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Jak radzić sobie z trudnymi
zachowaniami u dzieci

dziców zachowania, pozwala im spostrzec te spo
śród ich własnych zachowań, które wzmacniają
negatyw ne zachow ania dziecka. To spostrze
żenie ułatw ia rodzicom wprow adzenie zmian
w postępowaniu z dziećmi.

M aria D e p tu ła
Wśród celów działań profilaktycznych, powiązanych z pierwszą z opisa
nych w wakacyjnym numerze „Remedium” indywidualną ścieżką ryzyka,
jest uczenie pedagogów i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym określa
nia swoich oczekiwań wychowawczych. Omawiany w tym artykule program
C. Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci” 1 może po
móc tym rodzicom, którzy prezentują czułe i opiekuńcze postawy wobec
dziecka, będące warunkiem rozwoju, stawiają odpowiednie do jego możli
wości wymagania, jednak nie potrafią ich od niego wyegzekwować. Zwykle
tacy rodzice mówią o swoich dzieciach, że są nieposłuszne, niegrzeczne
albo, że przejawiają zachowania, których nie można zaakceptować.

Zmiana zachowania rodziców
w kontakcie z dzieckiem
Zasadnicza zmiana polega na tym, by rodzi
ce starali się, jeśli jest to tylko możliwe, igno
rować negatywne zachowania dzieci lub zwra
cać na nie jak najmniejszą uwagę, natomiast
zawsze nagradzali każde zachowanie pozytyw
ne. Przygotowanie ich do wypełniania tego za
dania polega na wzbogacaniu wiedzy o tym, co
może być nagrodą dla dziecka. Szczególną wagę
przywiązuje się do nagród o charakterze społecz
nym, takich jak np. uwaga poświęcona dziecku,

G łów nym celem program u je s t zapozna
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Po ustaleniu, że wymagania rodziców są ade

ka; należy je chwalić za każdym razem, gdy za

gradzanie zachow ań aprobow anych prowadzi

kwatne do możliwości dziecka, rodzice otrzymu
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ne informować o tym, za jakie konkretne zacho
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ny tydzień w sposobie zachowania się wobec

wanie jest chwalone; gdy pozytywne zachowa

ranie zachow ań nieaprobow anych doprowadzi
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cji wybranego przez siebie zachowania. Na spe

może towarzyszyć jeszcze inna drobna nagroda.

dzice m ogą uczyć się tego sposobu postępo

cjalnym arkuszu odnotowują fakt wystąpienia każ

Jeśli nie m a żadnych pozytyw nych zachowań

w ania sami, kupując w fundacji „Synapsis” od

dego zachowania negatywnego i każdego zacho

danego dnia, poleca się rodzicom, by znaleźli trzy

powiedni program , m ogą też pracować pod kie

wania pozytywnego. Pozwala to zobaczyć, że cho

powody, aby pochwalić dziecko za coś innego,
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są jednak takie okoliczności, kiedy jest posłuszne.

Przygotowywanie rodziców do nagradzania

radzą sobie z trudnym i zachowaniam i dzieci.

Następnie rodzicom zaleca się prowadzenie

swoich dzieci polega także na wspólnym zastana

W ciągu ośm iu tygodni każdy rodzic pracuje

obserwacji i rejestrowanie jej wyników przez

wianiu się, dlaczego chwalenie dziecka sprawia im

nad zm ianą jednego w ybranego przez siebie

kolejny tydzień z jednoczesnym dokładnym

trudność i jakie funkcje spełniają nagrody (zwłasz

n e gatyw n ego za ch o w a n ia d zieck a , naw et

opisem jednego w ybranego z każdego dnia

cza nagrody społeczne) w wychowywaniu dzieci.

w tedy, k ie d y sk a rży się na w y stę p o w a n ie

negatywnego zachowania. Notująco poprzedzi

Rodzice pogłębiają również sw oją wiedzę

znacznej liczby takich zachowań.

ło negatywne zachowanie, opisują samo zacho

0 konstruktyw nych sposobach reagow ania na
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Przygotowanie rodziców do zmiany
zachowania wobec dziecka

W pierwszej fazie pracy z rodzicami koncentruje

rają się na założeniu, że jed n ą z najcenniejszych

się ich uwagę przede wszystkim na tym, co na

nagród dla dzieci jest uwaga, ja k ą na nich sku

Pierwszy krok polega na zdefiniow aniu ne

stępuje bezpośrednio po negatywnym zachowa

piają osoby dla nich ważne, a je d n ą z najsku

gatyw nego zachow ania, czyli określeniu, ja 
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społecznych (np. okazyw anie niezadow olenia,

W zależności od tego, jakie zachow anie zosta

się wydrzeć zabawkę bratu i bawić się nią choć

krytyka zachow ania dziecka) oraz zw raca uw a

nie przez rodziców wybrane, określają oni, co

przez chwilę. Krzykiem i rzucaniem się na pod

gę na negatywne następstw a bicia dzieci i ich

takiego robi i m ówi dziecko, że nazyw ają to

łogę można wymusić na matce kupno tego, na co
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nieposłuszeństw em , zachow aniem agresyw 
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wiała. Z w rócenie uwagi na te pozytyw ne dla

1 do kontaktu z nią, ślepe posłuszeństw o za

chem złości, itp. Następnie odpow iadają sobie

dziecka skutki jego nie aprobowanego przez ro

m iast rozum ienia i akceptacji zasad postępo-
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wania, unikanie kary przez składanie fałszy

somatycznych i zachowań antyspołecznych. Sku

nia złości we w szystkich pięciu przypadkach,

w ych obietnic lub kłam stwa.

teczność tej procedury została potwierdzona bada

odnotow ano identyczny trend polegający na

Rodzice poznają również procedurę ignorowa

niami empirycznymi autorki programu.

nia zwaną odesłaniem, z której m ogą skorzystać

system atycznym w zroście odsetka pozytyw 
nych zachowań, począw szy od drugiego tygo

kuczliwych zachowań, które spełniały dotąd swo

Efekty zastosowania programu
przez wychowawczynie
w przedszkolu

ją rolę, tzn. pozwalały dzieciom osiągać zamie

Interesujące wydawało się ustalenie, czy po

chowań). Jednak uzyskane zm iany są w yraź

rzone cele, zaspokajać potrzeby, chociaż były nie

znanie programu przez wychowawczynie i za

nie m niejsze niż w przypadku pozostałych trud

zgodne z obowiązującymi normami zachowania.

stosowanie go przez nie w przedszkolu, przyno

nych zachow ań. N ajlepszy w ynik to w zrost

Procedura zwana „odesłaniem” polega na łagod

si korzystne zmiany w zachowaniu dzieci. Pod

zachow ań pozytyw nych o 35,6% , najsłabszy

nym, ale stanowczym odesłaniu dziecka na czte

moim kierunkiem powstały trzy prace m agister

to w zrost o 20,4%. Tym razem niższe wyniki

ry minuty w bezpieczne, ale nudne miejsce, w któ

skie, których autorki zastosowały program w o

uzyskały dzieci m łodsze, co może być spow o

rym nikt nie zwraca na nie uwagi. Ważne jest

bec wybranych dzieci. Kryterium wyboru sta

dow ane tym , że opanow anie aprobow anych

uprzednie poinformowanie dziecka o tym, że zo

nowiło przejaw ianie przez nie zachowań nie

sposobów w yrażania złości je st dla nich trud

stanie odesłane, jeśli nie zaprzestanie określonego

m ożliwych do zaakceptowania, których nie uda

niejsze niż dla starszych dzieci, z racji różnic

zachowania. Miejsce, do którego odprowadza się

ło się wyeliminować za pom ocą innych zabie

w poziom ie rozwoju zdolności do samokontroli

dziecko (np. inny pokój), nie może być atrakcyjne,

gów. Oddziaływaniami objęto 23 dzieci w tym

em ocjonalnej.

ale nie może też wzbudzać w nim lęku, a odesłanie

13 trzylatków, 1 czterolatka, 5 pięciolatków oraz

P rezen to w an e tu re zu lta ty z astosow ania

nie może trwać dłużej niż cztery minuty.

4 sześciolatków. Nauczycielki wybrały do zm ia

program u C. Sutton przez w ychow aw czynie

w przypadku, gdy łagodniejsze środki zawodzą.
Dotyczy to silnie utrwalonych i szczególnie do

dnia (czyli po podjęciu system atycznej obser
w acji a jeszcze przed wprow adzeniem zmiany
polegającej na nagradzaniu pozytyw nych za

Procedura ta, moim zdaniem, może być sto

ny takie zachowania jak nieposłuszeństwo - u 8

w przedszkolu w ydają się być obiecujące, po

sowana tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie

dzieci, zachowania agresywne - u 10 dzieci i wy

m im o braku w spółpracy z rodzicam i z przy

można tolerować zachowania, a w inny sposób

rażanie złości w sposób niem ożliwy do zaakcep

czyn niezależnych od wychowawczyń. Podej

nie udało się skłonić dziecka do rezygnacji z nie

towania - u 5 dzieci.

ście behaw ioralne m oże być użytecznym spo

go. Jest to działanie ostateczne, którego warto się

W przypadku nieposłuszeństw a po 6 tygo

sobem osłabiania w pływ u czynnika ryzyka,

nauczyć, aby nie dopuścić do sytuacji, w której

dniach od zastosow ania podejścia behaw ioral

jak im je st w czesna odm owa podporządkow a

nego odnotowano znaczące korzystne zmiany

n ia się d o ro sły m i w z m a c n ia n ia czy n n ik a

zdesperowany rodzic ucieka się do przemocy.
W ciągu całego okresu pracy nad zmianą wy

w 7 na 8 przypadków. W zrost zachowań pozy

chroniącego przed ryzykow nym i zachow ania

branego zachowania rodzice rejestrują pozytyw

tywnych m ieścił się w przedziale od 37% do

mi w okresie dorastania, jakim jest opanowanie

ne i negatywne zachowania dzieci i z każdego

57,6%. W jednym przypadku w zrost zachowań

reguł współżycia społecznego przez dziecko. □

dnia wybierają jedno zachowanie, którego prze

pozytyw nych w yniósł tylko 6%.

bieg, okoliczności poprzedzające i następstwa są

Jeśli chodzi o zachow ania agresywne, w ięk

Autorka jest pedagogiem , profesorem na

opisywane. W ten sposób powstaje skarbnica wie

sze zm iany uzyskano u dzieci 3-letnich niż 5-

Uniw ersytecie im. Kazim ierza W ielkiego, tre

dzy o najczęstszych okolicznościach występowa

6-letnich. W grupie m łodszej wzrost konstruk

nerem PTP, kie row nikiem zakładu Pedagogiki

nia niepożądanych zachowań. Zgromadzenie wie

tywnych zachow ań w sytuacji frustracji i kon

O p ie ku ńczo -W ych o w a w cze j.

dzy o tym, w jakich okolicznościach pojawiają

fliktów z rów ieśnikam i w ynosił od 21,9% do

się negatywne zachowania, umożliwia rodzicom

55%. U starszych dzieci najlepszy w ynik to

refleksję nad tym, jak unikać kłopotów i poma

w zrost o 27,9% a najsłabszy to w zrost o 19,6%.

radzić sobie z trudnym i zachowaniami u dzieci"

gać dziecku w opanowaniu reguł odpowiedniego

Podkreślenia wymaga fakt, że wzrost często

(cykl 8 książeczek), Warszawa 1992, Fundacja

zachowania. Szczególnie ważne jest jasne formu

tliwości zachowań pozytywnych u starszych dzie

„Synapsis" oraz w iedzy zdobytej na szkoleniu,

łowanie zasad i konsekwentne ich egzekwowa

ci odnotowano już w drugim tygodniu realizacji

przygotow ującym do realizacji tego programu

nie przez wszystkie osoby opiekujące się dziec

programu, kiedy jedyna zamiana w zachowaniu

w pracy z rodzicami mającymi trudności w w y

1Program prezentuję na podstawie: C. Sutton „Jak

kiem oraz postawa polegająca na skupianiu się

wychowawcy polegała na prowadzeniu obserwa

chowyw aniu dzieci w wieku przedszkolnym, pro

przede wszystkim na pozytywnych zachowaniach

cji zachowania dziecka i notowaniu jej wyników.

wadzonym przez t . Sokorską-Maj. Szerzej na te

dziecka, co C. Sutton określa jako „przyłapywa

Niewielka liczba obserwowanych przypadków

mat specyfiki programu pisałam w artykule pt.

nie” dziecka na dobrym zachowaniu. Ważne jest

nie upoważnia do uogólnień, jednak zmiany za

Program Carole Sutton „Jak radzić sobie z trud

także częste docenianie mocnych stron dziecka.

chodzące w przypadku nieposłuszeństwa były

nymi zachowaniami u dzieci - propozycja peda

także większe u dzieci 3-letnich. Można przypusz

gogicznego wspierania rodziny przez pracow ni

Opisany sposób postępowania, zwany podej
ściem behawioralnym, zdaniem C. Sutton, może

czać, że jest to efekt przynajmniej dwóch czynni

ka socjalnego". W: K. Marzec-Holka (red.) „Po

mieć zastosowanie w przypadku wielu zachowań

ków - większego utrwalenia zachowań negatyw

moc społeczna, praca socjalna, teoria i prakty

dzieci, które rodzice nazywajątrudnymi. M ogą one

nych u starszych dzieci i większej podatności

ka", t. 2, Bydgoszcz 2003, W ydaw nictw o Akade

dotyczyć nawyków związanych z zasypianiem,

młodszych dzieci na tego typu oddziaływania.

jedzeniem, zaburzeń emocjonalnych i szczególnych

W sytuacji zastosow ania tej procedury do

lęków (np. lęku przed lekarzem), zaburzeń psycho

zm iany nie aprobow anych sposobów w yraża

mii Bydgoskiej im. Kazimierza W ielkiego.
2 Program rozpowszechnia i szkolenia prowadzi
Fundacja „Synapsis" w Warszawie.
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