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  Małopolska 12-12-2008   

Pierwsza poradnia dla dzieci z ADHD 

Edukacja. Dziś w Krakowie zostanie otwarta pierwsza w 
Polsce poradnia dla dzieci z ADHD.  

Z dziesięcioletnim Michałem z Krakowa nie mogą sobie poradzić nawet
rodzice. Szkoła już dawno spisała go na straty i skierowała na
indywidualne nauczanie. Nie chcą go również w ośrodku socjoterapii, bo
ich zdaniem jest zbyt ruchliwy.  

Dyrektor jednej z małopolskich szkół oznajmił rodzicom czwartoklasisty,
że ich dziecko będzie co tydzień uczyło się w innej klasie, bo nauczyciele i
uczniowie mają dość jego skandalicznego zachowania.  

Uczennica z ADHD napisała na internetowym forum, że nie zgadza się z
oceną wystawioną przez nauczycielkę. Dziewczynka ma w szkole "złą
opinię", dlatego nauczycielka nie zawahała się postraszyć rodziców
oddaniem sprawy do sądu, choć dziecko nawet nie podało w Internecie
nazwiska pedagoga.  

Członkowie Polskiego Towarzystwa ADHD codziennie odbierają po kilka 
telefonów od rodziców z całej Polski, którzy skarżą się na złe traktowanie
ich dzieci w szkole. - Trzeba jednak przyznać, że w ciągu kilku ostatnich
lat zaszła w szkołach ogromna zmiana - przekonuje Ilona Lelito, prezes 
Polskiego Towarzystwa ADHD. - Nauczyciele mają coraz większą wiedzę 
na temat ADHD.  

Towarzystwo stara się walczyć z jednym z największych stereotypów
dotyczących ADHD. - Dla wielu ludzi ADHD wiąże się z agresją,
tymczasem takie dzieci nie są agresywne, trzeba tylko umieć z nimi
postępować - mówi Ilona Lelito  

Najważniejsza jest konsekwencja. Dzieci z ADHD trzeba nagradzać za 
dobre rzeczy, nawet błahostki. - One są strasznie łase na pochwały, bo 
rzadko je słyszą - mówi Ilona Lelito.  

Członkowie towarzystwa szacują, że w całej Polsce może być nawet pół
miliona dzieci chorych na ADHD.  

Dziś w Krakowie z inicjatywy towarzystwa zostanie uruchomiona pierwsza
w Polsce poradnia wyłącznie dla osób z ADHD. Będzie działać przy ul.
Kazimierza Wielkiego 29.  

Lokal przekazało miasto Kraków. Ze względu na ograniczone fundusze,
tylko niektóre wizyty u psychologa, psychiatry i neurologa będą 
bezpłatne. Po wyczerpaniu limitu za spotkania trzeba będzie zapłacić 65
zł, częściowo płatne (35 zł miesięcznie) będą również zajęcia w grupach
terapeutycznych dla dzieci. Bezpłatny będzie udział w grupach wsparcia
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dla rodziców.  

(ANKO)  

Co to jest ADHD 

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Charakteryzuje się
nadruchliwością, impulsywnością, zaburzeniami koncentracji uwagi, które
utrudniają naukę i kontakty z rówieśnikami. Dzieci z ADHD często są
bardzo ruchliwe, biegają, skaczą, krzyczą.  

 
 


