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„niedostosowanie społeczne” 

Termin stosowany jest w stosunku do osób, których funkcjonowanie

społeczne jest zaburzone. Niedostosowanie społeczne 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 zawarte w 

przypisanych im rolach społecznych i złym samopoczuciu 



W zależności od nasilenia objawów i dodatkowych czynników 

środowiskowych, wyróżniono

niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym. Za objawy, które należy brać

pod uwagę, przyjęto

• nagminne wagary,

• ucieczki z domu i włóczęgostwo,

• sporadyczne lub systematyczne picie alkoholu,

• odurzanie się (jego próby i faktyczne odurzanie się),

• niszczenie mienia,

• stosowanie przemocy,

• bójki,

• przywłaszczenie cudzego mienia,

• kradzieże,

• udział w grupach negatywnych,

• usiłowanie i dokonanie samobójstwa.



• Zagrożeni niedostosowaniem społecznym 

są dzieci i młodzież wychowująca się

w warunkach niekorzystnych dla rozwoju 

psychospołecznego, na który negatywny 

wpływ wywierają

takie środowiska jak: rodzina czy grupa 

rówieśnicza (za: L. Pytka, 2000, s. 90).



Zagrożeni niedostosowaniem 
społecznym

Niedostosowani społeczni

*Zaburzenia zachowania o mniejszej 
częstotliwości występowania i słabszym 
nasileniu
*Trudności w realizowaniu roli ucznia, 
niemożność spełnienia oczekiwań
*Występowanie czynników ryzyka
*Zaburzenia emocjonalne

*Utrwalone zaburzenia zachowania
*Wypadnięcie z roli ucznia,popełnianie
czynów karalnych
*postanowienie sądu o umieszczenie w 
placówce wychowawczo -opiekuńczej

Wniosek rodziców o 

umieszczenie w MOS 

na podstawie 

orzeczenia ppp

Postanowienie sądu o 

umieszczeniu w MOW

orzeczenie ppp



Niedostosowanie społeczne 

ujmuje się jako proces

Stadium 1:poczucia odtrącenia, frustracji, potrzeby 
emocjonalnej
zależności, reakcje negatywne.

Stadium drugie – w fazie tej utrwalają się 
antyspołeczne zachowania, obserwuje się bunt 
wobec
wszelkich autorytetów.

Stadium trzecie objawia się nawiązywaniem 
kontaktów z grupami przestępczymi, chuligańskimi



C. Czapów wyróżnił też trzy zasadnicze typy wykolejenia 

społecznego ze względu na trzy różne czynniki etiologiczne 

• 1. Zwichnięta socjalizacja – odtrącenie emocjonalne, zaniedbanie 

społeczne i pedagogiczne.

• 2. Demoralizacja – ma miejsce wtedy, gdy dziecko prawidłowo 

zsocjalizowane dostaje się pod wpływy innej obyczajowości i kultury niż ta, 

w jakiej było wychowywane. Powstaje to na zasadzie zrewidowania 

wartości tradycyjnych na rzecz nowych, do których jednostka nie potrafi się 

w pełni dostosować.

• 3. Socjalizacja podkulturowa – występuje, gdy socjalizacja dziecka 

przebiega prawidłowo z punktu widzenia poprawności funkcjonowania 

mechanizmów psychologicznych. Popada ono jednak w konflikt z normami 

ogólnospołecznymi z powodu identyfikacji z własną podstawową grupą 

respektującą normy podkulturowe, chuligańskie, złodziejskie, czy w ogóle 

przestępcze.



Proces uspołecznienia

• Konstelacja czynników

• Czynniki chroniące i czynniki ryzyka

• Zakłócająca rola rodziny:stosunki panujące w rodzinie 

(zaburzone relacje, konflikty,obojetność, wrogość, 

zachowania agresywne, brak czasu powodujący brak 

poczucia bezpieczeństwa

• Postawy wychowawcze rodziców: nadmierne 

wymagania,wygórowane wymaganie, siłowe sposoby 

utrzymania dyscypliny, tolerancja agresji, 

nieskoordynowane działania rodziców,rozbicie rodziny, 

sytuacja materialna i mieszkaniowa



Badania 117 uczniów w ZSIPS

• Analiza dokumentacji psychologiczno 

pedagogicznej

• Wywiady z rodzicami i wychowawcami



OPÓŹNIENIA











Kryteria medyczne

• ODD                                      CD



Kryteria diagnostyczne zaburzenia opozycyjno –

buntowniczego ODD wg DSM V.

• A. Gniewny lub drażliwy nastrój, kłótliwe lub prowokujące zachowania lub mściwość

trwające co najmniej 6 miesięcy, w czasie których występują co najmniej cztery

objawy z poniższych kategorii i są obecne podczas kontaktów z co najmniej jedną

osobą, nie będącą rodzeństwem.

Gniewny lub drażliwy nastrój

1. Dziecko często traci panowanie nad sobą.

2. Dziecko często jest drażliwe lub łatwo irytuje się.

3. Dziecko często jest złe lub rozżalone.

Kłótliwe lub prowokujące zachowania

4. Dziecko często kłóci się z ważnymi osobami (autorytetami) lub z innymi dziećmi, 

młodzieżą

czy dorosłymi.

5. Dziecko często aktywnie przeciwstawia się lub odmawia zastosowania się do 

żądań

ważnych osób (autorytetów) lub do obowiązujących zasad.

6. Dziecko często celowo denerwuje innych.

7. Dziecko często obwinia innych za swoje błędy i przewinienia.



• Mściwość

8. Dziecko bywa złośliwe lub mściwe (co najmniej dwa razy w ciągu ostatnich 6 

miesięcy).

Uwaga: Aby móc rozpoznać powyższe objawy opisywane w nich zachowania 

powinny być duże bardziej utrwalone i częstsze niż u dzieci w porównywalnym wieku 

i na porównywalnym poziomie rozwoju. U dzieci młodszych niż 5 lat, powyższe 

zachowania powinny występować przez większość dni, przez okres co najmniej 6 

miesięcy, chyba że zaznaczono inaczej (Kryterium A8). U dzieci 5-letnich lub 

starszych, zachowanie powinno wystąpić co najmniej raz w tygodniu przez co 

najmniej 6 miesięcy, chyba że zaznaczono inaczej (Kryterium A8). W celu określenia 

minimalnego poziomu częstotliwości należy rozważyć także wpływ innych czynników 

np. jak często dane zachowanie występuje naturalnie u dzieci w danym wieku, danej 

płci i w danej kulturze.



• B. Powyższe zachowania powodują trudności w funkcjonowaniu dziecka lub osób z 

jego bezpośredniego otoczenia (środowiska) (np.: rodziców i rodzeństwa (rodziny), 

grupy rówieśniczej, kolegów ze szkoły), albo wpływają negatywnie na jego 

funkcjonowanie społeczne, edukacyjne, zawodowe lub inne.

• C. Zachowania nie występują wyłącznie w przebiegu uzależnienie od substancji

psychoaktywnych, psychozy, depresji lub choroby afektywnej dwubiegunowej. 

Ponadto nie są spełnione kryteria diagnostyczne dziecięcego zaburzenia 

dysforycznego (disruptive mooddysregulation disorder – nowa kategoria w DSM V)

Sposób określania aktualnego nasilenia:

Łagodne: Objawy są ograniczone tylko do jednego środowiska (np.: dom, szkoła,

praca, rówieśnicy).

Średnie: Niektóre objawy są obecne w co najmniej dwóch środowiskach.

Ciężkie: Niektóre objawy występują w trzech lub więcej środowiskach.



ICD 10 ZABURZENIA ZACHOWANIA-

kryteria diagnostyczne

G1. Powtarzający się i utrwalony wzorzec zachowania , cechujący się gwałceniem 

podstawowych praw innych osób , albo poważniejszych norm i reguł społecznych 

właściwych dla wieku , trwający co najmniej 6 miesięcy , w czasie których 

występują niektóre z następujących przejawów( jednorazowo  11,13, 15, 16, 20, 

21, 23)

1wybuchy złości 

2częste kłótnie z dorosłymi

3często aktywne odrzucanie wymagań dorosłych lub nie spełnianie reguł

4częste robienie na złość



5 częste oskarżanie innych za swoje pomyłki

6 Częsta drażliwość

7 Częste wpadanie w gniew 

8Częsta złośliwość i mściwość

9Częste kłamstwa, zrywanie obietnic

•10Częste inicjowanie starć fizycznych

•11 Używanie broni np kij, cegła itp.

•12 Pozostawanie poza domem po zapadnięciu zmroku

•13 Przejawianie fizycznego okrucieństwa wobec innych i zwierząt

•14 Rozmyślne niszczenie własności innych



• 14 Rozmyślne podkładanie 
ognia

• 15 Kradzieże

• 16 Wagary przed 13 r. ż.

• 17 Co najmniej dwukrotne 
ucieczki z domu

• 18 Popełnianie przestępstw 
wymagających konfrontacji z 
ofiarą( wymuszenia napady)

• 19 Zmuszanie innych do 
aktywności seksualnej

• 20 Częste terroryzowanie 
innych

• 21 Włamania do cudzego 
budynku domu



•Postać z początkiem w dzieciństwie; początek jednego rodzaju 

trudności  z zachowaniem przed 10 r.ż.

•Postać z początkiem w wieku młodzieńczym ; bez trudnosci z 

zachowaniem przed 10 r.ż.



Podstawa programowa 

• Młodzież niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem 

społecznym realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego 

określoną dla poszczególnych typów szkół. Nauczyciel jest obowiązany 

dostosować wymagania edukacyjne (niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom



Ocenianie

• obowiązek uwzględniania podczas oceniania ucznia niedostosowanego

społecznie i zagrożonego niedostosowaniem społecznym wpływu zaburzeń 

rozwojowych na jego naukę i zachowanie. Standardy wymagań oraz 

procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu ósmoklasisty, 

maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, stosowane

wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym przewidują możliwość dostosowania 

warunków, np. poprzez udział pedagoga resocjalizacji – Komunikat 

Dyrektora CKE.



Orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego 

• W orzeczeniu Zespół przedstawia diagnozę, zalecenia i uzasadnienie. W orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego zalecane są warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy 

stymulacji,terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka, a 

także najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego, np. w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii.W diagnozie zawarte są informacje o 

możliwościach i potencjale rozwojowym dziecka. W przypadku dziecka niedostosowanego 

społecznie określony jest: poziom rozwoju intelektualnego, przyczyny niedostosowania 

społecznego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, cechy społecznego 

funkcjonowania ucznia, zaburzenia emocjonalne, poziom opóźnienia szkolnego.Ponadto 

orzeczenie zawiera zalecenia i wnioski dotyczące pracy z uczniem, np.:

• dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,

• zajęcia terapii pedagogicznej,

• socjoterapia,

• psychoterapia,

• profilaktyka uzależnień,

• resocjalizacja,

• utrwalanie norm i zasad współżycia społecznego.



narzędzia diagnostyczne 

• „Skala Nieprzystosowania Społecznego” (autorstwa L. Pytki)

• Schemat postępowania diagnostycznego według K. Ostrowskiej (1986)

• Testy badające osobowość:

• Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R

• Inwentarz osobowości NEO-FFI

• Inwentarz inteligencji emocjonalnej INTE

• Test Jawnego Niepokoju Jaki Jesteś

• Kwestionariusz agresywności młodzieży reaktywność emocjonalna

• Ttest zdań niedokończonych Rottera

• Test drzewo

• Rysunek rodziny



Co powinien zawierać Indywidualny Programu Edukacyjno-

Terapeutyczny dla ucznia

niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem 

społecznym

• rozbudzanie zainteresowań młodzieży nauką

• na kształtowanie pozytywnej

motywacji do nauki.

• uczniowie powinni ponosić 

współodpowiedzialność za rekonstrukcje swojej 

osobowości prowadzącej do przestrzegania 

norm i zasad współżycia społecznego



• indywidualizowanie nauczania

• stopniowanie trudności

• zasadę dominacji wychowania

• pomoc w nauce



Kompleksowe podejście

• Medyczne

• Dietetyczne

• Sensoryczne

• Behawioralne



RODZINA

RÓWIEŚNICY

DZIECKO

SZKOŁA



MODEL EKOLOGICZNY 

WYCHODZENIA Z NIEDOSTOSOWANIA 

SPOŁECZNEGO

PRZEDSTAWIONY PRZEZ R.OPORĘ NA 
KONFERENCJI „ZAPOBIEGANIE AGRESJI W 

SZKOLE



EDUKACJA

KOMPETENCJA

SPOŁECZNA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTOŚCI

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



• Zachowanie jednostki jest powiązane 

zarówno z czynnikami wewnętrznymi jej 

organizmu jak i jej zewnętrznym 

kontekstem



Środowisko pełni funkcje:

• stymulacyjną-dostarcza bodźców i 

zdarzeń, które wyzwalają reakcje 

organizmu

• kontekst ogólny-im bardziej stabilne i 

znaczące dla jednostki i jej aktywności 

wzorce znajduje ona w środowisku, tym 

silniejszy i bardziej korzystny wywiera ono 

na tę jednostkę wpływ



Rozwój osoby przejawia się w:

• podejmowaniu nowych ról i zajmowaniu 

nowych pozycji w nowych kręgach 

środowiska

• w angażowaniu się przez jednostkę w 

aktywność ukierunkowaną na środowisko



Osoby z dalszego otoczenia

Rodzina

Jednostka



PODATNOŚĆODPORNOŚĆ

CZYNNIKI

ZAGRAŻAJĄCE

CZYNNIKI

CHRONIĄCE



Trzy podstawowe bloki budujące strukturę 

odporności psychicznej(Gilligan 1997)

• Podstawowe bezpieczeństwo

• Prawidłowa samoocena

• Poczucie własnej efektywności



Indywidualne czynniki związane z 

odpornością psychiczną
• Odpowiedzialność

• Empatia

• Wewnętrzne poczucie kontroli

• Społeczna dojrzałość

• Pozytywny obraz własnej osoby

• Orientacja na osiągnięcia

• Wychowanie bez przemocy

• Społeczna spostrzegawczość

• Preferowanie ustrukkturyzowanych form

• Hierarchia wartości

• Inteligencja chęć i umiejętność planowania



Rodzinne czynniki związane z 

odpornością psychiczną
• Bliska więź z przynajmniej jedną osobą

• Opieka i zufanie

• Brak długotrwałych separacji z opiekunem

• Brak zaburzeń psychicznych i uzależnień u rodziców

• Udzielanie pomocy

• Zachęcanie do autonomii(dziewczeęta)

• Zachęcanie do wyrażania uczuć(chłopcy)

• Bliskie relacje z dziadkami

• Rodzinna harmonia

• Przywiązanie między rodzeństwem

• Wystarczające zasoby finansowe



Szersze społeczne czynniki 

związane z odpornością

• Nauczyciele, pedagodzy,sąsiedztwo i inne 

pozarodzinne wsparcie

• Kontakt z rówieśnikami

• Pozytywne doświadczenia szkolne

• Pozytywne wzorce osób dorosłych



BEZPIECZEŃSTWO



Wzorce przywiązania

• Przywiązanie ufne

• Przywiązanie unikające

• Przywiązanie ambiwalentne

• Przywiązanie lękowe nieodstępujące



EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO



Szkoła

• Oferuje szereg możliwości podniesienia 

odporności psychicznej stwarzając 

warunki do prawidłowego kształtowania 

się

• -samooceny

• -poczucia skuteczności

• -konstruktywnych kontaktów z 

rówieśnikami i wspierającymi dorosłymi



Edukacja

• Zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania 
może mieć negatywny wpływ na osiągnięcia 
szkolne

• Obserwujemy wyraźne związki między 
wczesnym wagarowaniem a brakiem kwalifikacji, 
słabymi wynikami w perspektywie długofalowej

• Poznawcze umiejętności mają większą 
możliwość wykształcenia się jeżeli młoda osoba 
jest intelektualnie stymulowana i spędza czas w 
otoczeniu, które podnosi jego wykształcenie

• Wyspy kompetencji



EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



Rówieśnicy zapewniają

• Kontekst, który pozwala na nabycie 

złożonych umiejętności społecznych

• Zdobycie informacji o sobie i innych

• Emocjonalne wsparcie w razie 

doświadczania trudnych sytuacji

• Podstawy do sformułowania intymnych 

związków w przyszłości



Problemy wynikające z braku 

kontaktu z rówieśnikami

• Emocjonalne problemy

• Przyjmowanie niedojrzałych perspektyw

• Mniejszy altruizm

• Brak umiejętności wchodzenia do grupy, 
trudności we współpracy z innymi i 
popadanie w konflikty

• Mniejsza towarzyskość

• Słabe przystosowanie się do wymogów 
szkolnych



Błędne koło

Trudności w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami

Mniejsze możliwości nabycia społecznych umiejętności

Osoby agresywne



EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



Talenty i zainteresowania

• Wiele młodych osób niedostosowanych 

społecznie ma ukryte atrybuty i potencjał. 

Które nie ujawniaja się w sytuacjach 

stresujących, ciągłego napięcia i chaosu.



EDUKACJA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTOŚCI

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



Wartości a prospołeczne 

zachowanie

• Prospołeczne zachowania wobec innych 

ujawniaja osoby, których zachowanie nie opiera 

się na oczekiwaniu zewnętrznych nagród.Do 

najczęściej przejawianych zachowań należą:

• -pomaganie innym

• -stwarzanie komfortu osobom doświadczającym 

destrukcyjnych sytuacji stresowych

• -dzielenie się z innymi



EDUKACJA

KOMPETENCJA

SPOŁECZNA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTOŚCI

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



Prawidłowo rozwinięta świadomość 

u młodych osób

• Powinna cechować się:

• -myśleniem i wnioskowaniem 
(rozwiązywaniem problemów 
podejmowaniem decyzji) w racjonalny 
sposób

• -prezentować rozważną świadomość 
potrzeb, zainteresowań oraz uczuć swoich 
i innych

• -przejawiać konstruktywne zachowania



Rodzice, których dzieci przejawiają 

prospołeczne zachowania są skłonni do

• Stosowania jasnych zasad i reguł zachowania,

• Nagradzaja uprzejmość

• Wyrażają niezadowolenie w sytuacjach niewłaściwego 
zachowania

• Wyjaśniają konsekwencje krzywdzenia innych

• Dostarczają moralnych informacji raczej w emocjonalny 
niż oschły sposób

• Przypisują prospołeczne właściwości,młodej osobie 
przez dawanie jej do zrozumienia, że jest miłym i 
uczynnym prospołecznym modelem samym w sobie

• Dostarczają empatycznej opieki swoim podopiecznym



EDUKACJA

KOMPETENCJA

SPOŁECZNA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTOŚCI

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



Społeczna kompetencja

• Społeczna kompetencja jest to posiadanie 

zdolności do zintegrowanego 

myslenia,odczuwania i zachowania w celu 

osiągnięcia społecznych zadań oraz 

uzyskania wyników wartościowanych w 

oparciu o lokalny i kulturowy kontekst



Czynniki wskazujące na odporność 

psychiczną

• Społeczna kompetencja

• -autonomia znana jako wewnętrzne 

poczucie kontroli

• -zdolność rozwiązywania problemów

• -poczucie celu i orientacja na przyszłosć



Obszar Ustalamy obszar 

związany z odpornością 

psychiczną na 

jakimkolwiek poziomie 

ekologicznym

Planujemy 

interwencję.Jak 

będziemy 

oddziaływać? 

Kto będzie 

odpowiedzi

alny za 

realizację?

Jak i kiedy 

będziemy mierzyć 

zmiany?

Bezpieczeństwo

Edukacja

Rówieśnicy

Talenty, 

zainteresowania

Pozytywne wartości

Kompetencja 

społeczna



Strategie interwencji

• Obniżenie podatności i wyeliminowanie 

czynników ryzyka

• Zredukowania liczby stresorów i p[orażek

• Zwiększenie dostępności zasobów

• Zmobilizowanie czynników chroniących

• Uzyskiwanie poprawy w jednym obszarze 

przez dążenie do pozytywnego wpływu w 

innym obszarze.



Osoba odporna psychicznie

• Powie:

• „ja mam” np. „mam ludzi , którzy mnie 

kochają”

• „ja jestem”, np. ”jestem osobą lubianą , 

szanuję siebie i innych”

• „ja potrafię”, np.. „potrafię rozwiązywać 

problemy i kontrolować siebie”



Przykładowe pytania istotne dla 

planowania interwencji:
• 1.Czego doświadczył ten człowiek w swoim życiu?

• 2.Jakie przekazy otrzymywał podczas życiowych 
wydarzeń, relacji z innymi i innych okolicznościach?

• 3.jakiego rodzaju zachowanie obserwujemy, szczególnie 
te będące trwałym wzorcem zachowania?

• 4.Co to zachowanie komunikuje?

• 5.Co my chcemy zakomunikować?

• 6.Jak możemy to zrobić?

• -przez zmianę dotychczasowych metod wychowawczych

• -przez bezpośrednią prace z samym dzieckiem



ADHD

ETYKIETKA

ZACHOWANIA OPOZYCYJNO 

BUNTOWNICZE

ZABURZENIA ZACHOWANIA



Interwencje behawioralne 

skierowane na zachowania 

problemowe



Czteroczynikowy model zależności

Kontekst

Zdarzenie 
nastawiające

Bodziec 
różnicujący

Reakcja Konsekwencje

Trzy różne scenariusze ABC

A.Brak zmęczenia     „weź prysznic”   dziecko wykonuje      rodzic chwali

B.Zmęczenie             „weź prysznic”   zachowanie                dziecko ucieka/

(wywołane                                            autoagresywne        unika wykonania

brakiem snu)                                                                         polecenia

C.Zmęczenie             „weź prysznic”   zachowania              dziecko ucieka/

Wywołane lękiem                                autoagresywne        unika wykonania

(skutek uboczny)                                                                  polecenia



Modyfikowanie kontekstu 

problemowego
• Techniki relaksacyjne
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•kilka oddechów,

•spojrzenie w okno,

•sięgnięcie po chusteczkę do nosa,

•użycie „ słów nawiązujących” - np.

...widzę, że dziś jest dzień na...
rzucanie kredą, pstrykanie długopisem....ect.  

Przykładowe sposoby powstrzymania 
odruchowej reakcji



Integracja  sensoryczna

• organizacja wszystkich odbieranych bodźców

• proces, w którym mózg człowieka otrzymując  informacje ze zmysłów 
dokonuje ich:

• rozpoznania, 

• segregowania,

• interpretacji, 

• integruje je ze sobą i z poprzednimi 

•doświadczeniami, 

• i na tej podstawie tworzy 

• odpowiednią reakcję

(celowe, efektywne działanie)



Czy więc są zaburzenia  sensoryczne?

•są to zaburzenia odbioru i integracji bodźców  
sensorycznych (zmysłowych) w mózgu

• powstają gdy informacje pochodzące z różnych zmysłów nie 
łączą się w jasną i spójną całość



Dotyczą następujących zmysłów:

• równowaga – układ przedsionkowy w uchu wewnętrznym, 
rejestruje ruch i zmiany pozycji głowy, związany z siłą grawitacji

• propriocepcja (czucie głębokie: dotyk, nacisk, ból, temperatura) 
– receptory w mięśniach, ścięgnach i stawach, dają nam poczucie pozycji ciała     

• dotyk (czucie powierzchniowe) - receptory w skórze, 
błonie śluzowej jamy ustnej i nosa

• słuch - receptory w uchu wewnętrznym 
w narządzie Cortiego

• wzrok - receptory w siatkówce oka

• smak - receptory w błonie śluzowej języka, 
gardła, krtani

• węch - receptory w błonie śluzowej nosa
i w jamie ustnej



Zachowanie 
dziecka

Uczucia 
nauczyciela

Reakcja 
nauczyciela

Uczucia 
ucznia



76

Zachowanie nauczyciela 

doświadczającego trudnych 

emocji

•Reakcje odruchowe - wyrażające jego 

uczucia (gniew, lęk, niepewność), 

świadczące o „podjęciu walki”

• Świadomie użyta strategia -

zmierzająca do konstruktywnego 

rozwiązania sytuacji.



Trzy rodzaje zachowań

1.Zachowania drażniące:adekwatne do wieku,budzące niepokój 

sporadyczne zachowania, częste i drażniące typowe zachowania 

typowe dla wieku(nagabuje rodziców aby poszli z nim na spacerek 

zamiast pójść spać) , trudności zauważane tylko przez rodziców o 

zbyt wygórowanych wymaganiach

2.Zachowania niepożądane:nieodpowiednie do wieku i poziomu 

rozwoju dziecka zachowania, które stanowią problem dla rodziców i 

innych dorosłych lub samego dziecka (dziecko reaguje płaczem na 

każdą przegraną,rzuca się na ziemię, bije rodzica)

3.Zaburzenia-zbiór niepożądanych zachowań dziecka trwający co 

najmniej kilka miesięcy. Znacząco wpływa na funkcjonowanie 

dziecka i jego otoczenia (ADHD,ODD,CD)



AGRESJA

•Impulsywna----trening kontroli złości

• --------trening empatii

•Instrumentalna-----------trening   

umiejętności społecznych



Praca z niepożądanymi 

zachowaniami.

Behawioralne zasady modyfikacji 

zachowań.



Zachowanie: definiowanie i mierzenie

Test trupa
„ Nie jest 

zachowaniem to, co 

mógłby zrobić trup, 

ale jeśli trup nie jest w 

stanie tego zrobić, to 

taka czynność na 

pewno jest 

zachowaniem”

( siadanie a siedzenie)



Indywidualny repertuar 

zachowań
Ile czynności 

potrzeba aby 

wykonać dane 

zachowanie???

Spróbujcie 

oszacować?



Zachowanie

pożądane

Wzmocnienie

nagroda

Brak wzmocnienia

(wygaszanie)

Więcej zachowań

pożądanych

Mniej zachowań

pożądanych



Zachowania

niepożądane

Brak 

wzmocnienia

wygaszanie

Wzmocnienie

nagroda

Mniej zachowań

niepożądanych

Więcej zachowań

niepożądanych



Wieloelementowa 
interwencja

Wspieranie 
pozytywnych 

zachowań

Trening 
komunikacji

Konsekwencje

Diagnoza 
funkcjonalna



Wspieranie pozytywnych 

zachowań
• Podstawowe załozenia:

• Zachowanie jest wyuczone (konsekwencje, 

skojarzenia, modelowanie

• Zachowanie pełni jakąś funkcję(uwaga, 

ucieczka, potrzeba, stymulacja sensoryczna)(6)

• Zachowanie zależy od kontekstu(kontekst 

problemowy-czynniki środowiskowe, 

gennetyczne)



Wspieranie pozytywnych 

zachowań
• Ocena-dlaczego osoba podejmuje zachowania 

autoagresywne, zrozumienie czynników 

motywujących (7)

• Wieloelementowy pakiet interwencji

• Uczenie nowych umiejętności a nie jedynie 

ograniczanie zachowań trudnych

• Chrakter prewencyjny-modyfikowanie

okoliczności które wywołuja zachowania trudne



Strategie 
prewencyjne

Harmonogramy 
wzrokowe

Dawanie do 
wyboru

Zmiana zdarzeń 
nastawiających 

Modyfikowanie 
stylu wykonania 

zadania



Funkcje zachowania (analiza ABC zastosowania 

u ucznia w wieku 9 lat)
Data Godzina Zdarzenie 

poprzedzające
zachowanie konsekwencje Możliwa 

funkcja

03.12 9.00 Nauczycielka mówi,że czas 
na zadania

Uczeń przewraca 
krzesło i szarpie 
się za włosy

Nauczycielka 
wyprowadza ucznia 
z sali

Ucieczka

03.12 9.45 Nauczycielka prosi 
ucznia,żeby wrócił do klasy

Uczeń krzyczy i 
szarpie się za 
włosy

Nauczycielka 
przypomina 
uczniowi aby 
zastosował 
technikę 
bezpiecznych rąk

Ucieczka/
Skupienie na 
sobie uwagi

03.12 10.30 Nauczycielka każe uczniowi 
przygotować się do 
literowania

Uczeń uderza 
głową w ławkę

Nauczycielka 
wyprowadza ucznia 
z klasy

ucieczka

03.12 11.00 Nauczycielka każe uczniowi 
połaczyć się do czytającej 
na głos klasy

Uczeń krzyczy , 
wywraca krzesło i 
szarpie za włosy

W sytuacji bierze 
udział nauczycielka 
dyrektor psycholog 
którzy 
wyprowadzają 
ucznia z klasy

Ucieczka/skupieni
e na sobie uwagi



Wzory kształtowania zachowań
Zachowanie pożądane + 

wzmocnienie pozytywne = 

więcej zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci + radość mamy = 

chętnie zrobi to następnym 

razem)

Zachowanie pożądane + 

kara(konsekwencja) = mniej 

zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci+ mama jęknęła/ no 

widzisz z tych butelek, co stały 

przy koszu, to już oczywiście nie 

zabrałeś?/=nie pójdzie następnym 

razem

Zachowanie pożądane +

brak wzmocnień,uwagi (wygaszanie) 

=

mniej zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci+ nikt nie zauważył= 

nie zrobi następnym razem, nie 

ma sensu się starać)



Wzory kształtowania zachowań:zachowania

niepożądane mające na celu przyciągnięcie naszej 

uwagi

Zachowanie niepożądane+wzmocnienie

pozytywne(nagroda, uwaga)

= więcej zachowań niepożądanych

(dziecko na lekcji robi głupie miny+nauczyciel

przerywa lekcję i rozmawia z uczniem=więcej 

głupich min gdy będzie się nudzić na lekcji

Zachowanie niepożądane + brak 

wzmocnienia = mniej zachowań

niepożądanych

(na lekcji robi głupie miny+nauczyciel

kontynuuje lekcję oraz dba aby cała 

klasa go słuchała=uczeń nie zyskuje 

uwagi ani nauczyciela ani uczniów, 

stopniowo mniej zachow



Wzory kształtowania zachowań:zachowania

niepożądane mające na celu osiągnięcie korzyści 

innej niż uwaga
Zachowanie niepożądane+ wzmocnienie 

negatywne (wycofanie kary) = więcej 

zachowań niepożądanych

(Krzyś uderzył Wojtka.Dorosły pogroził mu 

palcem i poszedł dalej.dziecko uczy się, 

że jego zachowanie nie wiąże się z 

poniesieniem kary.Nagrodą jest 

pokonanie Wojtka

Zachowanie niepożądane + kara 

(konsekwencja) = mniej zachowań

niepożądanych

Krzyś uderzył Wojtka .Dorosły zastosował 

karę. Kara musi być większa niż 

nagroda za pokonanie Wojtka



Świadomie chwaląc i wyciągając 

konsekwencję, znacząco wpływamy na 

zachowanie naszych dzieci



BEHAWIORALNE ABC
analiza trudnych, niepożądanych zachowań

A-co zdarzyło się tuż 

przed

(są to miejsca, 

konteksty, bodżce 

wpływające na 

zachowanie np. 

wydawanie 

polecenia i 

prowokacja kolegi

B- co on 

dokładnie robi

samo zachowanie, 

czyli co 

dokładnie robi 

dziecko(bez tego 

czego nie robi)

C-co nastąpiło 

bezpośrednio po

Negatywne bądź 

pozytywne 

konsekwencje



Przykładowe interwencje behawioralne oparte na 

analizie ABC● A - przed 

zachowaniem

● Zaskocz dziecko czyli 

zachowaj się inaczej

● Zmień A-Odwróć 

uwagę dziecka od 

niepożądanej 

aktywności

● Zasady-konkretne, 

jasne w tej sytuacji

● Skuteczne wydawanie 

poleceń

● Modelowanie-właściwe 

spokojne zachowanie 

się rodzica w trakcie 

interwencji

B-zachowanie

Działania w B mogą 

doprowadzić zazwyczaj 

jedynie do skrócenia 

lub zakończenia 

trudnego zachowania. 

Nie wpływają na 

częstotliwość 

zachowań w 

przyszłości

C- następstwa 

zachowania

Konsekwencje:

Odesłanie w nudne 

miejsce, zabranie 

nagrody, zabranie 

uwagi, 

konsekwencje 

naturalne

Praca na pozytywach:

Dostrzeganie 

pozytywów, 

pochwały, nagrody, 

systemy żetonowe



Sfera najbliższego rozwoju



Umiejetności radzenia sobie

• Umiejętność czekania

• Kierowania soba (relaksację)

• Panowania nad gniewem

• Umiejętność rozwiazywania problemów

• Stopniowe odraczanie 

wzmocnienia(tolerancja)(10)

• Uczenie wzmacnającej rozmowy samego ze 

sobą-"poradzę sobie"



Nie tak ważne są fakty jak 

znaczenie jakie im nadajemy



fukoz

•F—fakty

•U—uczucia

•K---konsekwencja

•O---oczekiwania

•Z--zaplecze



Techniki behawioralne
● Stosujemy kilka w tym samym czasie,po to 

aby zwiększyć szansę na skuteczną 

modyfikacje zachowań

● Ważna jest kolejność wprowadzania 

technik, zaczynamy od najmniej 

awersyjnej

● Zawsze , gdy chcemy wyeliminować 

trudne zachowanie, na jego miejsce 

powinniśmy wprowadzić nowe zachowanie



wyliczanie

Konsekwencje

zasady

polecenia

nagrody

chwalenie



Udzielanie wskazówek

•1.Przed udzielaniem wskazówek przyciągnij 

uwagę dziecka

•2.Stój blisko dziecka

•3.Bądź konkretna.

•4.Wypowiadaj się zwięźle.

•5.Nie pytaj lecz stwierdzaj.

•6.Gdy to możliwe dawaj do wyboru.



Skracanie czasu wykonania 

zadania
⚫ Kartka z zadaniem 1

⚫ Sprawdź zadanie 1

⚫ Spacer do końca korytarza

⚫ Kartka z zadaniem 2

⚫ Sprzwdź zadanie 2

⚫ Wytarcie tablicy

⚫ Kartka z zadaniem 3

⚫ Sprawdź zadanie 3

⚫ dziękuję



Skracanie czasu wykonania 

zadania
⚫ Kartka z zadaniem 1

⚫ Sprawdź zadanie 1

⚫ Spacer do końca korytarza

⚫ Kartka z zadaniem 2

⚫ Sprzwdź zadanie 2

⚫ Wytarcie tablicy

⚫ Kartka z zadaniem 3

⚫ Sprawdź zadanie 3

⚫ dziękuję



Obserwuję zachowanie ucznia

Rozpoznaję zachowanie 

jako trudne

Rozpoznaję zachowanie 

jako celowe łamanie 

zasady

Przypominam zasadę, 

ewentualnie przechodzę 

do wyciągnięcia 

konsekwencji

Próbuję zastosować 

okulary na trudne
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Posługuj się komunikatem „Ja”

• Opisz zachowanie, a nie oceniaj cech 

ucznia (słyszę, że rozmawiasz – zamiast  

jesteś niepoprawnym gadułą)

• Opisz swoje uczucia (złości mnie twoje 

zachowanie, martwię się, itp.).

• Wyraź swoje oczekiwania (chcę, abyś 

przestał rozmawiać).



Trzy podstawowe bloki budujące strukturę 

odporności psychicznej(Gilligan 1997)

•Podstawowe bezpieczeństwo

•Prawidłowa samoocena

•Poczucie własnej efektywności



OBSERWUJ

chwal pouczaj

koryguj

ukierunkuj
angażuj



Sześć etapów skutecznego 

wydawania poleceń
1.Podejdź do dziecka

2.Zdobądź jego uwagę

3.Sformułuj jednoznacznie, dwu - , trzywyrazowe 

polecenie

4.poproś dziecko, by powtórzyło polecenie

5.Powtórz polecenie raz, a następnie poproś, by 

dziecko je powtórzyło

6. Dopilnuj wykonania polecenia (nie odchodź 

dopóki nie skończy zadania!)



Wyliczanie , czyli metoda 1-2-3

Powiedz dziecku,

Co zrobisz,

gdy pojawi się

niewłaściwe

zachowanie

Gdy pojawi się

trudne trudne

zachowanie

podnieś palec

I powiedz „Raz”

Jeśli dziecko

nie reaguje

podnieś palec

I powiedz

„Dwa”

Jeśli dziecko

Nie reaguje

Podnies palec

I powiedz:

„Trzy,przerwa”

Zastosuj

Time out

Przygotuj miejsce

dla dziecka np..

materac, krzesło

w nudnym miejscu





Wyspy kompetencji



ZABURZENIA ZACHOWANIA

ZACHOWANIA OPOZYCYJNO-

BUNTOWNICZE

REGUŁA-95



Zaburzenia w których mogą występowac 

zachowania agresywne

•Zespół paranoiczny gdzie agresja jest odpowiedzia na 
wyimaginowane zagrożenie

•Upośledzenie umysłowe

•Uzależnienie od narkotyków

•Guz w układzie limbicznym

•Maltretowanie

•Zespół hiperkinetyczny

•Zaburzenia nastroju-depresja, mania

•Napady padaczkowe

•Nieprawidłowa , nadmierna aktywność neuronów ciała 
migdałowatego

•Zaburzenia dyssocjacyjne z osobowością mnogą



Trzy podstawowe bloki budujące strukturę 

odporności psychicznej(Gilligan 1997)

• Podstawowe bezpieczeństwo

• Prawidłowa samoocena

• Poczucie własnej efektywności



Motywacja jako ważny 

element dydaktyki w 

niwelowaniu zachowań 

trudnych



Internet
Uczenie 

się



Uczenie się jest aktywnością do 
której człowiek nadaje się 

najlepiej

Bez przyjemności i z 
małą  efektywnością 

uczymy się treści, 
które są narzucone





Specjalizacja lewej półkuli

• LP – logiczna, akademicka, dominuje w takich 

dziedzinach jak:

• - mowa i in. funkcje językowe (czyt. pis.), 

pamięta gramatykę i ortografię, fakty, imiona 

daty

• Analiza i logika – tutaj odbywa się racjonalna 

ocena i analiza, czyli rozkład na czynniki 

pierwsze, rozwiązywanie zadań 

matematycznych, kodowanie numerów i liczb



Specjalizacja prawej półkuli 

• PP – intuicyjna, wyobrażeniowo –
artystyczna

• Myśli obrazowo i całościowo- globalnie i 
syntetycznie

• Przyjmuje informacje podane obrazowo, 
również za pomocą metafory, 

• Pozwala orientować się w przestrzeni

• Odpowiada za uzdolnienia plastyczne i 
muzyczne



World Trade Center

Katastrofa Smoleńsk



Uczenie się zdarzeń

Uczenie się miejsc

Londyńscy Taksówkarze



•W eksperymencie przyglądano się hipokampowi szczurów

•Aktywacja neuronów-po 10 min neurony hipokampa szczurów 
nauczyły się nowego  miejsca

•Jeśli hipokamp oceni jakąś rzecz jako nową i ciekawą, zbiera się do 
magazynowania to znaczy tworzy jej nową reprezentację



Dobry nauczyciel opowiada historie

To historie Nas poruszają nie fakty



Impulsy i synapsy

•22,8 miliarda 

neuronów

•większa 

głowa                      

•19,3 miliarda 

neuronów

•mniejszy ale 

wydajniejszy mózg

Od narodzin do śmierci

Stwierdzono utratę

Około 10 % ogólnej 

liczby neuronów



Komórki w Naszym 

mózgu są połączone ze 

sobą i tylko jedno 

połączenie na 10 

milionów wchodzi lub 

wychodzi na zewnątrz z 

mózgu

Buddyści twierdzą, że w zasadzie 
jesteśmy przede wszystkim i 
najczęściej sami ze sobą- z 

neurologicznego punktu widzenia 
mają rację



Synapsy ucza się, ale powoli

• Połóż prawa ręke na stół i uderzaj palcami 

w podłoże:

• Kciuk -1, palec wskazujący-2, mały palec-

5

• 334554321123322334554321123211



Czerwone 
jagody

niestrawność Niechęć do 
jedzenia

Mózg jest plastyczny 

tzn. dopasowuje się 

do otaczających 

warunków i 

okoliczności przez 

całe życie



Selektywnośc myślenia

• Zakres zapamiętanego materiału zależy, 

jak bardzo się na danym materiale 

skupimy ( UWAGA) Im człowiek bardziej 

uważny tym lepiej zapamięta okreslone 

treści



Jako podsumowanie niech posłuży, opracowany na 
podstawie "Małego Księcia" A. de Saint - Exupery, 

"Dekalog nauczyciela i wychowawcy"

•Oswoić znaczy stworzyć więzy. Jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem 
potrzebować.
•Należy wymagać tego, co można otrzymać.
•Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli moje polecenia są rozsądne.
•Oczy są często ślepe, należy szukać sercem.
•Śmiech jest dla życia, jak studnia dla pustyni.
•Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro.
•Bądź silniejszy, a będziesz miał rację.
•Kto poniża, sam jest niski.
•Powinieneś sądzić według czynów, a nie słów.
•Znacznie trudniej jest sądzić siebie, niż bliźniego. Jeśli potrafisz siebie 
dobrze osądzić, będziesz naprawdę mądry.

Może w pracy codziennej warto zastosować się do tych „przykazań" i to nie 
tylko w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.



OTWIERAMJY DRZWI  NADZIEJI POPRZEZ AKCEPTACJĘ I POKORĘ 
DO TEGO CZEGO ZMIENIĆ NIE MOŻEMY ,ODWAGĘ BY ZMIENIAĆ 
TO CO SIĘ DA I MĄDROŚĆ BY ODRÓŻNIĆ JEDNO OD DRUGIEGO.



„Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, 
sierotą jest i to dziecko, 
któremu nie urodził 
się jeszcze rodzic i opiekun jego ducha"

Janusz Korczak

z artykułu "O ratunek dla dzieci" 
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