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Droga do samodzielności - rola rodziców  

 

 
Proces kształtowania się tożsamości jest procesem intrapsychicznym, ale dokonuje się 

w kontakcie z otoczeniem społecznym – z różnymi ludźmi, grupami społecznymi, 

światopoglądami, religiami, ideami politycznymi. W wyniku tych kontaktów młoda osoba 

uzyskuje wiedzę na temat swoich zalet i wad, oczekiwań, marzeń, a także na temat swojego 

otoczenia: możliwych stylów życia, możliwych ścieżek edukacji czy rozwoju zawodowego. 

Jest to proces niezbędny do tego, aby młoda osoba świadomie podejmowała samodzielne 

decyzje, dokonywała wyborów idei lub obszarów działania ważnych dla niej ze względu na 

jej potrzeby, aspiracje i plany życiowe, określała swój stosunek do religii, preferencji 

politycznych, a także angażowała się w życie wybranych grup. Hamowanie tych procesów 

prowadzi w nieunikniony sposób do problemów w rozwoju tożsamości. Od najmłodszych lat 

najważniejszą rolę w procesie budowania tożsamości pełnią rodzice dziecka. Kontrolowanie  

i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem wydają się kluczowe w otwieraniu lub 

zamykaniu drogi do samodzielności niepełnosprawnego dziecka. 

Jak kształtuje się tożsamość? 

Tożsamość kształtuje się przez całe życie, ale swoją kulminację proces ten osiąga  

w okresie wczesnej adolescencji (10/12 – 14/15 lat), późnej adolescencji (14/15 – 19 lat)  

i wyłaniającej się dorosłości (19-25 lat). Według E.H. Eriksona (200) młody człowiek przez 

całe swoje dotychczasowe życie zdobył pewne umiejętności, które wspierają kształtowanie 

się tożsamości. Te podstawowe umiejętności to ufność, autonomia, inicjatywa i poczucie 

kompetencji. Jeśli w domu rodzinnym i dalszym otoczeniu dziecko miało szansę je 

ukształtować, to wzrasta szansa na to, że dzięki nim prawidłowo przebiegnie dalszy proces 

formowania się tożsamości (Rys.1.). 

Dzięki ufności, kształtującej się już w pierwszym roku życia, dziecko potrafi zaufać 

sobie i innym ludziom. Nie jest nadmiernie podejrzliwe czy nieśmiałe, ale jednocześnie 

potrafi rozpoznać niebezpieczeństwo, dzięki czemu nie angażuje się w sytuacje czy 

zachowania zagrażające mu. We wczesnym dzieciństwie buduje się autonomia czyli 

poczucie odrębności. Człowiek kształtuje własną wolę i uczy się ją sygnalizować. W średnim 

dzieciństwie buduje się inicjatywa. Mały człowiek samodzielnie inicjuje działanie, podejmuje 

się różnych działań i sam proponuje je innym osobom. W pierwszych latach nauki szkolnej 

rozwija się poczucie kompetencji. Dzięki doświadczeniom sukcesów dziecko poznaje swoje 

mocne strony i nabiera poczucia, że może sukcesy powtarzać. Nabiera poza tym umiejętności 



Rękosiewicz, M. (2011). Droga do samodzielności - rola rodziców, Remedium, 10 (224), 24-25. 

 2 

efektywnej pracy w grupie, współpracy z innymi osobami. Człowiek, który ukształtował 

powyższe umiejętności charakteryzuje się nadzieją, oraz tym, że potrafi wyrażać własną 

wolę, potrafi być stanowczy i ma poczucie kompetencji. Bez tych umiejętności trudno 

budować tożsamość. Dzięki nim człowiek nie obawia się eksplorowania, czyli rozpoczęcia 

ścisłego procesu formowania się tożsamości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola i opieka rodzicielska w budowaniu tożsamości 

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, postrzegając je błędnie jako 

„wieczne dzieci”, mogą sprawować nad nimi nadmierną kontrolę i zachowywać się wobec 

nich nadopiekuńczo, co w konsekwencji może wtórnie upośledzać dzieci. Weźmy za przykład 

dziecko, które ma problemy z planowaniem, tj. z myśleniem przyczynowo-skutkowym. 

Nadopiekuńczy i nadmiernie kontrolujący rodzic nie pozwoli takiemu dziecku samodzielnie 

się ubierać i planować, w co się ubierze w zależności od pogody, tylko przygotuje dziecku 

ubranie i przypilnuje je, aby się dobrze ubrało, ewentualnie ubierze je sam. Rodzic 

niedostatecznie opiekujący się dzieckiem i niedostatecznie je kontrolujący zostawi dziecko 

samemu sobie, nie przygotuje dziecku ubrania, ale także nie sprawdzi, czy samo się ubrało. 

Zarówno nadmiar kontroli, jak i nadmiar opiekuńczości nie służą dobrze rozwojowi dziecka, 

w tym rozwojowi jego tożsamości (Stelter, 2009).  

Dziecko, wobec którego rodzice są nadopiekuńczy, nie nauczy się samodzielności, nie 

będzie miało możliwości zbudowania poczucia kompetencji, nie będzie miało okazji do 

odnoszenia sukcesów ani ponoszenia porażek, a w konsekwencji poznania swoich mocnych  

Rys.1.: Umiejętności niezbędne do kształtowania tożsamości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eriksona (2000) 
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i słabych stron. Może wykształcić się u niego lenistwo, bo stale będzie oczekiwało, aż ktoś 

coś za nie zrobi. Otoczony nadmierną opieką nastolatek nie będzie miał możliwości 

prawidłowego uformowania tożsamości, bo będzie miał ograniczone możliwości eksploracji – 

nie sprawdzi się w różnych rolach. Przy braku możliwości eksplorowania otoczenia rozwinie 

się tożsamość nadana – nastolatek będzie miał problemy z dokonywaniem refleksji nad sobą  

i nie będzie miał pomysłu na własne życie. 

Rodzice nadmiernie kontrolujący ograniczają pomysły dziecka i uniemożliwiają ich 

realizację, narzucają swoją wolę, swoje pomysły i swoje rozwiązania problemów. Dziecko nie 

ma wtedy poczucia granic – jakie decyzje należą do niego, a jakie do rodzica, czy może mieć 

swoje tajemnice, czy wszystko dokładnie musi relacjonować rodzicom. Trudno mu także 

podejmować samodzielne decyzje, bo ciągle jest niepewne i oczekuje bycia 

„skontrolowanym” czy „pilnowanym” przez rodzica, a w dorosłym życiu przez pracodawcę, 

małżonka, itp. Jako osoba dorosła może mieć trudności w podejmowaniu współpracy z 

innymi ludźmi. Człowiek taki będzie zależny od czyjejś ostatecznej pomocy, oceny, od 

podjęcia przez kogoś decyzji w jego sprawie.  

Taka zależność, poczucie konieczności podporządkowania się innym osobom, 

przyjmowania ich ocen i osądów wiąże się też z poczuciem niższości, niską samooceną. 

Nadmiernie kontrolowany nastolatek w procesie rozwoju tożsamości będzie miał trudności z 

podejmowaniem zobowiązań, czyli z dokonywaniem wyborów (Liberska, 2007). Przy 

utrudnionej możliwości samodzielnego decydowania może rozwinąć się tożsamość 

moratoryjna – nastolatek będzie miał problem z podejmowaniem jakiegokolwiek większego 

wysiłku czy z realizowaniem swoich celów. 

Dzieci, których rodzice w ogóle nie kontrolują i nie sprawują nad nimi prawie żadnej 

opieki mogą mieć z kolei poczucie, że nie są warte uwagi, są dla nich nieważne lub im 

obojętne. Dzieci takie nie wiedzą, czy postępują prawidłowo i jak należy postępować. Nie 

mają samokrytycyzmu, mogą w związku z tym trafić w niebezpieczne towarzystwo czy 

angażować się w działania niebezpieczne dla nich i dla ich otoczenia. U takich nastolatków 

uformuje się tożsamość rozproszona – osoby takie nie są w stanie także w dalszej 

perspektywie angażować się w wybrane przez siebie obszary, ani podejmować samodzielnych 

decyzji co do kształtu własnego życia – zawodowego czy prywatnego. 

Co robić, by wspierać rozwój tożsamości dziecka? 

Jednym z najefektywniejszych zachowań wspierających optymalny rozwój tożsamości 

jest unikanie nadmiernej oraz niedostatecznej kontroli oraz nadmiernej i niedostatecznej 

opieki. Odnalezienie tego „złotego środka” nie jest łatwe, ale możliwe. Ważne jest, aby 
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nastolatek, dopóki może, działał samodzielnie. Podpowiadać lepsze rozwiązania można, gdy 

dziecko popełnia ewidentny błąd  lub nie wie, jak coś zrobić, (np. można podpowiedzieć,  

że drożdże rozpuszcza się lepiej w ciepłej, a nie zimnej wodzie, ale nie trzeba robić tego za 

dziecko). Warto przyjąć zasadę, że wyręczać dziecko będzie się tylko wtedy, gdy zadanie 

ewidentnie przerasta jego możliwości – np. nie rozumie nagle pojawiającego się na 

komputerze komunikatu w języku, którego nie zna. 

Ważne jest pokazywanie, a nie narzucanie możliwych rozwiązań różnych sytuacji. 

Warto przy tym wskazywać sposoby nakierowane na osiągniecie celu i rozwiązania 

akceptowane społecznie, bezpieczne dla dziecka i jego otoczenia. Niepełnosprawny 

intelektualnie nastolatek potrzebuje dokładnego i prostego objaśniania. Ważne, aby unikać 

etykietowania nastolatka jako niepełnosprawnego – tzn. pożądana jest postawa rodzica 

„Wyjaśnię ci, abyś wiedział, jak to zrobić”, a nie „Muszę ci to tłumaczyć, bo jak zwykle 

niczego nie rozumiesz”. 

Ważne jest zachęcanie dziecka do otwartej komunikacji tak, aby wiedziało, że w razie 

potrzeby zawsze może rodzica o coś zapytać lub poprosić o pomoc. Nie należy obawiać się 

pojawiającej się w wieku dorastania naturalnej tendencji do odrzucania dotychczasowej 

kontroli rodzicielskiej. Nastolatek w tym wieku chce decydować sam, sprawdzać granice 

możliwości swojego działania (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2008), często prowokuje 

rodziców, by sprawdzić, jak się zachowają. Chce, aby powierzano mu zadania, które musi 

wykonywać samodzielnie i to od niego zależy, w jaki sposób je wykona. Chce mieć też 

możliwość samodzielnego wybierania aktywności – ważne jest dla niego poczucie, że potrafi 

samodzielnie działać i wyznaczać sobie cele.  

Metoda drobnych kroków może ułatwić uczenie się samodzielności dziecka i ułatwiać 

rodzicom przystosowanie się niej. Na przykład nastolatek może uczyć się sam poruszać po 

mieście tramwajem w taki sposób, że najpierw (1) rodzic jeździ z dzieckiem tramwajem, 

potem (2) dziecko jedzie samo, a rodzic jedzie w drugim wagonie, stale kontrolując, czy 

dziecko dojechało bezpiecznie - zarówno rodzic jak, i dziecko mają wtedy poczucie 

bezpieczeństwa, a następnie (3) dziecko jeździ tramwajem zupełnie samo. Oczywiście tego 

typu proces nie trwa krótko, ale przynosi obopólne korzyści – nastolatek nie czuje się od razu 

rzucony na głęboką wodę, a rodzice czują się bezpieczniej mogąc przyglądać się temu, w jaki 

sposób dziecko sobie radzi. 

Przykłady zachowań charakteryzujących rodziców w optymalny sposób 

kontrolujących dziecko i sprawujących nad nim optymalną opiekę zestawiono w Tab.1. 
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Tab. 1. Optymalna opieka i kontrola nastolatka z niepełnosprawnością intelektualną – przykłady 

zachowań 

 pokazywać dziecku, jak wykonuje się różne czynności 

 wyręczać nastolatka, gdy sam nie jest w stanie wykonać danej czynności, np. przez ograniczenia 

sprawności intelektualnej 

 przypominać dziecku, że zawsze może o coś spytać lub poprosić o pomoc 

 pytać, czy potrzebuje pomocy 

 pozwalać samodzielnie decydować nastolatkowi, ingerować gdy grozi mu niebezpieczeństwo 

 podrzucać pomysły, ale nie narzucać ich 

 pozwalać działać samodzielnie 

 mimo nieudanych prób zachęcać nastolatka do podejmowania dalszych wysiłków w osiągnięciu celu 

 unikać etykietowania i wyjaśniania niepowodzeń niepełnosprawnością intelektualną 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stelter (2009) 

Sformułowanie odpowiedzi na pytanie „Kim jestem” nie jest łatwe dla żadnego 

młodego człowieka. Wymaga uprzedniego sprawdzania się w różnych sytuacjach. Dla 

dorastającego człowieka z niepełnosprawnością intelektualną może to być tym trudniejsze, że 

bywa często wychowywany „pod kloszem” – rodzice, mając obawy, zniechęcają go lub 

zabraniają mu zbyt odważnego poznawania świata. Nadmierna kontrola rodzicielska, tak jak 

lęk i poczucie inności, hamuje proces formowania się tożsamości. Stąd tak istotne jest 

odnalezienie „złotego środka” – kontrolowania i wspierania dziecka przy jednoczesnym 

powolnym wycofywaniu się i przyzwalaniu na samodzielną eksplorację i samodzielne 

podejmowanie decyzji. Szczególnie znaczące w tym względzie są najbliższe osoby w 

otoczeniu dorastającego człowieka – rodzice, nauczyciele, a także starsze rodzeństwo czy inni 

opiekunowie. 
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