
Postawy rodziców wobec dzieci dyslektycznych i ich rola 

wspomagania w edukacji 
 

 

1. Poj cie postawy rodzicielskiej 
  

Najbardziej rozpowszechniona w psychologii definicja postawy to tendencja do 

zachowania si  w specyficzny sposób wobec jakiej  osoby, sytuacji czy problemu.  

Postaw  rodzicielsk  – macierzy sk  czy ojcowsk  mo na okre li  jako tendencj  do 

zachowania si  w pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka.  

Ka da postawa zawiera trzy podstawowe sk adniki: my lowy, uczuciowy i dzia ania. 

Sk adnik my lowy mo e by  wyra ony s ownie w formie pogl du na przedmiot postawy, np. 

w formie pogl du na dziecko, np. „to taki rozumny, mi y ch opiec”. Sk adnik dzia ania 

przejawia si  w czynnym zachowaniu wobec przedmiotu postawy, np. gdy mama tuli dziecko. 

Sk adnik uczuciowy znajduje wyraz w wypowiedziach oraz w zachowaniu przez swoisty 

rodzaj ekspresji, która im towarzyszy.  

Je eli matka czy ojciec ma nieprzychyln  postaw  wobec dziecka, wtedy my li o nim  

i wyra a pogl d, e dziecko jest niegrzeczne, np. „chuligan z niego”, odczuwa uczucie 

negatywne i ujawnia je w dzia aniu poprzez unikanie kontaktu z dzieckiem, b  bij c je czy 

te  pozbywaj c si  go z domu i przerzucaj c obowi zki rodzicielskie np. na instytucje. 

Postawa rodzicielska  jest nabyt  struktur  poznawczo-d eniowo-afektywn , 

ukierunkowuj  zachowanie si  rodziców wobec dziecka. 

Postawy rodzicielskie s  zazwyczaj plastyczne i podlegaj  zmianom w miar , jak 

zmienia si  ich przedmiot, tj. dziecko, które przechodzi przez ró ne fazy rozwoju. Inne 

postawy nale y przyj  wobec niemowl cia, inne wobec siedmiolatka. 

Pos uguj c si  analogi  do medycyny, mo na stwierdzi , e postawy rodzicielskie 

mog  by  w ciwe, a wi c „zdrowe”, tzn. takie, które stwarzaj  odpowiednie warunki 

prawid owego rozwoju dziecka oraz niew ciwe, czyli „chore” i „chorobotwórcze”, które 

wp ywaj  ujemnie na kszta towanie si  jego osobowo ci. Ró ne postawy rodziców wobec 

dziecka maj  wp yw na jego zachowanie i prowadz  do ukszta towania cech osobowo ci 

dziecka, a pó niej cz owieka doros ego. 

Badania potwierdzi y, e niektóre negatywne postawy rodziców wobec dzieci mog  

prowadzi  do wykszta cenia u nich negatywnych postaw wobec siebie samych, co z kolei 



mo e wp ywa  na post py szkolne nawet przy normalnym poziomie sprawno ci umys owej 

(M. Ziemska, 1973, s. 22-37). 

 

 

2. Typy postaw rodzicielskich 

 
U pod a niew ciwych postaw rodzicielskich le y nadmierny dystans uczuciowy 

wobec dziecka, b  nadmierna koncentracja na nim. Rodzice z „dystansem” nie s  zwróceni 

„ku dziecku”, tylko „przeciw dziecku”, albo „obok dziecka”, albo „poza dziecko”. Natomiast 

nadmierna koncentracja wskazuje na to, e rodzice s  zbyt blisko „przy dziecku” lub tu  „nad 

nim”, co prowadzi do tego, e dziecku brak jest swobody wzrastania (M. Ziemska, 1973, s. 

54). 

Zaburzenia kontaktu z dzieckiem przejawiaj  si  w kilku charakterystycznych 

formach, które przedstawia tabela nr 1 
Tabela 1. Formy zaburze  kontaktu z dzieckiem przy nadmiernym dystansie lub nadmiernej 

koncentracji uczuciowej 

Nadmierny dystans Nadmierna koncentracja 

Kontakt agresywny – „robienie z dzieckiem 
porz dku” bez wnikania w jego potrzeby czy 
motywy jego zachowania (rodzice „przeciw 
dziecku”) 

Kontakt uporczywie koryguj cy – uporczywe i sztywne 
enie do korygowania zachowania dziecka (rodzice 

„nad dzieckiem”) albo trzymanie dziecka przy sobie 

Ucieczka od kontaktu – unikanie, wycofywanie 
si  z kontaktu z dzieckiem (rodzice „poza 
dzieckiem” czy „obok”, ale nie „ku dziecku”) 

Kontakt zbyt bliski na poziomie wcze niejszej fazy 
rozwojowej – ograniczanie innych kontaktów 
spo ecznych (rodzice „przy dziecku”), a wi c d enie do 
utrzymywania kontaktu symbiotycznego, który jest 

ciwy dla pierwszego kwarta u ycia dziecka 
ród o: M. Ziemska, 1973, s. 54 – opracowanie w asne 

 

 Wy ej wymienione formy zaburze  kontaktu z dzieckiem s  zwi zane z pewnymi 

cechami zachowania rodziców, które mo na uj  równie  jako dwa bieguny innego wymiaru, 

tj. z jednej strony dominacja, a z drugiej zbytnia uleg . Uleg  oznacza nie tylko to, e 

rodzice ulegaj  zachciankom dziecka, ale te e podporz dkowuj  si  i uzale niaj  od jego 

istnienia. Bywa, e rodzice przestaj  w asnym yciem, co cz sto zdarza si  przy 

równoczesnej nadmiernej koncentracji na dziecku. Typy uleg e przy nadmiernym dystansie 

wobec dziecka unikaj  kontaktu z dzieckiem, ignoruj  je, zaniedbuj  potrzeby uczuciowe czy 

te  fizyczne. 



 Kontakt agresywny z dzieckiem tak jak kontakt uporczywie koryguj cy czy si   

z dominuj cym post powaniem rodzicielskim, podczas gdy unikanie kontaktu czy zbyt 

bliskie utrzymywanie dziecka przy sobie jest zwi zane ze zbytni  uleg ci  rodziców. 

Wymienione wy ej rodzaje zaburze  kontaktu z dzieckiem wyznaczaj  g ówne typy 

nieprawid owych postaw rodzicielskich. S  to postawy: odtr caj ca, unikaj ca, zbyt 

wymagaj ca i nadmiernie chroni ca. 

Z postaw  odtr caj  dziecko mamy do czynienia przy nadmiernym dystansie 

uczuciowym i dominacji rodziców. Dziecko odczuwa, e jest ci arem dla swoich rodziców. 

Nierzadko rodzice poszukuj  zak adu, który by przej  ich obowi zki, by mogli zaj  si  

robieniem kariery. Rodzice nie lubi  dziecka, ywi  wobec niego uczucie rozczarowania,  

a opiek  nad nim uwa aj  za odra aj  lub przekraczaj  ich si y. Komponenty, które 

sk adaj  si  na postaw  odtr caj  to: nieokazywanie uczu  pozytywnych, a nawet 

demonstrowanie negatywnych, dezaprobata i otwarta krytyka dziecka, podej cie dyktatorskie, 

kierowanie dzieckiem przy pomocy rozkazów, surowe kary, zastraszanie. 

Typ nieprawid owej postawy unikaj cej wyst puje przy nadmiernym dystansie 

uczuciowym rodziców wobec dziecka, ich uleg ci i bierno ci. Postawa ta charakteryzuje si  

ubogimi relacjami uczuciowymi mi dzy rodzicami a dzieckiem 

Natomiast do prawid owych, w ciwych postaw rodzicielskich nale : akceptacja 

dziecka, wspó dzia anie z dzieckiem, dawanie dziecku w ciwej dla jego wieku, rozumnej 

swobody oraz uznanie praw dziecka w rodzinie.  

Akceptacja dziecka oznacza przyj cie go takim, jakie jest, z jego cechami fizycznymi, 

usposobieniem, z jego umys owymi mo liwo ciami i atwo ci  osi gni  w jednych 

dziedzinach, a ograniczeniami i trudno ciami w innych. Dla akceptuj cych rodziców kontakt 

z dzieckiem jest przyjemno ci  i daje im zadowolenie. Uwa aj  dziecko za godne pochwa   

i jawnie je aprobuj . Kiedy dziecko jest niegrzeczne daj  mu do zrozumienia, e naganny jest 

ten w nie izolowany fragment jego zachowania, a nie jego osobowo . Rodzice 

przyjmuj cy tak  postaw  staraj  si  pozna  potrzeby dziecka i je zaspokoi . Akceptuj c 

dziecko, daj  mu poczucie bezpiecze stwa i zadowolenia z w asnego istnienia. 

Wspó dzia anie z dzieckiem wiadczy o pozytywnym zaanga owaniu  

i zainteresowaniu rodziców zabaw  i prac  dziecka. Oznacza równie , e rodzice anga uj  

dziecko w zaj cia i sprawy rodziców i domu. Rodziców cechuje aktywno  w nawi zywaniu 

wzajemnych kontaktów. 



Dawanie dziecku w ciwej dla jego wieku, rozumnej swobody oznacza, e w miar  

dorastania rodzice daj  dziecku coraz szerszy zakres swobody. Mimo, e pozostawiaj  

dzieciom du o swobody, potrafi  utrzyma  autorytet. 

Ostatni  z wymienionych postaw rodzicielskich w ciwych jest uznanie praw dziecka 

w rodzinie jako równych, bez przeceniania i niedoceniania jego roli. Rodzice pozwalaj  na 

odpowiedzialno  za w asne dzia anie, przejawiaj c w ten sposób szacunek dla jego 

indywidualno ci. Kieruj  dzieckiem przez podsuwanie mu sugestii, wyja niaj  i t umacz  

dziecku stosuj c intelektualne sposoby oddzia ywania, a nie narzucanie czy wymuszanie. 

Dziecko w ten sposób wie, czego oczekuj  rodzice od niego, a te oczekiwania s  na miar  

jego mo liwo ci. 

Kszta towaniu si  w ciwego kontaktu z dzieckiem sprzyja po pierwsze podej cie do 

dziecka bez przesadnej koncentracji, ale i bez nadmiernego dystansu, czyli nawi zanie z nim 

swobodnego kontaktu, ani napi tego, ani te  zbyt lu nego. B dzie to zatem takie podej cie, 

które mo na nazwa  zrównowa onym, swobodnym, skierowanym „ku dziecku”  

i nastawionym na jego potrzeby. Po drugie, b dzie to podej cie nie w adcze czy dyryguj ce, 

ale te  nie uleg e czy bierne, lecz oparte na pewnej autonomii wewn trznej, stanowcze i sta e 

oraz konsekwentne. Prawid owy kontakt z dzieckiem kszta tuje si  dzi ki zrównowa eniu 

uczuciowemu rodziców. 

Podsumowuj c nale y zaznaczy , e rodzice przejawiaj cy w ciwe postawy wobec 

dziecka ch tnie otaczaj  je troskliw  opiek , dostrzegaj  i zaspokajaj  jego potrzeby, maj  

du o cierpliwo ci oraz t umacz  i wyja niaj  dziecku.  

B. F. Pennington w ród zaburze  psychicznych wyst puj cych u osób  

z trudno ciami w uczeniu si  np. dysleksji z powodu negatywnych do wiadcze  szkolnych, 

wyró nia m.in. zaburzone relacje pomi dzy rodzicami a dzieckiem. 

Wychowywanie dziecka dyslektycznego mo e si  wi za  z ró nymi 

niedogodno ciami. Rodzice uczniów ze specyficznymi trudno ciami w czytaniu i pisaniu 

cz sto skar  si  na problemy, które pojawiaj  si  w trakcie procesu wychowawczego. Dla 

niektórych rodziców najtrudniejszym zadaniem mo e by  pomoc swojemu dziecku  

w budowaniu pozytywnego wizerunku siebie i dbanie o to, eby nie straci o ono poczucia 

asnej warto ci i godno ci. Zdarza si , e do  cz sto rodzice narzekaj  na wysokie koszty 

kszta cenia dziecka dyslektycznego. S  zmuszeni po kilka godzin dziennie odrabia  lekcje ze 

swoimi dzie mi. Nie ka dy rodzi  posiada zdolno ci pedagogiczne, w zwi zku z tym wspólne 

odrabianie lekcji jest niekorzystne dla obu stron, a wi c mo e si  negatywnie odbi  na 

wzajemnych relacjach. 



Niektórzy rodzice s dz , e szko a i nauczyciele za ma o pomagaj  im dzieciom. 

Jeszcze inni uwa aj , e przyczyn  trudno ci w nauce jest niski iloraz inteligencji ich dzieci, 

czy te  brak zdolno ci albo lenistwo. W zwi zku z tym dzieci s  krytykowane, upominane. 

Zdarza si , e taka postawa rodziców jest powielana przez rodze stwo. Dzieci z dysleksj  s  

porównywane z rodze stwem i yj  w przekonaniu, e nie spe niaj  oczekiwa  rodziców. 

Wymienione zjawiska wyst puj ce w rodzinie dziecka z dysleksj , znacz co utrudniaj  

wzajemn  komunikacj . Dlatego te  bardzo wa na jest wiadomo  i wiedza rodziny na temat 

dysleksji (za: M. Bogdanowicz , 2011, s. 109-111). 

W rodzinie dyslektyka rola rodziców w jego edukacji mo e by  ró na. Wymieni  

mo na postawy skrajnie odmienne – od oboj tno ci oraz zrzucenia ca ej winy za post py  

w rozwoju dziecka na szko , poprzez postaw  zrozumienia i wspierania dziecka  

w pokonywaniu trudno ci w nauce, a  po nadopieku czo  i wyr czanie dziecka  

w wype nianiu obowi zków szkolnych. 

Niekorzystne warunki do nauki i pokonywania trudno ci dyslektycznych 

zaobserwowa  mo na w rodzinach, w których wyst puje s aba wi  emocjonalna jej 

cz onków. Rodzice z rodzin niestabilnych mog  by  niekonsekwentni w wymaganiach, a tym 

samym ma o anga owa  si  w nauk  szkoln  swoich dzieci.  

W rodzinie, gdzie w edukacji dziecka pok adano du e nadzieje, a dziecko ich nie 

spe ni o, mo na zaobserwowa  postaw  ch odu. Zdarza si , e rodzice maj  postaw  

roszczeniow . Wa ne s  dla nich stopnie w szkole, nie dostrzegaj  natomiast wysi ku, jaki 

dziecko wk ada  w prac  nad otrzymaniem ocen. Rodzice roszczeniowi nie rozumiej , e ich 

dziecko dyslektyczne mimo deficytów musi pokona  kolejne szczeble szkolne. 

Inna natomiast postawa widoczna jest u rodziców nadopieku czych. Koncentruj  si  

oni nadmiernie na dziecku, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia aktywno ci dziecka. 

Dziecko to nie wierzy we w asne si y oraz nie ma wystarczaj co tyle motywacji, aby 

pokonywa  trudno ci. Taka postawa rodzicielska mo e by  szkodliwa dla rozwoju dziecka. 

Du e konsekwencje mo e mie  równie  pozostawienie go samemu sobie. 

Najbardziej w ciwa wydaje si  postawa akceptuj ca dziecko takim, jakie ono jest. 

Nale y wi c, zaakceptowa  jego dysfunkcj . Rodzice z takiej grupy maj  dobry kontakt  

z dzieckiem. Tacy rodzice najlepiej znaj  mocne i s abe strony swojego dziecka, wiedz  tak e  

o jego zdolno ciach i zainteresowaniach. Umiej  najlepiej motywowa  oraz nagradza  

dziecko (R. Makarewicz, 2006, s. 154-155). 

Dziecko dyslektyczne wymaga od rodziców wyj tkowej uwagi oraz po wi cenia. 

Rodzice powinni uwa nie obserwowa  swoje dziecko oraz pomaga  przezwyci  trudno ci, 



co b dzie gwarancj  jego dobrego samopoczucia oraz pozytywnej samooceny  

(M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Ro ska, 2010, s. 81). 

W d ugotrwa ym procesie przezwyci ania trudno ci rola rodziców jest 

pierwszoplanowa. Rodzice, którzy s  nadmiernie pob liwi i nie stawiaj  dziecku coraz 

wy szych wymaga , nie przyczyniaj  si  do jego rozwoju. Rodzice, którzy s  zbyt surowi  

i kochaj  dziecko tylko za osi gni cia równie  nie przyczyniaj  si  do jego rozwoju. Dziecko 

musi by  przekonane, e cho by mu si  nie powiod o, to i tak b dzie kochane przez swoich 

rodziców. Wtedy dopiero dziecko potrafi wierzy  w powodzenie swych wysi ków i odnie  

sukces w przezwyci aniu trudno ci (E. Domaga a-Zy k, 2001, s. 415). 

 Rodzice dzieci dyslektycznych mog  przejawia  postaw  roszczeniow , negocjacji, 

wyuczonej bezradno ci, „zaszczutych jeleni”, otwarto ci na wspó prac . 

W postawie roszczeniowej rodzice nie rozumiej , czym jest dysleksja. Postawa ta 

polega na tym, e rodzice oczekuj  jak najni szych wymaga  ze strony nauczycieli, co 

skutkuje obni eniem poziomu nauczania wobec ich dzieci. Rodzice ci domagaj  si  dobrych 

ocen, które s  stosowane w takiej samej skali i wed ug takich samych kryteriów jak wobec 

innych dzieci. Nie deklaruj  ch ci po wi cenia kilku lat na terapi  dziecka i dodatkow , 

systematyczn  prac  z nim. 

W postawie negocjacji rodzice nie wierz  w istnienie dysleksji, uwa aj c, e kiedy  

co  takiego nie wyst powa o. Wed ug nich najlepszym lekarstwem na wszystko s  kary. 

Uwa aj , e dziecko trzeba „trzyma  krótko”. Postawa ta polega na tym, e rodzice nie 

anga uj  si  w udzielanie pomocy, natomiast kontroluj  nauk  dziecka w szkole. 

Postawa wyuczonej bezradno ci polega na tym, e rodzice przyjmuj  do wiadomo ci, 

e ich dziecko ma dysleksj , natomiast nie staraj  si  co  z tym zrobi . Mo e to wynika   

z tego, poniewa  w tpi , aby cokolwiek mog o to zmieni . Rodzice ci przenosz  ca  

odpowiedzialno  i prac  z dzieckiem na nauczycieli i psychologów, jak równie  nie 

wspó pracuj  ze szko . 

W postawie „zaszczutych jeleni” rodzice s  traktowani lekcewa co przez dyrekcj   

i nauczycieli. Rodzie uwa aj , e maj  niezdolne dziecko i próbuj  unika  k opotów oraz by  

jak najmniej zauwa alni, byle uko czy o szko . Rodzice reprezentuj cy tak  postaw  nie 

licz  na pomoc oraz nie staraj  si  szuka  mo liwo ci wspó pracy. 

Rodzice reprezentuj cy postawa otwarto ci na wspó prac  znaj  problem albo chc  go 

pozna . Rozumiej  oni konieczno  d ugoterminowej, systematycznej i specjalistycznej pracy 

w szkole i w domu. Rodzice ci chc  wspó pracowa  ze szko  oraz poradni  psychologiczno-

pedagogiczn . 



Z postaw rodziców wobec dzieci z dysleksj  najgorsze s  te, które s  nacechowane 

bierno ci  (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Ro ska, 2010, s. 77-78). 

Motywacja pobudza cz owieka w kierunku jakiego  dzia ania oraz jest koniecznym 

warunkiem efektywno ci pracy. Uczniowie, którzy przejawiaj  trudno ci w uczeniu si   

w wi kszo ci maj  nisk  motywacj  do nauki oraz s  prze wiadczeni o bezskuteczno ci 

asnych wysi ków i niemo no ci poprawy. Rodzice zazwyczaj nie rozumiej  trudno ci 

dziecka i cz sto oskar aj  dzieci o lenistwo i brak ch ci do nauki, poniewa  nie dostrzegaj  

adnych zaburze  w rozwoju dziecka. Rodzice skupiaj  si  na s abych wynikach w nauce ich 

dzieci.  

W celu podniesienia poziomu wyników szkolnych na pocz tku powinno si  zadba   

o rozbudzenie czy te  przywrócenie motywacji do nauki. Nale y wi c proces ten zacz  od 

zmiany postawy rodziców wobec dziecka jak i szko y. Szko a nie powinna zatem by  

postrzegana jako z o konieczne, wroga instytucja, czy te  nauczyciel jako osoba, która tylko 

czyha na to, aby wytkn  dziecku jego niedoskona ci. 

W celu rozwijania motywacji dziecka nale y przede wszystkim zrezygnowa   

z ci ego krytykowania, czy te  porównywania dziecka z kim  innym, co jest powa nym 

dem wychowawczym, np. „Ty nic nie umiesz, nic nie potrafisz”, „Zobacz, jakie dobre 

oceny przynosi twój s siad”, „Za ma o si  uczysz” itp. Nale y pami ta , e ka dy ucze , nie 

tylko ten, który przejawia specyficzne trudno ci w uczeniu si , ma swoje mocne strony. 

Nale y wi c je zauwa , albo pomóc mu je dopiero odkry . 

Niekorzystnie na motywacj  mo e mie  wp yw brak planów i perspektyw yciowych. 

Ucze  z trudno ciami w uczeniu si  musi widzie  sens uczenia si . Dobrze je li rodzice 

interesuj  si  planami dzieci, przez co mog  wskaza  praktyczne zastosowania szkolnych 

wiadomo ci. Wa ne jest kszta towanie w dziecku ambicji, ale na miar  mo liwo ci ucznia. 

Cz sto zdarza si , e rodzice osób z trudno ciami w nauce maj  zawy one ambicje dotycz ce 

ocen szkolnych. Ucze  taki jest niestety nara ony na dodatkowe frustracje, poniewa  musi 

pokonywa  zadania, które przerastaj  jego mo liwo ci.  

Niektórzy uczniowie z trudno ciami w uczeniu si  maj  zani one ambicje, s  

przekonani o w asnej ‘bezwarto ciowo ci’. Rodzice mog  im pomóc poprzez cz ste 

powtarzanie zdania „my l pozytywnie”. 

Rozbudzenie b  przywrócenie motywacji nie nale  do zada atwych, zw aszcza  

u uczniów przejawiaj cych specyficzne trudno ci w uczeniu si . Nie ulega w tpliwo ci, e 

dzieci te oczekuj  wsparcia ze strony rodziców, którzy powinni stara  si  zaszczepi  dziecku 

motywacj  do podejmowania wysi ków (E. Domaga a-Zy k, 2001, s. 409-415). 



Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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