
                       

 

 

 

 

 

 

                     ROLA  RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWAWCZYM DZIECKA   

                                                 NIEPEŁNOSPRAWNEGO. 

 

 

 

       DRODZY RODZICE! 

 

 Narodziny każdego dziecka wiążą się z wyobrażeniami jakie to dziecko będzie. 

Rodzice pokładają w dziecku wiele nadziei, przewidują ile radości przyniesie im 

wychowanie dziecka, jak będą z niego dumni, snują plany na temat jego przyszłości. 

Narodziny dziecka niepełnosprawnego niweczy te plany, radosne oczekiwania i stawia 

rodziców i całą rodzinę przed niezwykle trudnym zadaniem. 

 To wy rodzice jesteście pierwszym ogniwem łączącym dziecko ze społeczeństwem . 

Dlatego wasza rola w procesie wychowania i rewalidacji dziecka niepełnosprawnego jest 

niezwykle ważna. To wy wspomagacie uspołecznienie swojego dziecka, ale również 

wpływacie na jego wyobrażenie o sobie.  

 Jeżeli rodzice zaakceptują niepełnosprawność swojego dziecka , to ono również 

zaakceptuje swoją inność i będzie potrafiło integrować się z ludźmi pełnosprawnymi. Brak 

akceptacji dziecka przez rodziców bywa przyczyną  postawy aspołecznej. Dlatego 

pierwszym ważnym zadaniem dla rodziców jest akceptacja niepełnosprawności swojego 

dziecka. Mądre i rozsądne traktowanie dziecka umożliwia jego rewalidację i przywrócenie 

na miarę jego indywidualnych możliwości do normalności, a także pomaga utworzyć 

prawidłową hierarchię wartości. Od tego jak oceni siebie , zależeć będzie jego 

funkcjonowanie społeczne. 

 Najistotniejszą rzeczą dla dobra każdego dziecka zdrowego i niepełnosprawnego jest 

otoczenie go przez obojga rodziców uczuciem troski i opieką, ale przede wszystkim 

miłością , która  wpływa na zaspokojenie jakże ważnej w procesie wychowania potrzeby 

bezpieczeństwa i przynależności do rodziny.  Z kolei odrzucenie dziecka przez jego 

najbliższe otoczenie, okazywanie mu wrogości; przypisywanie winy wyzwala u niego 

mechanizmy obronne: regresję i agresję oraz mechanizmy kompensacyjne. Danie dziecku  

do zrozumienia ,ze jest niechciane ma ogromny wpływ na jego wrażliwą psychikę. 



Z kolei poprzez prawidłową więź uczuciową z dzieckiem, miłą i ciepłą atmosferę w domu, 

zaspokojenie  podstawowych potrzeb biologicznych, a także okazując dziecku dostatecznie 

dużo dowodów  na to , że jest kochane i akceptowane można znacząco wpłynąć na 

zmniejszenie psychologicznych skutków niepełnosprawności. Natomiast napięcia nerwowe 

rodziców, ich kłótnie, bak systematyczności , niezaradność hamują jego rozwój. Ważne jest 

więc  położenie dużego nacisku na spokojne, życzliwe i konsekwentne postępowanie z 

dzieckiem niepełnosprawnym. 

  W wychowaniu dziecka niepełnosprawnego rodzice powinni zwrócić uwagę także 

na aspekt samodzielności , który jest niezwykle istotny dla jego  rozwoju.  Dzieci 

niepełnosprawne rozwijają się wolniej, z dużym trudem przyswajają sobie róże 

umiejętności, potrzebują wielu powtórzeń, by utrwalić jakieś działanie. Rodzice często je 

wyręczają- z pośpiechu, troski, braku cierpliwości. W ten sposób tworzy się błędne koło 

opóźniające usprawnianie się dziecka. Przyzwyczajanie dziecka do tego, że wszędzie się je 

wyręcza ma swoje bardzo niekorzystne dalekosiężne skutki. Dziecko uznaje bowiem za 

naturalne, że wszystko się za niego zrobi i traci po pewnym czasie ochotę do samodzielnego 

podejmowania działań i oczekuje ,że zostanie we wszystkim wyręczone. Staje się 

roszczeniowe, marudne, kapryśne, wymuszające. Dziecko uczy się bezradnośśccii,,ssttaajjee  ssiięę  

zzaalleeżżnnee  ii  nniiee  wwiieerrzzyy  wwee  wwłłaassnnee  mmoożżlliiwwoośśccii..    NNiiee  ddaajjąącc  ddzziieecckkuu  ookkaazzjjii  ddoo  bbyycciiaa  

ssaammooddzziieellnnyymm,,  wwyyrrzząąddzzaammyy  mmuu  kkrrzzyywwddęę..    WW  żżyycciiuu  ddoorroossłłyymm  oossoobbaa  ttaakkaa  bbęęddzziiee  oocczzeekkiiwwaałłaa  

oodd  iinnnnyycchh  zzaałłaattwwiiaanniiaa  zzaa  nniiąą  wwsszzeellkkiicchh  sspprraaww..  MMooggąą  ppoojjaawwiićć  ssiięę  pprróóbbyy  mmaanniippuulloowwaanniiaa  

iinnnnyymmii  oossoobbaammii  ,,żżąąddaanniiaa  ppoommooccyy  ww  rroozzwwiiąązzyywwaanniiuu  nnaajjddrroobbnniieejjsszzyycchh  pprroobblleemmóóww..  TTaakkiiee  

zzaacchhoowwaanniiee  nnaassiillaa  ttrruuddnnoośśccii  ww  kkoonnttaakkttaacchh  zz  iinnnnyymmii,,  ppooggłłęębbiiaa  ssaammoottnnoośśćć  ii  eeggoocceennttrryyzzmm..      

  CCzzyy  ttaakkiiee  wwłłaaśśnniiee  ppoossttaawwyy  ii  zzaacchhoowwaanniiaa  cchhccąą  ww  nniimm  wwyykksszzttaałłcciićć  kkoocchhaajjąąccyy  ggoo  

rrooddzziiccee??  ZZ  ccaałłąą  ppeewwnnoośścciiąą  nniiee!!  AAllee  ww    ttrroossccee  oo  sswwoojjee  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  ddzziieecckkoo    cczzęęssttoo  gguubbiiąą  

cceellee  wwyycchhoowwaanniiaa  ii  zzaappoommiinnaajjąą  ,,  żżee  iicchh  ddłłuuggooffaalloowwyymm  zzaaddaanniieemm  jjeesstt  pprrzzyyggoottoowwaaćć  ddzziieecckkoo  

ddoo  mmoożżlliiwwiiee  ssaammooddzziieellnneeggoo  żżyycciiaa,,  bbiioorrąącc  ppoodd  uuwwaaggęę  ssttooppiieeńń  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii  sswwoojjeeggoo  

ddzziieecckkaa..    

  TToo  rrooddzziiccee  mmuusszząą  wwyyppoossaażżyyćć  ddzziieecckkoo  ww  ttaakkiiee  uummiieejjęęttnnoośśccii,,    kkttóórree  ddaaddzząą  mmuu  

mmoożżlliiwwoośśćć  rraaddzzeenniiaa  ssoobbiiee  zz  zzaaddaanniiaammii  ,,  zz  kkttóórryymmii  bbęęddzziiee  ssiięę  ssppoottyykkaaćć  ww  ccooddzziieennnnyymm  żżyycciiuu..    

SSpprróóbbuujjcciiee  zzaatteemm  ddrrooddzzyy  rrooddzziiccee  ttaakk  zzoorrggaanniizzoowwaaćć    rryyttmm  żżyycciiaa  ccooddzziieennnneeggoo,,  bbyy  ddzziieecckkoo  

rroobbiiłłoo  ssaammoo  ttoo,,  ccoo  lleeżżyy  ww  jjeeggoo  mmoożżlliiwwoośścciiaacchh..  NNiieecchh  ssaammoo  ssiięę  uubbiieerraa  ((  nnaawweett  kkrrzzyywwoo  ii  

nniieeppoorraaddnniiee)),,  ssaammooddzziieellnniiee  jjee  ((  ppoobbrruuddzzoonnaa  bbuuzziięę  mmoożżnnaa  uummyyćć  aa  bblluuzzkkęę  wwyypprraaćć)),,  rraaddzzii  



ssoobbiiee  ww  ttooaalleecciiee  ,,  kkoommuunniikkuujjee  sswwoojjee  ppoottrrzzeebbyy..    

NNiieecchh  ddzziieecckkoo  mmaa  ookkaazzjjęę  pprrzzeeżżyywwaaćć  rraaddoośśćć  zzee  sspprraawwcczzoośśccii,,  cczzyyllii  żżee  jjuużż  ccoośś  mmoożżee  ii  ppoottrraaffii..  

WWyyzzwwaallaa  ttoo  ww  nnaattuurraallnnyy  ssppoossóóbb  mmoottyywwaaccjjęę  ddzziieecckkaa,,  bbyy  ddaalleejj  pprróóbboowwaaćć  ii  ppooddnnoossii  

ssaammoooocceennęę..  PPoozzwwoollii  ttoo  wwaamm  rrooddzziiccee  zz  wwiięękksszzyymm  ooppttyymmiizzmmeemm  ppaattrrzzeećć  ww  pprrzzyysszzłłoośśćć  ..  

NNaawweett  ddzziieeccii  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  rruucchhoowwoo  mmooggąą  mmiieećć  sswwoojjee  oobbsszzaarryy  ,,  ww  kkttóórryycchh  cczzuujjąą  ssiięę  

ssaammooddzziieellnnee..  TTee,,  kkttóórryycchh  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśćć  jjeesstt  ggłłęębbsszzeeggoo  ssttooppnniiaa  ppoottrrzzeebbuujjąą  ppoo  pprroossttuu  

ooddppoowwiieeddnniieeggoo  oopprrzzyyrrzząąddoowwaanniiaa..,,  kkoommuunniikkaattoorróóww,,  ssyysstteemmóóww  kkoommppuutteerroowwyycchh..  

  KKoolleejjnnyymm  bbaarrddzzoo  wwaażżnnyymm  aassppeekktteemm  ww  wwyycchhoowwaanniiuu  ddzziieecckkaa  nniieeppeełłnnoosspprraawwnneeggoo  jjeesstt  

jjeeggoo  wwłłaaśścciiwwee  mmiieejjssccee    ww  ssyysstteemmiiee  rrooddzziinnnnyymm..  

DDzziieecckkoo  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  cczzęęssttoo  mmaa  nnaaddmmiieerrnniiee  uupprrzzyywwiilleejjoowwaannąą  ppoozzyyccjjęę..  RRooddzziiccee  

uuwwaażżaajjąą,,  żżee  sskkoorroo  jjeesstt  cchhoorree,,  bbiieeddnnee,,  nniiee  ppoottrraaffii  ––  ttrrzzeebbaa  mmuu  ppoommaaggaaćć,,  wwyyrręęcczzaaćć  jjee  ,,  

uussttęęppoowwaaćć,,  bbyyćć  nnaa  kkaażżddee  zzaawwoołłaanniiee..    

TToo  ppuułłaappkkaa  ww  ppoossttrrzzeeggaanniiuu  ddzziieecckkaa  ii  mmyyśślleenniiaa  oo  nniimm..  PPrrzzeecciieeżż  ddzziieecckkoo  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee,,  ttaakk  

jjaakk  ii  ddzziieecckkoo  zzddrroowwee,,  bbęęddzziiee  żżyyłłoo  ww  ssppoołłeecczzeeńńssttwwiiee..  ZZaaddaanniieemm  wwyycchhoowwaanniiaa    ww  rrooddzziinniiee  jjeesstt  

nnaauucczzyyćć  ggoo  jjaakk  ww  ttyymm  ssppoołłeecczzeeńńssttwwiiee  ssoobbiiee  rraaddzziićć..  

JJeeśśllii  nnaauucczzyymmyy  ddzziieecckkoo,,  żżee  jjeeggoo  ppoottrrzzeebbyy  ssttoojjąą  zzaawwsszzee  pprrzzeedd  ppoottrrzzeebbaammii  iinnnnyycchh  cczzłłoonnkkóóww  

rrooddzziinnyy,,  wwyycchhoowwaammyy  oossoobbęę  eeggoocceennttrryycczznnąą,,  kkaapprryyśśnnąą,,  rroosszzcczzeenniioowwąą  ii  nniieelluubbiiaannąą  pprrzzeezz  

iinnnnyycchh..  TTaakkiieemmuu  ddzziieecckkuu  ttrruuddnnoo  bbęęddzziiee  zznnaalleeźźćć  pprrzzyyjjaacciióółł,,  ttaakkiiee  ddzziieecckkoo  bbęęddzziiee  

nniieesszzcczzęęśślliiwwee  bboo  nniiee  bbęęddzziiee  rroozzuummiiaałłoo  ddllaacczzeeggoo  jjeesstt  ttrraakkttoowwaannee  iinnaacczzeejj  ww  ddoommuu  ii  ppoozzaa  nniimm..  

ZZaabbrraakknniiee  mmuu  ttrreenniinngguu  ww  nnaabbyywwaanniiuu  wwaażżnnyycchh  uummiieejjęęttnnoośśccii  ssppoołłeecczznnyycchh  ((  nnpp..;;  żżee  ttrrzzeebbaa  ssiięę  

ddzziieelliićć,,  ppoocczzeekkaaćć  nnaa  sswwoojjąą  kkoolleejj,,  ppoopprroossiićć,,  zzaattrroosszzcczzyyćć  ssiięę  oo  cczzyyjjeeśś  ssaammooppoocczzuucciiee))..  NNaalleeżżyy  

nnaauucczzyyćć  ddzziieecckkoo  bbyycciiaa  ppeełłnnoopprraawwnnyymm  aallee  nniiee  uupprrzzyywwiilleejjoowwaannyymm  cczzłłoonnkkiieemm  rrooddzziinnyy..    

  KKoolleejjnnyymm  wwaażżnnąą  rrzzeecczząą  jjeesstt  zzbbuuddoowwaanniiee  ddoobbrreejj  ssaammoooocceennyy  ddzziieecckkuu  

nniieeppeełłnnoosspprraawwnneemmuu..      

DDzziieecckkoo  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee  bbuudduujjee  oobbrraazz  ssiieebbiiee  ww  ttaakkii  ssaamm  ssppoossóóbb,,  jjaakk  kkaażżddee  iinnnnee  ddzziieecckkoo..    

NNaajjwwaażżnniieejjsszzyymm  źźrróóddłłeemm  iinnffoorrmmaaccjjii  oo  ssoobbiiee  ssąą  rrooddzziiccee  ii  nnaajjbblliiżżsszzaa  rrooddzziinnaa..  RRooddzziiccee  mmooggąą  

zzaaddbbaaćć  oo  ttoo  ,,  bbyy  iicchh  ddzziieecckkoo  cczzuułłoo  ssiięę  bbeezzppiieecczznnee,,  wwaażżnnee  ii  kkoocchhaannee,,  ccoo  zz  kkoolleeii  pprrzzyycczzyynnii  ssiięę  

ddoo  bbuuddoowwaanniiaa  ppoozzyyttyywwnneeggoo  mmyyśślleenniiaa  oo  ssoobbiiee..  NNiieezzwwyykkllee  wwaażżnnee  ii  iissttoottnnee  jjeesstt  ddoossttrrzzeeggaanniiee  ii  

nnaazzyywwaanniiee  tteeggoo,,  ccoo  ddzziieecckkoo  ppoottrraaffii  jjuużż  zzrroobbiićć,,  ddoossttrrzzeeggaanniiee  ssttaarraańń  nnaawweett  wwtteeddyy,,  ggddyy  eeffeekktt  

jjeesstt  mmaałłoo  zzaaddoowwaallaajjąąccyy..  

PPoocchhwwaałłyy  ffoorrmmuułłoowwaannee  ww  ssppoossóóbb  ooppiissoowwyy  aa  nniiee  oocceenniiaajjąąccyy  bbuudduujjąą  mmoottyywwaaccjjęę  ii  wwiiaarręę  wwee  

wwłłaassnnee  ssiiłłyy..  MMoożżlliiwwoośśćć  zzrroobbiieenniiaa  cczzeeggoośś  ssaammooddzziieellnniiee  bbąąddźź  bbyycciiaa  sspprraawwccąą  cczzeeggoośś  ww  



zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  rrooddzzaajjuu  ii  ssttooppnniiaa  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii    ppooddnnoossii  wwiiaarręę  ddzziieecckkaa  wwee  wwłłaassnnee  

uummiieejjęęttnnoośśccii  ii  bbuudduujjee  ppoozzyyttyywwnnee  mmyyśślleenniiee  oo  ssoobbiiee..  

  DDrrooddzzyy  rrooddzziiccee  --nniiee  zzaappoommiinnaajjcciiee  ww  ttyymm  ttrruuddnnyymm  ddllaa  wwaass  zzaaddaanniiuu  jjaakkiimm  jjeesstt  wwyycchhoowwaanniiee  

ddzziieecckkaa  nniieeppeełłnnoosspprraawwnneeggoo    ttaakkżżee  oo  ssoobbiiee..  PPoossiiaaddaanniiee  ddzziieecckkaa  nniieeppeełłnnoosspprraawwnneeggoo  nniiee  mmuussii  

bbyyćć  ppaassmmeemm  cciieerrppiieeńń,,  ssmmuuttkkuu  ii  wwyyrrzzeecczzeeńń..    ŻŻyycczzęę  wwaamm  zz  ccaałłeeggoo  sseerrccaa,,  aabbyyśścciiee  zznnaalleeźźllii    

cczzaass  ddllaa  ssiieebbiiee,,  ddllaa  sswwooiicchh  ppaassjjii,,  zzaaiinntteerreessoowwaańń,,  pprrzzyyjjaacciióółł..    SSzzcczzęęśślliiwwii,,  aakkcceeppttuujjąąccyy  mmaammaa  ii  

ttaattaa  ttoo  rróówwnniieeżż  sszzcczzęęśślliiwwee  ddzziieecckkoo..  
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