
Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży oraz zagrożenie niedostosowaniem

społecznym.

W aktach  prawnych  obowiązujących  w  edukacji  ustawodawca  rozróżnia  się  dwie

grupy osób - niedostosowane społeczne oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym. Nie

podaje jednak konkretnej definicji, a jedynie określa, że różnica polega na nasileniu objawów

oraz występujących czynników środowiskowych. Za osoby niedostosowane uznaje się dzieci 

i  młodzież,  u  których  obserwuje  się  utrwalone  zaburzenia  w  zachowaniu,  które  mogą

występować  z  powodu  zaburzeń  wewnętrznych  lub  niekorzystnych  warunków

środowiskowych.  Z  kolei  osoby  zagrożone  niedostosowaniem  społecznym  to  te,  które

wychowują  się  w  niekorzystnych  warunkach  środowiskowych  wpływających  na  rozwój

psychospołeczny,  ale  zaburzenia  w  zachowaniu  obserwowane  są  sporadycznie.1 Zwrócić

należy również uwagę na fakt, że ustawodawca ustalił, że dzieci i młodzież niedostosowana

społecznie  może  z  uwagi  na  orzeczenie  sądu  rodzinnego  zostać  umieszczona  w

młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Takiej możliwości nie ma dla dzieci zagrożonych

niedostosowaniem.  Inne  są  również  oddziaływania  kierowane  do  tych  osób  –  dla

niedostosowanych  społecznie  są  to  oddziaływania  resocjalizacyjne,  a  dla  zagrożonych

niedostosowaniem działania socjoterapeutyczne.2

Przejawami ww. trudności w funkcjonowaniu społecznym są:3

 nagminne wagary,

 ucieczki z domu i włóczęgostwo,

 sporadyczne/systematyczne picie alkoholu,

 odurzanie się, w tym próby odurzania się,

 niszczenie mienia,

 stosowanie przemocy,

 bójki,

 przywłaszczenie cudzego mienia,

 kradzieże,

 udział w grupach negatywnych,

 usiłowanie/dokonanie samobójstwa.

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. MEN, Warszawa, 2010, s. 256-257.
2 Rozporządzenie MEN z dnia 9.08.2017r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. (Dz.U. 2017, poz. 1578)
3 Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podniesienie efektywności…, s. 256-257.



W  pracy  z  uczniem  zagrożonym  niedostosowaniem  społecznym  istotne  są

oddziaływania  o  charakterze  socjoterapeutycznym.  K.  przez  socjoterapię  rozumie  „metodę

leczenia  zaburzeń zachowania  i  niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci  i  młodzieży w toku

spotkań  grupowych.  Możemy  więc  socjoterapię  traktować  jako  formę  pomocy  psychologicznej

adresowaną  do  dzieci  

i młodzieży, pośrednią między psychoterapią a psychoedukacją i treningiem interpersonalnym.”4

Socjoterapia polega na realizacji celów, które stanowią jej istotę:5

 cele terapeutyczne - realizowane są one poprzez stwarzanie takich sytuacji  społecznych,  które

sprzyjają  odreagowaniu  napięć  emocjonalnych,  ale  także  prowadzą  do  nabywania  nowych

umiejętności oraz dostarczają doświadczeń odmiennych obecnie znanych, 

 cele edukacyjne - polegają one na zapoznawaniu uczestników z zagadnieniami, które umożliwią

im sprawniej funkcjonować w społeczeństwie,

 cele rozwojowe - związane z wiekiem uczestników oraz są odpowiedzią na ich aktualne potrzeby.

W  trakcie  takich  zajęć  socjoterapeutycznych  wykorzystuje  się  przede  wszystkich  metody

aktywizujące. M.in.:

1. Zabawa , w tym gry,

2. Praca w kręgu oraz rundki,

3. Burza mózgów 

4. Techniki 

5. Muzykoterapia 

6. Psychodrama, socjodrama i inscenizacja i wiele innych.

4 Sawicka K. (red): Socjoterapia…, s. 10.
5 A.  Mierzwa:  Socjoterapia  w  pracy  z  młodzieżą  niedostosowaną  społecznie.  Problemy  Opiekuńczo-
Wychowawcze. 2004, nr 1, 32.


