
 

 

 

DZIECI, KTÓRE SĄ BARDZIEJ… METODY PRACY 
Z DZIECKIEM Z ADHD W SZKOLE 

PROWADZENIE: Beata Melaniuk – Psycholog/Psychoterapeuta 

CZAS TRWANIA: 1 dzień  

TERMINY DO WYBORU: 18.07.2020 i 31.07.2020, godz. 9:00-17:00 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE: 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pra-
cujących z dziećmi z ADHD w szkole, które chcą poznać behawioralne metody pracy z dziećmi 
z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami 
złości i agresją. 

OPIS: 

W obiegowej opinii części rodziców i pedagogów ADHD jest jedynie wymysłem psychologów 
i niewydolnych wychowawczo rodziców. Objawy ADHD u dziecka odbierane są często jako 
efekt braku konsekwencji w procesie wychowania, nieposłuszeństwa czy nieprzestrzegania 
powszechnie panujących zasad i reguł. Dziecko otrzymuje łatkę „niegrzecznego” i „niewycho-
wanego”, ponieważ, pomimo swoich usilnych starań ciągle odstaje i jest bardziej rozkojarzone, 
ruchliwe, niecierpliwe, gadatliwe lub po prostu trudne. A tak naprawdę potrzebuje zrozumienia 
swoich trudności i zwykłej akceptacji, by przy odrobinie pomocy opiekunów móc pokazać także 
pozytywne aspekty swego charakteru. 



 

Praca z dziećmi z ADHD wymaga od pedagogów kreatywnego podejścia do ich problemów oraz 
bogatych umiejętności wychowawczych. Proponowane szkolenie zapewni Państwu poszerze-
nie wiedzy na temat pracy z dzieckiem z ADHD, jak również pomoże zapobiegać powikłaniom, 
które mogą się pojawić (depresja, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntowni-
cze, agresja, lęk). Podczas szkolenia nauczą się Państwo rozróżniać objawy ADHD od niepo-
żądanych zachowań, pozytywnie motywować swoich uczniów do zmiany zachowania oraz do-
stosować wymagania edukacyjne do ich możliwości. Proponowane techniki pomogą również 
w podnoszeniu własnych kompetencji wychowawczych.  

PLAN SZKOLENIA: 

1. Co to jest ADHD, przyczyny, leczenie.  
2. Kryteria diagnostyczne.  
3. Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.  
4. Okulary na ADHD. 
5. Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej. 
6. Praca na pozytywach. 
7. Jak konstruować pochwały, żeby były skuteczne. 
8. Jak wydawać polecenia, aby przynosiły oczekiwane rezultaty. 
9. Nagrody. 
10. Konsekwencje. 
11. Zasady. 
12. Techniki behawioralne – modyfikacja trudnego zachowania (ABC). 
13. Tworzenie systemu Przywilej – Zasada – Konsekwencje. 
14. Wybuchy złości u dzieci. 
15. Jak nauczyć dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością. 
16. Zalecenia dla nauczycieli do pracy z uczniem z ADHD. 

O OSOBIE PROWADZĄCEJ: 

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czte-
roletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie do-
świadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także 
w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych, zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicz-
nego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz 
Poza Schematami.  

Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR) oraz wiele innych 
szkoleń, które poszerzają mój zakres wiedzy dotyczący diagnozy i psychoterapii. 

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci 
i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych 
Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowanymi. 

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody 
pracy poznawczo-behawioralne oraz z zakresu psychoterapii schematów. 

Pracuję najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku na-
padowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi 
(np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niską samooceną, problemami ży-
ciowymi. 

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych i sche-
matów. 

 


