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Przyczyny, zapobieganie i przezwyciężanie niepowodzeń w nauce oraz trudności w czytaniu i pisaniu. 

Problem niepowodzeń w nauce jest szczególnie istotnym zagadnieniem zwłaszcza obecnie, kiedy 

duża liczba dzieci już w pierwszych latach nauki potrzebuje pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

Rodzice, często z braku czasu i wiedzy, nie są w stanie sami rozwiązać problemów. Także możli-

wość specjalistycznej pomocy w ramach pracy korekcyjno-kompensacyjnej jest - jak na razie - ogra-

niczona. Jednocześnie czas reformy edukacji ma za zadanie zbudowanie systemu pomocy uczniom 

borykającym się z niepowodzeniami szkolnymi i trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

Dość znaczna część dzieci napotyka na większe lub mniejsze problemy w opanowaniu umiejętności 

czytania i pisania. Z trudnościami tymi dzieci nie potrafią się uporać bez dodatkowej pomocy na-

uczyciela, a i z jego pomocą przezwyciężenie niepowodzeń nie dokonuje się w prosty sposób. 

Trudności  w czytaniu i pisaniu mogą wynikać z różnych przyczyn i powstają na różnym podłożu. 

Do najważniejszych przyczyn powodujących trudności w czytaniu i pisaniu należą: 

 obniżona sprawność intelektualna; 

 przewlekłe schorzenia; 

 zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów, zwłaszcza wzroku i słuchu; 

 zaburzenia funkcji percepcyjno- motorycznych. 

 zaburzenia mowy; 

 zła sytuacja rodzinna; 

 brak pozytywnej motywacji do nauki; 

 brak pełnej dojrzałości szkolnej; 

 wadliwa metoda nauki czytania i pisania;  

Trudności w czytaniu i pisaniu bardzo rzadko powodowane są tylko jedną przyczyną. W większości 

przypadków chodzi tu o zespół czynników, które jednocześnie, choć z różną siłą wpływają na po-

wstawanie tych trudności. W pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania bar-

dzo istotne jest najwcześniejsze zdiagnozowanie przyczyny niepowodzeń, gdyż istnieją wtedy więk-

sze szanse skuteczniejszego oddziaływania korekcyjno-kompensacyjnego. 

Trudności w czytaniu i pisaniu mogą być spowodowane innymi niż wymienione wyżej przyczynami, 

a mianowicie deficytami rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych (słuchowych, 

wzrokowych i mięśniowo ruchowych) porównywane z normami odpowiadającymi wiekowi dziecka 

i ocenianymi na tle jego poziomu umysłowego. Zaburzenia te stanowią podłoże złożonych trudności, 

zwanych dysleksją, dysortografią i dysgrafią. 

M. Bogdanowicz traktuje specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu jako syndrom zaburzeń. Określa 

je łącznym terminem jako ,,dysleksja rozwojowa”                     

Badania przeprowadzone przez H. Spionek wykazały, że większość dzieci mających poważne trud-

ności w nauce, zwłaszcza w czytaniu i pisaniu, mimo normalnego rozwoju umysłowego przejawia 

różnego rodzaju opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Opóźnienia te – wprawdzie niewielkie i nie 

zawsze dostrzegalne – są jednak na tyle poważne, że uniemożliwiają  dziecku prawidłowe wykony-

wanie czynności związanych z procesem uczenia się, zwłaszcza z opanowaniem  umiejętności czy-

tania i pisania.  

Istnieje wyraźny związek między dysleksją, dysgrafią i dysortografią a rozwojem emocjonalnym. 

Stwierdzono, że konsekwencją nie dających się przezwyciężyć trudności w nauce czytania i pisania 

są zaburzenia uczuciowe. U dzieci z tymi trudnościami wytwarzają się postawy negatywne w odnie-

sieniu do nauki czytania. 

Wiedza na temat przyczyn i mechanizmów specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, umożliwia 

dostrzeżenie ich objawów i dzięki temu wcześniejsze zdiagnozowanie. Diagnoza to rozpoznanie ba-



danego stanu rzeczy poprzez zaliczenie  go do znanego typu lub gatunku, przez przyczynowe, celo-

wościowe wyjaśnienie tego stanu rzeczy, określenie  jego fazy obecnej oraz przewidzianego dalsze-

go rozwoju. 

W takim ujęciu diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu wyznacza jej interdyscyplinarny charakter. 

Oznacza  to, że pełen obraz klasyfikacji zjawiska, ujawnienia zaburzonych mechanizmów warunku-

jących procesy czytania i pisania, ustalenia ich przyczyn oraz przewidzenie jego dalszego rozwoju 

stwarza równoczesna diagnoza lekarska, psychologiczna i pedagogiczna. 

W ujawnieniu trudności w czytaniu i pisaniu szczególną rolę odgrywa rozpoznanie pedagogiczne. To 

nauczyciel pracujący  z dzieckiem w klasie szkolnej jako pierwszy zauważa  jego niepowodzenia na 

płaszczyźnie realizacji procesu czytania i pisania.  

Ścisła współpraca z psychologiem, rodzicami - przeprowadzenie oceny zauważonych problemów u 

dziecka, warunkują podjęcie właściwych zabiegów terapeutycznych, wspierających rozwój dziecka i 

pokonywanie trudności, niepowodzeń szkolnych.   

Nie wystarczają już tradycyjne metody nauczania. Istnieje zatem potrzeba opracowywania i wdraża-

nia programów terapii pedagogicznej, a także nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań również 

przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

System opieki i pomocy dziecku z zaburzeniami rozwojowymi obejmuje profilaktykę, diagnozę 

i terapię. Dokładne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju i ich ujemnych konsekwencji stanowi 

podstawę doboru form, metod i środków pedagogicznego oddziaływania. Terapia pedagogiczna to 

swoista interwencja wychowawcza zmierzająca do spowodowania określonych, pozytywnych zmian 

w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności 

dziecka. Jak każdy proces nauczania - wymaga zdefiniowania celów, działań edukacyjnych 

i naprawczych obejmujących całą procedurę realizowania zadań.  

Realizacja zadań zgodnych z możliwościami dziecka, a także nakreślenie zadań trudniejszych, wa-

runkujących jego rozwój, kształtują poczucie własnej wartości, mobilizują do działania, sprzyjają 

powstawaniu potrzeb poznawczych i motywacji do nauki. Ćwiczenia należy dobierać tak, aby 

uwzględniały I etap - przygotowawczy, II etap – terapię właściwą, i III etap – doskonalenie nabytych 

umiejętności. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu powinny być stosowane na przemian z ćwiczeniami 

percepcji wzrokowej, słuchowej i sprawności manualnej przez cały okres terapii z uwzględnieniem 

właściwych, zmieniających się proporcji. Poprzez indywidualizację ćwiczeń w czasie zajęć zbioro-

wych można zrealizować indywidualne cele terapeutyczne. Ćwiczenia na określonym poziomie 

trudności powinny być prowadzone tak długo, aż dziecko opanuje daną umiejętność. Każde zadanie 

należy doprowadzić do końca, tj. właściwie i obiektywnie ocenić, starając się wskazać pozytywne 

aspekty wykonania ćwiczenia i porównać wyniki z poprzednimi efektami. Do dalszej pracy i wysiłku 

może zachęcić dziecko tylko pozytywne wzmacnianie, nigdy - dezaprobata, krytyka, karanie lub 

zastraszanie. W czasie ćwiczeń grupowych nie należy wprowadzać współzawodnictwa, gdyż powo-

duje to niepotrzebny i szkodliwy stres. Należy pamiętać, że u dzieci z długotrwałymi niepowodze-

niami szkolnymi możemy często zaobserwować zaburzenia sfery poznawczej, emocjonalnej, moty-

wacyjnej i społecznej.  

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja) są wynikiem nieharmonijnego rozwoju funk-

cji psychoruchowych (wzrokowej, słuchowej i ruchowej), ich opóźnieniem w stosunku do wieku 

dziecka i jego inteligencji, przy dobrej sprawności intelektualnej oraz nieuszkodzonych narządach 

wzroku i słuchu.  

Dzieciom z trudnościami potrzebna jest specyficzna pomoc psychologa lub pedagoga. Będzie ona 

szczególnie owocna, gdy sojusznikiem w pracy z dzieckiem staną się rodzice. Dziecko z trudno-

ściami w czytaniu i pisaniu pozbawione sukcesów w nauce jest zazwyczaj zahamowane, zalęknione i 

skazane na niepowodzenia. Łatwo zniechęca się w pracy i unika podejmowania nowych zadań. 

Osiągnięcia naukowe w dziedzinie psychologii wykazały, że u podłoża umiejętności czytania leżą 

dwa podstawowe, integralnie z sobą związane procesy – analiza i synteza zarówno w sferze słucho-

wej (wyodrębnianie i łączenie głosek), jak i w sferze wzrokowej (wyodrębnianie i łączenie liter). 



Czytając dziecko przetwarza znaki literowe w odpowiadające im głoski i łączy je w sensowną ca-

łość. Pisząc zaś (ze słuchu), dzieli wyraz na poszczególne głoski, które przekłada kolejno na znaki 

graficzne.  

W pracy korekcyjno-wyrównawczej muszą być uwzględniane podstawowe zasady pedagogiczne. 

Przebieg pracy z dzieckiem zależy przede wszystkim od tego, jakie zaburzenia u niego występują. 

Przy zaburzeniu tylko analizy słuchowej główny nacisk należy położyć na ćwiczenie tego procesu. 

Można jednak w dużym stopniu ułatwić dziecku początkowe ćwiczenia przez odpowiednie skojarze-

nia wzrokowe. Przy zaburzeniu analizy i syntezy wzrokowej wprowadzamy więcej zajęć usprawnia-

jących spostrzeganie wzrokowe, przy czym pomocą może tu być dobra analiza słuchowa. Trudniej-

sza jest praca z dzieckiem, gdy zaburzona jest sprawność dwóch – trzech analizatorów. Nierzadko 

występuje równoczesne zaburzenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. Bardzo często zaburze-

nia spostrzegania wzrokowego wiążą się z zaburzeniami percepcji kinestetyczno – ruchowej i w tych 

przypadkach konieczne jest stosowanie wielu różnych ćwiczeń usprawniających poszczególne pro-

cesy i ich koordynację. Nauczyciel w pracy powinien w miarę możliwości pracować indywidualnie z 

każdym dzieckiem, stawiać zadania dostosowane do możliwości dziecka i zapewnić mu warunki do 

poprawnego wykonywania ćwiczeń. Ważne jest powolne systematyczne przechodzenie od zadań 

łatwiejszych do trudniejszych, od prostszych do bardziej złożonych, dostosowanie czasu trwania 

poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka, a także do mobilizowania dziecka do wykonywania 

zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.  
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