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Când vine vorba de creșterea sau de a lucrul cu copiii, este 
fundamental să știm, faptul că preşkolarii sunt diferiți 
- au puncte forte și domenii care trebuie îmbunătățite. 
Rolul cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
într-o instituție este de a oferi un mediu de învățare în 
care fiecare copil să se poată dezvolta optim. Un mediu 
susținător care: 

 » ia în considerare și apreciază baza și 
diversitatea experiențelor copiilor;

 » susține dezvoltarea, le provoacă și le 
oferă un sentiment de succes;

 » implică copilul în propria învățare 
și dezvoltare - învățare activă;

 » ține cont de vârstă și etapa de maturitate;
 » construiește o imagine de sine pozitivă;
 » oferă o atmosferă caldă, primitoare, grijulie;
 » asigură siguranță emoțională în 

timpul activității educaționale;
 » le oferă copiilor oportunitatea de a-și 

exprima opiniile și de a participa la decizii 
cu privire la educația și formarea lor.

Pe lângă asigurarea unui mediu care sprijină și facilitează 
dezvoltarea socială, emoțională, intelectuală și fizică a 
copiilor, cadrele didactice din învățământul preșcolar 
ar trebui să acorde o atenție specială copiilor cu nevoi 
educative speciale atipice. Atât pentru etapele de 
dezvoltare tipice, cât și pentru cele diferite:

 » trebuie să observăm de îndeaproape și într-
un mod obiectiv comportamentul acestora;

 » să înțelegem cauzele care stau la 
baza comportamentului lor;

 » trebuie să planificăm cu atenție ce alte metode 
folosim pentru a promova dezvoltarea lor;

 » trebuie să evaluăm continuu dacă strategia pe 
care o alegem este într-adevăr eficientă pentru 
copilul respectiv, ca individ, într-o situație dată.

Acest ghid a fost realizat cu intenția de a ajuta cadrele 
didactice din grădinițe să lucreze cu copii care au 
un comportament tip ADHD sau care prezintă un 
comportament provocator.

În acest proiect, am creat două manuale, unul pentru 
părinți / tutori și unul pentru cadrele didactice din 
învățământul preșcolar – aceste două manuale dacă 
sunt utilizate simultan, instituția și familia pot lucra 
împreună pentru a sprijini copilul. Manualele au fost 
realizate în colaborare cu specialiști în dezvoltarea 
prematură a copiilor, cu cadre didactice din grădiniță și 
părinți, combinând cunoștințele și experiența lor cu cele 
mai actualizate cercetări cu privire la modul de implicare 
și susținere a copiilor cu comportamente ADHD sau 
manifestări tip ADHD.

În primele două capitole, este discutat fondul teoretic al 
dezvoltării copilăriei timpurii și fenomenului ADHD, iar 
capitolele următoare, bazate pe aceste informații, oferă 
puncte de reper practice, tehnici și metode aplicabile. 

Sperăm că multe situații și fenomene familiare vor fi 
discutate și citite, prin care profesioniștii își vor îmbogăți 
practicile aplicabile de zi cu zi.  

Să	nu	uităm,	fiecare	copil	este	diferit,	fiecare	comunitate	este	di-
ferită.	Selectați	metodele,	aplicați-le	treptat!	Pentru	o	cchimbare	
reală	este	nevoie	de	încercări multiple,	timp	și	perseverență!

 

Introducere 

Acest ghid a fost elaborat pentru acele persoane care lucrează în educației timpurii 
cu acei copii care au tulburări de deficit de atenție / hiperactivitate (Attention Deficit/
Hyperactivity Disorder - ADHD) sau prezintă comportamente asemănătoare cu ADHD. 
Prin ADHD ne referim la fenomene precum impulsivitate exagerată, hiperactivitatea 
(sau excesul de mobilitate) și / sau dificultatea de a-și menține atenția. Dificultățile din 
aceste zone sunt legate de starea neurodezvoltată cunoscută sub numele de ADHD, 
care poate afecta dezvoltarea unui individ de la naștere, în perioada copilăriei și inclusiv 
la vârsta adultă. Având în vedere că aceste probleme pot fi prezente încă de la naștere, 
cu cât sunt identificate și tratate mai devreme, cu atât mai bine pentru individul care va 
putea dezvolta abilități de luptă, iar cei din jurul său vor dobândi cunoștințe și înțelegere, 
ceea ce poate reduce impactul negativ al stării de dezvoltare asupra vieții lor. Copiii pot 
prezenta comportamente similare fără a fi diagnosticați cu ADHD, în acest caz, vorbim de 
comportamente asemănătoare cu ADHD.
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1. Cum se dezvoltă copiii

1.1 Dezvoltarea emoțională, comportamentală și cognitivă în perioada copilăriei timpurii  

Rezultatele scontate ale învățării: 
La sfârșitul capitolului:

 » Veți Înțelege cum majoritatea copiilor 
dezvoltă abilitatea de a gestiona 
emoțiile și comportamentele

 » Veți Înțelege rolul mediului înconjurător 
în dezvoltarea acestei abilități

Fiecare copil este unic și are un potențial extraordi-
nar pentru învățare – ne-am născut cu posibilitatea și 
nevoia descoperirii de sine dar și a mediului înconjurător. 
Astfel, depinde de noi, în calitate de adulți, să profităm de 
aceste tendințe naturale și să creăm cel mai bun mediu de 
învățare pentru copiii cu care lucrăm împreună.

Dezvoltarea tipică: 
Prin dezvoltare tipică înțelegem un lucru foarte complex, 
care diferă la fiecare copil în parte. Acest lucru este valabil 
mai ales în primii ani în ceea ce privește timpul și ritmul 
de dezvoltare. De exemplu, copiii încep să vorbească la 
vârste între 18 și 24 de luni, dar unii știu să vorbească și mai 
devreme, în timp ce alții (fără a discuta despre o problemă 
de dezvoltare) s-ar putea să nu vorbească până la vârsta de 
doi ani.

Știm, așadar, că ritmul dezvoltării variază de la un copil 
la altul. Prin urmare, la copiii mici, la dezvoltarea unor 
abilități individuale există o perioadă destul de largă de 
vârstă care considerate „dezvoltăreă normale”. Anumite 
abilități apar relativ târziu la unii copii. Există diverse 
motive pentru aceasta, multe dintre ele nu sunt deloc 
problematice. 

Totodată, când ne dăm seama că copiii ating anumite 
repere ale dezvoltării mai lent decât colegii lor, acesta 
poate indica faptul că trebuie să acordăm mai multă 
atenție dezvoltării lor sau să acordăm copilului mai multă 
atenţie.

Când ne gândim la dezvoltarea „normală”, avem 
o imagine preconcepută în capul nostru despre ce 
înseamnă un „copil bun”. Este considerat ca fiind 
dezvoltare normală dacă bebelușul, și apoi copilul care 
începe să meargă, este în ritm aproximativ mediu cu ce-
le descrise în manual. Un astfel de copil nu face lucrurile 
prea devreme și nu întârzie cu unele etape de dezvoltare.

În societatea noastră de azi, tindem să ne concentrăm 
asupra a ceea ce noi considerăm că este ”bun” sau 
”normal”pentru copil; acești copii sunt considerați că 
mănâncă bine, plâng puțin, se joacă frumos cu alți copii, 
vorbesc cu respect cu adulții, stau liniștiți când li se cere și 
acordă întotdeauna atenție la ceea ce li se spune. Acești 
copii chiar nu există, sau cel puțin sunt în minoritate.

Există diferențe individuale enorme între copii și 
în cazul dezvoltării tipice și într-o anumită măsură, 
comportamentele pe care noi ca adulți care ne ocupăm 
de copii, le considerăm dificile fac parte din dezvoltarea 
sănătoasă. De exemplu, în jurul vârstei de 2 ani (uneori 
denumită „perioada rezistenței”), copiii încep să 
manifeste rezistență. Deși acest comportament poate 
constitui o provocare pentru cadrul didactic sau pentru 
părinți, dar este important pentru dezvoltarea normală 
a independenței copilului. În calitate de educatori, 
înțelegem că acesta este un lucru prin care trec pentru a 
deveni niște tineri și apoi adulți autonomi.

Trebuie să nefie clar, că dezvoltarea copilului nu are loc 
fără interacțiunea factorilor de mediu. De fapt, mediul 
copilului (adică lumea fizică și socială) are un impact mare 
asupra dezvoltării unui copil. Dacă copiii se comportă în 
moduri care pot însemna provocare atât cadrelor didactice 
cât și celorlalți copii din grupă, acesat ne cauzează 
dificultăți în cursul acomodării în mediul din grădiniță 
sau în comunitatea respectivă, și acest lucru poate avea ca 
rezultat că respectivul copil va fi etichetat ca ”problemă”. 

Fiecare copil are multe calități și caracteristici diferi-
te, fiecare dintre ele având laturile pozitive împreună cu 
provocările percepute. În calitate de cadre didactice trebui 
să ne străduim să vedem punctele forte și capacități-
le copilului în cauză și să luăm în considerare care este 
comportamentul său sau dacă  încearcă să comunice cu 
noi. 

Să nu uităm că, copiii mici experimentează aceeași gamă 
de emoții ca și adulții, dar nu au dezvoltat încă limbajul 
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sau modalitățile prin care își pot comunica sentimentele. 
De exemplu, uneori izbucnirile precum furia sau 
agresiunea sunt singura modalitate prin care un copil ne 
poate spune ceva. Pot fi trişti, răniti sau le este foame. Tre-
buie să încercăm întotdeauna să înțelegem de ce un copil 
prezintă comportamente provocatoare, care sunt factorii 
care stau la baza acestora sau care le declanșează (de 
exemplu, dezvoltarea întârziată, mediul sau o combinație 
a celor doi) pentru a face față problemei reale.

Încă din copilărie, este un drum lung cât timp un copil 

 » îşi va asuma responsabilității pentru sine;
 » va înțelege, jocul, lucrul cu ceilalți;
 » va avea strategii eficiente de luptă;
 » va putea rezolva problemele independent;
 » va putea controla comportamentul său și 

va reacționa corespunzător la situații;
 » va avea o imagine de sine pozitivă și realistă;
 » și va deveni un adult care înțelege și își 

poate controla emoțiile și comportamentul 
și se simte compătimitor cu ceilalți.

Unde se realizează dezvoltarea?
Dezvoltarea la copii se realizează pe nenumărate 
planuri și include toate componentele de dezvoltare 
pe o gamă largă. Pentru ca aceste abilități enumerate 
să fie asimilate de copilul aflat în dezvoltare, multe 
componente trebuie să se desfășorea împreună în 
mod eficient. Pentru a înțelege dezvoltarea copilăriei, 
trebuie să fim conștienți și să observăm:

 » dezvoltarea biologică (fondul 
genetic și funcția creierului);

 » dezvoltarea fizică (fizic, percepție și mișcare);
 » dezvoltarea cognitivă (aptitudini 

și procese de gândire);
 » dezvoltarea simțurilor (cum interpretează 

și reacționează la experiențele pe 
care le primesc prin simțuri);

 » dezvoltarea spirituală (cum gândesc și ce 
simt despre ei înșiși și despre ceilalți);

 » dezvoltare socială (relații prietenoase, 
familiale, comunitare);

 » comportamentul (ceea ce vedem);
 » mediul cultural (culturile diferite au așteptări 

diferite, iar copiii învață ceea ce văd);
 » mediul fizic (cum să facă față zgomotului / 

luminii, mediul în care învață și se dezvoltă).
Maturizarea sistemului nervos, dezvoltarea corporală, 
dezvoltarea cognitivă și experiențele psihologice cât 
și schimbările sociale sunt inseparabile. Dezvolta-
rea este holistică, toți factorii sunt interconectați și se 
influențează reciproc.  

Când vine vorba de înțelegerea comportamentului 
unui copil mic, trebuie să luăm în considerare împreună 

acești factori biologici, psihologici, sociali și culturali. 
De exemplu, dezvoltarea socială nu este influențată 
doar de fiziologie (dezvoltarea neurologică și motorie), 
dar este influențată în mare măsură de oportunitățile 
de interacțiune cu alte persoane. În acest fel, copiii 
învață anumite limbi și anumite norme, ritualuri și 
comportamente de la oamenii și grupurile din care fac 
parte.

În urma a zeci de ani de cercetări privind dezvoltarea 
copilului, știm cât de mult contează alți oameni din 
mediul copilului. Include părinții / bunicii (copiii) / 
îngrijitorul (copilului) și alți adulți care au grijă de aceştia. 
În primii ani, cadrul didactic din grădiniță joacă un rol 
crucial în crearea acestui mediu grijuliu și de susținere1. 

Principalele caracteristici ale mediului:

 » copilul simte că este înțeles, acceptat și apreciat;
 » copilul are ocazia să se exprime și 

să învețe să-și controleze emoțiile, 
impulsurile și comportamentul;

 » prezența, atenția și afecțiunea adulților de care 
dispune copilul, îl vor ajuta pe copil să rezolve 
eficient problema, să facă față dificultății, să 
o proceseze și să reducă stresul rezultat;

 » copilului i se trasează granițe și structuri care 
oferă un sentiment de securitate și reguli clare;

 » copilul are oportunități de dezvoltare socială, 
împreună cu adulți și alți copii (de exemplu, 
cum să se conecteze cu o altă persoană, cum 
să se alăture unui grup, cum să coopereze și 
cum să fie empatic). (Schaffer & Kipp, 2014).

Autoreglarea
Autoreglarea se referă la procese complexe care vă permit 
să răspundeți în mod flexibil și adecvat la cerințele în 
continuă schimbare și volatile ale copilului dvs. și, ulterior, 
ale mediului dvs. adult. Dezvoltarea autoreglării este un 
element esențial între  dezvoltarea tipică a copilului și 
joaca. De asemenea, un rol important în afecțiune este 
cunoscută sub numele de tulburări de deficit de atenție / 
hiperactivitate (ADHD).

Autoreglarea permite să ne controlăm și, dacă este 
necesar, ne modificăm gândurile, sentimentele și 
comportamentele pentru a ne atinge obiectivele sau 
pentru a ne adapta unei situații. De exemplu, cum 
reacționează copiii când un alt copil îi ia jucăria cu ca-
re se joacă? Cel mai probabil  toți copiii se simt frustrați, 
dar nu fiecare copil reacționează la fel. Unii copii (care 
au abilități de autoreglare mai avansate) pot alege 
să vorbească cu un adult sau să se implice într-o altă 
joacă. Un alt copil ar putea încerca să recupereze jucăria 
respectivă și eventual îl poate lovi pe colegul său. Ne 
confruntăm cu multe provocări similare de-a lungul vieții 
noastre. De exemplu, la vârsta adultă, un alt șofer ne po-
ate tăia calea brusc sau un coleg ne poate vorbi la o întâl-
nire într-un mod care ne enervează -iar modul în care 
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reacționăm depinde de nivelul la care ne dezvoltăm abi-
litățile de autoreglare.

Autoreglarea joacă un rol central în modul în care ne fo-
losim funcțiile noastre de atenție și executive, care ne 
ajută să identificăm o anumită situație, să proiectăm 
și să manifestăm un comportament adecvat (Berger, 
2011). Vom vedea mai târziu că difcultățile (autoreglării și 
funcțiile executive) se află în spatele comportamentelor 
asemănătoare cu ADHD sau provocatoare.

O parte din autoreglare este reglarea emoțiilor: 
capacitatea de a simți emoții și de a le exprima la nivelul 
potrivit; și le schimbă pentru a se adapta cerințelor unui 
anumit mediu sau o anumită situație (Lakatos, 2011).  De 
exemplu, toți obișnuim să plângem. Cu toate acestea, 
modul în care plângem se schimbă în mod constant de-a 
lungul vieții noastre ca urmare a dezvoltării autoreglării 
sentimentelor. Gândiți-vă la un copil de 2 ani care cade 
la  locul de joacă - speriat și eventual lovindu-se la ge-
nunchi. Este normal să izbucnești în lacrimi - plânsul 
apare continuu un timp. Acest lucru nu este considerat 
„normal”, dar dacă un tânăr de 16 ani ar reacționa astfel, 
nu am mai considera că este un răspuns comportamental 
tipic. Motivul pentru care nu vedem în general astfel de 
comportamente extreme la vârsta de 16 ani este faptul că, 
deși pot simți aceeași spaimă și durere în ceea ce privește 
vătămarea, au dezvoltat deja o serie de alte abilități (de 
exemplu, conștientizarea de sine, conștientizarea socială, 
autocompătimirea) pentru ei să-și trateze diferit emoțiile 
și răspunsurile emoționale.

Promovarea autoreglării la copiii mici este importantă 
deoarece dezvoltă următoarele abilități:

 » auto-controlul,
 » perseverenta,
 » capacitatea de luare a deciziilor,
 » gestionarea conflictelor,
 » capacitatea de a depune un efort persistent,
 » fixarea obiectivelor,
 » manifestarea eficiență (adică 

executarea eficientă a sarcinilor)
 » aptitudini pentru rezolvarea problemelor,
 » dezvoltarea interesului de sine și asertivitatea
 » respectul,
 » toleranță,
 » interiorizarea compasiunii, care este 

importantă pentru empatie (Molnár, 2009).
Una dintre cele mai importante perioade în dezvol-
tarea autoreglării este copilăria timpurie. O parte din 
abilitate se naște cu noi (adică este prezentă de la naștere 
și este legată de dezvoltarea sistemului nervos), dar 
dezvoltarea autoreglării este foarte mult influențată de 
mediul copilului și cercetările arată că multe dintre aceste 
abilități pot fi predate.

Sugarul și copilul, împreună cu sprijinul adultului care îl 
îngrijește, își reglează comportamentul și se adaptează 

(aliniază lumile interioare și exterioare) la lume. Pe mă-
sură ce copilul se dezvoltă, rolul adultului se schimbă 
odată cu vârsta, iar dependența copilului de adult trebuie 
să scadă, dar chiar și la sfârșitul preșcolarităţii, există o 
nevoie semnificativă ca un educator să joace un rol activ 
în autoreglarea și reglerea sentimentelor copilului.

Multe dintre acestea depind de observarea eficientă a 
adultului și de abilitățile de rezolvare a problemelor. Cei 
care sprijină ar trebui să monitorizeze cu atenție copilul 
pentru a înțelege dezvoltarea individuală pentru a o îm-
bunătăţi, pentru a oferi feedback și asistență corespunză-
toare copilului. Dacă este realizată în mod eficient, copilul 
va folosi acest lucru pentru a deveni mai îndemânatic în 
oferirea răspunsului  privind controlul comportamen-
tului și emoțiilor sale. Acesta este, de obicei, un proces, 
deoarece abilitățile necesită timp și încercare pentru a 
se dezvolta. Acest proces de învățare și experiență are 
loc în contextul vieții de zi cu zi și pune responsabilitatea 
educatorului, părinților, îngrijitorului și altor adulți care 
au grijă să fie atenți, sensibili și responsabili.

Părinte	respondent, îngrijitorul sau cadrul didactic de la 
grădiniță

 » recunoaște și interpretează corect semnalele 
de comportament ale copilului;

 » le răspunde în timp util și adecvat;
 » își adaptează răspunsurile la starea de 

dezvoltare și circumstanțele copilului.
În acest fel, copilul învață treptat, își interpretează 
sentimentele, descoperă, învață despre sine sau pe 
sine și despre reacțiile sale și devine mai autonom în 
managementul și reglementarea lor.

„Părintele care reglementează bine”, părinte iubitor, 
îngrijitorul, cadrul didactic de la grădiniță

 » susține manifestările de 
independență ale copilului;

 » manifestă un comportament 
 » - consecvent;
 » - structurat;
 » - previzibil, calculabil;
 » este o parte activă în viața 

copilului (Grolnick, 2009).
Capacitatea de autoreglare, se naște cu noi, dar dez-
voltarea ei depinde de alte caracteristici individuale și 
de potențialul nostru de dezvoltare prezent în mediul 
nostru.

Pentru a înțelege pe deplin autoreglarea (pentru a ajuta 
eficient un copil cu un comportament asemănător cu 
ADHD sau cu un comportament provocator), trebuie să 
analizăm cum se dezvoltă această caracteristică.
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În primul an de viață
Inițial, copilul poate distinge între stimuli plăcuți 
și neplăcuți. Aspirația de autoreglare se manifestă 
în comportamentul său: stimuli	neplăcuți care evocă 
distanțarea (de exemplu, întoarcerea capului, închiderea 
ochilor), stimuli	plăcuți care evocă o încercare de abordare 
a stimulului. Exemple de comportamente efective de 
autoreglare includ:

 » suptul de degete / tetine utilizate 
pentru auto-calmare,

 » schimbarea direcției de atenție (ex.să fie atent 
la o jucărie interesantă timp de o secundă);

 » ajutor extern (de ex. plâns).
În primele șase luni, bebelusul invata sa-si regleze 
ciclul de somn și starea  de trezire si  îşi imbunatateste 
semnificativ controlul motoric senzorial, învață cum să-
și folosească corpul, pentru a apuca anumite obiecte, sa 
le prinda voluntar, sa le duca de la o mână la alta, etc. 
(Whitebread et al., 2012)

La această vârstă, indicii lor  comportamentali sunt în 
mod evident pentru scopuri sociale, arată o „referință 
socială”, știu la cine să apeleze dacă au nevoie de sprijin 
și tind să caute persoane specifice în mediul lor. De 
exemplu, atunci când aud un sunet nou sau inconfortabil 
și întâlnesc o jucărie neașteptată, ei se pot uita la un 
adult în care au încredere pentru a-i evalua expresia 
facială, reacția lui, pentru ca și ei să reacționeze în 
consecință. Când văd frica pe fața unui adult, vor evalua 
acea experiență ca fiind negativă, iar dacă văd bucurie, 
îndemn, se apropie de el  cu interes.

Până la vârsta de un an, emoțiile de bază (furie, 
bucurie, interes, tristețe, frică) pot fi identificate și în 
comportamentul copilului.

Pe lângă dezvoltarea tuturor acestor abilități, în perioada 
copilăriei, copilul se autoreglează prin implicarea activă 
și afectuoasă a unui adult care joacă un rol semnificativ în 
viața copilului.

În al doilea an de viață:
La această vârstă, copiii își dau treptat seama că gândurile 
și emoțiile oamenilor nu sunt aceleași cu ale lor.

Ei încep să aibă obiective definite; își îmbunătăţesc  
abilitatea de a-și aminti obiectivele și de a face eforturi 
pentru a le atinge. Drept urmare, capacitatea lor de 
a-și menține atenția este îmbunătățită și mai puțin 
distragătoare. Cu un sprijin adecvat, ei pot, într-o anumită 
măsură, să întârzie îndeplinirea nevoilor lor și să lucreze 
pentru a-și atinge obiectivele sau pentru a obține ceea ce își 
doresc.

Cu toate acestea, autoreglarea este încă un efort pentru 
ei. Încă le este dificil să-și controleze răspunsurile emoțio-
nale imediate, dar sunt capabili, de exemplu, să aștepte 
puțin mai mult pentru a mânca când le este foame sau să 
își exprime mânia sau frustrarea într-un mod mai puțin 
intens.

Dezvoltarea vorbirii se dezvoltă, de asemenea, într-un 
ritm rapid la această vârstă: înțeleg multe instrucțiuni 
verbale și sunt capabili să obțină mai mult control asupra 
mediului lor cu un cuvânt sau o combinație de cuvinte. 
De exemplu, un copil poate indica faptul că dorește să se 
joace spunând „jucărie” și acest lucru va duce la oferirea 
lui sau a ei. De la vârsta de doi ani, copiii folosesc cuvinte 
pentru a descrie conținutul emoțional; dar recunoașterea 
emoțională și identificarea emoțiilor sunt și mai departe 
van (Cole & Cole, 2006). 

De la trei la șase ani:
La această vârstă, un copil este cel mai în măsură să 
cunoască lumea din propriul său punct de vedere. 
Totodată, contrar presupunerilor generale, conform 
cercetărilor, copiii la această vârstă sunt capabili să 
înțeleagă punctul de vedere al celorlalți și pot empatiza 
cu ceilalți cu mult înainte de vârsta de 3 ani. O dez-
voltare vizibilă se prezintă în capacitatea lor de a ci-
ti mintea (teoria conștiinței), adică într-o situație dată 
încep să înțeleagă că cealaltă persoană este o ființă 
separată, capabilă să se imagineze în poziția celuilalt și 
să empatizeze cu perspectiva sau sentimentele celeilalte 
persoan(Győri, 2004). 

La această vârstă, copiii manifestă din ce în ce mai multe 
semne de a-și putea regla comportamentul și (mai 
important) de a-l putea adapta la cerințele unei situații 
date. Ei folosesc deja reguli pentru ei și pentru alții, aceste 
reguli de comportament (de exemplu, își scot pantofii 
când intrăm în apartament) sunt înțelese, respectate și 
respectate de copil și puse în aplicare de către ceilalți. 
Aceștia pot înțelege unele situații simple și pot începe să 
dezvolte strategii și planuri de rezolvare a problemelor 
din aceste situații, deseori bazate pe respectarea strictă a 
regulilor specifice.

Pe măsură ce se maturizează și creierul lor evoluează, pot 
aștepta mai mult pentru nevoile, dorințele lor.

Cu capacitatea sa de atenție în continuă evoluție, este 
capabil să se concentreze asupra unei anumite sarcini. 
Odată cu dezvoltarea abilităților lor emoționale și de 
gândire, vor fi mai capabili să se despartă de persoana 
iubită pentru mai mult timp.

Pe lângă contextele de mediu (mediu fizic, experiențe 
trecute, familie, comunitate etc.), ereditatea și 
temperamentul joacă un rol major în dezvoltarea 
copilului (Ferenczi, 2011).Dincolo de diferențele 
individuale, copiii se nasc cu caracteristici și tendințe 
comportamentale diferite și, ca urmare, reacționează 
în moduri specifice mediului.  După cum vă așteptați 
în toate aspectele dezvoltării, autoreglarea va arăta 
diferențele individuale obișnuite între copii. Unii copii 
sunt mai capabili să satisfacă cerințele mediului. (De 
exemplu, există copii care pot urma cererea unui adult și 
să nu atingă ciocolata de pe masă), cât timp există copii 
cărora le este dificil să facă acest lucru. 
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Autoreglarea se dezvoltă pe deplin la vârsta adultă, dar 
continuă să evolueze și să se dezvolte în timp.

Autoreglarea necorespunzătoare sau gestionarea 
inadecvată a problemelor din acest domeniu poate 
contribui la apariția unor comportamente provocatoare / 
comportamente asemănătoare cu ADHD (Lakatos, 2011). 
Prin urmare, este un obiectiv important de dezvoltare și 
educare pentru un copil la această vârstă, pentru a-și dez-
volta următoarele aptitudini:

 » să fie capabil să identifice emoțiile;
 » să aibă vocabularul adecvat pentru 

a descrie stările emoționale
 » să fie capabil să-și exprime 

emoțiile într-un mod adecvat;
 » să fie capabil să modifice 

sau să-și regleze emoțiile, de 
exemplu, să poată folosi o serie 
de strategii de luptă pentru a se 
liniști sau a distrage atenția;

 »  să fie capabil să se împace 
cu stările emoționale și cu 
gândurile pentru a atinge scopul 
sau pentru a finaliza o sarcină.

Verificați-vă cunoștințele:
 » Pentru a avea o înțelegere ho-

listică a dezvoltării, ce factori 
trebuie luați în considerare?

 » Care sunt caracte-
risticile unui mediu grijuliu?

 » Care sunt caracteristicile prin-
cipale ale autoreglării?

 » De ce este important să se spriji-
ne autoreglarea la copiii mici?

 » Ce obiective de dezvoltare pot fi stabili-
te pentru dezvoltarea autoreglării la copi-
ii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani?

1.2. Înțelegerea comportamentelor caracteristice din perioada copilăriei timpurii 
          și comportamentele provocatoare

Scopuri de învățare: 
La sfârșitul capitolului:

 » veți înțelege când, cum și de ce comportamen-
tul unui copil poate da naștere la îngrijorare

 » veți înțelege cum comportamentul copilu-
lui este judecat și cum este influențat de 
propriile noastre păreri culturale. 

După cum am menționat anterior, fiecare copil se 
dezvoltă în ritmul său, și ei diferă foarte mult și din 
punctul de vedere a formării comportamentale.

Acesta este motivul pentru care tabelele repere de dezvol-
tare (multe dintre ele online sau în literatura de specialita-
te) oferă o gamă largă atunci când se aşteaptă un anumit 
comportament. Este dincolo de domeniul de aplicare al 
acestui manual să ilustrăm în profunzime dezvoltarea 
tipică, dar este important să reținem că ne uităm la 

„comportament provocator” în lumina a ceea ce poate fi 
de așteptat în acest interval de timp larg.

Ce înțelegem prin comportament provocator? 
În acest manual, am introdus termenul „comportament 
provocator” în locul problemei de comportament, 
deoarece termenul problemă referitor la un copil, de 
multe ori ne dirijează gândirea într-o direcție negativă.  

Comportamentul provocator mută atenția de la copil la 
contextul mai larg: Comportamentul unui copil poate 
însemna provocare pentru numeroase persoane, pentru 
părinți, frați, alți copii din grupul de colegi ai copilului și 
pentru cadrele didactice.  

IMAGINEA 2. SEMAFORUL PENTRU PREZENTAREA  
CONTROLULUI TEMPERAMENTULUI
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Dar este, de asemenea, o provocare pentru copilul care nu 
a dezvoltat încă strategiile de coping necesare pentru a 
satisface cerințele mediului.

Comportamente provocatoare apar la toți copiii, în 
special la copilăria timpurie. Aceasta face parte din dez-
voltarea tipică. Acest lucru se datorează în mare parte 
faptului că, copiii se dezvoltă foarte repede în acești ani 
și trebuie să dezvolte multe abilități pentru a-și controla 
propriile emoții, gânduri și acțiuni și să facă rost de o 
anumită independență. Astfel, la grădiniță, educatorii 
întâmpină multe comportamente pe care le percep ca 
fiind provocatoare.

Exemple la anumite comportamente, care pot fi trăite ca 
o provocare de către un cadru didactic:

 » exprimarea nepotrivită, la prima vedere, a furiei;
 » izbucniri emoționale;
 » agresiune fizică sau verbală față 

de tine sau de ceilalți;
 » comportament perturbator;
 » comportament rezistent sau nesupunere;
 » activitate excesivă;
 » comportament perturbator;
 » anxietate, retragere;
 » dificultăți de separare;
 » controlul sau dominarea comportamentului 

Ce cauzează comportamentul provocator?
Ceea ce vedem ca educatori, sunt acțiunile sau 
comportamentul extern evident al copilului. Cu toate 
acestea, este esențial să regândiți ceea ce poate fi în 
fundal, care este fundamentul său sau ce provoacă un 
comportament provocator?

Pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegem starea ac-
tuală a copilului:

Comportamentul oamenilor este, în parte, un răspuns la 
ceea ce gândesc sau simt la un moment dat (de exemplu, 
gândiți-vă la modul în care vorbim cu ceilalți când suntem 
nervoși etc.)

De asemenea, comportamentul copiilor este influențat 
de modul în care se simt, de exemplu, pot ieși din fire 
dacă

 » sunt bolnavi;
 » sunt obosiți;
 » le este foame;
 » se simt copleșiţi emoțional;
 » sunt supraîncărcați cu experiențe 

senzoriale (mediu prea stimulant);
 » nu se simt în siguranță.

Să înțelegem impactul mediului actual al 
copilului 
Cadrele didactice de la grădiniță ar trebui să fie, 
de asemenea, conştiente de faptul că cerințele și 
provocările mediului pot influența comportamentul. 
Comportamentul apare într-un context specific, dar 
este influențat de mulți factori. Când ne gândim la un 
comportament, trebuie să ne întrebăm dacă există ceva 
în mediul actual sau extern al copilului care să-i influ-
ențeze comportamentul.

Acest lucru este valabil și pentru comportamente 
provocatoare (adică există factori de mediu 
care contribuie la schimbarea sau reducerea) și 
comportamentele pozitive (adică există un factor de 
mediu care susține comportamentul pe care îl dorim).

Este important să menționăm impactul mediului sen-
zorial - nu toți copiii răspund la impresii senzoriale 
(de exemplu, atingere, miros, mișcare), iar unii copii 
pot experimenta un stimul aparent inofensiv (ex. Este 
deranjat de eticheta hainei sau îi este frică într-un mod 
extrem pe o suprafață instabilă).

Un comportament provocator al copilului poate fi 
provocat de o trăire potențial puternică sau o schimbare 
mai mare în viața lor, cum ar fi

 » mutare,
 » nașterea fratelui mai mic,
 » începerea grădiniței, schimbarea grupei / clasei, 

întoarcerea din vacanță / vacanța școlară
 » nu este în măsură să comunice verbal o nevoie;
 » un cadru didactic nou.

De menționat este faptul că comportamentele 
provocatoare pot apărea și ca răspuns la schimbări apa-
rent mici, caresunt trăite în mod intens de copil. Unii 
copii (în special cei care au dificultăți în funcțiile lor de 
conducere, despre care vom discuta mai târziu în acest 
manual) au dificultăți de adaptare (de exemplu, își 
schimbă sarcina sau își încheie siesta).

Deci, atunci când apare un comportament provocator, 
este important să ne gândim, „Ce se întâmplă în interi-
orul copilului acum? Cu Ce fel de cerințe vă confruntați 
acum?” Acest lucru îi permite cadrului didactic să 
modeleze situația astfel,încât să fie în ajutorul copilului.  

Să înțelegeți efectele mediilor personale și culturale.

Factorii instituționali externi pot juca, de asemenea, 
un rol în comportamentul copilului la grădiniță. De 
exemplu, atunci când o familie are un nivel ridicat de 
stres (de exemplu, divorțul, pierderea locului de muncă, 
pierderea), acesta poate avea un impact major asupra 
comportamentului copilului.

În calitate de educatori trebuie să ținem cont întotdeauna 
de ceea ce se întâmplă acasă, în familie sau în 
comunitățile de unde provin copiii.
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Fiecare persoană are propria sa istorie personală și 
culturală, care se dezvoltă prin experiențele copilăriei, în 
mod ideal în familia în care trăiește. Antropologul Franz 
Boas a folosit pentru prima dată metafora „ochelarilor 
culturali”, ceea ce presupune că nimeni nu poate percepe 
realitatea în realitatea ei deplină sau în același mod ca o 
altă ființă umană. Povestea personală a fiecăruia are un 
impact asupra „ochelarilor” prin care văd lumea (Boas, 
1989).

Atunci când observăm și judecăm cât este de provocator, 
problematic sau acceptabil comportamentul unui copil, 
atunci, noi adulții, îl privim mereu prin „ochelarii noștri 
culturali”. Acest lucru afectează modul în care reacționăm 
la copil, ceea ce la rândul său afectează comportamentul 
și dezvoltarea copilului. Copiii pot fi în multe situații  
diferiţi  și de multe ori așteptările acestor medii 
(grădiniță, școală ulterioară, casă, spațiu comunitar) nu 
sunt aceleași. Uneori, ceea ce pare a fi un comportament 
provocator în grădiniță și mai târziu în școală poate fi 
un comportament copilăresc într-un alt cadru care se 
conformează standardelor acceptate. În mod similar, 
contrariul este adevărat.

Factorii care influențează comportamentul

 » biologici: sănătate fizică, dizabilitate, 
vulnerabilitate genetică

 » biologic-psihologic: temperament, intelect
 » psihologic: respect de sine, abilități de 

coping, abilități sociale, reglarea emoțiilor
 » psihologic-social: relații de familie, traume
 » social: relații contemporane, circumstanțe 

familiale, școală, mediu
 » socio-biologice: 

efectele medicamentelor
Este foarte important să 
rețineți că încercăm mereu 
să observăm comporta-
mentul unui copil fără ju-
decată, ceea ce ar putea 
fi o consecință a „ochel-
arilor” noștri. Trebuie să 
încercăm să înțelegem 
diferitele medii, abilități 
și experiențe externe. 
Aceasta nu înseamnă că 
acceptăm comportamente 
provocatoare, ci că:

 » încercați să înțelegeți ce se află în spatele 
comportamentului (de exemplu, biologic, 
psihologic, social, cultural sau de mediu);

 » Lucrul cu părinții și copiii pentru 
a fi de acord cu anumite așteptări 
comportamentale în mediul grădiniței.

Comportamentele provocatoare apar din când în când la 
majoritatea copiilor. În multe cazuri, este dificil de spus 
dacă aceasta este doar o dificultate temporară sau un 
semn al unei probleme mai grave.

comportament

sănătate fizică, 
dizabilitate, 

vulnerabilitate genetică

temperament, 
intelect

 respect 
            de sine, abilități      
         de coping, abilități
       sociale, 
reglarea   
    emoțiilor

 relații de 
familie, 
traume

relații 
contemporane, 

circumstanțe 
familiale, școală, 

mediu

 efectele
 medica-
mentelor

IMAGINEA 3. O ILUSTRARE A OCHELARILOR CULTURALI ALE LUI 
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IMAGINEA 5. PREA MULTĂ STIMULARE POATE 
DUCE LA UN COMPORTAMENT PROVOCATOR

Este important să rețineți faptul că, chiar dacă un 
comportament provocator poate fi asociat cu o problemă 
mai gravă, cum ar fi ADHD; efectele asupra mediului, 
familiei, comunității trebuie să fie luate în considerare în 
continuare. Dacă în aceste medii înconjurătoare, copilul 
se confruntă cu dificultăți suplimentare, copilul care se 
luptă deja să facă față situației va trebui să facă față și mai 
mult și va avea nevoie de sprijin suplimentar.

Comportamentul copilului trebuie să fie decis de către 
practicantul adecvat dacă comportamentul provocator 
al copilului este cauzat de un tipar de dezvoltare tipic, o 
reacție tipică la o anumită circumstanță sau un semn al 
unei probleme de dezvoltare mai grave, cum ar fi ADHD.

În calitate de cadre didactice, avem un rol important să 
recunoaștem și să recomandăm examinarea copilului – 
iar despre acest lucru vom discuta într-un capitol ulterior.

Cu toate acestea, indiferent dacă un copil este 
diagnosticat sau nu, educatorul (și părintele) ar trebui 
să sprijine toți copiii în dezvoltarea capacității de a-și 
controla emoțiile.

Verificați cunoștințele:
 » Puteți enumera șase comportamente 

provocatoare?
 » Puteți enumera doi factori de mediu provocatori?
 » Puteți enumera doi factori personali ca-

re provoacă un comportament provocator?
 » Cum influențează cultura un com-

portament provocator?
 » Cum influențează „ochelarii noștri cul-

turali” modul în care observăm un com-
portament provocator? (de exemplu, atun-
ci când luați decizii sau luați ceva)

Referințe utilizate în capitolul 1:
Berger, A. (2011): Self-Regulation.	Brain,	Cognition	and	Development. Ame-
rican Psychological Association, Washington

Boas, F. (1989): A	Franz	Boas	reader:	the	shaping	of	American	anthropo-
logy,	1883–1911. University of Chicago Press.

Cole, M., Cole, Sh. (2006): Fejlődéslélektan.	Osiris, Budapest

Ferenczi Sz. Gy.	(2011): A szülő és a gyermek adottságai: temperamen-
tum, személyiség – az egymásrahangolódás lehetőségei. In:	Biztos	
Kezdet	Kötetek	I.:	A	koragyermekkori	fejlődés	természete:	fejlődési	lépések	
és	kihívások.	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. 
282–320.

Goleman, D.	(1995):	Emotional	intelligence:	why	it	can	make	more	than	Iq.	
London: Bloomsbury.

Grolnick W.	(2009): The role of parents in facilitating autonomous 
self-regulation for education. In:	Theory	and	Research	in	Education.	7.	2.	
sz.	164–173.

Győri M.	(2004):	Az	emberi	megismerés	kibontakozása:	társas	kogníció,	em-
lékezet,	nyelv.	Gondolat, Budapest

Lakatos K. (2011): Mutasd meg érzéseidet, de szabályozd viselkedé-
sedet! Az érzelemszabályozás fejlődése. In: Biztos	Kezdet	Kötetek	II.:	A	
koragyermekkori	fejlődés	természete:	fejlődési	lépések	és	kihívások.	Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. 146–180.

Molnár É. (2009): Az önszabályozás értelmezései és elméleti megköze-
lítései. In: MAGYAR	PEDAGÓGIA.	109. évf. 4. szám. 343–364.

Schaffer D. R., Kipp, K. (2014):	Developmental	psychology.	Wadsworth, 
USA 

Whitebread, D. & Basilio, M. (2012): The Emergence and Early Develop-
ment of Self-Regulation in Young Children. Professorado, 16(1) 15–33.
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2. ADHD

2.1. Ce este de fapt ADHD? 

Scopuri de învățare: 
La sfârșitul capitolului:

 » Veți recunoaște semnele, simptomele și 
opiniile medicale actuale ale ADHD

 » Veți obține o perspectivă asupra diagnosticării 
și tratării ADHD în copilăria timpurie

Un termen din ce în ce mai obișnuit în utilizarea 
limbajului de zi cu zi, ADHD este un acronim în engleză 
pentru tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție 
(ADHD), care se referă la o tulburare neurodezvoltată 
care este asociată cu o combinație de hiperactivita-
te cu deficit de atenție și hiperactivitate. Nu toți copiii 
diagnosticați cu ADHD au dificultăți în fiecare domeniu, 
dar cel puțin unul are o problemă (American Psychiatric 
Association, 2013).

Astfel, ADHD este o tulburare neurodezvoltată, de 
obicei prezentă de la naștere și asociată cu deficiențe sau 
diferențe neurologice. ADHD poate fi asociat cu diferențe 
în dezvoltarea creierului, unele zone sunt subdezvoltate 
sau este nevoie de mai mult timp pentru a se dezvolta 
decât un copil în curs de dezvoltare. ADHD este adesea și 
de origine genetică. Poate apărea la mai mulți membri 
ai familiei și este transmisă copiilor de către unul sau mai 
mulți membri ai familiei, mamă sau tată. 

ADHD este una dintre cele mai frecvente tulburări de 
dezvoltare în copilăria timpurie și apare la cca. 5% din 
populație. (Polanczyk et al., 2007). Se dezvoltă de trei 
până la patru ori mai des la băieți decât la fete.

În același timp, fetele sunt mai susceptibile să se lupte 
cu atenția decât cu dificultățile de  hiperactivitate, care 
adesea trec neobservate și rămân nediagnosticate. Fetele 
prezintă adesea semne sau simptome abia mai târziu. 
(Murray et al., 2019).

Așa cum am văzut în capitolul anterior, dezvoltarea este 
un proces complex, ceea ce înseamnă că atunci când ne 
gândim la ADHD, trebuie să recunoaștem combinațiile

 complexe ale anumiți factori, inclusiv de copilărie. 
experiențe biologice, psihologice, sociale și de mediu.

Deși nu putem schimba suportul biologic al copilului, 
putem face schimbări în mediul înconjurător al copilului. 
Acest lucru însemând faptul că preşcolarul va trebui să 
se ocupe de mai puține lucruri (de exemplu, unui copil cu 
ADHD îi este mult mai greu să stea liniștit decât la majo-
ritatea copiilor, deci putem reduce timpul pe care îl aștep-
tăm să facă acest lucru).  În acest fel, putem crește șansele 
de a învăța și de a reuși și reduce probabilitatea de difi-
cultăți legate de ADHD mai târziu în viață.

Pe baza anilor de cercetare și experiență cu copii cu 
ADHD, știm că cu cât un copil primește sprijinul și ajuto-
rul de care are nevoie, cu atât este mai puțin probabil să 
aibă probleme mai târziu în viață (Halperin et al., 2012). 

Cum recunoaștem sindromul ADHD-t? 
Denumirea în limba română de ADHD este tulburarea 
deficitului de atenție / hiperactivitate. Termenul se referă 
la anumite grupuri de comportamente provocatoare, 
inclusiv identificarea a trei tipuri de ADHD: 

 » Într-una, principala problemă este lipsa atenției.
 » celălalt se caracterizează prin 

hiperactivitate și impulsivitate.
 » De asemenea, pot apărea forme 

combinate (inclusiv hiperactivitate și 
impulsivitate cu deficit de atenție).

Când problema principală constă în lipsa de atenție 
În timp ce citim acest text, se întâmplă nenumărate lucru-
ri în jurul și în interiorul nostru, zgomotul de fundal, sau 
vederea din fereastră sau sarcinile noastre actuale. Pe mă-
sură ce citim acestea, este 
probabil ca atenția noastră IMAGINEA  6. 

TIPURI DE ADHD
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să înceapă să rătăcească în direcții diferite, după care din 
nou vom dirija atenția noastră asupra acestui text.
Există multe tipuri diferite de atenție și toate sunt impor-
tante pentru a face față solicitărilor vieții de zi cu zi. Dacă 
nu acordăm atenție autobuzului care se apropie de drum, 
am putea fi în pericol. Dacă nu acordați atenție prietenu-
lui dvs. când vorbiți, este posibil să nu mai dorească să fie 
prietenul nostru.  Dacă nu acordăm atenție șefului nostru, 
s-ar putea să ne pierdem slujba. Pe măsură ce îmbătrâ-
nim, trebuie să urmărim și să ne folosim atenția pentru a 
îndeplini sarcini din ce în ce mai complexe. Atenția este 
diferită pentru toți oamenii. De obicei, copiii și adulții 
care se dezvoltă sunt mai atenți, în timp ce alții sunt mai 
ușor distrași (Czigler, 2005)

De unde știm că un copil cu care lucrăm în grupa noastră 
are dificultăți în a menține atenția?

 » Adesea trece cu vederea detaliile sau greșește
 » Adesea nu acordă atenție sau întâmpină 

dificultăți în menținerea atenției în 
timpul sarcinilor sau activităților

 » Pare adesea ca și cum nu acordă atenție 
atunci când vorbești cu ea/el direct

 » Adesea este dificil să se organizeze 
în sarcini și activități

 »  Adesea evită, nu-i place sau este 
reticent în îndeplinirea sarcinilor care 
necesită efort mental susținut

 »  Adesea pierde lucrurile necesare 
pentru sarcini sau activități

 » Evenimentele externe le distrag cu ușurință
 »  Nu se pot concentra pe o singură activitate
 » Începe să se plictisească înainte 

de a finaliza sarcina
 »  Este greu să îi ascult pe ceilalți, deoarece 

atenția lui poate fi ușor distrasă
 »  Dificultăți în respectarea instrucțiunilor 

și a procesării informațiilor
Când problema constă în comportamentul hiperactív/
impulsív 

Atunci când un copil este aparent incapabil să se oprească 
și să se gândească la acțiunile sale sau pare să se miște 
sau să vorbească mai mult sau mai repede decât colegii 
săi, aceste comportamente pot fi denumite impulsivitate 
sau hiperactivitate. Când vine vorba de ADHD, 
comportamentul hiperactiv / impulsiv apare deoarece 
copilul are dificultăți în procesarea informațiilor și oprirea 
unei acțiuni. De exemplu, copiii s-ar putea juca cu un 
puzzle, și văzând o pasăre pe fereastră. Sar în sus cu toții 
și aleargă spre fereastră, dărâmând puzzle-ul, nu pentru 
că așa au vrut ei, ci pentru că se gândesc la acțiunile lor 
numai DUPĂ ce au comis-o. 

De aceea, copiii cu comportamente asemănătoare cu 
ADHD, adesea,  le  pare foarte rău că au făcut ceva pent-
ru că au făcut-o înainte să se gândească la acest lucru și 
acțiunile lor nu au fost intenționate.

De unde știm că copilul cu care lucrăm în grupa noastră 
suferă de hiperactivitate / impulsivitate?

 » frecvent se mișcă, se agită frecvent cu mâinile 
și picioarele sau se cuibărește pe un scaun;

 » părăsește locul în situații în care este 
de așteptat să rămână așezat;

 » aleargă, sare sau urcă în situații 
în care este inadecvat;

 » are dificultate în activități sau 
jocuri independente;

 » se mică perpetuu sau acționează ca și cum 
ar fi acționat de un motor (aleargă de la 
joacă la joacă, este în mișcare constantă);

 » vorbește prea mult;
 » adesea spune răspunsul înainte de a se pune 

întrebarea, încheie intervențiile altor persoane 
sau intervine înainte ca interviul să apară;

 » Îi este dificil să-și aștepte rândul;
 » adesea întrerupe sau tulbură pe alții 

în timpul unei conversații;
 » extrem de nerăbdător cu ceilalți;
 » face observații imprudente;
 » are o dificultate în controlul emoțiilor;
 » este predispus la furie;
 » interferează cu alții, cum ar fi conversații 

sau jocuri, activități, în loc să le 
întrebe dacă se poate înscrie;

 » este prea neliniștit și cuibărit mult;
 » manifestă incapacitatea de a sta 

liniștit în timpul activităților precum 
mâncarea sau citirea unui basm;

 » este rezistent la desfășurarea 
activităților controlate, este agitat și 
refuză să îndeplinească sarcina.

Alte comportamente asociate cu ADHD în copilăria 
timpurie

Există și alte comportamente și simptome pe care le 
asociem cu ADHD în copilăria timpurie, dar acestea nu fac 
parte din sistemul de criterii oficiale de diagnosticare, dar 
sunt comportamente cărora trebuie să acordăm atenție: 

 » Comportament agresiv în timpul jocului;
 » Lipsa de prudență față de străini 

(prietenos, ocazional util);
 » Are un comportament prea îndrăzneț;
 » Neglijența, neînfricarea îl pun în 

pericol pe el însuși sau pe alții;
 » Nu este conștient de trecerea timpului;
 » Are dificultăți de planificare;
 » Dificultate de a adormi seara / 

dificultăți de a se trezi;
 » Pot exista probleme în formarea 

și menținerea prieteniei;
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 » Relație dificilă cu adulții;
 » Au performanțe slabe în școală, în 

ciuda capacității și intelectului lor, 
acest lucru este neașteptat;

 » Pot avea dificultăți senzoriale sau 
motorii (de exemplu, având dificultăți 
de a sta în poziție verticală,);

 » Memorie verbală și vizuală slabă;
 » Poate fi dificil de memorat secvențe (de 

exemplu, zile din săptămână, luni, versete).
 » Ascultarea și înțelegerea vorbirii poate fi dificilă;
 » Discurs confuz, cum ar fi dificultăți în a 

aminti cuvântul potrivit sau bâlbâiala.
Este important să rețineți că toate comportamentele 
enumerate mai sus pot apărea la copii în curs de 
dezvoltare în timpul copilăriei timpurii. Aceste 
comportamente pot fi considerate un „simptom” al 
ADHD numai dacă sunt extreme, sau mai severe decât se 
aștepta, sau apar în număr mare sau sunt foarte diferite 
de comportamentele tipice ale copiilor de aceeași vârstă.

Înțelegerea diagnosticului și tratamentului 
ADHD:
Înainte de vârsta școlară, orice diagnostic de ADHD 
trebuie tratat cu mare precauție, deoarece prezența unui 
comportament asemănător cu ADHD la această vârstă 
nu indică neapărat prezența ADHD. Preșcolarii se mișcă 
foarte mult și par cam hiperactivi și adesea pot fi distrași. 
Acest lucru nu înseamnă neapărat că au ADHD; acest 
lucru înseamnă că abilitățile necesare pentru controlul 
atenției nu au fost încă dezvoltate.

Majoritatea copiilor din grădinițe sunt capabili să-şi 
mențină atenția pentru aprox. 10 minute, dar copiii cu 
ADHD își schimbă activitatea la fiecare câteva minute 
(AAP, 2000). La această vârstă, diagnosticul de ADHD 
poate fi pus numai dacă simptomele se manifestă într-o 
activitate extremă și o impulsivitate care necesită o mo-
nitorizare constantă și continuă pentru a evita rănirile.

Procesul diagnosticului
Nu există teste biologice de laborator (de exemplu, 
prelevare de sânge) sau biologice pentru a diagnostica 
anomalii de dezvoltare. Specialiștii iau decizii bazate pe 
comportamentul copilului, deseori pe baza conversațiilor 
cu persoane care petrec mult timp cu copilul, comparând 
comportamentul copiilor cu comportamentul scontat 
al copiilor de aceeași vârstă și sex. Noi, educatorii, vom 
fi probabil implicați în proces și ne vom pune câteva 
întrebări sau vom completa un chestionar.

Diagnosticul poate fi făcut de un psihiatru / psihiat-
ru pediatru. Diagnosticul depinde întotdeauna de 
caracteristicile individuale ale copilului și de tulburarea 
suspectată. Procesul de diagnostic implică adesea:

 » observarea copilului (indiferent dacă 
este într-o instituție sau acasă);

 » interviuri clinice cu părinții și educatorii;
 » chestionare pentru profesori și părinți 

privind comportamentul copilului.
 Diagnosticul în sine nu este un ajutor. Este nevoie ca 
copilul să aibă acces la tratament, iar cei care lucrează 
cu copilul să ştie  ce se întâmplă și ce pot face pentru a 
ajuta. Fără ajutor adecvat, copiii și familiile lor afectate 
de ADHD pot experimenta niveluri ridicate de stres și 
consecințe negative pe termen lung (de exemplu, respect 
de sine scăzut, eșec școlar, părăsirea timpurie a școlii, 
comportamente riscante, precum abuz de substanțe sau 
comportament sexual iresponsabil). Cu toate acestea, 
ADHD este o afecțiune bine gestionată și cu ajutorul 
adecvat, copiii cu ADHD pot deveni adulți de succes.

Stări asociate cu ADHD:

Acolo unde este prezent ADHD, pot exista adesea multe 
alte tulburări. Acestea pot fi:

 » dizabilități specifice de învățare (de exemplu 
dislexie, disgrafie și discalculie);

 » dificultate în procesarea stimulilor senzoriali;
 » dispraxie;
 » tulburări de anxietate;
 » tulburări de dispoziție (de exemplu, depresie);
 » tulburarea Tourette
 » tulburare obsesiv-compulsivă;
 » tulburări de comportament (de exemplu, 

opoziție, comportament rezistent);
 » tulburarea spectrului de autism (Young, 

S., Toone, B. & Tyson, C., 2003).

Posibilități de tratament în ADHD:
Când un copil este diagnosticat cu ADHD, tratamentul 
trebuie să fie multimodal sau multifactorial; acest lucru 
înseamnă că mai multe tratamente diferite ar trebui să 
fie puse la dispoziția copilului și a părinților săi. Tratarea 
diferitelor simptome ale ADHD va necesita probabil 
mai mulți specialiști și / sau tratamente diferite pentru a 
ajuta copilul să învețe să trateze ADHD și să intre pe calea 
succesului. Tratamentele / serviciile vizează în general 
domenii / comportamente specifice.

Tratamentele tipice ale ADHD sunt următoarele:

 » Cursuri de formare pentru părinți
 » Terapia cognitiv-comportamentală (CBT)
 » Terapia Mișcării
 » Logopedie (SLT)
 » Terapie ocupațională (OT)
 » Terapie de joc
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 » Tratament de furie (de obicei cu instrumente 
de terapie comportamentală)

 » Ajutoare educaționale speciale
 » Medicamente

Acest manual se concentrează asupra a ceea ce se poate 
face la grădiniță pentru a sprijini nevoile copiilor cu 
comportamente asemănătoare cu ADHD.

Deoarece ADHD nu este o boală, medicamentele nu 
„vindecă” ADHD. Pentru unii copii, medicamentele 
ajută la ameliorarea simptomelor pe termen scurt, 
la învățarea anumitor abilități sau la posibilitatea de a 
merge la școală. Pentru copii sub vârste de cinci ani sau 
la vârste preșcolare nu li se prescrie medicamente. De 
aceea, acest ghid se concentrează pe un comportament 
asemănător cu ADHD: un copil poate să nu aibă încă un 
diagnostic de ADHD sau să prezinte doar unele dintre 
simptome, dar poate fi în continuare dificil pentru copil 
sau mediul său. Metodele și strategiile discutate în 
capitolele ulterioare pot fi aplicate și lor.

Rețineți faptul  că pentru părinți  poate fi dificil să li s 
spună că copilul lor a fost diagnosticat cu ADHD. Când 
primesc acest diagnostic, părinții pot avea o gamă largă 
de trăiri, de la tristețe la supărare sau chiar ca o ușurare și 
un fel de optimism. Oricare ar fi reacția lor, să nu uităm, 
că acest lucru este normal, și este important să acordăm 
sprijin acestor părinți, pentru a ajuta să înțeleagă ce 
se întâmplă și să se adapteze la noi moduri de a gândi 
despre copilul lor și viața lor împreună.

Când se recomandă o examinare?
Este oportun să se ia în considerare trimiterea copilului 
pentru examen clinic dacă circumstanțele de mai jos sunt 
evidente:

 » persistă o perioadă mai lungă decât ar fi justificat 
de dezvoltare (de exemplu, cel puțin 6 luni);

 » comportamentul nu corespunde în mod clar 
nivelului de dezvoltare (de exemplu, nu este 
același cu alți copii de aceeași vârstă);

 » observat în mai multe situații și medii 
(de exemplu, acasă și la grădiniță);

 » apare în relații multiple (de exemplu, cu 
părinții, educatorii și, eventual, cu semenii);

 » este relativ sever;
 » împiedică copilul să se implice în oportunități 

tipice de învățare și să-și îndeplinească sarcinile 
de dezvoltare (de exemplu, dezvoltarea 
relațiilor sociale adecvate sau dezvoltarea 
abilităților de pre-lectură) (OCD, 2005).

În România, pedagogul poate trimite copii pentru a fi 
evaluați, către următoarele instituții de stat:

 » Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională (CJRAE) ei se ocupă de evaluarea, 
de identificarea nevoilor specifice ale copililui. 
Printre serviciile organizaței se numără 

evaluare psihosomatică, funcționare ca 
centru de informare și resurse pentru cadre 
didactice, părinți. Asigură psihopedagogi 
și logopezi în instituțiile de învățământ.

 » Serviciul de evaluare și orintare școlară 
și profesională, (SEOSP), evaluează 
și sfătuiește în ce sistem școlar poate 
participa un copil (4 psihologi, 1 profesor 
de educație speciale,1 asistent social) 

 » Centrul Judeţean de Asistență 
Psihopedagogică (CJAP), realizează 
investigarea psihopedagogică a copiilor, 
asigură servicii de consiliere pentru părinți

Dacă sunt necesari profesioniștii din domeniul sănătății, 
psihologul clinician și psihoterapeutul se vor ocupa de 
copil în secția de psihiatrie.

Verificați-vă cunoștințele:
 » Ce este caracteristic comportamentului neglijent?
 »  Când vă preocupă comportamentele 

provocatoare sau când ar trebui să ne gândim 
să recomandăm o examinare a copilului?

 »  Care poate fi rolul cadrului didactic de la 
grădiniță în procesul de diagnosticare?
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2.2. ADHD și funcțiile de execuție

Scopuri de învățare: 
La sfârșitul capitolului: 

 » veți înțelege care sunt funcțiile executive;
 » veți înțelege cum evoluează funcțiile executive;
 » veți înțelege modul în care funcțiile 

executive sunt afectate la copiii cu 
comportament asemănător cu ADHD.

Care sunt funcțiile de execuție?
Imaginați-vă că se apropie ziua de naștere a copilului dvs. 
în două săptămâni pe care vreți să o  sărbătoriți alături de 
tovarășii săi. Trebuie să ne gândim la lucrurile care sunt 
necesare pentru a face acest lucru: în primul rând, trebuie 
să decidem în ce zi, la ce oră și unde dorim să aibă loc 
sărbătoarea. Atunci trebuie să faceți și să trimiteți invitații 
fără să uitați pe cineva. Trebuie să vă gândiți care va fi 
„meniul” și ce fel de jocuri se vor juca. Există multe lucruri 
de gândit, planificat, și de realizat.

Pentru rezolvarea unor astfel de sarcini complexe fo-
losim funcții executive. Funcțiile executive sunt capa-
cități de gândire superioare, care permit executarea 
unor sarcini complexe. La exemplul de mai sus, cum ar fi 
planificarea, organizarea, dezvoltarea strategiilor, decizia,

blocarea acțiunilor care nu sunt importante pentru noi în 
momentul de față  și realizăm strategii pentru a nu uita 
nimic, sunt toate câte un exemplu de funcții de execuție.  

Numeroase comportamente umane complexe se bazează 
pe funcții executive.

Funcțiile executive funcționează ca un dirijor într-o orc-
hestră simfonică (Brown, 2013). Există multe instrumente 
diferite într-o trupă, fiecare dintre ele trebuie să intre și 
să asculte muzică la un moment dat. Când o persoană 
este sincronizată cu celelalte, trupa nu mai aduce muzică 
în viață, ci face zgomot. În mod similar, atunci când 
procesele mentale diferite sunt în afara sincronizării, 
este dificil pentru copii să descifreze și să răspundă lumii 
exterioare. Fără dirijorul nostru intelectual, suntem în 
mijlocul haosului.

În mod similar, comportamentul nostru se bazează pe 
nenumărate procese mentale (de exemplu, atenție, 
memorie, planificare) care funcționează în diferite 
combinații. Dacă lucrați în mod greșit, comportamentul 
poate părea un pic haotic. Deci copilul face ceva înainte 
să observe că a făcut-o. Aceasta se numește impulsivitate 
atunci când comportamentul apare înainte ca o persoană 
să observe (atenție) și decide ce să facă (de exemplu, 
planificare, flexibilitate).

Dezvoltarea funcțiilor executive, începând cu dezvoltarea 
tipică, începe în primii ani, are o etapă de dezvoltare 

IMAGINEA 7. 
FUNCȚIILE EXECUTIVE CA DIRIJOR ÎN 
ORCHESTRĂ ASIGURĂ CONSECVENȚA
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mai rapidă în adolescență și atinge maturitatea deplină 
doar la vârsta adultă. Dezvoltarea funcțiilor executive se 
numește creier. modificări structurale și funcționale ale 
părții prefrontale. Semne de disfuncție pot fi observate 
la sfârșitul primului an de viață, dar se pot aștepta 
schimbări semnificative la vârsta de 6 ani, iar la 10 și mai 
târziu la vârsta de 12 ani, apoi la sfârșitul adolescenței, 
la vârsta adultă tânără. Evoluția operațiunilor executive 
arată o mare diversitate și diferențe individuale. Aceste 
diferențe sunt prezente în rândul copiilor în primii ani 
și persistă și în rândul adulților (de exemplu, există unii 
adulți care sunt foarte buni organizatori, în timp ce alții 
nu).

Chiar dacă nu s-a dezvoltat pe deplin, multe funcții 
executive pot fi găsite în copilăria timpurie. Deoarece pe 
măsură ce copiii cresc, dificultățile în funcțiile executive 
sunt, în general, asociate cu ADHD, este important să 
înțelegem cum evoluează funcțiile executive și cum să 
susținem funcțiile pre-executive în prima copilărie.

Iată câteva exemple de tipuri de funcții pre-executabile:

 » anticipare - Știu ce se întâmplă în continuare 
și aștept semnele să se întâmple (de 
exemplu, aud plăci și tacâmuri, așa că 
știu că vom lua prânzul în curând);

 » alegerea țintei - știu ce vreau să obțin (de 
exemplu, să construiesc un turn din cuburi);

 » design - mă gândesc la cum vreau să obțin 
ceea ce vreau (de exemplu, așez cuburile 
mai mari pe partea de jos, cele mai mici 
deasupra, astfel încât turnul să nu cadă);

 » memorie pe termen scurt - ținând cont de 
informațiile de care am nevoie (cum ar fi 
imaginea turnului pe care o construiesc);

 » procese de atenție - mă concentrez pe 
lucrurile pe care trebuie să mă concentrez 
și ignor informațiile inutile;

 » inhibiție - nu permit afișarea gândurilor, 
comportamentelor care nu au legătură 
cu obiectivul (de exemplu, nu încep 
să mă joc cu camionul găsit în cutie 
în timpul construcției turnului);

 » sortare - Înțelegerea secvențialității (de 
exemplu, construiesc mai întâi nivelul inferior 
al turnului, iar când termin, vine următorul);

 » relații cauză-efect - antecedente - consecințe 
Am înțeles că comportamentul meu 
are consecințe (de exemplu, nu împing 
turnul pentru că știu că va cădea);

 » potrivire / împerechere - conectarea 
elementelor conexe; (de exemplu, stivuirea 
cuburilor care se potrivesc împreună);

 » start-stop - procesele de pornire și oprire 
(gânduri, mișcări); (de exemplu, tururi din 
casetă pentru a găsi următorul cub care 
se potrivește, dacă am unul, încetați să 
căutați și să continuați construcția);

Prin urmare, este nevoie de funcții executive la

 » sarcini care necesită planificare și luare de decizii;
 » detectarea și corectarea erorilor;
 » la situațiile în care situația trebuie analizată 

și trebuie produse comportamente noi;
 » când trebuie să fie tratate simultan o varietate 

de informații pentru a atinge un scop;
 » când este necesară adaptarea 

comportamentului la mediul în schimbare, 
în vederea realizării scopurilor

Funcția executivă permite următoarele competențe 
comportamentale:

 » comportament intenționat, 
dirijat sau direcționat;

 » concentrarea și menținerea și 
transpunerea atenției;

 » planificare, organizare;
 » inhibare;
 » ignorarea stimulilor distractivi;
 » dezvoltarea unei strategii adecvate 

pentru rezolvarea problemelor;
 » autocontrol, depanare, monitorizare 

(auto-monitorizare continuă);
 » flexibilitate;
 » comutarea (de ex. să nu te blochezi în sarcină, 

dar să poți schimba sarcina / strategia rapid);
 » multitasking.

Cercetările identifică patru abilități-cheie / domenii 
funcționale ca noduri cheie în sistemul executiv. Acestea 
sunt descrise succint mai jos în scopul de a

a) observa comportamentul copilului și de a analiza 
dacă acesta se află în spatele dificultăților de 
comportament;

b) Promova dezvoltarea abilităților necesare la copil 
pentru a reduce comportamentul provocator.

 » Memoria de lucru Trebuie să putem să stocăm 
informația pentru o perioadă suficientă de timp 
pentru a efectua operațiuni cu  ea. Ne ajută nu 
numai să stocăm informații pentru o perioadă 
scurtă de timp, ci și să efectuăm operațiuni asupra 
acesteia. De exemplu, atunci când se joacă cu 
copiii, „Finalizează povestea”, copiii trebuie să-și 
amintească mai întâi de cuvintele pe care le-au 
rostit anterior și, pe de altă parte, să apeleze la 
un cuvânt semnificativ care să se potrivească 
sau să treacă prin poveste. Astfel, memoria de 
lucru stochează nu numai informații care sunt 
proaspăt captate din mediu, dar și cele care 
sunt „copiate” din memoria noastră pe termen 
lung pentru a îndeplini o sarcină curentă.

 » Inhibiția comportamentală: comportamentul 
de auto-reglare este capacitatea de a ne 
restrânge și de a ne comporta corespunzător 
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într-o situație dată, oprind anumite acțiuni. 
De exemplu, dacă un copil așteaptă în timp 
ce profesorul de grădiniță spune sfârșitul 
poveștii și nu vorbește sau nu se târăște, 
chiar dacă știe deja sfârșitul poveștii.

 » Flexibilitate cognitivă, comutare 
flexibilă: suntem capabili să ne schimbăm 
comportamentul sau să ne schimbăm în 
funcție de situație. strategia noastră de 
rezolvare a problemelor. De exemplu, râdem 
bine de poveștile amuzante inventate de copii, 
dar atunci trebuie să începem activitățile 
zilei și copiii să înceapă să-și expună.

 » Atenția: implică mai multe procese:
o Orientare / Conștientizare - care este 
capacitatea de a ridica nivelul de activare atunci 
când vine vorba de un stimul important
o Atenție selectivă / concentrată - o capacitate 
care face mai ușor să proceseze anumite 
informații din mediu, ignorând alte informații
o Focalizare partajată - capacitatea de 
concentrare și de a răspunde la mai multe sarcini 
în același timp
o vigilență / atenție susținută - capacitatea de 
a menține vigilența timp îndelungat pentru a 
finaliza o sarcină (Brown, 2013)

Perturbarea funcțiilor executive
Dacă funcțiile executive sunt împiedicate din orice 
motiv, consecințele din viața de zi cu zi sunt:

 » dispersie;
 » uitare;
 » distragere usoara;
 » incapacitatea de a menține atenția 

pentru o perioadă îndelungată;
 » dificultate în memorarea instrucțiunilor 

(în special în mai multe etape);
 » planificarea și executarea sarcinilor 

(în special în mai multe etape);
 » depunerea și lăsarea bunurilor lor în orice loc;
 » întreruperea sau deranjarea celorlalți.

Diferențele în dezvoltarea funcțiilor executive sunt 
strâns legate de ADHD. Astfel, deși ADHD este 
denumită în principal o problemă de atenție și activitate, 
comportamentul asemănător cu ADHD poate fi cauzat 
de o problemă cu funcțiile executive (Barkley, 1997).

Drept urmare, copiii cu astfel de probleme sunt 
adesea etichetați ca „nemotivați”, „leneși”, „prosti” sau 
„nepoliticoși”, deși, de fapt, dificultatea se poate datora 
funcțiilor executive subdezvoltate. . Așadar, să ținem cont 
întotdeauna într-o situație dată copilul nu se comportă 
într-un mod perturbator, deoarece nu este antrenat, ci 

din cauza funcționării diferite a sistemului nervos care 
are ca rezultat acest tipar de comportament. în astfel de 
momente copiii nu se comportă în mod intenționat astfel. 
Au nevoie de sprijin și înțelegere în loc de pedeapsă.

Cu toate acestea, anomaliile funcției executive nu 
se regăsesc numai în ADHD, ci și în alte tulburări 
de dezvoltare. Autismul (Hill, 2004), tulburarea lui 
Tourette (Tárnok et al., 2007) și dizabilitățile de învățare 
pot fi (Reiter et al., 2005), de asemenea, cauzate de 
funcționarea lor diferită.

Verificați-vă cunoștințele:
 » Care sunt funcțiile de execuție?
 » Enumerați patru comportamente neatentive!
 » Numiți patru comportamente 

hiperactiv-impulsive!
 » Dacă există copii cu ADHD în grupul dvs., care 

sunt dificultățile pe care acești copii le au?
 » Identificați dificultățile asociate celor trei funcții 

executive și modul în care acestea ar putea 
afecta viața de zi cu zi a copilului în grup.
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2.3. ADHD și mediul înconjurător

Scopurile învățării: 
La sfârșitul capitolului: 

 » Veți identifica modul în care - pentru toți 
copiii - diferite medii de învățare pot susține 
sau limita experiența / învățarea lor

 » Veți înțelege provocările specifice de 
învățare cu care se confruntă copiii cu 
comportament asemănător cu ADHD 
în mediile de învățare obișnuite

Crearea unui mediu de învățare incluziv
Dezvoltarea oricărui 
copil este afectată de 
mediu. Când lucrăm 
cu copii cu diferite 
niveluri de dezvoltare, 
trebuie să creăm un 
mediu mai grijuliu 
și mai susținător, un 
mediu care să susțină 
aceste diferențe. 

Cercetările au arătat 
că tinerii care trăiesc 
cu ADHD au adesea 
lipsă de sprijin 
profesional adecvat

 » părăsirea 
timpurie a școlii, mai puțin calificată,

 » Probleme la locul de muncă (Young, 
Toone și Tyson, 2003)

 » mai puțin populari cu semenii lor și
 » au mai puțini prieteni (Neimeijer și colab., 2008)
 » căsătoria lor se termină adesea în divorț. 

(Young, Toone și Tyson, 2003).
În primii ani, când creierul se dezvoltă aproape minut cu 
minut, este deosebit de sensibil la influențele de mediu 
și stresul excesiv poate împiedica dezvoltarea lui. Pentru 
cele mai bune rezultate de dezvoltare, copiii au nevoie de 
un mediu în care:

 » există niveluri scăzute de stres;
 » există provocări bogate și la nivel înalt;
 » asigură o securitate emoțională și fizică.

Unele comportamente care pot părea ADHD se pot 
datora stresului emoțional extrem, dar nu ADHD. Dacă 
un copil trăiește într-o familie care prezintă o suferință 
emoțională sau traume semnificative (neglijare, abuz 
fizic sau sexual, stres sever, conflict familial sau trăiește 
într-o zonă în care există multe certuri, crime, violență, 

consum de droguri și condiții de viață haotice), există o 
șansă mai mare ca funcțiile executive să nu se dezvolte în 
mod normal, să fie afectate și / sau să prezinte simptome 
asemănătoare cu ADHD. Nu este întotdeauna ADHD, 
chiar dacă pare. Poate fi ADHD, dar poate fi doar o reacție 
la stres emoțional extrem (ADHD Institute, 2019).

Este important de menționat că mediul nu „provoacă” 
ADHD, dar poate provoca un comportament asemănă-
tor cu ADHD sau poate agrava simptomele preexistente 
de ADHD. (Livingstone et al., 2016) 

Nu uitați, diagnosticul de ADHD al copilului NU 
înseamnă că are părinți abuzivi sau neglijați, sau 
că rezultatul unei părinți slabe nu indică calitatea 
părinților! Nu ajută dacă dăm vina pe părinți. O abordare 
pentru a sprijini copiii cu ADHD este să  ne gândim că ei 
sunt „diferiți cu fir” și să căutăm  oportunități de a crea 
un mediu de susținere. mai degrabă, trebuie să lucrăm 
împreună pentru a sprijini copiii. ADHD poate apărea 
într-un mediu atent?, deoarece este cauzat de un sistem 
nervos care funcționează diferit.

Dacă un copil mic nu este expus la efecte fizice sau alte 
efecte negative, abilitățile sale executive încep să se 
îmbunătățească și să se dezvolte de la naștere până la 
vârsta adultă. Este important ca, cadrele didactice din 
învățământul preșcolar să fie conştiente  de problemele 
legate de ADHD, să poată recunoaște dacă un copil dintr-
un grup are nevoie de sprijin și să știe să sprijine copiii cu 
ADHD sau comportament asemănător cu ADHD. Acești 
copii au nevoie de mai mult sprijin, răbdare, atenție și 
înțelegere.

IMAGINEA 8. 
„SUNT CONECTATE DIFERIT”
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Cadrele didactice trebuie să se gândească cu atenție la 
modul de schimbare a comportamentului lor (adică, 
cum să se comporte și să reacționeze la acesta) și mediul 
fizic, social, fizic și senzorial al instituției (U.S. Department 
of Education, 2008).

Multe caracteristici ale mediului pot cauza dificultăți 
copiilor cu ADHD sau celor cu comportament asemănător 
ADHD, poate datorită cerințelor care subliniază anumite 
zone de dificultate. Trebuie să luăm în considerare 
diferitele medii și activități pe care le cerem copiilor să le 
facă (U.S. Department of Education, 2008).

Iată câteva exemple de lucruri care pot îngreuna un copil 
cu un comportament asemănător cu ADHD:

 » așteptări comportamentale (de exemplu, cât 
timp trebuie să stea în liniște copiii, de cât de 
multă mișcare au nevoie, ceea ce se consideră 
că sunt comportamente „bune” sau „bune”

 » învățarea din exemplul altora (adesea nu învață 
din observarea altora) și, prin urmare, are nevoie 
de îndrumare directă (adesea repetată);

 » prea multă stimulare în mediul fizic (cum 
ar fi obiecte, zgomot, mirosuri etc.);

 » tipul de activitate sau modul în care sunt 
structurate activitățile (activități sau 
sarcini care necesită planificare, organizare, 
memorie, atenție (în special atenție 
susținută), activități sau instrucțiuni în mai 
multe etape - cum ar fi jocuri de masă);

 » înțelegerea și răspunsul la situații sociale 
(de exemplu, să fii de acord să joci un 
joc pe care prietenul tău și l-ar dori);

 » evenimente provocatoare emoțional.
Să ne schimbăm ochelarii și așteptările 
comportamentale!

În capitolul 1, am vorbit despre cum vedem lumea, copilul 
și comportamentul prin proprii noştri ochelari culturali. 
EI sunt influențaţi și bazaţi  pe ceea ce considerăm 
important.  Când vă gândiți să creați un mediu pentru 
un copil cu un comportament asemănător cu ADHD, 
verificați următoarele și întrebați-vă:

 » Este un comportament dificil?
 » Așteptarea mea este „corectă”?
 » Ce fel de comportament apreciez sau mă aștept?
 » Ce comportament se așteaptă în casa / cultura 

copilului? (dacă există o diferență între așteptările 
acasă și școală, aceasta va fi o provocare pentru 
copilul care trebuie să îndeplinească ambele)

Verificați-vă cunoștințele:
 »  Cum poate fi afectat ADHD de 

mediul înconjurător?
 »  Ce caracteristici ale mediului pot cauza 

dificultăți copiilor cu un comportament 
asemănător cu ADHD?

Scopuri de învățare:  
La sfârșitul capitolului: 

 » Veți înțelege ce înseamnă o abordare 
bazată pe forță în copilăria timpurie

 » Veți putea identifica punctele forte 
care pot fi adesea asociate cu copii cu 
comportamente asemănătoare cu ADHD

Abordarea bazată pe puncte forte 
O abordare bazată pe puncte tari, după cum îi spune și 
numele, înseamnă că fiecare persoană are puncte forte, 
iar aceste puncte forte sunt elementele de dezvoltare 
ale unei dezvoltări sănătoase. Abordarea bazată pe forță 
se concentrează în locul simplei supraviețuiri pe acele 
caracteristici pozitive, ceea ce face ca copilul să evolueze, 
să dezvolte optim ca tânăr și adult.

Esența educației bazată pe puncte forte constă în

 » educatorii înșiși ar trebui să descopere 
mai întâi propriile lor abilități;

 » în al doilea rând, prin dezvoltarea și 
aplicarea acestor abilități, ei recunosc, de 
asemenea, cele mai puternice abilități 
ale copiilor și astfel încurajează copilul să 
reușească să învețe (Lopez & Louis, 2009).

Abordarea bazată pe forțe crede în explorarea a ceea ce 
este bun și pozitiv pentru o persoană. Scopul este de a 
promova dezvoltarea și de a folosi punctele forte pentru 
a depăși dificultățile. Această atitudine exprimă nevoia 
de a înceta concentrarea asupra a ceea ce este în nereg-
ulă cu un copil și de a te concentra asupra a ceea ce este 
bun în ei. Chiar și în cazul copiilor cu un comportament 

2.4. Abordări bazate pe puncte tari pentru înțelegerea ADHD

	„În	educarea	Copiilor	cu	Nevoi	Speciale	acordăm	un	accent	excesiv	pe	greutăți	și	insuficeint	pe	puncte	forte.”
	(Temple	Grandin)
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asemănător cu ADHD,  să începeți să vă concentrați 
asupra a ceea ce este bine, a ceea ce vor să facă și a ceea 
ce pot deveni - vor putea să efectueze aceste activități 
la un nivel înalt și să se dezvolte rapid care  îi ajută să-și 
construiască încrederea și curajul lor de a încerca lucruri 
noi.

Abordarea bazată pe puncte forte nu neagă că există 
probleme, ci dezvolta o tehnică pentru a recunoaște ce 
funcționează în cazul unui copil, și ce strategii trebuie 
urmărite și dezvoltate.

Pentru a stăpâni abordarea bazată pe forțe, este 
important să înțelegem:

 » învățarea copiilor, învățarea despre lume, un 
proces dinamic, complex și cuprinzător;

 » copiii învață și se dezvoltă în moduri diferite;
 » concentrați-vă pe ceea ce este prezent 

și nu pe ceea ce lipsește;
 » un punct de plecare care funcționează 

bine pentru un copil;
 » Dacă copiii și cei din jurul lor (părinții 

și profesorii de la grădiniță) recunosc și 
prețuiesc atuurile individuale, copilul se va 
dezvolta mai bine și va putea învăța mai 
multe despre lume și despre el însuși.

Prin urmare, trebuie să punem următoarele întrebări:

 » Ce funcționează în grup?
 » Când lucrează cel mai bine copiii într-

un grup? (Și ce se întâmplă atunci?)
 » Ce sarcini sau activități îndeplinește 

copilul fără probleme?
 » Ce îi place copilului să facă?
 » La ce este bun copilul?

Există două niveluri de forță:

 » Punctele forte interne există la nivelul 
copilului; ele pot fi o trăsătură, o abilitate, o 
tendință, un comportament, o credință etc.

 » Punctele forte externe există în mediul 
copilului, care pot include lucruri precum 
relații sociale, servicii, resurse, comunitate, 
comunitate religioasă sau credință etc.

Atât puterea externă, cât și cea internă sunt importante. 
Recunoscând acestea, educatorii pot ajuta creșterea și 
facilitarea dezvoltării sociale și emoționale ale copilului, 
precum și susținerea motivației, încrederii în sine și a 
bunăstării copilului.

Să încercăm să observăm punctele forte ale fiecărui copil: 
Sunt verbale, bogate în vocabular, sofisticate? Te gândești 
logic și rezolvi bine problemele? Are un bun simț al 
ritmului, cântă bine?

Puncte tari legate de ADHD
Există multe lucruri legate de ADHD care pot fi 
considerate un punct forte. Unele dintre punctele forte pe 
care le au copiii cu ADHD  (De Schipper et al., 2015): 

 » creativitatea;
 » este energetic;
 » este interesant și distractiv să fii alături de ei;
 » flexibilitate şi spontaneitate;
 » reziliența;
 » ei văd lumea altfel;
 » asumarea riscurilor. 

Punctele forte din grădiniță includ:

 » relația pozitivă a copilului cu cadrul 
didactic de la grădiniță și cu alți copii;

 » cunoștințele și atitudinile cadrului 
didactic de la grădiniță;

 » structură, suport și restricții 
personalizate, flexibile.

Verificați-vă cunoștințele!
 » 1. Ce este o abordare bazată pe puncte tari?
 » 2. Unde poți găsi punctele forte?
 » 3. Puteți enumera trei puncte 

forte asociate cu ADHD?
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 Acest capitol introduce metode și strategii practice pent-
ru a sprijini copiii cu comportament asemănător cu AD-
HD în grădiniță, inclusiv crearea unui mediu de susține-
re, aplicarea strategiilor bazate pe forță și dezvoltarea 
funcțiilor executive.

În primul rând, merită studiate aceste capitole pentru 
a înțelege abordările. Apoi, trebuie să decidem care do-
menii dorim să le vizăm și ce strategii vrem să aplicăm la 
care copil. Acest manual a fost creat pentru a sprijini 

profesorii de la grădiniță în munca de grup, având în ve-
dere că educatoarea este cea mai bună cunoscătoare a 
propriului grup.

Să ne uităm la acest manual! Amintiți-vă că cheia schim-
bării pe termen lung sau dezvoltarea abilităților este să 
începeți cu paşi mici și să vă deplasați încet. Dacă în-
cercăm să facem totul dintr-o dată, ajungem să nu facem 
nimic. Deci, să ne concentrăm asupra priorităților pentru 
noi și pentru grup.

Scopuri de învățare:  
La sfârșitul capitolului: 

 » Veți avea la dispoziție strategii care să ajute 
la identificarea punctelor tari ale copiilor, 
familiilor lor și mediului în care se confruntă 
cu comportamente asemănătoare cu ADHD

 » Veți fi capabili să aplicaţi  abordări bazate pe 
forță pentru a sprijini dezvoltarea unui copil 
cu un comportament asemănător cu ADHD

După cum citim în capitolul 2, abordarea bazată pe forțe 
este cadrul care ne poate susține în munca cu copiii.

Există mai multe abordări ale activității bazate pe forță. 
Vă arătăm acum cum să identificați punctele forte, să le 
folosiți și să creați un mediu emoțional sigur.

Să ne schimbăm punctul de vedere!

Aplicând o abordare bazată pe forță, ne putem înlocui 
ochelarii și putem privim o serie de comportamente 
provocatoare în general, dar le putem încadra, înlocuiţi 
ochelarii și priviți-le diferit. De exemplu, este posibil 
să vedem un comportament al copilului „hiperactiv / 
impulsiv”, sau o persoană care are multă energie, care este 
interesată de tot și dorește să fie implicată în toate.

Educație pozitivă

Scopul educației pozitive este de a promova bunăstarea 
și fericirea la copii. Putem crea aceste aspecte analizând 
modelul PERMA al lui Martin Seligman létre (Seligman, 
2018). Modelul oferă un cadru care ajută la crearea de 
experiențe și medii de învățare pozitive pentru copiii cu 
comportamente asemănătoare cu ADHD.

 » Emoții pozitive
 » Adâncirea
 » Legături 
 » Istețimea 
 » Rezultate

Emoții pozitive:
Să încercăm să creăm experiențe de învățare în care 
copilul să poată experimenta emoții pozitive, cum ar fi 
bucuria, recunoștința, interesul, speranța. Acest lucru 
poate fi creat prin jocuri sau activități ghidate.

Imersiunea:
Este imersiune atunci când suntem cufundați complet 
într-o activitate sau sarcină care implică folosirea abilității 
existente a copilului, dar este de asemenea provocator să 
dezvoltăm abilitățile existente.

Legături:
Relațiile pozitive (cu adulții și alți copii) sunt foarte 
importante pentru dezvoltare. Să încercăm să stabilim 
această relație cu un copil cu un comportament 
asemănător cu ADHD! Relația ar trebui să fie autentică și 
sinceră. Copilul ar trebui să simtă că ne pasă de el. 

Semnificația/sensul:
Sensul (o viață cu sens) este importantă pentru noi toți. 
Putem dobândi sens ca profesor sau în alte domenii ale 
vieții noastre. Creăm un sens pentru copii susținându-i să 
simtă că aparțin și servesc ceva mai mare decât al lor.

3. Incluziunea copiilor cu ADHD sau comportament asemănător cu 
ADHD la grădiniță

3.1 Posibilitățile implementării unei abordări bazate pe puncte forte
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Rezultate::

Toți copiii, în special copiii cu comportamente ADHD, 
trebuie să simtă că pot avea succes și, prin urmare, pot 
face, adică să simtă că au obținut ceva și au îmbunătățit 
anumite abilități.

Ca profesori, ne străduim să oferim experiențe de învățare 
care aduc succes și excelență la ceea ce facem în grup. 
Acest lucru este deosebit de important și necesar copiilor 
cu comportamente asemănătoare cu ADHD, deoarece se 
confruntă cu nenumărate provocări și eșecuri.

Realizarea unui mediu emoțional sigur
Fiecare copil are nevoie de un mediu emoțional sigur. 
Dar, având în vedere provocările cu care se confruntă 
copiii cu comportamente ADHD, experiențele negative, 
provocările reglării emoțiilor și incapacitatea de a se 
controla, este deosebit de important ca acești copii să 
beneficieze de îngrijire și de îngrijire emoțională.

Iată câteva principii:

 » acceptați copilul așa cum este;
 » lăudaţi-i și oferiți-le oportunități de 

a se simți buni și au succes;
 » să le dăm recompense și semnale 

pozitive și premii;
 » comunicare clară, continuă;
 » experiențe comune
 » comportament atent și atent

Acceptarea copilului așa cum este 

Dacă ar fi să ne întrebăm de ce am devenit educatori, ce 
am spune? Toți am intrat în profesia de educator dintr-
un motiv diferit. Înainte de a intra în sala de grupă, ne-
am imaginat copiii cu care vom lucra și bucuria de a lucra 
cu ei. Cu toate acestea, realitatea din grupă, este adesea 
foarte diferită de ceea ce ne așteptam. Adesea ne conf-
runtăm cu copii ale căror comportament constituie o 
provocare pentru noi.

Trebuie să țineți cont de două lucruri: 

 » Primul este că acești copii au nevoie de 
înțelegerea noastră. Comportamentul lor nu este   
intenționat. Dificultatile cu ADHD inseamna ca 
copilul isi va gasi drumul în viata mai greu, asa 
ca ei au nevoie de intelegerea si sprijinul nostru. 

 » În al doilea rând, copiii (copiii care ne 
provoacă) sunt cei care au nevoie cel mai 
mult de noi. Acești copii sunt de obicei 
respinşi şi înţeleşi greşit, așa că noi trebuie 
să fim cei care îi iubim și îi acceptăm.

Dacă acceptăm copilul, ne este mai uşor  să le acordăm 
o atenție pozitivă, dacă acceptăm că provocările ADHD 
sunt o adevărată provocare pentru ei, avem mai multe 
șanse să îi oferim copilului ajutorul de care are nevoie.  

Orice schimbare pozitivă se naște în contextul unei 
relații pozitive, iar începutul fiecărei relații pozitive este 
acceptarea, înțelegerea și iubirea. Cum putem crea secu-
ritatea emoțională de care are nevoie un copil?

 » Aveți grijă și simțiți grija.
 » Subliniem punctele forte pozitive.
 » Să le spunem că sunt importantipentru noi.
 » Implicaţi-i în cât mai multe activități. 

Timpul și atenția sunt cele mai mari 
cadouri pe care le poate primi un copil.

 » Comunicarea este esențială: lăsați copilul 
să pună întrebări. Faceți-vă timp pentru a 
vă răspunde la întrebări și a pune întrebări 
în schimb și ascultați ce aveți de spus.

 » Să-i încurajăm și să credem în 
ei. „Știu că o poți face”

 » Să le creăm oportunități: să aibă un sentiment 
de succes și permiteţi-le să învețe lucruri noi.

 » Să fim autentici: dacă greșim, o să recunoaștem/
să fim sinceri. Dacă un copil face o greșeală, 
ai răbdare cu el, va învăța din aceste greșeli.

 » Recunoaște și crește atenția copilului 
asupra lucrurilor frumoase, interesante 
- găsește-le în orice și în toată lumea.

 » Păstrează-le simțul umorului și râzi mult.
 » Aveți grijă de un alt animal: Păstrați un animal 

de companie (acvariul, terariul funcționează de 
obicei în mediul de grădiniță) care poate fi îngrijit 
de către copii și cere ajutor în îngrijirea plantelor.

Identificarea punctelor tari:
Pentru a aplica abordarea bazată pe forțe, trebuie să 
aflăm care sunt punctele forte ale copilului, ce se poate  
construi pe acestea sau în mediul înconjurător.

O modalitate de a descoperi punctele tari ale copilului 
dvs. este să vă amintiți când au avut „cea mai bună formă 
posibilă” - putem vorbi cu părinții și alți colegi despre asta. 
Putem, de asemenea, să implicăm copilul în acest lucru și 
să îi vorbim despre „cea mai bună formă” a lui - poate să-i 
convingem să deseneze o imagine cu ei înșiși atunci când 
sunt în cea mai bună formă. (Norrish et al., 2013)

IMAGINEA 9. 
ACȚIUNE COMPETENTĂ 
CORESPUNZĂTOARE 
VÂRSTEI: DE EX. UDAREA 
PLANTELOR
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spațiul de mai jos, scrieți toate cuvintele care vă vin în 
minte atunci când vă gândiți la ADHD (câteva au fost 
deja menționate) și încercați să le așezați într-o lumină 
pozitivă bazată pe intensitate. Am făcut primele perechi:

Ce are de-a face cu 
ADHD?

Ce este din punctul de 
vedere al punctelor tari?

Este hiperactiv / se mișcă 
mult / este prea activ

Este impulsiv

Vorbește prea mult

Este agresiv

Lipsa autocontrolului

Este dificil să-și facă pri-
eteni

Are foarte multă energie 

Este interesat de tot 

TABEL 1. SĂ PRIVIM ALTFEL SPRE ADHD

Punctele forte pot fi nu numai atuurile interne, ci și cele 
existente în mediu. Gândiți-vă la un copil din grupă, 
care arată, de asemenea, un comportament asemănător 
ADHD. Putem enumera câteva dintre atuurile pe care le 
are acest copil?

Numele copilului: 

Care sunt punctele forte

…. Acasă? (ex.legături pozitive cu 
mama)

… în mediul său mai larg (ex.bu-
nicii trăiesc în apropiere)

… în cursul activităților în grup? 
(ex.îi place să picteze)

… în mediul social al grădiniției? 
(ex. Are capacități de socializare 
bune, este altruits, sau are un 
prieten cu care se înțelege bine) 

… în mediul său educațional? 
(ex.cu dădaca are o legătură fo-
arte restrânsă)

TABEL 2. SĂ OBSERVĂM , APOI SĂ NOTĂM 
PUNCTELE FORTE ALE COPILULUI

Odată ce știm care sunt punctele forte ale copilului, le 
putem dezvolta sau le putem folosi pentru a atinge un 
scop.

Să începem cu ceea ce sunt capabili - primul pas în crește-
rea stimei de sinei

Pentru a crește stima de sine, educatorii trebuie să fie 
conștienți de punctele tari și calitățile pozitive ale unui 
copil cu un comportament provocator / ADHD.

Punctele forte ale unui copil includ, de exemplu:

 » este curios, interesat;
 » prezintă idei creative, jocuri unice 

și rezolvarea problemelor;
 » arată interes profund pentru anumite 

subiecte (interesante, importante);
 » este sensibil, are o nevoie crescută de dragoste;
 » este entuziast pentru a face anumite 

lucruri cu mare energie și vigoare;
 » este capabil să inspire alți copii;
 » au un bun simț al umorului;
 » este dispus la asumarea riscului, este 

determinat de descoperire, curiozitate;
 » afectuos;
 » are abilități organizaționale bune.

Nu numai punctele tari ale copilului dvs. pot fi monitoriza-
te, cartografiate, şi le  poate stimula încrederea, dar pot fi, 
de asemenea, un instrument util în rezolvarea comporta-
mentelor provocatoare

Asupra a ceea ce ne concentrăm sau unde începem să 
lucrăm va fi punctul de plecare pentru copil. Punctul de 
plecare ar trebui să fie ceva de care sunt capabili (nu ceva 
la care nu pot face sau nu sunt buni). Astfel, provocările vor 
fi oportunitățile de explorat. Dacă începem imediat cu un 
sentiment de succes, putem să ne bazăm pe asta și aceasta 
va aduce speranță și optimism copilului.

Când vorbiți despre planuri comportamentale (sau 
domenii de îmbunătățire), încercați să introduceți ceva sau 
să începeți cu ceva ce copilul dvs. poate face. Acest lucru 
oferă copilului un sentiment de succes și performanță. 
Putem construi pe asta.

Ionel, are 5 ani, îi este greu 
să-și mențină atenția, 
este neliniștit motric

Propuneri de intervenție, 
mediu de sprijin pentru 
Ionel 

Conștientizarea punctelor 
forte

Să descoperim punctele 
forte! Îi face pe alții să 
râdă, inventează povești 
interesante, pliază mai 
multe tipuri de avioane

Model de rol pozitiv Tatăl său este modelul cu 
care deseori meştereşte  
acasă
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Tehnologie asistiv / Mediu 
de învățare universal

Folosiţi elemente compo-
nente dintr-un avion, iar 
după asamblarea acestuia, 
avionul se prezintă în faţa 
grupei. Lăsaţi copilul să se 
concentreze, oferindu-i un 
mediu liniştit şi relaxant. 
De asemenea, poate să 
realizeze exerciţii de mobi-
litate, folosind obiecte de 
educaţie fizică (de exemp-
lu, o minge) care îl ajută să 
reducă mobilitatea.

Strategii de învățare ba-
zate pe puncte forte

Sarcini în funcție de in-
teresele dvs. (cunoașterea 
naturii), participarea la 
munca în grup

Îmbunătățirea resurselor 
umane

Rolul „ajutător”: ajutora-
rea celor mici, povestirea, 
repararea gadgeturilor 
sparte

Întărirea unei imagini de 
viitor pozitive

Creșterea încrederii de 
sine, ajutorul acordat la 
alegerea școlii 

TABEL 3.  EXEMPLE PENTRU PROPUNERI DE 
INTERVENȚIE  ȘI  CREAREA UNUI MEDIU DE 
SPRIJIN

Scopuri pozitive
1. Exerciții de recunoștință

Oamenii care își exprimă în mod regulat recunoștința 
pentru lucrurile din viața lor sunt mai optimiști, mai 
puțin deprimați, mai puțin singuri și mai pozitivi. Acest 
lucru este important mai ales la copiii cu comportament 
asemănător ADHD.

Exercițiile de mulțumire sunt, de asemenea, demne de 
exersat în timp ce îi învățați pe copii.

 » Educatorul poate începe prin a scrie o listă de 
3-5 lucruri pentru care este recunoscător. 

 » În pasul următor, explicați de ce sunteți 
recunoscători pentru acestea. 

 » Un nivel foarte ridicat de Ziua Recunoștinței 
este de a scrie o scrisoare către cineva care a 
făcut o schimbare profundă, pozitivă în viața lor. 
Următorul pas este să-i oferim această scrisoare.

Există mai multe modalități de implementare a acestuia 
pentru copii:

 » pot fi incluse în rutina zilnică (de 
exemplu, la prânz sau înainte de a pleca 
acasă, putem cere copiilor să spună ceva 

pentru care sunt recunoscători): pentru 
ce sunt recunoscători și DE CE?

 » Vânătoare de bună dispoziție
 » Arborele Recunoștinței (pot să 

agațe scrisori de mulțumire)
 » Ziarul de Mulțumire  
 » Discuție de mulțumire
 » Colaj de Recunoștință sau alte lucrări de artă
 » Fapte bune neașteptate - gândiți-vă 

împreună despre ceea ce puteți face pentru 
ceilalți și ajutați-i pe alții - apoi discutați 
despre ceea ce ați considerat că este 
necesar / plăcut celuilalt. cum a fost)

 » Hai să-i învățăm să mulțumească pentru lucruri
 » În povestiri: citim cărți despre recunoștință 

(Positive Psychology, 2019)

2. Meditație, prezența conștientă (mindfulness)

Meditația îi ajută pe copii să se calmeze, să se calmeze și 
să se concentreze, îi ajută să se descurce cu anxietățile lor 
și le crește încrederea. Meditația este controlul conștient 
al atenției.

Există nenumărate practici de meditație care pot fi 
încercate cu copii de 2-3 ani.

 » Parfumarea (meditație parfumată): colectați 
obiecte mirositoare din grădină și ușă - fie că ar 
fi parfum de flori, picant, dulce etc. (de exemplu 
semințe de caras, cafea măcinată, lămâie, mentă, 
lavandă, săpun de mână obișnuit, pastă de dinți 
etc.). Legați ochii copilului și rugați-i să descrie 
parfumul - și, în cele din urmă, să-i recunoască.

 » Meditația naturii: în timpul plimbării sau 
în curte, atrageți atenția asupra sunetelor 

IMAGINEA 10.  COPACUL RECUNOȘTINȚEI
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naturii (sau orașului mare) și acordați 
atenție mirosurilor, luminii și umbrei.

 » Meditația respiratorie: Faceți rost de pene 
de pasăre sau faceți moară de vânt din hârtie 
cu copiii. Ei țin moara de vânt într-o mână 
și pun pe cealaltă pe burtă. Respiră adânc. 
Expiră încet aerul în timp ce urmăresc cum se 
învârte moara de vânt și cum se mișcă burta 
lor pentru a simți aerul care intră și iese.

Valorile și cultura grădiniței și grupului
Atitudinile bazate pe forță sunt valori și culturi în care 
relațiile joacă un rol central, sprijinind punctele tari și 
calitățile pozitive ale copiilor și identificând rezultatele 
pozitive ca fiind centrale în programa și practica 
grădiniței.

 

Verificați-vă cunoștințele:
 » 1. Puteți numi trei puncte forte asociate cu ADHD?
 » 2. Care sunt elementele modelulului PERMA 

și cum putem să le aplicăm în grupa noastră? 
 » 3. Care sunt elementele cheie pentru 

crearea unui mediu emoțional sigur?
 

Scopuri de învățare:  
La sfârșitul capitolului: 

 » Veți ști cum să schimbați mediul de 
învățare al unui copil cu ADHD sau ADHD 
comportamental în funcție de nevoi

 » Veți înțelege și veți putea aplica principiile 
structurării mediului educativ în spațiu și timp

 » Veți putea să stabiliți hotarâri de comportament 
și de așteptări (atât copilului cât și grupei) 

Toți copiii au nevoie de mediul potrivit pentru a-și 
susține dezvoltarea. Când ne gândim la acceptarea 
la ”incluziunea” lor, ne gândim să creăm un mediu de 
dezvoltare personalizat care îi susțin pe toți copiii, 
deoarece fiecare copil este unic și are nevoie de 
lucruri diferite pentru a crește și a se dezvolta optim.

„Toată lumea este un geniu. Dar dacă judecați un 
pește prin capacitatea sa de a urca într-un copac, 
puteți să vă trăiți întreaga viață crezând-o prost. 
”(Citat atribuit lui Albert Einstein) Când ne uităm la 
un copil cu un comportament asemănător cu ADHD, 
trebuie să respectăm același principiu: trebuie să 
creăm un mediu care să susțină nevoile specifice de 

învățare ale unui copil cu un comportament asemănător 
cu ADHD. situația este aceeași, toate sunt unice. Dar, 
din cauza hiperactivității, impulsivității, atenției și 
dificultăților în funcțiile lor de execuție, au nevoie de 
un tratament special pentru o dezvoltare optimă; acest 
mediu

Un mediu de susținere, structurat

IMAGINEA 11.
MEDITAȚIA ARE MULTE EFECTE BENEFICE 
ASUPRA COPIILOR

IMAGINEA 12. CHEIA SUCCESULUI ESTE UN EXERCIȚIU 
BAZAT PE ABILITĂȚI

3.2 Modificarea mediului: crearea unui mediu înconjurător structurat, de susținere
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Un mediu de susținere, structurat necesită conștientizare, 
utilizarea punctelor forte, strategii de învățare bazate 
pe forță, relații pozitive și comunicare adecvată vârstei. 
Elementele cheie al unui mediu structurat de susținere 
pentru copii cu un comportament asemănător cu ADHD 
sunt următoarele:  

 » Structura
 » Flexibilitatea
 » Tehnologii asistive (de exemplu, 

asistență vizuală, agendă, cronometre, 
comunicare adecvată)

 » Modificarea factorilor de mediu 
 » Aștepătări ridicate, dar care 

totuși pot fi respectate 
Orice copil necesită o structură puternică și reguli 
stabilite, iar în cazul copiilor cu comportamente 
asemănătoare cu ADHD acest lucru are o importanță 
deosebită. Printr-un mediu susținut, structurat, 
ne referim la amenajarea spațiului fizic, ordinea 
și calendarul activităților, rutine, modul în care 
sunt descrise activitățile, gestionarea tranzițiilor, 
constrângerile și așteptările și modul în care comunică 
copiilor. 

Prin structuri, reguli, obiceiuri, rutine, memento-uri și 
limite și respectându-le în mod constant, oferim copiilor 
oportunități cu comportament asemănătoare ADHD un 
ajutor prin care să învețe și să facă față dificultăților din 
viața lor.

Sistemul trebuie adaptat copilului și situației - să 
fie creativ și personalizat în funcție de interesele și 
abilitățile copilului. Ajutorul vizual și ajutorul (fotografii, 
pictograme, desene amuzante și organigramă) vă pot 

ajuta să vă concentrați atenția, să țineți evidența timpului 
și să vă structurați timpul.

Structurând ziua și urmând rutine clare, un copil cu un 
comportament asemănător cu ADHD este capabil să 
urmeze evenimentele și să recunoască ce urmează. În 
acest fel, structurăm mediul pentru a ajuta un copil care 
nu și-a dezvoltat încă pe deplin abilitățile de proiectare 
să își facă viața mai previzibilă (oferind astfel securitate 
emoțională). Modificarea și modelarea mediului extern 
poate sprijini învățarea și dezvoltarea copilului, dar, 
de asemenea, ne asigurăm că nu SUPRA-structurăm 
mediul. Lăsați spațiu pentru învățarea centrată pe copil 
pentru a-și păstra alegerea și autonomia în gestionarea 
propriilor dezvoltări, învățări și experiențe.

Mediul fizic 

Mediul fizic se referă la spațiile fizice din jurul nostru. 
Acesta include clădirile și încăperile, precum și obiectele 
și materialele din ele, amenajarea spațiilor (cum ar fi 
amenajarea scaunelor, covoarelor), cum arată, cum este 
parfumul, cum sună, cum sunt încălzite și iluminate 
- Acestea pot influența un copil cu un comportament 
asemănător cu ADHD. Mediul fizic poate stimula 
creșterea, dar unele dintre componentele sale pot fi 
frustrante pentru anumiți copii.

Crearea unui mediu structurat de susținere înseamnă 
a fi atent la aceste lucruri și a face schimbări pe baza 
nevoilor copiilor individuali din grupul nostru. După cum 
știe fiecare profesor de grădiniță, copiii mici își doresc 
adesea să descopere toate componentele mediului lor, 
astfel încât siguranța este primordială. Dacă aveți un 
copil cu un comportament asemănător cu ADHD în grup, 
asigurați-vă că aveți un aranjament fizic bine organizat. 
Spațiul înfundat, înghesuit, nu are un efect bun asupra 

unui copil cu un comportament 
asemănător cu ADHD, așa că 
minimalizăm aceste situații.

Preșcolarii cu simptome 
asemănătoare cu ADHD vor săse 
urce peste tot, să descopere totul 
și să facă o mulțime de lucruri 
enervante și periculoase. Pentru 
siguranța copiilor, este necesar 
să creăm un mediu fizic pentru 
copiii noștri unde:

 » mișcați în siguranță 
și independent și; 

 » de cele mai multe ori 
nu trebuie să le spui să 
nu facă asta sau asta.
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Rezultatul este:

 » reducerea numărului de locații și situații 
care provoacă conflicte, daune potențiale 
și reguli, scade numărul de a spune NU;

 » mai puțină cauză de îngrijorare;
 » copilul învață să se controleze pe sine, în 

limitele sigure pe care le-am creat.

Trebuie ca totul să aibă locul și totul trebuie să fie la lo-
cul lui. 

Un mediu ordonat în sine este liniștitor pentru copii. 
Multe jucării înseamnă o mulțime de stimuli care distrag 
copilul. Dacă există mai puține jucării în câmpul vizual al 
copiilor cu ADHD sau simptome asemănătoare cu ADHD, 
aceștia se vor putea concentra pentru o perioadă mai 
lungă de timp și vor fi mai puțin distrași. Dacă au prea 
multe opțiuni, se grăbesc doar de la joc la joc (Dauch et 
al., 2018).

Jucăriile și alte lucruri ar trebui să-și aibă locul. Cutiile 
mari și coșurile de depozitare sunt potrivite pentru acest 
lucru, deoarece le arată în mod clar copiilor unde trebuie 
pus obiectul. Ar trebui să încercați să păstrați ambalajul 
cât mai simplu (cutii cu imagini cu jucăriile implicate 
sau dulapuri cu rafturi clar marcate). Să încercăm să 
minimalizăm jucăriile și obiectele. Ne dorim ca copiii 
să fie stimulați, să descopere lucruri noi și să se joace cu 

diferite obiecte. Cu toate acestea, haideți să încercăm să 
le menținem în ordine, ceea ce îi va ajuta să își păstreze în 
ordine lumea interioară și lumea exterioară.

Să „înțelegem”, să facem palpabil timpul

Copiii cu comportamente asemănătoare cu ADHD au 
adesea dificultăți în a înțelege și a observa timpul. Ei se 
pierd nu numai în spațiu, ci și în timp. Cu granularitatea 
specifică vârstei, dar şi în mediu, ar trebui să existe li-
nii directoare pentru structurarea timpului. Indicați ce, 
pentru cât timp și / sau de câte ori o facem și apoi ce vom 
face în continuare.

 

De exemplu, puteți crea o agendă folosind fotografii și 
imagini care arată secvența evenimentelor într-o anumită 
zi sau pe parcursul întregii săptămâni. Puteți utiliza, de 
asemenea, un cronometru de bucătărie sau o clepsidră 
pentru a detecta fizic trecerea timpului. De exemplu, dacă 
doriți să lucrați la o anumită activitate timp de 3 minute, 
adăugați un cronometru de bucătărie de 3 minute.

Gestionarea stimulilor 

Copiii cu ADHD sunt deosebit de sensibili la stimuli din 
mediul lor înconjurător, la sunete, mirosuri, lumini și alte 
persoane.
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Pentru unii copii cu comportamente asemănătoare cu 
ADHD, acest lucru este deosebit de dificil, deoarece 
aceștia caută constant anumite tipuri de stimuli și 
experiențe senzoriale, chiar dacă au dificultăți în 
gestionarea lor. Fără o monitorizare atentă, nu știm cu ce 
tip de stimul este supus unui copil și cu ce tip de stimul îi 
ajută.

Când ne gândim la efectele experienței senzoriale 
asupra comportamentului, este important să rețineți 
că fiecare copil procesează stimuli senzoriali diferit. Cu 
siguranță am citit despre activitățile senzoriale populare 
recomandate, dar adesea un „ceva popular” poate 
înrăutăți lucrurile pentru un anumit copil. Este crucial ca 
orice intervenție senzorială să fie personalizată pentru 
nevoile senzoriale particulare ale copilului.

Cu toate acestea, există anumite lucruri pe care le putem 
face pentru a sprijini comportamentul unui copil cu 
ADHD.

Sfaturi pentru reducerea stimulilor:

 » Vorbiți cu copiii! Întrebați ce stimuli le plac și ce 
nu - și apoi luați în considerare răspunsurile lor!

 » Reduceți numărul și / sau durata 
situațiilor care induce excesiv copilul.

 » Asigurați perioade de liniște. Încercați să 
introduceți o perioadă de repaus tăcut în 
fiecare zi, fie ca un semn informal sau ca 
parte a unei rutine normale, în care copilul 
se poate retrage pentru a se calma.

 » Acordați atenție nivelului de zgomot și reduceți-l 
la timp înainte să devină prea puternic. De 
exemplu, putem fi de acord cu copiii într-un 
semnal (cum ar fi să sune un clopot sau să 
aprindem o anumită lampă) pentru a indica 
copiilor că încep să fie gălăgioşi și că trebuie 
să se joace în linişte. Acest lucru ajută copiii 
sensibili la zgomotul din mediul înconjurător.

 » Oferiți un „traseu de scăpare” (de exemplu, un colț 
liniștit, un loc de odihnă): Dacă un copil începe 
să pară copleșit de stimuli din camera de grup, 
oferiți-le un loc sigur în timp, unde pot fi în repaus 
pentru o perioadă scurtă de timp, singur sau cu un 
ajutor. Poate fi un colț mobilat confortabil, liniștit, 
cu un sac de șezut, cărți, jucării moi de pluș.

Afară în natură! 

Copiii cu simptome asemănătoare cu ADHD reduc 
simptomele comportamentale similare cu ADHD atunci 
când sunt în sălbăticie, pot elibera hiperactivitate și, de 
asemenea, îmbunătățesc atenția. Așa că hai să scoatem 
copilul, înapoi la natură! Drumeții, alergați pe iarbă sau 
lăsați-i să se joace în nisip. (Faber Taylor & Kuo, 2011)

Trasarea cadrului și așteptărilor
Crearea unui mediu de sprijin structurat include cadre și 
așteptări care guvernează comportamentul grupului.

Ce sunt aceste cadre și așteptări?

Lucrurile pe care le considerăm valoroase într-o situație 
de grup și atitudinea pe care vrem să o consolidăm sunt 
denumite valorile implicite (etos) ale sălii grupei. Acest 
lucru se reflectă în modul în care copiii și specialiștii 
grădiniței interacționează între ei. Gândește-te la valorile 
pe care vrei să le vezi în clasă? Acestea sunt valorile prin 
care putem formula așteptări și reguli.

Cadrele și regulile ajută la crearea unei atmosfere care să 
permită învățarea; ele sunt acolo pentru a învăța copiii 
abilități (în special autonomie, autocontrol și abilități 
sociale). Deoarece funcțiile executive ale copiilor nu sunt 
pe deplin dezvoltate, cadrele și așteptările îi ajută să ia 
decizii bune. Cadrele și așteptările ar trebui să creeze 
spațiul în care copiii pot să învețe, să crească și să ia deci-
zii. În loc să forțăm și să direcționăm, încercăm să în-
curajăm descoperirea în anumite granițe.

Cadrele și așteptările funcționează cel mai bine atunci 
când lucrăm cu copiii pentru a le crea. În acest sens, 
educatoarea ar trebui să le explice copiilor de ce anumite 
comportamente sunt importante și repetă așteptările. Pe 
măsură ce copiii dezvoltă mai multe abilități, educatorul 
poate merge cu un pas mai departe și să le permită să 
rezolve ei înșiși problemele și să sugereze noi reguli.

Regulile bune nu restricționează copilul în libertatea sa, ci 
balustradele astfel încât copilul să știe la ce să se aștepte, 
ce se va întâmpla cu el și când. Desigur, acest lucru nu 
înseamnă că trebuie să ne conformăm rigid la o agendă 
stabilită sau să lipsească de flexibilitate atunci când vine 
vorba de așteptările comportamentale, dar orientări 
clare, dialogul deschis despre posibile excepții sprijină 
sentimentul de stabilitate și control al copilului în curs de 
dezvoltare. Cum stabilesc cadre și reguli?

 » Luați în considerare valorile implicite ale 
grupului nostru. Implicit este modul în care 
oamenii se tratează reciproc. Ne putem 
gândi la valorile pe care vrem să le înveţe 
copiii noștri. De exemplu, „fii amabil și 
respectă-l pe celălalt” este o așteptare bazată 
pe valorile și compasiunea comunității.

 » Reflectați asupra nevoilor copiilor. Observați și 
înregistrați când, unde, de ce copiii au dificultăți 
de comportament. Cadrele și așteptările trebuie 
să se bazeze pe nevoi (adică pe ceea ce copiii 
trebuie să învețe pentru a face față situației).

Trasarea limitelor / așteptărilor 

Brainstormingul:

 » Mai întâi ne gândim care sunt cele mai 
dorite comportamente și care sunt cele 
mai provocatoare comportamente

Stabilirea unor priorități:
 »  Stabiliți o ordine de priorități (1 este 

de cea mai mare prioritate)
 »  Începeți cu primele sau primele 

două cele mai importante
 »  În timp, pot fi introduse alte cerințe
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Să stabilim așteptările bune
 »  Indiferent de prioritatea noastră, asigurați-

vă că este un comportament pozitiv / 
dorit. De exemplu, în loc să spunem „nu vă 
luptați pentru locul de joacă”, putem spune 
„fiți întotdeauna amabili cu ceilalți”.

 » Amintiți-vă că învățăm abilități comportamentale
Să stabilim cadre de comportament:

 » Luați în considerare ce înseamnă dacă un copil 
nu respectă așteptările și care vor fi consecințele

 »  De exemplu, dacă vă așteptați „să fie mereu 
amabili cu ceilalți”, spuneți cum este omul 
atunci când este drăguț și cum este atunci când 
nu este amabil (amintiți-vă că trebuie să vorbiți 
întotdeauna clar cu copiii). Ce se va întâmpla 
dacă / când copilul nu este drăguț? Consecința 
logică este că copilul trebuie să își ceară scuze 
și să asculte impactul pe care comportamentul 
său l-a avut asupra celuilalt copil.

Să explicăm:
 »  Adunați copiii împreună și uitați-vă la 

ce se întâmplă în grup și la grădiniță, 
încercați să-i implicați în identificarea 
motivului pentru care aceasta este o 
problemă și așteptați-i să vină cu soluții.

 »  Ca un pas următor, introduceți noul cadru / 
așteptarea și explicați de ce comportamentul 
este important pentru toată lumea (acest 
lucru poate fi explorat cu copiii)

 » Puteți utiliza un semn sau o imagine 
pentru a facilita conversația, apoi 
puneți-o pe peretele din grup.

 Reamintiți-le:
 » Este nevoie de timp pentru a vă stăpâni 

noul comportament. Adică uneori trebuie 
să-i reamintim copilului regula. 

Cum este un cadru bun de așteptări/ un sistem de 
așteptări? 

 » simplu, de înțeles, clar, neinterpretabil;
 » care poate fi respectat (țineți cont de vârsta și 

abilitățile lor și ce se poate aștepta de la un copil 
cu un comportament asemănător cu ADHD);

 » aplicate în mod consecvent: 
Cadrele și așteptările 
funcționează numai dacă vă 
respectați, ele trebuie să fie 
previzibile pentru copil;

 » bine construit și gândit cu grijă;
 » care respectă copilul și adultul;
 » acordă libertatea copilului 

în interiorul granițelor;
 » formulați cât mai puține 

cadre și așteptări posibile 
(mai puțin este mai mult);

 » flexibil: Există două modalități de a face acest 
lucru. În primul rând, ar trebui revizuit dacă 
este necesar. În al doilea rând, la un moment 
dat, educatorul trebuie să își dea seama 
cum să se comporte. Deși consecvența este 
importantă, merită să țineți cont de faptul 
că obiectivul este de a învăța unele abilități. 
Când le folosești flexibil, îi oferi copilului 
posibilitatea de a alege și șansa de a alege 
un comportament potrivit (László, 1997).

 Dacă copiii știu deja care sunt așteptările și limitele și 
nu îi urmează, atunci amintește-i ușor de cadre și ce 
așteptăm de la ei. Trebuie să oferim multă îndrumare și 
sprijin la început, pentru că este nevoie de timp pentru a 
învăța și a aminti.

Gestionarea tranzițiilor
De asemenea, ADHD este legat de dificultăți în 
reglementarea atenției, a priorității și a flexibilității. Ca 
urmare, copiii cu un comportament asemănător ADHD 
pot întâmpina dificultăți în procese de tranziții (de 
exemplu, intrarea la grădiniță, trecerea între sarcini sau 
activități) sau când apar schimbări (mai ales atunci când 
acestea sunt bruște sau neașteptate). Le poate confunda 
și poate duce la emoții crescute (de ex. Furie, tristețe etc.)

Pentru a evita dificultățile tranzițiilor, trebuie să creăm o 
structură și să comunicăm clar planul (de exemplu, ce se 
va întâmpla în această dimineață tocmai pentru a pregătii 
copiii pentru tranziție.  

De exemplu, știm că peste 5 minute va fi ora 12, care este 
ora prânzului, deci trebuie să pregătim copilul pentru 
această tranziție, care întâmpină dificultăți.

 » Să spunem întregului grup: Trebuie 
să începem să facem ordine, deoarece 

IMAGINEA  17. MEMENTO-URI VIZUALE
Regula scaunului: Stau pe scaunul meu.”
Regula gurii: „Stau în tăcere”.
Regula mâinii: „Dacă vreau să spun ceva, îmi ridic degetul. 
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este aproape ora prânzului.
 » Atunci îi putem oferi copilului cu un 

comportament asemănător cu ADHD o 
amintire specială despre ce trebuie să facă

Verificați-vă cunoștințele:
 »  Ce strategii cunoașteți pentru 

structurarea mediului dvs.?

3.3. Dezvoltarea funcțiilor de execuție

Scopuri de învățare:  
La sfârșitul capitolului:  

 » Veți înțelege dezvoltarea funcțiilor executive la 
copiii cu ADHD sau ADHD comportamental;

 »  Veți fi în măsură să sprijiniți dezvoltarea 
funcțiilor executive la copiii cu ADHD 
sau ADHD comportamental

După cum s-a discutat în capitolul 2, funcțiile executive 
sunt abilități de gândire de ordin superior care ne 
permit să îndeplinim sarcini complexe. Mulți copii cu un 
comportament asemănător ADHD se luptă cu funcții 
executive (cum ar fi atenția, planificarea, memoria), iar 
acest lucru afectează comportamentul lor. Acest capitol 
este despre cum să dezvolți funcții pre-executive în 
copilărie timpurie. 

Pași pentru îmbunătățirea funcției executive 
Dezvoltarea funcțiilor executive face parte din procesele 
de dezvoltare naturală a socializării, în special în 
munca de grup, deoarece se produce atunci când copiii 
interacționează între ei, pe culoarul grădiniței și în grup. 

Prin adaptarea la aceste procese naturale, putem veni cu 
strategii pentru a le dezvolta în continuare, deși unii copii 
ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar.

1. Identificare: Începeți prin a observa copilul și încercați 
să identificați comportamente care sunt legate de 
funcțiile executive. Mai jos este un tabel pe care îl puteți 
utiliza pentru a monitoriza copilul. După ce am identificat 
comportamentele asociate funcțiilor executive, ne 
ocupăm de timp, pentru a observa aceste comportamente 
în timp (în zile diferite și în diferite ore ale zilei)

2. Dezvoltare: după ce ai identificat comportamentul 
pe care vrei să-l îmbunătățești, încearcă să fii creativ în 
dezvoltare. Putem folosi ideile de mai jos și să ne gândim 
la structuri și alte suporturi pe măsură ce ne dezvoltăm. 
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                                            Nume: …………………………....................................Data: ……........…………………....

Urmărirea 

autoreglării

Înainte de masă După masă

Cum? (În câ-
teva cuvinte, 
descrieți ce 
comportament 
specific ați ob-
servat)

Este adec-
vat vârs-
tei? 

Cum? (În câ-
teva cuvinte, 
descrieți ce 
comportament 
specific ați ob-
servat) 

Este adec-
vat vârs-
tei? 

Idei de dezvol-
tare

Menținerea atenției

Schimbarea atenției

Semnalizarea și exprimarea 
disconfortului

Întârzierea obiectivului, 
așteptarea (adică, a nu obți-
ne ceea ce vrei sau trebuie 
să aștepți imediat)

Exprimarea emoțiilor po-
zitive

Exprimarea emoțiilor ne-
gative

Simțirea sentimentelor 
celorlalți

Respectarea regulilor, apli-
carea acestora

Planificarea unei acțiuni

Organizarea

Alegere, decizie

Inhibarea comportamen-
tului

Solicitare de ajutor

TABEL 4.  IDENTIFICAREA ELEMENTELOR INDIVIDUALE ALE FUNCȚIILOR EXECUTIVE
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IMAGINEA  19. COPILAȘ 
CARE JOACĂ JOCURI DE 

MEMORIE

(Center on the Developing Child at Harvard University, 
2014, 2015)

Putem sprijini copiii cu probleme de proiectare, 
organizare, gestionare a timpului, ordine și atenție prin 
structuri și alte instrumente (cum ar fi o agendă vizibilă, 
ajutor de organizare). Funcțiile pre-executive pot fi 
dezvoltate la toți copiii printr-o varietate de activități și 
jocuri, multe dintre ele fiind deja utilizate în grădinița de 
zi cu zi.

Orice activitate care necesită planificare, organiza-
re și memorie poate fi utilă. După cum am menționat 
anterior, acestea fac parte din viața de zi cu zi a grădiniței. 
Înțelegerea acestui lucru ne poate ajuta să ne acordăm și 
să înțelegem de ce copilul are dificultăți în îndeplinirea 
anumitor sarcini. Așa că aplicăm strategii care lucrează 
și dezvoltăm aceste abilități. De exemplu, redactarea 
propriilor părți impune copiilor să observe mai întâi 
situația și să țină cont de locul în care se află Apoi, ei 
trebuie să vină cu un plan de curățare, să țină cont de asta 
și să îl pună în aplicare.

Povestirea unei întâmplări 

 » Povestirea poate fi folosită în multe moduri 
pentru a îmbunătăți funcțiile executive. De 
exemplu, când le povestim copiilor, ei trebuie 
să fie atenți, să-și amintească, să acorde 
prioritate și să organizeze evenimente. Putem 
dezvolta în continuare aceste abilități rugându-i 
să ne spună din nou povestea. Inventarea 
poveștilor ajută copiii să dezvolte structuri și 
să organizeze evenimente în succesiune.

 » A spune povești despre propriile lor experiențe, 
cere copiilor să reflecte asupra experiențelor 

lor (care trebuie să fie 
în memoria de lucru) și 
să explice ordinea sau 
maniera în care s-au 
întâmplat lucrurile 
(planificare și succesiune). 
Poate fi folosit și pentru 
a dezvălui sentimente 
și comportamente. În 
acest fel, îl putem întreba 
pe copil ce a simţit ,cum 
s-a simțit sau dacă 
există alte alternative la 
situația descrisă de el.
Jocuri

 » Jocuri cu cântece și 
mișcare (de ex. de 
exemplu, acultarea 
unei melodii, iar când 
muzica este oprită, 
copiii trebuie să 
înghețe (inhibare).

 » A spune rime, jocuri 
populare, dansul, 
jocurile în cercuri 
sau jocurile de 
îndemânare (cum ar 
fi aruncarea, cursele 
de frânghii etc.) pot fi 
de asemenea folosite 
pentru a dezvolta 
elemente ale funcțiilor 
executive, cum ar 
fi secvențialitatea, 
memoria, 
organizarea și 
planificarea.

 » Jocurile de cărți și de societate oferă oportunități 
importante pentru planificarea în mai mulți pași.

 » Jocul de petrecere sau jocurile de selecție 
cu copilul înțeleg regulile de organizare. (de 
exemplu, formă, culoare, dimensiune, etc.), 
planificați modul în care îl vor implementa 
și apoi urmați planul (țineți cont de strategia 
lor în timp ce o faceți). Utilizarea de puzzle-
uri este, de asemenea, o modalitate 
bună de a dezvolta aceste abilități.

 » Dezvoltarea memoriei se poate realiza și folosind 
jocuri de memorie. De exemplu, faceți poze 
cu trei animale diferite, o vacă, un câine și o 
pisică. Arătaţi-le copilului, apoi traduceți-le și 

Jocuri și activități pentru dezvoltarea funcțiilor executive

IMAGINEA  18. COPII CARE JOACĂ DE-A STATUIE
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cereți-i copilului să găsească pisica. Pe măsură ce 
copilul crește, putem face acest joc mai complex. 
Putem avea 10 cărți cu 5 perechi potrivite, să le 
arătăm copiilor și să le cerem să găsească toate 
perechile, dar doar două cărți pot fi întoarse.

 » Jocuri care necesită mișcare rapidă, cum ar 
fi jocuri rapide cu minge, sărituri sau fotbal. 
Aceste tipuri de jocuri vă învață stabilirea 
regulilor, luarea deciziilor, cooperarea / 
munca în echipă și autocontrolul . Acestea 
ajută la eliberarea excesului de energie. 

Atunci când copiii lucrează în perechi sau grupuri, se 
îmbunătățește atenția, observarea propriilor acțiuni și 
a acțiunilor celorlalți și schimbări în acțiunile lor pentru 
atingerea scopului.

Verificați-vă cunoștințele:
 » Enumerați activități sau jocuri pe care 

le puteți utiliza cu copiii pentru a-și 
îmbunătăți abilitățile de proiectare.

 » Enumerați activități sau jocuri pe care le puteți 
utiliza pentru a îmbunătăți memoria  copiilor.

 

Scopuri de învățare: 
La sfârșitul capitolului: 

 » veți înțelege controlul emoțiilor;
 » veți înțelege cum să ajutați la îmbunătățirea 

controlului emoțiilor la copiii mici 
cu comportamente asemănătoare 
cu ADHD și provocatoare.

Reglarea emoției se referă la recunoașterea, înțelegerea, 
tratamentul și exprimarea corespunzătoare a emoțiilor. Și 
acesta este, de asemenea, un domeniu cheie în care copiii 
cu un comportament asemănător cu ADHD au deseori 
dificultăți.

În primul rând, este important să spunem că nu este ni-
mic rău în a avea emoții. Emoțiile nu sunt bune sau rele. 
Emoțiile sunt greșite și nu greșesc. Doar sunt. Problema 
cu emoțiile poate fi modul în care le exprimăm. De 
exemplu, dacă un copil devine foarte emoționat și sare pe 
un alt copil sau dacă un copil se enervează și lovește un 
alt copil, celălalt copil poate fi rănit. Prin urmare, trebuie 
să învățăm copilul cum să-și înțeleagă și să-și gestione-
ze emoțiile, pentru ca reacțiile comportamentale să fie 
exprimate prin emoţii adecvate. 

Acest capitol introduce strategii pentru îmbunătățirea 
reglării emoțiilor la vârsta copilăriei timpurii.

Acceptarea, denumirea și descoperirea 
sentimentelor
Primul pas în a ne putea controla sentimentele este să 
fim conștienți atunci când experimentăm un sentiment 
și să știm care este acel sentiment. Să începem prin a crea 
oportunități și spațiul pentru a putea învăța copiii despre 
sentimentele lor și pentru a le vorbi despre propriile 
emoții și sentimente.

Este important să avem un 
vocabular potrivit pentru a 
descrie stările emoționale. 
Profesorii îi pot învăța prin 
povești (cu accent deosebit pe 
cuvinte care exprimă emoția și 
sentimentele), îi pot învăța pe 
copii să asocieze emoțiile cu 
anumite expresii faciale, apoi 
să încerce să le identifice (în 
imagini) și apoi să imite acele 
expresii faciale. 

Putem învăța copiii să își 
numească propriile experiențe 
emoționale prin activități 
structurate. De exemplu, 
când un copil ajunge în grup 
dimineața, o parte din rutină 
ar putea fi identificarea cu 
ce emoții și sentimente se 
asociază și cum se simt.

Discutarea sentimentelor ar 
trebui să devină parte a prac-
ticii de zi cu zi în grup. Copiii 
trebuie să se simtă liberi să-
și exprime sentimentele atât 
timp cât fac acest lucru în mod 
corespunzător și ar trebui 
recompensați atunci când își 
exprimă emoțiile într-un mod 
corect. Atunci când un copil 
încearcă să explice cum se 
simte, nu neglija și nu respinge 
experiențele sale emoționale. 

3.4. Lucrul cu sentimentele și dezvoltarea reglării emoțiilor

„Copii	care	au	cea	mai	nevoie	de	iubire,	o	cer	întotdeauna	într-o	
manieră	care	poate	fi	iubită	cu	cea	mai	mică	probabilitate	„

-Russel	Barkley
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MAGINEA 21. TERMO-
METRU EMOȚIONAL 
PENTRU A INDICA 
INTENSITATEA UNEI 
EMOȚII DATE

Îi putem susține în a-și putea numi propriile emoții și 
sentimente. De exemplu, ai putea spune „Oh, asta sună 
foarte scandalos” sau „Știu de ce te simți supărat” sau 
„Oh, asta sună foarte interesant”. Când îl ajutăm să-
și numească propriile emoții, copilul se simte accep-
tat și înțeles, ceea ce îi permite să-și poată identifica și 
numi propriile emoții în viitor. De exemplu, s-ar putea 
să spuneți: „Am observat că ai fost frustrat când te-ai 
jucat cu jocul de potrivire”, sau ați putea spune: „Pari 
să fii foarte îngrijorat”. După ce încep să își recunoască 
emoțiile, putem să ne întrebăm „cum te simți?” Și dacă 
nu pot spune, putem colabora cu ei pentru a le identifica. 
Denumirea și cartografierea emoțiilorși sentimentelor 
pot face parte din povestirea sau partajarea sau 
observarea experiențelor. De exemplu, atunci când citesc 
povestea Lupinului de Aur și a celor trei urși, am putea 
întreba copiii cu ce cred ei că se confruntă Lupinul de Aur 
când s-a trezit și a văzut urșii și să-i întrebăm cum s-ar 
simți dacă li s-ar întâmpla. Trebuie să profitați de fiecare 
oportunitate pentru a descoperi emoțiile.

Stăpânirea sentimentelor
O parte a reglării emoțiilor reprezintă faptul că:  

 » suntem capabili să controlăm 
modul în care ne simțim;

 » suntem capabili să decidem modul 
în care ne exprimăm;

 » emoțiile (adică 
propriul nostru răspuns 
comportamental).
Expresiile emoționale ar 
trebui să fie de intensitate 
suficientă, nu prea mici sau 
prea mari. Pentru a regla 
acest lucru, copiii trebuie 
să observe intensitatea 
propriilor experiențe 
emoționale și să gestioneze 
aceste experiențe 
emoționale.

Observarea experiențelor 
emoționale se poate face 
folosind ideea de termo-
metru. Acest instrument 
simplu îl ajută pe copil 

 » să privească modul 
în care se simte, 

 » ajută la autoreglare, 
 » îi ajută să recunoască 

emoții intense în corpul 
și în mintea lor.
În primul rând, copiii 
trebuie să știe ce este un 
termometru. După ce 

înţeleg acest lucru, le putem explica modul în care vremea 
se schimbă sezonier și pot să îl observe. În mod similar, 
fiecare persoană are un termometru emoțional. Este 
foarte important să acordăm atenţie modului în care ne 
simțim sau unde se află termometrul nostru emoțional. 
Dacă temperatura lor emoțională este prea mare, atunci 
poate ar trebui să facem ceva sau să o schimbăm pentru a 
o lua din nou.

Puteți utiliza o imagine pentru a arăta termometrul 
emoțional (sau chiar un copil poate selecta). Poate fi 
folosită cu un singur copil sau poate fi așezată pe un 
perete mare. Acest lucru poate fi întotdeauna inversat ca 
parte a activităților structurate zilnice (de exemplu, rutina 
de dimineață) sau pe măsură ce evenimentele apar în 
timpul zilei.

De asemenea, puteți folosi un balon pentru a vă ilustra 
exuberanța emoțională - arătând cum este să fiți coborâți 
și când este suficient de umflat pentru a exploda.

Nu este indicat să folosiți un termometru emoțional 
într-o stare de emoție extrem de ridicată: Trebuie 
să așteptăm, până copilul se liniștește și mai apoi să 
identificați și să discutați cu copiii ce emoție și intensitate 
au dus la un comportament inacceptabil.

Pentru a folosi în mod corespunzător termometrul 
emoțional, trebuie să vorbim în prealabil cu copilul 
pentru a ilustra fiecare emoție (putem folosi fotografii cu 
fețe emotive, fețe desenate sau emoji). 

Să vorbim despre emoțiile implicate în imagini. 

 » Ce înseamnă? 
 » Ce s-a întâmplat înainte, cedeclanșează 

de obicei sentimentul? 
 » Ce expresii faciale sunt asociate cu acesta? 
 » Cum arăt și cum mă simt când simt acea emoție?

Folosim termometrul emoțional în funcție de vârsta 
copilului. Copiii mai mici, pot să lucreze, să identifice și 
să numească cu puțină emoție. Dacă sunteți încă foarte 
mic, folosiți doar un chip zâmbitor și un chip trist. Cu un 
copil mai mare, putem extinde gama de emoții și putem 
introduce un „termometru” pentru intensitatea emoțiilor, 
care poate indica și temperatura unei anumite emoții. 
(Burg, 2014; Muriel, 2018)

Câteva exemple

1. Un emoticon mare zâmbitor: exprimă fericire. Sunt 
foarte bine și știu că vârful gurii este spre sus, zâmbesc și 
chiar râd.

2. Emoție cu fața calmă: sunt destul de bine. Fața mea 
este relaxată.

3. Emoticon cu față tristă. Am foarte putina energie, 
marginea gurii este ingustata, sunt trist si plang.

4. Emoticon cu față furioasă: Ceva foarte enervant se 
întâmplă chiar acum. Nu este deloc o senzație plăcută. 
Nu mai vreau să zâmbesc, de fapt, mai degrabă îmi arât 
colții și îmi îngust ochii.
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Strategiile luptei cu sentimentele
(Hallowell & Ratey, 1994) 

Este important ca educatorul să învețe nu numai 
recunoașterea și denumirea emoțiilor, ci și strategiile 
de coping pe care copilul le poate folosi atunci când 
experimentează o anumită emoție.

Rețineți că, chiar și la vârsta preșcolară, copiii mici au o 
mare nevoie de un adult pentru a-și putea regla corect 
emoțiile. Abilitatea de a face față stresului și emoțiilor 
este esențială în viața de zi cu zi, de aceea este foarte 
important să îi ajutăm pe copii să dezvolte corect această 
capacitate.

Merită, de asemenea, să faceți o listă cu ceea ce NU tre-
buie să faceți: demolarea, înjurarea, lupta etc. Este liber 
să fii supărat, să nu fii supărat.

Un copil poate învăța să se descurce cu experiențele 
emoționale intense prin compasiunea de sine sau prin 
distragerea atenției sau poate solicita ajutorul unui 
profesor.

Autoliniștirea este procesul de a ne calma pe noi înșine. 
O mamă leagănă și îi cântă lcopilului ei pentru a-l liniști, 
dar pe măsură ce copiii cresc, ei trebuie să fie în măsură să 
se liniștească din ce în ce mai mult. Uneori concentrându-
se pe emoții sau pe experiențe și încercând să-l calmeze, 
însă fără rezultat. Prin urmare, tehnicile de distragere pot 
fi de asemenea utile. Mai jos sunt câteva tehnici pe care îi 
ó putem învăța pe copiii  noștri pentru a-i ajuta să se des-
curce cu emoțiile lor. Ca și în cazul tuturorabilităților, ei 
trebuie să găsească și să practice ceea ce funcționează cel 
mai bine pentru ei și trebuie să exerseze cu ei până când 
copilul este calm. 

 » Respirația: concentrarea pe respirație poate fi 
foarte liniștitoare. Învață copiii să respire adânc 
pe nas, cu crucile ținute timp de 3 secunde, apoi 
expiră pe gură. La început, puteți folosi un stilou 
pentru pasăre pentru a vă ajuta copilul să se 
concentreze asupra exhalării 
gurii sau pentru a le spune să-și 
imagineze cum arde o lumânare. 
Îi calmează atât fizic, cât 
și emoțional, pe măsură 
ce ne concentrăm pe corp 
și calmăm răspunsul fizic 
la emoție. De asemenea, 
este o distragere asupra 
modului în care ne 
concentrăm asupra 
respirației, în loc să ne 
concentrăm asupra emoției.

 » Vizualizarea: determină 
copilul să se gândească la 
o amintire frumoasă sau 
la un loc în care s-a simțit 
în siguranță / fericit (cum 

ar fi un dormitorul de acasă, grădina bunicii sau 
pădurea Narniei). Dacă se simt supărați, trebuie 
să-și amintească acel loc frumos. Cu cât este 
mai „realist” cu atât mai bine. Când îi  învățăm 
această strategie, începem să-i întrebăm ce 
văd, cum miros, dacă sunt alți oameni, care este 
culoarea pereților, etc. Imaginea ar trebui să 
fie clară și ușor de reamintit pe care  o putem 
folosi atunci când simt emoții intense.

 » Să ne folosim de corpul nostru: Uneori este 
bine să ne folosim  întregul corp. Puneți-i 
să facă exerciții de gimnastică pentru a-și 
reduce energia și să se simtă bine alergând, 
sărind, făcând zece gheare, bandă de mână, 
box de aer sau culcată pe podea și ca șarpe 
în ușa holului și înapoi spre ușa toaletei.

 » Să existe un colț de relaxare sau un colț liniș-
tit în sală. Copiii sunt uneori copleșiți de mediul 
lor sau de emoțiile lor. Deci este util să aveți 
un loc în grupă, un loc sigur și liniștit, unde 
vă puteți retrage pentru a fi singur în liniște. 
Putem dedica acest spațiu în camera de grup 
(de exemplu, un colț sau un cort) unde copiilor 
le place să meargă, un loc care este prietenos și 
confortabil. De asemenea, puteți folosi jucării 
sau obiecte senzoriale care vă pot ajuta copilul 
să se relaxeze. Nu folosiți niciodată acest spațiu 
pentru a trimite copiii atunci când manifestă 
un comportament provocator. Nu trebuie ni-
ciodată folosit ca pedeapsă. Vrem ca copiii să 
considere acest loc, un spaţiu fericit și de dorit.  

 » Să apăsăm butonul ”pauză”! Vrem ca copilul 
să poată recunoaște când este supărat, mai 
degrabă decât să reacționeze negativ. Vrem să 
apese butonul de pauză pentru a le oferi timp 
să se gândească și să se calmeze înainte de a 
reacționa. Butonul de pauză funcționează bine 
dacă copilul dvs. are o strategie de securitate, 
adică un plan pentru ceea ce v-a face după ce 

IMAGINEA  22. 
SE POATE CREA UN COLȚ DE LINIȘTE ÎN GRĂDINIȚĂ
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apasăacest buton. Poate că ar putea fi unele 
dintre cele enumerate mai sau ar putea să facă 
ceva ce le place. Să se așeze în colțul de lectură sau 
să-și lase capul pe masă pentru câteva minute.

 » Distragerea atenției: Când vedem un copil 
fiind pe cale de a-şi ieși din minți, putem folosi 
mici trucuri pentru a-i distrage atenția. De 
exemplu, am putea arăta spre ceas: „Să vedem 
cât de repede te poți calma, astfel încât să ne 
putem continua ziua”. Poți, te rog, să mă ajuți 
să desfac aceste cutii? Ești foarte bun când 
aranjezi vopseaua, am nevoie de ajutorul tău!

 » Motivația: Un element important al 
managementului emoțiilor, este capacitatea 
de a folosi emoțiile și gândurile pentru a atinge 
un obiectiv. De exemplu, dacă oferiți unui 
copil o bomboană și îi spuneți că, dacă nu o 
mănâncă timp de 3 minute, îi veţi mai daîncă 
2 bomboane. Pentru a atinge acest obiectiv 
(obținerea a două bomboane), copilul trebuie 
să-și controleze emoțiile și comportamentul 
(nu trebuie să mănânce bomboanele). Copilul 
poate folosi tehnici de distragere, cum ar fi 
îndepărtarea bomboanelor din câmpul său 
vizual sau concentrarea asupra altor lucruri 
(cum ar fi o pasăre în afara ferestrei) pentru a-l 
ajuta să își atingă obiectivul. Un copil care se 
poate descurca cu emoțiile sale – amână ceea ce 
dorește să facă pe termen lung, probabil va găsi 
viața și munca mai ușoară. Astfel, în copilăria   
timpurie, învățându-i  strategii (de exemplu, 
tehnici de distragere a atenției) și explicându-le 
că vor fi răsplătiți până la urmă, îi putem susține 
în dezvoltarea abilităților de auto-motivare.

Rezolvarea problemelor și învățare amodurilor 
de comportament alternativ  
Când un copil se comportă într-un mod provocator, să-i 
punem întrebări deschise, de încurajare, ca el să simtă, că 
are posibilitatea de a alege.  

Soluție mai puțin 
bună

Soluție mai bună

De ce ai strigat la el? Ce a dus la această 
situație? 
 Poți să explici cum 
s-a întâmplat asta?

De ce ai spus/ai făcut 
acest lucru? 

Nu sunt sigur, că 
am înțeles.

TABEL 5. TIPURI DE 
ÎNTREBĂRI PEN-
TRU A CLARIFICA 

SITUAȚIA

Când înțelege puțin 
comportamentul, 
căutați alternative 
de comportament 
împreună cu copilul. De 
exemplu, putem spune: 
„Am înțeles că te-ai 
supărat deoarece nu a 
vrut să împartă trenul 
cu tine şi de aceea 
l-ai dus mai departe.  
Ar exista ceva ce ai 
putea să faci altfel?” 
Să căutăm alternative 
și să încercăm să-l 
determinăm pe copil 
să aleagă o strategie 
mai bună. Planifică 
cu copilul tău ce vor 
face în continuare. 
De exemplu, puteți 
încerca să faceți ritmul 
personal sau să vă 
deturnați (de exemplu, 
căutați un alt joc care să 
se joace). Nu vă aștep-
tați ca copilul să aplice 
o nouă strategie după 
o conversație, dar cu 
cât vorbim cu el sau ea 
despre aceasta, cu atât 
este mai probabil să o 
încerce mai devreme 
sau mai târziu.

Putem folosi jucării 
și jocuri de rol pentru 
a învăța și dezvolta 
emoții, pentru a 
înțelege cum afectează 
comportamentul său 
asupra altor oameni, 
alți copii, frați, părinți 
/ tutori și educatori. 
Haideți să jucăm un joc 
de rol despre modul 
în care vă comportați 
atunci când vă simțiți 
(de exemplu, frustrat 
sau supărat). Practicăm 
strategii atunci când 
copiii sunt într-o stare 
relaxată, echilibrată. 
Să nu revenim doar la 

IMAGINEA  23. EXEMPLE DE ALTERNATIVE COM-
PORTAMENTALE ÎN SITUAȚII CRITICE As
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subiectul emoțiilor de mai multe ori. Practicați aceste 
comportamente, astfel încât copilul dvs. să fie capabil să 
le efectueze atunci când este furios sau neliniștit.

Jocul imaginar permite copiilor să dezvolte reguli care 
să le ghideze rolul în jocul de rol. De asemenea, aceștia 
trebuie să țină minte idei complexe și să își adapteze 
acțiunile pentru a respecta aceste reguli, a inhiba 
impulsurile sau activitățile care nu se încadrează în „rol”. 
În timp ce copiii mai mici se joacă cot la cot sau în paralel, 
copiii de grădiniță învață să se joace în cooperare și de 
multe ori își controlează comportamentul celuilalt - un 
pas important în autoreglare.

Planificarea unui joc poate fi un bun organizator al 
jocului. Copiii decid cine vor fi și ce vor face înainte de 
a începe să se joace și apoi să-și deseneze planurile pe 
hârtie. Planificarea înseamnă că mai întâi copiii gândesc 
și apoi acționează, exercitând astfel controlul inhibitor. 
Desigur, spontaneitatea și creativitatea jocului pot fi 
păstrate, desenul este doar o introducere în activitatea 
jucătorului. Proiectarea jocului de grup îi încurajează 
pe copii să planifice, să țină cont de aceste planuri și să 
le aplice pe parcursul activității. Încurajează rezolvarea 
socială a problemelor și dezvoltarea limbajului verbal. 
(Center on the Developing Child at Harvard University, 
2014, 2015)

Identificați ceea ce motivează copilul să performeze 
cât mai bine. Să încurajăm copilul, în loc să îl 
laudăm  în general, să se concentreze pe sărbătorirea 
comportamentului și a efortului, nu doar a rezultatului. 
Hai să spunem: „Am observat că, chiar și atunci când 
lucrurile devin dure, încerci în continuare - este fantastic”. 
(Atkins, S., 2017)

Modelăm felul  în care stăm liniștiți și ţinem sub control 
chiar și atunci când suntem obosiți, sau supărați. Să 
spunem: ”Sunt foarte supărat acum, respir adânc și mă 
spăl pe față pentru a mă calma. „

Izbucniri de furie și ieșirea din minți senzorială
Copiii cu comportamente asemănătoare cu ADHD au 
adesea izbucniri de furie puternice.  Înainte de a încerca 
să modificăm comportamentele care apar în timpul 
izbucnirii, luați în considerare care sunt factorii din 
spatele furiei care pot declanșa comportamentul unui 
copil și ce se întâmplă după aceea.

Toate comportamentele, fie ele pozitive sau negative, 
reflectă starea emoțională a copilului. Copiii 
experimentează aceeași gamă de emoții ca și adulții, dar 
de multe ori nu știu să-și exprime sau să-și gestioneze 
sentimentele. Drept urmare, comportamentul lor așa 
cum îl vedem poate fi provocator.

Când privim un copil care se 
comporta în mod deliberat 
sau care este „obraznic”, avem 
tendința să ne gândim la pe-
deapsă. Recunoașterea faptului 

că un copil întâmpină dificultăți este un stimulent pent-
ru noi pentru a-l ajuta.

Există două forme de bază ale comportamentului: ieșire 
tip furie, respectiv atac de furie. Acestea nu sunt identice. 
chiar dacă sunt foarte asemănătoare. Dacă învățăm să  
recunoaștem diferențele, ne poate ajuta să învățăm cum 
să le facem față. 

Ieșirea din minți
Ieșirea din minți tip criză  de furie apare de obicei atunci 
când copilul dorește să obțină ceva. 

În aceste cazuri, copilul se așteaptă să reacționăm cumva. 

Ce poate face cadrul didactic de la grădiniță în cazul cri-
zelor de furie? 

 » Îi putem spune copilului că putem vedea ce 
face și putem să-i înțelegem sentimentele. 
De exemplu, „Am înțeles că eşti supărat 
pentru că nu îţi dau acel joc, chiar dacăîl 
doreşti. Văd că vrei să te ascult și, odată ce 
te-ai calmat, putem vorbi despre asta. «

 » Să vorbim despre situație: odată ce furia s-a 
terminat, discutați cu copilul și spuneți-i că este 
în regulă, că are sentimente (de ex. Supărat sau 
rănit), doar ca nu este bine să facă acel lucru ( 
adică descrieți clar comportamentul inacceptabil)  

 » Discutați cu copilul ce poate să facă diferit dacă 
se va mai întâmpla această situaţie cum își poate   
exprima (și striga) furia într-un mod diferit.

Supraîncărcarea senzorială 
Oamenii au cinci simțuri ușor accesibile: vederea, 
atingerea, mirosul, gustul și auzul. Și există alte două 
lucruri de care ar trebui să fim conștienți: percepția 
mișcării (funcția vestibulară) și percepția poziției corpului 
în spațiu (propriucepția). Nu toți copiii simt același sti-
mul senzorial. De exemplu, zvonul tubului de neon al 
unor copii este foarte tare și greu de ignorat, în timp ce 
alți copii pot să nu-l observe. Stimulul senzorial este 
același, dar modul în care creierul sesizează fenomenul 
poate varia foarte mult la copii diferiți. Bullying-ul 
senzorial apare atunci când copiii 
au probleme în interpretarea 
adaptivă a informațiilor senzoriale 
atunci când un copil este expus 
unui stimul senzorial pe care 
creierul nu îl poate explica. În 
termeni evolutivi, creierul nostru 
este conceput să ne protejeze și să 
ne asigure supraviețuirea - dacă 

IMAGINEA  24. 
IZBUCNIRI EMOȚIONALE PUTERNICE POT FI ÎNS-

PĂIMÂNTĂTOARE PENTRU ALȚI COPII, PENTRU PRO-
FESOR, DAR ȘI PENTRU COPILUL ÎN CAUZĂ
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creierul nostru primeşte stimuli pe 
care nu le poate  face față,   el crede  
automat că suntem în pericol și fie 
„alergăm”, fie „luptăm”. răspunde cu 
o comandă. Odată ce creierul nostru 
a aflat că un stimul nu este într-
adevăr un pericol, îl vor ignora în cele 
din urmă (numit obișnuință).

Imaginați-vă că mergeți din 
mașina dumneavoastră liniștită 
într-o cameră aglomerată plină de 
zgomot și de tot felul de activități. 
La început, zgomotul pare extrem 
de copleșitor și poate dura un minut 
să ne obișnuim. Un copil aleargă 
până la noi și începe să ne vorbească, 
dar cu greu auzim în zgomotul 
puternic - trebuie să acordăm o 
atenție suplimentară copilului 
pentru a exclude zgomotul de fond 
al celorlalți copii. În acest moment, TOATE fenomenele de 
zgomot noi sunt încă procesate de creierul nostru, ceea ce 
nu este încă sigur dacă zgomotul este ceva la care trebuie 
să fim atenți, așa că, practic, ascultăm fiecare zgomot care 
ne lovește de urechi.

Acum să ne gândim la aceeași cameră când am lucrat 
acolo câteva ore. Același copil aleargă până la noi și începe 
să vorbească, iar acum parcă auzim mult mai bine. Acest 
lucru se datorează faptului că creierul nostru a recunos-
cut că o mare varietate de zgomot de fond nu este 

într-adevăr un pericol - creierul nostru este obişnuit și ne 
permite să trecem cu vederea lucrurile la care nu trebuie 
să fim atenți. Dar când, dintr-o dată, se aude un BANG 
puternic din cauza unui joc abandonat, ne întoarcem 
repede atenția asupra zgomotului.

Copiii care au dificultăți senzoriale adesea nu știu să 
interpreteze informațiile senzoriale în așa fel încât să fie 
capabili să acorde atenție fenomenelor de care au ne-
voie să acorde atenție și să ignore fenomenele pe care 
nu trebuie să le asculte. Aceasta este o condiție foarte 
obositoare, iar copiii care au dificultăți în procesarea 
informațiilor senzoriale în mod eficient vor avea de multe 
ori și dificultăți emoționale.

„ÎN	TIMP	CE	VORBIM,	5	COPII	SE	ȚIN	DE	MÂINILE	TALE	ȘI	
ÎȚI	STRIGĂ	NUMELE	ÎN	ACELAȘI	TIMP,	CINEVA	APUCĂ	CA-
FEA	PRIN	DIFUZORUL	DIN	URECHE.	UN	DRAGON	CHI-
NEZ	DANSEAZĂ	PRIN	CAMERĂ	ȘI	ZBOARĂ	ÎNTRE	NOI	
CU	ARIPILE.	EXISTĂ	O	MELODIE	LA	RADIO	ȘI,	DINTR-O	
DATĂ,	UN	PRIETEN	DIN	COPILĂRIE	CARE	NU	A	FOST	VĂZ-
UT	DE	15	ANI	APARE	DE	NICĂIERI	ȘI	ÎȚI	CERE	SĂ	VORBEȘTI	
DESPRE	AMINTIRILE	TALE,	APOI	DOI	COPII	ÎN	-	CEP	SĂ-
ȘI	TRAGĂ	PĂRUL	UNUL	ALTUIA	ÎN	TIMP	CE	CELĂLALT	SE	
ÎMBOLNĂVEȘTE.

DAR	NU	OBSERVAȚI	ȘI	ASCULTAȚI	TOATE	ACESTEA,	CI	
CONTINUAȚI	SĂ	VORBIȚI	CU	MINE	ȘI	CONCENTRAȚI-VĂ	
DOAR	PE	CEEA	CE	SPUN.

NU	ESTE	UȘOR.

BINE	AȚI	VENIT	ÎNTR-UN	CREIER	CU	ADHD!	„

IMAGINEA 25.
 SITUAȚII CU POTENȚIAL DE SUPRASARCINĂ 
SENZORIALĂ

IMAGINEA  26. UN MEM DE PE INTERNET DESPRE 
CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎNTR-UN CREIER ADHD
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Ieșirea din minți senzorială
Ieșirile din minți senzoriale aprige sunt extreme și 
mai puternice decât cele de mai sus, iar copilul pierde 
complet controlul asupra comportamentului său și își 
pierde sentimentul de pericol,nu vede și nu aude. Dacă 
cunoaștem cauza principală (și observăm semnele 
de avertizare) pentru acel copil, îl putem învăța, de 
asemenea, pe copil să recunoască semnele și să lucrăm 
împreună pentru a găsi modalități de a evita distragerea 
atenției. Dacă nu putem opri prăbușirea totală, trebuie să 
așteptăm ca sechestrul să scadă.  

Există de obicei două moduri de a pune capăt unei ieșiri 
din minți:

 » Oboseală: copiii se obosesc să 
plângă / să facă scene

 » reducerea cantității de stimuli 
senzoriali (adică scăderea).

Ce poate face un cadru didactic de la grădiniță în caz de 
ieșire de furie?

Haideţi să ne pregătim pentru asta. Dacă știm   la acel 
copil care este stimulul senzorial care provoacă aceea 
ieșire de furie, atunci putem prevede ce le va provoca 
probleme și îl vom scoate pe copil din situație, înainte ca 
simțurile sale să fie supraîncărcate.

Toți copiii sunt diferiți, iar bullying-ul senzorial nu este 
același la copii. Preferințele și aversiunea senzorială a 
unui copil nu sunt aceleași cu ale unui alt copil. 

Pentru a înțelege ce provoacă supărarea unui copil, 
trebuie mai întâi să analizăm:

 » Care este cauza supărării? Furia senzorială 
poate fi cauzată de foame sau de oboseală. 
Să încercăm să observăm ce fel de experiență 
senzorială se întâmplă înainte 
de ieșirea senzorială.  

 » Evitați situațiile problematice. Nu 
vă expuneți copilul la o experiență 
senzorială care îi provoacă.

 » În mediul său să existe un loc 
liniștit, de exemplu, permiteți-i 
copilului să poarte căști care 
anulează zgomotul.

 » Recunoașteți semnele de es-
caladare. Dacă observăm la timp 
semnele de avertizare, putem 
calma la timp copiii mai sensibili, 
înainte de a-și pierde controlul.

În timpul excesului de furie. 

 » Asigurați-vă că i toată lumea este  în siguranță.
 »  A vedea o criză  de furie poate fi, de 

asemenea, înfricoșător pentru cadrul 
didactic. Păstrați-vă calmul, aveți răbdare 
și manifestați compasiune cu copilul. 

 » Îndrumați copilul către o zonă mai relaxată, 
liniștită. Să-i dăm un mediu cu cheie scăzută.

 »  Planifică ce vei  face după criza de furie, 
cum să-l conducem înapoi la grup. 

După excesul de furie

 » 1. Lăsați copilul să se odihnească și să se 
recupereze. Atunci când un copil începe să 
se calmeze, acesta se poate simți stânjenit 
sau rău din cauza supărării lui. Este posibil  
să fie epuizat emoțional și fizic.  

 » 2. Găsiți momentul potrivit pentru a vorbi 
și fiți susținător în timpul conversației 

Agresiunea
O altă dificultate adesea asociată cu ADHD este 
agresivitatea. Acest lucru este adesea legat de dificultatea 
de a controla emoția.

Agresiunea este un comportament care ofensează pe 
alții (de exemplu, lupta, batjocurarea, mușcarea etc.). 
Evident, agresivitatea este o problemă la toți copiii, 
indiferent de ADHD sau nu. Agresiunea, mai ales atunci 
când puneți în pericol un copil sau alții, este inaccep-
tabilă (fie acasă, fie în medii educaționale). Uneori 
agresiunea poate fi rezultatul unui răspuns impulsiv la o 
situație dată, dar este totuși inacceptabil și este nevoie să 
aplicăm un tratament. 

IMAGINEA 27. 
SĂ AFLĂM PENTRU UN COPIL CE ÎL 

AJUTĂ SĂ DEPĂȘEASCĂ IEȘIREA DIN 
MINȚI
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Să definim problema

De fiecare dată când un copil devine agresiv fizic, 
spuneți-i că a provocat durere și nu trebuie să-i lovească 
niciodată pe alții.

Descrieți exact cum arăta când și-a pierdut controlul 
asupra a ceea ce a făcut și a ceea ce ar putea face diferit. 
În loc să dăm instrucțiuni („nu te bate”), haideți să lucrăm 
împreună pentru a determina ce provoacă problema și ce 
puteți face pentru a o schimba.

 » Întrebările pe care le putem folosi pentru 
a ghida copilul în acest sens sunt:

 » Îmi poți spune ce te-a determinat să-l lovești?
 » Crezi că dacă m-ai lovit să cred că acest 

comportament a fost corect?
 » Cum crezi că te simți chiar acum?
 » Cum te-ai simți?
 » „Ce altceva crezi că ai putea face pentru a face 

față furiei tale?” (de exemplu, vorbește cu 
cadrul didactic de la grădiniță, vă exprimați 
sau pur și simplu mergeți mai departe)

 » Ce vei face data viitoare?
Să exersăm situații critice și alternativele de 
comportament sub forma jocurilor de rol 

Jocul cu rol oferă copilului posibilitatea de a experimenta 
alte moduri mai eficiente de a face lucrurile, care este ca 
exercițiul fizic. Exersarea va ajuta copilul să reacționeze 
corespunzător într-o situație reală. În timpul jocului de rol 

este foarte important ca orice rol negativ (de exemplu, un 
copil care alunecă spre agresiune) să fie jucat întotdea-
una de profesor. Jocul de rol este destinat să servească 
ca un exemplu pozitiv și nu pentru a repeta o situație 
agresivă. Figurinele de plus pot fi, de asemenea, potrivite 
pentru a reda situația negativă care a apărut, iar apoi 
exemple și soluții pozitive ar trebui să fie prezentate pe 
baza sugestiilor copiilor și jucate de aceștia.

Să nu ne temem să cerem ajutor!

Dacă copilul tău are multă furie sau o ieșire senzorială 
care nu este ajutată de diferitele intervenții, nu așteptați 
până când situația devine complet imposibil de gestionat, 
căutați ajutorul unui specialist! 

Verificați-vă cunoștințele:
 » Ce este controlul emoțiilor?
 » Spune-ne două moduri prin care putem susține 

copilul în numirea și înțelegerea propriilor emoții.
 » Ce este un termometru emoțional 

și de ce este util?
 » Spune două strategii pentru a ajuta 

copilul să se ocupe de emoțiile sale.
 » Spune două lucruri pe care le vei face 

diferit atunci când încerci să schimbi 
comportamentul agresiv!

3.5  Modificarea comportamentală

Scopuri de învățare:  
La sfârșitul capitolului: 

 » veți fi familiarizați cu modelul de Antecedent-
Comportament-Consecință pentru a sprijini copiii 
cu un comportament asemănător cu ADHD;

 » veți înțelege strategiile de promovare a 
comportamentului pozitiv la copiii cu 
comportament asemănător cu ADHD.

Tehnicile de modificare a comportamentului sunt 
concepute pentru a îmbunătăți, dezvolta, menține, 
reduce sau modifica comportamente. Acestea includ:

 » Sprijinirea dezvoltării de noi comporta-
mente (comportamente pe care copilul 
încă nu a început să le dezvolte)

 » Consolidarea comportamentelor existente 
(acestea sunt comportamente pe care copilul 
a început să le dezvolte, dar au nevoie de 
sprijin suplimentar pentru a învăța bine - de 
exemplu, copilul va începe adesea să-și spele 

mâinile , dar totuși trebuie să învețe toți pașii 
și pentru a-şi șterge mâinile după aceea)

 » Menținerea comportamentelor existente 
(comportamente pe care copilul le-a stăpânit 
deja, dar pe care dorim să le consolidăm - de 
exemplu, copilul a învățat să-și sistematizeze 
bunurile, dar vrea să continue așa bine)

 » Modificați anumite comportamen-
te (comportamente care necesită 
perfecționare, de exemplu, este bine ca un 
copil să își exprime furia, dar să nu urle)

 » Reducerea comportamentul provocator.
Tehnicile de modificare a comportamentului provin 
din ideea că atunci când un copil se comportă într-un 
anumit mod, există un motiv. Înainte de a schimba 
comportamentul, trebuie să înțelegem care este „funcția” 
comportamentului.
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Modelul ABC presupune că toate comportamentele 
(inclusiv comportamentele provocatoare) au o anumită 
funcție. Comportamentul are un scop; copiii folosesc 
comportamentul pentru a realiza ceea ce își doresc: să 
evite ceva care le este incomod; a atrage atenția; pentru 
a obține obiecte; și / sau auto-stimulare sau cauze 
senzoriale.

Utilizarea modelului ABC depinde de capacitatea noastră 
de a observa comportamentul unui copil într-un context 
dat, examinând ceea ce duce la acest comportament 
(antecedente), observând comportamentul în sine și 
ce se întâmplă ca o consecință a comportamentului 
(consecințe). Odată ce înțelegem comportamentul, 
putem de acum să lucrăm la schimbarea 
comportamentului.

A-B-C: Antecedente-Comportament-Consecință

 » Antecedent (Antecedens, triggere): 
declanșarea evenimentului (evenimentelor) 
anterioare comportamentului problemei;

 » Comportament (Behavior): acel comportament 
provocator / problematic; acest lucru este 
cel pe care ne concentrăm în sensul că dorim 
să îl schimbăm sau să îl  modificăm;

 » Consecință (Consequence): evenimente care apar 
ca urmare a unui comportament provocator.

Pasul 1. Să identificăm comportamentul: 

 » Alegeți un comportament care trebuie modificat.
 » Asigurați-vă că comportamentul pe care îl 

alegeți este vizibil și măsurabil. De exemplu, 
când un copil se trezește din cercul de discuții 
și intră în camera de grup, este ceva vizibil și 
măsurabil (de exemplu, numărul de ori când 
un copil face acest lucru în 10 minute);

 » Nu alegeți comportamente care nu sunt 
ușor de descris și de măsurat, cum ar fi 
„comportament rău” sau „neplăcut”;

 » Decideți când și unde vom măsura 
comportamentul. De exemplu, dacă apare rar, 
trebuie să îl înregistrăm de fiecare dată când 
apare un comportament. Cu toate acestea, 
dacă apare frecvent, puteți decide să efectuați 
măsurarea la ore specifice (de exemplu, 20 
de minute, de trei ori pe săptămână).

Pasul al 2-lea: Observarea

Utilizarea modelului ABC depinde de calitatea observației 
noastre. Nu-ți pierde timpul planificând și executând 
observația. Este posibil să avem nevoie și de asistența 
unui coleg sau a unui asistent pedagogic.

Fixarea	în	timp: decideți când să efectuați monitorizarea. 
Depinde de comportamentul provocator pe care vrem 
să îl observăm. Putem selecta un punct în ziua pe care o 
menținem timp de câteva săptămâni. Putem decide să 
observăm când copilul arată un anumit comportament 
- de fiecare dată când copilul arată comportamentul 
pentru câteva zile sau săptămâni.

Faceți	o	notă: utilizați o foaie de calcul și înregistrați 
comportamentul pe care îl vedeți. Cu cât avem mai multe 
detalii despre comportamentul observat, cu atât vom 
fi mai buni atunci când evaluăm comportamentul și 
înțelegem funcția acestuia.

Obiectivitate: Este crucial ca observația noastră să 
fie obiectivă. Aceasta înseamnă că trebuie doar să 
înregistrăm ceea ce vedem cu adevărat (încercați 
să-l înregistrați fără nicio interpretare, judecată 
sau concluzie). Pentru început, descrie doar ce 
comportament vedem și ce s-a întâmplat înainte și după 
comportamentul provocator.

Să notăm antecedentele (declanșatoare / factori 
declanşatori):

 » Acestea sunt evenimente care au avut loc înainte 
de comportamentul care a dus la sau a declanșat.

 » Aceste evenimente pot fi, lucruri din medi-
ul copilului (zgomot, sunet, lumină, cerințe 
sociale, cum ar fi împărtășirea cu alți copii, 
ordonarea sau șederea în conversație 

Să notăm consecințele:

 » Acestea sunt lucrurile care se 
întâmplă după comportament.

 » Comportamentul unui copil (intenționat 
sau neintenționat) crește, persistă sau 
devine mai puțin frecvent ca urmare.  

Antecedente Comportament Consecință

Ce se întâmplă 
chiar înainte de 
eveniment, ceea 
ce declanșează 
comporta-
mentul.

Ce face individul 
(măsurabil, 
descris obiectiv)

Ce se întâmplă 
imediat după 
comportament, 
din perspectiva 
copilului. Ce 
evită sau câștigă 
copilul?

TABEL 6. MODELUL ABC
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Exemple

Antecedente Comportament Consecință

Profesorul atri-
buie o sarcină de 
colorat

Copilul declară 
că nu va îndeplini 
sarcina dată și 
vorbește urât cu 
cadrul didactic

Profesorul tri-
mite copilul în 
grupa alăturată 
(OMITE sarcina 
/ activitatea de 
grup)

Colegii săi nu 
permit copilului 
să li se alăture 
în joc

Copilul plânge și 
țipă

Profesorul intră și 
rezolvă problema 
(primește atenția 
adultului, sub 
formă de ajutor)

TABEL 7. EXEMPLE DE MODEL ABC

Pasul al 3-lea: Analiza comportamentului 

După observare, treceți la analiză, căutați modele de 
comportament (ceea ce este similar) sau dacă ceva este 
diferit, ce a fost diferit în situația respectivă.

Să vedem un exemplu de model ABC!

În primul rând, selectați un comportament pentru a 
urmări și înregistra ce se întâmplă timp de o săptămână. 
Acesta ar trebui să fie un domeniu care credem că trebuie 
îmbunătățit pentru copil, cum ar fi „să nu strângem 
jucării”.

Observare

Data/ora Antecedente Comportament provo-
cator

Consecință 

Luni dimi-
neața

Copilul prezintă semne 
că începe să-și piardă in-
teresul pentru ceea ce face 
/ se joacă.

Copilul lasă jucăriile pe 
jos

Se duce la raft, ia altă jucărie și începe să se 
joace cu ea.

Marți înainte 
de masă 

Cadrul didactic le explică 
copiilor că pot ieși atunci 
când jucăriile sunt puse la 
loc corespunzător.

Copilul aruncă jucăriile 
pe raft și iese la joacă.

Educatoarea observă că jucăriile nu au fost 
așezate corect pe raft. Iese după copil îl 
așază pe bancă.

Miercuri, îna-
inte de masă 

Educatoarea le explică 
copiilor că pot ieși atunci 
când jucăriile sunt adunate 
corespunzător.

Copilul aruncă jucăriile 
pe raft și iese la joacă. 

Educatoarea observă că jucăriile nu au fost 
așezate corect pe raft.  Ea iese după copil 
și îi spune să se întoarcă în grupă. Copilul 
începe să strige la ea, astfel încât copilul nu 
mai are voie să se joace 

Joi dimineața Cadrul didactic le aminteș-
te copiilor că pot ieși atunci 
când jucăriile sunt puse la 
loc corespunzător.

În timpul mesei, copilul 
lasă jucăriile lângă raft și 
iese la joacă

Educatoarea iese după copil și după timp 
scurt nu îi permite copilului să se joace. 
Copilul se enervează și începe să strige și să 
opună rezistență să se întoarcă.

TABEL 8. OBSERVAȚI COPILUL FOLOSIND MODE-
LUL ABC

Evaluarea comportamentului în exemplul de mai sus:

 » Copilul nici nu a încercat să execute sarcina.
 » Copilului i-a fost amintit chiar înainte 

(acest lucru se poate datora dificultăților 
de memorie sau proiectare).

 » Copilul nu pare să înțeleagă ce înseamnă 
instrucțiunile (pune-ți jucăriile la locul lor). 

 » Copilul poate avea dificultăți de 
proiectare de aceea nu știe care sunt 
pașii punerii la loc a jucăriilor.

 » Poate că, copilul nu are experiența de acasă 
să facă ordine (de exemplu, aruncarea 
jucăriilor acasă este deja în ordine).

4. Să ne alcătuim o strategie:
Având o mai bună înțelegere a comportamentelor și a 
funcțiilor acestora, putem dezvolta strategii de schimbare 
a comportamentelor. Atunci când aplicăm tehnici 
de modificare a comportamentului, putem schimba 
comportamentul pe baza interpretării comportamentului 
și / sau schimbarea antecedentelor și / sau a consecințelor. 
Care este comportamentul pe care copilul încearcă să-l 
atingă (de exemplu, să obțină atenție sau să evite o 
activitate pe care copilul nu o înțelege sau nu știe să o 
facă).
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Analiza Strategia 

Se pare că copilul începe să se 
comporte într-un anumit fel, cum 
ar fi: nu asculta profesorul sau vrea 
să iasă afară cu orice preț (compor-
tamente provocatoare) de fiecare 
dată când sarcina este să stea li-
niștit în grupul de discuții sau să 
lucreze independent la o sarcină. 
Putem vedea relația dintre sarcini 
și credem că copilul are probleme 
să stea nemișcat timp îndelungat 
(cerința de mediu ca antecedent).

Să schimbăm antecedentele:
 » Împărțiți timpul pentru ca copilul să stea liniștit (dacă este dificil 

pentru copil să stea timp de 10 minute, începeți cu 5 minute).
 » Folosiți un cronometru de bucătărie pentru a lăsa copilul să 

vadă cât timp trebuie să se concentreze asupra sarcinii.
Să schimbăm consecințele:

 » Recompensați copilul dacă vedeți că lucrează pentru 
atingerea obiectivului. Să fim în concordanță cu 
consecințele neîndeplinirii scopului lor.

Observăm că anumite comporta-
mente sunt asociate cu anumite 
emoții (starea emoțională ca an-
tecedente), cum ar fi iritabil după 
prânz.

Să schimbăm antecedentele:
 » Creați un mediu relaxat, de susținere, structurat:
 » Stabiliți o rutină după prânz în camera de grup. Folosiți ajutoare 

vizuale și mementouri pentru a le aminti copiilor pașii de rutină.
 » Reduceți cantitatea de stimuli informaționali 

(de ex. Zgomot) și emoție.
Pentru copil este dificil să strângă 
lucrurile după o anumită activitate 
(comportament, vezi exemplul de 
mai sus), deoarece nu înțelege sau 
nu își aminteşte cum să le aranje-
ze.

Să schimbăm antecedentele:
 » Înainte de așteptarea sarcinii de la copil, explicați-le că după 

strângerea jucăriilor de pe covor (comportament), puteți 
ieși să vă jucați în curte (consecință = recompensă).

 » Pas cu pas, explicați-le ce așteptăm. Instrucțiuni precum „strângeţi 
jucăriile” sunt uneori prea largi și complexe. Prin urmare, trebuie să 
descompunem comportamentul în pași mici (de exemplu, colectați 
mașina de jucărie și așezați-o înapoi pe raft; mașina de jucărie este 
în tava albastră). Aici puteți folosi instrumente de „ajutor” vizuale, 
cum ar fi să lipiți o fotografie pe raft pentru a arăta copilului dvs. 
care sunt pașii și cum arată jucăriile atunci când sunt pe loc.

Să schimbăm consecințele:
 » Începeți să vă răsplătiți când finalizați fiecare pas și, pe 

măsură ce comportamentul se consolidează, recompensați 
(laudă și eliberați) când finalizați sarcina.

Copilul începe să strige când un alt 
copil dorește să se joace cu el și cu 
jucăriile sale (antecedent). Drept 
urmare, celălalt copil pleacă, ceea 
ce îl face să se simtă mai bine în 
acest moment (rezultat pozitiv 
imediat pentru copil). Cu toate 
acestea, pe de o parte, comporta-
mentul este o provocare pentru 
profesor și pentru ceilalți copii, iar 
pe de altă parte, are consecințe so-
ciale pe termen lung.

Să schimbăm antecedentele:
 » Să-l învațăm, să-i spunem copilului despre partajare 

și să îl antrenăm în alte activități cu un alt copil.
Să schimbăm consecințele:

 » Recompensează-i atunci când împart și se joacă cu un alt copil.

Idei utile pentru modelul ABC:
Iată câteva sfaturi utile pentru utilizarea modelului ABC 
pe care poate doriți să îl utilizați:

 » Să începem la scară mică, să avansăm în-
cet! Alegeți doar 1-3 comportamente 
pe care doriți să le modificați. 

TABEL 9. CREAREA UNEI STRATEGII BAZATE PE 
MODELUL ABC

Să începem cu un fel de comportament 
și să facem observația și analiza ABC.

 » Să ne concentrăm pe rezultate pozitive. 
Identificați comportamentul pe care doriți 
să-l schimbați (comportament provocator) 
și redefiniți-l în ceva pozitiv sau de dorit. 
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Folosind exemplul de mai sus, comportamentul 
provocator a fost „copilul nu-și strânge 
jucăriile”, comportamentul pozitiv sau 
dorit va fi „să-și poată desface jucăriile”. 
Rețineți că este vorba despre îmbunătățirea 
comportamentului, soluții, nu probleme.

 » Să fie realizabil. Asigurați-vă că comportamentul 
dorit este un lucru pe care copilul îl poate face (cu 
ajutor). În timp, comportamentul poate fi făcut 
mai complex, dar să începem cu ceva concret, 
care reprezintă o ușoară îmbunătățire față de 
comportamentul actual. Odată obținut acest 
lucru, putem crește complexitatea a ceea ce ne 
dorim - aceasta se numește 
modelare comportamentală.

 » Să ne concentrăm asupra re-
compensei. Recompensele îl 
învață pe copil ce trebuie să facă 
(în loc de ce să nu facă). Asupra 
copiilor cu un comportament 
asemănător cu ADHD pedepsele 
au efecte mai nesemnificative 
(McBurnett et al., 2008). Scopul 
modelului ABC este de a crea 
un comportament de dorit.

Susținerea pozitivă este unul dint-
re cele mai eficiente instrumente 
de modificare a comportamentu-
lui. Există mai multe modalități de a 
face acest lucru. Luați în considerare 
ce recompense au funcționat bine 
pentru copil în trecut, ce le motivează. 
(Barkley, 2013).

 » Laudă verbală: lauda este cea 
mai eficientă pentru un copil 
cu un comportament asemănător cu ADHD 
dacă este imediată (din cauza impulsivității și 
uitării). Lauda este în beneficiul fiecărui copil 
dacă este cât se poate de specific și îi comunică 
copilului comportamentele pe care vrem să le 
îmbunătățim. Să lăudăm întotdeauna efortul, 
nu copilul. De exemplu, dacă un copil își termină 
prânzul și își curăță zona, spunând „ești o fată 
atât de bună/cuminte”. Acest lucru este mai puțin 
util, deoarece copilul învață doar că este bun 
și, dacă uită să facă la fel a doua zi, poate simte 
că este o „fată rea”. Este mai util să spui ceva de 
genul: „Am observat că ai reușit să stai nemișcată 
mult timp la masa de azi, chiar dacă știu că nu-
ți este foarte ușor acest lucru. Ai și strâns după 
tine, azi ai fost foarte atentă și răbdătoare, 
felicitări! ” Copiii cu ADHD se confruntă adesea 
cu orice este greșit. Adesea aud plângeri cu 
privire la comportamentul lor, sunt pedepsiți 
pentru comportamentul lor „nechibzuit” și li 
se spune adesea să oprească ceea ce fac. Lauda, 
comentariile pozitive pentru un astfel de 
copil sunt enorme. Oferă  întotdeauna sarcini, 

organizează activități astfel încât copilul să poată 
face ceva bun, să aibă un sentiment de succes 
și să fie lăudat. Implicați copilul în grup, dați-le 
sarcini de făcut și faceți-l împreună. Copiii adoră 
să ajute, iar copiii, ca și adulții, adoră să îi vadă ca 
fiind importanți și valoroși. (Dweck et al., 2014)

 » Laudă non-verbală: cuvintele nu trebuie 
întotdeauna folosite - uneori o atingere 
pe umăr, o privire încurajatoare, degetul 
mare, ceva pozitiv sau jucăuș. În acest fel, 
lăsăm să știe copilul că l-am observat și ce 
face și că este important pentru noi.

 » Recompense tangibile (stele, autocolante, capete 
zâmbitoare): o recompensă tangibilă este ceva 
ce un copil poate vedea și înțelege. Educatorii 
pot dezvolta un sistem de recompense pentru 
copil sau grupul în ansamblu. De exemplu, 
de fiecare dată când observăm un copil că 
este bun și împărtășește ceva cu un alt copil, 
el sau ea pot primi un autocolant zâmbet pe 
perete sau într-un caiet. Ei pot păstra acest 
lucru în garderoba lor sau pot lua acasă pentru 
a le arăta părinților lor - putem dezvolta un 
sistem care funcționează atât la grădiniță, 
cât și acasă. Dacă copilul dvs. a colectat un 
anumit număr de fețe zâmbitoare, puteți 
obține ceva dorit, cum ar fi. timp suplimentar 
pentru ceva care vă place (cum ar fi pictura).

IMAGINEA  28.
 IMPLICAȚI-I PE COPII ÎN SARCINILE GRĂDINI

ȚEI ȘI APRECIAȚI-LE MUNCA!
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Recompensele:

 » Ar trebui să fie atractive: aceeași recompensă 
nu va funcționa la fel de intens în timp. 
Uneori trebuie să le schimbăm pentru a 
păstra interesul și motivația copilului.

 » Trebuie să fie instantanee: Pentru copiii cu 
comportamente asemănătoare cu ADHD, 
recompensele ar trebui să fie instantanee, 
deci asigură-te că vei răsplăti copilul 
imediat după comportamentul pozitiv.

 » „Să-l prindem pe copil” asupra unui 
comportament bun! (de exemplu: ați 
așteptat foarte mult să terminați interviul!) 
(Massachusetts Medical Society, 2000.)

 » Tabel de recompense: Putem dezvolta un sistem 
de recompense. Dacă un copil îndeplinește 
comportamentul necesar, el sau ea primesc 
un jeton (de exemplu, un autocolant, o stea, 
un marcaj). Când atingeți un punctaj specific, 
puteți primi o recompensă (de exemplu, mai 
mult timp pentru o activitate care vă place). 
Haideți să devenim creativi: implicați-vă copilul 
în realizarea unui tabel de recompense.

Consecințele 
Cel mai bine este să vă concentrați pe recompense. Atunci 
când aplicați consecințe, încercați să evitați pedeapsa, 
să ignorați un comportament provocator și să aplicați 
consecințe naturale sau logice.

Evitați pedeapsa
Să încercăm să nu aplicăm pedepse. Copilul învață foarte 
puțin despre pedeapsă și are un efect foarte mic asupra 
copiilor cu ADHD.

Orice este negativ reprezintă  o pedeapsă (de exemplu, 
a-i spune unui copil să nu facă ceva este o consecință 
negativă a scoaterii lui sau a ei din situație sau a privirii 
lui). Evitați rușinarea copilului pentru comportamentul 
său.

Ignorarea	comportamentului	provocator

Să încercăm să ignorăm comportamentele provocatoare. 
Copiii folosesc adesea acest lucru atunci când doresc să 
obțină ceva (de exemplu, pentru a-i acorda atenție), astfel 
încât, atunci când sunt ignorați, acesta poate fi prevenit 
prin consolidarea comportamentului provocator.

Consecințe	logice	și	naturale

Dacă alegem să utilizăm consecințe negative, încercați să 
folosiți consecințe naturale sau logice.

Consecințele logice ale răspunsului la comportamente 
provocatoare sunt încercarea de a respecta copilul, de a-i 
învăța ceva și de a nu provoca jenă sau jenă.

Un exemplu al consecinței logice a unui copil care trebuie 

să corecteze ceea ce a făcut (de exemplu, Peti strigând la 
Sarah, așa că Peti ar trebui să-și ceară scuze lui Sarah și 
să o asculte pe Sarah să-i spună cum se simte) sau să-și 
piardă un privilegiu.

Consecințele naturale sunt lucruri care se întâmplă fără 
intervenția profesorului. De exemplu, Sarah refuză să-și 
mănânce cina, așa că îi este foame.

Ori de câte ori este posibil, consecințele trebuie discutate 
și agreate în prealabil cu copilul, astfel încât copilul să 
le înțeleagă și să știe că este vorba despre un anumit 
comportament și nu despre acesta. Ea este încă un copil 
bun de iubit, comportamentul ei este inacceptabil.

Vocea copiilor - Implicați-vă copilul în înțelegerea com-
portamentului și elaborarea strategiilor

Asigurați-vă că copilul este implicat în procesul de 
utilizare a modelului ABC.

Exercițiul este cel mai eficient dacă implicăm copilul 
în analiza comportamentală și dezvoltăm împreună 
strategii (și selectăm împreună cea mai bună 
recompensă). conștientizare de sine, conștientizare). 
Când îi implicăm în proces și vorbim cu ei, îi ajutăm să se 
dezvolte.

Asigurați-vă că copilul este conștient de comportamentul 
pozitiv așteptat. Puteți crea carduri de comportament 
pozitive (amintiri vizuale) ale comportamentului dorit. 
Asigurați-vă că copilul știe la ce comportament ne 
așteptăm (comportament) și ce recompensă va primi 
dacă o va face (consecință).

Explicați comanda. Dificultățile funcțiilor executive 
înseamnă că un copil cu un comportament asemănător 
cu ADHD poate avea dificultăți în secvențiere și unii 
copii nu își asociază comportamentul cu consecințele. 
De exemplu, ei nu înțeleg de ce un alt copil nu vrea să se 
joace cu ei după ce țipă.

Putem explica sau folosi ajutorul vizual (cum ar fi 
benzile desenate) pentru a explica relația cauzală dintre 
evenimente, pentru a înțelege propriul comportament 
provocator și pentru a sprijini dezvoltarea unui 
comportament pozitiv.

Copiii au nevoie de o mulțime de memento-uri și 
feedback din timp în procesul comportamental. Când 
vedem că un copil începe să prezinte semne ale unui 
comportament provocator, putem spune: „Văd că 
sunteți încordat, amintiți-vă că atunci când împărtășiți 
cu prietenii, primiți un autocolant pe masa dvs.”. Acesta 
poate fi un memento pentru a reproiecta istoricul și a 
obține comportamentul dorit.

Adaptare: uneori, analiza noastră (sau interpretarea) este 
incorectă și / sau nevoile copilului se schimbă în timp. 
Este posibil să avem nevoie să recreăm modelul ABC și să 
inventăm o nouă strategie.

Nu vă așteptați la rezultate imediate, timpul și per-
severența sunt cheia strategiilor de schimbare a 
comportamentului!
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Verificați-vă cunoștințele:
 » Ce înseamnă modelul ABC?
 » De ce ar trebui să implicăm 

copilul în modelul ABC?
 » Enumerați și explicați trei moduri 

diferite de recompensare!
 » La ce ar trebui să acordăm atenție 

când predăm  oral copiilor?
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4.1. Colaborarea cu părinții

Scopuri de învățare:  
La sfârșitul capitolului: 

 » veți înțelege de ce lucrul cu părinții și copiii este 
esențial pentru obținerea unor rezultate pozitive;

 » veți stăpâni tehnici pentru a lucra cu părinții, 
pentru a-și aplica flexibil cunoștințele 
pentru a sprijini copiii cu comportamente 
provocatoare sau asemănătoare cu ADHD 
într-o varietate de situații, inclusiv:

 » conștientizarea culturală (despre 
ei înșiși și despre ceilalți),

 » tehnici de negociere și comunicare,
 » obiectiv comun și respect pentru 

diferite priorități.
Înțelegerea și susținerea copiilor cu comportamente 
provocatoare și ADHD necesită colaborare între 
educatori, alt personal instituțional, părinți / tutori și 
servicii comunitare. Acest capitol prezintă posibilitățile 
de a lucra cu părinții și alți profesioniști pentru a angaja 
copiii cu comportamente provocatoare sau cu ADHD.

Întocmirea unei strategii educaționale 

Incluziunea se concentrează pe crearea de medii în care 
toți copiii pot participa și învăța. Dacă un copil are nevoie 
de sprijin suplimentar pentru dezvoltarea lui sau pentru 
a-și gestiona comportamentul provocator, dezvoltarea 
unei strategii educaționale poate fi un instrument util 
pentru promovarea incluziunii. O astfel de strategie ar 
trebui dezvoltată împreună cu părinții / tutorii, copilul și 
alți profesioniști relevanți din cadrul comunității.

În calitate de cadre didactce, jucăm un rol central în 
crearea acestei strategii de educație personalizată. În 
cursul acestor procedee merită luat în considerare:

 » Care este planul pentru grădiniță / grupă?
 » Care este planul când copilul este acasă?
 » De ce alt serviciu comunitar am 

nevoie? (Lombardi, 1992)
O relațiie pozitivă între cadru didactic și părinți 

O relație pozitivă puternică între părinți / tutori și 
educatori este vitală în cazul oricăror copii. Dar este 
deosebit de importantă atunci când este vorba de copii 
cu un comportament asemănător cu ADHD. Dezvoltarea 
abilităților descrise în capitolele anterioare este cea 

Pentru	creșterea	unui	copil	este	nevoie	de	un	sat	întreg.”	
(Proverb	african)

mai eficientă atunci, când familia și grădinița lucrează 
împreună. Acest lucru asigură coerența și capacitatea 
copilului de a primi diverse mesaje.

ADHD în cadrul familiei
Cu toate acestea, ADHD poate avea, de asemenea, un 
impact major asupra întregului sistem familial; este 
foarte important să țineți cont de acest lucru atunci când 
aveți în vedere cum să lucrați eficient cu părinții. 

Există dovezi despre originea genetică a ADHD, ceea ce 
înseamnă, de asemenea, că poate apărea în altă parte a 
familiei (Starck et al., 2016). Aproape jumătate dintre 
părinții copiilor diagnosticați cu ADHD se luptă cu AD-
HD, ceea ce le face dificil să își sprijine copiii și să ofere un 
mediu care să satisfacă nevoile copiilor lor.

Părinților  cu ADHD le poate fi mai dificil să ofere un 
mediu  organizat și structurat acasă. S-ar putea să fie 
mai dificil să stabilească și să aplice rutine, constrângeri 
adecvate și așteptări. Le este dificil să-și controleze 
emoțiile și astfel pot fi mai puțin răbdători cu copiii 
lor. Viața de acasă poate fi un pic haotică. (Murray & 
Johnston, 2006)

Chiar dacă părintele / tutorele nu au ADHD, 
comportamentul unui copil cu ADHD poate fi stresant 
pentru familie. (Firmin, 2009)

Creșterea unui copil poate fi provocatoare în aceste zile. 
Părinții / tutorii ar trebui să muncească mai mult (pe 
lângă părinți). Deseori, familiile nu au sprijinul familiei 
extinse sau al comunității pe care au avut-o. Creșterea 
copiilor cu comportamente asemănătoare cu ADHD 
poate constitui alte surse de tensiune caracteristic 
diagnosticului.  Datorită dificultăților de neatenție, 
hiperactivitate, impulsivitate, funcții executive și control 
al emoțiilor, părinții / tutorii se pot simți epuizați fizic și 
emoțional. Pot exista și dificultăți financiare. (Johnston & 
Mash, 2001; Theule et al., 2013).

Stigma – stigmatizarea
A stigmatiza sau a discrimina pe cineva înseamnă a-i 
trata sau condamna pe nedrept, cu dizgrație, pentru 
problemele sale. Persoanele care sunt stigmatizate sunt 
etichetate drept „diferite” sau „rele” și sunt respinse, 
excluse și devalorizate de comunități.

4. Colaborarea cu copilul, cu părinții și alți specialiști în vederea susți-
nerii copiilor cu cmportament asemănător ADHD
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În anumite cazuri, oamenii acuză părinții / tutorii pentru 
un comportament provocator. Când vine vorba de ADHD, 
oamenii nu sunt la fel de simpatici cum ar fi atunci când 
au alte dificultăți. 

Când părinții / tutorii au o stigmatizare, ei sunt mai 
predispuși la:

 » sentimentul izolat și refuzul de 
a simți mai mult stres;

 » simt că sunt învinuiți de dificultățile copiilor 
lor și se simt părinți „răi” (ceea ce este însoțit 
de un sentiment de vinovăție și rușine);

 » vor să evite sprijinul și tratamentul, deoarece 
vor să evite stigmatizarea ulterioară. 

De ce este importantă colaborarea cu părinții?
Cel mai adesea, familia este primul mediu educațional 
pe care îl experimentează un copil. Părinții / tutorii pot 
avea atitudini deosebite față de părinți, din cauza propriei 
experiențe, a educației și a contextului cultural. În timp 
ce educatorii și alți profesioniști pot furniza informații 
vitale, este important să respecte mediul educațional 
de la domiciliul copilului, și să colaboreze pentru ca să 
ofere continuitate și predictibilitate pentru copil. Așa 
cum am menționat anterior, copiii cu un comportament 
asemănător cu ADHD au nevoie de o structură Cel mai 
ideal este dacă structura de la domiciliu și de la grădiniță 
sunt corespunzătoare.  

Nu numai munca cu părinții aduce beneficii copilu-
lui, dar aduce și beneficii nenumărate pentru părinți 
(Barbour, 1996; Gestwicki, 1992; Patrikakou, 2008):

 » Suportul emoțional. Părinții pot experimenta 
stres extrem, poate nu știu să-și susțină 
cel mai bine copilul și pot avea mai puțin 
sprijin pentru ei înșiși decât ceilalți

 » Suport și informații practice. Educatorii 
sunt profesioniști în dezvoltarea copilului 
și au oportunitatea de a se informa despre 
ADHD. Putem ajuta părinții să dezvolte 
abilități și strategii parentale pozitive pentru 
a sprijini dezvoltarea abilităților copiilor.

 » Sentimentul de incluziune. Grădinițele pot oferi o 
etapă în care părinții / tutorii și copiii se simt apreciați 
și acceptați, adică nu se simt stigmatizați. În calitate 
de educator, putem influența opiniile părinților 
despre grădiniță și educatori și putem construi relații 
de colaborare pe termen lung. Putem încuraja o 
relație de susținere cu alți părinți din grădiniță.

 » Rezultat pozitiv pentru copil. Rezultatul 
este pozitiv pentru copil atunci când profesorii 
îi ajută pe părinți să înțeleagă, să adopte și să 
utilizeze strategii dezvoltate în mod obișnuit. 

 » Relația părinte / familie. Educația începe 
devreme. Adesea se bazează pe propriile 
experiențe din copilărie, dar poate fi influențat și 

de relația pe care o au cu grădinița în care copilul 
lor intră pentru prima dată în învățământul public. 
Dacă părinții nu sunt implicați din timp, este 
puțin probabil să se activeze mai târziu. Lucrul 
eficient cu părinții va deschide calea către viitorul 
educației copilului în nenumărate moduri.

Care sunt avantajele pentru cadre didactice și grădiniță 
de a lucra cu părinții și de a implica părinții?

 » dezvoltați o strategie parentală mai 
personalizată și mai cuprinzătoare pentru 
copiii provocatori și asemănători cu ADHD.;

 » crește probabilitatea ca planul să fie 
utilizat efectiv. Părinții pot sublinia ceea 
ce profesorul face la grădiniță;

 » ajută să înțelegeți ce provoacă un 
comportament provocator și soluții posibile 
(toată lumea are o bucată din puzzle);

 » schimbul de informații și resurse utile despre 
ceea ce funcționează pentru un copil;

 » poate oferi informații despre cultura familiei 
și despre fondul, istoricul și punctele forte ale 
copilului (punctele forte și personale ale casei);

 » promovarea creării unui club tematic;
 » părinții pot deveni  purtători de cuvânt ai 

profesorului. Aceștia se pot ridica pentru 
profesori, îi pot ajuta să își extindă facilitățile, 
să îmbunătățească infrastructura grădiniței și 
a comunității, să discute cu autoritățile, etc .;

Provocările în relația părinte-profesor
Cadrele didactice din grădinițe sunt adesea primii 
profesioniști pe care îi întâlnesc părinții / tutorii. Astfel, 
acestea au un efect profund asupra modului în care 
părinții / tutorii văd sistemul de învățământ. Această 
legătură, în caz ideal, contribuie la o colaborare 
susținătoare, bazată pe respect reciproc. Părinții pot avea 
experiențe negative și astfel au o imagine negativă și 
ostilă a sistemului de învățământ. În mod ideal, prima 
întâlnire cu grădinița este grijulie și de susținere. Totuși, 
colaborarea aduce anumite provocări și este important să 
fie conștienți de ele, deoarece acestea pot afecta relația 
profesor-părinte. Exemplele includ amintirile proprii ale 
părinților despre copilărie, mediul lor cultural diferit sau 
experiențele lor actuale.

Părinții care au experiențe negative în copilărie cu 
grădinița sau sistemul de educație (de exemplu, pentru 
că au deja un comportament asemănător cu ADHD) le-ar 
putea fi dificil să aibă încredere în profesor (Swick, 1994). 
De asemenea, este posibil ca părinții / tutorii să treacă 
această neîncredere / frică în mod inconștient asupra 
copilului.

Când vine vorba de un comportament asemănător 
ADHD, relațiile părinte-profesor sunt adesea 
provocatoare. Există câțiva factori care influențează 
negativ această relație (Gwernan-Jones et al., 2015):
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 » Părinții se pot simți ruşinaţi, vi-
novaţi sau stingheriţi.

 » Părinții speră că copilul va fi fericit la grădiniță 
și se va descurca bine. Când apar dificultăți, 
aceste speranțe se prăbușesc și părinții 
pot simți anxietate, frustrare și furie.

 » Cadrul didactic sau grădinița va contacta 
părinții numai dacă apare o problemă. Părinții 
consideră că profesorul vede doar problema 
sau vede copilul ca fiind problema (în loc 
să vadă puterile și potențialul copilului).

 » Atunci când un părinte nu este de acord cu 
educatorul, educatorul poate vedea părintele 
ca rezistând sau apărând, mai degrabă decât 
să asculte și să audă ceea ce spune părintele.

 » Părinții se pot simți umiliti sau jenaţi 
de profesor. Ei pot simți că profesorul 
îi stigmatizează și pe copil.

 » Relația dintre profesor și părinte poate 
fi complicată și din cauza diferențelor 
culturale. Oameni diferiți și grupuri diferite 
văd comportamentul diferit. Ceea ce este 
„normal” într-un context poate fi „diferit” 
sau „rău” în altul. Acest lucru poate duce 
la părinți / tutori să se simtă judecați.

O astfel de situație este deseori dificilă și pentru 
cadrul didactic. Vă puteți simți acuzat și criticat pentru 
că nu a reușit să rezolve problema și să abordeze 
comportamentul copilului. Poate fi dificil să te uiți pozitiv 
la un copil care „pare” lipsit de răspuns, prea agil, impulsiv 
și cu care nu funcționează cele mai bune practici ale altor 
copii. (Wheeler, 2010).

Modelarea relației cadru didactic-părinte

Cooperarea este esențială. Părinții / tutorii ar trebui să 
simtă că relația este pozitivă, de susținere și respect. Cu 
alte cuvinte, relația se referă la „colaborare” între părinți / 
tutori, familia mai largă și educatorul. Atunci când părinții 
/ tutorii simt că fac parte dintr-o relație de colaborare, este 
mai probabil să folosească acasă strategii dezvoltate în 
comun, iar părinții / tutorii sunt mai predispuși să accepte 
sfaturi și sprijin pentru profesori (Bowman et al., 2001). 
Asigurați-vă că atunci când lucrați cu părinții, nu este 
vorba să le spuneți părinților / îngrijitorilor ce trebuie să 
facă, ci mai degrabă trebuie să tindem la realizarea unui 
parteneriat. Să nu uităm, că în calitate de cadre didactice 
în învățământul preșcolar suntem specialiștii în domeniul 
dezvoltării copiilor, dar părinții sunt specialiștii propriilor 
copii. 

Te poate ajuta dacă un părinte intră în grădiniță sau într-o 
sală de grup pentru a vedea cum se desfășoară copilul 
într-o zi medie sau când se schimbă ceva (de exemplu, 
merge la un loc de joacă sau la un teatru de păpuși). 
Adesea, un comportament provocator este mai ușor 
recunoscut atunci când un grup de copii sunt împreună, 
ceea ce este mai puțin obișnuit acasă. Părinții și educatorii 
trebuie să se întâlnească sau să educe în mod regulat 
pentru a sprijini un copil cu comportamente provocatoare 
sau asemănătoare cu ADHD.

Apropieri de comunicare
Relația părinte-profesor pozitiv se bazează pe o 
comunicare corectă. În educația timpurie a copilului 
există două tipuri de comunicare:

 » Comunicarea unidirecțională trimite sau 
oferă informații părinților / tutorilor despre 
grădiniță (de exemplu, buletine informative, 
panou de mesaje). Acest tip de comunicare 
este foarte important în transmiterea 
informațiilor, dar este mai puțin util pentru 
părinți - în această comunicare, părintele 
este destinatarul pasiv al informațiilor.

 » Comunicarea bidirecțională permite ambelor 
părți să împărtășească informații, preocupări 
și sentimente. Comunicarea frecventă în două 
sensuri este esențială pentru a sprijini copiii 
cu comportamente asemănătoare cu ADHD. 
Stabilește o relație bună între părinte și 
profesor și creează un sentiment de înțelegere, 
încredere și cooperare. Acestea îl ajută pe 
practicant să înțeleagă mai bine copilul și să 
sprijine mai eficient părinții. Drept urmare, 
copilul simte că este înțeles și susținut.

Comunicarea în două sensuri poate avea loc, de exemplu, 
cu vizite de familie, conversații telefonice, vizite de 
grup, întâlniri cu părinții, recepții de după-amiază sau 
conversații scurte atunci când aduceți și luați copilul.

IMAGINEA 29. 
COOPERAREA DINTRE SOCIALIZAREA FAMILI-
ALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ ESTE, DE ASEMENEA, O 
ÎNTÂLNIRE A CULTURILOR

Propria 
noastră 
cultură

Cultura 
copilului și 
a familiei

Cultura 
mediului 

școlar
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Puteți utiliza, de asemenea, 
forme structurate de comu-
nicare. De exemplu, un caiet 
de mesaje pe care îl poate lua 
acasă și să-l ducă și la grădiniță.

În acest fel, atât părintele, cât și 
educatorul pot accesa mesajele 
și se vor informa reciproc 
despre progresul copilului. 
Asigurați-vă că implicați 
copilul. Spune-i despre ce 
vorbim și lasă-i să comenteze 
dacă vor. De asemenea, 
este important ca aceste 
mesaje să conțină informații 
pozitive despre punctele tari 
și rezultatele. Comunicarea 
trebuie să fie utilă. Atunci 
când comunicăm, este important ca educatorul să țină 
cont de faptul că, la fel ca toată lumea, părinții sunt cel 
mai interesați de conținutul care consideră că le este util 
(Mendoza et al., 2003).

În mod similar, educatorii au nevoie de comunicare 
pentru a fi utili și, dacă sunt îndrumați să o facă bine de 
toată lumea, atunci va fi așa.

Comunicarea despre teme sensibile

Când vine vorba de copii cu un comportament 
asemănător cu ADHD, comunicarea poate fi despre 
subiecte dificile. Atunci când vorbim despre subiecte 
dificile, poate fi un stres deosebit atât pentru părinți, 
cât și pentru profesor. Ocazional, este o chestiune de 
practici (de exemplu, o mai mare precizie în plasarea și 
repatrierea copiilor). Conversațiile cele mai stresante 
sunt despre dificultățile copilului și comportamentul 
provocator al copilului.

Atunci când discutăm aceste probleme cu părinții copiilor 
cu un comportament asemănător cu ADHD, conversația 
este adesea dificilă, vinovată (vezi mai sus). De aceea, 
în acest caz, este deosebit de important ca educatorul 
să aibă abilități bune de comunicare și să poată negocia 
cu părinții pentru a evita efectele negative atunci când 
discută subiecte dificile cu părinții. 

Cele mai importante sfaturi pentru comunicarea între 
părinți și profesori (Barbour, 1996; Sanabria-Hernandez, 
n. d.): 

 » Încercați să ascultați activ: Educatorul trebuie 
să-i facă pe părinți să simtă că punctul de 
vedere și opinia lor este ascultată și înțeleasă. 
Părintele ar trebui să se simtă ca un partener 
și un „expert” asupra copiilor lor - lăsați-i să-și 
împărtășească cunoștințele cu noi și să arate 
interes activ pentru ceea ce împărtășesc.

 » Evitați învinuirile, criticile și furia: Când vorbiți 
despre un copil, asigurați-vă focalizarea 
discuției pe evaluarea situației pentru înțelege 
mai bine dificultățile copilului. Să utilizăm 

„mesajele eului”; în acest felcomunicarea va 
fi pozitivă, bazată pe încredere și colaborări.

 » Mesajele ”eu”-lui: pentru a reduce sentimentul 
de frustrare și pentru a dezvolta conștientizarea 
emoțională și empatia, este recomandat să 
vorbim mai la persoana întâi cu părintele și 
să vorbim despre propriile noastre experiențe 
/ gânduri / sentimente. Nimeni nu poate fi 
supărat pe noi pentru felul în care simțim sau 
percepem lucrurile până când nu sunt acuzați. 
De aceea începem prin a descrie situația și de 
ce aceasta este o problemă. Aveți grijă să nu îi 
învinovățiți pe ei sau pe copil pentru că încearcă 
să-și protejeze propriul comportament sau cel al 
copilului lor. De exemplu, dacă un copil aleargă 
pe hol și suntem îngrijorați de siguranța lui și a 
celorlalți, putem spune: „Vrem să ne asigurăm 
că toți copiii merg pe hol pentru că vor să fie 
în siguranță”. Apoi, descrieți comportamentul 
/ problema. Putem spune: „I-am cerut de trei 
ori să nu fugă pe hol, dar nu părea să înțeleagă. 
Mă întreb dacă se întâmplă asta acasă și aveți 
sugestii pe care le-am putea încerca în loc să 
spunem „nu mă ascultă când spun că nu aleargă 
pe hol” sau, mai rău, „Nu mă ascultă niciodată”. 
Lăsăm deschisă posibilitatea de a fi cel puțin 
parțial responsabili pentru situație. Ca o extensie 
a acestui lucru, trebuie să lucrăm cu copilul și 
părintele pentru a găsi o soluție. Asigurați-vă 
că sunteți specific și concentrați-vă asupra unei 
situații specifice. Fiți atenți în această situație, nu 
folosiți cuvinte precum „mereu” sau „niciodată”. 
De exemplu, nu spuneți „nu mă ascultați 
niciodată” sau „întotdeauna”. Acesta nu este un 
alt comportament decât acesta, iar aceste cuvinte 
în general nu funcționează, iar oamenii vor să se 
protejeze de influența lor. Evitați generalizările.

IMAGINEA 30: APTITUDINI DE ASCULTARE
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 » Încrederea este esențială: educatorul trebuie să 
obțină încrederea părinților pentru a lucra cu ei 
(situație win-win, adică câștigător-câștigător). 
Scopul este să evitați să lucrați unul împotriva 
celuilalt (situația de pierde-pierdut). Ca profesor, 
să încercăm să fim răbdători și înțelegători. 
Este foarte important să găsim o modalitate 
de a face față propriilor noastre emoții.  

 » Ascultător bun: Prin urmare, este important să 
fii atent la ceea ce spune părintele tău. Părinții 
spun adesea mai multe sau dau mai multe 
informații decât li s-a cerut. Lasă-i să vorbească, 
încurajează-i și folosește tăcerea și spațiul 
pentru a vorbi. Să fim un bun ascultător.

 » Clarificarea strategiilor: În interesul copiilor 
cu un comportament asemănător cu ADHD, 
este important să știm ce metode și strategii 
folosesc părinții acasă, acum sau în trecut, ne 
pot   oferi, de asemenea, idei despre ce am 
putea să încercăm să aplicăm grupului. Iată 
câteva întrebări pe care le putem pune:

Ce metode și strategii utilizați acum?
Ce funcționează cu copilul dumneavoastră  acasă?
Ați folosit vreodată altceva?
Ce a funcționat în trecut?
Când sunt prezente sau absente comportamente 
mai puțin provocatoare?
Când în trecut au avut loc comportamente mai 
puțin provocatoare sau deloc?

 » Repetarea: discuția cu educatorul poate 
fi stresantă pentru părinți indiferent dacă 
conversația este despre „vești bune” sau 
este vorba despre îngrijorări și probleme. 
Când suntem stresați, comunicarea este 
mai grea și ne este mai greu să înțelegem 
ce li se spune. Așadar, atunci când vorbim 
cu părinții, le spunem informațiile (repetă-
ne) în multe feluri și dăm multe exemple.

 » Descrierea comportamentului: educatorii 
petrec foarte mult timp cu copiii aflați în 
diferite situații (jocuri, mâncare etc.) și au 
posibilitatea de a observa comportamente care 
nu sunt neapărat prezente acasă. Educatorii 
pot vedea comportamentul unui copil în 
cadrul unui grup de copii de o vârstă similară 
pe care părinții nu le pot vedea acasă.

 » Dacă există un comportament provocator, 
este important să vă concentrați asupra 
comportamentului. Nu vorbiți despre copil 
și nu personalizați comportamentul. Fiți cât 
mai specific și obiectiv posibil în descriere.

Când vine vorba de un comportament asemănător cu 
ADHD, părinții sunt de obicei conștienți de provocări. 
Dar, uneori, acest tip de comportament apare mai întâi 
atunci când copilul intră în sistemul de învățământ. 
Deci, să încercăm să ținem cont de a nu diagnostica 
comportamentul sau de a-l eticheta. Sarcina educatorului 
este de a colecta informații care pot ajuta grădinița și 
părinții să dezvolte un comportament pozitiv.  

Când discutați cu un părinte, pur și simplu descrieți com-
portamentul copilului, nu diagnosticați, etichetați, ghi-
ciți sau faceți presupuneri. 

 » Puterea cuvintelor: Cuvintele pe care le 
folosim pentru a descrie comportamente, 
situații, oamenii au foarte multă putere. Din 
acest motiv, trebuie să fim deosebit de atenți 
la cuvintele pe care le folosim atunci când 
descriem un copil, comportamentul său, 
părinții și comportamentul părinților lor.

 » Atunci când descrie comportamente, scopul este 
ca părintele să vadă și să accepte provocările și să 
lucreze cu ei. Trebuie să fim foarte atenți la modul 
în care ne descriem comportamentul. Nu folosiți 
cuvinte negative care pot dăuna respectului faţă 
de sine al părintelui sau al copilului. Cuvintele 
pot răni și distruge, dar pot inspira, de asemenea, 
respectul faţă  de sine, încredere și respect.

Sandwich de feedback - vorbim despre „Puncte tari” și 
„Domenii de îmbunătățire”: Este important să fii pozitiv 
atunci când vorbești cu părinții. Folosiți metoda „sandwi-
ch de feedback”. Chiar și atunci când vorbim despre prob-
leme, educatorul ar trebui să înceapă cu un comentariu 
pozitiv și să încheie conversația 

Pâine (feed-
back pozitiv)

Este atât de bine să fii lângă Peti. Ai 
multă energie și ești interesat! Ieri am 
petrecut aproape tot timpul în afară 
de vânătoare de greieri în curte și ne-
am distrat de minune în timp ce le 
curling.

Umplutura În prezent dezvoltăm abilitățile orga-
nizaționale ale lui Peti. Cred că, pentru 
că este atât de curios, adesea sare și 
cumpără un nou joc de pe raft, fără să 
lase celălalt joc pe care îl juca înainte.

Pâine (zone 
de îm-
bunătățire)

Chiar cred că curiozitatea este unul 
dintre cele mai mari atuuri ale mele. 
Aceasta este curiozitatea care deter-
mină învățarea!

TABEL 10.
METODA SANDWICH PENTRU FEEDBACK

54



4.
1. 

 C
O

LA
BO

RA
RE

A 
CU

 P
ĂR

IN
ȚI

I

 » Acordați-le timp: când părinții sunt informați 
despre dificultăți, provocări, ei pot simți vinovăție, 
frică, confuzie, furie sau inerție. Asigurați-vă că 
părintele are timp să gândească și să proceseze 
ceea ce i-am spus. Să vă oferim posibilitatea de a 
pune întrebări. Aveți răbdare și înțelegere dacă 
părinții nu răspund pozitiv. Să încercăm să nu o 
luăm pentru noi înșine, nu este vorba despre noi.

 » Colaborează - Fiți o echipă: Lucrul cu părinții 
înseamnă colaborare, adică lucrul  împreună. 
Este important să discutăm și să sărbătorim 
succesele și realizările, precum și (dacă nu 
mai bine decât) provocările și domeniile de 
îmbunătățire. În calitate de profesor, trebuie 
să subliniem importanța de a lucra împreună 
ca o echipă pentru a vă sprijini copilul.

 » Folosiți multe fraze la a treia persoană. De 
exemplu, s-ar putea să spui lucruri de genul: 
„Ce vom face?”, „Ce crezi că ar trebui să facem 
pentru el?”, „Trebuie să ne gândim la asta” 
sau „Merge foarte bine, facem minunat! „ 

 » Să ne concentrăm asupra a ceea ce putem 
face atunci când lucrăm împreună. Anunțați-
vă părinții că suntem disponibili atunci când 
au nevoie de ajutor sau sprijin. Propuneți o 
urmărire și recomandați celorlalți care, de 
asemenea, pot susține sau face parte din 
echipa de campionat a copilului (de exemplu, 
grupuri de părinți pentru a discuta situația).

 » Surse de informare: În calitate de profesor, putem 
susține un părinte oferind cărți, videoclipuri, DVD-
uri, pliante, site-uri web și alte informații despre:
Dezvoltare tipică
ADHD și comportament asemănător ADHD
Strategii parentale pozitive

 »  Obțineți feedback: învățăm cu toții - copii, 
părinți și educatori. Ca parte a propriului proces 
de învățare, merită să solicităm feedback de la 
părinți (individual sau în grup). Acest feedback 
se poate concentra pe practicile și metodele de 
predare, învățarea și experiența copiilor, grădinița 
etc. Pregătiți-vă pentru feedback negativ și 
feedback asupra domeniilor de îmbunătățire. 

 » Să exersăm: Înainte de a vă întâlni 
cu părinții, haideți să exersăm sau să 
încercăm jocul de rol cu colegii.

Iată câteva lucruri de care trebuie să ții cont pentru a ajuta 
la îmbunătățirea relației părinte-profesor (Walker, n. d.):

 » Educatorul să privească fiecare situație din 
perspectiva părintelui și să înțeleagă poziția lui.

 » Părinții ar trebui să aibă toate informațiile 
necesare despre politicile și practicile instituției. 
Părinților (ca majoritatea oamenilor) nu le plac 
surprizele. Dă-le informațiile de care au nevoie 
despre agenda grădiniței, comportamentul 
așteptat, programe speciale etc.

 » Educatorul ar trebui să le arate părinților că 
aceștia respectă, sunt amabili și atenți, dispuși să 
lucreze mână în mână cu părintele. Acțiunile sale 
ar trebui să le arate părinților că le pasă de ei și de 
copiii lor și vor doar ce este mai bun pentru ei.

 » Fiți deschis pentru a înțelege situația și 
modalitățile creative de a dezvolta strategii de 
susținere a copiilor (împărtășite cu părintele).

 »  Părinții trebuie să comunice cu educatorii. 
Dacă nu este cazul, profesorul nu va 
putea lucra constructiv cu copilul.

 » Încercați să nu vă plângeți părintelui.
 » Nu cereți părintelui să aplice consecințe pentru 

lucrurile care s-au întâmplat la grădiniță. 

Un model de colaborare
Ross W. Greene (2010) a dezvoltat o abordare a rezolvării 
problemelor în colaborare cu copiii. Greene spune că 
dacă copiii s-ar putea comporta bine, s-ar comporta 
bine. Atunci când apar comportamente provocatoare, 
acestea sunt cauzate de o problemă nesoluționată 
sau de o abilitate mai puțin dezvoltată. Puteți utiliza, 
de asemenea, abordarea în trei pași a Greene atunci 
când lucrați cu părinții, copiii și părinții (vezi secțiunea 
următoare).

Procesul în trei etape:

1. Empatie: profesorul de grădiniță colectează informații 
pentru a clarifica preocupările sau perspectivele copilului 
/ părintelui asupra unei probleme nerezolvate. Educatorul 
ar trebui să-i lămurească copilului / părintelui că 
rezolvarea problemei nu depinde numai de educator, ci și 
de a lucra împreună.

2. Identificați problema: profesorul de grădiniță își 
împărtășește preocupările sau perspectivele asupra 
problemei nerezolvate.

3. Invitația: profesorul de grădiniță și copilul au împreună 
o idee pentru rezolvarea problemei nerezolvate (acestea 
vor fi strategiile lor).

Un mod posibil de a lucra cu părinții este prin modelul 
CPS (Collaborative Problem Solving).

Înainte de a întâlni părintele / tutorele, asigurați-vă că:

 » Ați completat ABC pentru a identifica 
probleme nerezolvate, comportamente 
provocatoare sau zone de îmbunătățire.

 » Ați colectat prioritățile noastre (nu respectăm 
cel mult 1-3 priorități). Fiți conștienți că părinții 
au și priorități, dar este bine să îi pregătiți 
pentru a sprijini procesul de colaborare. În 
același timp, acestea ar trebui să fie flexibile și 
variabile / reinterpretate în funcție de perspectiva 
și prioritățile părintelui. Împreună, creăm 
o înțelegere exactă a naturii problemei, 
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 » Ați dezvoltat idei pentru strategii care credem 
că pot fi utile în abordarea comportamentelor 
provocatoare sau în sprijinirea zonelor de 
îmbunătățire. Cu toate acestea, aceștia ar trebui să 
fie, de asemenea, flexibili și deschiși la sugestiile 
părinților atunci când dezvoltă strategii comune.

Prima dată le spunem părinților că vrem să lucrăm cu ei:

 » Creați o relație pozitivă.
 » Explicați de ce vrem să îi întâlnim. 
 » Să lămuriți părinții că vreți să colaborați 

pentru a veni cu o soluție.
Odată ce vom înțelege comun problema, soluțiile sau 
strategiile, trebuie să fim de acord cu obiective comune.

Acest pas este foarte important. Se asigură că oamenii 
sunt conștienți de rezultate (adică ce trebuie să obțină 
copilul), ce trebuie să facă (strategii de acasă și de creșă) și 
ce trebuie să facă (adică roluri și responsabilități).

Atunci când creați obiective, puteți utiliza modelul 
SMART pentru a stabili obiective.

Specific Obiectivele trebuie să fie specifice, concrete. Mai exact ce am dori să obțină copilul?

Măsurabil Părinții și educatorii ar trebui să poată măsura atunci când un copil și-a atins un obiectiv și 
dacă există progrese în acest sens.

Orientat spre acți-
une / accesibil / 
fezabil

Obiectivele trebuie să fie astfel încât copilul să le poată atinge. Deși „a sta liniștit timp de 10 
minute în cercul de discuții” poate fi un obiectiv valoros, nu poate fi realizat pentru un copil 
care are probleme să stea liniștit timp de 2 minute. Asigurați-vă că obiectivele realiste sunt 
stabilite și vrem ca copilul și noi să avem un sentiment de succes.

Relevant Este important ca obiectivele să fie relevante atât acasă, cât și la grădiniță.

Punctual (crono-
metrat)

În timp ce, din anumite motive, selectăm câteva obiective pe care ne concentrăm la grădi-
niță (pentru că nu sunt relevante acasă sau din cauza diferențelor culturale), atunci când 
stabilim obiective comune, obiectivele ar trebui să fie relevante în ambele domenii 

Stabilit în timp Când dorim ca copilul să poată atinge obiectivul? Stabiliți o cronologie clară pentru a ur-
mări progresul dvs. și a-l examina (săptămânal sau lunar), ținând cont de timpul pe care 
doriți să-l atingeți. Este indicat să începeți mic și să vă deplasați încet. Cel mai bine este să 
stabiliți obiective pe termen scurt, mai ales la început.

TABEL 11. MODELUL SMART

Dacă am convenit asupra unui obiectiv, stabilim altă dată 
pentru întâlnire și discutăm progresul. Nu trebuie să fie 
o întâlnire formală, ar putea fi o discuție rapidă vineri 
după grădiniță pentru a discuta despre progresul din acea 
săptămână.

Evenimentele părinților sunt o modalitate foarte bună 
pentru grădiniță de a lucra cu părinții

Puteți organiza evenimente parentale în întregime la 
grădiniță sau puteți colabora cu alți profesioniști și servicii 
ale comunității. Aceste evenimente sunt o oportunitate 
pentru un copil cu semne comportamentale tip ADHD 
sau ADHD

 » se pot dezvolta încredere, respect și 
relații pozitive părinte-profesor;

 » grădinițele / educatorii pot oferi 
informații despre instituție;

 » faptul că grădinițele / educatorii pot organiza 
informații sau ateliere pentru a îmbunătăți 
cunoștințele, înțelegerea și abilitățile părinților;

 » faptul că grădinițele / educatorii pot 
primi feedback de la părinți.

Verificați-vă cunoștințele:

 » Cum afectează ADHD familia?
 » Ce este stigmatul și cum afectează părinții?
 » Care poate fi o provocare în stabilirea 

unei relații părinte-profesor?
 » Spune trei lucruri pe care le putem face pentru 

a crea o relație pozitivă părinte-profesor!

 » Identificați și explicați trei tehnici de comunicare 
diferite pe care le puteți utiliza cu părinții!

 » Ce este un sandviș de feedback?
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4.2 Cooperarea cu copiii

Rezultate de învățare:
La sfârșitul capitolului:

 » veți fi apt să aplicați strategii de 
comunicare eficiente copiilor cu un 
comportament asemănător cu ADHD;

 » veți înțelege  de ce este important să țineți cont 
de părerile copiilor și să vă implicați cu copiii 
provocatori și cum să îi puneți în practică.

Comunicarea cu copilul
După cum s-a subliniat în acest manual, copiii cu 
comportamente asemănătoare cu ADHD prelucrează 
informațiile în mod diferit față de copiii în curs de 
dezvoltare. Drept urmare, comunicarea cu copiii cu 
comportamente asemănătoare cu ADHD poate fi 
dificilă. Mai jos sunt prezentate câteva strategii de 
comunicare care vă pot ajuta să comunicați cu un copil 
cu un comportament asemănător cu ADHD, să câștigați 
și să mențineți conștientizarea, să înțelegeți (gândiți-
vă la dificultatea funcțiilor executive!) și să le susțineți 
motivația, gestionarea emoțiilor.

Câștigarea și menținerea atenției

 » Să îi spuneți numele când doriți să 
atrageți atenția copilului.

 » Asigurați-vă că copilul vă. urmărește. S-ar putea 
să îi atingeți ușor brațul pentru a -i atrage atenția.

 » Dacă te uiţi nu înseamnă că ești și atent; 
cu toate acestea, un copil ne poate asculta 
chiar și atunci când nu ne privește.

 » Permiteți-le să se se ocupe cu ceva. Mulți 
copii cu comportamente asemănătoare cu 
ADHD vor acorda mai multă atenție dacă pot 
să-aibă ceva în mâini. Poate le putem oferi o 
minge de stres, un cauciuc sau o jucărie.

 » Copiii cu comportamente asemănătoare 
cu ADHD comunică adesea mai ușor 
în situații de două persoane.

 » Folosiți și spațiul fizic. Comunicarea este mai 
ușoară pe măsură ce ne apropiem de copil. 
Când nu suntem apropiați, găsiți un semnal 

verbal pe care îl putem aplica. Să ajungem la 
înălțimea copilului, să îngenuncheăm sau să ne 
așezăm pe un scaun pentru a privi în ochii lui.

 » Fiți simplu, scurt și concis

Să comunicăm clar și să asigurăm o structură. 

Copiii cu un comportament asemănător cu ADHD pot 
avea dificultăți cu instrucțiuni complexe sau uită rapid cei 
se spune.

 » Fii clar. Când dați instrucțiuni, faceți acest 
lucru sub forma unor instrucțiuni clare, scurte 
și concise Evitați instrucțiuni sau solicitări 
complexe. Folosiți cuvinte și propoziții simple.

 » Pas cu pas. Comunicarea și instrucțiunile 
pot fi complexe și necesită un grad ridicat de 
control asupra funcțiilor executive. Dacă ne 
oferiți îndrumări sau explicați ceva, faceți un 
pas mai departe. De exemplu, în loc să spunem 
„împachetați aceste jucării”, putem spune: 
„Jambierele merg în cutia albastră, mașinile 
merg în cutia albă”. După ce ați făcut acest lucru, 
dacă ați finalizat prima sarcină, puteți adăuga 
o altă sarcină mai mică și ușor de gestionat.

 » Nu întrebați, spuneți. Dacă dorim 
ca copilul să facă ceva, nu-i puneți o 
întrebare, ci dați instrucțiuni.

 » Repetați instrucțiunea, dacă este necesar.  
 » Folosiți mijloace de comunicare. Copiii cu 

comportamente asemănătoare cu ADHD pot fi 
ajutați de mijloace de comunicare care îi ajută 
să își amintească, să păstreze ordinea și așa mai 
departe. De exemplu: Acest lucru poate fi printr-
un scenariu vizual care arată pas cu pas, imagini 
cu ceea ce ne așteptăm să facem sau gesturi non-
verbale pe care doar noi și copilul le înțelegem.

 » Fiți previzibili. Utilizați aceeași afirmație 
în situații similare care apar frecvent, 
cu aceeași structură de propoziție, 
cu cea mai mică schimbare.

IMAGINEA  31. 
JOCURI CA-
RE ÎI OCUPĂ 
MÂINILE
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 » Asigurați-vă că înțelegeți. După ce 
ați vorbit cu copilul, asigurați-vă că 
ați auzit și aţi înțeles ce a spus.

Motivație și sentimente
Comunicarea ar trebui să se axeze pe motivarea 
copilului pentru a începe și a finaliza o sarcină. 
Aveți grijă să evitați modurile de comunicare care 
provoacă supraîncărcare emoțională (Myers, 2014).

 » Acordați atenția tonului în care vorbiți: Copiii 
cu comportamente asemănătoare cu ADHD 
sunt adesea sensibili la tonul de vorbire. Să 
adoptăm o voce blândă, calmă, , dar fermă.

 » Adaptați-vă la stilul de comunicare pre-
ferat al copilului dvs.: în funcție de copil, 
putem vorbi în șoaptă (pentru a-i concentra 
atenția) sau a vorbi puțin mai repede.

 » În limitele comportamentului acceptabil, 
acordați copilului alegeri și respectați-le.

 » Să folosim distracția, jocul și competiția: 
putem încerca să-i motivăm transformând 
lucrurile în jocuri distractive sau competitive.

Vocea copiilor - cooperarea cu copiii

Vocea copiilor se referă la ideea că drepturile copiilor 
de a auzi și asculta perspectiva copiilor sunt apreciate și 
respectate în cadrul educatorului-copil, în camera de grup 
și în întreaga comunitate școlară.

Această atitudine recunoaște copiii ca experți în proprii-
le experiențe, comportamente și ceea ce funcționează și 
ceea ce nu funcționează. Profesorul lucrează împreună cu 
copilul pentru a strânge informații despre comportamen-
tele și experiențele lor educaționale, rezultând în strategii 
și suport parental mai bune, copii mai încrezători și dez-
voltarea anumitor abilități ale copiilor, cum ar fi comuni-
carea, conștientizarea de sine și susţinere.

Este important să nu ascultăm doar ceea ce spune copilul, 
dar și să reacționăm și să le anunțăm că le-am auzit.

Să accesăm vocea lor

Când copiii au o comunicare mică sau deloc, trebuie să 
schimbăm modul în care lucrăm cu ei și modul în care 
colectăm informații. Activitățile creative și vizuale (bazate 
pe imagini) vă pot ajuta să descoperiți dificultăți și să 
colectați informații de la copii mici cu comportamente 
asemănătoare cu ADHD.

 » Desen și alte activități artistice precum desenul 
și povestirea (de exemplu, un copil atrage o 
anumită situație și ne explică desenul);

 » Sunet- foto (de exemplu, fotografiați experiența 
dvs. și spuneți-i copilului de ce a fost făcută);

 » hărți ale camerei de grup sau ale locului de 
joacă (create de copil sau cu copilul sau create 
de noi înșine pentru a susține conversația);

 » să caute imagini (de exemplu, putem crea 

imagini, fotografii sau din cărți, publicații) 
și să vorbim cu copilul despre ele;

 » alte metode (de exemplu, povestiri, lut, 
dans) pot fi utilizate din domeniul artei.

Să încercăm să înțelegem preferințele de comunicare ale 
copilului. De exemplu, dacă unui copil îi place să se miște, 
crearea unui dans poate fi un instrument util.

Rețineți principiile unei bune comunicări discutate 
mai sus, în sensul că acestea ar trebui să fie simple și 
structurate pentru a ajuta copilul care are dificultăți în 
ceea ce privește atenția și procesarea informațiilor.

Rezolvarea colaborativă a problemelor (CPS)

Pentru copii, putem folosi modelul colaborativ de 
rezolvare a problemelor, în trei etape, elaborat anterior de 
Greene.

Înainte de a vă așeza cu copilul, identificați îndemânarea 
care lipsește sau problema nerezolvată. Prin definiție, CPS 
este „colaborativ”, adică se bazează pe comunicarea dintre 
profesor și copil.

Procesul în trei etape:

1. Empatie: educatoarea/cadrul didactic colectează in-
formații pentru a clarifica preocupările sau perspectivele 
copilului asupra unei probleme nerezolvate. Educatoa-
rea ar trebui să ămurească copilul că numai împreună vor 
reuși.

2. Identificați problema: Educatoareaă își împărtășește 
preocupările sau perspectivele asupra problemei 
nerezolvate.

3. Invitația: Educatoarea și copilul au împreună o idee 
pentru rezolvarea problemei nerezolvate (acestea vor fi 
strategiile lor).

IMAGINEA  32. HARTA SĂLII GRUPEI CU OCHII 
COPILULUI
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Verificați-vă cunoștințele:
 » Puteți numi trei strategii de comunicare 

pe care le puteți utiliza cu copii cu un 
comportament asemănător cu ADHD?

 » Ce se înțelege prin „vocea copiilor”?

 » Puteți numi o metodă pe care încercați să 
o utilizați cu un copil cu un comportament 
asemănător cu ADHD în grupul dvs.?

Scopuri de învățare: 
La sfârșitul capitolului: 

 » Veți cunoaște cum să acționați pentru a 
reduce stigmatul asociat cu un comportament 
provocator și asemănător cu ADHD

 » Veți fi capabili să lucrați împreună 
pentru a identifica și a sprijini copiii ticu 
comportamente provocatoare și ADHD:
Profesioniști din domeniul sănătății
Cu alți profesioniști din educație
Profesioniști în asistența socială și copilul
alte persoane cu un comportament asemănător 
cu ADHD

Copiii cu comportament asemănător cu ADHD, familiile 
lor și grădinița au adesea nevoie de sprijin suplimentar 
din partea altor profesioniști și servicii. În acest capitol ne 
uităm la modul de a lucra în comunitatea noastră pentru 
a reduce stigmatizarea, a colabora cu alți profesioniști.

Stigma
Am discutat despre stigma în capitolul precedent. Dar, 
întrucât se întâmplă adesea când vine vorba de ADHD, 
iar efectele sale sunt atât de severe asupra copiilor și 
familiilor, încât trebuie să vorbim din nou despre acest 
capitol, deoarece abordarea stigmatelor necesită întreaga 
comunitate și oamenii care alcătuiesc comunitatea este.

Așa cum am menționat, stigmatul reprezintă gânduri, 
sentimente și comportamente negative față de anu-
miți copii, oameni sau grupuri bazate pe ceva care este 
„diferit”, „anormal”, „rău”. Drept urmare, oamenii sunt 
adesea etichetați într-un mod negativ și de excludere, 
respinși de societate și considerați fără valoare. Adesea 
sunt trataţi pe nedrept, cu dezgust sau cu dezaprobare. 
Care sunt cauzele stigmatului ADHD?

 » lipsa de cunoștințe și înțelegere a ADHD;
 » atitudini și sentimente negative față 

de copii și familiile lor implicate într-un 
comportament asemănător cu ADHD;

 » copiii cu un comportament asemănător 
cu ADHD sau persoanele cu ADHD sunt 
tratați ca anormali sau bolnavi. 

 » discriminarea și tratamentul neloial al copiilor 
cu un comportament asemănător cu ADHD 
limitează oportunitățile lor educaționale sau de 
altă natură (cum ar fi expulzarea de la școală).

Stigma poate să fie:

 » Stigma publică - în care societatea sau 
comunitățile prezintă gânduri, emoții sau 
comportamente negative față de cei cu ADHD

 » Stigma de sine - atunci când persoana (sau 
copilul) acceptă aceste gânduri negative 
din exterior și începe să le creadă singură. 
Ei se văd ca „alții” sau „răi” sau „anormali” 
sau „mai puțini decât ceilalți”.

4.3. Colaborarea cu alți profesioniști și comunitate

IMAGINEA  33. 
EFECTELE STIGMATULUI POT FI MAI GRAVE 

DECÂT DIFICULTĂȚILE PRIMARE
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Uneori, efectele stigmatului pot fi mai grave decât 
dificultățile primare. Stigma poate deteriora stima de 
sine a copilului și credința de sine, ceea ce le poate afecta 
comportamentul viitor, școala, prietenia și munca.

Ce putem face pentru a combate stigmatizarea?

 » dezvoltarea propriei noastre 
cunoștințe și înțelegere a ADHD;

 » învață-i pe alții despre ADHD;
 » învățați-i pe alții despre stigmatizare (de 

exemplu, organizați o campanie anti-
stigmat la grădiniță sau în comunitate);

 » vorbiți cu alții deschis și pozitiv despre ADHD;
 » să recunoaștem și să acționăm împotriva 

stigmei când îi vedem pe alții care o 
fac sau când o vedem la televizor;

 » aveți grijă de vocabularul folosit - gândiți-
vă cum vorbim despre ADHD și un copil cu 
un comportament asemănător cu ADHD.

 » uitați-vă critic la grădinița, grupul și 
comunitatea voastră. Este stigmatul prezent 
și ce putem face pentru a-l schimba?

Colaborarea cu alți furnizori de servicii
Grădinița poate fi o sursă de informații, sau un 
comunicator către sau între alte servicii (cum ar fi servicii 
de sănătate și servicii sociale), astfel încât copilul și 
familia să primească sprijin.

Cadrele didactice pot ajuta, de asemenea, familiile care 
au nevoie de acces la acestea să găsească și să utilizeze 
resurse și servicii ale comunității. Acest lucru se poate face 
prin întocmirea unei liste de servicii locale, punerea la 
dispoziție a pliantelor sau a broșurilor în zona pepinierei 
(de exemplu, la un birou de lângă o ușă în care părinții 
merg zilnic) sau oferindu-le părinților. Dacă avem legături 
cu anumite servicii, aceștia pot vizita grădinița și pot oferi 
instruire sau consiliere personalului grădiniței. Părinții / 
familiile pot fi, de asemenea, conectate la aceste servicii.

Unul dintre obiectivele principale ale grădinițelor este 
să se asigure că copilul se poate deplasa fără probleme 
în următoarea fază a sistemului de învățământ și are 
cunoștințele și abilitățile necesare pentru a reuși în 
această fază.

Pentru copiii cu comportamente similare cu ADHD, este 
foarte important ca învățătorii să comunice cu foștii 
educatori ai copilului (dacă este relevant și autorizat 
corespunzător) Educatarea și învățătoarea ar trebui să 
facă schimb de informații despre copil și familia sa, 
ei trebuie să știe ce funcționează cel mai bine pentru 
copil, care sunt punctele  forte și care sunt domeniile de 
îmbunătățire.

Cooperarea între diferite organizații de îngrijire reduce 
costurile și crește disponibilitatea serviciilor pentru copii 

și familii. Accesul la servicii poate îmbunătăți participarea 
și performanța copiilor la grădiniță / școală (Foy et al., 
2014).

Cooperarea dintre profe sioniști și servicii este foarte 
importantă și are multe beneficii pentru copiii cu un 
comportament asemănător cu ADHD (Curran, 2018):

 » reducerea barierelor în diagnostic și tratament;
 » reducerea barierelor în îngrijire și susținere 

(de exemplu, reducerea presiunii asupra 
copiilor pentru medicamente);

 » reduce stigmatizarea, dezinformarea 
și prejudecățile legate de 
comportament și diagnostic;

 » Sporirea cunoștințelor și înțelegerii 
educatorilor despre ADHD și cum să 
trateze sau să sprijine copiii afectați;

 » mai mare succes al intervențiilor pentru 
copil. Prin coordonarea grădinițelor, 
sănătății și îngrijirii sociale și a părinților, 
copiii vor avea rezultate mai bune.

După cum s-a discutat mai sus, în cazul ADHD sunt 
necesare tratamente și suport complexi adesea diferite. 
Este necesară o întreagă echipă pentru a înțelege 
dificultățile copilului, pentru a proiecta intervenții 
eficiente și pentru a oferi intervenții care să satisfacă 
nevoile copilului. 

Membrii echipei pot fi:

 » profesori
 » profesorii de educație specială
 » psihologi copil
 » pediatri și / sau asistente
 » asistent social de grădiniță
 » profesor de dezvoltare (inclusiv 

eroterapeuți și / sau kinetoterapeuti)
 » părinte
 » copii

Diferiți membri ai echipei își aduc cunoștințele, 
perspectivele diferite, discută idei, împărtășesc strategii 
și resurse și împărtășesc volumul de muncă pentru 
intervenție. Echipa depinde de serviciile disponibile la 
nivel local și de resursele disponibile la grădiniță.

Sugestii pentru colaborarea cu alți profesioniști:

Munca de colaborare se bazează pe încredere, respect și 
comunicare bună.

 » Pot exista clegi/reguli locale sau naționale (de 
exemplu, legislație) sau rețele informale care să 
sprijine colaborarea noastră cu alți profesioniști. 
Folosiți-le acolo unde este posibil și acolo unde 
nu există, încercați să le dezvoltați (de exemplu, 
există organizații profesionale în zona noastră)

 » Gândiți-vă la responsabilitatea și rolul nostru 
față de copil, familie și instituție. Putem să 
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o facem - și să ne mișcăm numai în limitele 
capacităților și securității noastre.

 » Amintiți-vă: grija de sine este importantă, să nu 
ne asumăm mai mult decât putem face față.

 » Luați în considerare ce informații avem sau 
la ce avem acces, ce informații am putea 
avea nevoie și cum le putem accesa.

 » Faceți timp pentru a înțelege cultura și practicile 
acestei organizații profesionale (de exemplu: 
psihologie, clinică, terapeuți ocupaționale, 
asistenți sociali). Gândiți-vă unde și cum putem 
adăuga ceva la ceea ce fac și cum ne pot susține.

 » Fii proactiv în comunicarea și colaborarea cu 
ceilalți. Încercați să oferiți sprijin și să interveniți 
dacă este necesar. Poate să dureze un timp 
pentru a stabili relații cu alte organizații, 
dar este o perioadă plină de satisfacții.

 » Luați în considerare cât de etic este să 
transmiteți informații altora (de exemplu, 
lipsa aprobării părinților pentru a discuta 
situația copilului cu alții sau anonimatul) și 
propriul nostru domeniu de expertiză.

 » Să reflectăm cum putem rezolva eficient 
diferențele în caz de conflict sau dezacord.

Crearea legăturilor în cadrul unei comunități:
Pentru a răspunde nevoilor copilului, instituția ar trebui 
să dezvolte relații cu comunitatea și cu alte servi-
cii. Există unii potențiali parteneri pentru profesor și 
instituție: întreprinderile locale, alte instituții (primar, 
secundar), universități, organizații de caritate sau 
organizații non-profit, centre de asistență familială și de 
copii, o rețea de asistenți medicali, servicii pedagogice etc.

Măsurile pentru îmbunătățirea cooperării comunitare 
pot include:

 » îmbunătățirea comunicării în cadrul comunității: 
membrii comunității nu cunosc adesea 
lucrurile bune care se întâmplă în grădiniță;

 » schimbul de bune practici (între 
instituții sau alte servicii);

 » discutarea și identificarea obiectivelor și ac-
tivității comunității și grădiniței. Este util 
să știți care sunt valorile, obiectivele sau 
practicile comune. Acest lucru ne permite 
să ne dăm seama cum să colaborăm 
pentru a atinge obiective comune;

 » servicii incluzive pentru copii, familii și edu-
cație: colaborarea dintre familii / copii și serviciile 
(inclusiv educația)  oferă sprijin pentru copii;

 » stabilirea unor linii clare de comunicare și 
orientări cu privire la modul de cooperare;

 » să folosim clădirea grădiniței: putem oferi 
spațiu pentru folosirea comunității în cadrul 
instituției (de exemplu, întâlniri, cluburi de 

tineret, părinți, pregătire profesională, forumuri 
de informații, informații și instruire ADHD 
etc.). Acestea pot oferi un venit suplimentar 
pentru grădiniță și pot face grădinița să facă 
parte din comunitate în multe feluri. 

 » reducerea stigmatizării - relațiile comunitare pot 
ajuta copiii cu un comportament asemănător cu 
ADHD și părinții să fie mai puțin stigmatizați

Grupuri de susținere:

Sprijinul social este un instrument foarte eficient pentru 
susținerea copiilor și a familiilor. Copiii pot învăța 
multe de la alții care au dificultăți similare. Părinții își 
pot împărtăși experiențele cu alții care au dificultăți și 
experiențe similare. Grupurile de sprijin pentru părinți 
pot fi o mare sursă de sprijin practic și emoțional pentru 
părinți.

Încercați să găsiți grupuri de asistență locale și să 
transmiteți informațiile către părinți. Dacă aveți un 
număr mare de copii cu comportamente asemănătoare 
cu ADHD în grădinița dvs. sau în vecinătate, am putea 
crea chiar unul.

Verificați-vă cunoștințele:
 » Ce provoacă stigma/stigmatizarea?
 » Cum putem atenua stigma?
 » Ce profesioniști și servicii există 

în comunitatea dvs. locală?
 » Enumerați trei motive pentru care este 

bine să lucrați cu alte servicii?
 » Cum poți construi relații cu ceilalți 

în cadrul comunității?
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