
Trudności szkolne dzieci 

 

 

 
 Większość klientów poradni to dzieci wykazujące różnego rodzaju trudności 

w nauce, nie radzące sobie z programem nauczania. Rodzice najczęściej bardzo 

dobrze orientują się w rodzaju kłopotów, jakich doświadczają ich dzieci, potrafią 

opisać, z czym dziecko sobie nie radzi w procesie uczenia się. Kontaktują się z 

wychowawcą klasy, bywa, że znają doskonale program nauczania, tak jakby uczyli 

się razem z dzieckiem. Często jednak nie wiedzą, jak dziecko radzi sobie 

emocjonalnie z sytuacją trudności szkolnych, jak je przeżywa, jaki one mają wpływ 

na jego psychikę i funkcjonowanie w szkole i w domu. 

 Rozmowa o szkole często ogranicza się do pytania o stopnie. Tymczasem 

rozmowa dająca dziecku przestrzeń do podzielenia się swoimi emocjami – złością, 

wstydem, gniewem, lękiem, poczuciem frustracji byłaby doskonałą okazją do 

udzielenia dziecku wsparcia, odreagowania trudnych emocji, omówienia i 

zrozumienia przez dziecko różnych trudnych sytuacji w szkole.  

Bardzo ważne jest jak reagujemy na komunikaty dziecka dotyczące jego trudności 

szkolnych. Często te komunikaty wywołują w rodzicach szereg negatywnych 

emocji (lęk, złość, obawa, irytacja), z którymi nie zawsze potrafią sobie poradzić. 

Czasem przywołują własne, negatywne przeżycia związane ze szkołą, których 

doświadczyliśmy, jako dzieci, często rodzą agresję i złość (jawną lub tłumioną) 

wobec szkoły lub wobec dziecka. Wtedy nie jesteśmy gotowi, by cierpliwie, 

spokojnie i bez lęku porozmawiać z dzieckiem o sytuacji w szkole, nie dajemy mu 

wystarczające przestrzeni do podzielenie się swoimi przeżyciami Najczęściej 

komunikaty dziecka świadczące o trudnościach szkolnych zderzają się z wizją 

rodziców, jak ich dziecko powinno sobie radzić. Te wizje „idealnego ucznia” nie 



uwzględniają prawa dziecka do popełniania błędów i doświadczania różnego 

rodzaju trudności.  

Dotykamy tu problemu akceptacji dziecka takim, jakie ono jest, niezależnie 

od jego osiągnięć czy porażek. Moim zdaniem rodzice przywiązują często zbyt 

ważną wagę do ocen szkolnych, tymczasem badania pokazują, że wyniki szkolne 

uzyskiwane przez dziecko na etapie edukacji podstawowej, nie są decydującym 

czynnikiem w osiągnięciu życiowego sukcesu, satysfakcji zawodowej w dorosłym 

życiu. Ważne jest „nie spinanie się” rodziców w sytuacjach trudności szkolnych 

dziecka, zdrowy dystans i emocjonalna zgoda na to, że dziecko może mieć różne 

trudności i ma prawo popełniać błędy i doświadczać trudności.  

Z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego niekorzystna jest sytuacja, gdy 

wymagamy od dziecka, by było dobrym uczniem, gdy uczymy go rywalizacji. Jeśli 

uzyskiwane przez dziecko oceny zadowalają go i nie zagrażają pozostaniem w tej 

samej klasie, sprawy związane z nauką szkolną powinno się pozostawić dziecku. 

Tego typu postawa jest bardzo trudna do przyjęcia przez większość rodziców.                    

Z reguły przejmują oni zbyt dużą odpowiedzialność za naukę dziecka. Uczą się 

razem z dziećmi, dopytują, czy odrobiły lekcje, pytają o sprawdziany i stopnie,                     

o spakowane tornistry itp. W ten sposób zastępujemy dzieci w wypełnianiu ich 

obowiązków, nie uczymy brania odpowiedzialności za sprawy związane ze szkołą. 

Dziecko kształtują też w sobie poczucie, że skoro rodzic tak bardzo angażuje się w 

jego naukę to znaczy, że w niego nie wierzy i że ono samo prawdopodobnie nie 

podołałoby swoim obowiązkom. Dziecko poddaje się wówczas dominacji rodzica, 

a to nieuchronnie prowadzi do powstania problemów w przyszłości. Nie znaczy to, 

że powinniśmy zostawić dziecko z jego problemami zupełnie samo. Nasza rola to 

nie przejmować odpowiedzialności i nie uczyć się za dziecko, ale towarzyszyć mu, 

wspierać i być, kiedy zwróci się o pomoc.  

 



Przyczyny niepowodzeń szkolnych leżą zwykle w poznawczej sferze rozwoju. 

Może to być upośledzenie rozwoju umysłowego lub jego opóźnienie. Najczęstszą 

przyczyną jest jednak nieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji 

intelektualnych. Bardzo często spotykamy się ze specyficznymi trudnościami w 

nauce czytania lub/i pisania przy prawidłowym poziomie funkcjonowania 

poznawczego. Trudności te nazywamy dysleksją rozwojową.  

Ważne jest, by pamiętać, że każde dziecko ma własne tempo i rytm rozwoju. 

Nasze oczekiwania nie powinny przekraczać możliwości dziecka. 

 Jednak przyczyny trudności edukacyjnych mogą również tkwić w 

pozaintelektualnej sferze rozwoju, mogą być związane z brakiem dojrzałości 

emocjonalnej i społecznej, wynikać z cech nadpobudliwości, wiązać się z różnymi 

trudnościami emocjonalnymi uwarunkowanymi sytuacją rodzinną, życiową.  

Często rodzica sami stawiają szybką diagnozę niepowodzeń szkolnych dziecka, 

twierdząc, że jest ono leniwe, „nie uczy się, to ma trudności”. Tymczasem jest to 

odwrócenie przyczyny i skutku. Dziecko nie lubi się uczyć, niechętnie siada do 

nauki, bo doświadcza różnego rodzaju trudności. Trudności są wiec przyczyną, a 

nie skutkiem. To fakt istnienia trudności uruchamia tendencję do unikania sytuacji, 

która kojarzy się z wysiłkiem nie przynoszącym zamierzonego rezultatu.  

Wszyscy mamy tendencję do unikania czynności sprawiających nam trudność, 

naturalne jest zatem unikanie tych sytuacji przez dziecko. Ważne jest, aby niechęć 

dziecka przełamywać. Będzie to możliwe, gdy będziemy dostrzegać każdy wysiłek 

dziecka, nawet najmniejszy postęp. Okazywanie swojego niezadowolenia, także w 

sposób niewerbalny, nie do końca przez nas uświadomiony, nie pomoże dziecku 

mobilizować się do wysiłku i kształtować wiarę w siebie.  

 

 

 



Jeśli trudności dziecka budzą nasz niepokój warto skorzystać ze 

specjalistycznej pomocy. Zachęcamy do skorzystania z usług poradni, gdzie 

otrzymacie państwo diagnozę przyczyn trudności szkolnych, informacje 

dotyczące metod wsparcia dziecka w domu i zalecane formy pomocy w 

środowisku szkolnym. 
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Inspiracją do napisania artykułu była książka Barbary Jakubowskiej „Jak mądrze 
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