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Komunikacja z rodzicami 
dziecka niepełnosprawnego



Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

Szanowni Państwo,

W ramach dzisiejszego sympozjum poświeconego 
tematyce „Jak porozumiewać się z innymi” 

zreferuję temat 

„komunikacja z rodzicami dziecka niepełnosprawnego”

Ten temat można też ująć  w sposób prostszy,

można by nazwać 

„przedstawieniem życia rodzinnego od środka”



Życie każdej rodziny jest procesem indywidualnym, 
podobnie jak życie każdego z nas. 

Teorie, badania psychologiczne czy socjologiczne 
pozwalają w jakiś sposób opisać, wyjaśnić i zrozumieć 
to, co powtarzalne czy bardziej powszechne, gubią z 

konieczności to, co indywidualne i jednostkowe.

Być może słuchając mojego wystąpienia będziecie 
Państwo myśleli o rodzinach, z którymi pracujecie, 

które znacie część   z usłyszanych treści pozwoli Wam 
lepiej zrozumieć procesy w nich zachodzące, częścią 

kolejną „opowieści o danej rodzinie” będzie jej 
indywidualna historia. 

I to tworzy całość  życia rodzinnego „od środka”. 



Jeśli przyjąć, że najprostsza definicja rodziny,
określa ją jako zbiór osób, które na siebie
wpływają to można postawić pytanie:

„Jaki wpływ na rozwój życia rodziny ma 
pojawienie się w niej dziecka z 

zaburzeniami rozwoju?”

Próbą odpowiedzi na te pytanie jest koncepcja 
Prof. Dr Eriki Schuchardt(uniwersytet w 

Hanowerze).
Koncepcję tę można przedstawić jako koncepcję 

przekształcania się postaw - koncepcja 
przezwyciężania kryzysu.



Kiedy przychodzi wiadomość o niepełnosprawności

dziecka pierwszą reakcją  jest szok. 

Pojawia się ogromny lęk przed nieznanym, rodzice czują

się nieprzygotowani do konfrontacji z sytuacją,  która  

w tak dramatyczny sposób odbiega od norm znanego                                          

im życia. 

Automatycznie zostają włączone mechanizmy obronne. 

Rodzice nie są bowiem w stanie „unieść”

wiadomości o niepełnosprawności, spotkać się czy

skonfrontować z tak odmiennym doświadczeniem

czy też sytuacją różną od ich oczekiwań. Główną cechą

tego stanu „zawieszenia” jest zaprzeczenie.



Kolejna faza to faza niepewności aby oddać pełny jej

klimat wyróżniono w niej trzy możliwe podfazy.

Mogą one występować w wspólnie lub niezależnie od

siebie: podfaza niewiedzy, niepewności i niemożności

przyjęcia.

Ujmując rzecz obrazowo, w głowie i emocjach

rodziców pojawia się powtarzający się zestaw

poruszających ich pytań odpowiedzi i zaraz po nich

pojawiających się ponownie wątpliwości:

„Cóż to znaczy? 

Czyżby to rzeczywiście coś oznaczało? 

To musi być przecież jakaś pomyłka”



Te trzy elementy, a właściwie zmaganie się przez

rodziców z wątpliwościami i lękami, niewiedzą,

niepewnością, przyjęcia czy wręcz odrzucenia

diagnozy tworzą emocjonalny klimat pierwszej fazy

procesu zmagania się z kryzysem.

Kolejną fazą jest faza pewności. Rodzice są już

gotowi na poziomie poznawczym przyjąć wiadomość

o niepełnosprawności dziecka, ale na poziomie

emocjonalnym nadal żyją nadzieją, że diagnoza jest

pomyłką. W tej fazie rozmowa z rodzicami nt.

diagnozy, jaka otrzymało dziecko może okazać się dla

nich pomocna bo sami zaczynają szukać informacji o

problemie.



Następnie pojawia się doświadczenie, które

można opisać stwierdzeniem

„W końcu do mnie dotarło” 

Rodzice doświadczają ogromnej ilości uczuć

związanych z ostatecznym dopuszczeniem do

świadomości informacji, że ich dziecko jest

niepełnosprawne.

Przeżywają wówczas intensywne emocje żalu,

bólu , buntu i szamocą się z pytaniem

”Dlaczego właśnie ja?”



Ten swoisty protest i bunt rodziców nazywany jest                    
fazą agresji.

Przeżywane przez nich emocje, znajdują ujście w postaci 
takich zachowań. 

W jakimś sensie jest to agresja
”przeciwko wszystkim i niczemu” 

bo przecież nie są w stanie dotrzeć do jakiegoś jednego 
bodźca, który  spowodował kryzys i przeciwko niemu 

zwrócić całą swoją złość.
Faza jest ta trudna dla rodziców jak i dla specjalistów                  

i osób,   którzy mają z nimi stały kontakt. 
Jest ona niezbędna, aby proces radzenia sobie z kryzysem 

mógł dalej postępować. 
Jeśli nie ma agresji to nie ma też doświadczenia,  siły, 

energii, którą można wykorzystać albo w postaci 
zachowań agresywnych albo przekształcić w działanie.



Energia, która doszła do głosu tak wyraźnie w 

poprzedniej fazie, w kolejnej fazie „układania się” 

zostaje przekształcona w działanie. 

Ma ona zazwyczaj dwa kierunki: 

• świat lekarzy i specjalistów oraz

• „wiara w cuda”

Oba te kierunki mają wspólny cel: 

• usunięcie ostatecznej diagnozy

• znalezienie  remedium, które wszystkim zaradzi.

Kiedy podjęte działania nie skutkują rodzice 

doświadczają rezygnacji,  zwątpienia –

„po cóż... przecież wszystko jest bez sensu”



Kolejna faza, to faza depresji. 

Rodzice mają poczucie bycia opuszczonym, 

odczuwają stratę. 

Jest to faza, w której rodzice przeżywają emocje, 

których wcześniej nie dopuszczali do świadomości 

Dodam też, że w przypadku typowych zaburzeń 

depresyjnych Erika Schuchardt

podkreśla zwłaszcza jeden: 

bezbrzeżny smutek



Dopiero faza „godzenia się, przyjęcia akceptacji” to

moment nie tylko poznawczego „przyjęcia do wiadomości”,

ale także emocjonalnego zaakceptowania faktu, że jest się

matką, ojcem niepełnosprawnego dziecka, to też moment

zaakceptowania swojego niepełnosprawnego dziecka

zobaczenie własnych ograniczeń i możliwości, zobaczenie

ograniczeń i możliwości u dziecka.

To faza odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?, zgadzam się

na moją indywidualność, ...żyję nie przeciwko kryzysowi,

ale z kryzysem.

Zauważyć można przy okazji, że ten rodzaj refleksji

w obecnej kulturze masowej nie jest popularny.

Dzisiaj faworyzowany trend, można nazwa „ nie chodzi o to,

aby być sobą, chodzi o to by być jak celebrity”



Kolejna faza to faza aktywności . 
To rodzice się zmienili teraz próbują zmieniać warunki 

zewnętrzne. Szukają (ponownie) miejsc specjalistycznej 

pomocy, odwiedzają poradnie rehabilitacyjne , pracują z 

własnym dzieckiem. 

W końcu podejmują też społeczną  aktywność, która jest 

wyrazem ich solidarności z innymi, którzy tak jak ich dzieci 

lub oni sami znaleźli się w podobnej sytuacji. 

Ta faza nosi nazwę fazy solidarności. 
Nie ma już w niej oczekiwania na ”wybawienie z zewnątrz”. 

Rodzice interesują się rozwojem dziecka, realnie oceniają jego 

możliwości i osiągnięcia. 

Dbają o jego potrzeby także własne.



Proszę Państwa ten” środek rodzica „jest niezwykle ważny.

Wrócimy do stwierdzenia, że najprostsza definicja rodziny, określa ją

jako zbiór osób, które nawzajem na siebie wpływają.

Można przez chwilę wykonać eksperyment myślowy i spróbować

wyobrazić sobie, jak rodzice doświadczający tych wszystkich emocji

kontaktują się z dzieckiem, jak te przeżywane emocje, wpływają na to,

w jaki sposób się z nimi bawią, jak kładą do snu, chodzą na spacer,

jak je po prostu kochają. Z jakimi myślami przygotowują dla

Niego posiłki, uczestniczą w rodzinnych spotkaniach.

Przedstawiona koncepcja to oczywiście jedynie próba nazwania,

opisania i zrozumienia indywidualnego, ludzkiego doświadczenia.

Samo w sobie jest ono zdecydowanie bardziej różnorodne.

Mam nadzieje, że mimo swoich ograniczeń, koncepcja ta pozwoli lepiej

zrozumieć zachowania rodziców, z którymi Państwo będziecie

kontaktowali się w swojej pracy zawodowej



Warunki udanej rozmowy

 Zorganizuj otoczenie

 Słuchaj uważnie, co mówi rodzic. Okaż mu to

 Podtrzymuj kontakt poprzez zachęcanie rodzica do rozmowy

 Wyjaśniaj wątpliwości. Stosuj parafrazę.

 Zadawaj pytania otwarte

 Daj rodzicowi znać, że rozumiesz, co przeżywa – „mam wrażenie, 
że jest to dla pana trudne”, „Pewnie jest pani z tego zadowolona”

 Używaj komunikatu „ja”

 Bądź uprzejmy. Staraj się zrozumieć. Kiedy jest to konieczne okazuj 
stanowczość

 Trzymaj się tematu. Gdy rodzic wprowadza dygresje, zwróć jego 
uwagę na istotne wątki.

 Stosuj zwięzłe 



Wybrane blokady w porozumiewaniu się

 wg Thomasa Gordona – „Wychowanie bez porażek w praktyce”

 Rozkazywanie, polecenie, wezwanie

 Ostrzeżenie, groźba, atak

 Moralizowanie, pouczanie

 Dyktowanie rozwiązań

 Przekonywanie poprzez naleganie

 Ocenianie, osądzanie, stawianie zarzutów

 Ośmieszanie, wyzwiska

 Analizowanie, interpretowanie

 Wypytywanie, przesłuchiwanie

 Wycofywanie, odwracanie uwagi od tematu



Negatywne skutki wprowadzania barier 
komunikacyjnych:

 blokują chęć mówienia
 nastawiają obronnie
 zniechęcają do kontaktu z nauczycielem
 generują poczucie niższości
 oburzają, wzbudzają gniew i chęć konfrontacji
 wzbudzają poczucie winy
 dają znać o braku akceptacji
 rodzic może poczuć się niezrozumiany, nie szanowany
 pozostawiają uczucie frustracji
 dają odczuć, że nauczyciela nie interesuje co do 

powiedzenia ma rodzic



Niektóre pułapki w kontakcie z rodzicem

 Pułapka lęku
 Pułapka złości
 Pułapka poczucia winy
 Pułapka dobrych rad
 Pułapka urazy
 Pułapka uwiedzenia
 Pułapka walki o władzę
 Pułapka usprawiedliwień
 Pułapka rezygnacji z kontaktu
 Pułapka narzucania kontaktu



Motywowanie rodziców do współpracy

 Nawiązuj pozytywny kontakt z każdym rodzicem
 Okazuj rodzicom, iż są dla ciebie ważnymi partnerami w 

wychowywaniu dziecka
 Staraj się wysłuchać ich i zrozumieć
 Traktuj ich życzliwie i z szacunkiem
 Zachęcaj do otwartego wypowiadania opinii
 Podkreślaj mocne strony dziecka, zauważaj w rozmowie z 

rodzicem jego osiągnięcia

 Komunikuj się efektywnie
 Nie unikaj kontaktów z rodzicami dzieci, które sprawiają 

trudności swoim zachowaniem



DZIĘKUJĘ   ZA    UWAGĘ




