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PSYCHOSPOŁECZENE FUNKCJONOWANIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

THE PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF THE DISABLED CHILDREN 

 

Jerzy Ostenda 

  

 

Streszczenie 

Niniejsza praca wskazuje na to, iż zmiany dotyczące psychospołecznego funkcjonowania, 

zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i ich rodzin, nie są opisywane tylko w książkach, ale 

są widoczne i odczuwane w życiu codziennym. Ich funkcjonowanie, rażąco odbiega od 

normalnego, na jakże oczywistą wydawałoby się, realizację prawa jednostki do uczestnictwa 

w życiu społecznym. Nowe społeczne koncepcje, będące obecnie w fazie tworzenia i 

wprowadzania w praktykę, są ciągle jeszcze, początkiem powoli zachodzących zmian. 

Perspektywa ich końca, wprawdzie jeszcze odległa - jednak realna, jest powodem do dalszego 

działania. 

 

Abstract 

The following thesis indicates that the changes concerning the psychosocial functioning 

of both disabled children and their families, are not only described in the books, but they are 

also visible and felt in the daily life. Their functioning differs blatantly from the normal one, 

in terms of, obvious as it would seem, the individual's right to participate in the social life. 

New social concepts, which are currently being created and put into practice, continue to be 

the beginning of the slowly occurring changes. The prospect of their end, despite still being 

distant – a real one, constitutes the reason for further actions. 
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Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych jest bardzo istotnym 

tematem / zagadnieniem zarówno w pedagogice, pracy socjalnej, socjologii jak i w wielu 

innych pokrewnych dziedzinach naukowych. Jego stan uzależniony jest od często 

nakładających się na siebie czynników, takich jak np.: rodzaj i zakres niepełnosprawności, 

skala wpływu choroby na: stan psychofizyczny dziecka, rozwój osobowości oraz proces 

uspołecznienia. Zależy on również od dostępności struktur instytucjonalnych ułatwiających 

uczestnictwo w życiu społecznym. Niepełnosprawność dziecka ma wpływ również na jego 

rodzinę. Niemożność pogodzenia się z zaistniałą sytuacją oraz spotykana dyskryminacja 

społeczna sprawia, iż funkcjonowanie psychospołeczne tej najmniejszej grupy społecznej, 

mającej jednocześnie największy wpływ na socjalizację dziecka, jest dalece zaburzone. 

Spotykany w niej brak wiedzy na temat niepełnosprawności, jak i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, powoduje popełnianie wielu błędów w procesie wychowawczym. 

Chcąc przyjrzeć się psychospołecznemu funkcjonowaniu dzieci niepełnosprawnych, 

warto zastanowić się najpierw jak postrzegana jest ogólnie niepełnosprawność w 

społeczeństwie.  

Biorąc pod uwagę rozwój cywilizacji, a z nim zwiększającą się ilość różnego rodzaju 

zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, należy spojrzeć na niepełnosprawność jako na zagadnienie 

dotyczące całego społeczeństwa, a nie tylko jednostki. „Współczesny społeczny model 

niepełnosprawności odchodzi od tradycyjnego jej rozumienia jako osobistego problemu 

pojedynczego człowieka. Nie zaprzeczając konieczności indywidualnego i podmiotowego 
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traktowania każdej niepełnosprawnej osoby i podejmowania działań rehabilitacyjnych, 

wspierających ją w likwidowaniu skutków uszkodzenia i dążenia do jak najpełniejszego 

wykorzystania jej życiowych możliwości, osadza te działania w realiach otoczenia 

społecznego, w której przyszło osobie niepełnosprawnej żyć i funkcjonować”5.  

Coraz większa świadomość faktu, iż niepełnosprawność może spotkać każdego, zmienia  

w dużym stopniu podejście do osób dotkniętych dysfunkcją. Ciągle jeszcze jednak pojawienie 

się osoby niepełnosprawnej budzi w społeczeństwie skrajne emocje i reakcje. „Wydaje się, iż 

tolerowane społecznie są anatomiczne ubytki w obrębie mniej ważnych części ciała, np. zęba, 

kciuka, palucha, czy też nieznacznie zaznaczony chwiejny chód, nie są tolerowane natomiast 

schorzenia i dysfunkcje wymuszające na człowieku zmianę sposobu społecznego 

funkcjonowania, a szczególnie naruszające normy przebiegu kontaktu z drugim człowiekiem. 

(…) 

Z brakiem tolerancji ze strony bezpośredniego społecznego otoczenia spotykają się 

niepełnosprawni w sytuacjach wielce zróżnicowanych, gdyż nie zawsze mamy do czynienia z 

nietolerancją przyjmującą postać skrajną, polegającą na odtrąceniu czy też wykluczeniu z 

życia grupy czy zbiorowości, choć naturalnie w realnie zachodzących stosunkach 

międzyludzkich także i to ma miejsce, np. pod postacią unikania kontaktu, niezapraszania na 

przyjęcia itd. Brak tolerancji przejawia się m.in. w przyjmowaniu w stosunku do 

niepełnosprawnego zupełnie niekiedy odmiennych zasad postępowania od tych, które są 

respektowane wobec pozostałych uczestników jakiejś grupy czy społeczności”6. 

Środowisko społeczne wykazuje się trzema postawami zachowawczymi w stosunku do 

osób z dysfunkcjami: „przychylne, nieprzychylne oraz neutralną albo te; pośrednie – 

niezdecydowane. Mogą też występować postawy ambiwalentne, dwuwartościowe, które są 

jednocześnie pozytywne i negatywne”7. „Według psychologii postawa jest wyrazem 

nastawienia psychicznego przygotowującego do określonych reakcji”8. Postawy wobec 

niepełnosprawności współokreśla wiedza o jego przyczynach, istocie i konsekwencjach, a 

także znaczenie przypisywane takim wartościom, jak: zdrowie, harmonia ciała, sprawność 

umysłowa, piękno fizyczne, itp.9 

H. Larkowa zwraca uwagę na fakt, że publicznie wyrażane postawy są na ogół 

pozytywne, ponieważ w naszej kulturze negatywny stosunek do niepełnosprawnych uważany 

jest za pogwałcenie przyjętych norm współżycia społecznego i ogólnie potępiany, jednak 

głębsze, prywatne, niezwerbalizowane postawy są nieprzychylne lub wrogie.10 

Sytuacja społeczna dzieci niepełnosprawnych jest w dużej mierze ograniczana, nie 

poprzez ich fizyczne i/lub psychiczne uszkodzenie, lecz poprzez postrzeganie uszkodzenia 

przez społeczeństwo. Jednostki te w pewnym momencie swojego życia stają się mniej lub 

bardziej świadome swoich dysfunkcji, jak i zróżnicowanych szans zmiany dalszego przebiegu 

życia za pomocą możliwości własnych organizmu. Za sprawą negatywnych postaw 

społecznych, już od urodzenia są one przystosowywane do pełnienia swojej, skutecznie 

ograniczanej przez otoczenie, dalece wycofanej funkcji społecznej. Wpajanie im modelu 

                                                           
5 L. Marszałek,Społeczny kontekst niepełnosprawności,http://www.seminare.pl/24/Marszalek2007.pdf, 27- 

01-2013, godz.17.15. 

6M.Sieradzki, Niepełnosprawni w społeczeństwie i kulturze. Wybrane zagadnienia z socjologii 

niepełnosprawności i rehabilitacji, [W:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, W. Dykcik 

(red.), Poznań 1996, s.88-89. 

7H. Larkowa, Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy,[W:] Pedagogika rewalidacyjna, 

 A. Hulek (red.), PWN, Warszawa 1988, s.479, cyt. za: L. Marszałek, , dz. cyt., 27-01-2013, godz.17.21. 

8Zob. G.W. Allport, Personality, Constable, London 1949, s. 245. 

9 Zob. L. Marszałek, , dz. cyt., 27-01-2013, godz.17.21. 

10 Tamże, 27-01-2013, godz.17.34. 

http://www.seminare.pl/24/Marszalek2007.pdf
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zachowań, opartym w głównej mierze na poddaniu się woli opiekunów czy też innych osób 

trzecich również nie poprawia ich sytuacji. Takie zachowania ugruntowują ich bierną postawę 

społeczną i brak chęci do uczestnictwa w życiu otaczającego środowiska.  

I. Obuchowska pisze: „Człowiek niepełnosprawny, analogicznie jak sprawny, czuje się 

szczęśliwy, jeżeli uzyskuje maksimum niezależności, której powinno być tyle, ile starcza 

odpowiedzialności”11.  

„Tymczasem najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych pozbawia je możliwości 

dokonywania własnych wyborów, zwiększając stopień uzależnienia – wymóg stałej, 

zewnętrznej kontroli, pomocy i ochrony, jaki otoczenie uznaje za konieczny w organizowaniu 

działań na rzecz osoby niepełnosprawnej, powoduje zablokowanie jej aktywności. Wszelkie 

próby uwolnienia się od owej kontroli i ochrony, bywają często traktowane w kategoriach 

niewdzięczności i zachowań świadczących o niezrozumieniu własnego położenia. Wobec 

osób, przejawiających aktywność i dążenie do autonomii, sprzeciwiających się przyjęciu 

narzucanego statusu, niejednokrotnie stosowane są sankcje społeczne, mające na celu 

„nawrócenie” jednostki i skierowanie jej w stronę właściwej kariery życiowej, określanej jej 

stanem zdrowia„12. 

Rodzaj posiadanej niepełnosprawności wpływa znacząco na psychospołeczne 

funkcjonowanie  dzieci. Najczęściej spotykane u nich rodzaje niepełnosprawności to: 

 „niepełnosprawność intelektualna– jest efektem wielu zaburzeń metabolicznych. 

Często do trzeciego roku życia przejawia się ona opóźnieniem rozwoju psychoruchowego 

dziecka.  

 uszkodzenie słuchu– jeśli dziecko w wieku:  

 od 1 do 3 miesięcy: nie reaguje na głośne dźwięki zmrużeniem oczu lub nagłym 

rozłożeniem rączek od 2 miesiąca nie reaguje na głos bliskiej osoby kiedy jej nie 

widzi nie budzi się przy głośnych dźwiękach 

 od 4 do 6 miesięcy: nie zwraca głowy w kierunku głosu znanej osoby lub innego 

dźwięku nie budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś głośno mówi nie reaguje 

gaworzeniem na mowę matki znaczy to, że dziecko ma zaburzenia słuchu i wymaga 

kompleksowego zbadania słuchu.  

 uszkodzenie wzroku– Dzieci niewidome i słabowidzące są nieliczną grupą. 

Przeważająca większość z nich to dzieci, które nie widzą lub widzą słabo od urodzenia. 

 niepełnosprawność ruchowa – mózgowe porażenie dziecięce- rozpoznanie 

mózgowego porażenia dziecięcego jest zazwyczaj możliwe około pierwszego roku życia. 

Głównym objawem mózgowego porażenia dziecięcego są niedowłady kończyn, zaburzenia 

percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju mowy. U 25-35% dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym stwierdza się niepełnosprawność intelektualną.  

 autyzm dziecięcy –rozpoznanie autyzmu jest często bardzo trudne. Rodziców 

powinien zaniepokoić brak kontaktu wzrokowego, emocjonalnego z najbliższymi, opóźniony 

rozwój mowy lub nagłe jej zatrzymanie”13. 

W skutek niepełnosprawności, u dzieci zaburzona zostaje nie tylko równowaga 

wewnętrzna, ale również równowaga funkcjonowania społecznego. Z tego powodu tak ważne 

jest, aby jak najlepiej nauczyć je żyć z niepełnosprawnością. Takie przystosowanie do życia 

                                                           
11I. Obuchowska, Autonomia niepełnosprawnej młodzieży, [W:] Problemy edukacji i integracji osób 

niepełnosprawnych ze społeczeństwem, J. Fenczyn, J. Wyczesany, (red.), t. 3, Materiały pierwszego 

Europejskiego Kongresu „Niepełnosprawni Bliżej Europy”, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 

Kraków 1994, Cyt. za: L. Marszałek, dz. cyt.s.349, 27-01-2013, godz.17.41. 

12L.Marszałek, , dz. cyt., 27-01-2013, godz.17.45. 

13Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Dziecko Niepełnosprawne w Rodzinie, 
www.ppp2gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_47, 11.03.2013, godz. 13:53. 

http://www.ppp2gdynia.szablon.pl/index.php?p=1_47
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można osiągnąć poprzez dokonanie zmian we własnej osobie, w postrzeganiu świata,  miejsca 

w nim, jak i możliwości rozwojowych własnej osoby. Tego wszystkiego nie osiągną one 

jednak, jeśli nie będzie rozwijana ich osobowość, ona bowiem jest miejscem zarządzania 

równowagą między nimi a otaczającym ich światem. Od kształtującej się w trakcie życia 

osobowości i będącego jej elementem przekonaniu o sile i możliwości wpływu własnej 

postaci na jego jakość, zależeć będzie ich poziom przystosowania psychospołecznego. Dzieci 

niepełnosprawne mogą w trakcie swojego życia wykazywać postawę bierną lub aktywną, 

decydując tym samym o tym, jakiego charakteru nabierze ich psychospołeczny rozwój.  

Obecnie obszary, które do niedawna wydawały się dostępne tylko dla dzieci 

pełnosprawnych, zapełniane są w coraz większym stopniu przez dzieci z różnymi 

dysfunkcjami zdrowotnymi. Coraz częściej i świadomiej, w różnych dziedzinach życia, 

promuje się i zachęca do ich aktywnego uczestnictwa. Działania te mają charakter 

integracyjny i promowane są przez powstające organizacje i stowarzyszenia reprezentujące 

zbiorowości niepełnosprawne i ludzi je wspomagających. „Pierwszym etapem pomocy 

jednostkom niepełnosprawnym jest ich akceptacja, zaaprobowanie wartości człowieka takim, 

jakim on jest, bez względu na istniejące, a raczej funkcjonujące standardy, bez względu na 

jego osiągnięcia. Następnym stworzenie człowiekowi niepełnosprawnemu warunków do 

uczestnictwa w korzystnym, motywującym i stymulującym jego możliwości środowisku. Jest 

to możliwe dzięki integracji”14. W Polsce ideę społecznej integracji rozpropagował w latach 

siedemdziesiątych profesor A. Hulek, według którego integracja ”wyraża się w takim 

wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym respektowane są te same prawa, 

liczą się takie same wartości i w którym stwarzane są dla obu grup identyczne warunki 

maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala więc osobie niepełnosprawnej 

być sobą wśród innych”15. 

Na całym świecie zauważa się tendencję, w której widać coraz większą wolę walki o 

lepsze warunki życia, samych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin, a także 

innych osób zainteresowanych tym tematem. Przejawia się ona np. we wdrożeniu idei 

społecznej integracji w system edukacji powszechnej.  

Placówkami najszybciej integrującymi dzieci niepełnosprawne z dziećmi zdrowymi są 

przedszkola i szkoły, w których tworzone są klasy integracyjne. Forma integracji dzieci od 

najmłodszych lat cieszy się ogromną popularnością na świecie, a z roku na rok zyskuje i w 

Polsce coraz szersze poparcie, o czym świadczy rosnąca ilość tych jednostek16. Właśnie w 

przedszkolu, jako najniższej szczeblem instytucji kształcenia, tworzy się postawę dzieci 

zdrowych do ich niepełnosprawnych rówieśników – „...kto jako dziecko będzie miał szansę 

poznać uszkodzonych z ograniczonymi możliwościami jako partnerów w zabawie, ten jako 

dorosły nie będzie miał pokusy czy się od nich izolować, czy pogardzać nimi”17. 

Integracja szkolna jest rodzajem integracji instytucjonalnej, której następstwem są inne 

jej rodzaje, jak np. integracja zawodowa. Umożliwia ona również budowanie trwałych, 

emocjonalnych więzi pomiędzy uczniami18.  

                                                           
14 J. Wyczesany, E. Dyduch, Problem integracji osób niepełnosprawnych w świetle opinii nauczycieli 

przedszkoli, [W:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, W. Dykcik (red.), Poznań 1996, 

s.111. 

15 A. Hulek, Ewolucja integracyjnego systemu kształcenia dziecka niepełnosprawnego, [W:] Uczeń 

niepełnosprawny w szkole masowej, A. Hulek, B. Grochmal-Bach, Kraków 1992, s.13. 

16A. Ostenda, Edukacja regionalna na Górnym Śląsku, w: Współczesne problemy zarządzania: ekonomia, 

edukacja, opieka zdrowotna i farmacja, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole (Poland) 

2016, s.153-156 

17 J. Bogucka, Uwarunkowania procesu wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi 

rówieśnikami, „Szkoła specjalna” 1989, nr.5, cyt. za: J. Wyczesany, E. Dyduch, dz. cyt. s.112. 

18A. Ostenda, T. Nestorenko. Edukacja dzieci i młodzieży z grup mniejszości narodowych w Polsce. Przykład 

mniejszość ukraińska, w: Tetyana Nestorenko, Renáta Bernátová (red.), Освіта і суспільство. Міжнародний 
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Korzyści wynikające z kształcenia integracyjnego: 

 „Dziecko niepełnosprawne wyrasta w przekonaniu, że uczestnictwo w życiu 

społecznym jest prawem każdego człowieka. 

 jego rodzice mają większe możliwości kształtowania niezależności swojego dziecka, 

 Dzieci pełnosprawne i ich rodzice wzbogacają swój świat o wartości i doświadczenia, 

które kształtują w nich pełniejszy rozwój człowieczeństwa. 

 Nauczyciele stają sie bardziej kreatywni, elastyczni, otwarci na nowe skuteczniejsze 

rozwiązania, doskonalą swoje umiejętności”19. 

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz wszyscy ludzie walczący o równe prawa dla 

każdego człowieka starają się zrobić wszystko, aby niepełnosprawność stała się normalnością, 

aby nie postrzegano jej więcej jako coś gorszego, złego, aby nie starano się jej izolować. 

Normalne jest dla ludzi środowisko, w którym się rodzą i dorastają, wszystko to co poznają i 

z czym obcują jako dziecko. Dlatego tak ważne jest, aby już w dzieciństwie pełno- i 

niepełnosprawni aktywnie i wspólnie uczestniczyli w swojej społeczności.   

Integracja służy nie tylko dziecku niepełnosprawnemu, ale jest reakcją zwrotną: 

„Niepełnosprawne dzieci otrzymują od obecnych z nimi zdrowych dzieci wiele bodźców. To 

stwarza niepełnosprawnym możliwości poznawania zachowań i sposobów postępowania 

dzieci zdrowych. (...) Dzieci zdrowe również zyskują na obecności dzieci niepełnosprawnych. 

Uczą się pomagania, nabywają wrażliwości, rozwijają wyobraźnię, są bardziej uważne w 

kontaktach z innymi”20.  

System kształcenia integracyjnego jest stosunkowo młodą formą nauczania i wychowania 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Polsce wprowadzany jest on stopniowo 

w życie od 1992 roku.A. Nowicka i H. Ochoczenko przeprowadziły badania w Zespole Szkół 

Integracyjnych w Lubinie dotyczące przebiegu procesu integracyjnego w klasach 

integracyjnych. Wyniki wykazały że, „procesy psychoemocjonalne w badanych klasach 

integracyjnych nie przebiegają w pełni prawidłowo i świadczą o niepełnej społecznej 

integracji między dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi. Stosunkowo wysoki wskaźnik dzieci 

niepełnosprawnych izolowanych i odrzucanych przez rówieśników z klasy szkolnej oraz 

obdarzonych niską sympatią kolegów wskazują na niewystarczającą wnikliwość 

wychowawczą w zakresie obserwowania i odpowiedniego kształtowania sytuacji społecznej 

tych dzieci w klasach integracyjnych. Znaczne zróżnicowanie uzyskanych wyników świadczy 

także o tym , że nie osiągnięto w pracy wychowawczej spójności społecznej obu podgrup 

dzieci i zadowalającej atmosfery współżycia między nimi”21. 

Liczby uczniówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach integracyjnych 

(Tab.1 i Tab.2) pokazują, iż sytuacja psychospołecznego funkcjonowania dzieci 

niepełnosprawnych ulega wprawdzie poprawie, jest ona jednak ciągle jeszcze 

                                                                                                                                                                                     
збірник наукових праць, Випуск 2, Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ 

(Ukraine) 2017 , s. 236 - 342 

19 J. Bogucka, W trosce o mądrą i odpowiedzialną integrację dzieci, [W:] Moje dziecko nie słyszy, J. Kobosko 

(red.), Warszawa 1999,cyt. za: U. Bartnikowska, M. Wójcik, Zaniedbania w aspekcie triady: szkoła - rodzice - 

dziecko w kształtowaniu integracyjnym dzieci z wadą słuchu, [W:] Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w 

procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Z. Gajdzica, A. Klinik (red.), Katowice 

2004, s.287. 

20G. Hundertmarck, Uczymy się żyć razem. Niepełnosprawne dzieci w przedszkolu, Warszawa 1993, s 24, cyt. 

za: A. Cieślińska, M. Karwowska, Obecność i funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku 

szkolnym, s.49, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/NOE3/47_Aleksandra Cieslinska.pdf, 09.02.2013, godz. 

13:00. 

21A. Nowicka, H. Ochoczenko, Społeczna integracja dzieci w klasach integracyjnych wyzwaniem dla 

nauczycieli, [W:] Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób 

niepełnosprawnych, Z. Gajdzica, A. Klinik (red.), Katowice 2004, s.254.  

http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/NOE3/47_Aleksandra%20Cieslinska.pdf
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niezadowalająca, o czym świadczą wnioski wyciągnięte przez realizatorki badań w szkole 

lubińskiej. 

 

Tabela nr 1. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach 

podstawowych dla dzieci i młodzieży w latach 1990\1991, 2000\2001, 2010\2011 

 

Rok szkolny 

Forma organizacji 

Szkoła 

podstawowa 

specjalna 

Oddział 

specjalny 

w szkole 

podstawowej 

Klasa 

integracyjna 

w szkole 

podstawowej 

Klasa 

ogólnodostępna 

w szkole 

podstawowej 

1990 / 1991 84317 17363 X X 

2000 / 2001 52020 3207 6897 37890 

2010 / 2011 24459 1725 14539 20488 

Źródło: GUS 22 

 

Tabela nr 2. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach 

 dla dzieci i młodzieży w latach 2000\2001, 2010\2011 

 

 

Rok szkolny 

Forma organizacji 

Gimnazjum 

specjalne 

Oddział 

specjalny 

w gimnazjum 

Klasa 

integracyjna 

w gimnazjum 

Klasa 

ogólnodostępna 

w gimnazjum 

2000 / 2001 753 146 234 3681 

2010 / 2011 822 196 2083 7793 

Źródło: GUS23 

 

Pragnąc wpłynąć na kształtowanie się nowego, świadomego, sprzyjającego integracji 

społeczeństwa, należałoby zacząć przede wszystkim od zmiany podejścia wychowawczego 

obu grup dzieci już od najmłodszych lat w ich najbliższej rodzinie oraz działań samorządów 

tworząc warunki instytucjonalne i infrastrukturalne aby ten cel osiągnąć24. Według H. 

Cudaka „stanowi ona podstawowe i jednocześnie pierwotne środowisko opiekuńczo – 

wychowawcze i socjalizacyjne dziecka, począwszy od jego urodzenia, i uczestniczy w 

większym bądź mniejszym stopniu w poszczególnych jego fazach rozwojowych”25. Spełnia 

wiele różnych funkcji, gdzie zaburzony przebieg chociaż jednej z nich, powoduje brak 

możności pełnego wypełniania przypisanych jej zadań.Dla J. Szczepańskiego „funkcje 

rodziny są to skutki wywoływane przez działanie i zachowanie się członków rodziny, 

zawierające się w samej rodzinie lub poza nią, bez względu na to, czy były one zamierzone 

lub pożądane”26.  

                                                           
22GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, ZWS Warszawa 2011, s. 154,  

www.stat.gov.pl,13.03.2013, godz. 13:23. 

23Tamże, s. 155, 13.03.2013, godz. 13:31. 

24A. Ostenda, J. Ostenda, U.Bertran, Inteligentne miasto efektem innowacyjnej edukacji, w. Aleksander 

Ostenda, Tetyana Nestorenko (red.), Innowacyjna edukacja jako składowa inteligentnego miasta, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowice (Poland) 2017, s. 110-118 

25H.Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, s.5 

26S.Kawula, J.Brągiel,A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 1997, s.56 

http://www.stat.gov.pl/
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M. Łobocki spostrzega, iż prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest możliwe wtedy i 

tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie przypisywane jej funkcje, a w szczególności 

wychowawcza. Dla jej prawidłowej realizacji ważne jest:  

 zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, miłości, przynależności i uznania będącymi 

podstawowymi potrzebami biologicznymi i psychospołecznymi dziecka, 

 dostarczanie wzorów społecznie oczekiwanych zachowań, 

 przekazywaniu panujących zasad współżycia społecznego, jego norm i wartości,  

 zapewnienie dzieciom możliwości aktywnego udziału w życiu rodziny i jej domowych 

obowiązkach, 

 budowanie sieci kontaktów międzyludzkich szczególnie poprzez rozwój głębokiej 

więzi z bliskimi opartej na pozytywnych emocjach27. 

Rodzina uważana jest za podstawową jednostkę oddziałującą na funkcjonowanie dziecka, 

wpływającą na jego rozwój fizyczny jak i psychiczny. „W niej przede wszystkim dziecko 

uczy się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje swoją osobowość, nabiera 

przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach życia, tu formuje się jego tożsamość i 

wzorce zachowań”28. Zalicza się ją do podstawowego środowiska wychowawczego „dlatego, 

że w sposób zamierzony i niezamierzony, zracjonalizowany i spontaniczny oddziałuje na 

osobowość dziecka, wytycza i utrwala określony (przez siebie uznawany i preferowany) 

zestaw wartości, które w wyniku interioryzacji stają się dla dziecka „azymutami”, 

ukierunkowującymi jego aktywność i postępowanie przez całe życie”29. Dziecko uczy się w 

niej zasad współżycia, dzięki zaobserwowanym i przejętym wzorcom buduje własne kontakty 

środowiskowe, utożsamiając się jednocześnie z otoczeniem. Ta najbliższa dziecku grupa daje 

mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, świadomości, że jest kochanym i wspieranym pod 

każdym względem. Potrzeba bezpieczeństwa u małego dziecka zaspokojona zostać może 

tylko w rodzinie. Jest ona tak ważna dla jego prawidłowego rozwoju, iż wymieniana jest 

zawsze na początku kwalifikacji wszystkich potrzeb. Dziecko wychowujące się w rodzinie 

spełniającej jego potrzeby, nie będzie wykazywało postaw lękowych. J. Rembowski uważa, 

że „miłość otoczenia, akceptacja rodziców i zwartość rodziny jest podstawą poprawnego 

psychospołecznego rozwoju dziecka”30. Wszystkie dzieci mają potrzeby, jednak u dzieci 

niepełnosprawnych są one wielokrotnie większe a ich wychowanie i rozwój umożliwiający 

uczestnictwo w życiu społecznym w granicach ich możliwości jest odpowiednio trudniejszy. 

Dlatego też znaczenie roli rodziny w ich przypadku jest szczególnie ważne. „Do 

najważniejszych czynników tkwiących w środowisku rodzinnym, które zapewniają 

prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka należą: 

 świadomość wychowawcza rodziców, 

 atmosfera w rodzinie, charakteryzująca się poczuciem więzi, umiejętnością 

współżycia i współdziałania, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem, 

 umiejętność organizowania procesu wychowania w rodzinie, 

 umiejętność łączenia wychowania w rodzinie z innymi formami oddziaływania 

wychowawczego, zwłaszcza z przedszkolem”31. 

A.M. Tchórzewski uznaje, że „wychowanie w domu rodzinnym należy traktować jako 

pewną ustawiczną propozycję (...) skierowaną na wychowywanego, którą może on 

zaakceptować, przyjąć lub odrzucić. Takie podejście do wychowania w rodzinie gwarantuje 

każdemu podmiotowi prawo do własnej autonomii i wolności, szanuje godność wszystkich 

                                                           
27 Zob. M.Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004, s.311. 

28E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006, 

s. 111. 

29S.Kawula,J. Brągiel,A.W. Janke, Pedagogika rodziny, Toruń 1997, s. 55-56. 

30J.Rembowski, Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986, s. 198. 

31H.Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Warszawa 1999, s. 214-215. 
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osób. Stąd wychowanie w rodzinie jawi nam się bardziej jako swoiste przekraczanie 

przestrzeni międzypodmiotowej, opartej na współdziałaniu i współdoznawaniu wszystkich 

osób, zmierzających do rozwoju i przystosowania jednostek do życia, aniżeli jako interwencja 

powodująca trwałe zmiany w osobowościach jednostek”32. 

Według I. Obuchowskiej to właśnie „autonomia dziecka jest warunkiem wychowania i 

wyznacza jego skuteczność. Bywa przez rodziców lekceważona, ograniczana, tłumiona bądź 

zniekształcana” Podejrzewa ona również, że „tak różne relacje między rodzicami a autonomią 

ich dziecka występują szczególnie w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych”33.  

Rodzice dziecka niepełnosprawnego bardzo często ograniczają mu możliwości 

samodzielnego podejmowania różnorodnych działań, ignorując w ten sposób jego potrzebę 

autonomii, dającą mu prawo do stanowienia norm samemu sobie. Powody takiego 

postępowania są różne, ale najczęściej spowodowane są obawą o zdrowie dziecka, przesadną 

troską o utrzymanie porządku, obawą o reakcję otoczenia na chorobę dziecka, potrzebą 

kontroli. Często spotykanym powodem jest fakt, iż uważają oni, że ich dziecko jest na tyle 

niesamodzielne, że i tak poprawnie nie wykona żadnych działań, nawet tych których samo 

chce. Podejmują więc wszystkie decyzje jak i działania za nie. Rozwój autonomiczny dziecka 

blokuje:  

 zmuszanie go do wykonywania różnego rodzaju czynności bez jego woli, 

 ciągła ingerencja w wykonywanych przez dziecko czynności, 

 ścisła kontrola wszystkich jego działań, 

 ograniczanie okazji do kontaktów z innymi ludźmi, 

 ograniczanie wolności wyboru, 

 ciągła krytyka, 

 nieustanne rozkazy i nakazy, 

 podejmowanie działań wpływających osłabiająco na jego próby usamodzielniania się, 

 wyręczanie go we wszystkich możliwych czynnościach. 

Wszystkie te działania uniemożliwiają dzieciom niepełnosprawnym możliwość 

samodzielnego rozwoju, podejmowania działań z własnej inicjatywy. Dziecko takie jest 

wprawdzie posłuszne, ale uzależnione od swoich opiekunów, bez których nie podejmie 

żadnychdziałań i nie będzie wykazywało chęci dążenia do niezależności, bez względu na jej 

zakres. Tak wychowywane dziecko oprócz swojej niepełnosprawności fizycznej i\lub 

umysłowej, staje się również niepełnosprawne społecznie. Pojawiający się lęk przed 

samodzielnością wzmaga jego izolację i ogranicza kontakty z rzeczywistym światem. 

Natomiast wsparcie rodziny w realizacji potrzeby samodzielnego działania i niezależności 

dziecka korzystnie wpływa na rozwój jego osobowości. Jego chęć aktywności życiowej 

przejawiająca się w działaniach, które chce i może wykonać, nie powinna być w żaden sposób 

ograniczana. Podobnie jak kontakt z rówieśnikami i innymi ludźmi, który zaspokaja naturalną 

potrzebę aktywności społecznej i ułatwia integracje w innych dziedzinach życia, zapewniając 

jednocześnie zadowalające funkcjonowanie psychospołeczne. 

Podsumowując przedstawione informacje i rozważania nie sposób nie zauważyć 

poprawiającej się sytuacji psychospołecznej dzieci niepełnosprawnych. Jakość ich 

funkcjonowania w społeczeństwie staje się tematem ważnym dla nich samych jak i dla 

środowiska, w którym żyją. Ich potrzeby zostają zauważane, powoli ulega zmianie model 

wychowywania, który ukierunkowywany jest na poszanowanie ich prawa do własnej 

odrębności i respektowanie ich woli. Pewna część społeczeństwa zauważająca coraz częściej 

pozytywne strony integracji i korzyści z niej wynikające i jest tym procesem coraz bardziej 

                                                           
32 A. M.Tchórzewski, Funkcje edukacyjne rodziny, Bydgoszcz 1990, s.10-11. 

33 I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Zarys problemów, [W:] R. Ossowski (red.), Sytuacja 

życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, WSP, Bydgoszcz 1993, s.20-21. 
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zainteresowana. Mimo tego odczuwalnego, pozytywnego rozwoju, sytuacja psychospołeczna 

dzieci niepełnosprawnych jest nadal dla wielu z nich dosyć trudna. Borykają się one z 

przeciwnościami losu i różnego rodzaju ograniczeniami, do których zaliczyć można 

chociażby niesprzyjającą społeczną mentalność. Obecne społeczeństwo powinna cechować 

naturalna akceptacja niepełnosprawności, tolerancja, zrozumienie i chęć wsparcia w osiąganiu 

sukcesów rozwojowych. Rzeczywistość jednak przedstawia nieco inny obraz zachowań 

wobec nich, charakteryzuje je niezrozumienie, niechęć i strach przed tym co nieznane.  
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