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Metody terapeutyczne i pedagogiczne w odniesieniu do dziecka
z ADHD i jego rodziny

Wychowanie dziecka nadpobudliwego to bardzo ciężka i mozolna
praca, gdyż pomocy i wsparcia potrzebuje zarówno dziecko, jak i jego
rodzina oraz nauczyciele. W odniesieniu do dziecka wskazana jest terapia
indywidualna lub grupowa, trening umiejętności społecznych, terapia
zaburzeń uwagi i odpowiednia postawa osób bliskich.
H. Nartowska zaznacza, że podstawą pracy z dzieckiem jest rzetelna
wiedza na temat nadpobudliwości psychoruchowej oraz cierpliwa,
spokojna, pełna zrozumienia i życzliwości postawa rodziców i nauczycieli.1

1.

Praktyczne wskazówki pedagogiczne do pracy z dzieckiem

nadpobudliwym

Podczas pracy z uczniem nadpobudliwym bardzo ważna jest
współpraca nauczycieli z rodzicami. Najlepszymi sojusznikami nauczyciela
mogą być, bowiem rodzice.
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zamiast oskarżać ich o złe
wychowanie dziecka, uzna się, iż zarówno oni, jak i szkoła mają podobny
problem i razem mogą go rozwiązać. Ścisła współpraca rodziców i
nauczyciela uwalnia obie strony od poczucia winy i wzajemnej niechęci.
Ważne jest, aby nauczyciele mieli częsty, np. telefoniczny kontakt z
rodzicami. Nauczyciel może również wprowadzić zeszyt, w którym

1

H. Nartowska, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, PZWS, Warszaw, 1972,. s. 25.

zapisywałby nie tylko uwagi, lecz przede wszystkim informacje o tym, co
jest zadane, czego należy się nauczyć oraz co przynieść do szkoły.
Dzięki temu rodzicom będzie łatwiej wyegzekwować odrobienie
lekcji przez dziecko i dopilnować, aby w plecaku znalazły się wszystkie
niezbędne pomoce szkolne.2
Drugą istotną sprawą według innego badacza, E. Giszki jest, aby nie
wzmacniać niewłaściwych zachowań. Zazwyczaj uwaga nauczyciela
koncentruje się na dzieciach, które sprawiają problemy. To z kolei prowadzi
do wzmacniania zachowań, których wcale nie chcielibyśmy wzmacniać.
Dzieciom nadpobudliwym sprawia kłopot doczekanie momentu, gdy zajmie
się nim nauczyciel. Dlatego też skarcenie może się im wydawać lepsze niż
potworna nuda na lekcji. W pracy z dzieckiem nadpobudliwym ważne jest,
aby nauczyciel zauważał te rzadkie chwile, kiedy pracuje w spokoju i
zachęcał je do dalszego wysiłku. Nie należy przy tym obawiać się, że to go
rozproszy. Pochwała powinna dodać takiemu dziecku sił do spokojnego
siedzenia i skupiania się na zadaniach szkolnych.3
Według H. Nartowskiej nauczyciel powinien pamiętać o tym, iż nie
należy przykładać jednakowej miary do wszystkich uczniów. Jeżeli dziecko
nadpobudliwe nie jest w stanie usiedzieć spokojnie przez 15 minut, wtedy
można spróbować dać mu szansę na osiągnięcie sukcesu, ustawiając
poprzeczkę nieco niżej (np. ograniczyć ten czas do 7 minut).4
Do dziecka nadpobudliwego należy „mówić tak, aby usłyszało”.
Dziecko słyszy często to, czego nie powinno usłyszeć, dlatego też
może mieć problem z ustaleniem, co mu wolno, a czego nie.

Tamże, s. 28.
Por. E. Giszka, Trudności szkolne a nadpobudliwość psychoruchowa, Strona Dzieci
Sprawnych Inaczej, marzec 2003, www.dzieci.org.pl.
4 H. Nartowska, Wychowanie dziecka…, dz. cyt., s. 32-49.
2
3

Łatwo, więc mu zrobić coś, niż nie zrobić czegoś. Ważne jest, aby
jasno określić, co ma w danej chwili wykonać. Znacznie lepiej reaguje na
proste polecenia typu: „Otwórz zeszyt i zapisz temat”, aniżeli na polecenie:
„Przestań się kręcić i przeszkadzać!”.
Należy dodać, iż dziecko, które usłyszało, że ma otworzyć zeszyt, nie
poczuje się winne i ukarane. Dziecko skarcone dojdzie do wniosku, że jest
złe, niegrzeczne i nic mu się nie udaje.
B. Chrzanowska i J. Święcicka uważają, że dziecku z zaburzeniami
koncentracji uwagi sprawia trudność zrozumienie złożonych poleceń,
ponieważ ich nie słyszy, a o części z nich zapomni. Wobec tego należy
udzielać mu krótkiego, prostego komunikatu, np. „Zrób przykład 1a ze
strony 20”.5
Nadpobudliwe dziecko bardzo łatwo przechodzi od uporządkowanej
działalności do działalności nieuporządkowanej, a trudno do niej wraca.
Podjęcie każdej uporządkowanej działalności powinno się wyraźnie
zaakcentować, np. „Uwaga! Zaczynamy pisać”.
Przed podaniem polecenia trzeba się upewnić, czy dziecko nas słucha.
Dobrze jest ustalić z uczniem sygnał przywołujący go do pracy. Sygnał ten
stanowi dodatkową pomoc (np. wywołanie imienia ucznia, lekkie
dotknięcie ramienia). Nie może jednak być on powodem do śmiechu innych
uczniów.
H. Nartowska podkreśla, że zaburzenie koncentracji uwagi sprawia, iż
dziecko nie potrafi długo pracować. Dlatego można mu pozwolić na
chwilowe oderwanie się od pracy, pytając go o coś lub wydając dodatkowe
polecenie.6
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Dzieci z zaburzeniami uwagi łatwo też zapominają o swoich
obowiązkach. W zapamiętaniu możemy mu dopomóc, pytając, co ma zrobić
w domu i co ma przynieść na jutro ze sobą do szkoły.
Metoda ta, choć trudna, może przynieść w przyszłości bardzo dobre
rezultaty, ponieważ uczeń, zanim wyjdzie z domu, sam zacznie sobie
zadawać pytania na temat tego, co ma przynieść bądź, co ma zrobić.
Dużą trudność sprawia takiemu dziecku również sprawdzenie tego,
co zapisał. Popełnia, więc często w swoich pracach klasowych tzw. „głupie
błędy”, które nie wynikają z braku wiedzy, lecz z nieuwagi.
Takiemu dziecku możemy pomóc, zachęcając do sprawdzania (np.
„Zobacz, czy wszystko zrobiłeś, przeczytaj to jeszcze raz”).
Nadpobudliwemu

dziecku

powinniśmy

pomóc

w

tworzeniu

uporządkowanego świata, gdyż chaos to naturalny żywioł tego dziecka.
Należy zacząć ten proces od spraw czysto organizacyjnych. Dziecko
powinno znać nie tylko plan lekcji, ale też plan poszczególnych godzin
lekcyjnych po to, aby móc przewidzieć, co za moment nastąpi. Zaznaczmy,
że jest to dla niego szczególnie trudne. Dziecko musi wiedzieć, jakie
zachowanie jest dopuszczalne, a za jakie grożą konsekwencje. Dobrą pomoc
stanowi tutaj regulamin umieszczony w widocznym miejscu (np. na
ścianie).7
Ważne jest też miejsce w klasie. Dziecko z ADHD, zdaniem wielu
badaczy zajmujących się tym problemem, powinno siedzieć w pierwszej
ławce, bliżej nauczyciela. Dobrze jest również, aby siedziało samo bądź z
najspokojniejszym uczniem w klasie.
E. M. Hallowell i J. J. Ratey uważają, że dziecko z ADHD nie potrafi
bardzo często poradzić sobie z nieoczekiwaną sytuacją (np. wyjście bez
wcześniejszego zaplanowania do kina lub nagły, nieoczekiwany wyjazd).
7
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Możemy mu pomóc, opisując, jak będzie wyglądała ta nowa sytuacja oraz
poprzez dokładne ustalenie nieprzekraczalnych zasad.8
Dziecku

z

nadpobudliwością

utrudnia

życie

również

brak

umiejętności zorganizowania sobie pracy.
Można, więc spróbować je tego nauczyć, pokazując, jak pisać plan
pracy, prowadzić kalendarz – notatnik oraz jak układać rzeczy na biurku.
Powinno się też zachęcać uczniów do zadawania sobie pytań przed
podjęciem każdej pracy (np. Jaki jest problem? Jaki powinien być następny
krok? Jaka pomoc jest potrzebna?).9
Należy także pomóc dziecku z ADHD w organizowaniu wypowiedzi,
gdyż często zaczyna ono opowiadać o jakimś wydarzeniu, które wydaje się
całkowicie niezrozumiałe. Możemy sformułować pytania pomocnicze o czas
i miejsce wydarzenia, o osoby biorące w nim udział i o następstwo
wydarzeń, co pomoże dziecku w przyszłości.
W pracy z dzieckiem nadpobudliwym ważne jest okiełznanie
nadruchliwości, zapanowanie nad nią.
Dziecko z ADHD ma większą potrzebę ruchu niż jego rówieśnicy.
Dlatego nie może on usiedzieć dłużej w jednym miejscu. Powinniśmy jasno i
wyraźnie ustalić z dzieckiem, iż może kręcić się w obrębie ławki, lecz ma
kategoryczny zakaz wychodzenia z ławki, zaczepiania innych dzieci i
rozmawiania z nimi. Tę nadmierną ruchliwość dziecka można wykorzystać
z pożytkiem dla siebie i klasy, np. prosząc o pomoc w rozdaniu lub zebraniu
pomocy szkolnych innym dzieciom, pomoc w starciu tablicy, w zasłonieniu
okna. Zmniejszymy w ten sposób niepożądaną nadruchliwość ucznia i
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jednocześnie sprawimy, że poczuje się on kimś ważnym, potrzebnym i
akceptowanym.10
Według H. Nartowskiej jedną z form pracy z dziećmi nadpobudliwymi
jest nauczanie totalne (wielozmysłowe). W przypadku tych dzieci powinno
się stosować specjalne metody dydaktyczne. Gdziekolwiek to jest możliwe,
należy prezentować materiał w sposób angażujący różnorodne zmysły
dziecka.11
Podstawową metodą jest wyróżnianie najważniejszych zagadnień i
informacji, np. podkreślanie ich na tablicy na kolorowo, zaznaczanie
podczas wypowiedzi sygnałem – uwaga, to ważne. Dodatkową pomoc
stanowią diagramy, tabele, wszelkie schematy, lecz niezbyt szczegółowe.
Bardzo pomocne mogą też być modele lub pomoce wizualne. Uwaga
tych dzieci powinna być atakowana przez informacje przekazywane w
różnorodny sposób (np. jednoczesne przedstawienie diagramu i głośne,
skrótowe przedstawienie jego treści). Powinniśmy pamiętać o stałym
sprawdzaniu podanych informacji.12
Dzieci z ADHD mają problem w wyłowieniu istotnych informacji,
dlatego łatwo rezygnują, gdy napotkają jakieś trudności. Możemy je
zachęcić poprzez organizowanie konkursów polegających na przełożeniu
jakiegoś zagadnienia na skrócony zestaw słów kluczowych.
Często proponowaną formą pracy z nadpobudliwym dzieckiem jest
nauczanie indywidualne. Dziecko z ADHD zazwyczaj bardzo dobrze pracuje
sam na sam z nauczycielem. Pojawiają się jednak problemy. Nauczanie
indywidualne dziecka w klasach młodszych obejmuje jedynie kilka godzin
tygodniowo. W celu zapewnienia opieki w pozostałym czasie matka
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zmuszona jest nieraz do rezygnacji z pracy, co wiąże się z pewnymi
konsekwencjami finansowymi, społecznymi i psychologicznymi. Poza tym
nauczanie w domu pozbawia dziecko możliwości uczenia się zasad
współżycia z innymi ludźmi, izoluje je od rówieśników, zaburzając jego
rozwój społeczny oraz utrudnia jego dorastanie.
T. Wolańczyk uważa, że „optymalnym miejscem nauczania dziecka z
ADHD jest mało liczna, 10-15 osobowa klasa o charakterze integracyjnym,
najlepiej z dwójką nauczycieli”.13
Dziecko nadpobudliwe należy zaakceptować, pamiętając o tym, że jest
ono dzieckiem odmiennym, ma inne możliwości niż jego rówieśnicy oraz
wymaga odmiennego traktowania.
Nie można karać dziecka za niezależne od jego objawy, gdyż
spowoduje to, że dziecko zacznie się bać szkoły, którą będzie kojarzył z
miejscem, gdzie spotykają go niezrozumiałe i niesprawiedliwe przykrości.
W wychowaniu nadpobudliwego dziecka bardzo ważna jest postawa
jego rodziców bądź opiekunów. Mogą oni ukierunkowywać aktywność
dziecka oraz stymulować jego rozwój poprzez:


Unikanie sytuacji powodujących dodatkowe napięcie u dziecka,

np. konfliktów w domu, nieporozumień między rodzicami.
Dziecko nie powinno być świadkiem takich sytuacji. Rodzice nie
powinni przy dziecku rozmawiać na temat swoich wątpliwości odnoszących
się do metod wychowawczych. Dzieci bardzo przeżywają takie sytuacje,
ponieważ ich poziom odporności na stres jest niższy aniżeli u rówieśników.


Przestrzeganie regularnego trybu życia od najmłodszych lat

(stałe godziny posiłków, odrabiania lekcji, snu i zabawy). Stały schemat
czynności związanych z organizacją życia codziennego przed i po szkole
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wprowadza ład i porządek, którego dziecko z ADHD nie potrafi samo
wprowadzić w życie.


Wypracowanie

jednolitych

i

konsekwentnych

form

postępowania z dzieckiem dla obojga rodziców. Brak stałych reguł
dotyczących tego, co wolno, a co nie, co jest właściwe, a co nieodpowiednie
wpływa niekorzystnie na równowagę procesów emocjonalnych. Dlatego też
wskazane jest jasne określenie zakresu wymagań i swobód dziecka. Brak
konsekwencji i zgodności rodziców prowadzi do chaosu.


Niewskazane jest zwracanie uwagi na dziecko jedynie wtedy,

gdy zachowuje się niepoprawnie, ponieważ odnosi to skutek przeciwny do
oczekiwanego i prowadzi do wzmocnienia negatywnych zachowań.14


Wydawanie polecenia w krótkiej formie, gdyż dziecko

nadpobudliwe nie jest w stanie zapamiętać dłuższych wypowiedzi ze
względu na zaburzenia koncentracji uwagi. Instrukcje powinny być, więc
zwięzłe i dokładne.15
Stąd też:
a)

najpierw należy sprawdzić, czy dziecko nas słucha (zatrzymać

w biegu, przytrzymać za rękę, spojrzeć w oczy, poprosić, aby powtórzyło,
prosimy, aby powtórzyło nasze słowa);
b)

w danym momencie wyznaczyć najwyżej trzy czynności do

wykonania, czyli tyle, ile jest w stanie wytrzymać dziecko o przeciętnej
koncentracji uwagi; dziecko z ADHD może mieć kłopoty z wykonaniem
nawet tych trzech czynności;
c)

jeżeli zależy nam na dokładności wykonania poleceń, należy

wydawać je pojedynczo, a po zrealizowaniu każdego z nich pochwalić
dziecko.
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Organizowanie zabaw i czasu wolnego dziecka według ściśle

ustalonych reguł:
a)

umożliwić z jednej strony zaspokojenie potrzeby ruchu, a z

drugiej wdrażać do zajęć wymagających spokoju i koncentracji;
b)

zabawy ruchowe przeplatać zabawami cichymi (lepienie z

plasteliny, wydzieranie z papieru, słuchanie opowiadań, rysowanie,
malowanie, itp.);
c)

ograniczać zabawy czasem i regułami gry; bawiąc się z

dzieckiem i dając wygrać, rodzice pokazują, jak prawidłowo reagować na
przegraną; gry i zabawy powinny być przeplatane zwycięstwem i przegraną
dziecka;
d)

kontrolować zabawy na podwórku, gdyż dzieci z ADHD łatwo

jest sprowokować do agresywnych zachowań; należy skłaniać dziecko do
ustępstw oraz doprowadzać do zgodności interesów obu skłóconych stron
(np. przez zmianę przebiegu zabawy lub jej treści);
e)

dziecko

powinno

samo

ponosić

konsekwencje

swoich

zachowań, czyli przeprosić, jeśli kogoś skrzywdziło, sprzątnąć po sobie
bałagan);
f)

ograniczać liczbę bodźców:

- zbyt duża liczba zabawek sprawia, że zabawa staje się chaotyczna,
rozprasza dziecko oraz nie pozostawia swobody tworzenia,
- dziecko powinno bawić się i pracować w małych grupach
rówieśniczych (2-3 dzieci); może bawić się też samo, gdy zbyt długie
zabawy z rówieśnikami męczą je,
- zbyt długie spędzanie czasu przed telewizorem bądź komputerem
powoduje nadmierne obciążenie i wyczerpanie układu nerwowego,

- w porze wieczornej należy proponować dziecku zajęcia relaksacyjne
i wyciszające (np. ograniczyć wieczorne oglądanie telewizji), plan czynności
przed pójściem spać powinien być taki sam każdego dnia;
g)

skłaniać do sprzątania swojego pokoju, kącika zabaw przy

pomocy dorosłego; zabawki i pomoce szkolne należy segregować bez
zbędnego pośpiechu; instrukcje powinny być dokładne tzn. trzeba unikać
ogólnych sformułowań typu „posprzątaj”, a wydawać konkretne polecenia,
np. „książki na półkę”, „kredki do szuflady”.16


Organizowanie pracy i nauki według następujących reguł:

a)

zadania dziecka powinny być nastawione na cel, tzn.:

- nie hamowanie nadmiernej aktywności dziecka, lecz stałe, dyskretne
ukierunkowywanie jego działalności na właściwy cel (ciągłe hamowanie
aktywności dziecka jest mało skuteczne, gdyż wzmaga niepożądane reakcje;
- czuwanie nad stawianiem celów na miarę możliwości dziecka, np.
dzielenie materiału do nauczenia się na części, sprawdzanie zrozumienia
instrukcji pracy domowej przez dziecko, kontrolowanie, czy ma ono
przygotowane wszystkie pomoce potrzebne do pracy, koncentrowanie
uwagi dziecka na materiale do pracy, chwalenie dziecka po wykonaniu
poszczególnych części materiału, a nie dopiero po zakończeniu całości;
- dyskretna pomoc w organizowaniu działania dziecka po to, by
osiągnęło ono zawsze zamierzony cel, zakończyło czynność, wykonało
zadanie; paca powinna być zawsze sprawdzona, pochwalona, wzmocniona
przez dorosłego,
- odległość celów działania, zakres obowiązków i system kontroli
rodziców trzeba dostosować do wieku dziecka i zmieniać odpowiednio do
poziomu rozwoju i zdobytych umiejętności;
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b)

każde zadanie, czynność domowa, powinny być dokończone,

sprawdzone – uczy to samokontroli i wprowadza niezbędny dla dziecka
porządek;
c)

kontrola pracy dziecka nie powinna polegać na krytykowaniu,

lecz na poszukiwaniu innych zajęć, gdy jest ono zniechęcone, pomocy w
rozwiązywaniu zadań, podtrzymywaniu słabnących dążeń;17
d)

ze względu na problemy z koncentracją uwagi dziecko powinno

się uczyć w krótkich odstępach czasowych (15-30 min.), a przerwy
przeznaczyć na relaks, odpoczynek;
e)

lekcje powinno dziecko odrabiać wtedy, gdy w domu panuje

najmniejszy ruch; na stole leży tylko to, co ma służyć do pracy, odrabianie
lekcji powinno się zaczynać o stałej porze dnia; radio i temu podobne
źródła dźwięku należy wyłączać, drzwi od pokoju dziecka zamykać w celu
zmniejszenia liczby rozpraszających bodźców;
f)

sprawdzać

prace

domowe

w

obecności

dziecka,

aby

przyzwyczaić je do samodzielnego poprawiania swoich błędów;
g)

czynność, którą dziecko ma wykonać lub informacje, które ma

przyswoić należy wielokrotnie powtarzać, w przeciwnym razie dziecko z
ADHD jej nie zapamięta;


Podkreślanie u dziecka jego dobrych stron, prób zmiany

zachowań oraz nagradzanie za drobne sukcesy, np. przytuleniem.
Postępowanie takie nazywa się wzmacnianiem pozytywnym i daje znacznie
lepsze efekty niż koncentrowanie się na tym, co dziecko robi źle. Agresja,
zdenerwowanie rodziców wzmaga i tak dużą aktywność dziecka.18

Tamże, s. 92-100.
T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa… dz. cyt.,
s. 92-100.
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2. Terapie

zastosowane

w

leczeniu

nadpobudliwości

psychoruchowej

Terapia swoją nazwę zaczerpnęła z greckiego terminu „therapeia”,
który oznacza leczenie. Termin ten związany jest, więc z medycyną. Terapia
ma także związek z pedagogiką, a w szczególności z pedagogiką specjalną.19
Związane jest to z tym, że pedagogika obejmuje trzy podstawowe
dziedziny: profilaktykę, diagnozę i terapię.
W pedagogice terapeutycznej można wyróżnić dwie podstawowe
formy terapii:
1)

Terapię odciążającą – spoczynkową, mającą na celu łagodzenie

skutków cierpienia spowodowanych chorobą oraz eliminowanie napięć
emocjonalnych.
2)

Terapię aktywizującą –

czynnościową,

mającą na celu

uaktywnienie sił biologicznych i psychicznych organizmu oraz dostarczenie
dziecku przyjemnych przeżyć. W ramach tej terapii wyróżnia się:


terapię zabawową, której celem jest polepszenie kondycji

psychicznej dzieci;


terapię zajęciową, której celem jest usprawnienie psychiczne i

fizyczne dzieci przez wykonywanie różnych zajęć o charakterze manualnym
i umysłowym.20
Należy wyróżnić również terapię wychowawczą, której celem jest
wyrównanie u dzieci braków w zakresie przystosowania społecznego,
dojrzałości emocjonalnej i własnej samooceny.
Znana i dosyć często stosowana jest terapia behawioralna, której
celem jest modyfikacja zachowania dziecka poprzez wygaszanie złych
nawyków, a wzmacnianie dobrych (zasada nagradzania i karania). Postępy
19
20

Por. A. M. Colman, J. Winstanley, Słownik Psychologii, PWN, Warszawa 2009, s. 182.
Por. B. Kaja, Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 1998, s. 15.

są widoczne dopiero po dłuższym czasie. U dzieci nadpobudliwych mogą
występować zaburzenia mowy (jąkanie, problemy z artykulacją). W takich
przypadkach stosuje się terapię mowy i języka (pomoc logopedyczna).
Organizuje się też dla dzieci nadpobudliwych nauczanie
wyrównawcze.
Są to dodatkowe zajęcia, podczas których dziecko nabywa pewnych
nawyków pomocnych w uczestniczeniu w zajęciach. Ważne jest tutaj
zaangażowanie rodziców.21
W

pracy

z

dzieckiem

nadpobudliwym

wykorzystywane

są

następujące metody wychowawcze:
1)

Metoda T. Gordona – uczy sposobów wzajemnego okazywania

sobie akceptacji i zrozumienia.
2)

Metoda A. Faber i E. Mazzlish – pomaga ukształtować nowy

sposób porozumiewania się w rodzinie, znaleźć wzajemny szacunek i
zrozumienie.
3)

Metoda C. Sutton – metoda pracy z trudnymi zachowaniami

dzieci; pomaga rodzicom nauczyć się zmiany niepożądanych zachowań
dziecka na pożądane.22
Stosuje się również metody stymulacji rozwoju, które najczęściej
dotyczą pracy z samym dzieckiem, polegają na pobudzaniu rozwoju
niektórych funkcji poznawczych, na rozwijaniu jego możliwości.
Są to:
1)

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – polega na tym, że

przez ruch dziecko uczy się poznawać siebie i świat, uczy się, że może
wpływać na swoje otoczenie.

E. Baczyńska, B. Borowiec-Janczak, A. Kuchniak, Praca z dzieckiem nadpobudliwym…,
dz. cyt., s. 3-5.
22 B. Kaja, Zarys terapii… dz. cyt., s. 15.
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2)

„Metoda

Dobrego

Startu”

–

postępowanie

korekcyjno-

kompensacyjne, wykorzystywane w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
3)

Metoda T. Denisona – kinezylogia edukacyjna – metoda mająca

na celu stymulację układów nerwowych odpowiedzialnych za koncentrację
i uwagę poprzez stosowanie bodźców ruchowych, które pobudzają
odpowiednie zmysły (zmysł równowagi, głębokie czucie).
4)

Program korekcji zachowań opracowany przez T. Opolską i E.

Potempską – planowane są w nim odpowiednie ćwiczenia dla grupy dzieci
(zabawy pomagające rozładować energię, ćwiczenia ułatwiające pracę w
grupie, ćwiczenia relaksacyjne).23

3. Inne metody wsparcia stosowane w terapii dziecka z ADHD:


Akupunktura – stara chińska metoda lecznicza, która polega

na oddziaływaniu na organizm poprzez pobudzanie specjalnych punktów
energetycznych organizmu. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność
w różnych schorzeniach, lecz trudno wypowiedzieć się na temat jej
skuteczności w leczeniu ADHD, gdyż nieznane są badania prowadzone w
tym kierunku.


Homeopatia – polega na leczeniu chorego poprzez podawanie

mu bardzo małych dawek substancji, która w stanie nierozcieńczonym
wywołuje u ludzi zdrowych symptomy zbliżone do dolegliwości człowieka
chorego; reguluje ona pracę całego ciała oraz uaktywnia własne siły
obronne organizmu. Lekarz homeopata dla każdego pacjenta dobiera leki
indywidualnie.


Biofeedback – metoda mająca na celu modyfikowanie

zachowania pacjenta poprzez nauczenie go, jak może wpływać na reakcje
zachodzące w jego organizmie. Metoda ta znalazła zastosowanie w leczeniu
E. Baczyńska, B. Borowiec-Janczak, A. Kuchniak, Praca z dzieckiem nadpobudliwym…,
dz. cyt., s. 3-5.
23

wielu schorzeń (często stosowana w psychiatrii). Dzięki niej, jak wykazały
badania, można wpłynąć na nadruchliwość i zaburzenia koncentracji uwagi
poprzez nauczenie dziecka innego sposobu reagowania.


Dieta – odpowiedni sposób odżywiania. Nie udowodniono

dotychczas, że jakakolwiek dieta może usunąć objawy ADHD, choć w
ostatnich latach zaczęto zwracać większą uwagę na właściwe żywienie.
Przy leczeniu ADHD wyróżnia się 2 rodzaje diet: diety wzbogacone (z
dodatkiem, np. witamin, cynku, magnezu, ziół, miodu) oraz diety
eliminacyjne, tzn. takie, z których należy usunąć: cukier, barwniki,
substancje konserwujące i przeciwutleniacze. Badania naukowe nie
potwierdziły jednak skuteczności diet.24


Wieloletnią

tradycję

w

leczeniu

dzieci

z

ADHD

ma

farmakoterapia. Wielu rodziców odnosi się do z niechęcią do leczenia
farmaceutykami. Lekarze uważają, iż leki mogą pomóc w leczeniu
nadpobudliwości, lecz nie mogą jej wyleczyć. Często ułatwiają zastosowanie
i prowadzenie innych metod terapii. Badania nie wykazały, aby leczenie
farmaceutykami powodowało uzależnienie.25
Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w
skład postępowania terapeutycznego wchodzą:
1)

Oddziaływania

psychospołeczne

–

wyjaśnianie

rodzinie,

nauczycielom i dziecku istoty zaburzeń, poradnictwo w zakresie metod
wychowawczych, współpraca ze szkołą i poradnią psychologicznopedagogiczną, nakłanianie dziecka do obserwacji swoich zachowań.
2)

Psychoterapia

–

obejmuje

ona

terapię

rodzin,

terapię

indywidualną, grupową oraz trening umiejętności społecznych i terapię
zaburzeń uwagi. Psychoterapia koncentruje się na osobistych problemach
człowieka i zmierza do udzielenia mu pomocy. Dzięki określonym
24
25

B. Kaja, Zarys terapii… dz. cyt., s. 15.
Tamże, s. 24.

technikom terapeutycznym pacjent pogłębia świadomość swoich przeżyć,
myśli, wyobrażeń, lepiej rozumie siebie i własne trudności życiowe.
Proces psychoterapeutyczny nastawiony jest nie tylko na eliminacje
występujących zaburzeń, ale również na nauczenie dziecka prawidłowego
rozwiązywania przyszłych trudności życiowych.
Inna odmianą psychoterapii jest psychoterapia Gestalt. Psychoterapia
Gestalt (niem. Gestalt - postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą
nazwę

zaczerpnęła

z

akademickiego

nurtu

psychologii

zwanego

psychologią postaci lub gestaltyzmem.26
Terapia Gestalt lokuje się w szerokim nurcie terapii wywodzących się
z psychologii humanistycznej (zwanej także podejściem fenomenologicznoegzystencjalnym w psychologii) obok takich koncepcji, jak terapia
skoncentrowana na kliencie Rogersa i logoterapia Frankla. Tradycyjnie
psychologia humanistyczna uważana jest za trzecią drogę wobec
psychoanalizy i behawioryzmu. Główne założenia terapii Gestalt są
charakterystyczne dla nurtu psychoterapii wywodzącego się z psychologii
humanistycznej.

Zgodnie

z

tymi

założeniami,

źródłem

zaburzeń

emocjonalnych jest pewna niedojrzałość osobowości polegająca na braku
integracji miedzy przyjętymi normami postępowania, systemem wartości i
poczuciem obowiązku z jednej strony, a popędami, pragnieniami,
potrzebami biologicznymi i emocjonalnymi z drugiej. Sprzeczne tendencje
są

w

stałym,

nieświadomym

konflikcie.

Osoba

z

zaburzeniami

emocjonalnymi unika tego konfliktu, oddzielając się od własnych przeżyć,
wskutek czego w ogóle nie uświadamia sobie pewnych swoich
doświadczeń, emocji czy potrzeb. Prowadzi to do odgrywania fałszywej roli
zgodnie z oczekiwaniami otoczenia oraz do systematycznej frustracji
potrzeb i chronicznego napięcia emocjonalnego. B. Kaja twierdzi, że „celem
Por. A. E. Kazdin, J. R. Weisz, Psychoterapia dzieci i młodzieży, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 2006, s. 210.
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terapii Gestalt jest pomoc w odkryciu autentycznych pragnień, emocji i
potrzeb pacjenta, pomoc w budowie własnego, autonomicznego systemu
wartości i stworzenie warunków do integracji osobowości”.27 Zakłada się,
że wzrost świadomości własnych potrzeb umożliwia ich zaspokojenie, zaś
pełne doświadczanie siebie stanowi warunek nawiązywania autentycznych
kontaktów z innymi ludźmi, zamiast odgrywania fałszywych ról. Z prawem
do bycia sobą wiąże się mocno akcentowana kwestia odpowiedzialności za
własne wybory i własne postępowanie.28 Stąd wszelkie decyzje, jakie
pacjent

podejmuje

w

trakcie

terapii,

powinny

wynikać

z

jego

autonomicznych wyborów, za które sam ponosi odpowiedzialność.
3)

Farmakoterapia (stosowanie leków pod kontrolą lekarza).

Należy pamiętać, że mimo tego, iż nadpobudliwość jest jednym z
najczęstszych, najbardziej stałych oraz trudnych w leczeniu zaburzeń
zachowania

w

wieku

dziecięcym,

to

systematyczna,

cierpliwa

i

kompleksowa terapia ukierunkowana jednocześnie na dziecko i jego
otoczenie - rodzinę i szkołę, przynosi zwykle wyraźne efekty. 29
W ostatnich latach obok już powszechnie znanej psychoterapii
pojawiły się takie formy pomocy psychologicznej jak:


trening interpersonalny,



psychoedukacja,



socjoterapia.

Trening interpersonalny służy rozwijaniu tych właściwości
psychicznych, które są niezbędne w podejmowaniu kontaktów z innymi
ludźmi. Najczęściej wymienia się tu otwartość na siebie i innych,
autentyczność, umiejętność wyrażania własnych uczuć. Uczestnicy mają
możliwość intensywnego doświadczania wzajemnych interakcji, oraz zmian
B. Kaja, Zarys terapii… dz. cyt., s. 25.
A. E. Kazdin, J. R. Weisz, Psychoterapia dzieci… dz. cyt., s. 210.
29 Tamże, s. 215.
27
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wzorców myślenia, odczuwania i postępowania. Zwraca się też uwagę na
proces powstawania grupy. Trening interpersonalny jest szczególnie
przydatny dla kadry kierowniczej i specjalistycznej, która ma za sobą okres
wytężonej pracy, obfitującej w spięcia, konflikty, sytuacje stresujące.
Efektem treningu jest nabycie umiejętności słuchania innych oraz
trafniejsze przekazywanie swoich rzeczywistych intencji w kontaktach
osobistych i grupowych, co w znacznym stopniu poprawia efektywność
wykonywanej

pracy.

Uczestnicy

będą

też

lepiej

potrafili

unikać

nieporozumień wynikających z niedostatków komunikowania się oraz
skuteczniej radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.30
Uzyskają również lepsze niż przed treningiem zrozumienie dynamiki
procesów psychospołecznych zachodzących w firmie, co pozwoli im stać się
bardziej

świadomymi

kierownikami.

pracownikami

Wyraźne

wzmocnienie

i

lepiej

wykwalifikowanymi

integracji

osobowości,

jakie

występuje w efekcie odbytego treningu jest bardzo dobrym środkiem na
zmniejszenie zmęczenia, zniechęcenia, poczucia zagrożenia i bezsilności,
wywołanymi zwykle długotrwałym wysiłkiem w pracy. Udział w treningu
przywraca świeżość myślenia i wiarę w możliwości odnoszenia sukcesu.
Umiejętności nabyte podczas treningu pozwalają uczestnikom stać się
efektywniejszymi członkami zespołów lub ich liderami.31
Celem z kolei spotkań psychedukacyjnych jest uczenie się
określonych

umiejętności

psychologicznych

takich

jak

umiejętność

komunikowania się, podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem,
twórczego myślenia. Pośrednią formą pomocy psychologicznej jest
socjoterapia, która zawiera nowe elementy jak również wiele składników
wspólnych z wymienionymi wyżej formami pomocy. Proces socjoterapii
polega, bowiem na organizowaniu takich sytuacji, które sprzyjać będą
30
31

B. Kaja, Zarys terapii… dz. cyt., s. 25.
A. E. Kazdin, J. R. Weisz, Psychoterapia dzieci… dz. cyt., s. 210.

odreagowaniu napięć emocjonalnych, a przede wszystkim będą służyć
aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych w toku
zajęć

grupowych,

Zajęcia

socjoterapeutyczne

stwarzają

możliwość

wyrażania negatywnych emocji takie jak lęk, poczucie krzywdy, bezsilność,
złość, gniew, obawa czy bezradność, a także dostarczają sytuacji
stymulujących pozytywne emocje i relaks.
socjoterapeutycznych
podstawowe

akcentuje

zadanie

zajęć

Większość programów

odreagowanie

emocjonalne

terapeutycznych.

Te

jako

programy

socjoterapeutyczne zawierają gry, zabawy i ćwiczenia, które mają na celu
redukcję zachowań agresywnych.32
Ta

redukcja

ma

nastąpić

w

drodze

rozwoju

autokontroli

emocjonalnej, gdyż wszelkie pobudzenia emocjonalne wypływają z braku
kontrolowania siebie. Jednym z takich programów jest program
wychowawczo - korekcyjny, którego celem jest nawiązywanie pozytywnych
kontaktów, budowanie wzajemnego zaufania, zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa, odprężenie psychiczne, analizowanie swego zachowania,
obiektywne spojrzenia na siebie i innych, a przede wszystkim uczenie się
samokontroli oraz nie agresywnych sposobów reagowania na jakiekolwiek
sytuacje prowokacyjne. Ten cykl zajęć wychowawczo-korekcyjnych
regulowany jest przede wszystkim zasadami akceptacji i partnerstwa, co
sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, zaspokaja potrzeby emocjonalne,
wywołuje emocje pozytywne, przyjemne i pożądane przez człowieka.33
Podsumowując wyżej wymienione formy pomocy dziecku z
nadpobudliwością psychoruchową musimy pamiętać, że pracę z dzieckiem
nadpobudliwym zawsze zacząć trzeba od akceptacji jego odmienności i
trudności oraz tego, że być może nigdy nie będzie idealnym, wymarzonym
dzieckiem lub uczniem, którego chciałoby się mieć w domu lub klasie.
32
33

B. Kaja, Zarys terapii… dz. cyt., s. 28.
Tamże, s. 25-36.

Pomaga to dopasować wymagania do realnych możliwości i chroni
wszystkich

przed

kolejnymi

niepowodzeniami.

Jeśli

rodzice

nadpobudliwego ośmiolatka za cel pracy przyjmą, że ma on sam siadać do
lekcji i codziennie o nich pamiętać, poniosą klęskę. Jeśli zaś spróbują
osiągnąć tyle, że ma on siąść do lekcji po trzecim przywołaniu, o umówionej
porze i razem z mamą sprawdzić, co jest zadane, mają szansę na sukces.
Jeśli nauczyciel tego dziecka przyjmie, że ma ono siedzieć nieruchomo przez
całą lekcję, poniesie klęskę. Jeśli przyjmie, że sukcesem będzie, gdy dziecko
nie będzie wychodziło z ławki lub wróci do niej po jednokrotnym
upomnieniu, może mu to się udać. Wychowanie dziecka z ADHD jest miedzy
innymi, dlatego takie trudne, że nie słyszy ono około 50% tego, co się do
niego mówi i zapamiętuje około 50 % tego, co usłyszało. Warto o tym
pamiętać.
Według H. Nartowskiej dziecko nadpobudliwe nie przewiduje także
następstw różnych zjawisk - nie widzi związku między bieganiem po klasie,
a złością nauczyciela nie, dlatego, że nie zna zasad, ale dlatego, że nie potrafi
ich zastosować w codziennym życiu. Ma trudności zaplanowaniem i
organizowaniem tego, co ma zrobić Jest ciągle zagubione w tysiącu różnych
spraw i informacji. Pomocą dla dziecka jest tworzenie mu zewnętrznej
struktury. Nadpobudliwe dziecko potrzebuje spójnych reguł, dokładnego
planowania tego, co ma robić. Jasnych oczekiwań ze strony dorosłych, a
także ustalonych konsekwencji swoich zachowań - nagród, pochwał i
konsekwencji złamania reguł. Dzieci nadpobudliwe, koncentrują się w
bardziej spokojnym otoczeniu, kiedy są izolowane od tego, co może je
rozpraszać i kiedy bardzo jasno jest określone, na czym mają się skupić.
Pomaga im także, jeśli w trakcie zadania są dodatkowo zachęcane do jego
wykonania.34 Dziecko nadpobudliwe dzieli swój czas pomiędzy rodzinę i
34
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szkolę. Tak wiec szkoła staje się drugim bardzo ważnym środowiskiem, w
którym dziecko spędza dużo czasu. Szkoła jest środowiskiem, w którym
dziecku stawia się mnóstwo bardzo trudnych zadań: skupienia się na nie
zawsze ciekawej lekcji, pohamowania własnej impulsywności i ruchliwości.
Szkoła powinna być również miejscem wprowadzenia skutecznych dla
dziecka

nadpobudliwego

metod

przekazywania

wiedzy

i

metod

wychowawczych. Tutaj trzeba podkreślić, że dziecko nadpobudliwe w
komfortowych dla siebie warunkach może osiągnąć wiele. Można, więc
stwierdzić, że podstawą postępowania w zespole nadpobudliwości
psychoruchowej jest postępowanie wielokierunkowe ze szczególnym
uwzględnieniem

poradnictwa

rodzinnego

i

treningu

umiejętności

rodzicielskich.35 Nie każde dziecko nadpobudliwe wymaga leczenia
farmakologicznego. Jest ono niezbędne, gdy objawy są tak nasilone, a inne
możliwości pomocy (poradnictwo, współpraca ze szkołą, specjalne systemy
nauczania) nie przynoszą spodziewanych efektów. Wydaje się, że leczone
powinno być, co 10-20 dziecko z objawami nadpobudliwości.
ADHD to zespół objawów, z których czasami się wyrasta, ale które są i
nie można ich zmienić, można natomiast modyfikować otoczenie,
stwarzając

dziecku

korzystniejsze

przebywania w grupie.36
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B. Kaja, Zarys terapii… dz. cyt., s. 15.
Tamże, s. 24.
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Rysunek 2. Co powinniśmy wiedzieć o ADHD?

