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ADAPTACJA SPOŁECZNA

To proces przystosowywania się 
jednostki lub grupy 
do określonych 
nowych warunków 
środowiska społecznego. 

Polega na nieustannej interakcji 
zachodzącej między jednostką 
(lub grupą), a środowiskiem.
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ADAPTACJĄ 

SZKOLNĄ

możemy nazwać 
wprowadzenie 
nowego ucznia do szkoły 
tzn. zapoznanie go 
z instytucją, osobami w niej 
pracującymi i wdrożenie 
do zadań, zasad, regulaminu.
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OKRES PRZYGOTOWAWCZY

Obejmuje pierwsze miesiące nauki 
po zmianie/wstąpieniu 
do nowej szkoły.

Stanowi bardzo ważny 
okres w życiu ucznia.

 Jest to czas jego dostosowania się 
do warunków fizycznych i społecznych 
środowiska nauki.

W tym czasie dochodzi do konfrontacji 
oczekiwań ucznia i nauczycieli z możli -
wościami realizacji zadań szkolnych.
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NAUCZYCIELE oczekują 
od ucznia:

zaangażowania w wykonywaną   
pracę, naukę, życie szkolne,

dobrych umiejętności, 

frekwencji,

nabywania coraz 
lepszych umiejętności 
i większej wiedzy,

dobrego zachowania.
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UCZEŃ w pierwszym okresie  
nauki orientuje się, czy osiągnie 
swoje cele, czy szkoła spełni 
jego oczekiwania dotyczące
możliwości rozwijania się,
zdobywania nowej
wiedzy, a także 
nowego grona 
kolegów, koleżanek, 
przyjaciół.
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CELEM ADAPTACJI
nowoprzyjętego ucznia do szkoły 
jest jak najszybsze i bezkonfliktowe 
włączenie go do instytucji oraz jej 
życia społecznego, co w efekcie
prowadzi 
do osiągnięcia
określonej 
normy 
wydajności.
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ETAPY ADAPTACJI:
reorientacja psychologiczna

- uczenie się nowych wzorów postępowania 
i stosowanie ich w praktyce; 

tolerancja
– poszanowanie obowiązujących 

w grupie lub instytucji norm, procedur, 
zasad, poglądów, upodobań itp.; 

asymilacja
– całkowite przystosowanie się jednostki 

lub grupy do istniejących warunków.
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NA ADAPTACJĘ WYWIERAJĄ 

WPŁYW:

inteligencja,

znajomość własnych możliwości, 

uspołecznienie,

samodzielność,

odpowiedzialność,

przynależność do 
jakichś grup społecznych. 
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Z BADAŃ 

WYNIKA, ŻE:

Dobre relacje 

z kolegami 

i nauczycielami 

są wyznacznikiem 

poczucia 

bezpieczeństwa i zaufania odczuwanego 

podczas okresu nauki szkolnej.
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NOWI UCZNIOWIE
choć niejednokrotnie posiadają 
ogromną wiedzę, a nawet szerokie 
doświadczenie nabyte w innych 
miejscach nauki, nie są w stanie 
pełnić swoich obowiązków 
tak samo 
efektywnie, 
jak ich "starsi 
koledzy".
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WYNIKA TO Z:
różnić kultur instytucjonalnych, 

systemów oceniania, 

przyjętych celów instytucji, 

norm oraz 

nieznajomości grupy ludzi. 

Niejednokrotnie przeszkodą 
może być również stres 
związany ze zmianą szkoły. 



STRES:
Występuje w sytuacji ocenianej 
przez człowieka jako:

zagrażająca, 

szkodliwa,

stanowiąca wyzwanie. 

Jest to:

szczegółowy rodzaj sytuacji  wywołujący 
stan wewnętrzny o silnych negatywnych 
emocjach i powodujący zmiany 
w zachowaniu.
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PORADY DLA OSÓB 

ROZPOCZYNAJĄCYCH 

NAUKĘ W NOWEJ

SZKOLE



1. PRZEDE WSZYSTKIM 

OBSERWUJ!
Nowy uczeń nie o wszystkich nomach 

i wartościach panujących w szkole 
zostanie poinformowany od samego 
początku. 

Niektóre reguły obowiązują w szkole, 
chociaż nie mówi się o nich.

 Dlatego najlepszym wyjściem 
jest uważna obserwacja tego,
co dzieje się wokół 
i wyciąganie wniosków. 



WARTO ZWRÓCIĆ 

UWAGĘ NA TO:

Jakie są relacje pomiędzy 
uczniami, a nauczycielami?

Na kogo warto uważać?

Jakie panują w grupie zwyczaje?

Kto jest nieformalnym przywódcą? 

Jak należy odnosić się do innych?

Czy uczniów łączą też relacje 
towarzyskie poza szkołą? 
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2. KTO PYTA, NIE BŁĄDZI.

Nie wstydź się pytać nawet 
o rzeczy, które innym mogą wydawać 
się banalne 
lub oczywiste. 

Pamiętaj jednak,
aby nie przesadzać!

Twoi nowi koledzy mają wiele 
obowiązków, staraj się więc 
jak najczęściej samodzielnie zdobywać 
potrzebne informacje. 



3. POKAŻ SIĘ Z JAK   

NAJLEPSZEJ STRONY.

Bądź punktualny 
i obowiązkowy.

Jeśli nikt Cię nie 
przedstawił klasie,
zadbaj o to sam 
i przedstaw się 
każdej osobie.
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3. POKAŻ SIĘ Z JAK   

NAJLEPSZEJ STRONY.

Powstrzymaj się, przynajmniej na 
początku, od zbyt wyraźnych reakcji 
i wyrażania własnych poglądów, 
staraj się nie krytykować innych.

Bądź przyjaźnie nastawiony do kolegów 
i nauczyciela, a przede wszystkim 
uśmiechaj się!

Zadbaj o higienę osobistą 
oraz właściwy i schludny strój.



4. ZADBAJ O DOBRE RELACJE 

Z KOLEGAMI I NAUCZYCIELAMI
Doceniaj innych, staraj się 

rozwijać ich pomysły                                         
- wtedy Twoja własna                                
aktywność nie będzie                            
odbierana jako                                    
zagrażające pozycji innych 
"popisywanie się". 

Nie zrażaj się dużą ilością 
nowych informacji; z czasem wszystko wyda 
Ci się dużo prostsze i jaśniejsze. 

Uważnie słuchaj, nie daj sobie "dwa razy 
powtarzać".
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5. NIE BÓJ SIĘ KORZYSTAĆ 

ZE WSPARCIA.
W SYTUACJI, GDY:

brałeś udział w trudnym, stresującym 
zdarzeniu, 

trudności adaptacyjne są dla Ciebie zbyt 
obciążające emocjonalnie/ psychicznie, 

borykasz się z jakimś 
problemem osobistym,

KORZYSTAJ Z POMOCY 
PSYCHOLOGA LUB 
PEDAGOGA 
SZKOLNEGO



W sytuacji, kiedy nie czujesz się pewnie, 
masz wątpliwości, nie wiesz jak 
wykonać polecenie czy powierzone      
Ci zadanie, nie bój się 
zwrócić o pomoc 
do nauczyciela czy 
poradę do starszych 
kolegów. 
Korzystaj z ich 
doświadczenia.
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Uczniowie w okresie adaptacji 
deklarują, że w nowej szkole 
źródłem wiedzy, wsparcia, 
podstawą budowania
doświadczenia i postaw 
wobec problemów, 
z jakimi się zetkną 
w czasie poznawania 
nowego środowiska, są przede 
wszystkim starsi koledzy. 
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Pełnią oni rolę nieformalnych 
opiekunów, często w sposób 
nieświadomy kształtując 
postawy młodszych, 
jak również stanowią 
podstawowe źródło 
informacji na temat 
szkoły oraz praw 
i obowiązków wynikających 
z nauki i uczęszczania do niej. 



KOCHANI UCZNIOWIE ÓSMEJ 

KLASY PSP IM. POWSTAŃCÓW 

ŚLĄSKICH W ŁUBNIANACH!
 Niestety przez aktualną sytuację                                     

i konieczność zamknięcia szkoły z uwagi                      
na epidemię Koronawirusa nie mogłam osobiście 
przekazać Wam wielu przydatnych informacji, które 
będziecie mogli wykorzystać w nowej szkole, ale mam 
nadzieję, że w procesie adaptacji do nowych warunków 
w innej, wybranej przez Was szkole przydadzą się 
Wam informacje zawarte w tej prezentacji.

 Wiem, że jesteście wspaniali, mądrzy, zdolni                           
i wyjątkowi i wierzę głęboko, że poradzicie sobie 
świetnie z zadaniami czkającymi na Was w nowej 
szkole. 

 Wszystkim Wam gratuluję ukończenia szkoły 
podstawowej! ☺ Nie pozostaje mi już teraz nic innego,              
jak tylko trzymać za Was kciuki i życzyć Wam 
powodzenia! – Wasza Pani Psycholog ☺
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DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ ☺

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sp1chelm.internetdsl.pl/strswietlica.htm&ei=0PpHVdDBAYK6ygPApIFw&bvm=bv.92291466,d.bGQ&psig=AFQjCNGwG77aGv7Ebd3OKPNGNRNzM6JbyQ&ust=1430860590112111
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.printoteka.pl/sg/materials/item/3998&psig=AOvVaw23lDzY5m6cT1y6fVgg_J80&ust=1585682422873000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCfkbf1wugCFQAAAAAdAAAAABAE

