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Wyjaśnijmy, czym jest zachowanie trudne

Wyjaśnijmy, czym jest 
zachowanie trudne

ważne

wprowadzenie

Nauczycielu, jeżeli w swojej pracy edukacyjnej 
określasz zachowanie (np. seksualne) 
jako zachowanie trudne – problemowe – 
zakłócające – nieadekwatne, postaraj się w 
pierwszej kolejności nadać temu zachowaniu 
pewien określony kontekst. Zastanów się 
co dane zachowanie oznacza, dlaczego 
określasz je jako trudne jaki jest kontekst tego 
zachowania.

Definicja nie wyklucza żadnej kategorii zachowań. 
Proces oceny – kwalifikowania zachowania, jego 
operacjonalizacji – jest oparty na analizie funkcjonalnej. 
Nie można mówić o predyspozycjach do tego typu 
zachowań. W toku analizy funkcjonalnej dokonuje się 
określenia związku między czynnikami poprzedzającymi, 
zachowaniami i konsekwencjami oraz dąży do ustalenia 
celu zachowania.

Polecam artykuł: Doyle D.M. (2004). The differences 
between sex off ending and challenging behawior 
in people with and intellectual disability. “Journal of 
Intellectual and Developmental Disability”, 29(2), 107–
118.



Jest ono wynikiem interakcji między osobą a jej środowiskiem. Uznaje się istnienie czynników 
etiologicznych w środowisku. Ze względu na ograniczenia wynikające z nich nie zawsze jest 
możliwa ocena komponentu poznawczego. Ważne jest zrozumienie komunikacyjnego wymiaru 
zachowania. Nie dąży się do określenia i wyeliminowania zachowania, ale jego zrozumienia i 
nauczenia zachowań alternatywnych. Celem jest rozwijanie umiejętności, które będą najbardziej 
efektywne w ograniczaniu zakresu zachowań trudnych. Zmierza się do uregulowania i wsparcia 
osoby, tak aby zachowanie stało się zbędne. Dąży się do zachowania godności jednostki. Unika się 
obwiniania osoby za jej zachowanie.

Zachowania seksualne u osób niepełnosprawnych mogą mieć niekiedy charakter wyuczony w 
konsekwencji pewnych doświadczeń życiowych, zdrowotnych, emocjonalnych.  
Ale po kolei:

Jeszcze raz zdefiniujmy, kiedy mamy do czynienie z zachowaniem trudnym. 
Zachowania trudne to takie, które ze względu na intensywność, częstość czy czas 
trwania poważnie zagrażają fizycznemu bezpieczeństwu jednostki lub innych osób, 
lub zachowanie, które z dużym prawdopodobieństwem ogranicza czy uniemożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie i uczestnictwo społeczne.

Polecam opracowanie Griffiths J., Hingsburger D., Hoath J., Ioannou S. (2013). “Counterfeit deviance” 
revisited. “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”, 26, 471–480.

Punktem centralnym oceny 
i terapii są cele i funkcje 
zachowania. Zachowanie 
to może być rozumiane w 
kategoriach adaptacyjnych jako 
strategia najlepszej realizacji 
potrzeb jednostki
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Zachowania o charakterze seksualnym – uznawane 
jako zachowania trudne, powinny być filtrowane przez 
nałożenie na nie wiedzy o kontekście i motywacji 
prowadzącej do pojawienia się danego zachowania
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Mamy na względzie fakt, że osoby zgłaszające zachowanie seksualne 
u osoby z niepełnosprawnością traktują je jako problemowe, choć 
nie musi ono być problemowe z seksuologicznego punktu widzenia 
(stanowi problem dla osób z otoczenia).

Rozważ kilka czynników:  
Wskazane czynniki są niezwykle szczegółowe, jednak taka szczegółowość 
ma zwrócić uwagę na znaczące zróżnicowanie interindywidualne czy nawet 
intraindywidualne (np. w toku życia jednostki) oraz konieczność podejścia 
skoncentrowanego na osobie.  Nie można stwierdzić, że są specyficzne 
dla tej grupy, jeśli chodzi o mechanizm ich działania w powstawaniu 
pseudodewiacyjnych zachowań seksualnych. Specyfika tych zachowań 
może być związana z zaburzeniami w zakresie realizacji procesu rozwoju 
psychoseksualnego.

Należy odróżnić, jaka jest motywacja wystąpienia danego zachowania. Jeśli jest to 
motywacja seksuologiczna zachowanie nie stanowi problemy z seksuologicznego punktu widzenia 
jak motywacja jest poza seksualna należy zacząć pracować nad zaspokojeniem potrzeby która 
faktycznie motywuje dane zachowanie

Przykład: Chłopiec z niepełnosprawnościś intelektualnś w stopniu umiarkowanym 
ze zdiagnozowanymi zachowaniami autystycznymi i spastycznościś lat 17 
masturbuje siś na lekcji

WAŻNE: Zanim ocenisz że zachowanie jest problemowe zastanów się co je motywuje, jakie są 
uwarunkowania tego zachowania? Czy jest to zachowanie wynikające z pobudzenia seksualnego, 
czy motywowane innymi czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż masturbacja dziecięca jest zjawiskiem 
rozwojowym, zatem powinna być traktowana jako element normalnej aktywności 
dziecięcej, która nie wymaga szczególnej interwencji dorosłych. Jednakże należy 
pamiętać, iż zachowanie autoerotyczne mieści się w granicach normy rozwojowej o 
ile nie ogranicza dziecku wypełniania normalnych dla jego wieku zadań rozwojowych, 
tzn.: nie zakłóca zabawy, nauki, wykonywania czynności dnia codziennego a ponadto 
spełnia jedynie kryterium poszukiwania przyjemności czy zaspokajania ciekawości. 
Jeżeli natomiast masturbacja jest symptomem, za którym kryją się inne, niepokojące 
objawy, nie ma wtedy pozytywnego charakteru.



Grupa 1.

Grupa 2. 

Grupa 3.

Najliczniejszą grupę (ok. 80%) stanowią dzieci, dla których 
osiągnięcie przyjemności poprzez autostymulację jest 
wartością samą w sobie, wartością autonomiczną, a 
podejmowane czynności masturbacyjne nie utrudniają im 
normalnego rozwoju i wygasają samoistnie wraz z wiekiem.

POLECAM KSIĄŻKĘ KAŻDEMU NAUCZYCIELOWI I RODZICOWI 
M. Beisert, (1991). Seks Twojego dziecka. Warszawa, WSiP 

Badania Marii Beisert pozwalają wyróżnić trzy grupy wśród dzieci 
podejmujących czynności masturbacyjne:

Drugą grupę (ok. 12%) stanowią dzieci, które przyjemność 
traktują jako efekt uboczny zaspakajania innej potrzeby. 
Motywem podejmowania masturbacji jest dla nich tzw. głód 
stymulacji, w tym przypadku, specyficznie ukształtowany 
głód informacyjny. Rozwinięta bardziej niż u innych 
rówieśników potrzeba poznawcza rodzi w dzieciach 
pragnienie otrzymywania ciągle nowych informacji o sobie i 
świecie, a zatem także o swoim ciele.

Trzecią grupę (ok. 8%) tworzą dzieci, które wykorzystują 
zachowania autoerotyczne w celu zaspokojenia innej 
potrzeby, która nie została zrealizowana w wystarczającym 
stopniu: pozytywne emocje płynące z aktu masturbacji służą 
zwłaszcza zaspokojeniu głodu emocjonalnego. Dla wielu 
dzieci z tej grupy doznania, jakich dostarczają pieszczoty, są 
ukierunkowane na wypełnienie pustki w środowisku ubogim 
w bodźce. Odnosząc się do wyróżnionych powyżej trzech 
grup dzieci podejmujących zachowania autoerotyczne 
dostrzegamy, iż warunek normy rozwojowej spełnia jedynie 
grupa pierwsza, w której masturbacja motywowana jest 
dążeniem do osiągnięcia przyjemności.

Trzy grupy dzieci
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Konieczna jest wizyta u lekarza. Należy odnieść się do rodziców, którzy w tym zakresie powinni 
umówić się z dzieckiem u urologa lub lekarza rodzinnego. Wykluczenie chorób, schorzeń infekcji 
jest zawsze pierwszym działaniem interwencyjnym. 

Gdy rodzic odmawia – możesz a nawet powinieneś odnieść się do obowiązku opiekuńczego, jest 
to obowiązek rodzica aby wykluczyć kwestie związane z chorobami układu płciowo – moczowego, 
bez tego podejmowanie jakikolwiek innej interwencji będzie po prostu szkodliwe. 
 

Okazuje się bowiem dość często, że wśród czynników predestynujących, które wywołują zachowania 
o treści seksualnej są te związane z czynnikami somatycznymi bądź psychologicznymi warto to 
rozważyć przed podjęciem INTERWENCJI. Wskazać można na jeszcze jeden czynnik, który warto 
wziąć tu pod uwagę a mianowicie:

Czynnik medyczny, czyli hipoteza, tłumacząca występowanie pewnych zachowań (np. uporczywego 
dotykania się w miejscach intymnych) problemami zdrowotnymi nie tylko tymi wskazanymi powyżej 
ale np. większą skłonnością do zachowań kompulsywnych czy stereotypowych zachowań. Ważne 
jest rozważenie także skutków ubocznych, stwierdzających znaczenie stosowanych leków, np. w 
toku leczenia zaburzeń czy schorzeń psychicznych

Pierwsze pytanie czy zachodzą przesłanki  
o charakterze czynników predestynujących? 
Jeżeli tak, to jakich? Odnosząc się do 
przykładu, można zadać sobie czy chłopiec 
podjął zachowanie masturbacyjne bowiem 
działały czynniki predestynujące np. 
biologiczne czy psychospołeczne?
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CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE
SOMATYCZNE: stany zapalne, infekcje, stulejka, 
zaburzenia integracji sensorycznej
PSYCHOLOGICZNE: deprywacja emocjonalna, napięcie 
emocjonalne, zaburzenia lękowe
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2)

3)

CZYNNIKI DEPRAWACYJNE  
związane ze struktura środowiska 

Chodzi o to na ile diagnozowane zachowanie odbiega od normy rozwojowej dla danego wieku  
oraz czy dane zachowanie znacząco narusza inne aktywności przypisane danemu wiekowi dziecka. 

TYP BODŹCA i TECHNIKI SEKSUALNE
STYMULACJA – fantazje, obraz, przedmioty Jakiego „materiału” używa osoba w celu wywołania, 
utrzymania i intensyfikacji podniecenia seksualnego? W jaki sposób zostaje „wykonany” akt 
masturbacji? W jaki sposób partnerzy wzajemnie się gratyfikują?

W tym obszarze można wziąć jeszcze pod uwagę:
• Czynnik stałego pobudzenia, zakładający możliwość występowania stałego pobudzenia 
seksualnego w związku z nieudanymi próbami rozładowania popędu w trakcie masturbacji; 
zachodzi zjawisko KOŁA MASTURBACYJNEGO – ciągłego podejmowania prób w celu faktycznego 
rozładowania potrzeby seksualnej

• Czynniki strukturalne, znaczenie środowiskowych (zwłaszcza instytucjonalnych) ograniczeń 
rozwoju i przejawiania się seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną
• Czynniki modelujące, które zakładają deprywację wzorców pozwalających na rozwój pożądanych 
zachowań (np. brak prywatności w realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych);
• Czynniki tzw. „behawioralne” wskazujące na nieodpowiednie zachowanie seksualne w kategoriach 
funkcjonalnych jako sposób realizacji innych potrzeb (np. zwrócenia uwagi);
• Czynniki „selekcji partnerów”, dotyczące deprywacji społecznej ograniczającej realizację 
seksualności w relacjach pożądanych pod względem wieku i partnerstwa;
• Czynniki związane z teorią tzw. „nieodpowiednich zalotów” (courthisp), wskazująca na brak 
możliwości rozwijania pożądanych społecznie zachowań związanych z nawiązywaniem relacji oraz 
edukacji w tym zakresie. 
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PROPORCJA DO INNYCH OBSZARÓW 
AKTYWNOŚCI
Jak dalece zachowanie zakłóca eksplorację i 
uczestnictwo w pozaseksualnych obszarach życia? 
Jak wygląda aktywność osoby  poza przejawianiem 
zachowania seksualnego?
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Krótki  Kwestionariusz Ryzyka Zaburzeń 
Integracji Sensorycznej

Jeśli niektóre dzieci w twojej klasie dobrze opisuje większość stwierdzeń z tego 
kwestionariusza to sprawdź czy to zachowanie nie wynika z zaburzeń integracji 
sensorycznej. Jeśli większość z nich określa zachowanie dziecka to być może 
powinieneś zgłosić dziecko do terapeuty integracji sensorycznej na pełne 
badania w tym zakresie. Kwestionariusz nie pozwala na samodzielne stawianie 
diagnozy. Tylko terapeuta integracji sensorycznej może postawić diagnozę. 
1. Jest mało wrażliwy na ból , nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia [TAK] / 
[NIE]
2. Nie lubi malować palcami [TAK] / [NIE]
3. Nie lubi lepić w plastelinie [TAK] / [NIE]
4. Nie lubi być niespodziewanie dotykany  [TAK] / [NIE]
5. Jest szczególnie łaskotliwy [TAK] / [NIE]
6. Lubi się zderzać z innymi dziećmi podczas zabaw grupowych  [TAK] / [NIE]
7. Ma słabą równowagę, często się potyka [TAK] / [NIE]
8. Często huśta się na krześle  [TAK] / [NIE]
9. Ma duże kłopoty na lekcji wychowania fizycznego [TAK] / [NIE]
10. Ma problemy z cięciem nożyczkami [TAK] / [NIE]
11. Gorzej niż inne dzieci rysuje [TAK] / [NIE]
12. Brzydko pisze [TAK] / [NIE]
13. Nie trzyma kartki drugą ręką gdy pisze lub rysuje [TAK] / [NIE]
14. Wygląda na wiotkie dziecko [TAK] / [NIE]
15. Ma nieprawidłową postawę podczas pracy przy biurku [TAK] / [NIE]
16. Nie lubi miejsc gdzie jest głośno [TAK] / [NIE]
17. Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym [TAK] / [NIE]
18. Myli podobne dźwiękowo słowa [TAK] / [NIE]
19. Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu [TAK] / [NIE]
20. Ma kłopoty z czytaniem [TAK] / [NIE]
21. Ma problemy z przepisywaniem z tablicy [TAK] / [NIE]
22. Jest nadwrażliwy na pewne zapachy [TAK] / [NIE]
23. Jest impulsywny, ” wyrywa się” zanim zakończymy instrukcję [TAK] / [NIE]
24. Ma problemy z organizacją zachowania [TAK] / [NIE]
25.Chodzi podczas lekcji [TAK] / [NIE]



ISTOTNYM I NIEZMIERNIE WAŻNYM ASPEKTEM W ZAKRESIE 
ROZMOWY O SEKSUALNOŚCI JEST KWESTIA STOSOWANEGO JĘZYKA 
KOMUNIKACJI SEKSUALNEJ.

Wyposaż swojego ucznia w piktogramy potrzebne do zadawania 
pytań w tym zakresie. 

Komunikacja
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Czy zachowanie jest jawne czy ukryte

Czy występują zachowania dotyczące autostymulacji strefy 
genitalnej i sąsiednich okolic lub innych rodzajów stymulacji (np. 
kiwanie się, pocieranie, dotykanie się, wąchanie miejsc intymnych, 
ocieranie się , zaciskanie mięśni ud, pośladków mogących mieć 
charakter stymulacji sensorycznej) 

Czy dostrzegasz konkretną aurę, przepowiadającą zachowanie?

Częstotliwość  występowania zachowania. Jak zmienia się w czasie?

Od kiedy występuje zachowanie i jak zmienia się w czasie?

Czy zachowanie niepożądane narusza zdrowie własne i/lub osób z 
najbliższego otoczenia? 

JAWNE CZY UKRYTE?

STYMULACJA

ZAPOWIEDŹ

CZĘSTOTLIWOŚĆ

CZAS

ZDROWIE

01

03

05

02

04

06

Procedura działania
Zapoznaj się z tabelką poniżej i zauważ jak ważna jest ocena KONTEKSTU związanego z występowaniem 
danego zachowania. Odpowiedz sobie na kilka z tych pytań. Zacznij od dokładnego opisu zachowania 

będącego przedmiotem diagnozy (uwzględniający reakcje ciała osoby w czasie podejmowanej czynności 
– zaczerwienienie twarzy, przyspieszony oddech, wzwód oraz sposób jej „wykonania”, ewentualną 
obecność stosowanych do tego przedmiotów oraz komunikaty osoby skierowane do otoczenia)



!

a) odraczanie i opóźnianie działań;
b) brak obserwacji diagnozy- koncentracja na zachowaniach a nie na przyczynach;
c) pomijanie aspektu zdrowotnego/ fizycznego;
d) pochopne, nagłe, różne i niekonsekwentne reakcje;
e) karanie, obwinianie osoby;
f ) obarczanie problemem rodziców, opiekunów;
g) brak systemu wsparcia;
h) moralizowanie;
i) nadmierna medykalizacja działań- nieprzemyślana farmakoterapia

Pamiętaj zawsze musisz przeprowadzić wnikliwą diagnozę zachowania. Gdy pierwszy raz zaskoczy 
cię zachowanie seksualne ucznia realizowane w klasie, w szkole, możesz przeprowadzić interwencję 
doraźną: 

Zabrać ręce swojemu podopiecznemu z jednoczesnym komunikatem „TO CO ROBISZ JEST 
DOBRE, ALE NIE TUTAJ!”

Możesz tak zrobić raz podczas działań interwencyjnych, następnym razem musisz już podjąć 
działanie WŁAŚCIWE oparte na wiedzy i dobrej diagnozie, wiedząc czy podejmowane zachowanie 
jest motywowane seksualnie czy pozaseksualnie (patrz treść powyżej).

Co nie jest na pewno 
interwencją?
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Wiedza
Informacje

ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

PROF. REMIGIUSZ KIJAK
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Wyjaśnijmy, czym jest zachowanie trudne

Brak poczucia 
przynależności i więzi 
z rodzicami może powodować 
zaburzenie nauki poprzez 
naśladowanie. 

ważne

wprowadzenie

Seksualność dziecięca wyraża się głównie w potrzebie 
przynależności i więzi z rodzicem oraz akceptacji i afirmacji 
ciała, czyli pocałunki czy przytulanie. Ważna jest też nauka 
bliskości. 
Przejawem spóźnionej seksualności dziecięcej, która 
dość często objawia się u dzieci z obniżoną sprawnością 
umysłową należą: nadmierna chęć stałej bliskości z 
matką, tulenie się, niestałość nastroju, który jest zależy od 
znaczącego dorosłego, brak świadomości, które części 
ciała mogą być pokazywane bliskim, a które obcym, 
obnażanie się i preferowanie zabiegów, które dotyczą 
pielęgnacji ciała (Gałecki, Bobińska, 2013). 

Taki brak identyfikacji z rodzicami prowadzi do braku poczucia 
wspólnoty, co z kolei może skutkować lękiem, wkładaniem rąk do 
buzi  i gryzieniem czy kiwaniem się. 



Konflikt i sprzeczności, pomiędzy chęcią bycia już dorosłym a 
pragnieniem utrzymania przywilejów, jakie dawało im dzieciństwo 
(analogicznie do pełnosprawnej młodzieży) może to powodować 
trudności w przechodzeniu z fazy dzieciństwa i zależności od opiekunów, 
do dorosłości, w której oczekuje się swego rodzaju niezależności.
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Między 11. a 19. rokiem życia u młodzieży  z 
niepełnosprawnością intelektualną podczas trwania zmian 
biologicznych,  zaczynają ujawniać się również erotyzm  
oraz dążenie  do autonomii i samorealizacji.

Grupa kobiet i mężczyzn w wieku 11-21 lat z 
niepełnosprawnością intelektualną: 32% dziewczynek i 
52% chłopców przejawiało różne zachowania seksualne, 
takie jak petting czy masturbacja. 13% doświadczyło już 
pełnego współżycia seksualnego. 

Wzrost wydzielania hormonów, który jest typowy dla 
tego okresu może również powodować agresję, a sposób 
zachowania nie jest już tak bardzo zależny od przyczyn 
zewnętrznych, ale raczej od poziomu hormonów. Mogą 
pojawić się zaburzenia snu, zmienia się preferencja smakowa.

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w okresie 
dojrzewania zauważają fizyczne zmiany swojego ciała, 
w różnym stopniu odczuwają popęd seksualny, a nawet 
około 70% z nich podejmuje szeroko pojęte różne formy 
aktywności seksualnej. 

Nastolatki z niepełnosprawnością intelektualną zaczynają 
zauważać fizyczne zmiany, jakie zachodzą w ich ciałach. 
Często jednak nie są w stanie zrozumieć tych zmian lub po 
prostu ich kontakt z otoczeniem jest na tyle ograniczony, 
że nie można im tych zmian wyjaśnić. Dlatego w dużej 
mierze młodzież z obniżoną sprawnością intelektualną jest 
pozostawiona sama sobie z własnymi problemami.

1.
4.

5.
3.

2.



Musisz również wiedzieć, że...

P
on

ad
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Okres dorastania rozpoczyna się przy pojawieniu się pierwszych oznak dojrzewania 
biologicznego, podczas którego następuje gwałtowny wzrost, przyrost masy ciała i 
pojawiają się trzeciorzędowe cechy płciowe, a intensywnemu rozwojowi towarzyszy spora 
chwiejność emocjonalna i pobudliwość. 

Łatwość przechodzenia od złości do radości towarzyszy tak samo nastolatkom w normie, 
jak i tym z obniżoną sprawnością intelektualną.

Dorastający starają się być coraz bardziej niezależni, zaczynają pojawiać się pytania 
tożsamościowe i rozwija się również tożsamość płciowa. 

Charakterystyczną cechą dla rozwoju seksualnego osób z obniżoną sprawnością 
intelektualną jest pewna dysharmonia w tym procesie.
Poszczególne etapy często pojawiają się później niż u rówieśników  w normie intelektualnej, 
a im głębszy jest stopień niepełnosprawności, tym rozwój jest bardziej opóźniony. 
Dojrzewanie może być opóźnione, z reguły o 2-3 lata lub mieć nieharmonijny przebieg, 
jednak nie ma to większego wpływu na prędzej czy później osiągnięcie dojrzałości 
seksualnej. 

W grupie adolescentów z głębszą niepełnosprawnością pojawiają się różnice w rozwoju i zachowaniach 

seksualnych, jednak wynikają one raczej z braku rozumienia zmian fizycznych i wiedzy, niż z samych czynników 

biologicznych. 

Warto podkreślić, że jakiekolwiek zaburzenia w dojrzewaniu płciowym mają wyłącznie 
charakter indywidualny, mogą pojawić się również u nastolatków w normie intelektualnej 
i nie są objawem niepełnosprawności 

Pierwsza menstruacja u dziewcząt z obniżoną sprawnością intelektualną pojawia 
się około 14. roku życia, a u chłopców z niepełnosprawnością intelektualną pierwsza 
polucja może wystąpić około 15. roku życia. Rozwój cech płciowych, czyli piersi, 
owłosienia i genitaliów nie różni się znacznie od ich pełnosprawnych rówieśników 
(Kijak, 2009).
Jak wynika z badań (McCabe, Cummins, Deeks, 2000 za: Kijak, 2009) mutacja, 
czyli zmiana brzmienia głosu, u chłopców z niepełnosprawnością intelektualną 
przebiega analogicznie jak u nastolatków w normie intelektualnej. 
To samo dotyczy cyklu menstruacyjnego u dziewczyn z niepełnosprawnością 
intelektualną, długość cyklu i czas krwawienia jest porównywalny z pełnosprawnymi 
kobietami (McCabe i in., 2000 za: Kijak, 2009).



Diagnostyczne
Kryteria

DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW
MASTURBACJI WCZESNODZIECIĘCEJ

PROF. REMIGIUSZ KIJAK
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• Nastawienie na zaspokojenie 
przyjemności

• Powtarzalny schemat
• Przemija wraz z upływem czasu

• Niejawna, ukrywana
• Nie uszkadza ciała

• Brak uporczywości, podatna na 
wpływ

• Nastawienie na zaspokojenie innej 
potrzeby

• Powtarzalny schemat
• Przemija po zaspokojeniu 

sfrustrowanej potrzeby
• Jawna, demonstracyjna

• Rzadko powoduje uszkodzenia ciała
• Uporczywe trwanie aż do usunięcia 

przyczyny

• Nastawienie na zaspokojenie 
ciekawości badacza

• Brak stałego schematu
• Przemija po interwencji

• Jawna, nieukrywana
• Może powodować uszkodzenia ciała

• Brak uporczywości, podatna na 
wpływ

ROZWOJOWA

INSTRUMENTALNA

EKSPERYMENTALNA
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Kryteria 
diagnostyczne



Zajęć
Scenariusze

TEMATYKA: WYKORZYSTYWANIE  
SEKSUALNE, ZAKOCHANIE, KOBIECOŚĆ

PROF. REMIGIUSZ KIJAK
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Scenariusz 1. Wykorzystywanie 
seksualne

1. Powitanie.

2. Rozmowa na temat różnych sposobów dotykania:
• Co oznacza dobry dotyk?  Krótkie wyjaśnienie + przykładowe pytania: Przez kogo i jak  

lubicie być przytulane i całowane? Czy lubicie gdy ktoś Was trzyma za rękę? itp.
• Co oznacza zły dotyk? Krótkie wyjaśnienie + przykładowe pytania: Gdy się z kimś 

witacie z reguły podajecie mu dłoń prawda?  A czy chciałybyście aby przy powitaniu 
ktoś (zamiast Waszej dłoni) dotknął Waszej piersi? Dotknął Waszego krocza? Jakbyście 
się wtedy czuły? itp.

3. Ćwiczenie aktywizujące.

Na pewno wszystkie wiecie, że każde państwo zarówno Polska, Niemcy, Włochy jak 
i Czechy, ma swoje granice, których nie wolno nikomu przekraczać bez uprzedniej 
zgody np. strażnika stojącego na granicy po okazaniu paszportu. Musicie wiedzieć, 
że każdą z nas również otacza taka granica, dzięki której nikt nieproszony nie zbliży 
się do nas, naszego ciała, naszych części intymnych. Może to nastąpić dopiero wtedy 
gdy Wy się na to zgodzicie, zgodzicie się, aby ktoś Was dotknął, zbliżył się do Was, 
a więc przekroczył Waszą granicę. 

Do koła wchodzi 1 osoba. Koło będzie teraz jej granicą. Będę teraz wymieniać różne postaci 
tj. mama, tata, sąsiad itp. Będę również wymieniać miejsca na Waszym ciele i rodzaj dotyku, 
a Wy mi powiecie czy możecie być dotykane w ten sposób przez wymieniane przeze mnie 
osoby, a więc czy te osoby mogą przekroczyć Waszą granicę.
Przykładowe pytania:
Powiedzcie mi zatem czy Wasza mama lub tata mogą dać Wam buziaka w usta na powitanie 
lub pożegnanie? Tak – karteczka z napisem RODZICE zostaje w kole.
• Czy Wasza mama lub tata mogą dotykać Waszych piersi lub krocza? Nie – karteczka z 

napisem RODZICE zostaje poza kołem
• A myślicie, że Wasz chłopak może dotykać Waszych piersi? Tak- karteczka z napisem 

CHŁOPAK zostaje w kole.
• A czy podpity wujek może posadzić Was sobie na kolanach i zacząć całować? Nie-– 

karteczka z napisem WUJEK zostaje poza kołem.
• Powiedzcie mi jeszcze czy lekarz może Was dotykać w miejsca intymne w celu ich 

zbadania? Tak- karteczka z napisem LEKARZ  zostaje w kole.



Scenariusz 1. Wykorzystywanie 
seksualne cd.

Krótkie podsumowanie: Wynika więc z tego, że w miejsca intymne może Was dotykać 
jedynie Wasz chłopak i tylko wówczas gdy macie na to ochotę. Lekarz również może Was 
tam dotykać ale tylko wtedy gdy jest z Wami ktoś bliski np. mama. W każdej innej sytuacji 
dotykanie Waszych intymnych części ciała przez kogokolwiek jest niedopuszczalne.

4. Przedstawimy Wam teraz parę sytuacji, a Wy powiecie nam jak należy się w nich zachować:
• Podczas imprezy rodzinnej pijany wujek przyciąga was do siebie i zaczyna całować - co 

zrobicie w tej sytuacji? 
• Jedziecie autobusem. Mężczyzna, który siedzi obok was coraz to bardziej się pcha i 

specjalnie o was ociera – co zrobicie w tej sytuacji?
• Jesteście same w domu. Obcy mężczyzna dobija się do drzwi i mówi: Wpuść mnie 

do swojego mieszkania. Nie bój się , nic Ci nie zrobię, chcę tylko z Tobą o czymś 
porozmawiać. – co zrobicie w tej sytuacji? 

5. A teraz przedstawimy Wam pewien obrazek, Co na nim widzicie? (Na obrazku 
przedstawiony jest mężczyzna, który mówi do dziewczynki: Chodź ze mną do domu, chcę 
Ci coś pokazać!). Waszym zadaniem jest zastanowienie się jakiej odpowiedzi powinna 
udzielić dziewczynka, jak powinna zareagować na składaną jej propozycję?

6. Podsumowanie.
Zawsze gdy ktoś składa Wam jakąś propozycję, która wydaje się Wam dziwna, krępująca, 
bądź gdy dotyka Was tam gdzie mu nie wolno i nie wiecie jak się zachować, wówczas 
powinniście postarać się odpowiedzieć sobie na następujące pytania. 
• Czy mam na to ochotę?
• Czy gdy się na to zgodzę będę mogła w razie potrzeby zawołać kogoś na pomoc?
• Czy osoba, która mi to proponuje budzi moje zaufanie?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi nie, to bez wahania powinniśmy:

ODMÓWIĆ, ODEJŚĆ, UCIEC!!!

7. Na koniec każda z osób otrzymuje ulotkę – nr. telefonów - gdzie szukać pomocy.



Scenariusz 2. Zakochanie i młość

1. Wprowadzenie w temat: ilustracje, obrazki (slajdy) pokazujące różne stany emocjonalne, 
uczucia. Uczestnicy zajęć mówią, co widzą. Na ostatnim obrazku zobrazowana jest: miłość 
(zakochanie).

2. Do kogo można powiedzieć Kocham Cię?
Obrazki (na slajdach) przedstawiające: matka z dzieckiem, rodzina, przyjaciele, człowiek z 
psem, para/ małżeństwo. Pytania  o różnice między tymi rodzajami miłości.

3. Jak  się czujemy kiedy jesteśmy zakochani?
– myślę o Tobie
– chcę tylko z nią być
– gdy jest blisko, czerwienię się, denerwuję, wstydzę  
– bije mi serce
– chcę ją całować
– chodzić z nią za rękę

4. Jeśli kogoś kochasz to chcesz mu to pokazać. Jak można to zrobić? 

Obrazki przedstawiające parę w różnych sytuacjach: trzymającą się za ręce, przytulającą się, 
całującą, dającą sobie prezenty, pocieszającą się nawzajem itd.- Uczestnicy zajęć, mówią 
na podstawie ilustracji jak okazywać sobie można miłość w związku.

5. Dobry i zły związek
Zadanie w grupach: Każda grupa dostaje dużą kartkę papieru podzieloną na pół oraz proste 
obrazki pokazujące dobre i złe postawy(zachowania), które powinny lub nie pojawić się w 
związku. Zadaniem grupy jest  ułożenie ilustracji na odpowiedniej stronie kartki papieru 
wg. jednej kategorii: „dobry związek” i „zły związek”

6. Pytanie sprawdzające: (pytania na kolorowych karteczkach)
1) Jeśli masz chłopaka, czy możesz całować się z innymi chłopakami?
2) Czy można okłamywać swojego chłopaka?
3) Co zrobiłabyś, gdyby Twój chłopak Cię uderzył?
4) Jak okażesz to, że jesteś zły na swojego partnera?
5) Czy to dobra para, która się wyzywa  brzydkimi słowami, a za chwilę godzi się?



Scenariusz 3. Kobiecość i 
dostosowanie stroju do okazji

Zajęcia skierowane do dziewczynek z niepełnosprawnością intelektualną w okresie 
dojrzewania.

1. Krótka rozmowa dotycząca kobiecości. 
• Co jest kobiecość? 
• Jak się panie lubią ubierać? 
• Czy noszą biżuterię? Jaką? 
• Na co jeszcze zwracają uwagę? Co dla nich jest ważne?

2. Pokaz slajdów oraz ćwiczenie aktywizujące.
Uczestniczki zajęć mają za zadanie dobranie strojów do okazji. Wskazują części garderoby 
oraz części ciała, którym są one dedykowane.

3. Zaprezentowanie biżuteri, jaką noszą współczesne kobiety.

4. Film dotyczący dbania o swoją skórę, cerę, robienie makijażu. 
Wspólna zabawa: pokazanie jak wykonać prosty makijaż: podkład, puder, kredka, tusz do 
rzęs, cień do powiek.

5. Omówienie kwestii związanych z dbaniem o higienę, dbanie o włosy. 
Wspólna zabawa: plecenie warkoczy.

6. Podsumowanie spotkania. Zebranie informacji zwrotnej od uczestniczek.



Algorytm
Procedura

ROZMOWA NA TEMAT MASTURBACJI Z 
PODOPIECZNYM

PROF. REMIGIUSZ KIJAK
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SCHEMAT ROZMOWY

– nauka, w jakim miejscu osoba może masturbować się;
- nauka  „prywatne-publiczne” miejsca w domu lub/i ewentualnie w placówce
- określenie przez opiekunów, w którym miejscu osoba może masturbować 
się (w domu najlepszym miejscem jest własny pokój lub ewentualnie łazienka, 
jeśli masturbacja ma miejsce w placówce, wówczas może odbywać się tylko w 
toalecie przy zamkniętych drzwiach);
- im niżej intelektualnie funkcjonuje osoba, w tym większym stopniu potrzebne 
jest swoiste „zrytualizowanie” zachowania (jedno oznaczone miejsce);
- jeśli osoba próbuje masturbować się w niedozwolonym miejscu, powiedz „nie 
dotykaj” i wyjaśnij: „możesz dotykać się w swoim pokoju” ;
- w nauce użyj pomocy wizualnych (historyjki obrazkowe, piktogramy, 
oznaczenie miejsca prywatnego w domu/w placówce).

– nauka, kiedy masturbacja może być podejmowana;
- nauka odroczenia zaspokojenia potrzeby seksualnej (gdy osoba wyżej 
funkcjonuje, powiedz „nie teraz”, możesz dodać „możesz dotykać się przed 
kolacją”, warto wesprzeć się też pomocą wizualną obrazującą odpowiedni 
czas; w sytuacji, gdy osoba bardzo nisko funkcjonuje i nie rozumie powyższych 
komunikatów, niezbędne jest odwracanie uwagi osoby w sytuacji masturbacji 
nieodpowiednim czasie i miejscu);
- określenie najlepszego czasu, w jakim masturbacja może być podejmowana 
(rano po przebudzeniu, po powrocie z placówki, wieczorem…) – by 
zachowanie nie naruszało porządku społecznego.

1

2

Gdzie?

Kiedy?

na temat masturbacji
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