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Anotacija. Autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams dažnai papildomai diagnozuo-
jamas emocijų ir elgesio sutrikimas. Straipsnyje analizuojamos funkcinio elgesio vertinimo 
metodikos panaudojimo galimybės keičiant autizmo spektro sutrikimą turinčio ugdytinio pro-
bleminį elgesį. Empiriniu tyrimu siekiama atskleisti, kaip funkcinio elgesio vertinimo metodika 
gali būti panaudota pedagoginėms technologijoms, ugdymo turinį derinant su besimokančiojo 
individualia patirtimi ir mokymosi ypatumais. 

Esminiai žodžiai: autizmo spektro sutrikimas, funkcinio elgesio vertinimo metodika, proble-
minis elgesys, elgesio formos, elgesio funkcijos.

Įvadas

Vienas pagrindinių šiuolaikinės edukologijos siekių  – sukurti tokią ugdymo(si) 
aplinką, kuri padėtų atsiskleisti ugdymo proceso dalyvių individualiems gebėjimams 
ir atlieptų jų individualius poreikius. Pasak B. Bitino (2013, p. 305), „mokymo proceso 
poreikiai lemia mokymo turinio parinkimą: kuo geriau šie poreikiai tenkinami, tuo 
laisviau gali būti parenkamas mokymo turinys. <…> O mokymo turinio sudarymas 
atsižvelgiant į poreikius skatina pedagogų kūrybiškumą, sudaro palankias mokinių 
savirealizacijos ir saviraidos sąlygas“. Lietuvos mokslininkų (Mažylienė, Gutauskienė, 
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Tumelienė ir Špokienė, 2011, p. 59) atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad „visi mokiniai 
yra skirtingi, bet visi turi vienodas teises ugdytis pagal individualius gebėjimus“. Tyrėjų 
nuomone (Diržytė, Mikulėnaitė ir Kalvaitis, 2016), Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, daugėja 
vaikų, kuriems diagnozuojamas autizmo spektro sutrikimas (toliau – ASS). Didelė dalis 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų jau yra ugdę ar ugdo vaiką, 
turintį ASS, tačiau nepaisant to Lietuvos pedagogai vis dar neturi pakankamai žinių ir 
gebėjimų, kaip užtikrinti efektyvų ASS turinčio vaiko ugdymo procesą. 

Problema. Tyrėjų (Scott ir Kamps, 2007; Hanley, 2012; Oliver, Pratt ir Normand, 2015; 
Anderson, Rodriguez, Campbell, Scott ir Kamps, 2015 ir kt.) teigimu, pedagogas, ugdantis 
ASS turintį vaiką, dažnai susiduria su probleminiu šių ugdytinių elgesiu. Pasaulyje jau 
kelis dešimtmečius probleminis ASS turinčių vaikų elgesys keičiamas pasitelkiant funk-
cinio elgesio vertinimo metodiką (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman ir Richman, 1982; Lalli, 
Browder, Mace ir Brown, 1993). Šios metodikos efektyvumo nepaneigė ir šiuolaikiniai 
užsienio mokslininkai (Hanley, 2012; Beavers, Iwata ir Lerman, 2013; Crone, Hawken 
ir Horner, 2015). Minėti tyrimai parodė, kad funkcinis elgesio vertinimas (angl. Func-
tional Behavior Assessment, toliau – FBA) gali būti pritaikytas pedagoginiame procese 
kaip efektyvus būdas spręsti ASS turinčių vaikų probleminį elgesį, ne tik kliudantį jiems 
sąveikauti su aplinkiniais (įskaitant bendraamžius), bet ir pabloginantį šių vaikų ugdy-
mo(si) procesą bei žinių įsisavinimą. Išanalizavus mokslinius tyrimus nustatyta, kad 
šios metodikos pritaikymo galimybės Lietuvoje netyrinėtos. Todėl šiuo tyrimu siekiama 
atskleisti, kaip FBA gali būti panaudotas sprendžiant ASS turinčio vaiko probleminį elgesį. 

Tyrimo objektas – funkcinio elgesio vertinimo metodikos taikymas, keičiant ASS 
turinčio vaiko probleminį elgesį. 

Tyrimo tikslas – empiriškai pagrįsti funkcinio elgesio vertinimo metodikos taikymo, 
keičiant ASS turinčio vaiko probleminį elgesį, galimybes. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, standartizuotas interviu metodas, 
standartizuotas stebėjimo metodas.

Tyrimo metodologija

Tyrimui atlikti pasirinkta atvejo analizės strategija kaip mokslinio pažinimo būdas, 
leidžiantis analizuoti realias problemas, ieškoti jų priežasčių ir sprendimo būdų. Atvejo 
analizė gali būti taikoma žinioms ir jų supratimui tikrinti, taip pat specialiesiems ge-
bėjimams nustatyti, o vieno atvejo tyrimai tinka siekiant pažinti retus, iki tol dėl savo 
sudėtingumo netyrinėtus reiškinius (Baranauskienė, 2013, p. 7). Atvejo analizės tyrimo 
duomenims surinkti taikyti pusiau standartizuoto interviu ir standartizuoto stebėjimo 
metodai. 
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Tyrimas vykdytas 2017 m. liepos–lapkričio mėnesiais. Su tyrimo dalyvio teisėtais at-
stovais buvo tariamasi individualiai. Tyrimas atliktas tiriamojo namuose. Atvejo analizės 
tyrimo strategijos taikymas grindžiamas šiais tyrimo etapais:

1. Sudarytas pusiau standartizuotas interviu klausimynas (O’Neill, Horner, Albin, 
Storey ir Sprague, 1997) pirminiams išplėstiniams duomenims apie probleminį elgesį 
surinkti. Interviu anketą sudarė 35 klausimai iš 9 blokų: A. Elgesio aprašymas; B. Poten-
cialūs rizikos faktoriai, galintys veikti elgesį; C. Situacijos ar įvykiai, kurie rodo artėjantį 
probleminį elgesį; D. Vaiko gebėjimai ir sunkumai, susiję su žaidimo įgūdžiais; E. Pro-
bleminio elgesio funkcijos nustatymas; F. Probleminio elgesio veiksmingumo aprašymas; 
G. Esminių vaiko komunikacijos įgūdžių aprašymas; H. Įvykiai, veiksmai ar stimulai, 
padedantys vaikui; I. Išvados apie probleminio elgesio priežastis ir pasekmes. Interviu 
atliktas vaiko namuose, su vaiko tėvais, laikantis etikos principų. 

2. Parengti du tiesioginio stebėjimo protokolai (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman ir 
Richman, 1994, Cooper, Heron ir Heward, 2007) duomenims apie probleminį elgesį 
surinkti. Pirmasis skirtas nustatyti probleminio elgesio epizodų kiekį, o antrasis – išsi-
aiškinti aplinkybes, kuriomis vyksta probleminis elgesys (antecedentai, tikslinis elgesys, 
padariniai). Protokolai pildyti standartizuoto stebėjimo metodu. Duomenims fiksuoti 
pasirinktas tiesioginis transkribavimas. Stebėjimas atliktas vaiko namuose ir jo indivi-
dualių pamokų metu laikantis etikos principų. 

3. Remiantis funkcinio elgesio vertinimo metodika sudarytas probleminio elgesio 
korekcijos planas.

Tyrime dalyvavo 4 metų berniukas (toliau – Tomas), kuriam diagnozuotas autizmo 
spektro sutrikimas ir kurio elgesys jau dvejus metus yra probleminis, intensyviai pasireiš-
kiantis skirtingomis formomis. Tomas atrinktas taikant tikslinę atranką, kadangi atitiko 
visus tyrimo tikslams keliamus kriterijus: Tomo probleminis elgesys buvo intensyvus, 
pasireiškė skirtingais atvejais ir su skirtingais žmonėmis. Taigi Tomas pakankamai 
reprezentuoja tiriamų atvejų visumą. Šį atrankos būdą ir imties dydį lėmė siekis kuo 
išsamiau ir įvairiais aspektais išanalizuoti tyrimo problemą ir gauti aiškią detalią infor-
maciją, todėl duomenys buvo renkami tol, kol buvo pasiektas teorinis „prisisotinimas“. 
Darželio, kurį lanko vaikas, pedagogai dalyvauti tyrime atsisakė, todėl nuspręsta dirbti 
tik su tuo probleminiu Tomo elgesiu, kurį jis rodo namuose, taip pat probleminiu elgesiu, 
kuris vyksta per individualias pamokas su specialistu.

Atliekant tyrimą buvo laikomasi anonimiškumo, objektyvumo, taip pat geranoriš-
kumo, pagarbos asmens orumui, teisingumo, teisės gauti tikslią informaciją principų.
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Pirminių duomenų apie probleminį elgesį rinkimas ir analizė

Tyrimo metu Tomo tėvų ir su juo dirbančio specialisto buvo prašoma atsakyti į klau-
simus, susijusius su probleminiu elgesiu, kliudančiu Tomui efektyviai dalyvauti ugdymo 
procese. Paaiškėjo, kad yra ne viena elgesio forma, kliudanti vaikui ir aplinkiniams. 
Identifikavus visas probleminio elgesio formas, kurias ketinama keisti, buvo surinkti 
papildomi duomenys elgesio funkcijai nustatyti ir skaičiuotiniems duomenims surinkti. 
Iš anketos duomenų išskirtos penkios elgesio formos, kurios, tėvų nuomone, labiausiai 
blogino berniuko ir jų gyvenimo kokybę: 1. „Rėkti“, 2. „Trenkti“, 3. „Suktis aplink savo 
ašį“, 4. „Lakstyti“ ir 5. „Nesustoti“. Taip pat aprašyta, kokiais atvejais dažniausiai vyksta 
minėtos elgesio formos. Pirminiai duomenys parodė, kad dažniausios priežastys, kada 
atsiranda probleminis elgesys, yra Tomo atsisakymas ką nors daryti, noras ką nors gauti 
ir visuomet – po tokio Tomo elgesio tėvams atkreipus į jį dėmesį. Iš interviu duomenų 
taip pat paaiškėjo, kad kai kurios elgesio formos dažnai pasireiškia kartu, todėl galima 
daryti prielaidą, kad gali turėti vieną ir tą pačią funkciją. 

Interviu metu išsiaiškinta, kad išskirtos elgesio formos greičiausiai nesusijusios su 
galimomis medicininėmis priežastimis (Tomas neserga ir jokių medikamentų, galinčių 
paveikti jo elgesį, nevartoja), su miego ar mitybos problemomis (vaikas gerai miega – apie 
10 val. per parą; mitybos problemų nėra, maisto racionas platus), probleminis elgesys 
nėra susijęs su konkrečiu paros metu, vienu kažkokiu dienos rutinos įvykiu, konkrečiu 
žmogumi ar veikla. Interviu taip pat atskleidė, kad Tomas turi mažai žaidimo ir sava-
rankiškos veiklos įgūdžių ir neturi pakankamai galimybių funkcionaliai komunikuoti 
su aplinkiniais berniukas nekalba, alternatyvios komunikacijos formos neturi), nemoka 
priimtinu būdu atsisakyti ar paprašyti, kad jam padėtų.

Išanalizavus duomenis pastebėta, kad dažniausias probleminis Tomo elgesys yra 
„Rėkti“, ir šis elgesys gali vykti kartu su visomis kitomis analizuojamomis probleminio 
elgesio formomis. Taip pat atkreiptas dėmesys į elgesį „Nesustoti“, kadangi jis pavojingas 
Tomo gyvybei ir sveikatai – berniukas nesustoja kieme, kur aplink intensyvus eismas, 
prekybos centre, kuriame gali pasimesti. Sprendimas į ugdymo planą įtraukti šio elgesio 
korekcijos metodus priimtas vadovaujantis G. P. Hanley (2012), kad visais atvejais būtina 
nedelsiant į ugdymo planą įtraukti darbą su elgesiu, keliančiu pavojų vaiko sveikatai ar 
gyvybei. Kitų namuose vykstančių probleminio elgesio formų nuspręsta neanalizuoti dėl 
tėvų nepasirengimo nuosekliai vykdyti  ugdymo plana, į kurį įtraukti kiekvieno elgesio 
funkciją atliepiantys metodai. Taip pat duomenys parodė, kad elgesio formos „Trenkti“ 
ir „Lakstyti“ šiai dienai niekada nevyksta atskirai nuo kitų elgesio formų. O tai atitinka 
N. Neefo ir S. Petersono tyrimų (cit. pagal Cooper et al., 2007) rezultatus, kad vienai ir 
tai pačiai funkcijai pasiekti vaikas gali rodyti skirtingas elgesio formas, todėl priimtas 
sprendimas šias elgesio formas vertinti kompleksiškai, vadovaujantis prielaida, kad 
sumažinus vieną turėtų sumažėti ir kita (-os). Duomenys taip pat parodė, kad elgesys 
„Suktis aplink savo ašį“ tyrimo metu nebuvo stipriai kenkiantis tėvų ir vaiko gyvenimo 
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kokybei, taip pat jis visais atvejais buvo susietas su aplinkybėmis, kai vaikas būdavo 
vienas arba be suaugusiųjų dėmesio, todėl nuspręsta į Tomo ugdymo planą įtraukti 
užduotis, susijusias su vaiko savarankiškumo, savarankiškos veiklos ir žaidimo įgūdžių 
lavinimu, turint tikslą sumažinti tikimybę probleminio elgesio „Suktis aplink savo ašį“ 
formai pasireikšti (Lindberg et al., 2002,).

Siekiant surinkti papildomus duomenis, leidžiančius išsikelti tikslesnę darbui pa-
sirinkto probleminio elgesio „Rėkti“ funkcijos hipotezę, Tomo tėvams buvo paruoštas 
protokolas, kurį jie turėjo pildyti penkias dienas tiesioginio stebėjimo metodu. Siekiant 
tikslių duomenų, duomenis apie epizodų „Rėkti“ skaičių prašyta rinkti visada tuo pačiu 
metu. Gauti duomenys parodė, kad probleminio elgesio „Rėkti“, kurį vaikas demonstravo 
namuose, labiausiai tikėtina hipotetinė funkcija – „Dėmesys“ (1 pav.). 
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2 pav. Elgesio formos „Rėkti“ epizodų skaičius

Specialisto, dirbančio su vaiku individualiose pamokose, surinkti duomenis apie Tomo probleminį 

elgesį, kuris kliudo jo ugdymo(si) procesui, rodo, kad individualių pamokų metu dažniausiai Tomas 

demonstruoja probleminio elgesio formas „Žnybti“ ir „Rėkti“ (3 pav.).

3 pav. Probleminio elgesio formų raiška individualių pamokų metu

Remiantis tyrimais, kad viena ir ta pati elgesio forma gali turėti daugiau funkcijų (Crone et al.,

2015), priimtas sprendimas, kad pirminio probleminio elgesio korekcijos plano tikslas 

individualiose pamokose dirbti būtent su šiomis dviem formomis: „Rėkti“ ir „Žnybti“.

Taigi, Tomo ugdymo planas namuose orientuotas į probleminio elgesio „Rėkti“ ir „Nesustoti“, o

ugdymo planas, skirtas individualioms Tomo pamokoms – į probleminio elgesio „Rėkti“ ir 
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Specialisto, dirbančio su vaiku individualiose pamokose, surinkti duomenis apie 
Tomo probleminį elgesį, kuris kliudo jo ugdymo(si) procesui, rodo, kad individualių 
pamokų metu dažniausiai Tomas demonstruoja probleminio elgesio formas „Žnybti“ 
ir „Rėkti“ (3 pav.).
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gavimas“, Tomas elgesį rodė, kai pamatydavo ką nors, kas sukeldavo jo susidomėjimą.

Individualių pamokų metu elgesį „Rėkti“ Tomas dažniausiai rodė norėdamas išvengti 
su juo dirbančio specialisto suteikiamos fi zinio prisilietimo prie rankos, taip pat užduočių, 
kurias atlikdamas berniukas patirdavo nesėkmę, todėl labiausiai tikėtina šio elgesio funk-
cija – „Vengimas“. Antra hipotetinė elgesio „Rėkti“ pamokos metu funkcija  – „Norimo 
gavimas“, praktiškai visose situacijose susijęs su Tomo noru gauti planšetinį kompiuterį. 
Pamokose vykstančio elgesio „Žnybti“ labiausiai tikėtina funkcija – „Vengimas“, Tomas 
tokiu būdu siekė išvengti fi zinės pagalbos kai terapeuto ranka buvo dedama ant berniu-
ko rankos, taip pat užduočių, kuriose Tomas patirdavo nesėkmę. Atsižvelgiant į šiuos 
duomenis nuspręsta sukurti ugdymo planą individualioms Tomo pamokoms, apimantį 
šių dviejų probleminio elgesio formų hipotetines funkcijas.

Tyrimo metu surinkus duomenis apie probleminio elgesio „Rėkti“ ir „Nesustoti“ 
formų raišką namuose ir iškėlus probleminio elgesio hipotetines funkcijas buvo taikomi 
ugdymo metodai, atliepiantys funkcinio elgesio vertinimo metodikos reikalavimus. 
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Į ugdymo namuose ir individualių pamokų metu planą įtraukti šie probleminio 
elgesio keitimo metodai:

1. Poveikis antecedentams (Bailey ir Burch, 2017). Pavyzdžiui, siekiant sumažinant 
tėvų dėmesio motyvacinę vertę nuspręsta sudaryti sąlygas, kad Tomas dėmesį gautų tuo 
metu, kai elgiasi tinkamai.

2. Alternatyvaus priimtino elgesio išmokymas (Crone et al., 2015; Lindsay, 2016). 
Tomui siūloma alternatyvios komunikacijos galimybė – paprašyti tėvų dėmesio alter-
natyviu priimtinu būdu. O tais atvejais, kai Tomas imdavo rodyti probleminio elgesio 
„Rėkti“ formą, buvo taikomas probleminio elgesio skatinimo nutraukimo metodas 
(Janney, Umbreit, Ferro, Liaupsin ir Lane, 2013). 

3. DRA metodas (angl. Diff erential Reinforcement of Alternative Behavior) (Wong et 
al., 2015; Martin ir Pear, 2016), kai tėvų dėmesiu skatinamas alternatyvus probleminiam 
Tomo elgesys – bendras žaidimas su tėvais. Tuo tikslu į ugdymo planą įtrauktos užduotys 
tėvams kasdien po vaiko darželio pažaisti su juo po tris paprastus žaidimus. 

4. DRI metodas (angl. Diff erential Reinforcement of Incompatible Behaviors) (Cooper 
et al., 2007; Wong et al., 2015; Martin ir Pear, 2016). Metodas pasitelktas siekiant išspręsti 
probleminio elgesio formos „Nesustoti“ naudojimą, t. y. tėvų buvo prašoma skatinti su 
probleminiu elgesiu negalintį tuo pačiu metu vykti elgesį (pavyzdžiui, „Eiti gražiai su-
sikibus rankomis“ ir „Sustoti, kai prašoma sustoti“).

5. Bausmė (angl. Punishment). Atsižvelgiant į tai, kad probleminis elgesys „Nesusto-
ti“ yra pavojingas vaiko sveikatai ir gyvybei, remiantis moksliniais tyrimais (Cooper et 
al., 2007), kad pradžioje bausmė vienas efektyviausių būdu greitai sumažinti probleminį 
elgesį, elgesiui „Nesustoti“ nuspręsta taikyti bausmės metodą. Tačiau remiantis moks-
lininkų (Wong et al., 2015; Martin ir Pear, 2015; Mazur, 2016) tyrimais, rodančiais, kad 
vos nutraukus bausmę probleminis elgesys gali ne tik grįžti, bet ir sustiprėti, elgesiui 
„Nesustoti“ pritaikyta ne tik bausmės, bet ir anksčiau aprašyta alternatyvaus elgesio 
mokymo metodika.

Ugdymo namuose plane numatytas užduotis tėvai vykdė tris savaites, po kurių buvo 
paprašyti surinkti duomenis apie elgesio „Rėkti“ formą, siekiant nustatyti šio elgesio 
pokytį po pritaikyto ugdymo plano. Užduotys, numatytos ugdymo plane ir skirtos 
pakeisti probleminio elgesio „Rėkti“ formą, didesnių sunkumų tėvams nesukėlė. Nedi-
delių sunkumų kilo antrą ir trečią ugdymo plano taikymo dienomis, kai įvyko „Elgesio 
pastiprinimo nutraukimo paaštrėjimas“ (angl. Extiction Burst) ir vaikas, tėvų teigimu, 
kelis kartus rėkė ir bandė muštis itin stipriai ir ilgai. Kadangi tai buvo iš anksto numatyta 
(remiantis Janney et al., 2013; Johl, 2016), tėvai buvo tam parengti ir žinojo, kaip reikia 
elgtis toje situacijoje. Jau pirmosios savaitės pabaigoje tėvai pažymėjo, kad probleminio 
elgesio epizodų „Rėkti“ Tomui pasitaiko vis mažiau. 

Sunkumų kilo su užduotimis, susijusiomis su elgesiu „Nesustoti“. Pirmąją savaitę 
tėvai rekomendacijų nevykdė dėl asmeninių priežasčių, antrą savaitę pradėjus vykdyti 
rekomendacijas tai buvo daroma nenuosekliai, nes nebuvo įmanoma užtikrinti, kad 
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užduotys bus atliekamos kiekvieną dieną. Todėl trečios savaitės pradžioje priimtas spren-
dimas nutraukti šio elgesio korekcijos užduotis atidedant jas laikotarpiui, kai tėvai turės 
atostogas ir galės nuosekliai vykdyti ugdymo plane numatytas užduotis. Todėl nustatyti 
šio elgesio pokyčio ir ugdymo plane numatytų metodų efektyvumo nepavyko. O elgesio 
formos „Rėkti“ epizodų skaičius (4 pav.) sumažėjo vidutiniškai nuo šešių per dieną iki 
mažiau nei vieno epizodo per dieną (buvo dienų, kai Tomas probleminio elgesio apskri-
tai nedemonstravo). 

9

4 pav. Probleminio elgesio „Rėkti“ namuose epizodų skaičius prieš ir po ugdymo plano taikymo 

(laikotarpiai atskirti vertikalia linija)

Visas užduotis, susijusias su probleminio elgesio „Rėkti“ mažinimu, numatytas ugdymo plane, tėvai 

vykdė nuosekliai ir tiksliai, tačiau, tam tikros ugdymo plano korekcijos eigoje darytos. 

Išanalizavus prieš ir po ugdymo plano namuose taikymo surinktus duomenis darytina išvada, kad 

funkcinio elgesio vertinimo metodika dirbant su probleminiu elgesiu šiuo atveju yra efektyvi, 

kadangi po ugdymo plano taikymo probleminio elgesio epizodų skaičius akivaizdžiai sumažėjo, taip 

pat Tomas įgijo naujų įgūdžių. Taip pat, reikia pažymėti, kad ugdymo plano taikymas pareikalavo 

papildomų Tomo tėvų fizinių ir laiko resursų.

Taikant ugdymo planą individualiose pamokose didesnių sunkumų nekilo, ugdymo plane numatytas 

užduotis su Tomu dirbantis specialistas atliko nuosekliai, kiekvienos pamokos metu pildė 

duomenis. Jau ketvirtą dieną elgesio „Žnybti“ formos epizodų skaičius itin sumažėjo, tačiau elgesio 

„Rėkti“ forma vis dar buvo demonstruojama (5 pav.). 

4 pav. Probleminio elgesio „Rėkti“ namuose epizodų skaičius prieš ir po ugdymo plano taikymo 
(laikotarpiai atskirti vertikalia linija)

Visas užduotis, susijusias su probleminio elgesio „Rėkti“ mažinimu, numatytas ugdy-
mo plane, tėvai vykdė nuosekliai ir tiksliai, tačiau, tam tikros ugdymo plano korekcijos 
eigoje darytos. 

Išanalizavus prieš ir po ugdymo plano namuose taikymo surinktus duomenis dary-
tina išvada, kad funkcinio elgesio vertinimo metodika dirbant su probleminiu elgesiu 
šiuo atveju yra efektyvi, kadangi po ugdymo plano taikymo probleminio elgesio epizodų 
skaičius akivaizdžiai sumažėjo, taip pat Tomas įgijo naujų įgūdžių. Reikia pažymėti, 
kad ugdymo plano taikymas pareikalavo papildomų Tomo tėvų fi zinių ir laiko resursų.

Taikant ugdymo planą individualiose pamokose didesnių sunkumų nekilo, ugdymo 
plane numatytas užduotis su Tomu dirbantis specialistas atliko nuosekliai, kiekvienos 
pamokos metu pildė duomenis. Jau ketvirtą dieną elgesio „Žnybti“ formos epizodų skai-
čius itin sumažėjo, tačiau elgesio „Rėkti“ forma  vis dar buvo demonstruojama (5 pav.). 
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10

5 pav. Probleminio elgesio formų „Rėkti“ ir „Žnybti“ individualių pamokų metu epizodų skaičius 

prieš ir po ugdymo plano taikymo (laikotarpiai atskirti vertikalia linija)

Apibendrinant rezultatus, galima teigti, kad funkcinio elgesio vertinimo pagrindu sudarytas ugdymo 

planas padėjo sumažinti Tomo probleminį elgesį. Viena galimų priežasčių, dėl ko nepavyko visiškai 

panaikinti probleminio elgesio, yra tai, kad šį elgesį vaikas rodė ilgai ir intensyviai, todėl jam 

pakeisti gali reikėti daugiau laiko. Tačiau iš duomenų matyti, kad probleminio elgesio epizodų 

skaičius akivaizdžiai mažėja, todėl galima prognozuoti, kad ilgainiui jis gali visiškai išnykti. 

Darytina išvada, kad nuoseklus funkcinio elgesio vertinimo metodikos, keičiančios autizmo spektro 

sutrikimą turinčio vaiko elgesį, taikymas reikalauja papildomų laiko sąnaudų tam, kad vaikas iki 

galo įsisavintų naujus įgūdžius. Metodas laikytinas veiksmingu siekiant sumažinti probleminio 

elgesio epizodus ir užtikrinti sklandesnį ugdymo(si) procesą. 

Išvados

1. Funkcinio elgesio vertinimo metodikos taikymas grindžiamas ugdytinio 

individualių savybių identifikavimu, taikant metodus, padedančius surinkti 

informaciją apie įvairius elgesį sukeliančius ir jį lemiančius veiksnius. Nemažiau 

svarbu taikant šią metodiką individualizuoti ugdymą, nes kiekvienas probleminio 

elgesio atvejis yra veikiamas, arba susiformuoja, dėl aplinkos įtakos.

5 pav. Probleminio elgesio formų „Rėkti“ ir „Žnybti“ individualių pamokų metu epizodų skaičius prieš ir 
po ugdymo plano taikymo (laikotarpiai atskirti vertikalia linija)

Apibendrinant rezultatus, galima teigti, kad funkcinio elgesio vertinimo pagrindu 
sudarytas ugdymo planas padėjo sumažinti Tomo probleminį elgesį. Viena galimų 
priežasčių, dėl ko nepavyko visiškai panaikinti probleminio elgesio, yra tai, kad šį elgesį 
vaikas rodė ilgai ir intensyviai, todėl jam pakeisti gali reikėti daugiau laiko. Tačiau iš 
duomenų matyti, kad probleminio elgesio epizodų skaičius akivaizdžiai mažėja, todėl 
galima prognozuoti, kad ilgainiui jis gali visiškai išnykti. Darytina išvada, kad nuoseklus 
funkcinio elgesio vertinimo metodikos, keičiančios autizmo spektro sutrikimą turinčio 
vaiko elgesį, taikymas reikalauja papildomų laiko sąnaudų tam, kad vaikas iki galo įsi-
savintų naujus įgūdžius. Metodas laikytinas veiksmingu siekiant sumažinti probleminio 
elgesio epizodus ir užtikrinti sklandesnį ugdymo(si) procesą. 

Išvados

1. Funkcinio elgesio vertinimo metodikos taikymas grindžiamas ugdytinio indivi-
dualių savybių identifi kavimu, taikant metodus, padedančius surinkti informaciją apie 
įvairius elgesį sukeliančius ir jį lemiančius veiksnius. Nemažiau svarbu taikant šią meto-
diką individualizuoti ugdymą, nes kiekvienas probleminio elgesio atvejis yra veikiamas, 
arba susiformuoja, dėl aplinkos įtakos.

2. ASS turinčių ugdytinių probleminio keitimo galimybės sietinos su ugdymo pla-
no, parengto remiantis funkcinio elgesio vertinimo metodika, realizavimu. Šis planas 
sudaro sąlygas įtraukti ugdymo metodus, orientuotus į ASS turinčio vaiko probleminio 
elgesio keitimą, leidžia efektyviai ir greitai sumažinti probleminio elgesio epizodų skai-
čių. Siekiant ugdymo veiksmingumo, į ugdymo planą turi būti įtraukti metodai, skirti 
alternatyviam priimtinam elgesiui bei papildomiems įgūdžiams ugdyti.
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3. Tyrimu atskleista, kad keičiant vieno ugdytinio probleminio elgesio formą daro-
mas poveikis ir kitai jo probleminio elgesio formos, į kurią nebuvo orientuotas ugdymo 
planas, funkcijai.
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Summary

The article analyzes the possibilities of the application of the Functional Behavior Assessment 
methodology in changing the problem behavior of a child with an autism spectrum disorder. The 
participant of the study is a 4-year-old child diagnosed autism who has intense problem behavior. 
In the course of the study: 1. Semi-standardized interview was conducted to collect primary 
extended data on problem behavior. Interview questionnaire consisted of 35 questions out of 
9 blocks; 2. Two direct observation protocols were created in order to collect data on problem 
behavior; 3. The plan for the problem behavior correction was elaborated, as well as a monitoring 
protocol, which is designed to track the number of episodes of problem behavior and determine 
the change in behavior. The in-house Behavioral Intervention Plan includes methods such as 
manipulating antecedent events that reduce the likelihood of problem behavior and increase the 
probability of desired and alternative replacement behaviors); DRA (Differential Reinforcement of 
Alternative Behavior); DRI (Differential Reinforcement of Incompatible Behaviors); punishment. 
The individual in-class Behavioral Intervention Plan includes methods such as manipulating 
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antecedent events that decrease the likelihood of problem behavior and increase the probability of 
desired and alternative replacement behaviors; DRI (Differential Reinforcement of Incompatible 
Behaviors); DRA (Differential Reinforcement of Alternative Behavior). Summarizing the results 
of the research, it can be stated that: 1. Functional Behavior Assessment can be used in Lithuanian 
conditions when choosing educational methods for changing the problem behavior of a child 
with autism spectrum disorder. However, the application of this method requires additional 
knowledge, time and energy costs; 2. Behavioral intervention plan, which includes educational 
methods aimed at changing the problem behavior of a child with autism spectrum disorders, 
allows an effective and rapid reduction in the number of episodes of problem behavior. In order 
to improve the effectiveness of education, methods aiming at development alternative acceptable 
behavior and complementary skills should be included in the curriculum.

Keywords: autism spectrum disorder, functional behavior assessment, problem behavior, 
behaviors, behavioral function.
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