
Moje dziecko ma problemy w nauce 

 W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba 

wykrywanych różnego rodzaju zaburzeń związanych z 

rozwojem dziecka. Wiąże się to z wieloma czynnikami, w tym 

m.in.: z większym dostępem do diagnozy psychologiczno - 

pedagogicznej, nowymi narzędziami diagnostycznymi, a także poziomem wiedzy  rodziców, 

nauczycieli, specjalistów pracujących z dzieckiem.  

Zdarza się, że rodzic poproszony przez wychowawcę czy specjalistę o przeprowadzenie 

diagnozy dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej jest przerażony myślą, że „coś z moim 

dzieckiem może być nie tak”. Oczywiście każdy z nas życzyłby sobie wszystkiego najlepszego dla 

swoich latorośli, ale myśląc w ten sposób często nie zauważamy, albo nie chcemy zauważyć  jak duży 

wysiłek musi włożyć dziecko, by spełnić  nasze nadzieje i oczekiwania.  Coraz częściej uczniowie 

mający nawet dobre możliwości intelektualne, nie są w stanie opanować przewidzianego dla danego 

etapu edukacji poziomu umiejętności pisania, czytania lub dokonywania operacji matematycznych. 

Przykładami zaburzeń umiejętności szkolnych są: 

• Zaburzenia czytania (dysleksja) 

• Zaburzenia rozumowania matematycznego (dyskalkulia) 

• Zaburzenia pisania (dysortografia, dysgrafia) 

Radzenie sobie z tego typu problemami w domu rodzinnym niejednokrotnie ogranicza się 

do stwierdzeń „musisz więcej czytać ”, „musisz więcej pisać”, itp. Efektem tego jest nałożenie 

na dziecko wielu dodatkowych obowiązków, które mogą nie tylko zniechęcić je do podejmowania 

dalszego wysiłku, ale mogą mieć efekt przeciwny do zamierzonego. Działając w ten sposób staramy 

się bowiem przeciwdziałać zaobserwowanym objawom, podczas gdy przyczyny mogą być znacznie 

bardziej złożone. 
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Co w takim razie robić? Jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko ma trudności w nauce
2
, warto 

rozwiać wątpliwości i porozmawiać z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem czy psychologiem. 

Nawet bez konsultacji każdy rodzic ma prawo do bezpłatnej diagnozy dziecka w publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. Tu jednak może narodzić się kolejna błędna myśl: „Jeśli coś znajdą 

to moje dziecko będzie wyśmiewane, będzie traktowane jak odmieniec”. Otóż nic bardziej mylnego! 

Kontynuacją tego myślenia będzie bowiem zaprzestanie jakichkolwiek działań mogących pomóc 

dziecku.  Mitem jest również to, że dostarczając do szkoły opinię, czy orzeczenie z poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, uczeń jest wyśmiewany, czy wyszczególniany na forum klasy. 

Informacje zawarte w opinii służą poprawie sytuacji ucznia w szkole, a nie jej pogorszeniu. Opinia, czy 

orzeczenie (z pewnymi wyjątkami) nie zwalniają ucznia z opanowania umiejętności przewidzianych w 

podstawie programowej dla danego etapu edukacji, np. uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na upośledzenie w stopniu lekkim musi opanować zakres materiału 

przewidziany w danej klasie w stopniu koniecznym, by móc być promowanym do następnej klasy 

(świadczą o tym otrzymywane oceny).  Warto jednak zauważyć, że szkoła może posłużyć się 
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 http://www.edukacja.edux.pl/p-4595-specyficzne-trudnosci-w-uczeniu-sie-przyczyny.php 
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 Zob. różnego rodzaju objawy trudności w nauce w zależności od wieku dziecka 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5446 



dodatkowymi środkami i formami pomocy (np. wydłużanie czasu pracy, przygotowanie kart pracy, 

możliwość pisania testu kończącego szkołę podstawową na komputerze, zaplanowanie zajęć 

dodatkowych, itd.), celem poprawy funkcjonowania dziecka w szkole.  

Wiedza na temat tego, kto posiada opinię czy orzeczenie jest zarezerwowana wyłącznie 

dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem i pozostaje tak do końca trwania szkoły 

podstawowej. Podpierając się wieloletnim  doświadczeniem trzeba podkreślić, że nie zdarzają się 

przypadki wyśmiewania dzieci z powodu dysleksji, czy innych zaburzeń rozwojowych, więc dziecko 

nie staje się tzw. „odmieńcem”, tym bardziej że problem specyficznych trudności w nauce dotyczy 

dużej grupy dzieci. 

Gdzie można zdiagnozować dziecko? Diagnozą dzieci zarówno pod kątem zaburzeń 

zachowania, jak i niepowodzeń szkolnych zajmują się poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 

Warto jednak zwrócić uwagę na moc prawną i zakres świadczonych usług w poszczególnych 

poradniach. Poradnie publiczne (bezpłatne) mają moc prawną wydawania nie tylko opinii ale i 

orzeczeń np. o kształceniu specjalnym, zagrożeniu niedostosowaniem społecznym itp., natomiast 

poradnie niepubliczne (świadczące usługi odpłatnie) wydają opinie na temat funkcjonowania 

intelektualnego / społeczno – emocjonalnego dziecka np. o stwierdzeniu dysleksji, dysgrafii, itp.
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U dzieci zdiagnozowanych pod kątem różnych trudności w nauce widać wyraźne postępy 

edukacyjne. Wiąże się to okazywaną akceptacją dziecka, podjęciem wspólnych działań zarówno w 

domu, jak i szkole, a także wzmocnieniem motywacji ucznia we własne siły i możliwości. 

Podsumowując, kiedy widzisz czy otrzymujesz sygnały, że dziecko ma trudności w nauce,  

warto posłuchać  wewnętrznego głosu rozsądku, a może wychowawcy, nauczyciela czy specjalisty i 

zdiagnozować dziecko, by zapewnić mu optymalne warunki do nauki i wychowywania. 

W kwestii przybliżenia tematu specyficznych trudności w nauce i specjalnych potrzeb 

edukacyjnych dziecka  oraz otrzymania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego warto zajrzeń na 

poniższe strony internetowe i  publikacje: 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/MEN_specyficzne_trudnosci.pdf 

http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download

=609:moje-dziecko-w-przedszkolu-i-szkole.-poradnik-dla-rodzicw&id=71:materiay-do-

przeprowadzenia-spotka-z-rodzicami 

http://www.edukacja.edux.pl/p-4595-specyficzne-trudnosci-w-uczeniu-sie-przyczyny.php 

 

pedagog szkolny 

Tomasz Art 
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 Na stronie internetowej szkoły zamieszczono aktualny wykaz poradni psychologiczno – pedagogicznych 

zarówno publicznych jak i niepublicznych. 


