
NAUKA ZDALNA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH 

 
Zmiana dotychczasowego sposobu funkcjonowania szkół i związana z tym nauka zdalna powoduje 
wiele trudności i niedogodności związanych z uczeniem się w domu. W szczególnej sytuacji 
znajdują się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a przede wszystkim dzieci z 
różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jako rodzice, nie zawsze wiemy, jak pomóc dziecku i jak 
wspierać je w nauce, ponieważ do tej pory większość pracy wykonywało ono przy wsparciu 
nauczyciela w szkole, w otoczeniu kolegów z klasy. Pamiętajmy, że nauka zdalna jest trudnym 
zadaniem i nie zastąpi bezpośredniego zdobywania wiedzy w szkole w relacji z nauczycielem i 
rówieśnikami, dlatego podpowiadam, co zrobić, żeby oddziaływania edukacyjne, rewalidacyjne i 
terapeutyczne prowadzone w domu były jak najbardziej efektywne.  
Zachęcam też do korzystania do zakładki „pedagog”.  W najbliższych dniach będę umieszczać tam 
wskazówki do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. z nadpobudliwością 
psychoruchową, z dysleksją, z niepełnosprawnością intelektualną.   
 
 
Drogi Rodzicu: 

1. Monitoruj codzienną pracę dziecka w domu. Wyjaśniaj konieczność nauki w domu, 
odwołując się do zaistniałej sytuacji w kraju. Nie wyręczaj! Tłumacz, wyjaśniaj, pomagaj, 
podpowiadaj. 

2. Doskonale znasz swoje dziecko, wiesz na ile je stać. Jeśli widzisz, że jest zmęczone,  
sfrustrowane, zniechęcone – porozmawiaj o uczuciach, wesprzyj, zaproponuj przerwę, inną 
aktywność, wspólne spędzenie czasu. 

3. Wątpliwości konsultuj z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, szkolnym specjalistą 
(pedagog, nauczyciel prowadzący rewalidację, logopeda). Jeśli zauważasz, że twoje dziecko 
nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań, bo jest ich dużo, bo dziecko nie rozumie, a Ty 
nie wiesz jak mu pomóc, skontaktuj się ze szkołą. Nauka zdalna jest wyzwaniem i dla dziecka 
i dla nauczyciela, rozmowa ułatwi współpracę. 

4. Zapewnij sobie wsparcie w postaci rozmów z innymi rodzicami, podpytuj jak sobie radzą, jak 
organizują pracę dziecka w domu. 

5. Zadbaj o kontakt dziecka z kolegami z klasy, na tyle na ile jest to możliwe: przez telefon, 
media społecznościowe.   

6. Zapewnij odpowiednie warunki do nauki, pamiętaj o przerwach, zachęcaj do aktywności 
fizycznej. 

7. W razie potrzeby korzystaj ze wsparcia specjalistów z poradni psychologiczno – 
pedagogicznej.    

 

 

Poradnik kształcenia na odległość 
Udostępniam też poradnik, który został przygotowany przez MEN. Zawarte są w nim wskazówki i 
inspiracje dla nauczycieli, uczniów i rodziców dotyczące kształcenia na odległość.  
 
https://www.gov.pl/attachment/b3180402-5cbb-46f7-a429-a1108884bdb3 

 
Opracowała A.Świderek, we współpracy z psychologiem Poradni P-P w Mońkach, p. Sylwią Czerech 
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