metod 

wychowawczych np. porównywanie siebie z innymi szczególnie, wtedy, gdy wynik 

takiego porównania jest korzystny i podnosi poziom  samoakceptacji. Innym sposobem  

kształtowania samoakceptacji jest zapewnienie dziecku pozytywnych postaw otoczenia 

albo zapewnienie dziecku możliwości przeżycia sukcesu i dumy z pomyślnie 

zrealizowanego zadania. Ważną umiejętnością dziecka niepełnosprawnego, jest 

umiejętność przezwyciężania ujemnych emocji związanych z niepełnosprawnością (por. 

Larkowa, 1987, s.121-126). 

 

5.  ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE I ASERTYWNOŚĆ 

 

Umiejętność nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem jest warunkiem 

uspołecznienia dziecka. Celem wychowania uspołeczniającego jest wykształcenie 

dyspozycji do zachowań zgodnych z obowiązującymi normami społeczno-etycznymi  

w danym społeczeństwie. Przejawami prawidłowego przebiegu procesu uspołecznienia 

są: poszanowanie dobra i godności drugiego człowieka, udzielanie pomocy 

potrzebującym oraz tolerancja. Zachowania na rzecz drugiej osoby nazywamy 

czynnościami prospołecznymi czyli altruistycznymi. Warunkiem takich zachowań 

prospołecznych jest zrozumienie potrzeb drugiego człowieka, jego oczekiwań, oraz 

świadomość norm postępowania. Bardzo istotną sprawą w tym przypadku jest 

umiejętność rozróżniania dobra i zła. Kontakty społeczne powinny umożliwić danej 

osobie realizację wartości, które sama ceni bardzo wysoko. Taka właśnie postawa 

wyraża się w asertywności, czyli w umiejętności takiego funkcjonowania, w którym nie 

narażając dobra innych ludzi, sama potrafi wyrażać swoje zdanie (por. Poznaniak, 

1993). Zachowanie asertywne polega na tym, aby bronić siebie, swojej godności i swoich 

praw, które mogą być przez innych naruszane. Asertywność polega również na 

bezpośrednim, uczciwym i stanowczym wyrażaniu wobec innej osoby swoich uczuć, 

postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący prawa, uczucia, postawy i pragnienia 

drugiej osoby. Z tej racji asertywność jest szczególnie ważna dla osób 

niepełnosprawnych, gdyż idzie o współpracę i współdziałanie z innymi osobami. We 

współpracy z innymi, osoba niepełnosprawna powinna posiąść zdolność do hamować 

swoich zachowań sprzecznych z obowiązującymi normami w danym kręgu kulturowo-

społecznym. Brak asertywności jest problemem, który dokucza niejednej osobie 

niepełnosprawnej. Na brak asertywności szczególnie narażone są osoby z niską 

samooceną oraz przekonaniem, że ich potrzeby, racje i uczucia są mniej wartościowe od 

innych osób. Osoby z niską samooceną boją się prosić i domagać czegoś dla siebie, aby 

nie zostać odtrąconym i upokorzonym. Dziecko niepełnosprawne jest przekonane o 

swojej niepełnowartościowości i mniejszej wartości od innych dzieci. Poza tym 



RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

 

 ISSN 2082-7067 3(15)2013 KWARTALNIK NAUKOWY  

najczęściej dziecko niepełnosprawne nie zna swoich wszystkich praw i nie umie 

przeciwstawić innym. Potrzeba bycia asertywnym pojawia się w różnych sytuacjach  

w życiu niepełnosprawnego dziecka. Wszystkie te sytuacje wpływają na złe 

samopoczucie i są przyczyną nieprawidłowych zachowań. Takie zachowania pogarszają 

sytuację społeczną dziecka i przyczyniają się do pogorszenia jego sytuacji 

psychologicznej. Dlatego w kształtowaniu asertywności należy zwrócić szczególną 

uwagę na podstawowe zasady i umiejętności wyrażania swego gniewu i zakłopotania. 

Ważna rzeczą jest umiejętność odpowiadania na krytykę i atak, a także proszenie o to 

czego się chce. Niemniej ważną jest umiejętność odmawiania oraz umiejętność przyjęcia 

odmowy i odtrącenia.  

 

 Z przedstawionych refleksji dotyczących wychowania dziecka 

niepełnosprawnego zdaje się wynikać następujący wniosek. Aby wychowanie odniosło 

sukces rodzice i wychowawcy powinni kochać dziecko, rozumieć jego potrzeby  

i szanować jako osobę, uczyć właściwych wyborów, czyli kształtować właściwą 

hierarchię wartości, kształtować jego odporność emocjonalną i optymizm oraz uczyć 

asertywnych zachowań i kształtować prawidłowe relacje interpersonalne z innymi 

ludźmi. Jeżeli uda się wykształcić te umiejętności u dziecka niepełnosprawnego można 

mieć nadzieję, że stanie się ono wartościowym członkiem ludzkiej społeczności.  
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