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Tajemnicze ADHD
Konferencja w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Zrozumieć Dziecko z ADHD - pod takim hasłem rozpoczyna się jutro w
Krakowie konferencja, poświęcona tej tajemniczej chorobie.
ADHD to skrót od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity
Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami
koncentracji uwagi. To jedno z najczęstszych zaburzeń wieku
rozwojowego. Dotyka 2 - 5 procent populacji. Dziecko z ADHD szybciej
coś zrobi niż pomyśli. Z powodu nadmiernej impulsywności nie
zastanawia się nad konsekwencjami swojego postępowania. Choć wie, co
powinno robić, na ogół tego nie robi, wtrąca się do rozmowy, wybiega z
pomieszczeń, niszczy przedmioty. Nie potrafi uczyć się na własnych
błędach.
Dzieci z zespołem ADHD bywają nieakceptowane przez rówieśników i
niestety, także przez część pedagogów. Są trudne do opanowania,
nieposłuszne, wymagają wiele uwagi i wysiłku. Na dodatek często stają
się zarzewiem kłótni czy bójki, bowiem ciągle atakowane, próbują się
bronić. Warto pamiętać, że zachowania agresywne dzieci z zespołem
ADHD są zawsze zachowaniami wtórnymi. Powoduje je negatywna ocena
ze
strony
osoby
ważnej
dla
dziecka,
poczucie
krzywdy
i
niesprawiedliwości, wynikające z niezauważania przez otoczenie jego
starań w kierunku opanowania własnej natury.
Do końca nie wiadomo, co może być przyczyną choroby, jednak na pewno
nie jest ona efektem złego wychowania. Nadpobudliwość to poważna
dysfunkcja.
Konferencja, która rozpoczyna się w sobotę o godz. 10 w auli budynku
głównego Akademii Pedagogicznej przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie,
zorganizowana została z myślą o wychowawcach i nauczycielach. Chodzi o
to, by przybliżyć im wiedzę na temat samej choroby oraz metod
postępowania z dziećmi i młodzieżą z tym zespołem. Wczesna diagnoza, a
także wprowadzona na czas terapia dziecka i całej rodziny mogą zapobiec
wielu problemom w przyszłości. Dzieci nadpobudliwe są wspaniałymi,
otwartymi ludźmi, cechuje je ponadprzeciętna odwaga i szczerość nierzadko aż "do bólu". Jednak te cechy sprawiają, że popadają one w
tarapaty częściej niż rówieśnicy.
W konferencji udział wezmą: przedstawiciele władz samorządowych,
politycy, neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy, pedagodzy, lekarze
pierwszego kontaktu i pielęgniarki, studenci kierunków pedagogicznych,
rodzice i opiekunowie dzieci nadpobudliwych oraz ich rówieśników. (E)

