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Ce este ADHD?
ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), în 
româneşte tulburarea de hiperactivitate cu deficit 
de atenţie, este o afecţiune comportamentală, 
manifestată prin deficit de atenţie şi impulsivitate 
sau/şi hiperactivitate. În ADHD, aceste manifestări 
sunt nepotrivite capacităţii intelectuale sau stadiului 
de dezvoltare ale copilului şi adolescentului.

Incidenţa ADHD

Se estimează că incidenţa ADHD la copiii de 
vârstă şcolară este de 3-7%1, fiind mai frecvent 
întâlnită la băieţi1. ADHD este o afecţiune cu 
incidenţă familială şi transmitere genetică: 15 - 
25% dintre membrii familiilor (părinţi, fraţi) copiilor 
cu ADHD au această afecţiune şi până la 50% 
dintre copiii ai căror părinţi au ADHD pot prezenta 
la rândul lor afecţiunea2.

Cum se manifestă ADHD?
Simptomele centrale  ale ADHD sunt deficitul de atenţie şi hiperactivitatea – impulsivitatea.

Hiperactivitatea şi impulsivitatea sunt mai des întâlnite la băieţi, în timp ce la fete se descrie mai frecvent 
deficitul de atenţie2.  În practica curentă sunt identificaţi de 3 - 4 ori mai mulţi băieţi cu ADHD, explicaţia fiind că 
aceştia prezintă de obicei toate cele trei simptome centrale, în timp ce fetele nu prezintă întotdeauna factorul 
hiperactivitate şi pot rămâne astfel nediagnosticate 3.

Există 3 subtipuri de ADHD:

 �  Tipul predominant neatent: cu probleme de atenţie, distractibilitate, afectarea memoriei pe 
termen scurt şi a procesului de învăţare

 �  Tipul predominant hiperactiv: comportament impulsiv, autocontrol slab

 �  Tipul combinat: majoritatea copiilor cu ADHD intră în această categorie 

24,6%

10,3%
65%

Tipul 
combinat4

Tipul 
predominant 
hiperactiv4

Tipul 
predominant 

neatent4
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Diagnosticul ADHD5 este stabilit doar de către medicul specialist psihiatru de copii şi adolescenţi în 
colaborare cu psihologul clinician, dar cei care observă primii manifestările copilului sunt părinţii, bunicii, 
educatorii, învăţătorii sau alte persoane implicate în îngrijirea şi educaţia acestuia. Pentru stabilirea 
diagnosticului, medicul specialist face o evaluare complexă, bazată pe observaţia clinică şi pe informaţiile 
obţinute direct de la copil, părinţi şi educatori sau învăţători, iar psihologul clinician evaluează funcţiile 
executive cu ajutorul unor teste psihologice specifice pentru ADHD.

Elementele fundamentale ale evaluării iniţiale efectuate de medicul specialist:

1. Colectarea informaţiei

2. Interviul cu copilul, părinţii/aparţinătorii, 
cadrele didactice

3. Observarea şi evaluarea clinică psihiatrică

4. Examenul fizic pentru excluderea altor cauze 
medicale

5. Identificarea tulburărilor şi deficitelor 
funcţionale asociate

În ADHD1 simptomele trebuie:

 �  să apară înainte de vârsta de 7 ani

 � să fie prezente de cel puţin 6 luni

 �  să se manifeste în cel puţin două locuri diferite (de exemplu acasă, la şcoală, în locuri 
publice şi la joacă) 

Manifestările deficitului de atenţie1 la copilul cu ADHD sunt:
 � nu dă prea mare atenţie detaliilor, greşeşte din 

neglijenţă

 � are dificultăţi în menţinerea atenţiei la sarcinile date 
sau la joacă

 � nu pare să asculte când i se vorbeşte direct

 � nu urmează instrucţiunile (nu pentru că nu le 
înţelege) şi eşuează în a-şi termina temele la 
şcoală, sarcinile casnice

 � are dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor

 � evită, nu îi place sau este refractar la angajarea în 
sarcini care necesită efort mental susţinut (temele 
de la şcoală sau de acasă)

 � este uşor distras de stimuli externi 

 � este uituc în activităţile zilnice 

 � pierde lucruri necesare diverselor activități (jucării, 
creioane, cărți)
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Manifestările hiperactivităţii1 la 
copilul cu ADHD:

 � agită mâinile sau picioarele sau se răsuceşte 
pe scaun

 � părăseşte locul în clasă sau în alte situaţii în 
care ar trebui să stea aşezat

 � umblă dintr-un loc într-altul sau se caţără 
excesiv în situaţii în care se aşteaptă să stea 
liniştit

 � are dificultăţi la joacă sau la angajarea în 
activităţi libere în linişte

 � deseori este pe picior de plecare sau 
acţionează ca şi cum ar fi împins de un motor

 � vorbeşte excesiv

Manifestările impulsivităţii1 la 
copilul cu ADHD:

 � deseori răspunde grăbit, înainte de a se 
încheia întrebarea

 � are dificultăţi în a-şi aştepta rândul (de 
exemplu, la joacă)

 � în mod frecvent îi întrerupe sau îi deranjează 
pe ceilalţi, intervine în conversaţia adulţilor

Cum se manifestă ADHD la grupe specifice de vârstă?
Preşcolarul 6,7

 � Este mereu în mişcare, parcă este condus de 
un motor 

 � Răstoarnă lucruri 

 � Îi întrerupe mereu pe ceilalţi 

 � Este certăreţ, gălăgios, solicitant 

 � Prezintă crize de furie, izbucniri 
temperamentale, fără a avea un motiv 
important

 � Este agresiv (îi loveşte pe ceilalţi)

 � Jocul copilului este mai puţin organizat, „în 

forţă”, adeseori distructiv

 � Prezintă o curiozitate exagerată

 � „Fără teamă”: se poate răni, pe sine sau pe 

alţii, se expune pericolelor

 � Nu respectă regulile, instrucţiunile
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Şcolarul7

 � Este distras cu uşurinţă de stimulii din mediul 
înconjurător

 � Îşi face temele neglijent, incomplet, le pierde sau 
„uită” de ele

 � Are note mai mici decât nivelul aşteptat

 � Nu vrea/nu poate să îndeplinească sarcini acasă 

 � Îi întrerupe adesea pe ceilalţi

 � Nu stă pe scaun când este nevoie sau când i se 
cere acest lucru

 � Este impulsiv şi de multe ori agresiv

 � Nu îşi aşteaptă rândul la jocuri; nu respectă regulile

 � Răspunde înainte de sfârşitul întrebării (deranjează 
clasa)

 � Are dificultăţi de relaţionare cu colegii, fiind adesea 
exclus din grup şi are relaţii tensionate cu profesorii

 � Este chemat frecvent în biroul directorului

 � Adesea nu se simte valorizat

 � Pare „imatur”; are abilităţi de autoîngrijire insuficient 
dezvoltate

 � Nu are „simţul timpului” – are dificultăţi de planificare 
şi nu estimează corect trecerea timpului

 � Nu observă pericolele sau nu le acordă atenţie, 
fiind predispus la accidente

Adolescentul7

 � Hiperactivitatea se atenuează, dar prezintă adesea 
un sentiment de nelinişte interioară; este foarte 
impulsiv

 � Rămâne în continuare neatent, plictisit şi este uşor 
distras de stimuli externi, irelevanţi

 � Îşi amână sarcinile, are rezultate slabe la şcoală

 � Nu poate lucra independent

 � Prezintă tulburări de învăţare specifice

 � Are accese de furie şi toleranţă scăzută la frustrare

 � Are relaţii proaste cu colegii

 � Are un comportament neinfluenţat de recompensă 
sau pedeapsă

 � Nu are încredere în sine; este apatic şi predispus 
la depresii

 � Îşi neglijează propria siguranţă (este predispus la 
accidente)

 � Are dificultăţi sau ciocniri cu autorităţile; nu 
recunoaşte autoritatea şi poate dezvolta 
comportamente antisociale

 � Se implică în activităţi riscante (conduce în viteză, 
poate prezenta activitate sexuală precoce şi sex 
neprotejat, abuz de substanţe, delincvenţă juvenilă)

6
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Impactul simptomelor ADHD asupra vieţii copilului şi a celor din jur 
Un copil cu ADHD este la fel de inteligent, creativ şi iubitor ca toţi ceilalţi copii. Totuşi, din cauza 
manifestărilor ADHD, un copil care nu este diagnosticat la timp se va confrunta cu multe dificultăţi 
acasă şi în societate; astfel, afecţiunea devine o mare problemă pentru copil şi familie.

Cum afectează ADHD viaţa unui copil?

 � Izolare

Copilul cu ADHD este perceput ca diferit faţă de ceilalţi copii, se va izola de grup, îşi va pierde prietenii, fiind 
respins de către colegi. Cu timpul nu va mai avea încredere în el însuşi, iar rezultatele şcolare se vor înrăutăţi.

Copiii cu 
ADHD nu se 
conformează 

cerinţelor 
sociale

Sunt respinşi de 
alţi copii8
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Problemele unei persoane cu ADHD pot începe de la vârsta preşcolară şi, adesea continuă la 
adolescenţă, având serioase consecinţe precum: educația deficitară, incapacitatea de a termina 
liceul, dificultăți în găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, puțini prieteni apropiați, risc mai mare 
pentru un comportament sexual inadecvat şi de a deveni părinți la vârstă mică9.
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 �Comportament impulsiv şi agresiv
Manifestările ADHD sunt diferite în funcţie de perioada de dezvoltare a copilului sau adolescentului, 
variind de la concentrare scăzută la vârsta şcolară, până la o percepţie distorsionată despre sine şi 
apariţia unor comportamente antisociale în adolescenţă9.

Nu stau în bancă, deranjează 
orele, îi întrerup pe ceilalţi, sunt 
agresivi, nu respectă regulile, nu 

recunosc autoritatea

Profesorii îi consideră obraznici, 
răi şi neascultători; copiii cu 

ADHD primesc constant 
feedback negativ

Sunt chemaţi frecvent 
în biroul directorului, 
sunt daţi afară din 

clasă şi uneori chiar din 
şcoală8

ADHD se asociază cu delincvenţă juvenilă, abuz de alcool şi droguri10,11.

Cum este afectată familia de afecţiunea copilului?
Impactul ADHD asupra părinţilor acestor copii este foarte important, observându-se adesea la 
mamele lor creşterea absenteismului de la serviciu, mai multe dificultăți în efectuarea sarcinilor la locul 
de muncă, utilizarea mai frecventă a serviciilor de sănătate mintală12.

Fraţii/surorile 
devin geloşi 

pentru timpul 
acordat 

copilului cu 
ADHD

Devin frustaţi, 
nervoşi, 
se auto-

învinovăţesc, 
fără speranţă, 

deprimaţi

Pedeapsa 
devine lege 

pentru copilul 
cu ADHD

Scade 
productivitatea, 

creşte 
absenteismul

Dificultăţi 
maritale, 
creşterea 

abuzului de 
alcool

Frecvent criticaţi de 
cei din jur; primesc 

multe sfaturi

Presiunile asupra 
părinţilor unui copil cu 

ADHD, care crează din ce 
în ce mai multe probleme 
acasă, în vizite, la şcoală8

Cei din jur nu îi 
cred că se străduie 

îndeajuns

Profesorii se 
plâng de copiii 
cu ADHD; fac 

presiuni asupra 
părinţilor
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Afecţiuni asociate8

 �Tulburarea de opoziţie
 � Prezentă în special la băieţi

 � Caracteristici: sfidare, încăpăţânare, non-complianţă, se contrazic cu adulţii, refuză să asculte, îî 
enervează în mod intenţionat pe alţii, îi învinovăţesc pe ceilalţi, sunt plini de resentimente

 �Anxietate şi depresie
 � Caracteristici: sentimente de nelinişte, îngrijorare, sentimente de descurajare, neajutorare, dispoziţie 

tristă, scăderea stimei de sine, oboseală, tulburări de alimentaţie

 �Tulburări de învăţare 
 � Prezente la aproximativ 20-30% dintre copiii cu ADHD 

 � Preşcolarii pot avea dificultăţi în înţelegerea anumitor sunete sau cuvinte şi/sau dificultăţi în a se exprima 
în cuvinte

 � Copiii de vârstă şcolară pot avea dificultăţi de citire (dislexie), tulburări de scris (disgrafie), tulburări de 
calcul (discalculie)

 �Tulburarea de conduită
 � Caracteristici: minciună, furt, fugă de acasă, vagabondaj, distrugerea proprietăţii, acte anti-

sociale

 � Asociază un risc crescut de abuz de substanţe

 �Sindrom Tourette
 � Este o afecțiune neurologică prezentată 

de un procent mic de copii cu ADHD

 � Caracteristici: numeroase ticuri motorii, 
vocale, manierisme (grimase, clipit sau 
strănutat des, curaţă obiectele sau miros 
obiectele etc)

68,2% dintre copiii cu ADHD prezintă una sau 
mai multe afecţiuni sau tulburări asociate, 
care pot apărea în timpul evoluţiei tulburării 
ADHD sau pot complica diagnosticul13.

Tulburare de 
opoziţie

39,9%

Tulburări 
anxioase 

38,7%
Tulburare de 

conduită

14,3%

Ticuri

10,9%

ADHD pur 

31,8%

Tulburări 
afective

3,8%
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Intervenţii terapeutice în ADHD5

În ADHD este nevoie de 

intervenţie – paşii sunt:
 � Evaluare (Diagnostic)

 � Plan Terapeutic 

 � Educaţie pentru familie şi pacient 

 � Intervenții la şcoală 

 � Tratament psihofarmacologic (medicație)

 � Modificări/adaptări ale stilului de viaţă

 � Acasă 

 � La şcoală 

 � În comunitate

 � Monitorizarea simptomelor şi strategii de 

adaptare a terapiei  

Este necesară implicarea familiei în observarea evoluţiei semnelor, pentru  diagnosticul 

precoce, dar şi în urmărirea ulterioară a copilului, pentru reducerea impactului bolii pe 

termen lung.

Odată ce semnele şi simptomele de ADHD s-au identificat este necesară o evaluare de specialitate 

pentru a putea determina ce intervenţii terapeutice sunt utile şi pot fi puse în aplicare dintr-un stadiu 

precoce. 

Prognosticul ADHD poate fi excelent dacă14:
 � Pacientul nu are afecţiuni asociate majore.

 � Strategiile terapeutice se iniţiază din timp şi iau în considerare tulburările minore asociate şi 

variabilitatea individuală a răspunsului.

 � Complianţa la tratament este bună. Tulburările specifice de învăţare asociate sunt diagnosticate 

şi se iau măsuri pentru remedierea acestora.

 � Toate problemele emoţionale coexistente sunt investigate şi tratate corespunzător.

Tratamentul farmacologic5

 f Este prescris de către medicul specialist în psihiatrie pediatrică sau neuropsihiatrie pediatrică;

 f Poate fi eliberat de către medicul de familie pe bază de scrisoare medicală;

 f Este un tratament pe termen lung, care necesită evaluări repetate, în vederea observării:

 � efectelor benefice,

 � reacțiilor adverse,

 � necesităţii reconsiderării dozelor utilizate sau a continuării tratamentului
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Programul de modificare 
comportamentală14

 � Permite construirea suportului familial şi 
educaţional necesar

 � Presupune reguli clare şi măsuri psihologice, 
prin care se urmăresc:

 � Dezvoltarea atenţiei şi capacităţii de 
concentrare

 � Reducerea comportamentului agresiv

 � Dezvoltarea abilităților sociale

 � Creşterea încrederii în sine

 � Îmbunătăţirea performanţelor şcolare

Deoarece copiii îşi petrec mult timp la şcoală sau grădiniţă este fundamentală informarea 
educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor cu privire la comportamentele care pot apărea în ADHD. 
Menţinerea unei legături strânse părinte – educator şi instituirea unor măsuri educaţionale 
individualizate pentru ameliorarea comportamentelor problematice din grupă sau de la clasă sunt 
esenţiale.

Ce înseamnă modificare comportamentală5,14,15?
Rolul părinţilor şi al profesorilor este esenţial în aplicarea intervenţiilor adresate copilului cu ADHD. 
Cea mai mare parte din tehnicile comportamentale sunt aplicate de părinte în mediul de acasă şi de 
către profesor în mediul şcolar. Prin intermediul intervenţiei comportamentale, părinţii, profesorii şi 
copiii învaţă o serie de tehnici şi abilităţi specifice de la terapeut sau de la educatorul specializat în 
terapii comportamentale. Aceste tehnici şi abilităţi îi vor ajuta pe copii să înveţe comportamente noi, 
pozitive. Părinţii şi profesorii pot folosi aceste abilităţi în interacţiunile zilnice cu copilul cu ADHD, ceea 
ce va conduce la o îmbunătăţire a modului de funcţionare al acestora în domeniile cheie ale vieţii lor.

Pregătirea părinţilor variază ca durată şi intensitate a programului. Numărul optim de şedinţe adresate 
pregătirii părinţilor a fost identificat ca fiind în medie 8-12 şedinţe săptămânale de grup, de o oră şi 
jumătate şedinţa.

Scopul acestor şedinţe este informarea părinţilor despre:

 � Ce este ADHD, 

 � Care sunt mecanismele explicative ale tulburării, 

 � Identificarea şi contraargumentarea miturilor existente privind ADHD-ul (de exemplu: „copilul 
meu este hiperactiv pentru că mănâncă prea multă ciocolată”, „eu sunt vinovat(ă) de problemele 
de hiperactivitate ale copilului pentru că l-am răsfăţat”), 

 � Înţelegerea comportamentului copilului,

 � Învăţarea tehnicilor comportamentale prin care părintele să intervină într-un mod eficient asupra 
comportamentelor problematice.
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Modificarea comportamentală5,14,15 este de cele mai multe ori pusă în termenii modelului ABC: 
comportamentul copiilor (B) apare în prezenţa anumitor factori sau într-un anumit context, denumit 
ca antecedent (A) şi are anumite consecinţe (C) care menţin sau nu apariţia comportamentului.

AAntecedente = ceea ce apare sau se întâmplă înainte de producerea unui anumit comportament 
problematic. De exemplu, comportamentul de hiperactivitate este mult mai intens în anumite 
situaţii (antecedente): când copilul este mai obosit, plictisit, îi este somn sau foame sau nu a avut o 
structurare a contextului. Recomandarea pentru părinţi este să se identifice acele situaţii, contexte 
care cresc intensitatea comportamentului reactiv şi să se intervină la nivelul lor prin reducerea sau 
eliminarea acelor stimuli. De exemplu: nu mergem la cumpărături într-un supermarket când ştim 
că avem un copil obosit sau căruia îi este foame. 

BComportament (behavior, în engleză)  = ceea ce face copilul problematic şi ceea ce ar dori 
părintele sau profesorul să schimbe.

Pentru a interveni la nivel comportamental este nevoie mai întâi să se identifice acele 
comportamente specifice care să se modifice. Ulterior, aceste comportamente trebuie fragmentate 
în comportamente simple, uşor de observat şi măsurat. 

CConsecinţe = ceea ce se întâmplă după ce copilul a manifestat comportamentul respectiv. De 
exemplu dacă un copil are un comportament (îşi adună jucăriile şi le pune în cutie) şi este lăudat 
de către adult, el va avea tendinţa de a repeta acel comportament; dacă acel copil este penalizat 
de către adult sau ignorat, va avea tendinţa de a nu mai repeta acel comportament. 

Pentru a se obţine cele mai bune rezultate este indicat ca intervenţia în familie, în plan 
şcolar şi la nivel individual să se realizeze simultan14.

Cum începe programul de modificare comportamentală14?
Primul pas constă în identificarea unui serviciu de sănătate mintală: centru comunitar de sănătate 
mintală, organizaţii profesionale, spital sau centre universitare care se ocupă de copiii cu ADHD.

Specialistul în sănătatea mintală începe cu o evaluare completă a problemelor copilului, incluzând toate 
contextele în care acesta trăieşte: acasă, la şcoală sau grădiniţă, alte contexte sociale. Atât problemele 
comportamentale, cât şi problemele academice sunt evaluate, informaţia fiind colectată de la părinţi şi 
educatori/învăţători/profesori. Pentru evaluare, terapeutul trebuie să vadă copilul. Evaluarea se finalizează 
cu elaborarea unei liste cu obiective de intervenţie pentru comportamentele problematice ţintă (cele 
care se doresc a fi schimbate). Schimbarea acestor comportamente îl va ajuta pe copil să funcţioneze mai 
bine şi să menţină această îmbunătăţire pe termen lung.
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Ce presupune instruirea părinţilor14?
1. Structurarea contextului de acasă prin 

stabilirea regulilor de acasă

2. Învăţarea modului de apreciere, lăudare a 
comportamentelor adecvate şi de ignorare a 
comportamentelor negative moderate

3. Folosirea unui mod adecvat de formulare a 
solicitărilor

4. Folosirea contingenţelor „dacă…atunci” 
(retragerea recompenselor sau privilegiilor ca 
răspuns la comportamentele inadecvate)

5. Pregătirea copilului din timp pentru situaţiile 

în care merge sau desfăşoară o activitate în 
locuri publice

6. Folosirea tehnicii „time out” (excludere) pentru 
comportamentele inadecvate, pentru întărirea 
pozitivă

7. Carduri de monitorizare zilnică sau sisteme 
de recompensare cu jetoane, atât pentru 
administrarea recompenselor, cât şi aplicarea 
consecinţelor negative

8. Sistem de recompensare acasă a 
comportamentului de la grădiniţă/şcoală

Care sunt obiectivele intervențiilor la şcoală3?
1. Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre ADHD în 

rândul cadrelor didactice: cauze, evoluţie şi 
tratament:

 � ADHD este considerată a fi o tulburare 
educaţională, cu substrat biologic, care 
se poate trata

 � ADHD nu este cauzată de inabilităţi sau 
de lipsa cunoştinţelor

2. Îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi 
sociale ale copiilor cu ADHD în cadrul şcolii:

 � pentru copiii cu ADHD este mai dificil 
sa efectueze aceleaşi sarcini şcolare şi 
să aibă acelaşi comportament social ca 
ceilalţi copii

 � cele mai eficiente intervenţii pentru 
îmbunătăţirea performanţelor şcolare sunt 
cele aplicate în mod consecvent în cadrul 
şcolii

3. Stabilirea şi menţinerea unei colaborări între 
cadrele didactice şi părinţi
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Strategii de intervenţie acasă şi la clasă5,15

Strategiile de intervenţie care se adresează simptomelor de neatenţie au ca scop schimbarea parametrilor 
unei sarcini, de redefinire a acesteia.

Recomandarea pentru părinţi este să identifice acele situaţii, contexte care cresc intensitatea 
comportamentului hiperactiv sau impulsiv şi să intervină prin reducerea sau eliminarea acelor stimuli. 

1. Fragmentarea unei sarcini complexe în sarcini comportamentale mici, 
uşor de realizat5,15.
 f După fiecare sarcină realizată copilul primeşte 

o recompensă, de preferat vizuală (jetoane, 
simboluri).

 f Utilizarea unui calendar zilnic, săptămânal şi 
lunar este o metodă de structurare a sarcinilor 
şi evenimentelor relevante, de exemplu, notăm 
în fiecare zi la ce oră mergem la şcoală, orarul 

de la şcoală, activităţile extraşcolare, activităţile 
de relaxare şi timpul liber petrecut cu prietenii, 
activităţile de la sfârşit de săptămână.

 f Calendarul sau prompterul vizual se realizează 
de către copil sau adolescent împreună cu 
părintele şi poate fi structurat chiar pe intervale de 
ore.

Exemplu de calendar pentru rutina de dimineaţă:

Mă trezesc la prima chemare a mamei

5 puncte (jetoane)  

Mă îmbrac singur fără ca mama să îmi reamintească

3 puncte (jetoane)

Merg la baie şi mă spăl pe dinţi şi pe faţă, fără ca mama să îmi reamintească

3 puncte (jetoane)

Mănânc micul dejun fără întreruperi

2 puncte (jetoane)

Îmi pregătesc ghiozdanul pentru şcoală din timp

2 puncte (jetoane)

Plec la şcoală în timp util

5 puncte (jetoane) 

Exemplu de sistem de autorecompensare:

Pot schimba punctele (jetoanele) în:

9 puncte (jetoane) 10 minute în plus la ora de joc la calculator

10 puncte (jetoane) 15 minute timp de joacă suplimentar în parc 

12 puncte (jetoane) 15 minute timp suplimentar de stat cu mama

15 puncte (jetoane) Merg la film
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Realizarea unor sarcini şcolare = 
comportamentul cu probabilitate scăzută

Comportamentul cu 
probabilitate crescută

Citim un text pentru şcoală 15 minute 
înainte de a ne uita la emisiunea preferată sau 
desenul animat preferat

2. Gruparea sarcinilor de lucru este o altă metodă de intervenție 
comportamentală5.
 �  Alegerea unei sarcini plăcute şi realizarea 

ei imediat după ce realizăm o sarcină mai 
puţin plăcută este o metodă prin care creştem 
frecvenţa sau probabilitatea executării sarcinii mai 
puţin plăcute.

 �  Pentru că nu este practic şi nici realist ca de fiecare 
dată când un copil realizează un comportament 
cu o probabilitate scăzută să fie asociat imediat 
un comportament cu o probabilitate ridicată, 
este recomandată utilizarea punctelor 
sau simbolurilor (jetoane) care adunate pot 
fi transformate într-un comportament cu o 
probabilitate crescută. De exemplu, 10 puncte 
pot fi transformate în 10 minute de joc pe 
calculator etc. 

3. Structurarea unei sarcini complexe pe etape şi subsarcini de rezolvat5.
Această structurare a sarcinilor şi a punctelor de reper temporar trebuie să fie cât mai accesibile 
în memoria de lucru a copilului sau adolescentului cu ADHD. În acest sens este utilă realizarea 
unor repere temporare vizibile, proiectate într-un spaţiu accesibil vizual, de exemplu în faţa biroului 
un afiş care semnalizează etapele şi sarcinile realizate şi cele care urmează să fie realizate. 

4. Suportul din partea unui tutore în realizarea unor sarcini şcolare5.
Tutorele poate fi un alt elev, dintr-o clasă mai mare sau un profesor voluntar. Acesta are atât rolul de 
a-i reaminti diversele etape ale pregătirii, cât si de a-l ajuta în structurarea materialului de învăţat. 

5. Controlul stimulilor5.
Această metodă comportamentală are rolul de a 
reduce, minimiza stimulii perturbatori şi preveni 
întreruperile frecvente. Hiper-reactivitatea copiilor cu 
ADHD la stimulii din mediu este o barieră în realizarea 
unor sarcini de învăţare. 

Controlul stimulilor implică construirea unui mediu de 
învăţare care să cuprindă cât mai puţini perturbatori 
fizici, cum ar fi muzica, alte persoane, obiecte 
preferate. Acest lucru însă nu înseamnă crearea unui 
mediu substimulant care este la fel de disturbator 
pentru copil sau adolescent. 

În clasă este recomandat de exemplu ca elevul să 
stea în bancă singur în rândul din faţă pentru a reduce 
distractorii. Un elev care este aşezat în ultimul rând are 
mult mai mulţi stimuli perturbatori în câmpul vizual şi va 
avea mai multe comportamente perturbatoare.
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Strategii de intervenţie la clasă5

Modificările la nivel educaţional implică:

 f Adaptarea mediului clasei, 

 f Adaptarea instrumentelor şi a sarcinilor de lucru, 

 f Adaptarea programei şcolare şi a modalităţii de predare.

1. Modificarea şi adaptarea ambianţei sălii de clasă5.

În cadrul acestui tip de intervenţie, profesorul trebuie să aibă în vedere crearea şi menţinerea unui mediu 
şcolar stabil, predictibil, structurat, comunicarea eficientă a aşteptărilor legate de cerinţele şcolare (teme, alte 
sarcini, muncă independentă) şi comunicarea eficientă a instrucţiunilor.

 � Crearea şi menţinerea unui mediu şcolar stabil, predictibil, structurat poate fi realizată prin alcătuirea 
unui orar (desfăşurător de activităţi) zilnic care să fie afişat la vedere. În cazul în care intervenţia vizează doar 
copilul cu ADHD este util să-i oferiţi acestuia o planşă pe care copilul să o poată consulta. 

 � Orarul trebuie să cuprindă toate activităţile şi sarcinile pe care le are elevul de îndeplinit în acea zi, oferind 
indicii legate de instrumentele necesare îndeplinirii sarcinii.

 � Comunicarea eficientă a aşteptărilor legate de cerinţele şcolare (teme, alte sarcini, muncă independentă) 
duce la creşterea performanţei copiilor cu ADHD. Eficienţa comunicării aşteptărilor ţine de formularea 
precisă a unui  set de reguli ale clasei sau proceduri fixe, pe care elevul trebuie să le respecte în cadrul orelor 
sau acasă când îşi face temele.

 � Regulile clasei sunt stabilite de către cadrul didactic împreună cu elevii. Regulamentul clasei cuprinde 
atât regulile, cât şi penalizările care sunt consecinţa nerespectării regulilor. Puteţi alcătui un regulament al 
clasei specific pentru copilul cu ADHD. Acesta va cuprinde regulile clasei şi alte reguli suplimentare şi poate 
fi lipit pe banca elevului.  Formulaţi regulile într-o manieră simplă, clară, concretă şi uşor de înţeles. 
Regulile trebuie formulate într-o manieră pozitivă, adică să prescrie ce are de făcut elevul şi nu ce nu trebuie 
sau nu are voie să facă. Pentru a avea impactul dorit copilul trebuie să primească feedback imediat şi de 
fiecare dată după ce a respectat sau nu o anumită regulă. 

 � Respectarea unei reguli trebuie să fie o oportunitate de a câştiga câteva puncte care la sfârşitul unei 
săptămâni se însumează şi se pot transforma în recompense materiale (de exemplu activităţi preferate). 

Creşterea performanţei şcolare a copiilor cu ADHD depinde în mare măsură de comunicarea eficientă 
a instrucţiunilor în cadrul activităţii de predare. În cazul copiilor cu ADHD, eficienţa instrucţiunilor este 
asigurată de respectarea următoarelor reguli:

 � Înainte de formularea instrucţiunii, asiguraţi-vă de atenţia copilului.

 � Obţineţi atenţia elevului fie prin asigurarea unei proximităţi spaţiale (vă apropiaţi de copil, îl atingeţi 
cu o mână pe umăr) sau prin stabilirea contactului vizual. Dacă copilul este atent, ceea ce îi transmiteţi 
va fi receptat mai bine.
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Formulaţi instrucţiunile într-o manieră simplă, la obiect.

 � Instrucţiunile trebuie să indice concret comportamentul dorit şi să nu fie vagi. O instrucţiune concretă  
de tipul „Pune cărţile în bancă şi penarul în ghiozdan!” este mai eficientă decât instrucţiunea „Fă-ţi curat 
pe bancă!”, deoarece prima specifică exact comportamentul, a doua instrucţiune are un caracter mai 
vag.

 � Nu daţi mai multe instrucţiuni în acelaşi timp! Copilului cu ADHD îi va fi greu să fie atent şi apoi 
să le execute în ordinea dorită.  

Instrucţiunile trebuie segmentate în unităţi cât mai mici pentru a putea fi executate corect.

 � Cel mai eficient este să prezentaţi instrucţiunile pe secvenţe mici de comportament. De 
exemplu, instrucţiunea „Deschide cartea la pagina 45 şi citeşte primele trei propoziţii” poate fi 
formulată astfel:

1.  Daţi mai întâi instrucţiunea: „Deschide cartea la pagina 45.”

2. După care aşteptaţi ca elevul să execute comanda. 

3. Dacă comportamentul este realizat, lăudaţi-l verbal „Bravo, foarte bine!,” sau prin gesturi 
aprobatoare. 

4. Abia apoi formulaţi ultima instrucţiune „Citeşte primele trei propoziţii”, 

5. Aşteptaţi execuţia ei,

6. Recompensaţi elevul pentru realizare.

 � Oferiţi modele de acţiune atunci când daţi instrucţiuni; dacă instrucţiunea este un comportament, 
încercaţi să-l efectuaţi dumneavoastră sau solicitaţi ajutorul altui elev în timp ce spuneţi instrucţiunea. De 
exemplu instrucţiunea ,,Deschide manualul de citire!” este mai eficientă dacă şi dumneavoastră realizaţi în 
timp ce spuneţi comanda, comportamentul solicitat.

 � Pentru a fi mai bine receptată, oferiţi aceaşi instrucţiune în mai multe feluri! Acest lucru nu înseamnă 
repetarea ei, ci exprimarea instrucţiunii, oferirea de indici de comportament pe tablă, verificarea dacă elevul 
a înţeles instrucţiunea.

2. Organizarea tranziţiei de la un tip de activitate la altul sau de la o sarcină la alta5.
Organizarea tranziţiei de la un tip de activitate la altul 
sau de la o sarcină la alta este deosebit de importantă 
în cazul copiilor cu ADHD care frecvent au probleme, 
fie întârziind trecerea la o altă activitate, fie abandonând 
sarcinile noi.

 � Această problemă apare mai ales la trecerea 
de la pauză la ore. 

 �  De aceea este important ca tranziţiile rapide  
de la o activitate la alta să fie recompensate. 

De exemplu, dacă copilul cu ADHD îşi întârzie 
activitatea după pauză deoarece nu are pregătite 
cărţile şi caietele pentru ora viitoare, înainte de 
începerea pauzei puteţi spune elevului că, dacă 
atunci când sună de intrare are deja instrumentele 
necesare orei viitoare pe bancă, primeşte 5 minute 
de joc la calculator la sfârşitul orei.  

 � Recompensele trebuie să fie importante 
pentru copil şi să fie acordate la scurt timp după 
efectuarea comportamentului dorit.

3. Aranjarea clasei (a băncilor şi a altor materiale)5.
Amenajarea sălii de clasă este poate una din cele mai 

importante cerinţe în lucrul cu copiii cu ADHD şi are 

ca obiectiv principal eliminarea posibililor distractori ai 

atenţiei.

Acest lucru se poate realiza prin eliminarea sau 
reducerea zgomotelor exterioare clasei (izolare fonică) 
sau prin înscrierea copilului în clase cu un număr mai 
redus de elevi. Reducerea distractorilor prin izolarea 
fonică a sălii de curs nu este întotdeauna posibilă din 
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diferite motive, cel mai des de ordin financiar.

 � Pentru a reduce mişcările copilului prin clasă, acestuia i se pot da două bănci aşezate în faţa clasei.

 � Profesorul îl va instrui pe copil ca de câte ori simte nevoia să se mişte prin clasă să se mute în linişte de 
la o bancă la alta împreună cu toate instrumentele necesare activităţii.

 � Izolarea de distractori a copilului cu ADHD poate fi însă realizată şi prin mijloace mai simple şi mai puţin 
costisitoare. Astfel se poate amenaja o bancă cu margini ridicate la care copilul poate să stea atunci 
când realizează sarcini mai dificile care necesită concentrarea atenţiei. Această bancă nu trebuie să fie 
prezentată copilului într-o formă negativă sau ca o pedeapsă „Banca ruşinii” sau „Banca pentru copii 
neatenţi”. Mai degrabă trebuie prezentată ca un fel de „birou personal de lucru”, într-o manieră pozitivă, 
recompensatoare.

 � Daţi posibilitatea elevului să-şi pună chiar o plăcuţă cu numele propriu pe „birou” sau să-şi aducă unele 
obiecte personale, dar care să nu îi distragă atenţia.

4. Poziţia copilului cu ADHD în clasă (locul în bancă)5. 
 f Copiii cu ADHD trebuie aşezaţi în primele bănci, aproape de învăţător. De asemenea, copilul trebuie să 

stea singur în bancă sau cu un coleg care să îl supravegheze. Un elev care este aşezat în ultimul rând are 
mult mai mulţi stimuli perturbatori în câmpul vizual şi va avea mai multe comportamente pertubatoare.

 f Încercaţi să-l înconjuraţi pe copilul cu ADHD cu elevi pe care dumneavoastră îi consideraţi model de 
comportament şi care să nu îi distragă atenţia.

5. Adaptarea sarcinilor şcolare pentru lucru cu copiii cu ADHD5.
 f Lungimea sarcinii îi afectează pe copiii cu ADHD mai ales în munca independentă (teme de casă, compuneri, 

etc.).

 f Sarcinile pe care le daţi elevilor trebuie să fie scurte, să combine activităţi alternative şi să conţină 
pauze. De exemplu, în cadrul unei ore, un elev poate rezolva 5 exerciţii de matematică, iar apoi să coloreze 
două figuri geometrice.

Alternarea tipului de activitate şi lungimea 
redusă a sarcinii împiedică distragerea atenţiei.

 f În ceea ce priveşte sarcinile scrise, lăsaţi elevului cu ADHD, dacă este posibil, oportunitatea de a utiliza 
computerul pentru a-şi redacta compunerile. Lucrul la computer menţine atenţia copilului şi în acelaşi 
timp se evită redactarea de ciorne şi se economiseşte timp, deoarece corectarea  textului este uşor de 
realizat.

 f Temele pentru acasă trebuie să fie scurte. Evitaţi să daţi ca şi temă pentru acasă sarcinile neterminate 
în clasă de către copil. Aceleaşi motive care au împiedicat realizarea sarcinii în clasă pot împiedica realizarea 
temei acasă.

Feedback-ul imediat ghidează execuţia 
corectă a sarcinii.
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 f Feedback-ul pe parcursul realizării sarcinilor ghidează execuţia corectă a acestora, iar în cazul copiilor 

cu ADHD acesta trebuie să vină imediat după a fost realizat comportamentul; el poate veni fie de la 

învăţător, fie de la un alt coleg. Feedback-ul învăţătorului este deosebit de important în sarcini dificile în care 

elevii se blochează frecvent.

 f Copiii cu ADHD trebuie să fie învăţaţi să ceară ajutorul învăţătorului atunci când au nevoie şi fără a deranja 

pe ceilalţi colegi. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea unui cartonaş cu inscripţia „Am nevoie de ajutor“ 

pe care elevul poate să-l ridice ori de câte ori se blochează. Învăţătorul poate răspunde imediat la solicitare 

sau, în cazul în care este implicat în alte activităţi, să utilizeze la rândul său un cartonaş cu instrucţiunea 

„Continuă cu exerciţiul următor“ (feedback amânat). În acest mod învăţătorul amână răspunsul la solicitarea 

elevului, însă nu o ignoră şi nu o lasă să treacă neobservată.

 f Învăţătorul poate să ofere feedback şi indirect, prin alcătuirea unei liste cu răspunsurile corecte în cazul 

exerciţiilor individuale (de exemplu, la matematică). Pe măsură ce rezolvă exerciţiile elevul are posibilitatea 

de a se verifica şi autocorecta în permanenţă.

 f Feedback-ul din partea unui coleg este o tehnică foarte eficientă deoarece oferă un răspuns imediat 

la solicitarea elevului, este uşor de implementat, uşurează sarcinile învăţătorului şi în acelaşi timp se oferă 

atenţie elevului. Principiul  de bază este acela al cuplării elevului cu ADHD cu un „partener de studiu”care 

să-l ajute în sarcinile mai dificile, să studieze împreună şi să îl corecteze când greşeşte.

6. Modificarea programei şcolare şi a modalităţilor de predare5.

Adaptarea programei şcolare este un factor important în creşterea performanţelor copiilor cu ADHD. Acest 

lucru ar duce la creşterea performanţei tuturor elevilor din clasă şi ar eficientiza procesul de transmitere al 

cunoştinţelor. Adaptarea programei şcolare trebuie să aibă în vedere două obiective importante:  

 � stimularea elevilor (menţinerea laturii aplicative a cunoştinţelor stimulează atenţia elevilor)

 � implicarea elevilor în activităţi. 

În concluzie, intervenţiile comportamentale se adresează atât copilului, cât şi 

părinţilor şi învăţătorilor/profesorilor.
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