
PROBLÉMÁS 

VISELKEDÉS 

KEZELÉSE

…... Minden viselkedésnek van valami oka, és minden

viselkedés egyben a kommunikáció egy formája. A

kiborulás egy kristálytiszta üzenet egy olyan gyermek

részéről, aki pillanatnyilag semmi más módon nem tudja

kifejezni magát.... (E. Nothbohn)



A PROBLÉMÁS VISELKEDÉS 

ÉRTELMEZÉSE

 Valaminek az elérése

 Valaminek az elkerülése

 Felfokozott érzelmek-izgalmi állapot csökkentése

EGY JELZÉS SZÁMUNKRA

NEM A GYERMEK HIBÁJA-SEGÍTSÉGET IGÉNYEL 
VISELKEDÉSPROBLÉMÁI KEZELÉSÉBEN

CÉL: ennek megelőzése, a nem kívánatos viselkedés csökkentése, NEM a 
személyiség megváltoztatása

NINCS rossz gyermek, mindig a viselkedését, NE a személyiségét 
“minősítsük”, mert NEM Ő MAGA, hanem a VISELKEDÉSE, az 
ami a környezeti elvárásokhoz NEM ILLESZKEDIK



VISELKEDÉS

MINŐSÍTÉSE-Zarkowska-

Clements 1994,2000

HA EZEK KÖZÜL EGYETLEN KRITÉRIUM TELJESÜL---
PROBLÉMÁS VISELKEDÉS ÁLL FENN

A viselkedés vagy annak súlyossága nem felel meg az adott 
személy életkorának vagy fejlettségi szintjének

A viselkedés veszélyes az adott személyre, vagy másokra nézve

A viselkedés jelentős hátrányt jelent, mert nehezíti más 
készségek elsajátítását, akadályozza a személyt a tanulási 
folyamatokban

A viselkedés jelentős stresszt okoz a személy környzetében 
élőknek, károsítja életminőségüket

A viselkedés nem felel meg a szociális normáknak



PROBLÉMÁS 

VISELKDÉS LEÍRÁSA
A túl tág viselkedés leírás nem segíti a megértést- pl. hisztizik, bántja a 
másikat… , valamint törkedni kell  a saját szubjektív véleményemtől 
függetlenített módon leírni a viselkedést

EZÉRT—CÉL: KONKRÉTUMOK meghatározása, mert ez segíti a 
probléma megértését és megoldását!!

MIT? 

MIKOR? 

MENNYI IDEIG? 

MILYEN HEVESEN? 

Ezeket a szempontokat számba véve kell leírni a viselkedést—más számára 
is elképzlehető, objektív módon, mivel a felfokozott érzelmi állapot 
torzítja az észlelést



VISELKEDÉSMÓDOSÍTÁS 

ALAPJA
 A nem kívánatos viselkedés OKÁNAK feltárása, FOLYAMAT 

megértése, MERT ettől függ a megoldási módozatok megtalálása 
is- pl jegyzőkönyv a problémás viselkedés megfigyeléséhez: 
(időpont, körülmények, kiváltó okok, cselekedet, eredmények)-
Zarkowska,Celments, Janoch 2012

 PROBLÉMÁS VISELKEDÉS KEZELÉSE—egyet jelent új 
készségek tanításával vagy a környezet módosításával, vagy 
mindkettő együttes elérésével-FONTOS: AZONOSÍTANI KELL 
AZT, HOGY MIT CSINÁLJON, NE CSAK AZT, HOGY MIT 
NE CSINÁLJON!!!!

 Az elvárásokat érthető módon, individuális formában a tudtára 
kell adni,  az elvárt viselkedés teljesítését megfelelő módon 
jutalmazni!!!



VISELKEDÉS ELEMZÉS  
 Mi történt?->Probléma 

megfogalmazása

 Miért? -> Probléma megértése-
okok, háttér

 Szeretne elérni valamit?

 Szeretne elkerülni valamit?

 Nem tudja elmondani? Nem 
érti?(beszéd,mimika)

 Zavarja valami?

 Fáj valamije? Szeretné, ha az 
érzelmei/izgalmi állapota 
csökkenne?

 Unatkozik?

 Figyelmet szeretne?

 Nem tudja hogyan kell?



VISELKEDÉS ELEMZÉS
1. Probléma megfigyelése: STAR modell (Zarkowska,1994)

Körülmények (Setting)/ Előzmény, kiváltók (Triggers)/Cselekvés 
(Actions)/ Következények (Results)

2. Probléma megfogalmazása-> KONKRÉTUMOK, 
OBJEKTIVITÁS, (azért, mert…)

3. Probléma rangsorolása:

 Veszélyeztető

 Stresszt okoz a környezet számára

 Hátrányt szenved tanulás, megismerés szempontjából

 Nem felel meg a szociális normáknak/ fejlettségi kornak



VISELKEDÉS ELEMZÉS
 Segítés formái:

 Probléma megfogalmazása

 Problémás vis. 
rangsorolása

 Probléma megfigyelése

 Probléma megértése

 Beavatkozás

 Viselkedést befolyásoló 
tényezők

 Környezet/ 
személyiség/megerősítők/
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ALAPELVEK 1. 

 Struktúráljuk a tevékenységeket: napirend, zárt végű
feladatok

 Kis lépések elve

 Gyakorlatias és konkrét elvárások

 Bejósolható nap –kiszámíthatóság biztosítása

 Világos, egyszerű nyelvhasználat-rövid tömör 
mondatok

 Specifikus vizuálisan támogatott környezet 
biztosításával bemutatni mit várunk tőle



VIZUÁLIS SEGÍTSÉGEK
 Napirendi kártya

 Hetirend, órarend

 Folyamat ábra

 Szociális 

történetek

 Én-könyv/napló



ALAPELVEK-2.

 A nem kívánatos viselkedés érthető módon történő azonosítása

 TILTÁS: soha nem elegendő önmagában, mert ugyan leállíthatja 

a nem kívánatos viselkedést, DE nem nyújt alternatívát a 

kívánatos viselkedésre, illetve előfordulhat, hogy nem is állítható 

le a nem kívánatos viselkedés: tovább gerjesztődik, vagy másik 

nem kívánatos viselkedés jelenik meg helyette

 KONKRÉT TECHNIKÁK A KÖVETKEZŐKBEN



1. TOLERANCIA KIÉPÍTÉS-

FOKOZATOS HOZZÁSZOKTATÁS

 A gyermek számára nehezen elfogadható ingerhez való 

fokozatos hozzászoktatás

 Leginkább alkalmazható: félelmek-fóbiák,vagy állandósághoz, 

rutinokhoz való ragaszkodás esetén

Alapelvei: 

 Fokozatosság

 Biztonságos

-relaxált állapotban történő kipróbálás

 Szisztematikusság



2. IGNORÁLÁS-

NEM FIGYELEK ODA, NEM VESZEK 

RÓLA TUDOMÁST

 Megerősítőként ható inger kiiktatása történik ezzel, amikor a 
környezeti ODAFORDULÁS fenntartja a nem kívánatos viselkedést 
DE

 Önmagában nem célszerű alkalmazni

 Eleinte erősítheti a nem-kívánatos viselkedést

 Csak következetesen alkalmazva hatékony

AKKOR HASZNÁLHATÓ, HA

 A viselkedés nem veszélyes

 A helyszín alkalmas rá

 A környezet minden tagja tudja vállani az ignorálást



3. TERELÉS-

AZ ELŐHÍVÓ INGER ELŐLI ELTÉRÍTÉS

Ebben az esetben nem szükséges lereagálni a nem kívánatos 

viselkedést

A nem kívánatos viselkedés megjelenése után is alkalmazható DE 

az okokat nem szünteti meg csak a viselkedésre koncentrál

JÓL ALKALMAZHATÓ, pl: autoagresszió vagy bizonyos 

figyelemfelhívó viselkedések esetén

KEVÉSBÉ ALKALMAZHATÓ: erősen felfokozott érzelmi 

állapotban, rituáléknál-kényszereknél, 



5. SZABÁLYKÁRTYÁK-

piros/zöld viselkedés

 Fontos, hogy ezek mind az óvodai, mind pedig az otthoni 

színtéren egységesek legyenek

 Rajzolt, vagy képes szabályok



SZABÁLY TÁBLA 

SZABÁLY FÜZET



6. -”TIME-OUT”

-A HELYZETBŐL VALÓ KIEMELÉS

JAVASOLT: ha az adott szituáció valaki sérülését 
eredményezheti-NYUGI PÁRNA HASZNÁLATA

Önmagában nem alkalmazható egyedüli technikaként, 
MERT

Nem fókuszál a célviselkedés kialakítására

Előfordul, hogy épp ösztönzi a nem kívánatos viselkedést

Eltávolítás—büntetés…..mi a határ és a kiemelés 
mértéke és minősége: pl: kizárás, bezárás egyedül 
valahová???-NEM



7. MOTIVÁCIÓS RENDSZER 

ALKALMAZÁSA A POZITÍV 

VISELKEDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

 NEGATÍV viselkedésre általában azonnal reagálunk : ezt NE 

csináld…, NEM szabad…, NEM HISZEM EL, hogy…?

 Ne felejtsünk el a pozitív-kívánatos viselkedésre reagálni, ne 

tekintsünk rá automatikus készségként

 FONTOS: a nem kívánatos viselkedés elmaradása, maga a 

kívánt viselkedés, EZÉRT ezt is vegyük észre és erősítsük meg!!! 

Pl:Most nagyon megdícsérlek, mert...Büszke vagyok rád, mert....



MILYEN A “JÓ”
JUTALOM?

 Annak jutalom, aki kapja: mi a gyermeknek a jutalom?

 Értéke megfelelő legyen: kisautó-autópálya közötti különbség

 Ha veszít a jutalom értéke, cseréljük le!

 Egyértelműek és érthetőek legyenek a jutalmazás formái és 
lehetőségei (mi, mikor, miért jár?)

 Más élethelyzetben ne legyen elérhető-együttműködés a 
családtagokkal- szülőktől 1 kisautó-nagymamától egy egész 
készlet…

 Törkedni kell az azonnali megerősítésre-jutalmazásra, de 
jelnjen meg a hosszabb távú megerősítés is



JUTALOMRENDSZER-
saját jutalomrendszer kidolgozása





8. KOMMUNIKÁCIÓS 

VISSZAJELZÉSEK



8. KOMMUNIKÁCIÓS  

REAGÁLÁSI MÓDOK



VÁRJUK A 

VISSZAJELZÉSEKET!


