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Managementul comportamentului copiilor cu ADHD implică câteva aspecte-cheie, care vor fi 

detaliate în materialul următor: 

1. Adaptarea mediului clasei 

2. Adaptarea interacțiunii elev-învățător/profesor 

3. Adaptarea programei școlare și a modalităților de predare 

4. Transferul rezultatelor obținute în ședințe individuale în mediul clasei 

5. Strategii alternative 

 

 

 

1. Adaptarea mediului clasei 

 

 Așezarea în clasă 

Se consideră că așezarea unui copil cu ADHD în fața clasei, cât mai aproape de profesor, dă rezultate în 

multe cazuri. Se consideră că în acest mod copilul va avea în câmpul vizual cât mai puțini stimuli 

perturbatori. Este bine să avem în vedere că această strategie încurajează mai degrabă un control 

extern al problemelor și nu unul intern. 

În plus, ne putem aștepta și la situații în care așezarea în fața clasei va înrăutăți situația - deși vom 

elimina la minim stimulii distractori din câmpul vizual al elevului cu ADHD, în prima bancă, unii elevi se 

vor mișca, întoarce la ceilalți colegi și chiar vor cădea intenționat de pe scaun, atrăgând atenția celorlalți 

elevi. În aceste situații se pare că rezultate foarte bune au fost obținute și prin așezarea elevului în 

spatele clasei, cu înțelegerea faptului că din când în când elevul va avea voie să se ridice și să se miște, 

dar fără a deranja. Aceste variante se recomandă a fi completate de diferite strategii de control intern. 

În ambele variante este important ca elevul cu ADHD să aibă în preajmă elevi care pot constitui un 

model și care nu se lasă ușor distrași, distanța dintre bănci să fie mai mare decât de obicei, iar în 

apropiere să nu se afle alte elemente care pot distrage atenția: fereastră, ușă, calculator, ascuțitoare, etc. 

 

Orarul și regulile clasei 

Copiii cu ADHD vor beneficia de pe urma unui mediu școlar stabil, predictibil și structurat. De asemenea 

este important să se comunice eficient tot ce se așteaptă de la ei referitor la teme, alte sarcini și 

instrucțiuni. 

Acest lucruri pot fi realizate prin alcătuirea unui orar sau desfășurător de activități zilnic care să fie 

afișat la vedere. Este util de asemenea să oferim copiilor cu ADHD o planșă cu acest orar pe care să o 

poată consulta la nevoie. 

Orarul este bine să cuprindă toate activitățile și sarcinile pe care le are elevul de îndeplinit în acea zi, 

oferind mici indicii legate de instrumentele necesare îndeplinirii sarcinii. 

Să ne asigurăm că banca copilului nu este doar ordonată, ci și organizată, astfel încât lucrurile să poată 

fi găsite cu ușurință. Uneori, mai ales dacă în clasă sunt mai mulți copii care își uită lucrurile, se poate 

stabili un moment al zile pentru verificarea ghiozdanului si a dulapului. 



 

Regulile clasei sau modul de realizare a unor activități trebuie formulare cât mai clar, simplu și concret 

și afișate la vedere. 

Regulile clasei au mai mari șanse de a fi respectate dacă sunt stabilite de către cadrul didactic împreună 

cu elevii și se recomandă a avea un regulament al clasei care să includă recompense și penalizări. Este 

important ca regulile să precizeze pe cât posibil ce trebuie să facă elevul și nu ce nu ar trebui să facă. De 

asemenea, este important ca feedback-ul în cazul respectării sau încălcării unei reguli să vină cât mai 

curând posibil. 

Putem folosi sistemul semaforului pentru a indica nivelul acceptabil de zgomot în timpul unei activități. 

 

Putem de asemenea alcătui un regulament al clasei specific pentru copilul cu ADHD, care să cuprindă 

atât regulile clasei, cât și alte reguli suplimentare și care poate fi lipit pe banca elevului. 

Respectarea unei reguli poate să fie o ocazie de a câștiga puncte care se pot transforma în diverse 

recompense. 

 

Poate fi de ajutor nu numai orarul clasei afișat la vedere, dar și un fel de calendar al lucrurilor pe care 

elevii le vor învăța în acel semestru, astfel încât elevii cu ADHD să își poată forma o imagine și asupra 

perioadelor mai lungi din timp, a ceea ce au parcurs deja și a ceea ce va urma, sau o linie a timpului 

deasupra tablei, care împreună cu clasa se poate revizui o dată pe săptămână. 

 

 

2. Adaptarea interacțiunii elev-învățător/profesor 

 

Comunicarea instrucțiunilor 

Eficiența instrucțiunilor depinde de respectarea următoarelor reguli: 

 – înainte de a formula instrucțiunea, asigurați-vă că aveți atenția copilului, fie prin apropiere, atingerea 

umărului sau stabilirea contactului vizual. Dacă copilul este atent, sunt mai mari șansele de a obține ce 

dorim. 

- instrucțiunile să fie scurte și să indice concret comportamentul dorit - de ex. ”Pune cărțile în bancă și 

penarul în ghiozdan” este mai eficient decât ”Fă ordine pe bancă”. 

- dați o singură instrucțiune o dată, așteptați ca acesta să fie îndeplinită, apoi continuați cu următoarea 

- pentru sarcinile mai complexe, instrucțiunile trebuie prezentate în secvențe mici și acompaniate de 

oferirea de modele de acțiune. S-ar putea să fie nevoie să repetați unele instrucțiuni sau să le oferiți în 

moduri variate. 

- oferiți feedback - inițial după fiecare instrucțiune realizată, urmând ca pe parcurs să oferiți feedback 

mai rar. 

 

Este important să se stabilească o minimă rutină, care să includă modul de realizarea a unor sarcini, 

care sunt pașii și ordinea. De asemenea elevii pot avea propriul carnețel cu sarcini, unde e important să 

îi rugăm să bifeze pe măsură ce finalizează câte o parte. 

 

Atunci când avem sarcini si materiale noi, este util să acordăm ceva mai mult timp explorării 

materialelor 

 



Atunci când atragem atenția, focalizarea să fie pe comportamentul pozitiv, de ex. ”uită-te peste 

exercițiul din caiet” în loc de ”nu te mai uita pe geam”. Putem stabili de comun acord un mic gest pentru 

a refocaliza atenția. 

 

 Din punctul de vedere al unui copil cu ADHD, spre deosebire de un copil fără ADHD, anumite 

comportamente par să nu se afle în controlul lor, de aceea foarte ușor pot ajunge să se simtă persecutați 

de către un profesor, părinte sau coleg care îi învinuiește de ceva. De aceea este necesar ca în clasă să 

fim foarte precauți astfel încât să le transmitem responsabilitatea pe care o au asupra acțiunilor lor și 

consecințele acestora, dar fără a-i face să se simtă vinovați sau persecutați. E o mare provocare care 

poate fi abordată în următorul mod: recunoașteți dificultatea copilului, dar în același timp exprimați 

încredere în abilitățile lui de a o depăși și oferiți o strategie concretă de a face acest lucru. De ex. ”Știu că 

este dificil pentru tine să stai liniștit în bancă, dar cred ca ți-ar fi mai ușor dacă vei sta în prima banca, în 

apropierea catedrei, astfel încât să pot să îți reamintesc din când în când să te așezi sau să te 

concentrezi asupra exercițiului” - poate că rezultatul nu va fi cu mult diferit, dar aceasta abordarea dă 

un cu totul alt mesaj față de a-i spune copilului pur și simplu ”vino în prima bancă”. 

 

 

Organizarea momentelor de tranziție 

Tranzițiile sunt momente foarte importante, care de multe ori fac diferența în utilizarea eficientă a 

timpului la clasă. De aceea, scopul este să obținem tranziții cât mai rapide de la o sarcină la alta sau de la 

pauză la activitate. 

Este important să avem reguli clare stabilite inclusiv pentru momentele de tranziție. Atenționați copiii 

când vă apropiați de finalului unei activități. Implicați elevii care au terminat deja sarcina în activități 

ușoare cât timp așteaptă ca ceilalți să termine. 

 

Înainte de începerea pauzei, putem spune elevului că, dacă atunci când se sună de intrare are deja 

instrumentele necesare orei următoare pe bancă, primește .... (o recompensă dorită). Tranzițiile rapide 

este important să fie recompensate. 

 De asemenea este util ca tranzițiile de la o activitate la alta să fie marcate prin ceva distinctiv, un 

anumit sunet, un cântec scurt, o poezie, în funcție de vârsta copiilor. 

 

 

3. Adaptarea programei școlare și a modalităților de predare 

 

În mod ideal, în clasele unde sunt copii cu ADHD, numărul de copii ar trebui să fie mai mic, iar 

activitățile să dureze mai puțin decât în mod normal. Activitățile și metodele de predare ar trebui să fie 

cât mai interactive, să implice activitate fizică și pauze dese. Însă în condițiile în care mediul nu permite 

modificări majore în aceste aspecte, sunt câteva modificări care pot fi luate în considerare: 

 

Lungimea sarcinilor îi afectează pe copiii cu ADHD mai ales în munca independentă, de aceea sarcinile 

se recomandă a fi cât mai scurte, că combine activități alternative și să conțină pauze. 

Temele pentru acasă de asemenea se recomandă a fi scurte. Pe cât posibil evitați să dați ca și temă 

pentru acasă sarcinile neterminate în clasă. Aceleași motive care au împiedicat realizarea sarcinii în 

clasă pot împiedica realizarea temei acasă. 

 



Dacă este posibil, oferiți copiilor cu ADHD oportunitatea de a redacta sarcinile scrise utilizând 

computerul. Lucrul la computer menține atenția copilului și în același timp se evită redactarea de 

ciorne, economisind timp. De asemenea, ar putea fi util ca unele lecții să fie înregistrate audio. 

 

Feedback-ul pe parcursul sarcinilor ghidează execuția corectă acestora, iar în cazul copiilor cu ADHD 

acesta trebuie să vină imediat după ce a fost realizat comportamentul sau sarcina, cu atât mai mult în 

cazul sarcinilor dificile în care elevii se blochează frecvent. 

 

E important să învățăm copii cu ADHD să ceară ajutorul învățătorului sau să obțină feedback din partea 

unui coleg, atunci când este nevoie și să facă acest lucru fără a deranja ceilalți colegi. Acest lucru se 

poate realiza prin utilizarea unui cartonaș cu inscripția ”Am nevoie de ajutor” pe care elevul poate să îl 

ridice ori de câte ori se blochează. Învățătorul poate răspunde imediat la solicitare, sau poate amâna 

răspunsul utilizând la rândul său un cartonaș cu instrucțiunea ”Continuă cu exercițiul următor”. În acest 

mod se poate amâna răspunsul fără a ignora solicitarea. 

 

Feedback-ul din partea unui coleg este o tehnică foarte eficientă deoarece oferă un răspuns imediat, 

este ușor de implementat, ușurează sarcina învățătorului și oferă atenție elevului. Scopul este să îi 

găsim elevului cu ADHD un ”partener de studiu” care să îl ajute în sarcinile mai dificile, să studieze 

împreună și să îl corecteze când greșește. 

Este important ca sarcinile să fie verificate înainte de a trece mai departe. 

 

Învățați elevii să limiteze și să organizeze cantitatea de exerciții sau materie de pe fiecare pagina, pentru 

a nu părea copleșitor și aglomerat 

Sugerați folosirea unor tehnici cât mai vizuale de învățare - tabele, hărți mintale - și permiteți să își ia 

cât mai multe notițe pe materialele originale, atunci când acestea sunt ale lor. 

 

Lecțiile este important să aibă cât mai multă structură, iar sarcinile să fie oferite gradual, astfel încât să 

fie încurajați într-o primă etapă doar pentru implicare și efort, iar apoi pentru reușită. 

 

Putem să utilizăm cronometrul pentru a vedea cât durează pentru a rezolva o sarcină, dar se recomandă 

a seta alarma cronometrului la un moment în care sarcina ar trebui deja să fie terminată. 

 

 

4. Transferul rezultatelor obținute în ședințe individuale în mediul clasei 

 

Atunci când lucrăm cu un copil individual, este foarte posibil ca rezultatele pe care le obținem în mediul 

din cabinet să nu se transfere cu ușurință în clasă, deoarece stimulii distractori din clasă sunt mult mai 

mulți, iar persoanele din jur sunt și acestea cu mult mai numeroase. 

De aceea ar putea fi util ca, după o perioadă de lucru individual, să lucrăm într-un grup mic. Inițial s-ar 

putea să fie necesar să creștem sprijinul oferit copilului în această nouă situație, iar apoi treptat să-l 

scădem. Trecerea de la un grup mic, la cel mare al clasei va fi mai ușoară în acest fel. 

Putem ajuta copii cu ADHD să își crească toleranța  prin includerea lor într-un grup mic de copii cu un 

nivel similar al atenției, iar când lucrăm separat cu acesta, să ne concentrăm inclusiv pe activități pe 

care el ar trebui să le facă de unul singur în clasă. 

 

 

 



5. Strategii alternative 

 

Atunci când cadrele didactice de la clasă permit, putem oferi ocazia de a avea pauze de mișcare, de 

întindere sau pur și simplu de mers prin clasă. 

Poate ajuta și o minge antistres pentru a ține mâinile ocupate în timp ce profesorul vorbește elevilor.  

Tot mai multe studii propun tehnici de relaxare ca metode de exersare și refocalizare a atenției și de 

reglare a tensiunii fizice în timpul orei. Se pot folosi relaxarea musculară progresivă într-o variantă 

scurtă, exerciții de respirație sau exerciții de mindfulness. Sunt exerciții simple care nu durează mai 

mult de un minut și pe care elevii le pot face în bancă, fără ca ceilalți să observe măcar. 

 

 - Putem învăța elevii să inspire adânc, să mențină aerul pentru scurt timp și apoi să expire, repetând 

procedura de câteva ori în funcție de nevoie. Astfel de respirație poate ajuta unii elevi să elimine energia 

fizică și să își centreze atenția atunci când se simt agitați. 

- Uneori poate ajuta imageria kinestezică, cum ar fi învățarea elevilor să se miște prin clasa în imaginar 

sau ”Fă 40 de flotări în imaginația ta”. 

- Exercițiile de mindfulness implică concentrarea atenției asupra gândurilor, senzațiilor și 

sentimentelor proprii, cu alte cuvinte dezvoltarea unei mai bune conștientizări a ceea ce se întâmplă în 

momentul prezent. Pot ajuta îmbunătățind abilitatea de control al atenției și în plus poate învăța copiii 

cu ADHD să fie mai atenți la ceea ce simt, astfel încât nu vor mai reacționa impulsiv. 

Exemplu de astfel de exercițiu: 

”Într-un loc confortabil, unde nu vei fi deranjat, stai 5 minute și concentrează-te asupra senzației de 

inspirație și expirație. Începe prin a respira încet și adânc. Pur și simplu observă cum te simți atunci 

când stomacul tău se ridică și apoi coboară. Este posibil ca pe parcurs să observi că te gândești la 

altceva, poate la ce ai de făcut mai târziu, sau la ceva sunet pe care l-ai auzit. Pur și simplu observă 

aceste gânduri, etichetează-le ca ”gânduri” și refocalizează-te pe respirație.” 

Exercițiul se face zilnic, inițial într-un loc liniștit, timp de 5 minute. Treptat se poate crește durata până 

la 20 de minute și se poate încerca în medii din ce în ce mai pline de stimuli. În cabinet exercițiul poate fi 

prelungit, anumite părți repetate sau reformulate sau îmbunătățit cu diferite sugestii, în funcție de alte 

nevoi ale elevului respectiv. În timp crește capacitatea de a refocaliza atenția pe aspectele dorite și de  a 

contracara tendința naturală a minții de a se distrage. 
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