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Zaburzenia eksternalizacyjne 

 Obejmują problemy z zachowaniem impulsywnym, 

nadaktywnym, nieuważnym, agresją lub zachowania 

słabo kontrolowane o charakterze antyspołecznym, 

opozycyjno-buntowniczym, wykraczające poza 

przyjęte reguły współżycia społecznego.   

 Wynikają z rzutowania wewnętrznych problemów 

doświadczanych przez jednostkę na zewnątrz.  

 Podstawowe objawy to różne przejawy agresji, 

przeciwstawianie się i opór wobec otoczenia, 

impulsywność, destruktywność i antyspołeczność 

(Urban, 2000; Wolańczyk, 2002; Wysocka, Ostafińska-Molik, 2014).  



Zaburzenia eksternalizacyjne 

 Zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej z deficytem uwagi 

(ADHD, zespół hiperkinetyczny) 

 Zespół opozycyjno-buntowniczy (ODD) 

 Zaburzenia zachowania (CD) 



 Zaburzenia eksternalizacyjne 

wzbudzają wciąż w środowisku 

pedagogicznym wiele kontrowersji 

 ADHD nie istnieje;  

 ADHD jest „naukową nazwą chamstwa”;  

Wszystkie dzieci mają ADHD 

Dzieci są źle wychowane (Srebnicki, Wolańczyk, 

2010) 

 



Dlaczego? 

 Istota zaburzenia 

 Są takie same tylko „bardziej” 

- nieuważne, 

- impulsywne,  

- nadruchliwe i chaotyczne w zachowaniu 

- buntujące się i negatywistyczne  

- agresywne 

- nieposłuszne 

- wrogie 



Wzorce niepożądanych zachowań 

powstają  wskutek kombinacji: 

neurobiologicznych czynników ryzyka,  

zaburzeń przywiązania,  

niewłaściwych praktyk rodzicielskich i 

patologicznego środowiska rodzinnego  
(Grzywa-Bilkiewicz, Śpila, Grzywa, 2011) 

 



ADHD to problem całego życia 

Objawy widoczne są już w wieku 
przedszkolnym, ale  najczęściej diagnoza 
stawiana jest dopiero w szkole.  

 Dziecko z ADHD od początku pobytu w szkole  
ma trudności z dostosowaniem się do zasad i 
wymagań placówki 

 Trudności nasilają się w klasie IV (różni 
nauczyciele, różne wymagania, mniejsza 
tolerancja, oczekiwania większej samodzielności)  

 Problemy w momencie przejścia do  gimnazjum – 
wtórne konsekwencje, powikłania ADHD 

 



ADHD to problem całego życia 

Objawy ADHD nie są specyficzne tylko 

dla tego zaburzenia 

Określone zachowania dziecka stają się 

objawem zaburzenia, gdy zaczynają 

istotnie utrudniać funkcjonowanie w 

różnych sferach. 



• Biega więcej niż rówieśnicy, bawi się hałaśliwie, 
rozrzuca przedmioty, zabawki, lubi „niszczyć”, 
„burzyć” dla zabawy, ma częste napady złości, 
częściej niż inne dzieci kopnie, uderzy, popchnie 
kolegę, nie słucha dorosłych, nie spełnia poleceń, nie 
boi się co powoduje narażanie się na 
niebezpieczeństwo  

 

ADHD to problem całego życia – objawy w 

wieku przedszkolnym 



 Nie uważa na lekcjach, łatwo rozprasza się, często nie wie, co ma 
zrobić, nie słucha uważnie, zgaduje odpowiedzi 

 Mówi mimo, że nie jest pytany, przeszkadza kolegom, włącza się w 
aktywności innych bez ich pozwolenia, przerywa i utrudnia innym 
pracę, jest nadaktywny ruchowo, wierci się, kręci, jest niecierpliwy, 
bywa rozdrażniony, pojawiają się zachowania agresywne, jest 
„mało dojrzały”, ma problemy w relacjach rówieśniczych.  

 Może mieć problemy z nauką szkolną i niską samoocenę. 

 

Greenhill LL. J Clin Psychiatry 1998;59 Suppl 7:31-41.  
 

ADHD to problem całego życia – objawy 

w wieku szkolnym 



 

 

 Trudności w planowaniu i organizacji życia, szczególnie 
widoczne w podczas nauki,  mają trudności w 
samodzielnym, efektywnym  uczeniu się, co powoduje 
narastanie zaległości i niskie oceny. 

 Wchodzą w aktywności grup nieformalnych, 
eksperymentują z używkami, pojawiają się zachowania 
ryzykowne (mogą wchodzić w konflikt z prawem), narażają 
się na niebezpieczeństwa. 

ADHD to problem całego życia – objawy 

w wieku młodzieńczym 

 



 

 

 Trudności uwagowe, 
mniejsza zdolność do 
koncentracji, wysiłku 
umysłowego, większa 
podatność na dystraktory, 
zapominanie o planach i 
obowiązkach,  mniejsze 
zdolności planowania i 
organizacji życia, poczucie 
niepokoju i napięcia, 
trudności w odpoczynku, 
częstsze rozdrażnienie.  

 

 

 Problemy w realizacji 
planów zawodowych, 
osiągnięcia 
niewspółmierne do 
możliwości, problemy 
rodzinne (częstsze 
rozwody, problemy 
małżeńskie).  

 Częstsze uzależnienia, 
wypadki samochodowe, 
problemy z prawem. 

ADHD to problem całego życia – 

objawy w życiu dorosłym 



Konsekwencje nieprawidłowych doświadczeń 

życiowych osoby z ADHD – nawarstwianie się 

trudności 
 

 Zachowania destrukcyjne 

 Trudności w uczeniu się 

 Zaburzenia opozycyjno – buntownicze 

 Niskie umiejętności społeczne 

  Niska samoocena 

 Zaburzenia motywacji 

 Zaburzenia nastroju 

 Zaburzenia zachowania 

 Nadużywanie substancji psychoaktywnych 

 Problemy w prawem  

 Wyrzucenie ze szkoły 

 



Efekt: symptomy wtórne 
 

 1/ zaburzenia lękowe 

 2/ niska samoocena 

 3/ problemy adaptacyjne 

 4/ zaburzenia nastroju (nawet depresja) 

 5/ zachowania opozycyjno – buntownicze,  

 6/ zachowania agresywne, 

 7/ uzależnienia 

Konsekwencje ADHD – w życiu dziecka i jego 

otoczenia 

 



Jedną z poważnych konsekwencji ADHD jest  

ewolucja w kierunku poważnych problemów 

emocjonalno - społecznych     ADHD 

 

 Zaburzenia opozycyjno – buntownicze 

     

  Zaburzenia zachowania 

 

  Osobowość antyspołeczna  

 



  

Nie każde dziecko z ADHD musi 

cierpieć z powodu wtórnych 

konsekwencji. Dużo zależy od jego 

doświadczeń społecznych, w rodzinie, 

w szkole, w grupie rówieśniczej.  

 Prosty model powstawania wtórnych 

konsekwencji to połączenie odrzucenia 

społecznego i impulsywności oraz 

etykietowanie dziecka.   



PRZYKŁADOWE OBJAWY 

ZACHOWAŃ IMPULSYWNYCH W  

ADHD    CD 
 1.Jest niespokojne. 

 2. Przejawia trudności z 
czekaniem na swoja kolej. 

 3. Mówi w sposób 
nieprzemyślany, odpowiada 
na pytanie nie do końca 
zadane. 

 4. Ma trudności z cichym 
bawieniem się. 

 5. Często mówi dużo i 
głośno. 

 6. Przerywa i przeszkadza 
innym. 

 1. Przechwala się 

dokonaniami. 

 2. Staje się zły, gdy jest 

korygowany. 

 3. Uważa, że jest ważniejszy 

niż inni. 

 4. Dokucza innym ludziom. 

 5. Nudzi się szybko.  

 6. Potępia innych za błędy. 

 7. Angażuje się w 

niebezpieczne aktywności. 



Terapia ADHD: cele i założenia 

 Zmniejszenie objawów nadpobudliwości 

 Zmniejszenie objawów zaburzeń 

współwystępujących 

 Zmniejszenie ryzyka późniejszych powikłań 

 Edukacja rodziny, otoczenia i dziecka nt. natury 

nadpobudliwości 



Terapia ADHD: cele i założenia  

 Zmiana otoczenia, i dostosowanie go do 

potrzeb dziecka 

 Wzmocnienie strategii radzenia sobie  

z problemem u dziecka, rodziców i 

nauczycieli 

 Zmiana niewłaściwych postaw 

 

 



 Nie wszystkie zachowania u dziecka  

z rozpoznanym ADHD są związane z 

objawami tego zaburzenia  

 Konieczne jest, choć często bardzo trudne,  

odróżnianie objawów (trudnych do 

kontrolowania przez dziecko) od wyuczonych 

lub celowych niepożądanych zachowań  



  

ADHD a ADD  

 

   Za pomocą urządzenia ADScan bada się 

uwagę i sposób reakcji na określone 

bodźce oraz ruch i intensywność 

aktywności motorycznej w czasie trwania 

testu.  



Zastosowanie AD Skanera 

 ADScan może być wykorzystywany do 

diagnostyki przesiewowej w warunkach 

szkolnych, w gabinecie psychologa czy 

lekarza. 

 Służy do oceny skuteczności podjętych 

działań: biofeedbacku, psychoterapii, 

farmakoterapii. 

 



Baza normatywna 
 

W kooperacji ze Szpitalem Uniwersyteckim w 

Berlinie- Charite i Uniwersytecką Kliniką 

Dziecięcą w Mainz, pod kierunkiem Prof. 

Michaela Hussa przeprowadzono badania 

normalizacyjne. 

 



Pomiar 
 Urządzenie mierzy aktywność ruchową badanej osoby 

przy pomocy tak zwanego radaru dopplerowskiego 
(częstotliwość i intensywność); 

 koncentracja uwagi, czas reakcji oraz impulsywność, 
są oceniane za pomocą „Testu ciągłego wykonywania” 
(„Continuous Performance Test- CPT”). Analiza 
obejmuje m.in. ilość popełnionych błędów pominięcia, 
nadreakcji oraz czas reakcji. 



Wyniki AD skanera 



Procedura Diagnozy 
1. Przedstawienie instrukcji i demonstracja- wstępny 

test CPT mający na celu zapoznanie pacjenta z 

zadaniem oraz sprawdzenie czy pacjent zrozumiał 

polecenie.  

2. CPT główne- przeprowadzenie pomiaru z użyciem 

CPT.  

3. Skanowanie spoczynkowe- pomiar bez jakiejkolwiek 

stymulacji. 

Obiektywne wyniki w czasie krótszym niż 30 min. 

Program zawiera także kwestionariusz, bazujący na 

kryteriach diagnostycznych ADHD, który jest dopełnieniem 

diagnozy. 


