
Trudne zachowania
Szkoła specjalna i ogólnodostępna
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• Zrozumienie głównych powodów trudnych zachowań
• Zrozumienie różnic pomiędzy objawami i funkcjami problemów

behawioralnych
• Wprowadzenie bezpośredniej i pośredniej oceny celem analizy funkcji

zachowań
• Wypracowanie strategii zapobiegawczych i interwencyjnych (np.

dostosowanie środowiska, procedur nauczania, uczenia nowych
umiejętności, użycie pomocy wizualnych)

• Ocena rezultatów wprowadzenia strategii zapobiegawczych i
interwencyjnych

Cele kształcenia
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Które zachowania są niewłaściwe?

WRZASK                       KRZYK                     BICIE                KOŁYSANIE                         

PRZEKLEŃSTWA                       DRAPANIE SIĘ                       SZCZYPANIE                       

GRYZIENIE         PLUCIE        RZUCANIE PRZEDMIOTAMI      CIĄGNIĘCIE ZA WŁOSY              

SAMOOKALECZANIE                    ŁAPANIE                          KOPANIE 
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I co z tego?
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Problemy behawioralne są normalne – wszyscy je mamy!
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Zachowania, które prowadzą do samookaleczenia lub okaleczenia innych
osób, powodują szkody w otoczeniu, przeszkadają w nabywaniu nowych
umiejętności i/lub izolują społecznie ucznia (Doss i Reichle, 1991).

Problemy behawioralne - definicja



2018-1-UK01-KA201-047872

• Samo dziecko (izolacja społeczna, rozwój, przeszkada w nauce…)

• Rodzinę (stres, izolacja społeczna, stygmatyzacja, brak zrozumienia,
wyczerpanie…)

• Nauczyciele/personel (stres, wypalenie, zmiana pracy lub zawodu)

Problemy behawioralne mają wpływ na:
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Problemy behawioralne

Trudności w kontaktach społecznych
Trudności w komunikacji

Trudności w elastycznym myśleniu i zachowaniu
Różnice sensoryczne

Co znajduje się za problemami behawioralnymi? 

„TEACCH” iceberg (Schopler, 1994)
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Co ma wpływ na zachowanie

• Zły stan emocjonalny
• Brak snu
• Zła dieta
• Brak aktywności fizycznej
• Izolacja w rodzinie
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Zachowanie

Jan szczypie i popycha rówieśnika

Jan rzuca przedmiotami

Jan kołysze się tam i z powrotem 

Jan bije się w głowę

Przykłady:



2018-1-UK01-KA201-047872

• Skoncentrowanie się na topografii zachowania 
– na tym co widzimy

• Interwencje w oparciu o rezultaty/konsekwencje

• Użycie kary

Interwencje  dla zmiany zachowania
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Jak oceniamy ludzi?

Na podstawie ich pozycji ciała, postawy i mowy ciała
Ich zachowanie mówi nam jak się czują.

KAŻDE ZACHOWANIE JEST FORMĄ KOMUNIKACJI!
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Spójrzmy ponownie na przykłady

Co wydarzyło się 
bezpośrednio przed 
incydentem?

zachowanie Co wydarzyło się później, co 
powstrzymało zachowanie?

Dziewczynka bawi się ulubioną 
zabawką Jana – pociągiem

Jan sczypie i popycha 
dziewczynkę

Dziewczynka odchodzi, wzywa 
nauczyciela, Jan bawi się 
pociągiem.

Nauczyciel przynosi ukłądankę, 
daje Jaowi mówiąc: „Może 
ułożymy razem?”

Jan rzuca pudełkiem. Nauczyciel mówi: “Jan, to 
nieładnie. Czy chciałbyś zrobić coś 
innego?”

Wszystkie dzieci siedzą wokół 
nauczyciela, który czyta 
książkę.

Jan kołysze się w przód i w 
tył w innej części pokoju.

Nauczyciel mów: Jest czas obiadu, 
bierze Jana za rękę i idą do jadalni.

Mama i Jan wchodzą do galerii 
handlowej.

Jan bije się po głowie Mama z Janem wychodzą z galerii. 
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• Każda osoba ma powód zachować się w sposób niewłaściwy, każde 
zachowanie ma swoją funkcję

• Uczymy się tego poprzez interakcję z otoczeniem społecznym i 
fizycznym

Dzieci z ASD nie manipulują, nie dokonują świadomych wyborów
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Problemy behawioralne

• Różnice w kontaktach społecznych
• Trudności w komunikacji
• Wyzwania w elastycznym myśleniu i zachowaniu
• Różnice sensoryczne

HAŁAS, 
GORĄCO, 
ZIMNO, DOTYK

ŻĄDANIANIELUBIANE 
ZAJĘCIA

PRZEJŚCIE

ZATŁOCZONY 
POKÓJ NIELUBIANE 

JEDZENIE

ULGA

SAMOREGULACJA
POTRZEBY 

KOMUNIKACYJNE

MOŻLIWOŚĆ 
ZAJĘCIA SIĘ 

PREFEROWANĄ 
CZYNNOŚCIĄ

STYMULACJA

UNIKANIE 
NIEPRZYJEMNYCH 
SYTUACJI

BÓL

STRACH 

ZNUDZENIE
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Główne idee

• Zachowanie ma jakiś powód/czemuś służy
• Skupienie się na zapobieganiu
• Zapoznanie się ze zmianą
• Unikanie skupiania się na zachowaniu negatywnym – koncentracja na pozytywnym

Клучни идеи
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• Jeden rodzaj zachowania może służyć różnym celom/funkcjom

• Różne rodzaje zachowania może służyć tej samej funkcji

• Jeśli zrozuimemy co konkretne zachowanie znaczy u danej osoby, możemy 
nauczyć alternatywnego zachowania, które będzie miało ten sam cel

INTERWENCJA, REAKCJA NA PROBLEMY Z ZACHOWANIEM POWINNA BYĆ 
OPARTA NA FUNKCJI, NIE NA FORMIE ZACHOWANIA (TOPOGRAFIA)

Explorowanie funkcji – dlaczego to takie ważne?
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Co wydarzyło się bezpośrednio 
przed zachowaniem? Zachowanie

Co wydarzyło się później, co spowodowało 
zakończenie zachowania?

Nauczyciel mówi do Jana: „Proszę, 
możesz pobawić się układanką”

Jan rzuca puzzle na 
podłogę

Nauczyciel zbiera puzzle i mówi: „W porządku, 
pobawisz się tym następnym razem”

Nauczyciel jest z grupką dzieci w 
innej częsci pokoju.

Jan rzuca zabawki na 
podłogę

Nauczyciel, klekając obok, zrównuje poziom 
swojego wzroku z wzrokiem dziecka i mówi 
łagodnym tonem: „To niemiłe, zniszczysz zabawki 
i nie będziesz miał się czym bawić”.

Jan jest sam w kącie relaksacyjnym Jan rzuca zabawki na 
podłogę

Przestaje kiedy nauczyciel przychodzi i zabiera go 
na śniadanie.

Te same zachowanie – różne funkcje

Możemy zastoować trzy różne interwencje w przypadku tego samego zachowania dziecka
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Sytuacja poprzedająca ZACHOWANIE? ZACHOWANIE
KONSEKWENCJE ZACHOWANIA, CO DZIECKO 
OSIĄGNĘŁO TYM ZACHOWANIEM?

Nauczyciel pracuje z jednym dzieckiem, 
podczas gdy Jan bawi się sam.

Jan gryzie materiały, 
wypluwa i się śmieje. 

Nauczyciel podchodzi i mówi, że nie wolno 
tak robić. Zabiera go ze sobą do swojego 
biurka i siada obok. 

Podczas zajęć kreatywnych nauczyciel 
pomaga innemu chłopcu. 

Jan próbuje wywrócić 
stół, krzyczy AAAAA.

Nauczyciel mówi NIE! Chwyta za stół i staje 
obok Jana.

W czasie przerwy, nauczyciel 
przygotowuje arkusz danych. Jan siedzi 
na podłodze bawiąc się zabawką.

Jan smieje się, krzyczy
AAAA i sika w mmajtki.

Nauczyciel wychodzi z nim do toalety.

18

Różne zachowanie – ta sama funkcja

Możemy zastosować jedną interwencję w przypadku różnych zachowań….
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JAKA JEST FUNKCJA TAKIEGO ZACHOWANIA, 
CO ONO OZNACZA DLA TEJ OSOBY?

GŁÓWNE PYTANIE:
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Uzyskać coś

Uwagę Przedmiot lub 
czynnosć

Stymulację
Ulgę

Funkcje problemów behawioralnych (O’Neill i sur., 1997)

Uniknąć czegoś

Uwagi Przedmiotu lub 
czynności

Stymulacji,
bólu, strachu



2018-1-UK01-KA201-047872

Badanie celu (funkcji) problemów behawioralnych
Na co należy patrzeć?

Zdarzenie 
wywołujące 

Bodziec Zachowanie Konsekwencje

Biologiczne

Społeczne

Środowiskowe

Co wydarzyło się 
bezposrednio przed 
wystąpieniem 
zachowania?

Opisz sytuację.

Kto był obecny?

Opis 
zachowania

Co wydarzyło się później, co 
spowodowało zaprzestanie 
zachowania?

Czy osoba przyciągnęła 
uwagę, zdobyła przedmiot 
lub uzyskała stymulację?

Czy osoba uniknęła uwagi, 
przedmiotu lub stymulacji?
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Jak to zrobić?

1. Definiowanie zachowania

2. Ocena pośrednia – pytanie innych osób

3. Ocena bezpośrednia – obserwacja zachowania kiedy 
ono naturalnie występuje (np. Nagrywanie ABC)

OCENA ZACHOWANIA FUNCJONALNEGO
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Analiza zachowania ABC (Antecedent - bodziec, Behaviour- zachowanie, 
Consequence-konsekwencja) (w oparciu o B.F. Skinner)

Ćwiczenie – praca w parach:

Bodziec 
(zanim wystąpiło 

zachowanie)

Zachowanie
(zaobserwowane trudne 

zachowanie)

Konsekwencja
(działania, które należy 
podjąć w odpowiedzi)
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STRATEGIE ZAPOBIEGANIA STRATEGIE 
INTERWENCJI

STRATEGIE PROAKTYWNE STRATEGIE NAUCZANIA STRATEGIE REAKTYWNE

Zmiany w środowisku Uczenie nowych 
umiejętności i zachowań

Strategie, które stosujemy, 
aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo
pojawienia się  trudnego

zachowania

Planowanie interwencji – Plan Wsparcia Zachowania
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Strategie interwencji – strategie reaktywne

1. Brak tej samej 
konsekwencji po 

wystąpienu
problemów 

behawioralych

2. 
Przekierowanie 

3. Wzmocnienie/ 
nagrodzenie 
zachowania 

alternatywnego, 
innego lub 

niekompatybilnego

4. Czasowe 
wykluczenie 
(Time out)
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• Rzadko używane jako jedyna strategia, tylko w przypadku niektórych łagodnych 

zachowań werbalnych (jak przeklinanie w celu przyciągnięcia uwagi)

• Początkowo niewłaściwe zachowanie się wzmaga, ale później stopniowo 

ustępuje – co ważne dla wszystkich zaangażowanych

1. Brak tej samej konsekwencji po wystąpieniu niewłaściwego 
zachowania



2018-1-UK01-KA201-047872

Najczęściej stosowane kiedy funkcją zachowania jest samostymulacja
Przekierowanie na:
• Bardziej właściwe zachowanie (kołysanie się na krześle – huśtanie na huśtawce)
• Bardziej właściwe miejsce (masturbacja w szkole – masturbacja w domu)
• Bardziej właściwy czas (przemierzanie pokoju i mruczenie przez godzinę –

przemierzanie pokoju i mruczenie przez 10 minut)
• Bardziej właściwe materiały (szczypanie w ramię – szczypanie gumowej zabawki)

2. Przekierowanie
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• Zachowanie alternatywne – bardziej właściwe zachowanie, które służy temu samemu
celowi co zachowanie niewłaściwe

• Inne – jakiekolwiek inne zachowanie (zwracanie uwagi na zachowanie każde inne niż
niewłasciwe)

• Zachowanie niekompatybilne (żucie gumy, gra na piszczałce, śpiewanie i rozmowa
zamiast zachowania niewłaściwego)

3. Wzmocnienie/ nagrodzenie zachowania alternatywnego, innego lub 
niekompatybilnego
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• To nie jest wykluczenie polegające na staniu w kącie czy wyjście do pokoju 
relaksacyjnego

• To czas, kiedy dziecko przez określony okres czasu nie uczestniczy w zajęciach, które 
lubi, nie bawi się zabawkami, które lubi lub nie jest w środowisku, które lubi

• Nie stosujemy w przypadku zachowań, których celem jest uniknięcie zajęcia lub 
zadania

4. Time out
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ZMIANY W OTOCZENIU FIZYCZNYM
(otoczenie uporządkowane i predykcyjne, usunięcie bodźców sensorycznych, kącik 
relaksacyjny) 
WSPARCIE WIZUALNE
(plany, listy zadań, zasady i ocekiwanie, zapowiadanie zmian…)
UCZENIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIE METOD NAUCZANIA
(uczenie komunikacji, umiejętności społeczne i samopomocy, uczenie metodą małych 
kroków, planowanie zmiany, samoregulacja…)
MOTYWACJA
(co dziecko lubi, nagrody, systemy symboli…)

…

Strategie zapobiegania ZAPAMIĘTAJ 
POPRZEDNIE MODUŁY
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Wspólna kontrola

Nie mówimy nie, mówimy kiedy

Pozytywna dynamika behawioralna

Modyfikacja zadań na mniej awersyjne

Przygotowanie do zmian

Strategie zapobiegania
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Przydatne w przypadku funkcji UCIECZKA

• Znajdź coś, co nie podlega żadnym negocjacjom przy wykonywaniu zadania
np. prosząc dziecko, aby napisało swoje imię, a ty zapiszesz kolejną część zadania.

• Oferowanie wyboru – pozwala dziecku na kontrolę np. chcesz kredkę czerwoną czy
zieloną?

• Pozwól i naucz negocjacji (np. mogę jeszcze jedną minutę, pisz co drugie zdanie)

Wspólna kontrola
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• Użyj, gdy dziecko chce zrobić coś innego niż wymagana aktywność.

• Kiedy chcą czegoś, czego nie mogą dostać lub kiedy nie chcą przestać robić czegoś, co
robią.

• Np. „Możesz spojrzeć na swój komiks po zakończeniu zadania matematycznego”.

Nie mówimy NIE, mówimy KIEDY
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• Przydatna w przypadku funkcji zachowania związanego z ucieczką

• Rozproszyć dziecko przed trudniejszym wyzwaniem (posiłek, zadania)

• 3-5 łatwych poleceń, a później trudne zadanie

Pozytywna dynamika behawioralna

1. Dotknij nos
2. Świetnie, przybij piątkę
3. Pospacerujmy klaszcząc w dłonie
4. Brawo, weź kredki i narysuj…
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MATEMATYKA – dziecko nie chce uczyć się nowych zadań ponieważ musi podjąć
wysiłek i ma obawy o danie złej odpowiedzi. Przedstawiamy mu zadania w takiej
kolejności :
2+2= 1+0= 4+3= 25+27=

1+3= 7+2= 4+4= 35+18=

1+5= 6+3= 7+2= 45+27=

Dynamika behawioralna przykład
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• Czy możemy to ułatwić?
• Czy mogę skrócić zadanie?
• Czy mogę sprawić by było łatwiej zrozumieć?
• Czy mogę połączyć to z czymś zabawnym (np. śpiewanie)?
• Czy mogę bardziej dziecku pomóc?

Modyfikacje zadań/zajęć (awersja)
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Praca w parach – wybierz przykład, zidentyfikuj 
możliwe funkcje i omów strategie zapobiegania
Co wydarzyło się bezporednio 
przed incydentem?

zachowanie Co wydarzyło się później, co 
powtrzymało zachowanie?

Dziewczynka bawi się ulubioną 
zabawką Jana – pociągiem

Jan sczypie i popycha 
dziewczynkę

Dziewczynka odchodzi, wzywa nauczyciela, 
Jan bawi się pociągiem.

Nauczyciel przynosi ukłądankę, daje 
Ivanowi mówiąc: „Może ułożymy 
razem, to konik!”

Jan rzuca pudełkiem. Nauczyciel mówi: “Jan, to nieładnie. Czy 
chciałbyś zrobić coś innego?”

Wszystkie dzieci siedzą wokół 
nauczyciela, który czyta książkę.

Jan kołysze się w przód i w tył w 
innej części pokoju.

Nauczyciel mówi: „Jest pora obiadu”, 
bierze dziecko za rękę i idą do jadalni

Mama i Jan wchodzą do galerii 
handlowej.

Jan bije się po głowie Mama z Janem wychodzą z galerii. 

ZAPAMIĘTAJ 
POPRZEDNIE MODUŁY
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ZACHOWANIE ALTERNATYWNE: 

• Powinno odpowiadać funkcji zachowania niewłaściwego (nauka nowego 
sposobu, w jaki dziecko otrzyma co chce)

• Powinno być łatwe to wykonania
(łatwiejsze niż zachowanie niewłaściwe)

• Powinno być bardziej właściwe...?

Nauka zachowań alternatywnych

Zmiana 
osoby Zmiana 

otoczenia

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/life-concepts-lifestyles/128/justice-512.png&imgrefurl=https://www.iconfinder.com/icons/494289/balance_justice_law_legal_libra_scale_weight_icon&docid=46rqHaew2_p0_M&tbnid=zaWbZuDfPueJ-M:&vet=10ahUKEwjysOfD4qXhAhUP4YUKHdcbAX4QMwhJKA0wDQ..i&w=512&h=512&bih=625&biw=1366&q=scale%20pictures&ved=0ahUKEwjysOfD4qXhAhUP4YUKHdcbAX4QMwhJKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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Bodziec

Zachowanie 
oczekiwane

Zachowanie 
niewłaściwe
Zachowanie 
alternatywne

nagroda

Konsekwencje-
Funkcja zachowania

Zachowanie oczekiwane/ alternatywne

Nauczyciel zadaje zadanie

Jan pracuje nad 
zadaniem

Gryzie wierzch dłoni

Prosi o przerwę

Nagroda

Unika wykonanie zadania

Ważne jest by uczyć zarówno zachowania oczekiwanego jak i alternatywnego!
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Co może się wydarzyć jeśli nie ocenimy naszej interwencji:

 będziemy powtarzać interwencję, która jest nieskuteczna

 zaprzestaniemy użycia interwencji, która jest skuteczna, lecz rezultaty nie są oczywiste

Rejestruj częstotliwość lub czas trwania trudnego zachowania w celu pomiaru skuteczności 
interwencji.

Ewaluacja planu wsparcia zachowania
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Przed utworzeniem planu zarządzania zachowaniem ważne jest:

• rozumienie mocnych stron oraz różnic w zachowaniu dziecka

• analiza funkcji zachowania - jakie ono ma dla danej osoby znaczenie?

Podsumowanie
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• tworzenie strategii zarówno zapobiegania jak i interwencji

• ciągłą ewaluację

• współpracę z osobami, rodziną i innymi specjalistami

Zarządzanie trudnymi zachowaniami musimy oprzeć o:
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Refleksje

1) Zapisz co najmniej trzy strategie, techniki, sposoby wsparcia, które 
możesz wykorzystać natychmiast w pracy ze swoimi uczniami.

2) Napisz, co chcesz wdrożyć w dłuższej perspektywie.

3) Jakie są najważniejsze refleksje, którymi chciałbyś się teraz podzielić z 
uczestnikami szkolenia?



The ASD-EAST partnership
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Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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