
Literatura pedagogiczna o czynnikach  
wpływających  

na adaptację szkolną ucznia.  
 

W wyniku zmian spowodowanych reformą oświatowa w 1999 roku, uczniowie klas 
szóstych szkół podstawowych, znaleźli się w nowej rzeczywistości szkolnej, jaką jest 
rozpoczęcie nauki w gimnazjum. Dla wielu uczniów wiąże się to ze zmianą dotychczasowego 
środowiska szkolnego w którym uczeń spędzał codziennie kilka godzin, na środowisko nowe, 
nieznane. Taka zmiana jest bezsprzecznie sytuacją wymagającą od młodego człowieka 
pewnego wysiłku adaptacyjnego, z którym wiązać się mogą liczne trudności i przeszkody. 
Gimnazjum to często nowa miejscowość, nowi nauczyciele, koledzy, regulaminy szkolne i 
wymagania. 

 
 Na kształt adaptacji ucznia składa się wiele czynników, tkwiących zarówno w jego 
osobie, jak i w środowisku rodzinnym czy szkolnym. Indywidualne możliwości ucznia, 
nadzieje i obawy rodziców - wszystko to może być czynnikiem wpływającym na proces 
adaptacji dziecka. Sam proces może też przybierać różne ramy czasowe w odniesieniu do 
poszczególnych osób. 
 
Pojęcie adaptacji. 
 W literaturze przedmiotu termin adaptacja jest różnorodnie definiowany i używany 
zamiennie z terminem przystosowanie. Posługują się nim naukowcy takich dziedzin jak: 
biologia, medycyna, socjologia czy psychologia. Zaczerpnięte z nauk biologicznych a 
pochodzące od łacińskiego słowa adaptatio - oznacza regulowanie wzajemnych stosunków 
organizmu z otoczeniem przez zamiany organizmu odpowiednie do otoczenia.  
 
 Wincenty Okoń rozpatruje pojęcie adaptacji z punktu widzenia biologicznego i 
społecznego. Adaptacja biologiczna oznacza zachowania przystosowawcze organizmu w 
stosunku do zmian zachodzących w środowisku; natomiast społeczna - określana jest jako 
proces lub wynik procesu uzyskiwania równowagi między potrzebami jednostki a warunkami 
otoczenia społecznego. 
 
 W Słowniku psychologicznym W. Szewczuk definiuje adaptację społeczną 
(przystosowanie społeczne) jako przystosowanie lub proces przystosowania się grupy bądź 
jednostki do określonych warunków działania społecznego. 
 
 Na gruncie psychologii dostosowania, A. Lewicki wiąże pojęcie przystosowania z 
zaspokojeniem potrzeb psychicznych człowieka, określając przystosowanie jako umiejętność 
zaspokajania przez osobnika w warunkach danego środowiska, potrzeb rozumianych szeroko 
jako dążenie do określonych celów, zarówno zdobywczych jak i obronnych. 
 
 K. Obuchowski uważa, że przystosowanie zależy od zharmonizowania sprawności i 
motywów jednostki z wymaganiami otoczenia, prowadząc w efekcie do osiągnięcia 
równowagi pomiędzy potrzebami człowieka, a warunkami zewnętrznymi. 
 
Uwarunkowania i formy adaptacji społecznej. 
 Prócz samych definicji adaptacji społecznej, autorzy zwracają uwagę, że proces ten nie 
zachodzi nagle, lecz jest etapowy i złożony. Może tez przybierać różne formy.  
 
 



J. Doroszewska wyróżniła kilka form adaptacji społecznej: 
- a. krótkofalowa (rzekoma) - przystosowująca jednostkę tylko do danej, bardziej lub mniej 

krótkotrwałej sytuacji życiowej (okolicznościowej); 
- a. fragmentaryczna - dostosowująca osobnika do sytuacji życiowej bardziej długotrwałej, 

ale stanowiącej jednak fragment jego życia, szeroko pojęte warunki jego życia i 
codziennych stosunków społecznych; 

- a. generalna -  przystosowująca do grupy społecznej, do której dana jednostka przynależy 
od urodzenia, a polega na wytworzeniu się czynników dziedzicznych lub nabytych we 
wczesnym dzieciństwie, albo wytworzonych na skutek długotrwałości oddziaływania, a 
przez to głęboko zakorzenionych w osobowości jednostki. 

 
J. Szczepański podzielił adaptację społeczną na pięć etapów: 

- rozeznanie się w nowej sytuacji 
- reorientacja psychologiczna, czyli uczenie się nowych wzorów zachowań, przyjmowanie 

nowych wzorów oceniania rzeczywistości społecznej itd.; 
- tolerancja polegająca na uznawaniu istnienia innych norm zachowań, ale nie traktowaniu 

ich na równi z własnymi; 
- akomodacja, która polega na tym, że strony przystosowujące się i ta do której odbywa się 

przystosowanie, uznają wzajemnie pewne wzory postępowania, zachowując jednak pewna 
odrębność zarówno w postępowaniu jak i w sferze wartości; 

- asymilacja polegająca na przyjęciu wszystkich wzorów zachowania i wartości przez 
stronę przystosowującą się. 

 
   Wspólną cechą  powyższych definicji jest ujmowanie adaptacji jako wyniku dążenia 
jednostki ludzkiej do uzyskania równowagi między nią a środowiskiem społecznym. Nie 
można rozpatrywać adaptacji tylko w pojęciu pedagogicznym czy psychologicznym, gdyż są 
one ze sobą skorelowane. 
 
 E. Jackowska wyróżniła dwie kategorie kryteriów adaptacji społecznej: 
1. kryteria zewnętrzne (behawioralne), odnoszące się do form zachowania się dziecka wobec 

grupy społecznej i jej poszczególnych członków, oraz wobec norm, jakie w tej grupie są 
uznawane: 

- dążenie dziecka do kontaktów społecznych, 
- uznanie społeczne (popularność) osiągnięte w grupie społecznej, 
- występowanie społecznych zachowań, takich jak inicjatywa społeczna, zainteresowanie 

życiem społecznym, współdziałanie, niesienie pomocy itd., 
- brak - ewentualnie sporadyczne występowanie aspołecznego zachowania, 
- przestrzeganie podstawowych norm, uznawanych przez zespół, wypełnianie obowiązków; 
2. kryteria wewnętrzne (introspekcyjne), odnoszące się do przeżyć dziecka związanych z 

uczestniczeniem w życiu grupy społecznej: 
- zadowolenie z kontaktów społecznych, nawiązanych w grupie, 
- zdolność do rozumienia przeżyć członków grupy (wnikliwość społeczna), 
- znajomość i akceptacja własnej pozycji społecznej, zajmowanej w grupie. 
 

Z. Skorny, twierdzi, że dziecko dobrze przystosowane, ma możliwość zaspokojenia 
swych potrzeb fizjologicznych, przejawia prawidłowe kontakty uczuciowe z bliskimi mu 
osobami, czuje się bezpiecznie, ma możliwość zabawy oraz nawiązania innych 
kontaktów, a jego zachowanie jest pozytywnie oceniane przez otoczenie. 

 
 



Czynniki wpływające na adaptacje szkolną. 
Przystosowanie do nowych warunków, nowego środowiska łączy się z pewnymi 

przeżyciami, emocjami, może trwać długo i spotykać różnorodne przeszkody. Wiele zależy 
od zdolności adaptacyjnych dziecka, gdyż niektóre dzieci adaptują się dość łatwo, inne maja 
trudności. 

 
 G. Sochaczewska wyróżniła czynniki od których zależy adaptacja. Są to czynniki 
endogenne i egzogenne. Czynniki endogenne to indywidualne właściwości dziecka jak płeć, 
wiek, indywidualne cechy układu nerwowego, stan zdrowia, ogólny poziom rozwoju 
psychoruchowego dziecka. Czynniki egzogenne to czynniki związane ze środowiskiem 
domowym dziecka jak np. warunki bytowe czy postawy rodziców; oraz związane z nowym 
środowiskiem, do którego dziecko ma się przystosować jak np. wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne czy oddziaływania wychowawcze. Czynniki endogenne i egzogenne występują 
we wzajemnie warunkujących się układach. 
 
 Wśród endogennych ważną rolę stanowi wiek, wpływając na zdolności adaptacyjne. 
Dziecko starsze przystosowuje się łatwiej, gdyż ma większą potrzebę kontaktu społecznego, 
uznania, osiągnięć, aktywności, samodzielności i poznania. W miarę rozwoju dziecka, 
doskonalą się procesy asymilacji i akomodacji, więc im starsze dziecko, tym większa szansa 
na przystosowanie. 
 
 Wiek, w jakim znajdują się gimnazjaliści (13 - 15 lat) to tzw. średni wiek szkolny, 
który to termin wprowadziła M. Przetacznikowa, zamknąwszy go w latach 11 - 15 r.ż. 
W tym okresie życia człowieka zachodzi bardzo wiele zmian psychofizycznych. Oprócz 
dojrzewania fizjologicznego, młody człowiek wkracza w sferę dorastania społecznego, które 
polega na rozwoju świadomości społecznej, czyli kształtowaniu się ocen, przekonań i postaw 
moralnych oraz na przygotowaniu się do pełnienia określonej roli społecznej i podejmowaniu 
odpowiednich zadań. W tym wieku wzrasta rola poszczególnych funkcji umysłowych, 
zaznacza się postęp w zakresie procesów myślowych i w zakresie tzw. uczuć wyższych, 
moralnych, społecznych i estetycznych. Dzięki dorastaniu kulturowemu, jednostka 
przekształca się stopniowo z biernego odbiorcy dóbr kulturalnych w odpowiedzialnego i 
aktywnego współtwórcę tych dóbr. 
  
 Na kształt adaptacji wpływają również indywidualne cechy układu nerwowego. Jak 
podaje Sochaczewska, osoby, których układ nerwowy uległ w ontogenezie osłabieniu lub 
uszkodzeniu, przystosowują się gorzej niż dzieci z układem prawidłowo rozwiniętym. 
 
 G. Sochaczewska stwierdza, że płeć ma wpływ na przystosowanie, bowiem chłopcy są 
mniej odporni na działanie różnych czynników patogennych, występują u nich częściej niż u 
dziewcząt różne deformacje i zaburzenia, co może wskazywać na słabość mechanizmów 
adaptacyjnych. Również stan zdrowia wpływa znacząco na możliwości przystosowawcze. 
Jeżeli nie jest on zadowalający, np. występuje jakaś choroba, - może to  spowodować 
zahamowanie procesów adaptacyjnych. 
 
 Czynniki egzogenne, czyli czynniki związane ze środowiskiem zarówno domowym, 
rodzinnym, jak i środowiskiem nowym, do którego uczeń ma się przystosować, zasadniczo 
mogą modelować procesy adaptacyjne. 
 
 Oddziaływania środowiska rodzinnego odgrywają niebagatelna rolę dla procesu 
kształtowania się postaw i zachowań społecznych oraz wytworzenia się u dziecka zdolności 



przystosowawczych do szerszego środowiska. Rodzina wywiera wpływ na kształtującą się 
osobowość młodego człowieka. Ważna jest formalna struktura rodziny i jej struktura 
wewnętrzna, warunki bytowe, kulturowe, właściwości psychiczne rodziców, ich postawy 
wobec dzieci i stosowany system wychowawczy. Warunki życia domowego - zarówno 
sytuacja materialna, jak i formy współżycia rodzinnego, w dużej mierze  decydują o reakcjach 
dzieci na nowe środowisko. 
 
 Rodzina ma najważniejszy wpływ na rozwój moralno - społeczny dziecka, zaspokaja 
potrzeby materialne, daje poczucie bezpieczeństwa, otacza troską i uczuciem. W pełni 
zintegrowana, selekcjonuje wpływy z zewnątrz i zapewnia dziecku optymalny rozwój. 
Prawidłowo funkcjonująca rodzina przyczynia się zatem do łatwiejszej adaptacji dziecka do 
nowego środowiska, jakim jest szkoła. 
 
 Na adaptacje wpływają tez czynniki związane z nowym środowiskiem, do którego 
dziecko ma się przystosować. Tu należałoby wymienić warunki lokalowe, wyposażenie w 
sprzęt i pomoce dydaktyczne, liczbę dzieci w klasie i oddziaływania wychowawcze. 
 
 W środowisku szkolnym istnieje wiele przyczyn, które w połączeniu z niekorzystnymi 
warunkami domowymi, mogą utrwalić zapoczątkowane w środowisku rodzinnym, negatywne 
mechanizmy zachowań, utrudniające prawidłowa adaptację do warunków szkolnych. W 
praktyce pedagogicznej szkoła zmierza do wychowania umysłowego, ale sprawy życia 
społecznego powinny być tak samo ważne. Jeśli z jakichś przyczyn tak nie jest, następuje 
przesunięcie punktu ciężkości z funkcji opiekuńczej szkoły na realizacje programu. Taki 
system powoduje podział uczniów na dobrych i złych, zdolnych i leniwych i jest wstępna 
selekcja odbywająca się niejako samorzutnie. Może to pogłębiać postawy lękowe, wywołane 
już w środowisku rodzinnym i przez to utrudniać prawidłową adaptację do warunków 
szkolnych. 
 
 Uczeń może mieć trudności z adaptacja, kiedy wie, że uczy się słabiej niż inni, nie 
potrafi przyswoić sobie treści lub nie chce ich poznawać z własnego wyboru. Uczeń zdaje 
sobie sprawę z faktu nie wywiązania się z nałożonych nań zadań oraz stanu niewystarczającej 
wiedzy. Brak osiągnięć w nauce wyzwala często mechanizmy obronne - prowadzące często 
unikania szkoły, symulowania choroby lub wagarowania. Również sam teren szkolny, 
specyfika środowiska rówieśniczego mogą stanowić o adaptacji, - gdyż powstające grupy 
cechują się określonymi wewnętrznymi stosunkami, które mogą powodować dominację, 
izolację lub wycofanie się poszczególnych jednostek. 
 
 Brak ciekawych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz przeładowany program 
nauczania są czynnikami często zniechęcającymi ucznia do szkoły. Również wadliwy system 
kształcenia nauczycieli, który kładzie nacisk na umiejętności przekazywania wiedzy, lecz nie 
przygotowuje do praktycznego zapobiegania nieprzystosowaniu szkolnemu i jego 
przezwyciężaniu. 
  

Ważnym elementem jest stopień znajomości ucznia przez nauczyciela - świadomość 
warunków wychowawczych dziecka, sytuacji rodzinnej oraz oddziaływania wychowawcze. 
Nauczyciele preferując uczniów zdolnych, dobrze przystosowanych - mogą powodować 
przejmowanie tych wzorów zachowań przez uczniów, którzy będą źle w konsekwencji 
odnosić się do słabszych i zamkniętych w sobie. Nauczyciele mogą nie aktywizować uczniów  
słabo przystosowanych, co może uniemożliwiać im włączanie się w życie grupy i nabywanie 
nowych, korzystnych wzorów zachowania. 



 
Potrzeby związane z adaptacją.  
 Wielu autorów nierozerwalnie łączy termin adaptacja z pojęciem potrzeba.  
J. Doroszewska stwierdza, że zasadniczym warunkiem udanej adaptacji jest integracja, 
zharmonizowanie potrzeb danej jednostki ze sobą (jednych potrzeb z innymi) i potrzeb 
środowiska wewnętrznego z zakazami i nakazami środowiska zewnętrznego, z 
uwzględnieniem homeostazy, tj. zawartości i odrębności osobniczej i jej przeciwstawienia się 
środowisku, jako zintegrowanej całości. 
 
 W. Okoń definiuje potrzebę jako stan, w którym jednostka odczuwa chęć zaspokojenia 
jakiegoś braku, np. zapewnienie sobie warunków życia, utrzymania gatunku, osiągnięcia 
pozycji społecznej i innych. 
 
 Prócz istotnych potrzeb biologicznych, warunków rozwoju jednostki i prawidłowego 
jej funkcjonowania jest zaspokajanie potrzeb psychicznych. N. Han - Ilgiewicz wyodrębniła 
grupy potrzeb psychicznych dzieci, które zawierają się w aspektach: 
- właściwy klimat psychiczny, w którym ma odbywać się wzrost i rozwój danego 

organizmu 
- układ kontaktów dziecka z innymi ludźmi z bliższego i dalszego otoczenia 
- dostępny zakres właściwie dozowanej i ukierunkowanej aktywności 
- uprzytomnienie sobie faktu własnego wzrostu, progresu 
- istnienie akceptowanej wizji celowej, która wyznacza kierunek zarysowujących się dążeń 
- zastosowanie posunięć zmierzających do indywidualizacji wychowania 

 
H. Filipczuk wyróżnia następujące potrzeby: biologiczną, poznawczą, aktywności, 
samodzielności, wzrostu, rozwoju i osiągnięć, kontaktu emocjonalnego i społecznego, 
przynależności, akceptacji, uznania, dodatniej oceny, posiadania i potrzebę sensu życia. 
 Niezaspokojenie potrzeb biologicznych może być elementem utrudniającym dla 
wytworzenia się i rozwoju potrzeb psychicznych, gdyż te jako podstawowe, warunkują 
wytwarzanie się potrzeb wyższego rzędu. 
 

Dopiero, gdy zaspokojone są potrzeby biologiczne, pojawia się zespół potrzeb 
bezpieczeństwa. Na zaspokojenie tej potrzeby ma wpływ wiele czynników, wiążących się 
z potrzebami biologicznymi i psychofizycznymi, np. dziecko obawia się braku akceptacji 
ze strony rówieśników i lęk ten m.in. narusza jego poczucie bezpieczeństwa. Ważną rolę 
odgrywa tutaj samoocena ucznia oraz właściwości układu nerwowego, warunki bytowe 
rodziny, stabilność środowiska rodzinnego. 

 
 Potrzeba poznawcza sprzyja poszukiwaniu nowych wiadomości, chęci odnajdywania 
odpowiedzi na nurtujące pytania, rozumienia zjawisk - i ta potrzeba w dużej mierze 
realizuje się w szkole. 
 
 Rozwijanie potrzeby aktywności ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka, a 
jej ukierunkowanie należy do najważniejszych zadań wychowania, będąc jednym z 
elementów przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego, dorosłego życia. 
 
 Uczniowie w wieku gimnazjalnym chcą być samodzielni w wielu decyzjach i 
czynnościach, pragną uniezależnić się od dorosłych, co bywa często przyczyną konfliktów 
miedzy młodzieżą a dorosłymi. Wynika to z chęci realizowania potrzeby samodzielności, 
wzrostu, osiągnięć i rozwoju.  



 Zarówno rodzina, jak i społeczność szkolna sprzyja realizowaniu potrzeby kontaktu, 
przynależności i miłości. W okresie dorastania, potrzeba nawiązywania intensywnych relacji 
z rówieśnikami odgrywa znaczną rolę. Młodzież łączy się w związki przyjaźni i koleżeńskie 
oraz "paczki". Nawiązują się sympatie między dziewczętami a chłopcami. Takie kontakty 
sprzyjają rozwijaniu umiejętności współżycia społecznego, określaniu swojej roli w grupie, 
uczą umiejętności negocjacyjnych. 
 
 Potrzeba akceptacji należy do najważniejszych potrzeb psychicznych, przejawiając się 
w ciągu całego życia jednostki. Każda osoba adaptująca się do nowego środowiska, pragnie 
być akceptowana i doceniana. 
 Jak pisze W. Panek - "w odniesieniu do dziecka, akceptacja w znaczeniu 
pedagogiczno - psychologicznym - to czynność regulująca zachowanie się dziecka, jego 
radosne samopoczucie i dobre przystosowanie". 
 
 Dorastająca młodzież jest szczególnie wrażliwa na krytykę i negatywne oceny. 
Równocześnie, młodzi ludzie są chłonni na uwagi pozytywne, jako potwierdzenia swoich 
umiejętności i pomysłów. Niezaspokojenie tej potrzeby powoduje napięcie psychiczne, pod 
wpływem którego dziecko rezygnuje z wysiłku lub zachowuje się agresywnie, dokucza 
innym. 
 Jak pisze J. Reykowski - nie zaspokojenie tej potrzeby może wywoływać w psychice 
dziecka brak poczucia własnej wartości. Brak akceptacji w rodzinie czy w szkole wywołuje u 
dziecka potrzeba poszukiwania grup czy środowisk, gdzie łatwo można znaleźć uznanie - a 
więc są to paczki koleżeńskie czy nierzadko - grupy przestępcze. 
 
 Aby młody człowiek właściwie przystosował się do nowych warunków, dorośli 
powinni otaczać go opieką i doradztwem, realizując zadania wobec biologicznych i 
psychicznych potrzeb jednostki. H. Filipczuk podkreśla, że zadania te obejmują zaspokajanie 
potrzeb i uczenie dzieci właściwego zaspakajania potrze, budzenie potrzeb nowych, 
rozwijanie ich i wzbogacanie, a równocześnie wdrażanie dziecka do właściwego reagowania 
na niezaspokojone potrzeby oraz tworzenie hierarchii potrzeb. 
 
 Podsumowując, można powiedzieć, że dla dobrej adaptacji w nowym środowisku 
potrzebne jest współistnienie wielu korelujących ze sobą czynników, które zaspokajają 
potrzeby i oczekiwania jednostki.  
 Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych, właściwych 
konkretnemu wiekowi, rozwojowi, - odgrywa zasadniczą rolę w przystosowaniu jednostki do 
nowego środowiska. 
 
 Na adaptacje wpływa tez wiele czynników endogennych i egzogennych. Każda 
jednostka w takich samych warunkach może adaptować się zupełnie inaczej, bo wpływają na 
to jej indywidualne właściwości osobnicze. Również wpływ środowiska domowego - warunki 
bytowe, postawy rodziców, oddziaływania wychowawcze i wpływ środowiska 
pozarodzinnego są istotną determinantą kształtu adaptacji jednostki. 
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