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Bine ați venit la modulul 8 din toolkit-ul NES!

În acest modul analizăm în mod specific Tulburarea de deficit de atenție (ADHD), ce 
este, cum să o recunoaștem, cum afectează oamenii și ce ar putea să însemne acest 
lucru în clasă.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să înțelegeți de ce elevii cu ADHD au nevoi sociale și de învățare specifice

 să vă adaptați mai mult practica pentru a acomoda nevoile de învățare specifice 
ale elevilor cu ADHD 

 să fiți mai motivați să luați măsuri pentru a declanșa potențialul gândirii ADHD 

Înțelegerea ADHD 2
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Introducere

Întrebări reflexive

1. Ați experimentat anxietatea? Când s-a întâmplat acest lucru? Cum v-ați simțit?

2. Cum ar fi fost dacă sentimentul ar fi fost mai regulat sau chiar constant? 

3. Care credeți că este motivul pentru care multe fete nu sunt diagnosticate?

Afirmația trei

„Mediul familial este un factor contextual cheie care influențează ADHD. Toți 
copiii cu ADHD complex ar trebui să primească intervenții comportamentale și 
educaționale care să abordeze succesul comportamental, educațional.

Afirmația doi

„ADHD și anxietatea sunt afecțiuni separate, dar uneori formează un pachet. 
Un copil care este neatent ar putea fi distras de anxietate cronică, de o situație 
îngrijorătoare sau dureroasă de acasă. Când ai anxietate pe lângă ADHD, te 
îngrijorezi de obicei în legătură cu o gamă variată de lucruri și nu numai în 
legătură cu dificultățile asociate cu ADHD.”

Afirmația unu

„La tineri, ADHD este mai frecvent diagnosticat la bărbați decât la femei. ADHD 
este o tulburare de dezvoltare neurologică comună. Conform Asociației 
Americane de Psihiatrie (APA), ADHD afectează în jur de 8,4% din copii și 2,5% 
din adulți. Stereotipul ADHD este reprezentat de băieții care deranjează clasa 
sărind de la locul lor. Dar și fetele pot avea ADHD și ele tind să fie 
diagnosticate mult mai târziu deoarece simptomele sunt mai subtile.”’

Unele puncte de luat în considerare

ADHD este unul din primele lucruri care este suspectat atunci când comportamentul 
unui copil în clasă sau performanța școlară sunt problematice. Imaginați-vă că aveți de-
a face cu o situație în care sunt atât de multe strategii de diferențiere negativă. 

Citiți următoarele afirmații, apoi reflectați la ele și întrebați-vă cum pot afecta 
lucrurile pe care le citiți asupra vieții acelor studenți care au ADHD.
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Studiu de caz

Studiu de caz ADHD 

„David era un elev de treisprezece ani ale cărui abilități la citire și la 
matematică erau cu un an sau doi sub nivelul vârstei lui. Pica la fiecare 
materie și părea destinat să repete clasa a opta. Profesorii lui îl descriau ca 
deranjant și cu un comportament de opoziție în clasă, spuneau că are 
dificultăți legate de atenție în timpul activităților structurate și nestructurate. 
Administratorii școlii au luat legătura cu bunicii lui și au sugerat că probabil 
suferea de o Tulburare de tip deficit de atenție și de hiperactivitate (ADHD). 
Barry Belt a format o echipă de tratament CEPD și a planificat o intervenție 
pentru David. S-a decis că David ar trebui trimis la o școală alternativă pentru 
copiii cu dizabilități de învățare. A fost înscris la consiliere individuală pentru 
a-și îmbunătăți imaginea de sine. Dl. Belt s-a întâlnit cu profesorii lui pentru a 
dezvolta un plan educațional care ar funcționa în tandem cu eforturile CEPD.


Poate cel mai important, David a început să folosească Neurofeedback care îl 
antrena să își altereze funcționarea creierului astfel încât visa mai puțin cu 
ochii deschiși și era mai atent prin folosirea software-ului special și a tehnicii 
avansate computerizate care îi permitea să își monitorizeze progresul în 
format de joc video. La început, David nu putea sta nemișcat pentru ședințele 
de Neurofeedback. După cea de-a treia ședință, au început să îi placă ședințele. 
Până la a zecea ședință, mama lui a remarcat că era mai atent acasă și mai 
puțin opozițional. După cea de-a cincisprezecea ședință, ajuta cu treburile 
casei. După cea de-a douăzecea ședință, nu mai făcea în pat. Până la cea de-a 
25-a ședință, notele și comportamentul lui la școală se îmbunătățiseră 
considerabil. După patruzeci de ședințe, perioada de concentrare crescuse de 
la sub un minut la aproximativ 45 de minute. În decurs de șase luni, punctajele 
lui la citit și la matematică progresaseră cu o clasă. 

Trăind cu ADHD: Povestea lui Jeff 

„Când eram copil, am aflat că nu ar trebui să mă aștept să fiu fericit și că nu 
merit să fiu fericit. Părinții mei au fost întotdeauna iubitori și încurajatori și am 
avut noroc să am o familie stabilă cu bunici minunați. Aceste idei au fost 
învățate departe de casă și familie, pe când mă confruntam cu dificultățile 
inerente peisajului social al copilăriei. S-a întâmplat zi de zi, puțin câte puțin, în 
timpul școlii primare și gimnaziale. Eram vag conștient că alții „meritau” mai 
mult decât mine, că nu visau la fel de mult cu ochii deschiși, că nu se agitau la 
fel de mult și că își făceau prieteni mult mai ușor. Mi se întâmpla în mod 
obișnuit să îi spun profesoarei ‘mami’ din greșeală. Cel mai important lucru, 
eram foarte sensibil din punct de vedere emoțional și încă sunt, cinstit vorbind. 
Vara mergeam deseori la pescuit cu tata și cu bunicul și îmi plăcea la nebunie, 
dar nu aveam nicio șansă! Deloc surprinzător, nu aveam deloc răbdare și după 
2 minute de pescuit mă ridicam să mă plimb sau începeam să îmi fac un arc cu 
săgeți. Nu prindeam niciodată la fel de mulți pești ca ei, dar măcar știu de ce 
acum! De atunci am învățat că toate dificultățile mele erau semne clasice ale 
ADHD. Măcar dacă aș fi știut asta atunci, ce aș fi putut realiza?’’

Să vezi lumea din perspectiva unei persoane cu ADHD

În această secțiune, veți citi povestea reală a unei persoane cu ADHD, precum și un 
studiu de caz cu privire la ADHD. Citiți povestea și studiul de caz și identificați ce poate 
însemna „spectrul ADHD”. 

Citiți cele două studii de caz. Fiecare este preluat dintr-un interviu cu o persoană 
reală. Comparați-le și întrebați-vă care au fost experiențele diferite ale oamenilor 
și, de asemenea, care au fost asemănările.
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Studiu de caz

A început să se vadă ca un tânăr inteligent care avea probleme de învățare. 
Aștepta cu nerăbdare să se întoarcă la clasa lui obișnuită de liceu. Devenise un 
tânăr fericit, comunicativ și receptiv care își putea exprima sentimentele în loc 
să aibă izbucniri emoționale. Imaginea lui de sine nu îi mai cerea să fie 
interesant, ci era mai degrabă bazată pe capacitatea lui auto-percepută de a-și 
realiza obiectivele în școală și în viață...’’

Întrebări reflexive

1. Puteți identifica lucrurile care ar fi putut fi dăunătoare pentru elev? 

2. Puteți identifica lucrurile care fie au valorificat, fie ar fi putut valorifica 
potențialul elevului?

3. Cum afectează ADHD elevii din poveste și din studiul de caz în mod diferit? 

4. Gândiți-vă la un moment în care ați simțit letargie/dispreț față de sine. Cum v-ar 
fi plăcut să reacționeze oamenii din jur la acele sentimente?
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Teorie

Luați un alt  
motiv

De ce? 
Reflectează 

Este mișcarea 
constantă un 

semn al ADHD?

De ce? 
Reflectează

Considerați un 
alt motiv

De ce? 
Reflectează 

Nu Da

Nu Da

Alegerea de a acționa și de a reacționa 
înainte de a lua în considerare 

consecințele este un semn al ADHD?

Nu Da

Evaluarea ADHD este pozitivă?

Nu Da

Simptome hiperactive și impulsive:


Există diferite tipuri de comportament care sunt semne ale ADHD?

ADHD și arborele deciziei de comportament

Partea unu

Uitați-vă la arborele decizional de mai jos. Încercați să interacționați cu el și 
gândiți-vă la unii din elevii pe care îi cunoașteți.

Lărgirea conștientizării

În această secțiune veți reflecta asupra ADHD & a Arborelui decizional comportamental. 
Este oferită o scurtă listă de întrebări pentru a vă implica în diferitele tipuri de 
comportament care reprezintă semnele ADHD.

Analizați în mod reflexiv informațiile pe care urmează să le citiți. Gândiți-vă dacă 
oricare dintre acestea vi se aplică dvs. și contextului dvs. Apoi răspundeți la scurta 
listă de întrebări din final.
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Teorie

Partea doi: Înțelegerea celor 7 tipuri de ADD

În această secțiune, veți învăța despre cele 7 tipuri de ADHD de Dr. Amen. Cele 7 
tipuri de ADHD de Dr. Amen sunt o modalitate foarte utilă de a categoriza spectrul 
ADHD. ADHD nu se manifestă în același mod în toate cazurile. De exemplu, 
diferențele biologice dintre modul în care ADHD afectează fetele și băieții nu au 
nimic de-a face cu identitatea de gen. ADHD este o tulburare la nivelul creierului. 
Poate interfera cu activitățile zilnice ale copilului de la școală și de acasă. 



A. Tipul 2: ADD neatent

ADD neatent este asociat cu o activitate scăzută la nivelul cortexului prefrontal și cu 
niveluri scăzute de dopamină. Simptomele sunt perioade scurte de concentrare, 
distractibilitate, dezorganizare, amânare. Persoanele pot fi introvertite și pot visa cu 
ochii deschiși o perioadă îndelungată. Fetele au chiar mai mult decât băieții.

B. Tipul 3: ADD supraconcentrat

Pacienții cu ADD supraconcentrat au toate simptomele de bază ale ADD, plus mari 
probleme la schimbarea atenției. Se blochează în tipare de gândire sau 
comportamente negative. Există o deficiență de serotonină și dopamină în creier. 
Această hiperactivitate face dificilă tranziția de la un gând la altul, de la o sarcină la 
alta și face ca flexibilitatea să fie greu de realizat.

B. Tipul 4: ADD de lob temporal

Lobul temporal, localizat sub tâmplă, este implicat în memorie, învățare, stabilitatea 
dispoziției și procesarea vizuală a obiectelor. Oamenii cu acest tip au probleme legate 
de învățare, memorie, comportament, cum ar fi nervozitatea, agresivitatea și paranoia. 

A. Tipul 1: ADD clasic

Simptomele principale sunt lipsa de atenție, distractibilitatea, hiperactivitatea, 
dezorganizarea și impulsivitatea. Oamenii cu ADD clasic au un flux scăzut de sânge în 
cortexul prefrontal, cerebel și în ganglionii bazali, care ajută la producerea 
neurotransmițătorului dopamină.
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Teorie

Întrebări reflexive

1.	Care sunt impacturile psihologice și emoționale asupra copiilor și performanțelor 
lor școlare?

2. Cum se poate valorifica ADHD într-un mod avantajos pentru elevi? 

3. Puteți interpreta cele 7 tipuri de ADHD într-o manieră mai didactică? De ce?

Când este scanat creierul, există anomalii la nivelul lobului temporal și o activitate 
scăzută la nivelul cortexului prefrontal.

C. Tipul 5: ADD limbic

ADD limbic arată ca o combinație de distimie sau tristețe cronică și ADD. Simptomele 
sunt proasta dispoziție, nivelul scăzut de energie, sentimente frecvente de neajutorare 
sau vină excesivă și o stimă de sine scăzută cronică. Nu este o tulburare de 
comportament. Acest tip este cauzat de o activitate excesivă în partea limbică a 
creierului (centrul de control al dispoziției) și de o activitate redusă prefrontal.

C. Tipul 6: ADD inel de foc

Simptomele ADD inel de foc includ: hipersensibilitatea la mediu — în special zgomotul, 
lumina, atingerea, perioadele de comportament de opoziție; dispozițiile imprevizibile; 
vorbitul rapid; îngrijorarea și obsesia. Pacienții cu acest tip de ADD nu au un cortex 
hipoactiv ca în cazul ADD clasic și neatent. Întregul lor creier este hiperactiv. La 
scanările creierului, arată ca un inel de hiperactivitate în jurul creierului.

C. Tipul 7: ADD anxios

Persoanele cu acest tip au simptomele distinctive ale ADD și sunt anxioși, tensionați, 
au simptome de stres fizic precum durerile de cap și durerile de stomac, prevăd cele 
mai negative scenarii și se blochează în situații care provoacă anxietatea, mai ales cele 
în care pot fi judecați. Când este scanat creierul, există o activitate intensă la nivelul 
ganglionilor bazali, structuri mari din interiorul creierului care ajută la producerea 
dopaminei. Acesta este opusul celor mai multe tipuri de ADD.
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Practică

Ce nu se face în clasă 

Nu fiți negativi în clasă 

Nu fiți copleșiți 

Nu lăsați zgomotul din clasă să preia controlul

Nu ignorați barierele pentru concentrare în clasă 

Nu începeți cu ideea că ADHD se manifestă egal pentru toți elevii

Acum veți citi o listă ADHD cu Ce se face și Ce nu se face care se aplică în clasă. 

Ce se face în clasă

Împărțiți sarcinile/activitățile în „părți ușor de gestionat”

Limitați distragerile

Încurajați gândirea cu voce tare

Creați și aplicați un plan individualizat de predare/lecție

Faceți pauze

Aplicați-vă cunoștințele

Acum este momentul să vă gândiți la clasa dvs. și să începeți să adaptați „lecția 
învățată” pentru a avea un impact semnificativ. 

Acum este momentul să vă gândiți la clasa dvs. și să începeți să adaptați „lecția 
învățată” pentru a avea un impact semnificativ. 
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Listă de verificare

5 modalități ppentru a susține mai bine elevii cu ADHD 

Mai jos veți citi o scurtă listă cu lucrurile pe care le puteți face pentru a vă susține elevii 
care au ADHD.

1 Mențineți o atitudine pozitivă pentru a vă conecta cu elevul dvs. cu ADHD 

2 Oferiți ajutor prin crearea de instrucțiuni ușor-de-urmărit pentru activitățile 

3 Evitați să stabiliți „o reputație proastă” pentru elevul dvs. cu ADHD în clasă

4 Cereți unui voluntar din clasă să repete sarciniles

5 Purtați-vă ca un profesor sensibil față de preferințele elevilor cu ADHD
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Test

Răspunsuri

1c, 2b, 3a, 4b, 5c.

4. Elevii cu ADD neatent:

a) Sunt hiperactivi sau impulsivi

b) Nu sunt hiperactivi sau impulsivi

c) Sunt anxioși, tensionați

5. Sentimentele de neajutorare și de stimă de sine scăzută cronică 
sunt asociate cu:

a) ADD anxios

b) ADD inel de foc

c) ADD limbic

1. Simptomele de distractibilitate și hiperactivitate pentru un elev cu 
ADD sunt legate de:

a) Tipul 2: ADD neatent 

b) Tipul 3: ADD supraconcentrat 

c) Tipul 1: ADD clasic 

2. Cum se manifestă ADHD?

a) ADHD este o manifestare comună pentru toți cei afectați

b) ADHD este o manifestare comună pentru toți cei afectați

c) ADHD nu se manifestă

3. Studenții cu lob temporal ADD:

a) Au probleme cu învățarea, memoria și comportamentul

b) Au o memorie bună

c) Au manifestări de agresivitate

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un test scurt pentru a verifica faptul că ați înțeles puncte ale modulului.
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Progres

3. Cum sunteți motivat să luați măsuri pentru a declanșa potențialul gândirii 
ADHD? 

Reflectați asupra modulului

În această secțiune finală, gândiți-vă la ceea ce ați învățat din acest modul și cum 
puteți utiliza aceste cunoștințe în viața dvs. profesională de zi cu zi.

1. Care sunt informațiile pe care le-ați aflat din acest modul cu privire la motivele 
pentru care elevii cu ADHD au nevoi sociale și de învățare specifice? 

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a acomoda nevoile de bază 
ale elevilor cu ADHD? 


