
Wspieranie rozwoju samodzielności dzieci 

Wychowanie dziecka nie jest łatwym zadaniem. Od początku rodzicom towarzyszy niepokój, 
mnóstwo wątpliwości, a dobre intencje nie zawsze prowadzą do zamierzonego celu. 

Wychowując niepełnosprawne dziecko, rodzice narażeni są na przeżywanie wszystkich niepokojów 
wychowawczych w sposób zwielokrotniony. Dość często wpadają w pułapkę nadmiernej opieki nad 
dzieckiem. Ich lęk o przyszłość dziecka, troska, przerażenie są uczuciami, które często im 
towarzyszą. Łatwiej jest wtedy przekroczyć tę niewidzialną granicę zwykłej rodzicielskiej troski w 
kierunku przesadzonej. 

Przygotowania do mądrej i odpowiedzialnej dorosłości powinny rozpocząć się już w dzieciństwie. 
Im wcześniej dziecko zacznie naukę umiejętności pozwalających mu na niezależne życie, tym 
lepiej. 

Rodzice nadmiernie chroniąc dziecko, odbierają mu możliwość stania się samodzielną i niezależną 
osobą. Nie dają mu szansy rozwoju i uczenia się na własnych błędach. 

Skutki nadopiekuńczości: 
• dzieci wolniej rozwijają się społecznie, 
• dzieci nie nabywają/wolniej nabywają  umiejętności codziennych samoobsługowych umiejętności 
• wywołuje u dziecka poczucie zagrożenia, nasila lęk, skłania do nadmiernej koncentracji na 

własnej osobie, 
• brak możliwości decydowania o swoim losie prowadzi do frustracji, złości, smutku, a w 

konsekwencji do bezradności czy buntu.  

Postawa nadopiekuńcza może prowadzić prowadzi do wtórnego upośledzenia funkcjonalnego  
dziecka - nie funkcjonuje ono na poziomie którym mogłoby pomimo niepełnosprawności z uwagi 
na działania nadopiekuńcze rodzica. 

W opozycji do postawy nadopiekuńczej pozostaje postawa zbyt surowa - mamy z nią do czynienia 
wtedy, kiedy rodzic nie rozumie czym jest niepełnosprawność dziecka - wymaga za dużo bądź 
wówczas gdy rodzic wie czym jest dana niepełnosprawność, ale stawia dziecku wygórowane 
oczekiwania rehabilitacyjne (w dobrej wierze).  

Nie dając dziecku okazji do bycia samodzielnym, wyrządzamy mu krzywdę. W życiu na pewno 
znajdzie się w sytuacjach, w których będzie musiało dokonywać samodzielnych wyborów.  

Każdy powinien mieć prawo do decydowania o sobie, nie powinno się go odbierać osobom 
niepełnosprawnym.  

Oczywiście część decyzji za dzieci podejmuje rodzic czy opiekun. Jednak w przypadku każdego 
człowieka można znaleźć obszar, w którym on sam jest w stanie dokonać wyboru.  

„Po co je męczyć, zrobię to lepiej i szybciej…”: 
• Dziecko, poprzez takie zachowanie rodziców, uczy się, że niczego nie potrafi, a jego aktywność 

jest niepotrzebna.  
• Wyręczając dziecko pozbawiamy je radości z pierwszych odkryć i sukcesów.  



• Mogą pojawić się próby manipulowania innymi osobami, żądanie pomocy w rozwiązywaniu 
najdrobniejszych nawet problemów.  

• Nadmiernie chronione dzieci są mało samodzielne, nie potrafią podejmować samodzielnych 
decyzji, obawiają się odpowiedzialności i najmniejszego ryzyka.  

W trakcie wychowania dziecka niepełnosprawnego niezmiernie duży nacisk musi być postawiony 
na samodzielność i jej rozwijanie.  

Proces wzrastania w samodzielność samoobsługową jest żmudny i długotrwały. Im szybciej rodzice 
przekażą decyzyjność dzieciom, stworzą im możliwość do rozwoju kompetencji oraz nabywania 
wiedzy i nowych umiejętności metodą prób i błędów, tym ten proces będzie skuteczniejszy a 
zarazem szybszy. Wykonując czynności za dzieci rozwijamy u nich wyuczoną bezradność oraz brak 
wiary w swoje możliwości. 

Ucząc dzieci zachowań, które są nieakceptowalne oraz nieprzydatne w samodzielnym życiu nie 
dajemy im dobrego startu w przyszłość. Wręcz przeciwne - dajemy im brzemię, którego pozbycie 
się i zastąpienie konstruktywnymi i funkcjonalnymi zachowaniami będzie kosztowało dużo czasu i 
energii. Musimy mieć na uwadze, że łatwiej jest nauczyć dziecko od podstaw danej umiejętności, 
aniżeli zmieniać już jego utrwalone, nieprawidłowe schematy działania i funkcjonowania. 

Jak mogę wspierać samodzielność i niezależność dziecka? 

1. Okaż, że doceniasz starania i wysiłek podejmowany przez dziecko (nawet jeżeli nie zawsze 
kończy się on sukcesem). 

2. Pozwól dziecku dokonywać wyborów 
• Nawet najmniejszy wybór daje dziecku możliwość ćwiczenia się w wypowiadaniu własnych 

sądów i w podejmowaniu decyzji.  
• To pozwala mu poczuć, że ma wpływ na swoje życie.  
• Żeby ułatwić dziecku podejmowanie decyzji warto stosować strategie ograniczonego wyboru: 

podajemy dziecku 2 możliwości, z których może wybrać.  
• Sytuacje, w których dzieci mogą samodzielnie dokonywać wyborów i wykorzystywać w pełni 

swoje możliwości, przynoszą im wiele radości. By podkreślić nasze zaufanie oraz wiarę w ich 
umiejętność podejmowania właściwych decyzji, możemy to wyrazić zwrotami: szanuję twoje 
wybory; wybór należy całkowicie do ciebie. Dziecko będzie odczuwało satysfakcję z 
samodzielnego podejmowania decyzji i jednocześnie radość, że pokładamy w nim wiarę. 

3. Nie zarzucaj dziecka zbyt wieloma pytaniami, pytaj o zdanie, nie narzucaj swojej woli w 
sytuacjach, gdy nie jest to konieczne 
•  stosuj pytania otwarte - zadawaj pytania, które pozwolą na spontaniczne wypowiedzi 
•  aktywnie słuchaj 
•  okazuj dziecku zainteresowanie 
•  pozwól na spontaniczne wypowiedzi 

4. Zachęć dziecko do korzystania z cudzych doświadczeń 
• Pokaż, że inni ludzie mogą służyć mu pomocą, radą, wiedzą czy doświadczeniem. 
• Dziecko nabierze przekonania, że w trudnych sytuacjach może liczyć nie tylko na pomoc rodziny, 

ale również innych ludzi.  



• Da to też poczucie większej niezależności oraz większe możliwości radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami. 

5. Dodaj skrzydeł swojemu dziecku 
• Spraw, by Twoje dziecko miało odwagę marzyć, snuć plany na przyszłość.  
• Marzenia dodają siły, nawet te niespełnione. 
• Trzeba mieć w życiu jakiś cel, do czegoś dążyć. 

6. Pozwól uczyć się na własnych błędach, przeżywać porażki 
• Jeżeli nie zaznam porażki, nie będę wiedzieć co to sukces. 
• Porażki i błędy stanowią dla dzieci niezwykle ważną lekcję - uczą jak radzić sobie z frustracją, 

trudnymi emocjami - nie zawsze wszystko jest po naszej myśli. 
• W przypadku porażek nie krytykuj, nie poprawiaj - udziel wsparcia emocjonalnego, razem 

zastanówcie się jak można było to zrobić inaczej 
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