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ADHD – vademecum nauczyciela

ADHD - zespół nadpobudliwości ruchowej, określany w literaturze jako zespół
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne.
Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem ( zazwyczaj w
pierwszych latach życia ) brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających
zaangażowania poznawczego, tendencja do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej
bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną
aktywnością. Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym
( 6-9 lat), głównie chłopców. Następnie częstość występowania zmniejsza się o 50% na każde
5 lat, jednakże u 60% dorosłych utrzymują się niektóre cechy zespołu ( zwłaszcza dotyczące
deficytów uwagi).

Mimo, iż przyczyny i rozwój zespołu ADHD nie są jeszcze do końca wyjaśnione,
badania naukowe wskazują na duży udział czynników genetycznych. Czynniki te wpływają
na budowę i działanie struktur mózgowych i sposób przekazywania pobudzeń w centralnym
systemie nerwowym.
Uważa się, że przyczyną ADHD jest zaburzony proces dojrzewania układu nerwowego.
Niektóre obszary mózgu pracują mniej skutecznie niż u pozostałych dzieci, czego wyrazem są
objawy ADHD.

Rozpoznanie ADHD nie jest ani łatwe ani szybkie. Opiera się w dużej mierze na
doświadczeniu lekarza, który rozpoczyna proces diagnostyczny od wywiadu z rodzicami.
Kolejnym etapem stawiania diagnozy jest obserwacja zachowania dziecka, a także rozmowa z
małym pacjentem. Pozwala to lekarzowi na zebranie informacji o stanie psychicznym
dziecka, jak dziecko zachowuje się , gdy nie nadzorują go rodzice.
Bardzo popularną metodą oceny zaburzeń typowych dla ADHD są skale i kwestionariusze
czyli arkusze pytań przeznaczone dla nauczycieli i rodziców.

1.Postępowanie formalne z dzieckiem chorym na ADHD

Większość dzieci dotkniętych ADHD  nie jest prawidłowo diagnozowana.
Dzieci, ich rodziny i nauczyciele nie radzą sobie z wymaganiami szkolnymi i

życiowymi. Funkcjonują w atmosferze porażki i wzajemnych oskarżeń. Nawet nauczanie
indywidualne nie przygotowuje zazwyczaj młodego człowieka do dalszego kształcenia czy
podjęcia pracy. Uwalnia jedynie pozostałych uczniów klasy od przeszkadzającego kolegi.

Około 70 proc. dzieci właściwie prowadzonych wyrasta prawie całkowicie z tego
zaburzenia pod koniec wieku dojrzewania. Natomiast te zaniedbane osiągają niższy od
swoich możliwości poziom wykształcenia. Ponadto padają często ofiarą wypadków

Jak zatem postępować formalnie z dzieckiem chorym na ADHD?
Przede wszystkim warto uzyskać dokument stwierdzający chorobę naszego dziecka. Daje on
nam możliwość leczenia farmakologicznego oraz uzyskania indywidualnego nauczania w
szkole. Nasze dziecko nabiera uprawnień dziecka szczególnej troski zamiast
dotychczasowego piętna łobuziaka. Rodzice lub opiekunowie nabierają prawa do bycia
traktowanymi jako rodzice dziecka chorego genetycznie. Dotąd większość z nich była
traktowana jako niewydolni wychowawczo. Przedstawiamy kolejne kroki postępowania:
Najpierw ktoś opiekujący się dzieckiem dostrzega u niego objawy nadpobudliwości
psychoruchowej. Może być to rodzic, wychowawczyni w przedszkolu lub szkole, lekarz
pierwszego kontaktu.
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Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, którzy dowiedzieli się o tym, że ich dziecko
ma objawy ADHD zapisują się na wizytę do rejonowego lekarza psychiatry, który – po
przeprowadzeniu stosownych badań - wydaje diagnozę na piśmie oraz zalecenia dotyczące
postępowania pedagogiczno - wychowawczego wobec dziecka a także – jeśli zachodzi taka
konieczność- przepisuje łagodne środki psychotropowe dobrane indywidualnie do każdego
pacjenta.

Rodzice lub opiekunowie powinni nawiązać i utrzymywać ścisłą współpracę z
wychowawcami i nauczycielami aby otoczyć dziecko serdeczną, spójną i konsekwentną
opieką. Z zaburzeniami koncentracji uwagi często występuje dysleksja i dysgrafia, toteż warto
skorzystać z pomocy w tych dziedzinach, aby ewentualnie zapewnić dziecku  szczególne
warunki zdawania egzaminów. Są one określone przepisami ustawy i znane dyrektorom
szkół.

Następnie, jeżeli nasze dziecko w dalszym ciągu nie potrafi sprostać wymaganiom
funkcjonowania w zespole klasowym, mamy prawo do otrzymania indywidualnego
nauczania. Aby uzyskać indywidualne nauczanie, które jest bezpłatne, należy się udać do
rejonowej poradni psychologiczno - pedagogicznej z orzeczeniem od rejonowego lekarza
psychiatry, a ta wyda orzeczenie o celowości przyznania nauczania indywidualnego To
orzeczenie i opinię od psychiatry należy dołączyć do podania (o przyznanie indywidualnego
nauczania) skierowanego do dyrektora szkoły. Indywidualne nauczanie obejmuje
przynajmniej podstawowe przedmioty. Zgodnie z przepisami dziecko musi otrzymać
promocję do następnej klasy o ile jest obecne na przynajmniej 80 proc. zajęć, a w przypadku
choroby - na minimum 50 proc. zajęć. Dobrze jest zapoznać się z obowiązującym
wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Drugim warunkiem jest takie zachowanie się
dziecka, które umożliwia przeprowadzenie lekcji. Na lekcje indywidualne dziecko może
przychodzić do szkoły jeżeli jest w stanie i jeżeli odpowiada to szkole.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dokumenty dotyczące dziecka mogą
odbierać jedynie jego rodzice lub inni prawni opiekunowie. Dokumenty mogą, lecz nie muszą
być okazywane w szkole. Rodzice sami decydują, czy ujawnienie diagnozy i opinii pomoże
czy zaszkodzi dziecku. Oczywiście trzeba dołączyć wymagane dokumenty do podania o
przyznanie indywidualnego nauczania.

2.Zasady postępowania z dzieckiem z ADHD

Wobec dzieci z ADHD powinny być jasno określone zasady postępowania, gdyż nie
potrafią one odraczać reakcji ani hamować swojego zachowania. Dzieje się tak z powodu
nieprawidłowej przemiany neuroprzekaźników w mózgu, zwłaszcza dopaminy. Dziecko nie
potrafi działać planowo, realizować celu, tylko reaguje na doraźne bodźce. Nie jest nawet w
stanie selekcjonować napływających bodźców według ich ważności. Reaguje na ten, który
jest w danej chwili najsilniejszy. Zaburzenie mechanizmu hamowania powoduje, że reakcje
człowieka nadpobudliwego stają się natychmiastowe, impulsywne i nieprzewidywalne.
Przy dużym nasileniu tych cech nie da się działać według społecznie przyjętych reguł ani
realizować ustalonych celów. Zadanie rodziny i szkoły polega na stopniowym rozwijaniu
umiejętności hamowania - tak, by nadpobudliwy mógł kierować swoim zachowaniem.
Rodzice i nauczyciele stosują techniki skuteczne wobec innych dzieci i... ponoszą porażki.
Rozkręca się spirala wzajemnych pretensji "o wszystko". Długotrwałe porażki pogarszają
funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego tym dotkliwiej, że rozwijają i utrwalają w nim złe
wzorce życia społecznego. Potęgują się frustracje, a w ich następstwie wzajemne nadużycia i
agresja. Opiekunowie dziecka obwiniają siebie za nieudolność, a dziecko za złą wolę.
Sytuację pogarsza postawa dziecka. Otóż ono używa swojej inteligencji do manipulowania
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otoczeniem tak, by uzyskać natychmiastowe korzyści. Wczujmy się więc w sytuację, które z
przyczyn biochemicznych nie hamuje swoich reakcji.
Oto przykład ucznia młodszej klasy szkoły podstawowej, obdarzonego wysokimi
możliwościami umysłowymi.

Stan psychiczny i fizyczny:
Nudno. Jeść. Przecież nie mają prawa mnie głodzić! Pani nie zauważy, że wyciągam wafelka.
Pić. Znowu się rozlewa, nic mi się nie udaje - to przez niego, bo muszę się starać, żeby nie
zobaczył i nie poskarżył. Świnia! Mam mu jeszcze oddać za podstawienie nogi, czuję jak
przybywa mi sił, już po nim!
Bodźce:
Pani mówi ścierając z tablicy tekst, którym zajmowała się przed chwilą: Skończyliście
przepisywać? Rozwiążcie teraz zadanie czwarte ze strony 21 zeszytu ćwiczeń. Żeby mi było
cicho! - Do ciebie też to się odnosi. Na pójście do toalety był czas na przerwie. Kto skończy
rączka w górę! Pani siada i sprawdza kartkówki, które dzieci pisały na początku lekcji. Pani
stara się nie marnować czasu. Lubi te dzieci i zależy jej na osiągnięciu jak najwyższych
wyników. Sprawi im niespodziankę: postawi piątkę pierwszemu, które dobrze napisze, a
następnym dwojgu - po plusie. Na dodatek już pod koniec lekcji poda im oceny z kartkówki!
Dzieci się wiercą, dopytują o stronę i numer ćwiczenia, proponują głośno sposób rozwiązania
i proszą o potwierdzenie, czy to dobrze, ktoś coś pożycza, ktoś pyta, jak mu poszła kartkówka.
Przykłady bodźców od innych uczniów można mnożyć.
Bodźce napływają też zewnątrz. Słychać wiertarkę pana konserwatora, pani sprzątaczka
przenikliwym głosem dopytuje się któregoś z uczniów po co odkręca kran tak bardzo, że
zalewa podłogę, na korytarzu dzieci grają w hokeja, reagują głośno na przebieg gry, co parę
minut przeraźliwie "daje po uszach" gwizdek nauczyciela w.f. Za oknem piękna pogoda,
przestrzeń, czasem zatrąbi samochód, to znów zabawnie na gałęzi huśta się ptak, wołają
jakieś dzieci, może koledzy z podwórka...
Reakcje:
Ja zetrę! Ja! (Po drodze mu dołożę, - przecież mogę się potknąć przez przypadek. Pani mnie
nie słyszy, to przez ten hałas.) Wstaję, wołam z ręką w górze. (Nie widzi mnie? Nic ją nie
obchodzę, to i mnie nie obchodzą jej zadania. Są nudne i głupie. ...O! Grają w piłkę Ale mają
dobrze! Nie ma sprawiedliwości! Może uda mi się chociaż popatrzeć na mecz.) Proszę Pani!
Wypłuczę gąbkę. (Co się do mnie odnosi? Ja chcę siusiu.) Czy mogę wyjść do toalety? Bardzo
potrzebuję! Ale piłem przed chwilą, a nie na przerwie! Wcale nikomu nie przeszkadzam,
proszę przecież grzecznie, nie może mi pani wpisać uwagi, zapytać mi wolno. Nic nie robię, a
zawsze wszystko na mnie! Jakie ćwiczenie? (Wszystko na raz - z której książki, strona i numer
zadania. Niech powie po kolei, a nie powtarza, że trzeba było słuchać. Zamiast powtarzać bez
sensu, że już mówiła, w tym samym czasie może powtórzyć to, o co proszę. Mam prawo nie
usłyszeć w tym hałasie!) (Podnieść rękę kto pierwszy skończy? Wyścig? Znajduję zadanie to,
które piszą dzieci przede mną. Fajnie, że trochę piszczą, musi być wiadomo, że skoro po
dobroci nie da się dowiedzieć, co pisać, to sobie chociaż pożartuję. Nie ma przepisu, że na
lekcji ma być ponuro. Ale łatwe!) Proszę pani! To łatwe! Ja powiem zamiast pisać! Mogę nie
pisać? ( Widzę jak Wojtek podnosi rękę. Pani chwali go i stawia mu piątkę.) To
niesprawiedliwe! Byłem pierwszy! Pani powiedziała, kto pierwszy skończy, a nie kto pierwszy
napisze! Pani nie powiedziała, że to na piątkę! Pani widzi tylko to, co ja zrobię źle, a jak
zrobię dobrze, to i tak przekręcone jest na źle!

Jak widzimy, dziecko z zespołem ADHD doskonale zna ogólnie obowiązujące reguły
zachowania i używa ich zgodnie ze swoimi potrzebami odczuwanymi w danej chwili.
Dziecko nie hamuje swoich zachowań i swoich emocji. Dlatego emocje w danej chwili są
silne do tego stopnia, że niemożliwe jest obiektywne zrozumienie sytuacji. Mamy do
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czynienia z działaniem w afekcie, ze wszystkimi konsekwencjami. Po dokładnym przyjrzeniu
się procesowi manipulacji uskutecznianym przez dziecko dostrzegamy, że wykorzystuje ono
luki w uznanych zasadach zachowania. Jest to niezwykle istotne, bowiem jedną z
najważniejszych potrzeb nadpobudliwego jest zwrócenie na siebie uwagi. Wykonywanie
zadań jednakowych dla wszystkich nie zaspokaja tej potrzeby. Podstawowym zadaniem
wychowawcy jest więc bardzo szczegółowe określenie zasad postępowania wobec dzieci.

Oto przykładowe zasady, które pomogłyby Pani podczas opisanej scenki:
1. Pani zauważa pozytywne zachowanie dziecka nadpobudliwego i informuje je o tym co

parę minut. Podchodzi do niego, przytaknie mu, powie cicho, uśmiechnie się nawet
gdy jest oddalona, jest tu wiele możliwości.

2. Pani podaje polecenia po kolei, każde następne po upewnieniu sie, że poprzednie
zostało zrozumiane. - Zamknijcie zeszyty z notatką przepisaną z tablicy. Otwórzcie
ćwiczenia na str... Przeczytajcie polecenie zadania nr... Rozwiążcie zadanie pisemnie
ołówkiem.

3. Pani jednoznacznie określa zasady oceniania przed rozpoczęciem pracy, np: - Kto
pierwszy dobrze napisze dostanie piątkę, kolejne dwie osoby po plusie.
(Niespodzianki ze strony pani są traktowane jako manipulacja przez dziecko
nadpobudliwe.)

4. Gąbkę płuczą dyżurni na przerwie, chyba, że pani kogoś sama specjalnie poprosi.
5. Pani robi jedną rzecz w jednym czasie. Mądrość - "Festina lente", czyli śpiesz się

powoli znana jest od starożytności.
6. Na lekcji ważne jest to, o czym mówi i co poleca pani.
7. Uczeń ma na ławce tylko przybory potrzebne do bieżącej pracy.
8. Nie ruszamy w sali niczego. Wyjątkiem jest, gdy wzięcie czegoś poleci nam

nauczyciel. Przedmiotami na lekcji posługujemy się tylko w sposób potrzebny do
realizowania bieżącego zadania.

9. Podczas lekcji uczeń może zadać tylko pytanie dotyczące bieżącej pracy.
10. Uczeń odpowiada za skutki swojego zachowania, nawet, gdy było nieumyślne.
11. Pani ucznia oraz uczeń panią - mogą poprosić o spotkanie poza lekcją w umówionym

terminie, na umówiony czas i temat.

Reguły i zasady powinny być określone jednoznacznie i napisane bądź narysowane
czytelnie, w miejscu widocznym w domu i szkole. Rzecz jasna, ustalone zasady należy
stosować konsekwentnie i w atmosferze akceptacji dziecka.

3.Modelowanie zachowania

Kolejnym sposobem pracy z dzieckiem jest modelowanie zachowania poprzez
przedstawienie uczniom zasad po to, aby były stosowane. Mamy szansę osiągnąć ten cel, jeśli
przekonamy dzieci do dwóch tez:
 zasady wspólne dla wszystkich warto stosować. Dzięki nim dochodzimy do wyników

swojej pracy mniejszym kosztem i jest nam łatwiej lubić się nawzajem,
współpracować ze sobą.

 łamanie reguł pociąga za sobą rzeczywiste konsekwencje.
Wiadomo, że jedną z najważniejszych potrzeb nadpobudliwego dziecka jest zwrócenie

na siebie uwagi. Wykonywanie zadań jednakowych dla wszystkich nie zaspokaja tej potrzeby.
Pamiętajmy więc, że dziecko z zespołem ADHD manipuluje otoczeniem. Bodźce bieżącej
chwili są dla niego bardzo silne, a przez to ważne. Reaguje na nie natychmiast i silniej niż
inne dzieci. Szybko wykona polecenie lub zaprotestuje przeciwko niemu i kiedy inne dzieci
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spokojnie wykonują zadanie, ono już się nudzi. Wtedy reaguje na przypadkowy bodziec lub
wymyśla coś swojego. Zazwyczaj jest to psota pomyślana tak, aby wywołać możliwie
największy efekt, oczywiście bez przewidywania społecznych skutków.

4.Reguły działania
Dla dziecka nadpobudliwego równie ważny jak treść wypowiedzi jest jej ton

emocjonalny. Mówimy w sposób ciepły i ze spokojem wynikającym z pewności swojej mocy.
Staramy się przedstawić obowiązujące reguły jako narzędzie współpracy w społeczności
klasowej, dzięki któremu jest nam łatwiej i przyjemniej osiągać sukcesy. Stwarzamy
atmosferę ochoty do działania. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza dla dziecka, które kieruje
się impulsem. Bardzo skuteczne jest odwołanie się do autorytetu oczywistego dla danego
wieku. Warto powiedzieć uczniom, że w każdej zorganizowanej grupie ludzi, zarówno w
zakładzie pracy rodziców, w wojsku, w ekipie filmowej, na statku - rządzi wódz (dyrektor,
generał, reżyser, kapitan). On wie, co jest dla grupy ważne, dobre, jak należy postępować.
Trzeba się go słuchać. Wodzem dla klasy na każdej lekcji jest nauczyciel, a wodzem
naczelnym jest wychowawca. Dyrektor jest wodzem dla wszystkich nauczycieli.

Kilka rad na początek...
 Działając jako skuteczny przywódca musimy pokazać praktyczną stronę swojej mocy.

Określamy i uzgadniamy z dziećmi w szczegółach konsekwencje łamania przyjętych
reguł. Staramy się o to, żeby konsekwencje prowadziły do naprawienia szkód
spowodowanych złamaniem konkretnych reguł.

 Powinniśmy oddzielić swoje emocje od rzeczywistych skutków niewłaściwego
działania dziecka. Jest to niezwykle trudne. Dziecko nadpobudliwe ma bowiem to do
siebie, że świadomie i mimo woli wytrąca nas z równowagi. Trudno nam pogodzić się
z powtarzającym się niesfornym zachowaniem. W reakcji na niepowodzenia
wychowawcze pojawia się skłonność do zastosowania silniejszych sankcji popartych
dodatkowo okazaniem zdenerwowania. Co dzieje się wtedy? Nakręca się spirala
zachowań nacechowanych emocjami. Zamiast zająć się naprawieniem szkody, obie
strony usztywniają się w swych pozycjach, myślą o odwecie. W skrajnych
przypadkach dochodzi nawet do wzajemnej przemocy. Zamiast konsekwencji
stosujemy bowiem karę, czyli zemstę. Uczymy wtedy dziecko przemocy.

 Gdy czujemy, że ponoszą nas nerwy, warto przypomnieć sobie, że borykamy się z
trudnościami spowodowanymi rzeczywistą chorobą dziecka. Biochemia jego mózgu
utrudnia mu kontrolowanie swoich reakcji, zwłaszcza w stanie silnego pobudzenia
emocjonalnego. My potrafimy i mamy obowiązek to zrozumieć.

 Skuteczne stosowanie konsekwencji wymaga jasnego trybu postępowania. Reakcje na
niesforne zachowanie się dziecka stopniujemy. Uczymy je w ten sposób asertywnego
stawiania granic. Wdrażamy do uporządkowania zachowań społecznych.

Krok po kroku...

Stopień (krok) pierwszy: INFORMACJA ZWROTNA I PROŚBA
(słowo klucz - "proszę, nie rób tak") Jeżeli jakieś zachowanie nas denerwuje, wprawia w
zakłopotanie, to zanim wezmą górę emocje, warto dać sygnał o swoim dyskomforcie.

Krok drugi: WYZNACZENIE GRANICY
(słowo klucz - "nie życzę sobie") Kiedy dziecko naruszające regułę nie zareagowało na
prośbę, przechodzimy do postawienia drugiej granicy. Może się zdarzyć tak, że stawianie
granic musimy zacząć już od tego poziomu.
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Przykład: nie życzę sobie, żebyś mi przerywał. Chcę być wysłuchana do końca.

Krok trzeci: ZAPOWIEDŹ SANKCJI
Dodajemy zapowiedź sankcji, którą zastosujemy, jeżeli dziecko w dalszym ciągu zachowuje
się nieodpowiednio. Skuteczna sankcja musi spełniać dwa warunki:
 być realna do wykonania,
 być uciążliwa dla osoby, w stosunku do której chcemy ją zastosować. Uciążliwość

powinna być proporcjonalna do wagi wykroczenia.
Przykład: Jeżeli nadal będziesz mi przerywał, wstawię ci minus za pracę na lekcji.

Krok czwarty: WYKONANIE SANKCJI
To ostatni poziom, na którym już musimy zastosować zapowiedzianą sankcję.

Uwaga! Ważne jest, abyśmy nie wracali do wyższych poziomów, gdy przeszliśmy już na
niższe. Świadczyłoby to o naszym braku konsekwencji i skuteczności.
Dla dziecka nadpobudliwego stosowanie konsekwencji staje się również nagrodą, ponieważ
wiąże się ze zwracaniem nań uwagi.
Przykład: - Mamo, dostałam stopień! Chwali się dziewczynka z drugiej klasy - Ależ to
dwójka z minusem, przecież wiesz, że to znaczy, że źle napisałaś! - Ale mam stopień! - cieszy
się córeczka. Dla młodzieży starszej nagrodą bywa publiczne wytykanie złego postępku - na
forum klasy, lub co gorsza - na szkolnym apelu. Młody człowiek staje się wtedy "gwiazdą" -
odnosi sukcesy w zakłócaniu porządku - wszyscy się nim zajmują, jest w centrum uwagi.
Nie takie mają być skutki wyciągania konsekwencji.

5.Czytelne intencje
Nasze działania wobec dziecka powinny cechować również dobre intencje ,gdyż

zależy nam, aby dziecko nauczyło się odróżniania dobrych od złych skutków swojego
działania. Określiliśmy jasne reguły postępowania i konsekwentnie stosujemy ustalone
sankcje. Tymczasem dziecko nadpobudliwe nadal niewiele sobie robi z naszych pogróżek i
kar, ponieważ:
 Stara się zwrócić na siebie uwagę za wszelka cenę, a nauczyło się, że na nagrody nie

ma co liczyć. Woli zatem karę od obojętności.
 Stosowanie sankcji coraz bardziej dotkliwych prowadzi do granicy fizycznej

niemożliwości, o czym dziecko doskonale wie. "- I co mi zrobicie? "
 Nasze rzeczywiste intencje nie są czytelne dla dziecka.

Okazujemy dziecku systematycznie, że zależy nam właśnie na tym, aby zachowywało się
w sposób właściwy. Osłabiamy tym samym jego potrzebę wodzenia nas za nos w celu
wykręcenia się od ponoszenia przykrych konsekwencji. Zwracamy na dziecko uwagę, zanim
złamie ono przyjęte reguły. Skoro wiemy, że ono i tak zmusi nas do częstego zajmowania się
nim, to warto nie dopuścić do kłopotliwych skutków większych przewinień. Pasuje tu
przysłowie "zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Zadanie budowania dobrych stosunków z
naszym podopiecznym polega na rozwijaniu w sobie pomysłowości w przewidywaniu
możliwych zachowań. Gdy przyjrzymy się bliżej konkretnemu uczniowi, dojdziemy do
pocieszającego wniosku, że w określonych sytuacjach powtarza on swój wachlarz zachowań.
Często zdarza się zabawa długopisem zamiast uważania na lekcji. Rozwija się ona swobodnie
w kierunku tworzenia z owego długopisu i drobnych dodatków różnych rzeczy (samolot,
rakieta, ptak, postać), zabawiania tym innych, wyrywania sobie nawzajem, żeby się osobiście
pobawić, rozkręcenia do końca, wylania tuszu na sprzęty i podłogę, nieprzyjemnej rozmowy,
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sprzątania. Czujny nauczyciel zajmie się uczniem, który od dłuższej chwili ogląda trzymany
w dłoni długopis. Uniknie dzięki temu zostania po lekcjach, by dopilnować sprzątania
zarzutów o nieupilnowanie czystości w czyjejś sali, komentarzy nieudolności wychowawczej
itd.

Kolejny  powód małej skuteczności narzucanych przez nas rygorów to wypowiedź
słowna, która staje się przekonująca wtedy, gdy jest zgodna z "mową ciała". Przede
wszystkim trzeba okazać dziecku swoje intencje; rozmowa z nim jest dla nas ważna,
szanujemy je, wymagamy wzajemnego szacunku i uwagi. Całe ciało ma być zwrócone
przodem w stronę rozmówcy. Nie zajmujemy się przy tym niczym innym. Staramy się mieć
oczy na wysokości oczu dziecka. Mową ciała regulujemy poziom napięcia. Modelujemy
znaczenie emocjonalne zdarzenia. Nasz nastrój przekażemy dziecku. Rozegra się między
nami próba sił. Dziecko emanuje silnymi emocjami, ponieważ działa impulsywnie, nie potrafi
hamować swoich reakcji. Czasem celowo zmierza do wywołania jak największego efektu,
żeby wywołać zainteresowanie swoją osobą. Zachowanie dziecka odbieramy jako zaczepne,
czujemy się ustawiani w roli przeciwnika. Dziecko potrafi być tak przekonujące, że
przestajemy panować nad swoimi emocjami i dajemy się sprowokować. Mniemamy, że
musimy wyjść zwycięsko z konfrontacji, żeby zachować autorytet przed tym uczniem i całą
klasą. Niestety, sam fakt wejścia w utarczkę słowną jest naszą porażką. Lekcja została
efektownie przerwana. Na ostateczne zwycięstwo nie mamy co liczyć, ponieważ "przeciwnik"
nie szanuje norm kulturowych, a atmosfera silnych bodźców emocjonalnych nakręca spiralę
impulsywnych reakcji. Zostaniemy zmuszeni do zastosowania poważnych sankcji, co nie
powinno zdarzać się często w procesie wychowawczymi i podlega ograniczeniom prawnym.

Wiedząc że podłożem impulsywnego działania dziecka jest choroba, nie ulegamy
emocjom. Całą swoją postawą okazujemy spokój płynący z pewności własnej wiedzy.
Modelujemy zachowanie rozsądne. Osłabiamy napięcie, żeby oklapło, jak sparciały balonik.
Nie pozwalamy naruszać norm, sami pokazujemy dobry przykład.

6.Sztuka nagradzania
W postępowaniu z dziećmi z ADHD ważnym jest sztuka nagradzania, gdyż dziecko

nadpobudliwe psychoruchowo z deficytem doświadcza w szkole tyle porażek, że traci
nadzieję na uznanie i nagrody. Tymczasem bardzo zależy mu na byciu zauważonym. Wymusi
u nas konieczność zajmowania się jego osobą. Przecierpi wiele aby ten cel osiągnąć.
Upokorzone, z niską samooceną wybierze choćby kary nad obojętność, będą one pełniły
zastępczą funkcję nagród.

Przykładowe zasady nagradzania to :
 Okazanie wiary w osiągnięcie sukcesu przez dziecko
 Częste wskazywanie konkretnych mocnych stron dziecka
 Ułatwienie korzystania z niezbędnych pomocy (słownik)
 Nagradzanie za konkretne zachowanie i mówienie tego
 Pochwały rzeczywiste, czyli bezwarunkowe (bez zwrotów: "tak, ale...")
 Uzasadnianie propozycji kolejnych działań
 Uzyskanie zgody dziecka na każde działanie
 Pomaganie w zakresie niezbędnym
 Podkreślanie zasług dziecka, nie swoich.
Należy określić jasne zasady postępowania w oparciu o rzeczywiste możliwości ucznia,

korygować je korygować w miarę wzajemnego poznawania się i rozwijających się
możliwości dziecka. Trzeba też pomóc dziecku zapracować na nagrody.



8

7.Rozwijanie odpowiedzialności
Kolejnym aspektem naszych działań powinno być rozwijanie odpowiedzialności. Jest

to istotne dla budowania wzajemnego szacunku, zwłaszcza w przypadku młodzieży w okresie
dorastania .

Szkoła bowiem winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego
rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności

Pamiętajmy zatem, że dziecku imponuje to, że traktujemy je poważnie, rzeczywiście
jako partnera. Proponujemy mu rozwijanie umiejętności menedżerskich. Mówimy, że w
przyszłości będzie biznesmenem. Żeby umieć zarządzać własną firmą musi nauczyć się
kierować własnym postępowaniem. Możemy mu w tym pomóc, jeśli wyrazi zgodę na
współpracę. Zgoda jest warunkiem koniecznym. Opornym przedstawiamy alternatywę w
postaci widma porażki edukacyjnej: powtarzanie klas, kilkakrotna zamiana szkół itd. A oto
przykładowy -

KONTRAKT DOTYCZĄCY ZASAD WSPÓŁPRACY
ZAWARTYM MIĘDZY UCZNIEM , RODZICEM (RODZICAMI) I SZKOŁĄ
Celem niniejszego kontraktu jest ułatwienie wszystkim stronom współpracy
potrzebnej uczniowi do osiągnięcia sukcesu szkolnego i życiowego.

Zadania dla każdej ze stron określane są w sposób demokratyczny, przy udziale
wszystkich zainteresowanych. Po podpisaniu obowiązują wszystkie strony do czasu
podpisania następnej umowy, która lepiej ujmuje kolejny etap rozwoju osobistego
ucznia.

Dzięki jasno określonym zasadom postępowania wszystkich stron kontraktu, uczeń
zyskuje możliwość skutecznego kierowania ważnym obszarem swojego życia.
Rozwija umiejętności menedżera: planowanie i realizowanie zadań w oparciu o
rachunek ekonomiczny. Wszystkie strony kontraktu zostają uwolnione od silnych
niszczących postaw i uczuć, które towarzyszyły dotychczasowemu pasmu porażek.

Udrękę klęski, obwinianie siebie i innych zamieniamy na gotowość współpracy,
wiarę w sukces i przejęcie odpowiedzialności za zadania przyjęte na siebie.
Zadania ucznia:

1. Obecność na każdej lekcji.
2. Punktualne przybycie na wszystkie zajęcia.
3. Utrzymanie porządku na ławce: wyjęte są tylko przybory potrzebne do

wykonania aktualnego polecenia nauczyciela.
4. Zajmowanie się tym, co akurat polecił nauczyciel.
5. Zgłaszanie się do odpowiedzi na temat prowadzonej właśnie lekcji.
6. Uszanowanie prawa innych do spokojnej nauki.
7. Słuchanie wypowiedzi nauczyciela i zapytanych przez niego uczniów.
8. Zapisywanie w zeszytach przedmiotowych, co jest zadane pisemnie i ustnie.
9. Podanie nauczycielowi do podpisu zeszytu otwartego na stronie z zapisaną

pracą domową pod koniec lekcji.
10. Grzeczne odnoszenie się do innych.
11. Wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań wobec nauczycieli i

rodziców.
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Zadania rodziców:
1. Dopilnowanie zabrania do szkoły odrobionych zadań domowych,

przyborów na odpowiednie lekcje, stroju na wf.
2. Zauważania możliwie wielu choćby najdrobniejszych dobrych zachowań,

cząstkowych osiągnięć ucznia.
3. Zadbania o dobre zdrowie i przygotowanie organizmu do nauki: warunki

wyspania się, odpowiednie ubranie, zjedzenie lub wzięcie śniadania, picia.
4. Dbanie o atmosferę wzajemnego szacunku w rodzinie i spójność zasad

postępowania.
5. Wyrażanie radości z przebywania ze sobą członków rodziny, zawsze, gdy ją

się odczuwa.
6. Codzienne podpisanie każdego podpisu nauczyciela lub miejsca, w którym

powinien być.
7. Tygodniowe rozliczanie wywiązywania się z kontraktu po uzyskaniu

informacji ze szkoły.
8. Rozliczanie się następuje według ustalonego z uczniem "taryfikatora". Za

określone sukcesy jest określona nagroda. Za uchybienia - konsekwencja.
Umowa dotycząca treści nagród i konsekwencji będzie się zmieniała w
miarę potrzeb wypływających z etapu rozwojowego ucznia.

9. "Taryfikator" umieszcza uczeń w swoim "business - planie", w czym
pomagają mu rodzice.

Zadania szkoły:
1. Okazywanie mu uwagi przynajmniej kilkakrotnie na każdej lekcji.
2. Zauważanie możliwie wielu choćby drobnych właściwych czynności

ucznia.
3. Zadbanie o to, by zrozumiał polecenia.
4. Posadzenie w miejscu i towarzystwie sprzyjającym koncentracji uwagi.
5. Bieżące dokumentowanie konkretnych informacji o czynnościach i

postępach Janka: podpisywanie zapisanych zadań do odrobienia,
dopisywanie ewentualnych pochwał lub uwag.

6. Cotygodniowa wymiana doświadczeń z rodzicami.

Data, podpisy ucznia i osób odpowiedzialnych ze strony rodziny i szkoły.

Proponuję użycie na początek tylko tych punktów kontraktu, które wydają się
najpotrzebniejsze do osiągnięcia sukcesu szkolnego możliwego teraz dla dziecka. Być może
za tydzień lub miesiąc wasz kontrakt obejmie więcej punktów. Ważne jest, by zadania każdej
ze stron były określone konkretnie i jednoznacznie tak, by rzeczywiście porządkowały i
ułatwiały współpracę.

8.Uczenie wytrwałości
Dziecko z zespołem ADHD trzeba uczyć wytrwałości, gdyż żyje ono tylko chwilą

teraźniejszą . Powstrzymanie się od pokus wymaga od niego wysiłku tak dużego, że jest w
stanie tego dokonać tylko przy stałym wsparciu osoby znaczącej. Wsparcie to polega na
ciągłym i rzeczywistym okazywaniu zainteresowania. Trzeba naprawdę zobaczyć co dziecko
ma w zeszycie, dowiedzieć się, co powinno mieć, usłyszeć, co umie, sprawdzić, czy jego
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deklaracje pokrywają się z rzeczywistością. Trzeba uczyć się zrozumieć świat odczuć i
ograniczeń dziecka. Ono bardzo boi się odrzucenia. Istnieje tylko o tyle, o ile czuje się ważne
dla osób znaczących.
Jak więc hodować cierpliwość i wytrwałość ? Pielęgnujmy je jak rośliny, uczmy się czerpać
zmysłową i poznawczą radość z czynności, które wykonujemy współpracując z dzieckiem.

9.Informowanie rodzica o nadpobudliwości ich dziecka

Innym , równie ważnym, problemem jest  poinformowanie rodziców o
nadpobudliwości ich dziecka i przekonanie do zdiagnozowania. Rodzi się jednak pytanie, jak
powiedzieć matce, że dziecko ma prawdopodobnie zespół ADHD? Jak przekonać do
wykonania specjalistycznych badań? Żyjemy w Polsce. Ludzie boją się napiętnowania. Wolą
udawać, że wszystko jest w granicach normy, a o niepowodzenia szkolne obwiniać różne
osoby i warunki pracy szkoły. Okazują postawę zgodną ze stereotypowymi wyznacznikami
pozycji szanowanych obywateli, którą można parafrazować tak: "Jesteśmy porządną rodziną,
u nas nikt się po prawnikach ani psychologach nie włóczył!" A my im proponujemy
psychiatrę!
Bywa i tak, że sześcio - ośmiolatek pod opieką troskliwej babci w domu nie ujawnia
nadmiernego rozkojarzenia i impulsywności. Rodzice takiego dziecka winą za
niekontrolowane zachowanie obarczają nauczycielkę. Nie przyjmują do wiadomości, że w
klasie jest za dużo bodźców jak na możliwości systemu nerwowego dziecka z
nadpobudliwością.

Szkoła ma więc przed sobą ważne i trudne zadanie: zmienić postawę niechętnego rodzica.
Jak je wykonać?

1. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że rozmawiając z rodzicami musimy zadbać o ich
poczucie bezpieczeństwa. Ludzie ci żyją w ciągłym zagrożeniu; otrzymują dużo złych
wiadomości od osób stykających się z ich dzieckiem, a także raniących doświadczeń
ze strony jego samego. Należy zadeklarować naszą chęć współpracy i wiarę we
wspólnie osiągnięty sukces szkolny i życiowy dziecka.

2. Można mówić tylko o konkretnych zachowaniach, nigdy o cechach, czy postawach
dziecka.

3. Rodzicom bardzo opornym trzeba ponadto pokazać skutki niedostarczenia diagnozy
do szkoły. Otóż każdy etap kształcenia kończy się teraz testem kompetencji
ocenianym zewnętrznie. Dziecko nadpobudliwe traktowane tak jak wszystkie inne, nie
ma szansy go zaliczyć, tracąc tym samym możliwość dalszej edukacji na dobrym
poziomie. Szkoła jest bowiem instytucją działającą według konkretnych regulacji
prawnych. Może podjąć wysiłki, a co za tym idzie - koszty indywidualnego podejścia
do dziecka, gdy otrzyma odpowiednią "podkładkę", czyli orzeczenie poradni
psychologiczno - pedagogicznej. Indywidualne podejście do ucznia wychodzi
naprzeciw konkretnym potrzebom wynikającym z rodzaju i nasilenia zaburzenia. W
naszym przypadku możemy liczyć na poświęcenie temu dziecku znacznie więcej
uwagi. Warto uzmysłowić rodzicom, że nauczanie nadpobudliwych wymaga od
nauczyciela dzielenia złożonego zadania na pojedyncze polecenia, dopilnowania
wykonania poleceń, zapisania pracy domowej, zauważania choćby najmniejszych
przejawów pozytywnego zachowania, ocenianie bardziej wysiłków, niż wyników,
systematycznej współpracy z domem.

4. Zachętą do zdiagnozowania dziecka może też być wiadomość o możliwości
skorzystania z pomocy drugiej osoby podczas lekcji. Bywają to wolontariusze - np.:
studenci pedagogiki w ramach praktyk
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5. Przedstawmy rodzicom całą sytuację jako należne im korzystanie z praw. Płacicie
Państwo podatki, to należy się wam usługa lekarza psychiatry.

6. Spodziewany lęk przed nieznanym najlepiej zredukować informacjami o przebiegu
wizyty. Teraz są to lekarze o wysokiej wiedzy z zakresu neurologii i psychologii. Żyją
w tej samej rzeczywistości co my, mają dzieci i kierują się zdrowym rozsądkiem. Do
postawienia diagnozy potrzebna będzie informacja wychowawcy klasy i
specjalistyczne badania lekarskie, które będą miały na celu wykluczenie różnych
chorób, mogących przejawiać się nadpobudliwością. Chodzi tu o stany zapalne,
zaburzenia hormonalne tarczycy, czy padaczkę.

Wymienione argumenty trzeba ostrożnie dozować. Użycie ich wszystkich na pierwszym
spotkaniu spowoduje raczej skutek odwrotny do zamierzonego. Pamiętajmy o punkcie
pierwszym odnoszącym się do poczucia bezpieczeństwa rodziców.

10.Przedstawianie w klasie ucznia z zespołem ADHD
Omówmy jeszcze problem przedstawienia w klasie ucznia z zespołem ADHD, gdyż

jest to ważne zadanie  wychowawcy, psychologa lub pedagoga szkolnego w procesie
budowania zespołu , w którym dziecko nadpobudliwe nauczy się współpracy.
Zajęcia z uczniami obejmują następujące grupy zagadnień:

1. Uświadomienie klasy, że nauczyciele i uczniowie mają wspólny cel: Jak najlepsze
ukończenie przez uczniów szkoły, przy oszczędzaniu sił.

2. Sukces łatwiej osiągnie ten, kto wierzy w swoje możliwości, bo lubi siebie. Warto
zatem poznać swoje mocne strony.

3. Skoro mamy wspólny cel warto ze sobą współpracować opierając się na wiedzy o
mocnych stronach swoich i kolegów.

Aby to osiągnąć można przeprowadzić 2 spotkania na początku roku szkolnego, a potem
jedno w miesiącu dla podtrzymania ważności sprawy.

Na spotkaniu pierwszym pytamy dzieci, po co jesteśmy razem w szkole.
Doprowadzamy do wniosku, że celem jest ukończenie szkoły z jak najlepszymi wynikami i
wspomnieniami. Swoją energię bardziej opłaca się ukierunkować na osiągnięcie celu niż na
wydobywanie się z kłopotów. Sukcesy osiągają ci, którzy lubią siebie. Ponieważ jesteśmy w
zespole, warto współpracować, dla wspólnego sukcesu. Przyjemnie jest wykorzystywać do
tego swoje mocne strony. Warto je zauważyć u koleżanek i kolegów w klasie.
Informujemy je przy tym, że nauka szkolna jest obowiązkowa do uzyskania przez dziecko
pełnoletniości( można zacytować odpowiednie przepisy )..

Po tym wstępie (około 10 minut ), pytamy dzieci, czy chcą, abyśmy razem poznawali
mocne strony swoje i innych. Uzyskanie ich zgody jest nieodzownym warunkiem budowania
zespołu. Następnie uruchamiamy zasób pojęć określających różne zalety. Organizujemy burzę
mózgów. Można przyjąć konwencję podobną do quizu: A teraz, przedstawimy państwu
bogactwo zalet polskich dzieci (młodzieży)! Czy nasza tablica jest wystarczająco duża, aby
pomieścić wszystkie nazwy naszych zalet? Czy starczy nam czasu, na wypisanie ich
wszystkich? Proszę szanownych państwa! Na szczęście jesteśmy we wspaniałej klasie (...),
która potrafi sprostać temu zadaniu! Trzy pierwsze uśmiechnięte osoby, które się zgłoszą,
będą zapisywały określenia na tablicy! W gimnazjum mówimy: Kto lubi pisać na tablicy? W
każdej klasie jest parę osób, które lubią. Ja bardzo lubię i będę pisać, ale zmieści się jeszcze
paru chętnych. - Czwarta będzie dbała o to, by określenia się nie powtarzały! Pani też się
bawi!

Zadaniem nauczyciela jest dbałość o zebranie jak największej liczby określeń, które
mogą mieć bardzo różny stopień ogólności i odnosić się do różnych rodzajów mocnych stron
każdego dziecka w tej klasie, zwłaszcza nadpobudliwego, czy odrzucanego, izolowanego.
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Trzeba cały czas uważnie eliminować wszelkie pojęcia, które mogłyby kogokolwiek zranić.
Dzieci, zwłaszcza nadpobudliwe celują w operowaniu pojęciami wieloznacznymi.

Następnie wybieramy  określenia, które pasują do choćby jednej osoby w klasie.
Można dodawać nowe, które dopiero teraz komuś się skojarzą z kimś z klasy. Głośno
chwalimy za każde trafne zgłoszenie, a potem przystępujemy do ruchowej części zajęć.
Ustawiamy dzieci w kręgu. Rzucają do siebie piłką, jeżeli są na dworze, czymś małym i
miękkim w pomieszczeniu. Kto złapie, ma powiedzieć jedną z zalet wypisanych na tablicy,
pasującą do osoby, która rzuciła piłkę. Zalety mówimy bezwarunkowo, czyli nie używamy
słowa "ale". Pani też się bawi i dba, by każdy usłyszał o swoich zaletach. W tej zabawie
używamy techniki pozwalającej kontrolować zachowanie dzieci. Pisanie cech na karteczkach
przyklejonych do pleców stwarza ryzyko wypisywania złośliwości, co jest kuszące dla
dziecka z zespołem ADHD i może udzielić się innym, którzy przecież to odczytają na plecach
kolegów jeszcze w trakcie gry. W grupie do 8 osób możemy zastosować zabawę "fotel", w
której wszyscy mówią dobre słowa osobie siedzącej w nim. W podsumowaniu wyrażamy
radość z pracy w klasie tak pełnej utalentowanych dzieci. Podziwiamy cechę, którą dziś
ujawnili - umiejętność patrzenia na innych w pozytywnym świetle. Powtarzamy głośno
zalety powiedziane każdemu dziecku. Korzystamy z pomocy klasy. Wtedy dzieci będą
wymieniały też wady innych. Mówimy, że są to nasze wspólne kłopoty i na innych zajęciach
będziemy się zastanawiać jak użyć naszych zalet do uporania się z tymi kłopotami.

11.Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD
Na zakończenie zwróćmy uwagę na postawę innych rodziców dzieci w klasie szkolnej

(czy grupie przedszkolnej) , którzy bardzo szybko orientują się, że ich pociechy narażone są
na niekontrolowane zachowanie nadpobudliwego kolegi. Dowiadują się, że poziom nauczania
w klasie obniża się, a czas przerwy niesie więcej zagrożeń niż odpoczynku. Ich intuicyjne
próby łagodzenia napięć nie poprawiają sytuacji. Często dochodzi do ostrego konfliktu,
szukania winnego, a w konsekwencji wykluczenia dziecka z zespołem ADHD ze
społeczności szkolnej. Zadaniem szkoły jest zmiana tego scenariusza, gdyż nikt nie może być
pozbawiony prawa do nauki. Działania szkół podejmowane wobec dziecka z zespołem
ADHD rzadko są rozsądnie wypośrodkowane, czyli tak prowadzone, aby wszystkie strony:
szkoła, uczniowie, rodzice mogli włączyć się w mądrą pomoc dziecku, spowodować by
mogło ono wzrastać i rozwijać się w swoim naturalnym środowisku, jakim jest m. in. Szkoła,
a przecież tylko całościowe oddziaływanie na dziecko, stanowi jedyną drogę do sukcesu.
Na szkole spoczywa więc odpowiedzialność za ustawienie współpracy społeczności szkolnej
wobec dziecka nadpobudliwego.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie zgody opiekunów dziecka z zespołem ADHD na
omawianie jego problemów na zebraniach z rodzicami. Od ich uznania zależy, czy będą
obecni podczas rozmowy o dziecku na zebraniu z rodzicami. Nie należy wywierać żadnego
nacisku w tym kierunku. Uczestniczenie w publicznym przedstawianiu spraw swojego
dziecka może być zbyt trudne. Dopuszczenie do swobodnych wypowiedzi na forum niesie w
sobie niebezpieczeństwo zadziałania mechanizmów znanych jako "psychologia tłumu".
Bezpieczniej będzie rozmawiać z poszczególnymi rodzicami osobno, przed wspólnym
spotkaniem na ten temat. Zapanowanie nad emocjami grupy ułatwi przygotowany plan.
Najpierw przypominamy temat spotkania: problemy spowodowane przez dziecko. Ustalamy
czas - najlepiej do 30 minut. Podajemy cytowane na wstępie podstawy prawne chroniące
dziecko z zespołem ADHD. Dodajemy zapis punktu 1 artykułu 29 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej w Paryżu dnia 20 marca
1952r. "Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
d)przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu
zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci..."Następnie przekazujemy tylko te informacje
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o dziecku, które pozwolili ujawnić opiekunowie. Przedstawiamy je w taki sposób, aby
osiągnąć założony cel: wzajemne wsparcie i przyjęcie przez rodziców określonych zadań.
Uspokajamy od razu, że nie zabiorą one dużo energii. Zdajemy sobie przecież sprawę z
niedoboru czasu i sił w polskich rodzinach .Nie zmienimy przecież genów dziecku. Cieszmy
się, że to nie nam trzeba pomóc. Łatwiej jest czynić coś dla kogoś, niż być zależnym od
cudzej dobroci. Nie wiadomo jeszcze, czy komuś z obecnych nie urodzi się dziecko z
zespołem ADHD.

Każdy z rodziców powinien przekonać swoje dzieci, by nie prowokowały kolegi,
zachęcać do pomocy uprzedzając o trudnościach, doradzać jak radzić sobie z problemem. W
żadnym wypadku nie można obwiniać ich za doznane porażki. Podczas spotkania wszyscy
rodzice powinni wspólnie zastanowić się nad strategią postępowania, by uzupełniała ona
działania szkoły, rodziców dziecka nadpobudliwego i współgrała z pomocą jego
rówieśników.

Przygotowała : Elżbieta Kwaśna
/na podst. materiałów zamieszczonych na stronach www./


