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NIEDOSTOSOWANIE 
SPOŁECZNE



NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE

- sięga zarania dziejów ludzkich. 

Należy do tych negatywnych                    
zjawisk, których obecność                   
odczuwa się coraz dotkliwiej                           
w miarę postępu rozwoju społecznego. 

Jest problemem złożonym, którym zajmuje 
się pedagogika, psychologia, socjologia, 
kryminologia, psychiatria.



OSOBY NIEDOSTO -
SOWANE SPOŁECZNIE:

⚫ to jednostki, które w sposób trwały nie 
spełniają norm współżycia społecznego,

 to dzieci i młodzież, u których na skutek 
zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych 
warunków środowiskowych występują 
utrwalone zaburzenia w zachowaniu.

⚫ Wg Haliny Spionek to dzieci, „u których 
zaburzeniu uległa sfera emocjonalno –
wolowa oraz rozwój charakteru i osobowości, 
co powoduje często zakłócenia stosunków 
społecznych między dziećmi, 
a ich otoczeniem.”



DZIECI NIEDOSTOSOWANE 
SPOŁECZNIE

 sprawiają poważne trudności wychowawcze          
w rodzinie i w szkole, 

 nie przestrzegają podstawowych norm i zasad 
postępowania. 

 Nie jest to chwilowy bunt, lecz uogólniona postawa 
którą cechuje negacja autorytetów i społecznie 
aprobowanych wartości. 

 Dziecko takie charakteryzuje się                                 
brakiem lub trudnościami                                                
w nawiązywaniu kontaktów                                                 
z innymi ludźmi. 



DEFINICJE



NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE
wg Ottona Lipkowskiego 

⚫ to zaburzenie charakterologiczne 

o niejednolitych objawach,                           

spowodowane niekorzystnymi                      

zewnętrznymi lub wewnętrznymi                

warunkami rozwoju, a wyrażające                         

się wzmożonymi i długotrwałymi                   

trudnościami w dostosowaniu się                           

do normalnych warunków społecznych 

i w realizacji zadań życiowych danej jednostki. 



NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE 
wg Renaty Małgorzaty Ilnickiej

 to taki rodzaj dezadaptacji społecznej, 
w której postawy, a w związku z tym 
zachowania przejawiane przez dzieci 
i młodzież niedostosowaną, pozostają 
w konflikcie z normami społecznymi                          
i trudno poddają się naprawczym                  
działaniom pedagogicznym. 

 Są one często spowodowane         
niekorzystnymi warunkami                  
środowiskowymi. 



NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE 
wg MEN (Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 
Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych):

 to dewiacja osobowościowa, 

spowodowana czynnikami 

biopsychicznymi lub środo-

wiskowymi o negatywnym                   

wpływie na kontakty społeczne, 

 to aktywność i harmonia życia jednostki, 

uniemożliwiająca jej konstruktywną 

socjalizację, aktywną edukację 

i pomyślną realizację zadań życiowych. 



NIEDOSTOSOWANIE                      
SPOŁECZNE wg MEN

 odnosi się do zaburzeń sfery emocjonalno-
wolicjonalnej, behawioralnej i osobowości.

 Przejawia się w postaci trudności                         
w dostosowaniu się do uznanych norm 
społecznych, zadań życiowych, zaburzonej 
równowadze poznawczo-uczuciowej, 
wadliwie zintegrowanych postawach 
społecznych, nieprzestrzeganiu zasad 
moralnych, negatywnych lub nieadekwatnych 
reakcjach na zakazy i nakazy w przypisanych 
im rolach społecznych i złym samopoczuciu. 



PRZYCZYNY



NIEDOSTOSOWANIEM

nazywa się stan spowodowany tym, że w toku 
interakcji jednostki ze środowiskiem nie zostają 
zaspokojone jej potrzeby. 

Nie powstaje ono w sposób nagły lecz stopniowo 
narasta. Początkowo zachowanie dziecka 
jest normalne. 

Anormalne jest natomiast jego środowisko. 

Ono właśnie przyczynia się do stopniowego 
zakłócenia u dziecka procesów regulacji 
wewnętrznej, do pojawienia się coraz                      
głębszych zaburzeń emocjonalnych                           
i konfliktów z otoczeniem.



PRZYCZYNY NIEDOSTOSOWANIA 
SPOŁECZNEGO – ŻRÓDŁA CZYNNIKÓW:

 Czynniki organiczne -
m.in. predyspozycje genetyczne,                             
uwarunkowania wynikające                                           
ze struktury układu nerwowego. 

 Czynniki psychiczne – różnego rodzaju     
zaburzenia psychiczne, psychopatia,                     
nerwice, predyspozycje osobowościowe. 

 Czynniki społeczne – będące wynikiem relacji 
człowieka ze środowiskiem i z innymi osobami.



PRZYCZYNY NIEDOSTOSOWANIA 
wg Marii Marek - Ruka 

 Przyczyny tkwiące w osobowości ucznia – do tej 
grupy przyczyn zalicza się najczęściej wszystkie 
fizyczne i psychiczne właściwości ucznia 
utrudniające mu naukę w szkole i dostosowanie się 
do życia społecznego (upośledzenie umysłowe, 
wady wzroku i słuchu, uszkodzenia i zaburzenia 
w rozwoju i funkcjonowaniu OUN,                   
niezadowalający stan zdrowia). 

 Przyczyny tkwiące w środowisku                                   
– nieodpowiednie warunki życia                                   
dziecka, brak opieki ze strony rodziców. 



PRZYCZYNY NIEDOSTOSOWANIA 
wg Jana Konopnickiego

 Dziedziczne – uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego.

 Psychiczne - uwarunkowane czynnikami 
dziedziczności i obejmujące sferę emocjonalną           
i wolicjonalną w zakresie popędów, co powoduje 
zmiany psychopatyczne). 

 Środowiskowe – wadliwa struktura                                  
rodziny, zaniedbania środowiska                        
wychowującego, błędy wychowawcze                      
rodziny i szkoły, środki masowego przekazu, 
zaburzenia rozwojowe oraz czynniki ekonomiczno-
gospodarcze i przyrodniczo-ekologiczne.



1. PRZYCZYNY 
BIOLOGICZNE

⚫ Zagrożenie może wystąpić już w okresie 
niepomyślnej ciąży bądź przy narodzeniu, 
powodując tzw. poporodowy uraz mózgu. 

⚫ U osobników z poporodowym urazem mózgu 
zaobserwować można zaburzenia charakteru, 
ciężkie zespoły psychopatyczne, czasem 
wybitne, choć jednokierunkowe zdolności, 
a czasem ciężkie niedorozwoje. 

⚫ Takie dzieci trudniej dostosowują się do 
środowiska, wpadają w konflikty z otoczeniem, 
są podatne na bodźce nerwicotwórcze.



2. PRZYCZYNY ŚRODOWISKOWE:
A) ŚRODOWISKO RODZINNE

⚫ Uzależnienie kształtowania postaw od środowiska 

domowego - poziomu kultury życia rodzinnego oraz 

braki w tym zakresie, atmosfery w domu rodzinnym 

oraz kultury pożycia rodziców i kultury współżycia 

pozostałych osób w rodzinie, istnienia 

nieporozumień, nawyków, uzależnień itp. 

⚫ W tym kontekście istotne znaczenie                               

ma stosunek odniesienia rodziców 

do dziecka, poczucie bezpieczeństwa                               

dziecka w rodzinie, zaspokajanie                                  

potrzeb (nie tylko podstawowych - bytowych).



⚫ internalizacja negatywnych norm wyniesionych             

ze środowiska rodzinnego (naśladownictwo), 

⚫ niewłaściwa atmosfera życia rodzinnego,

⚫ uczenie się niewłaściwych reakcji i utrwalanie ich 

poprzez zły system wzmocnień (kary i nagrody).

Niedostosowanie staje się sposobem na 

minimalizację frustracji, redukcję napięcia 

wewnętrznego, wynikającej z niespełnienia 

oczekiwań społecznych i prawidłowego                     

pełnienia przypisanych ról społecznych.



⚫ Charakterystyczne jest, że rodzice                 
tej kategorii przejawiają brak 
zrównoważenia względem swych dzieci 
i konsekwencji w postępowaniu. 

⚫ Są bądź to zbyt surowi, agresywni, 
bijący dzieci, bądź wykazują       
nadmierną pobłażliwość,                       
ulegając wszelkim kaprysom                           
i zachciankom dziecka. 



⚫ Według J. Santorskiego najbardziej stabilną 
osobowość (dostosowanie społeczne) wykazują 
osoby pochodzące z rodzin, w których rodzice 
wzajemnie się popierali w ustalaniu granic 
(konsekwencja), do jakich mogło posunąć się 
dziecko, wyraźnie wyznaczali sferę działań 
dozwolonych (akceptowanych),                                           
sferę intymności dziecka                                                 
(w tym także działań                                     
uzależnionych wyłącznie                                                                
od dziecka - sfera decyzyjna),                                                                     
w którą rodzice nie ingerowali.



⚫ W przypadku rodzin rozbitych, niepełnych                                 
- wpływ rozkładu życia wewnętrznego                             
i niezgody w rodzinie oraz pomiędzy                      
rodzicami, wychowującymi swe dzieci                                        
w ciągłym napięciu, znerwicowaniu,                                 
agresji i konfliktowości.

⚫ W ostatnim okresie także istotnym czynnikiem stała 
się konieczność ciężkiej pracy zarobkowej rodziców 
- poświęcają więcej uwagi i czasu na pracę niż na 
wychowanie dzieci, poprzestając najczęściej na 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb.



B) ŚRODOWISKO SZKOLNE

⚫ Istotny wpływ na kształtowanie postaw mają 

stosunki interpersonalne w układzie 

nauczyciel - uczeń, stosunki ucznia                     

ze współuczniami, istnienie                             

utrudnień i opóźnień                                                    

w nauce szkolnej.

⚫ Niepowodzenia szkolne prowadzą do 

dewiacji i niedostosowania społecznego. 



PODSTAWOWE GRUPY PRZYCZYN     
NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

⚫ I. Przyczyny psychofizyczne - wynikające 
z zaburzeń rozwojowych samego ucznia;

⚫ II. Przyczyny dydaktyczne - wynikające 
z określonych treści nauczania, organizacji 
procesu dydaktycznego i sposobu realizacji 
założeń programowych;

⚫ III. Przyczyny społeczno - środowiskowe -
wskazują na warunki pracy ucznia                           
i nauczyciela z uwzględnieniem stosunków 
międzyosobniczych w układzie uczeń -
uczeń, uczeń - nauczyciel, rodzice - szkoła. 



C) ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

⚫Może być terenem działalności 

grup przestępczych, które łatwo 

potrafią zaimponować jednostkom 

osamotnionym, pozbawionym 

opieki, odrzuconym                           

lub "tylko" izolowanym.



3. PRZYCZYNY ROZWOJOWE 
(PSYCHICZNE)

związane są z zaburzeniami procesu 

rozwojowego mogącymi mieć 

charakter:

⚫ przyspieszony (akceleracja), 

⚫ opóźniony (retardacja) bądź 

⚫ spowodowany dysharmonią                    

życia psychicznego.



AKCELERACJA

⚫ to zjawisko przyspieszonego rozwoju 

dzieci i młodzieży w stosunku do ich 

rówieśników. 

⚫ Objawy obejmują w zasadzie całą 

osobowość, zwłaszcza dojrzałość 

życiową, życiowe popędy emocjonalne, 

uspołecznienie i zainteresowanie 

zjawiskami świata zewnętrznego.



RETARDACJA

⚫ to opóźnienie, zahamowanie rozwoju emocjonalnego. 
⚫ Przyczyny to m.in. czynniki materialne, warunki 

zdrowotnego rozwoju dziecka, atmosfera życia 
w rodzinie i w środowisku. 

⚫ Ujemne działanie tych czynników dostrzega się 
wyraźnie u dzieci wychowywanych poza domem 
rodzinnym (np. zagrożenie prawidłowego rozwoju 
społeczno – moralnego)

⚫ U dziewcząt uczuciowo niedorozwiniętych, 
nie mających silnego powiązania z osobami bliższymi, 
zawieranie pobieżnych, doraźnych znajomości jest 
koniecznością rekompensującą braki w tym zakresie            
i prowadzi do prostytucji. 

⚫ Chłopcy są skłonni do kłamstwa, kradzieży i agresji. 



DYSHARMONIA

⚫ Dysharmonia rozwoju psychofizycznego -

pierwotne przyczyny mogą utkwić 

w organicznych zmianach w mózgu, 

w zwiększonej wrażliwości organizmu dziecka 

na niekorzystne wpływy środowiskowe.

⚫ Dysharmonia może być także spowodowana 

obciążeniami psychicznymi, obciążeniami 

fizycznymi lub niedostatkiem opieki 

materialnej. 



STADIA 



STADIA NIEDOSTOSOWANIA 
SPOŁECZNEGO

 Wyodrębnienia stadiów nieprzystosowania 

społecznego podjął się C. Czapów (1978). 

Zdaniem autora istnieją trzy etapy 

wykolejenia społecznego: 

 1. Stadium charakteryzujące się 

wystąpieniem u jednostki poczucia 

odtrącenia, tzn. niezaspokojenia                 

potrzeby zależności emocjonalnej.       

Jednostkę nudzą rozpoczęte czynności                   

i brak jej cierpliwości aby je ukończyć. 



STADIA NIEDOSTOSOWA-
NIA SPOŁECZNEGO

 2. Stadium wyrażające się utrwaleniem 

wrogich reakcji wobec autorytetów i osób 

znaczących. Przejawem typowym dla tego 

stadium jest odrzucenie wszelkich form 

ekspresji, wyrażających więź uczuciową 

z innymi ludźmi. 

 3. Stadium wiążące się z autonomizowaniem 

się działalności antyspołecznej, która stanowi 

dla jednostki niedostosowanej samoistne 

źródło przyjemności i satysfakcji.



TRZY FAZY NIEDOSTOSOWANIA 
wg Jana Konopnickiego:

 1. Faza początkowa – zaburzenie manifestuje                 
się wprost, reakcje są przeważnie spontaniczne                   
i impulsywne - niepowodzenia w nauce szkolnej, 
niestałość emocjonalna, bunt przeciw autorytetom. 

 2. Faza utrwalonego zachowania – dziecko reaguje 
na warunki zewnętrzne nie wprost, ale w sposób 
okrężny - wzmożenie                                           
agresywności,                                                         
włóczęgostwo, apatia,                                                 
skłonność do kłamstwa. 



TRZY FAZY NIEDOSTOSOWANIA 
wg Jana Konopnickiego:

 3. Faza przewlekła – zaburzenie jest tak 
zaawansowane,                                                                  
że następuje izolacja                                                                          
jednostki od normalnej                                                         
grupy społecznej.

Zachowania całkowicie                                            

aspołeczne przejawiające                                                    

się chuligaństwem. 



STADIA NIEDOSTOSOWANIA wg Pytki

 1. Kształtowanie się nastawień (poznawczych 

i emocjonalnych), które zwiększają podatność 

na wpływy antagonistyczno-destrukcyjne 

środowiska społecznego. 

 2. Przyswajanie wzorów motywacji 

oraz zachowania się antyspołecz-

nego, ułatwiających zaspokojenie                       

potrzeb i rozładowanie napięć. 

 3. Utrwalenie i autonomizowanie nabytych 

i przyswojonych sposobów zachowania się. 



STADIA NIEDOSTOSOWANIA 
wg Z. Sękowskiej

 1. Wykolejenie przestępcze – polega 

na łamaniu norm przewidzianych 

przez ustawodawcę. 

 2. Wykolejenie                                  

obyczajowe – polega                                 

na łamaniu norm oby-

czajowych i społeczno –moralnych. 



PRZEJAWY



⚫ U społecznie niedostosowanych 

dostrzega się osłabione czynniki 

wolicjonalne, nieharmonijny rozwój 

uczuć, zmienność nastrojów, brak 

zainteresowań, a także ograniczoną 

zdolność do empatii, do przejawiania 

uczuć opiekuńczych, wdzięczności, 

przyjaźni oraz przywiązania. 



TYPOWE PRZEJAWY 
NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO:

⚫ notoryczne kłamstwa,

⚫ alkoholizowanie i/lub narkotyzowanie się, 

⚫ uzależnienia lekowe, 

⚫ toksykomania,

⚫ pasożytnictwo społeczne,

⚫ niekonwencjonalne zachowa-

nia seksualne, prostytucja,

⚫ rozmaite formy agresji antyspołecznej, 

łącznie z autoagresją (w tym próby samobójcze),

⚫ werbalna agresja (wulgarność),



TYPOWE PRZEJAWY 
NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO:

⚫ lenistwo, niechęć do wysiłku,

⚫ wagary, 

⚫ ucieczki z domu,

⚫ lękliwość, 

⚫ nieprzestrzeganie wewnętrznych                                
zarządzeń i przepisów, np. szkoły,

⚫ zaburzenia koncentracji uwagi,

⚫ wzmożone konflikty z nauczycielami 
lub rówieśnikami,

⚫ uczestnictwo w gangach                                     
podkulturowych, subkulturach itp..



MEN OPRÓCZ TYPOWYCH 
OBJAWÓW WYRÓŻNIŁO TAKŻE:

⚫ włóczęgostwo, 

⚫ niszczenie mienia, 

⚫ stosowanie przemocy, 

⚫ bójki, 

⚫ przywłaszczenie cudzego mienia, 

⚫ kradzieże, 

⚫ demoralizacja seksualna, 

⚫ inne przestępstwa, 

⚫ tatuaże.



OBJAWY 
NIEDOSTOSOWANIA 
SPOŁECZNEGO 
OBSERWOWANE 
NA POZIOMIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ



1. NIEPOSŁUSZEŃSTWO

⚫ Postawa dziecka wyrażająca                              

się w niespełnianiu poleceń 

osób dorosłych i 

przeciwstawianiu się im.

⚫ Przeciwstawienie się rodzicom                          

lub wychowawcom nacechowane jest 

zdecydowanym negatywizmem, utrwaloną 

trudnością w podporządkowaniu się, 

złośliwą przekorą (postawą "Bo nie").



2. KONFLIKTY W KONTAKTACH 
SPOŁECZNYCH:

⚫ Ujawniają się najczęściej w okresie 

dojrzewania, gdy błędy rodziców                                 

i szkoły łatwiej stają się przyczyną 

utrudnionych kontaktów między                    

uczniem, a nauczycielem,                             

dzieckiem a rodzicami/opiekunami. 

⚫ Ze względu na zmiany kulturowe ostatnich lat 

ujawnienie konfliktów (postaw konfliktowych) 

może nastąpić również pod wpływem 

środowiska.



3. LENISTWO

⚫ Dziecko nie stara się o własny                                       
wygląd i nie dba o ład w swoim otoczeniu - sprawia 
wrażenie nieporządnego; nie pracuje, więc nie ma 
konieczności zdobywania środków na zaspokajanie 
własnych potrzeb, dlatego wymusza je od innych             
lub kradnie. 

⚫ Uczeń we własnym mniemaniu ma wiele powodów       
do niezadowolenia, więc przeszkadza i dokucza innym 
oraz stroni od wykonywania zadań/obowiązków.

⚫ Lenistwo można zdefiniować jako brak 
zainteresowania pracą/wysiłkiem i niechęć                          
do działania planowego, celowego i społecznie 
użytecznego.



4. KŁAMSTWO

⚫ Wśród młodzieży zdemoralizowanej kłamstwo nie 
podlega w opinii kłamiącego ocenie z punktu widzenia 
etyki (nie jest uważane za coś nagannego, złego). 

⚫ Kłamstwo jest uznawane za jedno z narzędzi dla 
osiągnięcia zamierzonego celu (np. nakłonienie innych 
uczniów do określonego zachowania) lub też często 
stanowi broń "przeciwko" nauczycielowi/rodzicom.

⚫ Zauważalne jest, iż niedostosowani społecznie kłamią 
także bez celu, często bez świadomego, ważnego 
powodu, niejako "z nawyku", odruchowo.



5. ZABURZENIA 
KONCENTRACJI

⚫ Dziecko jest nieuważne, nie potrafi się 
skupić, odbiega od tematu, nie umie 
usiedzieć w miejscu. 

⚫ Utrudnia to także koncentrację innym 
dzieciom i przeszkadza w przebiegu zajęć 
szkolnych - zaburzenia koncentracji są 
uciążliwe dla dziecka, klasy i oczywiście 
nauczyciela.



6. WYKROCZENIA                       
PRZECIW MIENIU

⚫ Najczęstszym przejawem                              

tego typu zachowań są kradzieże. 

⚫ W środowisku szkolnym, wśród dzieci nie 

zawsze używa się słowa "ukradł", lecz 

stosuje zamiennie inne (np. "zabrał"). 

⚫ Stanowi to złagodzenie jednoznacznej, 

negatywnej oceny zjawiska, co zaś oznacza 

umieszczenie samego działania na granicy 

dopuszczalności lub nawet akceptacji. 



7. AGRESJA

⚫ Cecha charakterystyczną jednostek 
impulsywnych, nieopanowanych, bezczelnych. 

⚫ Napady zdarzają się też u jednostek lękliwych, 
spokojnych, zamkniętych w sobie, w sytuacjach 
nawet najbardziej nieoczekiwanych,                       
po wystąpieniu swoistego dla każdej                
jednostki impulsu. 

⚫ Przedmiotem agresji są partnerzy w sytuacji 
konfliktowej, co nie wyklucza również osób nie 
powiązanych pozornie ze sprawcami i sytuacją 
agresora. 



AGRESJA C.D.

⚫ Jednym z przejawów postawy agresywnej 
jest także autoagresja, jako ukierunkowanie 
aktywności w stosunku do własnej osoby 
(samookaleczenia). 

⚫ Trudności w ocenie sprawiać może fakt,            
że w niektórych przypadkach zewnętrzny 
przejaw autoagresji w istocie stanowi jedynie 
próbę zwrócenia uwagi na własną osobę,      
w innych sytuacjach niezauważaną, 
nie w pełni akceptowaną w środowisku.



8. WAGARY I UCIECZKI

⚫ Szczególnie łatwe do zauważenia w środowisku szkolnym. 

⚫ Należy wyróżnić dwa zespoły motywów wagarowania: 
- niechęć do szkoły na skutek przykrych w niej doznań i przeżyć 
(wymagania, zdarzenia zaszłe w środowisku szkolnym - zarówno 
uczniowskim jak i w kontaktach z nauczycielami), - wpływ 
środowiska, które zachęca do opuszczenia nauki i zajęć 
szkolnych;

⚫ W obydwu zespołach istotny wpływa na zajście zdarzeń 
(wagarów i ucieczek) ma brak dostatecznej troski i pomocy 
ze strony szkoły i domu.

⚫ Wagary spowodowane przez bodźce spoza szkoły (rodzinę 
i środowisko) przynoszą mniej szkody, nie powodują tak dotkliwych 
luk w wiedzy. Uczeń uznaje, iż szkoła sama w sobie nie stanowi 
przyczyny, dla której wagaruje (brak negatywnych odniesień). 



9. LĘKLIWOŚĆ

⚫ Lękliwość to zewnętrzny przejaw utraty zaufania.

⚫ Przejawy lęku częściej występują u dzieci 

pochodzących z rodzin mało troszczących się o nie. 

⚫ Lękliwość to poczucie, które kształtuje postawę 

niepewności, niepokoju, zażenowania, nieśmiałości, 

pokory, nadmiernej uległości, niewolniczej 

zależności lub niepohamowanej agresywności. 

⚫ Dzieci lękliwe są zwykle słabsze fizycznie                           

i psychicznie, podatne na wpływy jednostki 

silniejszej. 



10. NADUŻYWANIE SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH

⚫ Nadużywanie środków odurzających 
oraz nałogowe nadużywanie innych 
środków chemicznych powodujących 
zmiany w funkcjonowaniu organizmu. 

⚫ Narkomania prawie zawsze łączy się 
z przestępczością lub poważnymi 
wykroczeniami, jest nieodpartym 
psychicznym pożądaniem                          
przyjmowania narkotyków                                   
i potrzebą zdobywania ich                                     
za wszelką cenę. 



Nie każde zachowanie niezgodne 
z rolą społeczną jest przejawem 
niedostosowania. 

⚫ Aby można było je tak                         
sklasyfikować, musi ono                       
stanowić reakcję jednostki                             
na społeczne oczekiwania 
(obowiązujące normy)                                 
oraz odznaczać się antagonizmem 
destruktywnym wobec ogólnie 
uznanych norm i wartości.



ZAPOBIEGANIE



⚫ Wszelkie usiłowania oddziaływań wyłącznie 
na niepożądane zachowania dziecka, 
z pominięciem pracy nad jego osobowością 
i usuwania przyczyn - nie przyniosą 
oczekiwanych skutków wychowawczych. 

⚫ Skuteczne działania wychowawcze, powinny 
być skoncentrowane na stanie osobowości 
i na przyczynach, które ten stan wywołały, 
nie zaś na zewnętrznych objawach 
niedostosowania (zachowaniu).



ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA 
NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU

⚫ Chcąc ustrzec dzieci i młodzież szkolną 

przed trudnościami wychowawczymi 

i niedostosowaniem społecznym należy 

zapewnić im oprócz szkoły 

systematyczną organizację                     

życia codziennego,                                    

zwłaszcza w czasie                                      

wolnym w rodzinie                                          

i środowisku lokalnym. 



⚫ Główna rola przypada                                    
nie tylko rodzicom, ale też i wychowawcom;                 
nadają oni kierunek procesowi wychowaw-
czemu i stoją na straży jego prawidłowości.

⚫ W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się 
dziecko nauczycielowi obok roli kierowniczej 
przypada też funkcja pobudzania 
do działania, dobrego zachowania się, 
a hamowania w sytuacjach prowadzących 
ucznia na złe drogi, do szkodliwych 
społecznie czynów. 



⚫ Podobnie jak w domu                                         
rodzinnym również                                           
w szkole dziecko powinno odczuwać 
życzliwość i opiekę w procesie edukacji                    
i wychowania.

⚫ Niektórzy uczniowie mają trudności w zżyciu 
się ze szkołą, kolegami w klasie, potrzebują 
zatem życzliwej pomocy pedagogicznej. 
Obowiązek ten przypada w udziale 
nauczycielowi, zaś szczególne zadanie 
do spełnienia mają wychowawcy klas 
początkowych. 



PROFILAKTYKA 
UNIWERSALNA

 Ma na celu przeciwdziałanie podejmowaniu 

różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza 

wśród młodzieży szkolnej) poprzez 

dostarczenie odpowiedniej informacji 

oraz wzmacnianie czynników chroniących 

i redukcję czynników ryzyka.

 Działania te dotyczą zagrożeń 

rozpowszechnionych, takich jak 

np. używanie substancji psychoaktywnych 

(narkotyki, alkohol) czy przemoc.



ODBIORCY

 To ogół populacji, np. dzieci                                    

i młodzież szkolna, społeczność lokalna. 

 Grupy, do których są kierowane działania 

profilaktyki uniwersalnej nie są uprzednio 

diagnozowane pod względem poziomu 

ryzyka zachowań problemowych, choć          

w obrębie grupy poszczególne jednostki 

mogą się różnić stopniem zagrożenia             

i rodzajem czynników ryzyka.



REALIZATORZY PROGRAMÓW 
PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ

• To nauczyciele wspierani przez                       
pedagogów i psychologów. 

• Rządowym organem                                
odpowiedzialnym za wdrażanie w polskich 
szkołach działań z zakresu profilaktyki jest 
Ministerstwo Edukacji Narodowej (art. 22  
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu narkomanii).

• W szkołach wdrażane są programy 
profilaktyki uniwersalnej oraz programy 
dla rodziców.



PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA

 To działania kierowane do jednostek, 

u których rozpoznano pierwsze objawy 

zaburzeń lub szczególnie zagrożonych 

rozwojem problemów wynikających 

z niedostosowania społe-

cznego, w związku z uwa-

runkowaniami biologicznymi, 

psychologicznymi                                       

czy społecznymi. 



ODBIORCY

 To osoby charakteryzujące się czynnikami 
ryzyka takimi jak: zaburzenia zachowania, 
zaburzenia koncentracji z deficytem uwagi 
(ADHD), niepowodzenia szkolne, 
podejmowanie zachowań ryzykownych, 
używanie narkotyków problemowo 
(bez diagnozy uzależnienia), próby 
samobójcze, konflikty z prawem, 
wychowywanie się w rodzinie niepełnej 
lub patologicznej. 



REALIZATORZY PROGRAMÓW 
PROFILAKTYKI WSKAZUJĄCEJ 

• Wymagają specjalistycznego przygotowania 

w zakresie pomocy psychologicznej lub terapii. 

• Realizatorami programów są                                     

psychologowie, psychoterapeuci,                              

pracownicy socjalni itp.

• Programy te wymagają często                              

interdyscyplinarnej współpracy                              

przedstawicieli wielu instytucji pomocowych.

• Terenem działań są m.in. poradnie specjalistyczne, 

placówki wychowawcze i resocjalizacyjne. 



CELE PROFILAKTYKI WSKAZUJĄCEJ

• Zapobieganie rozwojowi przejawów 

niedostosowania społecznego, 

• ograniczanie częstości                                            

ich występowania,

• działania ukierunkowane                               

są głównie na indywidual-

ną diagnozę przyczyn problemu                          

i podjęcie stosownej interwencji. 



METODY PROFILAKTYKI 
WSKAZUJĄCEJ:

• Treningi umiejętności                               

społecznych                                                                 

dla młodzieży, 

• treningi umiejętności wychowawczych                   

dla rodziców i nauczycieli,

• wywiad motywujący, 

• terapia poznawczo-behawioralna, 

• terapia rodzin.



PROFILAKTYKA 
SELEKTYWNA

• To działania adresowane                                          
do jednostek lub grup osób,                                     
które są w stopniu wyższym                                    
niż przeciętny narażone na rozwój 
problemów związanych z niedostosowaniem 
społecznym.

• Zakłada, że tylko mniejszość                             
spośród młodych ludzi będzie                                  
miała poważne problemy związane                                 
z niedostosowaniem społecznym.



DZIAŁANIA PROFILAKTYKI 
SELEKTYWNEJ OBEJMUJĄ:

1. Udzielanie wsparcia                                   

przez nauczycieli                                                           

i pomoc w nauce; 

2. Stałą współpracę z rodzicami, podjęcie 

interwencji z udziałem rodziców, 

wspólne opracowanie strategii         

pomocy dla ucznia.



RESOCJALIZACJA

⚫ Najbardziej korzystne rozwiązania                          

systemowe powinny bazować na:

- możliwie pełnej indywidualizacji oddziaływań 

opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych,

- funkcjonowaniu zespołów diagnostyczno 

resocjalizacyjnych w placówkach,

- modyfikowalnej strukturze organizacyjnej, 

korzystnej dla sytuacji wychowawczej                              

i charakteru młodego człowieka,

- określonych standardach oceny                                     

i kwalifikacji postępów resocjalizacji.



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ                  

☺


