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REZUMAT
Articolul trece succint în revistå: prevalen¡a, fiziopatologia, diagnosticul ¿i detaliat tratamentul sindromului ADHD. Se discutå pe larg
tratamentul (medicamentos ¿i terapia comportamentalå ¿i alternativå).
Cuvinte cheie: ADHD; prevalen¡å; fiziopatologie; diagnostic; tratament medicamentos; terapia complementarå ¿i alternativå, terapie,
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ABSTRACT
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – therapy
In the article there are presented: prevalence; pathophysiology; diagnosis; treatment (conventional therapy and complementary and
alternative medicine – CAM); integrative therapy.
Key words: ADHD; prevalence; pathophysiology; conventional therapy; complementary and alternative medical therapy; integrative
care; child.

1. PREVALENºÅ
Se estimeazå cå ADHD afecteazå 3-12% dintre
copiii de vârstå ¿colarå (AAP, 2000; Biederman J
et al, 1995).
ADHD este mai frecvent întâlnit la båie¡i decât
la fete, dar raportul exact este greu de diferen¡iat.

transportor al dopaminei ¿i anomaliilor dopaminergice (Bush G et al, 2005; Spencer TI et al, 2005 –
cita¡i de Rose and Riley, 2007).
Mai recent, datele privind neurofiziologia ADHD
conchid cå foarte probabil formele variate de ADHD
sunt rezultatul unei combina¡ii a factorilor de risc
ce includ factorii genetici, biologici, de mediu ¿i
psiho-sociali (Biederman J et al, 2005).

2. FIZIOPATOLOGIE
Cercetårile în curs, privind determinarea cauzei
ADHD, includ factori de risc genetici, factori de
risc de mediu ¿i afectarea structuralå ¿i fiziologicå
a SNC (Biederman J et al, 2005).
Studiile genetice sunt focalizate pe receptorul
D4 al dopaminei, care este probabil prezent în zona
subcorticalå frontalå; studiile efectuate au stabilit
cå func¡ia acestui receptor al dopaminei este insuficientå în ADHD (Andreson SL et al, 2005;
Faraono et al, 1998), deoarece animale care prezintå
o disfunc¡ie a acestei zone cerebrale au simptome
similare cu cele din ADHD (Biederan et al, 2005).
Studiile imagistice ale SNC au notat diferen¡e în
activitatea cortexului prefrontal dorso-lateral, cortexului prefrontal ventrolateral, cortexului cingular
dorsal anterior ¿i striatului (nucleii caudat ¿i putamen). Cortexul cingular dorsal anterior joacå un
rol important în controlul motor al aten¡iei ¿i în efectuarea unei decizii, iar striatul este loca¡ia factorului
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3. DIAGNOSTIC POZITIV
Majoritatea autorilor folosesc schema DSM-IVTR (forma revizuitå) ca punct de plecare în abordarea diagnosticului.
Diminuarea aten¡iei ¿i hiperactivitatea / impulsivitatea sunt dimensiunile centrale ale ADHD.
Diagnosticul ADHD se bazeazå pe urmåtoarele
criterii DSM:
– debutul simptomelor are loc înainte de vârsta
de 7 ani;
– simptomele sunt prezente de cel pu¡in 6 luni;
– simptomele sunt pervazive ¿i se manifestå în cel
pu¡in 2 locuri diferite (¿coalå ¿i acaså în familie);
– frecven¡a ¿i severitatea simptomelor sunt mai
mari decât la copiii cu acela¿i nivel de dezvoltare;
– simptomele afecteazå semnificativ func¡ionalitatea la nivel social, academic sau ocupa¡ional;
– simptomele nu apar exclusiv în cursul unor
afec¡iuni de dezvoltare, schizofrenie sau alte
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psihoze ¿i nu se explicå prin alte tulburåri mentale (de exemplu: afective, anxioase, de personalitate).
Diagnosticul include o listå de comportamente
¿i caracteristici legate de neaten¡ie, hiperactivitate
sau impulsivitate (tabelele 1, 2, 3).

– fårå altå specificitate (la copiii cu probleme
semnificative care nu întrunesc în întregime criteriile de diagnostic).

Tabelul 1
Neaten¡ie (diminuarea aten¡iei) – caracteristici

ADHD se diferen¡iazå de o serie de tulburåri de
naturå psihiatricå printre care citåm:
– tulburårile de opozi¡ie;
– tulburårile de conduitå;
– tulburårile afective juvenile;
– tulburårile anxioase;
– tulburårile depresive;
– tulburårile de învå¡are;
– tulburårile de dezvoltare pervasivå (tulburåri de
spectru autist, sindromul Asperger);
– tulburårile prin abuz de substan¡e;
– tulburårile psihiatrice (schizofreniile);
– ticurile;
– retardul mental;
– tulburårile de somn;
– tulburårile endocrine;
– intoxica¡ia cu plumb;
– mediul haotic;
– copiii din familii disfunc¡ionale etc.

a. Deseori e¿ueazå în a acorda aten¡ie detaliilor sau
face gre¿eli din neaten¡ie la temele de la ¿coalå, în
muncå sau alte activitå¡i
b. Deseori are dificultå¡i în sus¡inerea aten¡iei la
sarcinile date sau la joacå
c. Deseori nu pare så asculte când i se vorbe¿te direct
d. Deseori nu urmeazå instruc¡iunile ¿i e¿ueazå în finalizarea temelor la ¿coalå
e. Deseori are dificultå¡i în organizarea sarcinilor ¿i activitå¡ilor
f. Deseori evitå, nu îi place sau este refractar la angajarea în sarcini care necesitå efort mental sus¡inut
(cum ar fi temele de la ¿coalå sau de acaså)
g. Deseori pierde lucrurile necesare pentru sarcini sau
activitå¡i (de exemplu: jucårii, noti¡ele de la ¿coalå,
creioane, cår¡i sau unelte)
h. Deseori este u¿or de distras de stimuli externi
i. Deseori este uituc în activitå¡ile zilnice.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tabelul 2
Hiperactivitate
Deseori agitå mâinile sau picioarele sau se råsuce¿te în scaun
Deseori påråse¿te locul în claså sau în alte situa¡ii
în care ar trebui så stea a¿ezat
Deseori umblå dintr-un loc în altul încoace ¿i-ncolo
sau se ca¡årå excesiv
Deseori are dificultå¡i la joacå sau în angajarea de
activitå¡i libere în lini¿te
Deseori este pe picior de plecare sau ac¡ioneazå ca
¿i cum ar fi împins de un motor
Deseori vorbe¿te excesiv.

4. DIAGNOSTIC DIFERENºIAL

5. TRATAMENT
Managementul ADHD trebuie så includå o abordare multimodalå, ce implicå o terapie medicamentoaså ¿i o serie de terapii complementare ¿i alternative.
5.1. Terapia medicamentoaså
5.1.1. Medica¡ia stimulantå

Tabelul 3
Impulsivitate
a. Deseori råspunde gråbit, înainte de a se încheia întrebarea
b. Deseori are dificultå¡i în a-¿i a¿tepta rândul
c. Deseori întrerupe sau deranjeazå pe ceilal¡i (de
exemplu, „se bagå“ în conversa¡ie sau jocuri).

De¿i cei mai mul¡i pacien¡i au atât simptome de
neaten¡ie, cât ¿i de hiperactivitate / impulsivitate, la
unii predominå unul din simptome.
Subtipul corespunzåtor trebuie indicat pe baza
simptomelor din ultimele 6 luni. Subtipurile de
ADHD sunt:
– predominant neatent (20-30%) (6 sau mai multe
simptome de neaten¡ie);
– predominant hiperactiv / impulsiv (sub 15%) (6
sau mai multe criterii din tabelele 1 ¿i 2);
– combinat (50-75%) (6 sau mai multe simptome
în ambele categorii);

Stimulentele de tip amfetaminå ¿i metilfenidat
se folosesc de peste 50 de ani în tratamentul ADHD
(Prince JP, 2006). Benzedrina a fost primul medicament stimulant folosit în ADHD; în prezent nu
se mai utilizeazå.
Metilfenidatul (MPH). Este cel mai cunoscut
stimulant folosit în ADHD. O serie de preparate de
metilfenidat sunt disponibile în prezent în lume
pentru copiii cu ADHD (exemple: Ritalin, Metadat,
Methylin, Focalin, Concerta). Mecanismul de ac¡iune al MPH constå în legarea selectivå de transportorul dopaminergic presinaptic în cortexul prefrontal
¿i în striat, cu efect net de cre¿tere a nivelelor
extracelulare de dopaminå. MPH este un inhibitor
dual, ac¡ionând similar ¿i asupra sistemului noradrenergic prin blocarea sistemului transportor al noradrenalinei (NA). Aceasta duce la o disponibilitate
mai mare a NA ¿i a dopaminei eliberate în mod
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natural pentru transmiterea sinapticå. Se considerå
cå MPH ar avea efecte pozitive ¿i asupra serotoninei.
Farmacocinetica MPH eviden¡iazå cå acest medicament se absoarbe la nivelul tractului gastrointestinal ¿i stråbate bariera hemato-encefalicå, efectul
apårând dupå 30-40 minute. Nivelul de vârf (peak-ul)
plasmatic se atinge dupå 1-2 ore, apoi scade lent ¿i
dispare dupå 2-3 ore. Timpul de înjumåtå¡ire este
de 2-4 ore, motiv pentru care doza trebuie så se
repete, dacå se dore¿te men¡inerea efectelor sale
pozitive.
În practicå, se începe cu doza cea mai micå. Pentru ¿colari, doza ini¡ialå de MPH cu ac¡iune scurtå
este de 5 mg la micul dejun ¿i 5 mg la prânz. La
pre¿colari sau copiii mici se recomandå så se înceapå cu jumåtate din doza uzualå de start (2,5 mg)
¿i cu preparat cu ac¡iune scurtå.
În func¡ie de greutate, în preadolescen¡å se recomandå administrarea de MPH în dozå e 0,3-0,6 mg/
kg cu ac¡iune pentru 4 ore. Când se prescrie MPH
cu ac¡iune prelungitå uneori este necesarå dublarea
dozei de mg/kg întrucât acestea sunt medicamente
cu ac¡iune de 8 ore. Aceste doze sunt orientative.
Dupå reevaluarea cazului clinic, medicul poate
cre¿te doza pânå la valoarea maximå.
În general, reac¡iile adverse datorate dozei administrate ¿i nu dozei orientative în mg/kg limiteazå
posibilitatea de a mai cre¿te doza. Evaluarea eficien¡ei tratamentului la copil se face cel pu¡in de câteva
ori de-a lungul anului ¿colar. Se recomandå folosirea
de scale ADHD normale ¿i validate, specifice pentru
vârstå ¿i sex, completate atât de profesori, cât ¿i de
pårin¡i.
Pe parcursul anilor au apårut noi forme medicamentoase pentru ADHD. Dintre acestea, un preparat
relativ nou (apårut în anul 2000 în SUA ¿i în 2006
în România) este Concerta XL, sub formå de comprimate cu eliberare prelungitå (18, 27, 36 ¿i 54
mg), ce con¡ine clorhidrat de MPH, cu duratå de
ac¡iune între 10 ¿i 12 ore.
• Amfetaminele (Dexedrine, Dextrostat, Desoxyn, Dexedrine Spansule, Addecall XR) fac parte
din grupa stimulantelor. Mecanismul de ac¡iune este
similar, cu câteva diferen¡e, cu al MPH.
5.1.2. Medica¡ia nestimulantå

În situa¡ia în care nu pot fi folosite medicamentele stimulante se iau în considerare medicamentele
nestimulante. Cu excep¡ia atomoxetinei, ce trebuie
consideratå a doua op¡iune de tratament în ADHD
dintr-o serie de motive:
– nu se adreseazå totdeauna celor 3 componente
specifice (neaten¡ie, hiperkinezie, impulsivitate)
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din ADHD, fiind nevoie, uneori, de al doilea
medicament asociat;
– necesitå evaluåri medicale mai extensive ¿i studii
de urmårire (controlul func¡iei hepatice la interval
de 6 luni, hemograma ¿i monitorizare cardiacå).
Medica¡ia alternativå folose¿te un mecanism
diferit pentru a cre¿te noradrenalina (NA) disponibilå. Se pare cå realizeazå un proces de blocaj la
nivelul sinapsei; nu se produce nici un neurotransmi¡åtor în plus, dar din cauzå cå nu este nici metabolizat ¿i nici absorbit la fel de repede, existå o relativå
cre¿tere a NA la nivelul sinapsei.
Avantajele utilizårii medica¡iei nestimulente sunt:
durata lungå de ac¡iune; comod de administrat – o
prizå pe zi; absen¡a simptomelor rebound ¿i insomniei; flexibilitate mai mare la reglarea dozelor;
posibilitatea monitorizårii nivelului plasmatic; risc
minim de abuz.
Existå 3 categorii de medicamente nestimulate:
* inhibitori selectivi ai recaptårii NA – atomoxetina;
* antidepresivele triciclice ¿i bupropion; * agoni¿tii
alfa – 2 – clonidine – clonidina ¿i guanfacina.
Dintre acestea, doar Atomoxetina (Strattera) este
singurul medicament nestimulant aprobat de FDA
(Food and Drug Administration) pentru adul¡i, adolescen¡i ¿i copii peste 6 ani cu ADHD; este autorizat
în România din 2004. Este realizat sub formå de
comprimate de 10, 18, 25, 40 ¿i 60 mg. Este un
inhibator selectiv de recaptare a NA, prin blocarea
transportorului specific presinaptic în cortexul
prefrontal. Este metabolizat în ficat ¿i excretat în
urinå (timp de înjumåtå¡ire – 4 ore).
Indica¡iile atomoxetinei sunt în urmåtoarele
situa¡ii:
• lipsa de råspuns la tratamentul cu stimulante
(30%);
• lipsa de toleran¡å la tratamentul cu stimulante;
• neacceptarea tratamentului cu medica¡ie controlatå;
• pacient cu poten¡ial de abuz;
• dorin¡a unui control mai bun al simptomelor
seara;
• fenomen de rebound sever;
• comorbiditå¡i (ticuri, anxietate, depresie, psihoze);
• insomnie severå;
• lipsa altei op¡iuni.
Reac¡iile adverse pot fi: reducerea apetitului, dispepsia, ame¡eala, oboseala, sedarea, grea¡a, vårsåturile, schimbarea dispozi¡iei, întârzierea cre¿terii.
Administrarea medicamentului seara poate evita
somnolen¡a, iar administrarea sa dupå maså poate
diminua reac¡iile gastrointestinale. Nu s-au raportat
complica¡ii cardiovasculare de¿i pe perioada terapiei
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se poate nota o cre¿tere a frecven¡ei cardiace ¿i a
tensiunii arteriale, reversibile dupå întreruperea
administrårii, de unde necesitatea de a se monitoriza ace¿ti parametri pe perioada terapiei. Supradozarea de atomoxetinå poate produce somnolen¡å,
convulsii ¿i alungirea QTc (Sawant et al, 2004).
Efectul atomoxetinei asupra cre¿terii (greutate, talie)
nu este determinatå, de ¿i copiii trata¡i cu atomoxetinå prezintå greutate ¿i înål¡ime mai mici, ceea ce
determinå recomandarea opririi terapiei la pacien¡i
la care se noteazå valori peste nivelul vârstei.
Compararea efectului atomoxetinei cu al medica¡iei
stimulante a aråtat cå primul se înscrie la valori de
0,6-0,7 în timp ce stimulantele ajung la 0,8-1. Mai
mult, råspunsul la stimulante este rapid, în timp ce
råspunsul la atomoxetinå necesitå câteva såptåmâni.
Oricum, atât stimulantele (MPH ¿i sårurile mixte de
amfetamine) cât ¿i atomoxetina sunt aprobate de FDA
ca primå linie de tratament în ADHD.
5.2. Terapia complementarå ¿i alternativå
(CAM = complementary and alternative
medical therapy)
Frecven¡a terapiei complementare ¿i alternative
utilizatå la copiii cu ADHD variazå între 12% ¿i
64% (Stubberfield T et al, 1999; Bussig R et al,
2002; Chan E, 2002.)
Interven¡iile nutri¡ionale sunt cele mai frecvente
terapii complementare ¿i alternative utilizate la
copiii cu ADHD (Stubberfield T et al, 1999). Weber
W ¿i Newmark S (2007) prezintå în cadrul CAM în
ADHD: * dietå alimentarå (Feingold diet); * sensibilitatea la unele alimente; * aportul de glucide, acizi
gra¿i esen¡iali; * EEG biofeedback; produsele
vegetale (herbal treatments – Ginko biloba ¿i Panax
quinquefolius); * masajul ¿i yoga; vitaminele ¿i
mineralele (caren¡a unora dintre ele); * homeopatia;
tulburårile mediului (Nature - Deficit - Disorders)...
Dovezile cu privire la terapia nemedicamentoaså
în ADHD sunt neconcordante (Greydanus DE et
al, 2007), de la absen¡a totalå a datelor pânå la trialuri bine controlate.
• Psihoterapia. Are rolul de a-i ajuta pe cei cu
ADHD så se accepte în ciuda afec¡iunii lor, så-¿i
în¡eleagå puterile ¿i slåbiciunile ¿i så gåseascå
strategii care så reducå impactul negativ al bolii.
Tânårul înva¡å modalitå¡i alternative de a-¿i ståpâni emo¡iile. Psihoterapia are eficien¡a maximå
la cei cu inteligen¡å medie sau peste, care au
capacitatea de a comunica, ca ¿i la cei cu gândire
abstractå.
• Terapia comportamentalå (TC) care are 3 componente:

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVII, NR. 2, AN 2008

1. Analiza func¡ionalå, care cuprinde urmåtoarele etape:
– identificarea tulburårii de comportament;
– determinarea variabilelor care controleazå
comportamentul;
– identificarea ¿i selectarea unor posibile
recompense ¿i pedepse;
– stabilirea criteriilor care demonstreazå
îndeplinirea acestora.
2. Terapia de contigen¡å, ce se aplicå în claså
sau acaså ¿i presupune crearea unui sistem
de recompenså ¿i pedeapså. Pårin¡ii ¿i profesorii identificå câteva comportamente pe care
le considerå bune ¿i recompenseazå obiectivele majore atinse, pânå când copilul ajunge
la comportamentul dorit. Consecin¡ele sunt
aplicate imediat dupå comportamentul bun.
3. Auto-controlul cre¿te gradul de con¿tientizare
¿i control al propriilor comportamente. Acesta
include auto-penalizarea, auto-evaluarea.
Aceste tehnici se înva¡å în cadrul ¿edin¡elor
de educare a profesorilor, pårin¡ilor sau pacien¡ilor, în ¿edin¡e individuale sau de grup, la
¿coalå, acaså sau la cabinetul medical ¿i
aduce amelioråri în gradul de control al
activitå¡ii, reducerea impulsivitå¡ii, acordarea
aten¡iei, concentrarea asupra sarcinilor.
• Terapia cognitiv-comportamentalå (TC-C).
Aceasta combinå componente de psihoterapie
¿i TC pentru a ajuta pacien¡ii så-¿i restructureze
gândurile ¿i sentimentele pentru schimbarea
comportamentului. Tinerii înva¡å cum så-¿i organizeze munca ¿i folosesc tehnici ca rezolvarea
problemelor, planificarea ¿i organizarea timpului. Terapeutul folose¿te proceduri ale terapiei
de contingen¡å pentru a-i învå¡a cum så-¿ i
controleze comportamentele de luptå impulsivå,
furia ¿i frustrarea. TC-C nu s-a dovedit beneficå
la copiii cu ADHD.
• EEG biofeedback. EEG biofeedback combinå
tehnicile fiziologice cognitive ¿i comportamentale, învå¡ându-i pe pacien¡i cum så controleze
råspunsul fiziologic la factorii de stress. Copiii
cu ADHD pot prezenta anomalii ale undelor
cerebrale pe înregistrarea EEG ¿i de aici ipoteza
cå normalizând frecven¡a acestor unde s-ar
modifica ¿i disfunc¡ia corticalå subiacentå (Strehl
et al, 2006). Existå studii care aratå cum copiii
înva¡å så-¿i regleze poten¡ialele corticale lente,
men¡inând concentrarea în situa¡ii care sunt, în
mod normal, dificile, asociat cu ameliorarea
durabilå a comportamentului ¿i a scorurilor QI
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(Heinrich H et al, 2007). Rata de eficien¡å a acestei
metode variazå între 75% (Monastro VJ, 2005) ¿i
91% (Xiong Z et al, 2005). Totu¿i, biofeedback-ul
råmâne un tratament controversat ¿i costisitor.
• Tratamentele psihosociale. Abordeazå func¡ionalitatea socialå, emo¡ionalå ¿i comportamentalå.
Ele includ educarea aptitudinilor sociale, grupuri
de sus¡inere, educarea pårin¡ilor ¿ i terapia
mediatå de profesori ¿i colegi.
1. Educarea aptitudinilor sociale. Se referå la
capacitatea de a-¿i a¿tepta rândul, de a împår¡i
jucåriile cu al¡i copii sau de a cere ajutor. I se
explicå copilului de ce sunt acceptate
comportamentele pozitive ¿i de ce nu cele
antisociale. Apoi, în practicå, se acordå
feedback-ul adecvat comportamentului.
Medica¡ia ¿i terapia comportamentalå pot så
se amplifice reciproc când se folosesc împreunå. Aceste tehnici sunt greu de aplicat la
cei cu tulburåri specifice de învå¡are, care nu
au dus la ameliorarea semnificativå sau pe
termen lung a capacitå¡ilor lor sociale.
2. Grupurile de sus¡inere – încurajeazå indivizii
cu probleme similare care se pot aduna împreunå så-¿i împårtå¿eascå experien¡a, problemele, slåbiciunile, tåria, frustrårile ¿i succesele. Sunt utile pentru copii, adolescen¡i sau
adul¡i ¿i se pot organiza în jurul oricårui
subiect.
3. Educarea pårin¡ilor – se face oferind acestora
metode ¿i tehnici pentru a ståpâni comportamentul copiilor cu ADHD. Li se oferå date
din literaturå despre dezvoltarea copilului
despre ADHD ¿i comportamentele asociate,
tulburårile de învå¡are coexistente, tratamentele posibile. Subiectelor abordate li se acordå
aten¡ie; de asemenea, cre¿terea complian¡ei
¿i jocul independent, folosirea pedepselor,
anticiparea problemelor (controlul în locuri
publice), recompensarea coportamentelor
adecvate de la ¿coalå sunt luate în discu¡ie.
Tabelul 4
Tehnici de predare recomandate la copiii cu ADHD
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Aceastå terapie îi ajutå pe pårin¡i så-¿i creascå
toleran¡a proprie la frustrare ¿i så råspundå
mai calm la comportamentul copilului lor,
controlând stressul în familie. În concluzie,
tehnicile comportamentale eficiente la copilul
cu ADHD sunt:
1. Întårirea comportamentului pozitiv – prin
oferirea de recompense în func¡ie de
performan¡ele copilului (de exemplu,
copilul îndepline¿te o sarcinå ¿ i i se
permite så se joace la calculator).
2. Pauzele – copilului; se opre¿te accesul la
recompenså atunci când are probleme de
comportament. Numeroase studii au
dovedit cå pedeapsa fizicå are eficien¡å
mai micå decât pauzele sau înlåturarea
privilegiilor. Pe de altå parte, pedeapsa
corporalå „modeleazå“ comportamentul
agresiv ca råspuns la conflict ¿i poate
determina agresivitate sau agita¡ie, injurii
fizice sau resentimente ¿i deteriorarea
rela¡iei. De aceea, aceastå metodå este
descurajatå de majoritatea exper¡ilor ¿i
organiza¡iilor, ca ¿i de Academia Americanå de Pediatrie.
3. Pre¡ul råspunsului – îndepårtarea sistemului de recompenså ¿i privilegii când råspunsul este inadecvat.
4. Sistemul simbolurilor – copilul câ¿tigå
recompense ¿i privilegii la råspunsuri/comportamente adecvate. Copilul poate så
piardå recompensa la råspunsuri inadecvate. Suma simbolurilor – pozitive ¿ i
negative – se poate transforma la sfâr¿itul
såptåmânii într-un premiu. Fiecare råspuns
comportament are o valoare, în func¡ie de
dificultatea sa pentru copil.
5. Interven¡ia la ¿coalå se bazeazå pe
aprecierea profesorilor. Profesorii pot
utiliza anumite tehnici (tabelul 4).
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Profesorii trebuie så foloseascå acelea¿i principii
de terapie comportamentalå care se înva¡å ¿i în programul de educare al pårin¡ilor.
Cele mai utile tehnici în claså s-au dovedit a fi:
– låudarea elevilor pentru comportamentul pozitiv;
– ignorarea comportamentului nedorit dacå nu
este intolerabil;
– folosirea de recompense pentru comportament
corespunzåtor;
– folosirea pedepselor nefizice pentru un comportament neadecvat;
– folosirea fi¿elor de raportare (motiveazå copilul
¿i întåre¿te rela¡ia pårinte-profesor).
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Programele mediate de profesori impun aplicarea consecventå a principiilor de terapie comportamentalå acaså, unde pårin¡ii recompenseazå comportamentele bune, respectå regulile ¿i stimuleazå
performan¡ele academice pozitive (rezolvarea
sarcinilor ¿colare, jocul cu colegii, respectarea
regulilor de comportare).
Colegii intervin în program prin echipe specializate alcåtuite din elevi mai mari (recruta¡i permanent pentru a alcåtui genera¡ia urmåtoare) care ajutå
la rezolvarea conflictelor.
Programul se poate desfå¿ura la ¿coalå ¿i acaså,
dar necesitå ajutor ¿i din partea profesorilor ¿i a
organiza¡iilor de pårin¡i.
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