
VB-Mapp

Diagnoza Funkcjonalna dzieci z 
ASD.



Przebieg szkolenia

Czas trwania 15:00-19:00
1 przerwa 15 minut
Proszę o zadawanie pytań w trakcie trwania szkolenia
Ostatnie 30 minut przeznaczone jest na odpowiedzi na pytania
Po szkoleniu zostaną wysłane do Państwa pakiety z materiałami.



Wprowadzenie

Stosowana Analiza Zachowania
Zachowania Werbalne
Operanty Werbalne



Stosowana Analiza Zachowania

Stosowana Analiza zachowania jest dziedziną psychologii.  
Wykorzystuje procedury, które wywodzą się z praw rządzących 

zachowaniem, aby dzięki nim uczyć potrzebnych do niezależnego 
życia, adekwatnych społecznie umiejętności oraz niwelować 

problemy istotne społecznie. 
.



Stosowana Analiza Zachowania

Analityk zachowania…
• jest obserwatorem;
• rozwiązuje problemy „tu i teraz”;
• stawia szczegółową diagnozę;
• jest optymistą: uważa, że każde zachowanie można zmienić;
• preferuje proste i szybkie rozwiązania;
• wyznacza cele; 
• jest skuteczny! 
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Wzmocnienia

Jeśli zachowanie wywołuje przyjemne konsekwencje stopniowo zwiększa się 
jego częstotliwość oraz rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia tego 

zachowania w przyszłości. 

Wzmocnienia pozytywne- zachowanie powoduje konsekwencje w postaci 
otrzymania czegoś pożądanego.

Wzmocnienia negatywne- zachowanie powoduje konsekwencje w postaci 
uniknięcia czegoś nieprzyjemnego
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Kary

Jeśli zachowanie wywołuje nieprzyjemne konsekwencje stopniowo zmniejsz się 
jego częstotliwość oraz  maleje prawdopodobieństwo wystąpienia tego 

zachowania w przyszłości. 

kary pozytywne- zachowanie powoduje dodatkowe nieprzyjemne dla 
jednostki konsekwencje 

kary negatywne- zachowanie powoduje konsekwencje w postaci 
uniemożliwienia dostępu do czegoś przyjemnego



Wygaszanie

Wygaszanie – zachowanie nie przynosi konsekwencji wzmacniających. 
Prawdopodobieństwo jego wystąpienia stopniowo maleje

WYGASZANIE  IGNOROWANIE



Zachowania Werbalne

B.F. Skinner

W 1957r. Ukazała się książka B. Skinnera
„Zachowania Werbalne” wtórej zaprezentował
on swoją koncepcję przyswajania języka przez
człowieka.

Język jest zachowaniem wyuczonym, człowiek
nie rodzi się z umiejętnością posługiwania się
językiem.

Umiejętności komunikacyjne mogą być zatem
zarówno rozwijane, jak i redukowane.

Wg Skinnera to funkcja języka powinna
stanowić przedmiot badania bo o efekcie
komunikacji nie decyduje ilość przyswojonych
słów a umiejętność ich wykorzystania w
różnych sytuacjach.



Zachowania Werbalne

Aby można było mówić o zachowaniu werbalnym konieczna jest interakcja

MÓWCA- SŁUCHACZ

MOWA  KOMUNIKACJA

ZACHOWANIA WERBALNE  ZACHOWANIA WOKALNE

„Zachowanie werbalne są więc nie tylko słowa ale też gesty, 
piktogramy czy płacz niemowlęcia”



ZACHOWANIA 
WERBALNE , WOKALNE

ZACHOWANIA WERBALNE , 
NIEWOKALNE

ZACHOWANIA  NIEWERBALNE, 
WOKALNE

ZACHOWANIA  
NIEWERBALNE ,
NIEWOKALNE

ZACHOWANIA WERBALNE VS.  ZACHOWANIA WOKALNE



LIZAK

CHCE DOSTAĆ LIZAKA-
-MAND

NAZYWA LIZAKA 
KTÓREGO WIDZI-

-TAKTODPOWIADA NA 
PYTANIE O ULUBIONE 

SŁODYCZE-
INTRAWERBALNE

POWTARZA SŁOWO 
„LIZAK”- ECHOWE

WSKAZUJE LIZAK NA 
POLECENIE - RS

Piszę „LIZAK” gdy słyszę
„LIZAK” 



1. Poproszę wodę !
2. To jest miś.
3. Pyta która godzina?
4. Powtarza „miś” gdy słyszy „miś”
5. Odwzorowuje budowlę z klocków
6. Chcę skakać!
7. Pokazuje misia na polecenie
8. Kończy słowa wiersza „idzie rak…”
9. Klaszcze na polecenie
10. Uzupełnia zdanie „bardzo lubię bawić się…”
11. Nazywa owoce oglądając książeczkę
12. Podaje kolor kredek na polecenie
13. Mówi „Już nie chcę!”
14. Ze zbioru obrazków na polecenie wskakuje te, na których są 

zwierzęta
15. Odpowiada na pytanie o imię

MAND -PROSZENIE
TAKT- NAZYWANIE
REAKCJE SŁUCHACZA
UMIEJĘTNOŚCI ECHOWE
UMIEJĘTNOŚCI INTRAWERBALNE
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VB- mapp - Budowa Narzędzia

Ocena osiągania kamieni milowych – mająca na celu zobrazowanie rzeczywistych 
językowych i innych związanych z nimi umiejętnościami dziecka.

Ocena barier – narzędzie pozwalające na ocenę 24 częstych barier, na które w
procesie uczenia się i nabywania kompetencji językowych napotykają dzieci z
autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ograniczenia te dotyczą między
innymi takich czynników jak problemy z zachowaniem, kontrolą poleceniową,

Arkusze śledzenia umiejętności - umożliwiająca rozbicie umiejętności na mniejsze,
dając podstawy do stworzenia kompleksowego programu. Opisano tu około 900
różnych umiejętności, składających się na 16 omawianych w VB-MAPP sfer rozwoju.
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VB- mapp - Budowa Narzędzia

Arkusz Gotowości do zmiany Dokonanie oceny w tym zakresie pozwala ustalić, w jakim
środowisku edukacyjnym można najbardziej efektywnie realizować potrzeby
edukacyjne dziecka. Środowisko, w którym uczymy, jest tak samo istotne, jak to, czego
uczymy. Część uczniów z opóźnieniami w rozwoju potrzebuje edukacji bardziej
ustrukturalizowanej, nauczania 1 : 1, częstego dostarczania wzmocnień zewnętrznych
czy odpowiednio zaplanowanej generalizacji umiejętności. Dla wielu z tych uczniów
przeniesienie do placówek publicznych lub integracyjnych jest równoznaczne z brakiem
efektywnej terapii. Z kolei inni uczniowie, pomimo pewnych trudności rozwojowych,
nie wymagają aż tak ustrukturalizowanej edukacji i mogliby naprawdę wiele skorzystać
na włączeniu w grupę zdrowych rówieśników. Dzięki ocenie gotowości do zmiany
decyzje dotyczące wyboru formy nauczania mogą być podjęte na podstawie rzetelnej
oceny możliwości dziecka, a nie subiektywnych wrażeń opiekunów i nauczycieli



Organizacja badania
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Parowanie 

„Dziecko musi cieszyć się pracą z dorosłym zanim usłyszy 
jakiekolwiek wymagania”



Jeśli nie masz dobrych 
wzmocnień i nie 

pracujesz nad 
znalezieniem ich to po 

prostu możesz pójść 
do domu.



Jak przeprowadzić ocenę VB mapp

• Przed rozpoczęciem badania wypracuj współpracę 
poleceniową

• Zdefiniuj silne wzmocnienia
• Już na etapie diagnozy paruj siebie i polecenia ze 

wzmocnieniemi
• Wzmacniaj ucznia podczas oceny
• Pamiętaj, że ocenę VB-mapp można podzielić na wiele sesji
• Łącz dobrze znane zadanie z wymagającymi wiele wysiłku
• Ocena Vb-mapp powinna być krytyczna



Przebieg badania

Głównym zadaniem dokonywania jakiejkolwiek oceny jest 
określenie bazowego poziomu umiejętności prezentowanych 
przez dziecko, a także porównanie danego dziecka z jego 
prawidłowo rozwijającymi się rówieśnikami.

Czas tranie uzależniony jest od poziomu funkcjonowania 
wychowanka oraz umiejętności diagnosty. 

Pokazuje w graficzny sposób rezultaty oceny oraz progres 
pomiędzy poszczególnymi pomiarami.
Pozwala porównać 4 różne pomiary na przestrzeni czasu.

Każdy kamień milowy można ocenić na 1 lub ½ pkt. 

Kamienie milowe można ocenić przez: test, obserwację, 
obserwację czasową

Należy zakończyć ocenę jeżeli badany nie wykonuje trzech 
kolejnych zadań w danym obszarze. 

Przebieg badania



Kamienie milowe VB mapp

Barier VB mapp

Trudne zachowania i kontrola 
poleceniowa

Umiejętności społeczne i zabawa społeczna

Samodzielna aktywność 
szkolna

Generalizacja

Zakres wzmocnień

Nauczanie w środowisku naturalnym

Transfer między operatami werbalnymi

Zachowania spontaniczne

Planowanie czas wolnego

Ogólna samodzielność 

Trening czystości

Tempo nabywania umiejętności Umiejętność jedzenia

Przystosowanie do zmian

Arkusz gotowości do zmiany



W narzędziu wyodrębniono 3 poziomy rozwoju:  
• 0-18 miesięcy 
• 18-30 miesięcy 
• 30-48 miesięcy

Ocena umiejętności kamieni milowych



• 3 niezaliczone kamienie milowe skutkują przerwaniem badania w ramach danej 
skali

• Każdy kolor oznacza inne badanie
• Koła pod wykresem służą do zaznaczenia że badanie zostało przeprowadzone 

ale badana osoba nie zdobyła żadnych kamieni milowych na danym poziomie



T-test    O-obserwacja       A-alternatywnie            CO- czas obserwacji



Mandy

Takty

Reakcje słuchacza

Analiza wzrokowa i 
dopasowywanie

Umiejętności wokalne

Umiejętności echowe

Naśladowanie

pisane

Umiejętność zabawy

Umiejętności społeczne

Umiejętności intrawerbalne

Umiejętności językowe

Umiejętności grupowe

Reakcje słuchacza w obrębie funkcji, cechy i klasy

czytanie matematyka



Mandy

Mand- to prośba o rzecz, aktywność lub informację  

Mandy są kontrolowane przez motywację. Bez
motywacji do pozyskania czegoś nie możemy
rozpocząć treningu mandowego

MO Zmienia się na przestrzeni czasu

MO Reakcja Wzmocnienie
specyficzne



Kształtowanie Mandów

Filip uwielbia zabawę plasteliną, glutami i innymi masami 
plastycznymi

• Aaaaaa
• Saaa
• Sasa
• Masa



Mandy

Mandy mogą mieć różną modalność (werbalny, migany, PCS)

Jeśli dziecko nie ma żadnych umiejętności echowych trening
mangowy rozpoczynamy od gestów

Atrakcyjne dla dziecka 
przedmioty powinny 

znajdować się poza zasięgiem 
jego wzroku a za razem być 
dla niego niedostępne. Jeśli 
dziecko poprosi o przedmiot 

otrzyma go. 

Na początku treningu zawsze uczymy proszenia o 3-5 rzeczy
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Nasycenie 

Utrata wzmacniających właściwości ze względu na zbyt częste 
występowanie



Etapy  kształtowania mandów

Proszenie o wzmocnienia

Proszenie o czynności

Proszenie o brakujące obiekty: dziecko dostaje część rzeczy 

potrzebnych do danej aktywności i prosi o brakujące element: np. dostaje serek a 
nie dostajełyżki (prosi o łyżkę) 

proszenie przy użyciu tak/nie: gdy oferowany jest przedmiot lub 

aktywność, potrafi potwierdzić lub odmówić przy pomocy tak lub nie (także 
ruchemgłowy)

proszenie o pomoc

proszenie o usunięcie, zaprzestanie czynności i inne 
„asertywne prośby” *



Etapy  kształtowania mandów

wołanie o uwagę (np. “mamo zobacz”, „tato chodź” itp.)
• proszenie przy użyciu przymiotników (duży, mały, długi, czerwony itp.)
• proszenie przy użyciu zaimków miejsca (w, na, pod itp.)
• pytania o informacje (z użyciem „gdzie”, „co”, „kto”)
• zaimki osobowe („ja”, „mój”, „ty”, „twój” itp.)
• pytania o informacje („który”, „kiedy”, „czyj” itp.)
• pytania o informacje („jak?”)
• pytania o informacje („czy mogę”, „czy ty…” itd.)
• pytania o informacje („dlaczego?”)
• Spontaniczne zgeneralizowane umiejętności proszenia minimum 10 razy
dziennie (proszenie o przedmioty, informacje, czynności)

Oprac. K. Pomorska
Na podstawie VB-MAPP i ABLLS-R



Dlaczego trening Mandowy jest ważny?

Jest to pierwszy rodzaj komunikacji u dzieci typowo rozwijających się

W naturalny sposób pomaga wzmacniać intencję komunikacyjną.

Pozwala osobą zajmującym się dzieckiem parować się ze 
wzmocnieniami. 



Uczenie bez błędu

1.PODPOWIEDZ
2.PRZENIEŚ
3.ROZPROSZ 
4.SPRAWDŹ



Takty

Umiejętność nazywania  spontanicznego lub na polecenie
np. dziecko mówi pies gdy widzi psa,

dziewczynka mówi lala zapytana „co to jest?”
Chłopiec mówi „biegam” zapytany co robi

Oceniając umiejętności dziecka w zakresie nazywania powinniśmy wziąć 
pod uwagę tylko takty specyficzne

Ilość przeprowadzonych prób może być większa niż liczba taktów 
potrzebnych do zaliczenia danego kamienia milowego. 



Reakcje słuchacza

Odnosi się do mowy biernej. To umiejętność wskazywania oraz wykonywania 
poleceń. 

Skinner zwraca uwagę na wzmacniający aspekt realizacji RS w relacji
Mówca – Słuchacz.

„Sounds the same”  



Imitacja motoryczna

Każdy wykonany przez dziecko ruch, który stanowi próbę skopiowania działania 
które zobaczyło

Umiejętność naśladowania ściśle powiązana z umiejętnościami echowymi
i niezbędna dla opanowania umiejętności mówienia

Bez zgeneralizowanego repertuaru naśladowania szanse na pojawienie się mowy 
są bardzo niewielkie

Opanowanie umiejętności naśladowania jest niezbędne aby dziecko mogło uczyć 
innych umiejętności. 



Imitacja motoryczna



Test wczesnych umiejętności echowych

• Może być wykonywany przez każdego, ale zaleca 
się by był to logopeda

Procedura testowania
• Poproś dziecko o powtórzenie kolejnych 

elementów testu
• Jeśli to możliwe staraj się pomijać słowo „powiedz”
• Każdy element testu można powtórzyć trzykrotnie, 

ocenie podlega najlepsza odpowiedź
• Punktacja: 1 pkt, ½ pkt, 0 pkt



Umiejętności echowe

Umiejętności echowe, inaczej imitacja werbalna to umiejętność powtarzania 
dokładnie tego co się słyszy.

np.  Rodzic mówi „kotek” dziecko powtarza „kotek”

SPOSOBY USTANAWIANIA UMIEJĘTNOŚCI ECHOWYCH
1. Początkowo wzmacniamy wszystkie wokalizacje następnie zaczynamy

kształtować nowe
2. Prezentowanie w szybkim tempie sekwencji imitacji motorycznej przed

zaprezentowaniem modelu werbalnego



Umiejętności Intrawerbalne

Adekwatne reagowanie mową na mowę drugiej osoby.

Umiejętności intrawerbalne pozwalają na:
-odpowiadanie na pytania
-prowadzenie rozmowy
-mówienie o bodźcach, które nie są fizycznie obecne

Najtrudniejszy do opanowania przez dzieci z ASD operat werbalny
Neurotypowy dorosły posiada setki tysięcy reakcji intrawerbalnych.

umiejętności intrawerbalne dziecka  są  uzależnione od jego umiejętności 
społecznych 



Reakcja słuchacza FCK

Polega na umiejętności określania przedmiotu na podstawie jego cech, klasy lub 
po przez jego funkcję. 

Np: 
Czym myjesz zęby?

Co jest okrągłe?
Co jest gumowe?

Trudność w nabywaniu tej umiejętności polega na tym, że przedmioty mają 
zazwyczaj więcej niż jedną funkcję. 

FUNKCJA CECHA KLASA

ADIDASY Zakładasz je na nogi mają sznurówki obuwie

BALON Odbijasz go jest okrągły zabawka

AUTO Przemieszczasz się nim ma koła pojazd

PIŁKA Służy do grania Jest okrągła zabawka



Mandy

Takty

Reakcje słuchacza

Analiza wzrokowa i 
dopasowywanie

Umiejętności wokalne

Umiejętności echowe

Naśladowanie

pisane

Umiejętność zabawy

Umiejętności społeczne

Umiejętności intrawerbalne

Umiejętności językowe

Umiejętności grupowe

Reakcje słuchacza w obrębie funkcji, cechy i klasy

czytanie matematyka



Problemy z zachowaniem

Kontrola poleceniowa

Zaburzony mand

Zaburzony takt

Zaburzona imitacja

Zaburzone umiejętności echowe

Zaburzone AW-DOP

Zaburzone umiejętności intrawerbalne 

Zaburzone umiejętności społeczne

Uzależnienie od podpowiedzi

przewijanie

Zaburzone skanowanie

Zaburzone różnicowanie warunkowe

Brak generalizacji

Zaburzone umiejętności słuchcza Słaba motywacja

Ocena barier



Wymagania osłabiające OM

Uzależnienie od wzmocnień 

Autostymulację

Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne

Nadruchliwość

Brak kontaktu wzrokowego

Obronność sensoryczna

Ocena barier



Kamienie milowe VB mapp

Barier VB mapp

Trudne zachowania i kontrola 
poleceniowa

Umiejętności społeczne i zabawa społeczna

Samodzielna aktywność 
szkolna

Generalizacja

Zakres wzmocnień

Nauczanie w środowisku naturalnym

Transfer między operatami werbalnymi

Zachowania spontaniczne

Planowanie czas wolnego

Ogólna samodzielność 

Trening czystości

Tempo nabywania umiejętności Umiejętność jedzenia

Przystosowanie do zmian

Arkusz gotowości do zmiany



Często popełniane błędy

VB mapp jest tylko przewodnikiem do pisania programów. Programy nie 
muszą odpowiadać 1:1 kamieniom milowym VB mapp

Niejednokrotnie powinniśmy uczyć większej ilości niż ocenia 
VB-mapp. Np. 10 mandów/10 taktów

Niektóre kamienie milowe są trudne do bezpośredniej 
nauki. 





Dziękujemy za uwagę


