
Trudności adaptacyjne dziecka z innej kultury 
 

 

Dla dzieci - cudzoziemców rozpoczęcie nauki w polskiej szkole, w nowej, odmiennej 

kulturze jest niezmiernie trudne. Wszystkie codzienne zjawiska związane z rytmem pracy szkoły 

są  dla nowego ucznia nieznane i stresujące. Wprawdzie po pewnym czasie dziecko oswaja się 

i przyzwyczaja do nowej sytuacji, to jednak nie zawsze rozumie wszystkie normy, wartości 

i symbolikę  kultury, w której obecnie funkcjonuje. Bez otrzymania wsparcia i pomocy zaczyna 

pojawiać się wiele nieporozumień. Ze strony osób pracujących z cudzoziemcami potrzeba 

cierpliwości w wyjaśnianiu niektórych aspektów naszych obyczajów i kultury.  

Dziecko przybywające do nowego kraju zwykle doświadcza zjawiska nazywanego 

szokiem kulturowym. Jest on wynikiem spotkania z nieznaną kulturą. Zmiana miejsca pobytu 

zazwyczaj wywołuje wiele trudnych emocji. Każdy członek rodziny może w inny sposób 

przeżywać utratę poczucia bezpieczeństwa, obawę przed nowym, potrzebę odnalezienia się           

w nieznanym miejscu. Jest to zjawisko naturalne, jednakże poprzez udzielenie dziecku wsparcia 

oraz współpracę z rodziną można pomóc wszystkim w łagodniejszym przejściu przez proces 

adaptacji.  

 

Etapy szoku kulturowego 
 

Co się dzieje z cudzoziemcem - uczniem? Jak pomóc? 

I etap  

Na tym etapie, nazywanym miesiącem miodowym, uczeń  jest zaciekawiony i bardzo 

pozytywnie nastawiony do odmienności. Nowość  zachwyca, intryguje, wywołuje entuzjazm. 

Zdarza się  jednak, że etap ten w ogóle nie występuje u migrantów przymusowych. 

Jak pomóc? 

Urealniać  otaczający  świat: przekazywać  rzetelne informacje o zasadach panujących                    

w szkole i w kulturze kraju. Zachęcać  do kontaktów z innymi uczniami i nawiązywania 

pozytywnych relacji z lokalną  społecznością. 

 

II etap 

Rzeczywistość  okazuje się  bardziej zaskakująca, a odmienność  zdecydowanie bardziej 

przeszkadza i irytuje niż  cieszy. Codzienne pomyłki i nieporozumienia powodują 

silną frustrację i złość na siebie samego. Skutkuje to wycofaniem z  życia, np. szkolnego, 

niechęcią do nawiązywania kontaktów. 

Jak pomóc?  

Wspierać  częstymi rozmowami. Dać  się  wygadać, wylać  żale i frustrację. Pozwolić  na 

sceptycyzm i nieufność  wobec nowych norm i wartości, ale też wyjaśniać je i przybliżać. 

Wspólnie poszukiwać  obszarów porozumienia: elementów podobnych,  łączących obie kultury. 

 

III etap  

Funkcjonowanie w odmiennym kręgu kulturowym jest trudne i wyczerpanie. Silne wyczerpanie 

fizyczne i psychiczne może skutkować  osłabieniem i skłonnością  do chorób. Zmienia się  

ukierunkowanie złości i agresji z siebie samego na „nich”. Dominuje przekonanie, że to „oni” 

czyli członkowie społeczeństwa przyjmującego są  źli, nieodpowiednio się zachowują i  są  

wobec mnie niechętni. Mogą  się  zdarzać  wybuchy złości i agresji przeciwko uczniom z  grupy 

większościowej. 

Jak pomóc? 

Zachęcać do innego sposobu rozładowania agresji, np. poprzez sport. Okazywać  zrozumienie 

dla odczuć  i wątpliwości pojawiających się  na tym etapie. Wyjaśniać powszechność                 

i   naturalność takiego stanu. Wszyscy silniej lub słabiej doświadczają  szoku kulturowego. 

Zachęcić  do kontaktu z „pozytywnymi” osobami, psychologiem, przyjacielem. Odsunąć            

w  czasie działania wymagające skupienia i stabilności emocjonalnej: testy, egzaminy, 

zaliczenia. 

 



 

 IV etap 

Rozpoczyna się  okres stabilizacji emocjonalnej i społecznej. Uczeń  zna już  plusy i minusy 

funkcjonowania w nowej kulturze i odzyskuje siły, poczucie kontroli i adekwatności kulturowej. 

Zyskuje także zdrowy dystans do swojej i do nowej kultury. Powraca chęć  do nawiązywania 

i podtrzymywania kontaktów społecznych. Poprawia się  kondycja psychofizyczna, 

zdolność koncentracji, wydolność poznawcza. 

Jak pomóc? 

Współuczestniczyć w powrocie do dobrego samopoczucia. Podkreślać  kompetencje społeczne 

i międzykulturowe ucznia. Zachęcać  do wyciągania wniosków z przebytych doświadczeń. 

Motywować do wytężonej pracy,  żeby nie narastały zaległości w nauce związane ze znacznym 

spadkiem formy doświadczanym na poprzednim etapie. Wspierać  w pogłębianiu kontaktów          

i  więzi z innymi uczniami. 

 

V etap 

W wyniku poprzednich doświadczeń wykształca się  umiejętność  zdrowego i efektywnego 

funkcjonowania w obu kontekstach kulturowych. Wraca poczucie stabilności i bezpieczeństwa. 

Cudzoziemiec swobodnie czuje się  zarówno w swojej, jak i w nowej kulturze. Jest  świadomy 

różnic kulturowych. 

Jak pomóc? 

Docenić  wysiłek i rozwój ucznia. Zachęcić  go do wspierania innych uczniów borykających się  

z trudnościami adaptacyjnymi.  

 

Szok kulturowy to nie tylko bariera językowa. To potrzeba sprostania wielu codziennym 

czynnościom, których znaczenie w danym kraju może być odmienne, co wywołuje uczucie 

niepewności w relacjach społecznych oraz obawę bycia nierozumianym, gdyż informacje mogą 

zostać odczytane niezgodnie z intencją adresata. Młodzi ludzie zazwyczaj silnie przeżywają te 

trudności. Może się to przejawiać także w reakcjach psychosomatycznych ich organizmów, 

takich jak: zaburzenia snu i żywienia, rozchwianie emocjonalne. Ważnym zadaniem osób 

towarzyszących dziecku w przeżywaniu szoku kulturowego jest łagodzenie trudnych emocji 

poprzez stopniowe budowanie poczucia przynależności i bezpieczeństwa w nowym środowisku. 

Wtedy po okresie szoku kulturowego będzie mogła nastąpić powolna adaptacja do nowych 

warunków życia. Szczególne potrzeby dziecka cudzoziemskiego możemy rozważyć w aspekcie 

potrzeb poznawczych i psychicznych (społecznych i emocjonalnych) oraz rzeczowych. 

 

Potrzeby dziecka cudzoziemskiego 
 

Poznawcze 

 chęć poznania języka kraju, do którego przybyło, kultury tego kraju oraz panujących          

w nim norm i reguł życia społecznego, 

 poznanie nowej szkoły i wymagań w niej panujących, 

 korzystanie z zajęć wyrównawczych, 

 zdobycie informacji o miejscach i osobach, które mogą mu pomóc w nauce. 

 

Psychiczne 

 poczucie bezpieczeństwa, chęć przezwyciężenia niepewności i zagrożenia wynikającego 

z niestabilności sytuacji życiowej, 

 świadomość, że jest się akceptowanym przez nauczycieli,  

 pokonanie problemów adaptacyjnych, 

 otrzymanie pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji, 

 dostosowanie swojego zachowania do oczekiwań i przyjętych zasad w odmiennym 

kulturowo otoczeniu,  

 wsparcie emocjonalne, odczucie, że nie jest pozostawione samo sobie, 



 przezwyciężenie problemów wynikających z odmiennych umiejętności i kompetencji 

społecznych ukształtowanych w kraju pochodzenia, 

 zdobycie akceptacji grupy rówieśniczej oraz umiejętności funkcjonowania w tej grupie, 

 wzmacnianie poczucia przynależności, 

 pozyskanie szacunku w społeczności szkolnej, 

 odniesienie sukcesu na swoją miarę, odkrywanie mocnych stron oraz eksponowanie ich. 

 

Inne 

 pomoc materialna, 

 opieka medyczna. 
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