
 

Samodzielność- rozwojowa potrzeba dziecka 
Żyjemy w czasach, gdzie jest ogromne społeczne zapotrzebowanie na ludzi operatywnych, aktywnych, 

którzy potrafią samodzielnie działać i podejmować decyzje. 

Czym jest samodzielność? Działanie samodzielne to takie, które spełnia trzy kryteria: 

*jest podejmowane z własnej inicjatywy,  

*zmierza do określonego celu,  

*jest dla siebie a nie dla czyjejś aprobaty 

Samodzielność nie przychodzi sama z siebie. Jako cecha osobowości rozwija się etapami.   

Ten rozwój zależy od różnic indywidualnych w osobowości dzieci, od ich uzdolnień, a głównie  

od tego, jak postępują z nimi dorośli, którzy je wychowują, a więc przede wszystkim od rodziców.   

Na początku swojej rodzicielskiej drogi większość z nas zauważa, wręcz chwali się coraz większą 

samodzielnością dziecka. Dlaczego jednak wciąż jest tak dużo trzylatków w pieluchach, czterolatków 

karmionych przez mamy, sześciolatków, którym zawiązujemy buty? 

Większość dzieci mających kłopoty z ubieraniem, jedzeniem, myciem, a potem z rysowaniem,  

czy pilnowaniem swoich obowiązków, to dzieci rodziców wychowujących je w pewien określony 

sposób – do „bycia niesamodzielnym”. Wynika to zazwyczaj z rozumianej w ten sposób miłości 

rodzicielskiej. Wyręczanie dziecka we wszystkim to dawanie mu komunikatu – „nie można ci ufać”, 

„bez rodziców sobie nie poradzisz”, „nic nie umiesz”, „my wiemy lepiej”.  

Są i tacy rodzice, których rosnąca samodzielność dziecka przeraża. Troska o dziecko towarzyszy 

każdemu rodzicowi. Wszystko nabiera innego znaczenia, kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne 

albo, gdy na skutek nieszczęśliwego wypadku niepełnosprawność niespodziewanie wkracza do 

Waszego domu. Wówczas lęk i troska nabierają olbrzymich rozmiarów. Musicie chronić Wasze 

dziecko przed niezrozumieniem, ciekawskimi spojrzeniami, nieraz wyśmiewaniem.  Musicie dbać,  

by czuło się najlepiej, jak to możliwe. Dlatego też nie zgadzacie się na tak wiele – na  konkretnych 

znajomych,  rozrywki,  niebezpieczne atrakcje. Z tego też powodu tak naturalne jest dla Was 

wyręczanie pociechy. Jednak, czy ograniczanie dziecka, stawianie mu granic ze względu na 

niepełnosprawność oraz nieustanne wyręczanie jest dla niego właściwe? 

 

Psychologowie od wielu lat zgodni są w wielu punktach dotyczących wychowywania dzieci.  

To niezwykłe zadanie, które obarczone jest wieloma wątpliwościami, trudnymi decyzjami, czasem 

postępowaniem wbrew swoim uczuciom, kiedy wiemy, że coś jest dla dobra dziecka. Jednocześnie też 

specjaliści zgadzają się, że ogromnym błędem jest… nadopiekuńczość.  

 

Nadmierna opieka i tworzenie, czasem irracjonalnych zakazów, nie chroni dziecka, lecz je krzywdzi. 

Choć może zabrzmieć to absurdalnie dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, to właśnie oni, według 

psychologów, powinni przykładać większe znaczenie usamodzielnieniu się ich dziecka. Młodzi ludzie, 

którzy są stawiani przed barierami zakazów i nakazów, mają bardzo utrudnioną drogę  

do samodzielności. Ograniczanie kontaktów z osobami, które są „nieodpowiednie”, nie pozwala na 

„wyrobienie” sobie własnych opinii na temat cech, które w ludziach lubimy. Brak negatywnych 

doświadczeń zdobywanych przy spotykaniu się dziecka z przykrymi wypowiedziami na swój temat 

uniemożliwia wypracowanie sobie taktyki obrony. Podobnie szkodliwe jest wyręczanie syna/córki we 

wszystkim. Z racji swojej niepełnosprawności oczywiste jest, niestety, że dziecku będzie w swoim 

dorosłym życiu po prostu trudniej. „By jednak „trudniej” nie zamieniło się w dramat, młody człowiek 

musi ćwiczyć. Próbować, podnosić się po porażkach, znowu ćwiczyć. Za którymś razem się uda,  

ale nie nastąpi to nigdy, gdy wszystko zrobi… mama lub tata”. 
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