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Strategii acasă și în familie: ADHD

Această broșură conține strategii realizate pentru adresarea anumitor simptome
ADHD ale copiilor și ar trebui folosită alături de consultația și colaborarea cu
personalul responsabil pentru sănătatea mintală în școală sau ca parte a unei

intervenții terapeutice mai vaste. Acestea sunt doar câteva strategii dintr-o serie
lungă ce se ocupă cu gestionarea simptomelor ADHD acasa. Strategiile ar trebui să

fie întotdeauna individualizate și implementate cu o mare considerație pentru
diferențele dintre copii, precum și contextul circumstanțelor individuale. În plus,

această informație nu ar trebui folosită niciodată pentru formularea unui diagnostic.
Diagnosticele medicale și/sau cu privire la sănătatea mintală ar trebui formulate

doar de profesioniști instruiți și după o evaluare amănunțită.

Dacă observi o schimbare semnificativă a dispoziției oricărui
copil, care durează mai mult de o săptămână, împărtășește
observațiile tale cu pediatrul copilului și/sau cu o echipa de

profesioniști în sănătate mintală.

Generalități despre intervenția ADHD

Sutinerea eficientă a copiilor cu ADHD necesită o abordare multi-
disciplinară, pe mai multe planuri. 

Una dintre cheile succesului pentru copiii cu ADHD este parteneriatul
dintre familii, medici și școli. Prin medii care oferă relatii de siguranță și
susținere acasă și la școală, prin instruire academică receptivă și eficientă,

intervenție comportamentală, precum și ajustări în clasă, atât îngrijitorii, cât
și școlile pot crește oportunitatea copiilor cu ADHD de a atinge un anumit

nivel de succes academic și un nivel crescut al stării de bine, în general.
Familiile și școlile ar trebui să mențină așteptări ridicate din partea copiilor

cu ADHD, însă trebuie să fie totodată răbdătoare, creative, flexibile și
dispuse la a încerca abordări noi sau alternative. Mai jos sunt câteva

strategii posibile pentru susținerea copiilor cu ADHD acasă.
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Invită copilul să se mute în zona cu cei mai puțin
stimuli externi atunci când își face temele sau alte
sarcini

Ofera copilului relațiile in care sunt folosite modele
pozitive (cu alți copii, membrii familiei etc.), cu o
capacitate mare de atenție și concentrare

Limitează zgomotele care distrag prin a lipi mingi
de tenis sau prin a căptuși picioarele biroului și
scaunului copilului

Folosește o varietate de semnale auditive (clopoțel,
muzică) pentru a-i semnala copilului momentele
cand trebuie sa faca tranziții sau sa-si focuseze
atenția

Folosește o combinație de elemente audio, vizuale
și tactile atunci când îl înveți sau când
interacționezi cu copilul

Permite copilului să lucreze de la computer când
este posibil

Strategii acasă și în familie pentru neatenție
 

Strategii acasă și în familie pentru dezorganizare
 

Pentru a câștiga atenția copilului, evidențiază
punctele importante, atât verbal, cât și vizual

Asigură-te că ai atenția copilului atunci când
oferi indicații verbale; oferă direcțiile una câte
una, vorbește în propoziții scurte și simple;
oferă un suport vizual pentru indicațiile
verbale (listă scrisă cu sarcini sau reguli ale
casei/familiei)

Vino cu un mod discret, care să nu îl rușineze,
prin care el poate cere clarificări pentru
indicații incomplete sau prin care îl poți
atenționa atunci când nu se află în sarcină

Consultă-te adesea cu copilul; oferă încurajări
autentice și/sau recunoaștere

Oferă ajustările potrivite pentru teme și/sau
alte sarcini, dacă este cazul (o locație cu mai
puțini stimuli, un timp mai îndelungat)

Stabileste rutine clare în casă și exersați-le din nou
și din nou și din nou

Păstrează un calendar al familiei într-un loc
accesibil; fă adesea referire la programul familiei;
atunci când activitățile sunt finalizare, taie-le din
program

Folosește o varietate de semnale auditive pentru a
semnala copilului momentul tranzițiilor (clopoțel,
muzică)

Adu în atenția sa și explică-i metodele tale de
organizare, folosind exemple concrete

Învață-l să folosească un portofoliu pentru a-și
organiza temele

Fă zilnic referire la portofoliul cu teme; arată-i
copilului agenda ta ca exemplu

Păstrează un set de materiale școlare acasă

Asigură-te că copilul copiază temele de la
clasă în propriul său caiet

Oferă-i dosare multi-colorate pentru proiecte
de artă sau alte proiecte școlare

Invită-l să explice modul în care vrea să
organizeze o temă sau o activitate înainte de a
începe

Păstrează sisteme de organizare clar înțelese
și consistente în casă

Dă-i timp pentru activitățile legate de
organizarea dormitorului, dulapului cu haine
și ghiozdanului; alocă zilnic un ,,timp de
verificare” pentru a te asigura că copilul are
tot ce îi trebuie

Împarte sarcinile în părți mai mici și mai ușor
de realizat
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Afirmă și reafirmă așteptări comportamentale clare
pentru clasă în general, și pentru fiecare sarcină
nouă în particular

Lipește așteptările comportamentale prin clasă și
prin școală pentru a fi la-ndemână

Stabilește reguli sociale clare ce aparțin de spațiul
social (ex.: la o lungime de braț)

Stabilește rutine clare în clasă cât mai devreme și
respectați-le

Evită un timp nestructurat excesiv

Monitorizează nivelul copilului de stimulare; evită
activitățile supra-stimulatoare, dar și pe cele sub-
stimulatoare 

Supervizează copilul tot timpul

Fii aproape de copil pentru a interveni dacă acesta
acționează impulsiv

Strategii în școală și/sau în clasă pentru impulsivitate

Strategii în școală și/sau în clasă pentru hiperactivitate

Oferă asistență copilului în a începe noi sarcini
pentru a scădea impulsivitatea în abordarea sa

Oferă susținere extra în timpul tranzițiilor; oferă
un timp separat de tranziție pentru copil, dacă
este cazul (ex.: cu 5 minute înainte să sune
clopoțelul)

Învață copilul câteva strategii pentru momentul
când își așteaptă rândul (numărat, desenat)

Reîntărește comportamentele apropiate de cele
dezirabile; recunoaște efortul și îmbunătățirea
copilului în controlul comportamental

Învață copilul pașii în luarea unei decizii și
reîntărește comportamentul luării deciziilor cu
sens, atunci când are loc

Învață copilul să gândească înainte de a acționa

Ajută copilul să dezvolte un nivel ridicat de auto-
conștientizare cu privire la comportamentul său

Înconjoară copilul cu colegi care au tendința de a
rămâne în sarcină

Realizează un curriculum motivațional cu
oportunități ample pentru lucrul practic

Creează lecțiile astfel încât copiii să fie nevoiți să
răspundă activ sarcinilor – să se ridice, să se
plimbe, să scrie pe tablă etc.

Permite copiilor să stea ridicați atunci când
lucrează

Programează pauze regulate și/sau oportunități
pentru copil să se miște între sesiunile de lucru

Oferă copilului un obiect care să îl ajute cu agitația
fizică, precum o minge de strâns sau o piatră
netedă, care să-l liniștească

Oferă mai multe reîntăriri pozitive decât
consecințe negative

Comunică frecvent cu părinții, trimite notițe
pozitive acasă

Folosește-te de alți adulți disponibili care să
stea lângă copil și/sau care să îl acompanieze
în timpul pauzelor de mișcare

Integrează activitatea fizică (ex.: aruncare la
coș) de-a lungul zilei de școală, care nu apare
doar la comportamentele pozitive
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