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Deficitul de atenţie şi hiperactivitate, cu toate că este o tulburare destul de recent 

diagnosticată la copii, a fost suficient investigată pentru a se putea stabili un protocol clar de 

evaluare, diagnostic şi intervenţie. Elementul esenţial al diagnosticului este dat de colaborarea 

între specialist, părinte şi profesor, astfel încât să poată fi surprinse caracteristicile esenţiale ale 

copilului în medii diferite şi în situaţii diferite. De asemenea, terapia comportamentală a ADHD-

ului presupune colaborarea între specialist, părinţi şi profesori, în vederea reducerii 

simptomatologiei legate de neatenţie şi hiperactivitate. 

Tulburarea de atenţie şi hiperactivitate (ADHD; APA, 2004) sau sindromul hiperkinetic 

(HKD; WHO, 1992) este o tulburare de dezvoltare caracterizată printr-un pattern extrem, 

pervaziv şi persistent de inatenţie, impulsivitate şi hiperactivitate.  

Prin definiţie, tulburarea se manifestă înaintea vârstei de 7 ani, însă simptomele pot fi 

identificate cu uşurinţă începând cu vârsta de 5 ani şi adesea înainte de 2 ani (Taylor şi colab., 

1991). 

ADHD afectează între 5-20% dintre copiii şcolarizaţi, predominând la sexul masculin 

faţă de cel feminin. ADHD se manifestă prin 4 sindroame: 

1) Hiperkinezie 

2) Absenţa posibilităţii de concentrare susţinută a atenţiei 

3) Impulsivitate 

4) Excitabilitate 

La care se adaugă: 

➢ Depresia şi devalorizarea - secundare eşecurilor repetate ale copilului; 

➢ Refugiul în comportamente antisociale în familie, şcoală sau societate; 

➢ Hiperactivitatea nefinalizată: deranjează, irită, agasează şi provoacă rejecţie; 

➢ Delincvenţă; 

➢ Dificultăţi de adaptare şcolară; 

➢ Anormalităţi în dezvoltarea personalităţii la vârsta adultă, cu implicaţii sociale şi 

economice majore. 

Cauze şi manifestări 

ADHD are un impact major asupra dezvoltării, afectează funcţionarea în domenii diverse: 

academic, social, emoţional. 

ADHD persistă şi în adolescenţă şi în viaţa adultă dacă nu este tratată la timp, constituind un 

factor de vulnerabilitate pentru dezvoltarea altor forme de patologie. 

O serie de cercetări (Brown, Abramowitz, Dadan-Swain, Eckstrand & Dulcan, 1989) au 

investigat manifestările comportamentale ale simptomelor ADHD la fete şi la băieţi şi au 

observat că fetele prezintă simptome mult mai internalizate (anxietate, depresie) decât băieţii şi 

astfel acceptanța lor socială este mai mare. 

Etiologie 

Rezultatele studiilor de specialitate sugerează faptul că nu există un factor cauzal singular în 

cazul ADHD. 

Cercetătorii sunt în general de acord cu faptul că ADHD este o condiţie medicală care 



afectează multiple arii ale creierului, lobul frontal fiind adesea invocat ca fiind principala arie 

implicată. Aceste arii sunt responsabile de anumite funcţii central executive care controlează 

aspecte ca reglarea comportamentului, memoria de lucru, gândirea, planificarea şi organizarea. 

Studiile care au evaluat ratele ocurenţei ADHD în interiorul familiilor, studiile care au evaluat 

familii cu copii adoptaţi şi studiile cu gemeni, au confirmat faptul că ereditatea (Barkley, 1998) 

este cel mai comun factor care stă la baza apariţiei acestei tulburări. 

Există şi cercetări de genetică moleculară care se centrează asupra unor gene specifice care ar 

putea fi responsabile de apariţia ADHD. 

Alţi factori de risc invocaţi în cazul tulburării sunt factori care pot influenţa dezvoltarea 

creierului şi a funcţionării acestuia, cum ar fi: expunerea la substanţe toxice în perioada prenatală 

sau leziunile traumatice ale creierului dobândite în urma traumelor sau a unor boli. 

Factori precum regimul alimentar, disfuncţionalitatea vestibulară, urmărirea diferitelor 

programe TV sau mediul familial, nu s-au dovedit a fi factori cauzali pentru ADHD. 

Diagnostic: interviuri clinice, scale de evaluare 

Interviul clinic în ADHD implică atât părinţii cât şi copilul, iar ideal şi profesorul sau 

dirigintele; informaţiile obţinute astfel din surse multiple pot fi comparate şi integrate de 

clinician în vederea stabilirii diagnosticului. 

Scale de evaluare 

Pe baza analizei literaturii de specialitate privind scalele de evaluare a ADHD am identificat 

existenţa următoarelor instrumente: 

A. Scalele Conners (Conners et., al., 1997) - CRS-R (3-17 ani) 

B. Scalele Iowa Conners (Loney & Milich, 1982) (6-12 ani) 

C. Chestionarul Swanson, Nolan şi Pelham - SNAP– IV (Swanson, 1992) (5-11 ani) 

D. Scala SWAN (Swanson et. al., 2001), (5-11 ani) 

E. Scala SKAMP (Wigal et. al., 1998) – (7-12 ani) 

F. Scala DuPaul (DuPaul et. al., 1998) – ADHD RS-IV (5-18 ani) 

G. Scalele Vanderbilt (VADTRS & VADPRS) (Wolraich, et. al., 2003), (6-12 ani) 

H. Scala ADHD-SRS (Holland et al., 2001), (5-18 ani) 

I. Scalele Brown - BADDS, (Brown, 1996), (3-18 ani) 

J. Scalele Achenbach (Achenbach & Rescorla, 2001), (2-59 ani) 

K. Chestionarul SDQ (Goodman, 1997), (4-18 ani) 

Terapia ADHD-ului 

1. Terapia farmacologică (unele medicamente pot ameliora simptomatologia). Cele mai 

utilizate medicamente sunt amfetaminele de tipul: Metilfenidat, Ritalin, Centedrina, Straterra. 

Tratamentul bazat pe medicamentație conține metilfenidat sau amfetamine, care cresc dopamina 

și noradrenalina din sinapse, fie prin creșterea eliberării de neurotransmițători, fie prin blocarea 

receptării acestora (Travis et. al 2011) dar, cu toate acestea, 30% dintre copiii cu ADHD nu 

răspund tratamentului sau nu îl tolerează (Banaschewski et. al 2004). 

2. Terapia psihomotrică are scopul de a creşte şi ajustă mişcările voluntare; scădea paratoniile 

şi de a regla tonusul muscular; ameliora coordonarea; achiziţiona o mai bună orientare în timp şi 

spaţiu.  

3. Terapia comportamentală este bazată pe învățarea unor abilități care să ofere posibilitatea 

de adaptare în situațiile în care simptomele ADHD apar, domeniile de intervenție fiind: lipsa de 

concentrare și memoria, impulsivitatea, frustrarea și mânia, anxietatea, depresia, relațiile sociale, 

managementul timpului și rezolvarea de probleme (Young și Bramham, 2007). Cu toate acestea, 

efectele pe termen lung sunt limitate, iar generalizarea competențelor dobândite în alte contexte 



decât cel al terapiei este adesea scăzută. (Pelham și Fabiano 2008, apud. Van derOord, 2011). 

4. Relaxarea (trebuie efectuată cu atât mai mult în cazurile socio-afective. Dacă copilul este 

stăpânit de un sentiment de neputinţă în a-şi controla simptomele, este importantă învăţarea 

progresivă a controlului motor.  

5. Meditația (apar îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește atenția, creșterea inhibării 

răspunsurilor automate, descreșterea anxietății și o mai bună stabilitate emoțională) (Frederick, 

Grosswald, Stixrud, 2011). 

Modelul Meichenbaum (1974) 

Autoîntăririle propuse de acest model de intervenţie, se fac în sensul creşterii menţinerii 

atenţiei pe obiectivele fixate în prealabil. 

Se poate aplica “self instrucţional training” (Meichenbaum, 1974) 

Acest model a fost conceput în urma observaţiilor efectuate pe copii hiperactivi, care au pus 

în evidenţă sărăcia limbajului lor intern: dacă se reuşeşte îmbogăţirea acestuia, se diminuează 

mult hiperactivitatea.  

În cursul învăţării motorii, şcolare, cognitive sau afective, se procedează la verbalizarea 

discursului interior al subiectului, anticipând verbal etapele succesive care trebuie respectate 

pentru a finaliza o acţiune planificată; 

Verbalizarea răspunsului intern se va face succesiv cu: voce tare/voce medie/voce 

şoptită/voce murmurată.  

Acest demers sistematic pare a fi eficace pentru scăderea agitaţiei şi a impulsivităţii şi 

favorizarea amelorării cognitive şi comportamentale. 

Abordarea specifică a hiperactivității socio-afective 

Pentru aceşti copii, agitaţia apare frecvent ca apărare legată de teama de diferite situaţii şi în 

diferite medii sociale.  

Aceştia nu au o hiperactivitate permanentă, aceasta fiind legată de situaţii socio-afective 

particulare. Se va trece la efectuarea unor jocuri de rol prin modelling, pe terapeut sau în grup, cu 

posibilitatea de întărire vicariantă. Terapeutul va antrena copilul în a discrimina perceptiv 

expresiile emoţionale ale celorlalţi şi să-şi exprime mai adecvat propriile expresii emoţionale. 

Astfel, vor fi evocate unele situaţii declanşatoare de emoţii în prezenţa copilului. Terapeutul sau 

ceilalţi copii din grup servesc drept model expresiv.  

Copilul hiperactiv, fiind în contact cu modelele, va învăţa să le recunoască în propriul său 

registru mimic, gestual şi postural, fiind învăţat să le aleagă pe cele mai potrivite. 

Descoperirea se poate face mai bine de către ceilalţi, ducând la o întărire pozitivă şi o 

creştere a frecvenţei de apariţie a expresiilor adecvate. 

Se va interveni şi la nivel de cogniţii, pornind de la situaţii reale trăite şi evocate de copil, în 

care contextul socio-afectiv declanşează hiperactivitatea.  

Se va face o restructurare cognitivă cu scopul de a face faţă devalorizării, sentimentului de 

persecuţie, anticipării consecinţelor acţiunii. 

Trebuie insistat şi asupra reorganizării mediului, inclusiv în familie, care poate cauza şi 

menţine hiperactivitatea copilului. 

Metode de intervenţie comportamentală. 

Pentru a determina copilul să continue o sarcină pe care a început-o, dar pe care o consideră 

plictisitoare şi fără niciun beneficiu imediat, oferiţi-i acestuia feedback-uri şi întăriri pozitive 

care să facă sarcina mai atractivă, iar dacă schimbă sarcina fără a o finaliza, puteţi să-i daţi şi 

mici pedepse. Întăririle pozitive pot fi laude sau complimente (subliniind că ceea ce a făcut este 

bun). Uneori aceste complimente este bine să fie însoţite de manifestări afective fizice 



(mângâiere, îmbrățișare). Indiferent de tipul de feedback utilizat, cu cât îl oferiţi mai repede, cu 

atât este mai eficient. 

Oferiţi-i copilului feedback-uri cât mai frecvente. Feedback-urile date imediat sunt foarte 

folositoare, însă devin şi mai eficiente dacă sunt oferite şi frecvent. În anumite situaţii, când sunt 

utilizate excesiv, acestea pot deveni iritante pentru copil şi obositoare pentru dumneavoastră. 

Pentru a-l încuraja să facă o activitate, să respecte reguli, să se comporte frumos, copilul 

hiperactiv are nevoie de recompense mai mari decât ceilalţi copii. Aceste recompense pot include 

manifestări afective fizice, privilegii, gustări speciale, recompense materiale (jucării sau ceea ce 

el colecţionează, iar uneori chiar sume mici de bani). 

Acest lucru încalcă una din recomandări, respectiv cea care consideră că recompensele 

materiale trebuie folosite cât mai puţin, deoarece ele ar putea înlocui pe cele intrinseci (cum ar fi: 

dorinţa de a-ţi mulţumi părinţii sau prietenii, plăcerea de a citi, dorinţa de a conduce un joc sau o 

activitate). De fapt, motivaţia intrinsecă rareori influenţează copiii hiperactivi, la care dacă dorim 

să dezvoltăm sau să menţinem comportamenete pozitive, trebuie să folosim recompense mari, 

semnificative şi de cele mai multe ori materiale. 

Deseori părinţii/educatorii îşi pedepsesc copiii când aceştia sunt neascultători sau când nu se 

comportă frumos. 

Acest lucru este cât se poate de normal pentru copiii fără ADHD care greşesc rar şi primesc 

puţine pedepse, dar pentru cei cu ADHD care greşesc mult mai des nu mai este ceva normal. 

Pedeapsa în absenţa unei recompense nu este foarte eficientă pentru schimbarea 

comportamentului. 

Uneori acest lucru poate duce la resentimente, iar în unele situaţii copiii vor încerca să 

lovească şi ei, să se răzbune pentru pedeapsă excesivă. De aceea este foarte important ca 

profesorii să aibă în minte totdeauna regula “pozitiv înainte de negativ”. 

Această regulă se referă la faptul că atunci când vreţi să schimbaţi un comportament nedorit, 

mai întâi alegeţi comportamentul pozitiv cu care vreţi să-l înlocuiţi. Când acesta apare, lăudaţi şi 

recompensaţi copilul pentru el, abia apoi încercaţi să aplicaţi treptat pedepse pentru cel nedorit. 

Întotdeauna la copiii hiperactivi trebuie puse în balanţă pedepsele şi recompensele, iar procentul 

adecvat ar fi de o pedeapsă la doua- trei recompense sau stimulări. 

La copiii hiperactivi, simţul intern al timpului şi al viitorului se formează mult mai târziu. Ca 

o consecinţă a acestui fapt, ei nu pot răspunde unor cerinţe care implică limite de timp sau 

pregătirea pentru viitor, ca şi ceilalţi copii. 

Ei au nevoie de un reper exterior care să se refere la perioada de timp în care trebuie să facă o 

anumită sarcină (poate fi vorba de un ceas pe care copilul îl vede în permanenţă, sau se poate 

folosi un ceas cu alarma, o clepsidră, sau orice altă modalitate prin care se poate externaliza 

intervalul de timp) permiţând copilului un mod cât mai acurat de a-şi organiza timpul în această 

perioadă. 

Pentru sarcini mai complexe şi care necesită un timp îndelungat, cum ar fi citirea unei cărţi 

sau realizarea unor proiecte pe care copilul le are de făcut ca şi temă, sarcina va trebui împărţită 

în paşi mai mici în aşa fel încât copilul să realizeze în fiecare zi o anumită parte din aceasta. Fără 

a ţine seama de aceste metode de externalizare şi organizarea a timpului este foarte probabil că 

acesta (copilul) să lase sarcina pe ultimul moment, fiind imposibil să facă o treabă bună. 

S-a observat că este foarte folositor să plasezi o informaţie în formă ei fizică (dacă este 

posibil) la locul de desfăşurare al sarcinii.  

De exemplu, dacă copilul îşi face tema pe masa din bucătărie, pentru a fi mai uşor 

supravegheat, puneţi pe masă o foaie cu următoarele reguli importante: 



• Concentrează-te pe sarcină; 

• Nu pierde timpul; 

• Cere ajutor dacă ai nevoie; 

• Fă toată tema; 

• Când ai terminat, verifică din nou. 

Aceste reguli se modifică în funcţie de sarcina pe care o are de îndeplinit copilul. 

Copiii cu ADHD nu sunt capabili să-şi internalizeze motivaţia atunci când au de a face cu 

sarcini plicticoase sau care necesită foarte mult efort. Acest deficit (în ceea ce priveşte motivaţia 

intrinsecă) poate fi depăşit dând copilului motivaţie extrinsecă cum ar fi: stimulări, recompense, 

reîntărindu-i încrederea în sine etc. 

Copiii hiperactivi nu sunt la fel de capabili, ca ceilalţi copii, să utilizeze informaţiile mentale, 

atunci când trebuie să se gândească la o anumită situaţie sau problemă. În acest caz, ar fi de mare 

ajutor găsirea unor modalităţi de reprezentare a problemei şi a soluţiilor alternative de rezolvare 

într-un mod cât mai concret. Se recomandă brainstormingul (copilul scrie cuvântul cheie şi de la 

el tot ceea ce-i trece prin minte). 

Este foarte important ca în rezolvarea de probleme părinţii/educatorii să găsească un mod 

prin care să transforme oarecum problema sau unele părţi ale acesteia în ceva fizic, pe care 

copilul îl poate atinge sau manipula. 

Ca şi părinte/profesor este foarte important să folosiţi întotdeauna aceleaşi strategii în ceea ce 

priveşte organizarea sau dirijarea comportamentului copilului. Acest lucru presupune: să fiţi 

consistenţi în timp; să nu renunţaţi prea repede atunci când aţi început un program de schimbare 

a comportamentului; a răspunde în acelaşi mod chiar şi atunci când contextul se schimbă; 

asiguraţi-vă că ambii părinţi folosesc aceleaşi metode. 

De cele mai multe ori, copilului hiperactiv nu-i lipseşte nici inteligenţa, nici capacităţile şi 

nici raţionamentul; de aceea doar prin faptul că vorbeşti cu el nu se va schimba problema de 

natură neurologică pe care o are şi care-l face să fie atât de dezinhibat. 

Acest copil este mult mai sensibil la consecinţe şi la recompense, la feedback-uri decât la 

raţionalizări. 

Prin urmare se recomandă să reacţionaţi repede şi frecvent, lucru ce va determina ca şi 

copilul să se comporte mai bine. Dacă continuaţi doar să vorbiţi, veţi agrava doar situaţia şi nu 

veţi creşte complianţa. 

Aflându-se într-o situaţie greu de controlat s-ar putea ca părintele/profesorul să-şi piardă 

perspectiva pozitivă asupra problemei. Astfel, ei se pot ruşina, supăra sau chiar înfuria atunci 

când primele încercări de a repune situaţia sub control eşuează. În aceste situaţii trebuie să ţineţi 

seama de faptul că dumneavoastră sunteţi profesorul, adultul şi antrenorul acestui copil care are 

nevoie de un ajutor mai mare decât ceilalţi copii. 

Prin urmare un mod de a nu lăsa aceste situaţii să vă afecteze este acela de a menţine o 

distanţă psihologică faţă de problemele copilului; cum ar fi de exemplu să pretindeţi că sunteţi un 

străin care vede situaţia din afară aşa cum este ea reprezentată. În acest caz veţi reacţiona mult 

mai raţional, rezonabil şi nu veţi lăsa problemele copilului să vă creeze alte probleme, sau să vă 

supere. 

Deşi uneori vi se pare foarte greu, nu lăsaţi ca problemele copilului să afecteze demnitatea 

dumneavoastră personală. 

Staţi cât se poate de calm, păstraţi-vă simţul umorului şi urmaţi toate principiile pe care le-am 

expus până acum atunci când trebuie să răspundeţi copilului. Atunci când simţiţi că nu mai puteţi 

face faţă, că sentimentele vă copleşesc, duceţi-vă într-o altă cameră pentru a vă recăpăta 



controlul. 

Practicarea iertării este cel mai important principiu, dar adesea cel mai greu de implementat 

în viaţa de zi cu zi. 

Iată un posibil mijloc de a dobândi această calitate: 

Mai întâi, în fiecare zi, înainte de a vă duce la culcare staţi un moment şi reamintiţi-vă 

evenimentele din acea zi. Eliberaţi-vă de furie, resentimente şi regrete sau alte emoţii distructive 

care s-au ivit datorită eşecurilor copilului. Copilul nu poate controla întotdeauna ceea ce face şi 

de aceea merită să fie iertat. 

În al doilea rând, iertaţi-i pe ceilalţi care au înţeles greşit comportamentul inadecvat al 

copilului şi au acţionat într-un mod care v-a ofensat pe dumneavoastră sau pe copil. 

În al treilea rând, trebuie să învăţaţi să vă iertaţi pe dumneavoastră pentru greşelile pe care le-

aţi făcut referitor la comportamentul faţă de copil în aceea zi. Lăsaţi la o parte furia, ruşinea sau 

umilinţa care au acompaniat aceste acte de autoevaluare şi faceţi o evaluare corectă, sinceră, 

identificând ariile pe care le puteţi îmbunătăţi în ziua următoare. 

În general, un copil mai mare ar trebui să fie mai responsabil decât unul mai mic.  

Cu toate acestea, un copil normal de şase ani este de cele mai multe ori mai responsabil decât 

unul de zece ani, dar care este hiperactiv. Când doi prieteni se ceartă, încercaţi să nu vă plasaţi la 

mijloc, acest lucru va intensifica conflictul şi nicidecum nu-l va stinge. Când într-o dispută sunt 

implicaţi doi copii şi nu sunteţi sigur care este vinovat, pedepsiţi-i pe amândoi la fel. Acest lucru 

îi va învăţa să-şi rezolve conflictele între ei, şi să-şi recunoască fiecare partea lui de vină. 

Efectele pe termen lung ale terapiei comportamentale sunt limitate, iar generalizarea 

competențelor dobândite în alte contexte decât cel al terapiei este adesea scăzută.  

Este recomandată folosirea mai multor terapii în completarea celei comportamentale: 

medicația în cazurile mai grave, relaxarea, meditația.  

 

Mai jos ofer un exemplu de bune practici pe care îl utilizez în munca cu astfel de copii: 

 

1. Afișez regulile în sala de clasă 

2. Elaborez rutine zilnice și sunt perseverent în a le urmă 

3. Ofer supraveghere atentă elevilor cu ADHD 

4. Reduc factorii perturbatori 

5. Folosesc modele pozitive printre ceilalți elevi din clasă 

6. Pregătesc copilul pentru tranziții 

7. Împart sarcinile în sarcini mai mici 

8. Las copiii să se miște, încurajez exercițiul fizic 

9. Las copiii să se joace 

10. Încurajez copiii să gândească cu voce tare 

 

Referințe bibliografice: 

 

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders: DSM IV-TR. Washington: APA 

Barkley, R. A. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and 

treatment. New York: Guilford Press.  

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J. (2004). 

Mindfulness: a proposed operational definition. Clinical Psychology: Scienceand Practice. 



Brown T.E. (2005) Attention Deficit Disorder: The Unfocused mind in children and adult, New 

heaven, CT: Yale University Press  

Bush, G., Valera, E.M., Seidman, L.J. (2005). Functional Neuroimaging of Attention-Deficit/ 

Hyperactivity Disorder: A Review and Suggested Future Directions. BIOL PSYCHIATRY.  

Cezar Culda (2012). Lumea minunată a Qigong-ului, Ed. Licorna 

Day, H.D., Abmayr, S.B. (1998). Parent reports of sleep disturbances în stimulant-medicated 

children with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of ClinicalPsychology Volume 54.  

Frederick, T., Grosswald S., Stixrud W. (2011). ADHD, Brain Functioning, and Transcendental 

Meditation Practice, Mind&Brain, The Journal of Psychiatry. 

Pelham, Jr., W.E., Fabiano, G.A. (2008). Evidence-Based Psychosocial Treatments for Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 

Schmertz, S.K., Anderson, P.L., Robins, D.L. (2009). The Relation Between Self-Report 

Mindfulness and Performance on Tasks of Sustained Attention. J Psychopathol Behav Assess.  

Van derOord, S., Prins, P. J. M., Oosterlaan, J., &Emmelkamp, P. M. G. (2008). Efficacy of 

methylphenidate, psychosocial treatments and their combination în school-aged children with 

ADHD: A meta-analysis. ClinicalPsychology Review. 

Van derOord, S., Bo¨gels, S.M., Peijnenburg, D. (2011). The Effectiveness of Mindfulness 

Training for Children with ADHD and Mindful Parenting for their Parents. J Child Fam Stud.  

Young, S., Bramham, J. (2007). ADHD în adults: A psychological guide to practice. Chichester, 

UK: Wiley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


