
 

„Techniki modyfikacji niewłaściwych zachowań dzieci w nurcie terapii behawioralnej. 

Poradnik dla nauczycieli w pracy pedagogicznej i wychowawczej w szkołach z 

oddziałami integracyjnymi”. 

 

I. Behawioryzm czyli teoria uczenia się zakłada: 

 

 Środowiskowy deteminizm, czyli tezę utrzymującą, że zachowanie człowieka jest 

kształtowane przez jego środowisko, za pomocą nagród i kar.  

 Eksperymentalizm, czyli przekonanie że właściwą metodą badawczą jest 

eksperyment-pozwala on stwierdzić jaki czynnik środowiskowy spowodował dane 

zachowanie, i w jaki sposób możemy je zmienić.  

 Antypsychologizm zakłada, że przedmiotem zainteresowania powinny być te 

„otwarte” (jawne) zachowania, które można zaobserwować i poddać pomiarowi.  

 

Podejście to zakład również, że skoro zachowanie jest wyuczone, to zachowania 

niepożądanego można jednostkę oduczyć, a pożądanego nauczyć. Zachowań uczymy się w 

drodze warunkowania klasycznego, instrumentalnego oraz modelowania.  

Warunkowanie klasyczne (zwane od nazwiska twórcy, I. Pawłowa, pawłowskim) jest to 

to proces, w którym początkowo neutralny bodziec warunkowy, poprzez ciągłe występowanie 

w parze z bezwarunkowym, osiąga zdolność wywoływania reakcji, którą pierwotnie 

wywoływał tylko bodziec bezwarunkowy. Oparte jest na reakcjach mimowolnych 

(bezwarunkowych).  

Faza 1: bodziec bezwarunkowy: np. hałas -reakcja bezwarunkowa tj. strach. 

Faza 2: wyuczanie: bodziec bezwarunkowy: hałas + bodziec warunkowy np. szczur-reakcja 

bezwarunkowa tj. strach. 

Faza 3: tylko bodziec warunkowy tj. szczur-reakcja warunkowa strach (czyli taka, którą 

pierwotnie wywoływał tylko bodziec bezwarunkowy).  

Drugi rodzaj warunkowania, warunkowanie instrumentalne (uczenie się o 

konsekwencjach) opiera się na reakcjach dowolnych, to jest takich, które zależnie od naszej 

woli możemy wykonać lub nie. Behawioryści odkryli, że zachowania są podatne na nagrody i 

kary, tak więc zachowanie regulowane jest przez konsekwencje, jakie powoduje w 

środowisku. Jeśli po wykonaniu zadania następuje nagroda, ma ona właściwości 

WZMOCNIENIA tego zachowania. Tak więc nagroda to zdarzenie, które zwiększa 

prawdopodobieństwo powtórnego wystąpienia poprzedzającego je zachowania. Kara 



 

prawdopodobieństwo poprzedzającego je zachowania zmniejsza, a więc zachowanie to 

WYGASZA. Kształtowanie jakiegoś zachowania to nic innego jak tylko zwiększanie lub 

zmniejszanie prawdopodobieństwa jego wystąpienia za pomocą nagród i kar.  

Modelowanie to trzeci sposób uczenia się, polegający na obserwowaniu i naśladowaniu 

zachowań innych osób.  

 

II. Modyfikacja nieprzystosowanego zachowania.  

 

Zgodnie ze stanowiskiem Towarzystwa Analizy Behawioralnej (ABA) terapia 

behawioralna to formalne metody modyfikacji zachowań, dzięki którym możliwe jest 

ustanowienie nowych wzorców zachowań adaptacyjnych i zmniejszenie ilości zachowań 

społecznie nieakceptowanych. W pracy nad zmianą niewłaściwych zachowań dzieci 

powinniśmy opierać się wiec na tzw. analizie „ABC” czyli dokładnym określeniu zależności 

pomiędzy konkretnymi zdarzeniami i reakcjami na nie danej osoby. 

A-zdarzenie poprzedzające: doświadczenie tuż przed zachowaniem problemowym dziecka, 

sytuacja, osoby obecne, miejsce, pora dnia. 

B-rodzaj zachowań-dokładny opis: początek wystąpienia, stopień nasilenia, częstotliwość, 

czas trwania.  

C-następstwa (warunki, które występują poza chowaniu problemowym): zmiany w 

wymaganiach wobec dziecka, zmiany w uwadze, natychmiastowe osiągnięcie celów i nagród, 

wpływ zachowania dziecka na innych.   

 

III. Techniki 

 

Wzmocnienie: 

 Zastosowanie czynnika wzmacniającego - zwiększa się prawdopodobieństwo 

pojawiania się zachowania 

 Wzmocnienie pozytywne (dodatnie)- podanie bodźca apetytywnego (pożądanego) 

 Wzmocnienie negatywne (ujemne)- usunięcie bodźca awersyjnego (negatywnego 

przykład: uniknięcie sytuacji nieprzyjemnej).  

 

Nagrody to: 

 Otrzymywanie pozytywów (wzmocnienie pozytywne) - słodycze, wykonywanie 



 

czynności, stymulacja sensoryczna, pochwała, aprobata. 

 Unikanie negatywów (wzmocnienie negatywne)- np. uniknięcie poczucia 

niepewności, strachu- wszystko, co prowadzi do ich zmniejszenia ma charakter 

nagrody. 

 

Kary to: 

 Otrzymywanie negatywów (tzw. karanie pozytywne)- może to być dolegliwość 

fizyczna lub konieczność wykonania zadania, którego jednostka nie lubi. 

 Utrata pozytywów (karanie negatywne)- np. niemożność obejrzenia ulubionego filmu, 

zjedzenia ciastka. 

 Hiperpopoprawność (konieczność naprawienia szkód np. posprzątanie po sobie).  

 Time-out –przerwa we wzmocnieniach, pokój wyciszeni, odizolowanie; nie jest 

typową karą ponieważ osoba odizolowana od otoczenia nie uzyskuje żadnych nagród.  

 

Do technik zwiększających częstość zachowań pożądanych należą:  

1. Wzmocnienie dodatnie 

2. Wzmocnienie ujemne 

3. Modelowanie- dawanie przykładu 

4. Ćwiczenie nabytych umiejętności- granie ról 

 

Do technik zmniejszających częstość zachowań niepożądanych należą:   

1. Kontrola bodźca, sytuacji- usunięcie bądź modyfikacja zdarzeń poprzedzających (np. 

nie wybieramy dzieci z fobią społeczną do ważnych wystąpień publicznych)  

2. Wygaszanie- usunięcie uprzedniej nagrody, np. nie zwracanie uwagi gdy dziecko 

krzyczy. 

3. Zróżnicowanie wzmocnień odpowiednio do zachowań- dobre zachowanie nagradzane, 

złe wygaszane. 

4. Karanie- łagodne, nieprzyjemne bodźce po wystąpieniu zachowania (np. upomnienia, 

zakazy). 

5. Time-out (przerwa we wzmocnieniach), „pokój wyciszeń”, odesłanie z lekcji, zajęć 

dodatkowych, które dziecko lubi. 

6. Koszty odpowiedzi- usuwanie różnorodnych form nagradzania (udziału w zabawach), 

wtedy gdy dziecko robi źle.  



 

7. Naprawianie szkód-np. posprzątanie po sobie.  

Zasady stosowania nagród 

 Szukać inspiracji w wypowiedziach dziecka i rodziców. 

 Zróżnicowanie (materialne, przywileje, itp.). 

 Natychmiastowe 

 Kontrolować, czy dziecko nie otrzymuje niezamierzonych nagród za niepożądane 

zachowania (np. aprobata rówieśników). 

 Nagrody zmieniać co jakiś czas. 

 U dzieci starszych – samonagradzanie (wewnętrzne pochwały).  

 U dzieci młodszych lub upośledzonych- należy wzmacniać dobitnie, głośno, 

teatralnie, podkreślając różnice między nagrodą za zachowania prawidłowe, a naganą 

za błędy.  

 Gdy uczymy nowych umiejętności- wzmacniamy pozytywnie. 

 Gdy chcemy utrwalić sprawności wyuczone- można posłużyć się wyrażeniem 

dezaprobaty 

 Nagrody stosować cząstkowo, aby uniknąć przedwczesnego nasycenia (chwila 

muzyki, chwila biegania). Na początku nagroda powinna być bardzo krótka. 

 Zwrócić uwagę, aby wzmocnienie nie było podawane poza procesem uczenia 

 Bezpośrednio po danym zachowaniu, tym które wzmacniamy 

 Wyraźnie- dotyczy to głównie wzmocnień społecznych.  

 Dzieci upośledzone- nie przewidują, nie potrafią czekać, niewiele rzeczy lubią lub 

dostrzegają stąd wobec nich jest mniejszy repertuar nagród.  

 W procesie nauczania odchodzić od nagród zewnętrznych kontrolowanych, do 

wzmocnień wewnętrznych, gdzie nagrodą dla dziecka staje się posiadanie wyuczonej 

sprawności.  

 

Karanie-jest to technika pozwalająca wpływać na zmianę prawdopodobieństwa 

wystąpienia jakiejś reakcji lub zachowania. Podawanie czynnika karzącego po wystąpieniu 

reakcji. 

Kara to każdy bodziec, który występując po danej reakcji zmniejszy z czasem 

prawdopodobieństwo jej wystąpienia. W teorii modyfikacji zachowań definicja kary jest 

przeciwieństwem definicji wzmocnienia 

Podobnie jak wzmocnienia, wyróżniane jest karanie: pozytywne i negatywne 

 Karanie pozytywne-występuje w przypadku gdy po danym zachowaniu następuje 



 

podanie bodźca awersyjnego (negatywnego).  

 Karanie negatywne-występuje w przypadku gdy po zachowaniu następuje usunięcie 

bodźca apetytywnego (pożądanego).  

Karać można tylko te reakcje, które zostały wyuczone, stąd ograniczenia kary, i jej 

tymczasowość. Zwykle najczęściej zmienia tylko częstość reakcji, a gdy kara przestaje 

działać, występuje powrót do stanu poprzedniego. Kara jest także „nerwicogenna”, powoduje 

lęk, niepewność, dezorganizację zachowania, usztywnienie zachowania, utrwala tendencje 

ucieczkowe lub unikowe. Kara w postaci pozbawienia przyjemności (odmowa przyjemności) 

- wywołuje gniew i urazę, uczy także agresji - im częściej dziecko jest karane w dzieciństwie, 

tym więcej zachowań antyspołecznych przejawia w okresie dojrzewania. Kara jest zazwyczaj 

wzmocnieniem dla osoby karzącej gdyż daje poczucie przewagi.  

 

 Warunki stosowania kary  

 „Lovaas uważa, że w niektórych przypadkach kara jest skutecznym sposobem 

powstrzymywania działań niepożądanych, a efekty uboczne nie muszą być groźne, 

szczególnie u dzieci z zaburzeniami rozwoju, w przypadku autoagresji i agresji.  

 

Aby spełnić swoje zadanie, kara powinna być: 

 Szybka, krótka, natychmiastowa (odroczona nie ma sensu). 

 Ograniczona pod względem intensywności. 

 Wiązać się tylko z zachowaniem i z sytuacją, której dotyczy.  

 Być reakcją na niepożądane zachowanie, a nie na osobowościowe właściwości 

dziecka. 

 Powinna polegać na sankcjach a nie na bólu fizycznym.  

 Nigdy nie powinna wynikać z potrzeby rozładowania negatywnych emocji u osoby 

karzącej.  

  

Reguły stosowania kar: 

 Zbadać alternatywne możliwości. 

 Budować alternatywne zachowania. Kara pozwala wstrzymać zachowanie 

niepożądane, ale w tym samym czasie należy wywołać zachowanie konstruktywne i 

natychmiast je wzmocnić (np. pochwalić „niegrzeczne” dziecko, w momencie gdy jest 

aktywne na lekcji).  



 

 Próbować różnych kar, np. wygaszenie, czasowa izolacja, hiperkorekcja. 

 Stosować kary mniej dotkliwe, np. głośne „Nie”, później przejść do procedur których 

dziecko nie lubi.  

 Zadbać, aby niepożądane zachowanie nie było mimowolnie wzmacniane, np. uwagą 

rówieśników. 

 Unikać zbyt długiego stosowania kary. 

 Przestrzegać zasady karania tylko jednego zachowania w danym czasie, za to w wielu 

okolicznościach i przez różne osoby (unika się zróżnicowania zachowania w 

zależności od sytuacji).  

 Karanie wczesnych zachowań, zanim dojdzie do eskalacji 

 Nie powinno się stosować kar na początku zajęć. 

 Powinny stanowić mniej niż 1% wszystkich oddziaływań. 

 Należy prowadzić zapiski, które pozwolą ocenić czy kara jest skuteczna. 

 

Techniki służące eliminowaniu negatywnych zachowań 

Dwa rodzaje strategii: 

1. Odebranie czegoś, co dziecko lubi. 

a. Time out 

b. Wygaszanie 

c. Kary rzeczowe 

2. Zastosowanie po takim zachowaniu czegoś, czego nie lubi 

 

ad 1. Time out - przerwa we wzmocnieniach pozytywnych. 

Technika może występować w dwóch wersjach: 

 wtedy gdy dziecko znajdując się w przyjemnej sytuacji zachowa się źle - pozbawiamy 

je tej przyjemności 

 pokój przerwy (odosobnienie)-pokój pedagoga-wyciszenie 

Obie metody muszą być stosowane bezpośrednio po niepożądanym zachowaniu. 

Izolacja nie może trwać zbyt długo, bo dziecko zapomina, za co zostało ukarane 

Nie można jej stosować wobec dzieci, które lubią być same lub chcą uniknąć wykonania 

jakichś zadań 

Wygaszanie- wycofanie wzmocnienia 

 Należy pamiętać, że na początku siła i częstotliwość niepożądanej reakcji może 



 

wzrastać (z tego powodu nie jest zalecana do autoagresji i agresji). 

 Podlegające wygaszaniu zachowanie nigdy nie może zostać wzmocnione 

 Wygaszanie likwiduje nie tylko zachowanie niepożądane, ale i pożądane 

 Metoda nadaje się dla dzieci negatywistycznych, ceniących sobie uwagę otoczenia 

 

ad 2. Zastosowanie czegoś, czego dziecko nie lubi 

 Środki zniechęcające 

 Ograniczenie swobody (restrykcje)-np. brak możliwości wyjścia na przerwę 

 Metoda nawiązki (restytucji) 

 Hiperkorekcja - może zawierać nie tylko element wynagradzania straty (przywrócenie 

porządku), ale również może być uzupełniona ćwiczeniem pozytywnym. 

Stosując hiperkorekcję należy pamiętać, że: 

 Zawsze powinna mieć związek z niewłaściwym zachowaniem (np. posprzątanie 

stłuczonego wcześniej wazonu).  

 Musi być stosowana natychmiast 

 Powinna oznaczać izolację od wszystkich bodźców pozytywnych 

 Nikt nie powinien dziecku pomagać 

 Musi być przywrócony stan pierwotny 

 Czas przeznaczony powinien być jak najdłuższy 

 Należy wzmacniać alternatywne zachowania 

 

IV. Zasady wydawania skutecznych poleceń.  

 Polecenia powinny być bezpośrednie. 

 Polecenia powinny być wyrażone pozytywnie (tj. „połóż ręce na stole zamiast nie 

dotykaj tego”). 

 Polecenia powinny być wydawane jedno po drugim, a nie równocześnie. 

 Polecenia powinny być konkretne, a nie ogólnikowe. 

 Polecenia powinny być odpowiednie do wieku dziecka. 

 Polecenia powinny być wypowiedziane uprzejmie. 

 Polecenia powinny być wyjaśnione przed wypowiedzeniem lub po wykonaniu 

zadania. 

 Polecenia powinny być stosowane tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. 



 

 

V. Kontrakty dwustronne jako jedna z technik modyfikacji zachowań dzieci i młodzieży. 

 

a. Kontrakty zawierane między nauczycielem a dzieckiem. 

Kontrakty te zawierają szczegółowe zobowiązania i wzajemne wzmocnienia dla nauczyciela i 

dziecka. 

 Można zawierać kontrakt z samym sobą (np. nauczyć tych uczniów, którzy mają 

pozytywną motywację i chcą się pozbyć jakiegoś zaburzenia, lub nauczyć się 

pozytywnego zachowania). 

 Z pojedynczymi uczniami, przy czym nauczyciel jest osobą pomagającą pełniąc rolę 

obserwatora i negocjatora. 

 Także z grupą taką jak klasa. 

Każdy kontrakt behawioralny powinien spełniać 7 warunków ogólnych: 

• Każdy z jego elementów powinien być szczegółowo sprecyzowany 

• Ustalony drogą negocjacji 

• Całkowicie zaakceptowany przez ucznia 

• Powinien zawierać cele bliskie, a nie odległe 

• Powinien być spisany 

• Przed podjęciem zobowiązania uczeń powinien wypróbować zachowanie spisane w 

kontrakcie 

• Należy unikać zawierania kontraktu zbyt trudnego lub niemożliwego do spełnienia 

przez ucznia. 

Kontrakt przewiduje też 7 warunków dotyczących kryteriów realizacji kontraktu przez 

ucznia: 

1. Należy podać uczniowi jasny i szczegółowy opis zachowania, które chcemy 

wzmacniać. Muszą to być konkretne reakcje, które nauczyciel chce zmienić, np.: 

• Szybkość rozwiązywania problemów 

• Udział w lekcji 

• Przeszkadzające rozmowy podczas lekcji 

• Fizyczna agresja między uczniami. 

2. Podać kryterium dotyczące organizacji czasu lub częstość zachowania, które stanowi 

cel kontraktu. 

3. Wymienić pozytywne wzmocnienia uzależnione od osiągnięcia tego kryterium (co 



 

pozytywnego uzyska uczeń, jeśli zachowa się w odpowiedni sposób). 

4. Podać, jakie będą negatywne konsekwencje niewypełnienia kontraktu w określonym 

czasie lub z określoną szybkością. 

5. Dołączyć punkt dotyczący premii: ustalający dodatkowe pozytywne wzmocnienia za 

przekroczenie minimalnych wymagań kontraktu. 

6. Określić, w jaki sposób będzie obserwowane, mierzone i rejestrowane zachowanie 

objęte kontraktem, a także, w jaki sposób uczeń będzie informowany o jego postępach w 

czasie trwania kontraktu. 

7. Ułożyć plan wzmocnień (nagród i kar) tak, by następowały one jak najszybciej po 

wystąpieniu reakcji. 

Kontrakty mają tę cechę, że wspólny dla ucznia i nauczyciela jest schemat do oceny 

postępów ucznia natomiast często jest w życiu inaczej (co innego jest postępem dla 

ucznia, a co innego dla nauczyciela). 

 

b. Kontrakty z dziećmi wg Homme'a. 

Zasady stosowania doraźnych kontraktów w odniesieniu do pojedynczych dzieci i w 

klasie:  

 10 podstawowych zasad stosowania wzmocnień przy zawieraniu i realizacji 

kontraktu: 

 Kontrakt powinien być od razu rozliczony. Szczególne znaczenie ma u dzieci to, by 

wymagane zachowanie było proste i łatwe do stwierdzenia, zaś nagroda następowała 

bezpośrednio po nim. 

 Początkowe kontrakty powinny wymagać i nagradzać nawet małe przybliżenie do 

zachowania docelowego. Ważne jest rozbicie zachowania na małe elementy. Przykład: 

Docelowym zachowaniem nie powinno być „utrzymanie porządku w klasie". 

Natomiast pierwsze docelowe zachowanie może polegać na zbieraniu i układaniu 

swoich rzeczy w klasie po zajęciach na miejsce (np. u młodszych uczniów). Na 

drugim etapie można dodać układanie rzeczy w miejscu zabawy lub na biurku w 

ustalony wcześniej sposób Zatem wymagania kontraktu stopniowo się zwiększa po 

dobrym utrwaleniu kolejnego zachowania docelowego. 

 Nagradzać często i w małych porcjach. Ważne jest stosowanie nagród nie tylko ze 

względu na wartość, jaką one przedstawiają, lecz także ze względu na udzielenie 

dziecku wyraźnej informacji, kiedy wykonało prawidłową czynność. 



 

 Kontrakty winny wyszczególniać nagrody za wykonanie, a nie za posłuszeństwo. 

Tzn., że kontrakt zawierany z dzieckiem nie może zawierać zachować docelowych 

ujętych w kategoriach bliżej nieokreślonych czynności (np. być grzecznym), które 

każdorazowo podlegają tylko ocenie dorosłych. 

 Stwierdzenie, czy kryterium zostało osiągnięte, musi należeć nie tylko do dorosłych, 

lecz także do dziecka, które może to zweryfikować. 

 Nagroda - natychmiast po wykonaniu zachowania. Nigdy nie należy pozwalać dziecku 

na podjęcie nagradzającej czynności, jeśli nie wykonało pożądanej reakcji (np. nie 

pozwalamy dziecku na zabawę, jeśli obieca ono, że później zrobi zadanie). 

 Kontrakt musi być sprawiedliwy. Tzn., że dziecko musi zaakceptować warunki 

kontraktu, również należy zadbać o równowagę między wielkością wzmocnienia a 

wymaganym zachowaniem. 

 Warunki kontraktu muszą być dla dziecka jasne. Dziecko musi wiedzieć, jakiego 

zachowania się od niego oczekuje i czego może się spodziewać w zamian. 

 Kontrakt musi być pozytywny. Dla dziecka kontrakt nie powinien wiązać się z groźbą 

bądź karą, lecz z wiedzą że kontrakt ma służyć jego dobru. 

 Zawieranie kontraktów jako metoda musi być stosowane systematycznie. Nie mogą 

ograniczać się jedynie do specjalnych czy do sytuacji trudnych. 

 

Dodatkowo w pracy, relacjach z dzieckiem, uczniem warto także stosować się do 

takich zasad jak:  

 Chwalenie właściwych zachowań dziecka 

 Potwierdzanie właściwych wypowiedzi 

 Imitowanie właściwej zabawy 

 Opisywanie właściwych zachowań 

 Wyrażanie entuzjazmu 

 Unikanie poleceń 

 Unikanie pytań 

 Unikanie krytycznych twierdzeń 

 Ignorowanie zachowań negatywnych 

 Zakończenie zabawy w przypadku pojawienia się zachowania agresywnego 
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