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A 245 oldalas, nemrég megjelent könyv középpontjában, ahogy címe is mutatja, a fi-
gyelem deficit/hiperaktivitás tünetei (német mozaikszava ADHS – Aufmerksamkeits-
defizit/ Hyperaktivitätsstörung, hazánkban inkább elterjedt angol megfelelõje az ADHD
– Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) áll. A szerzõ nagy gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik, mivel Aachenben az egyetemi klinika szociálpediátriai központjában diag-
nosztizál és kezel évek óta gyermekeket, s a témában rendszeresen tart tovább-
képzéseket is. Mint írja, célja, hogy az ilyen természetû problémákat mutató tanulókat
oktató pedagógusok bizonytalanságát oldja számos olyan, az iskolában jól alkalmazható
stratégia bemutatása révén, melyek hatásosaknak is bizonyulnak.

A szerzõ könyv elsõ fejezetében a populáció átlagosan 5%-ánál fellépõ ADHS fo-
galmát járja körül. Igen részletes táblázatos formában mutatja be a három fõ kritérium
(figyelemzavar, túlzott motorikus aktivitás, impulzivitás) különbözõ iskolai megnyilvá-
nulási formáit, továbbá azt, hogy hogyan jelennek meg ezek más és más életkori sza-
kaszban, már a csecsemõkortól kezdve. A pedagógusokat segítik azok a leírások,
amelyek alapján megállapíthatják, hogy valóban ADHD- ra gondolhatnak-e egy-egy ta-
nulónál, s megtudhatják azt is, hogyan zajlik a diagnózis kialakítása a klinikán.
A második fejezetben a zavar feltételezett okai tekinthetõk át egy szemléletes modell
kifejtése során. A modell alapján kirajzolódik, mi is vezet meghatározott viselkedési for-
mákhoz. A harmadik fejezetben a szerzõ kifejti, hogy milyen kezelési tervet kellene
követni, melyek azok a gyermekekben, a szülõkben és a környezetben adott lehetõsé-
gek, amelyek révén meg lehet birkózni a tünetcsoporttal. A két utolsó fejezet a pedagó-
gusok nagyon konkrét gyakorlati megsegítésérõl szól. A negyedik fejezet az iskolai
teendõkkel foglalkozik, mégpedig két nagy egységre osztva: az alapvetõ 5, és a spe-
cifikus, ezen belül a verbális és a nem verbális, összesen 11 eljárás részletes kifejtésével.
Az alapvetõ szempontok kizárólag a pedagógusra vonatkoznak: hogyan „fegyverezze
fel magát a problémás tanulókkal való viselkedés érdekében, hogyan alakítsa ki a tan-
termet, melyek a bevált tanítási stratégiák és a házi feladatokkal kapcsolatos helyzetek,
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továbbá az osztállyal folytatott kommunikáció, a szülõkkel való kapcsolat megtere-
mtése. A specifikus eljárások a sajátos technikákat részletezik (pl. cselekvés magyarázat
helyett, ignorálás pozitív modellel, osztályszabályok, megerõsítõ rendszerek). Az ötödik
fejezet címe: „Elsõsegély problematikus viselkedésnél” – a korábban felvázolt stratégiák
alkalmazását mutatja be tipikus helyzetekben. E fejezet elején A-tól Z-ig jelölve felsora-
koztatja a szerzõ a 26 leggyakrabban elõforduló negatív viselkedési formát (pl. a tanuló
nem tesz eleget a munkára felszólító legegyszerûbb utasításoknak, sokat felejt, óra
közben feláll, izeg-mozog, gyakran káromkodik, az osztály bohóca, beleköt más gye-
rekekbe), majd egyenként foglalkozik a felsorolt problémahelyzetekkel – részletesen
kifejtve, hogy az elõzõ fejezetben már leírt stratégiák közül melyek és milyen válto-
zatokban alkalmazhatóak az adott helyzetben. A kötetet 11 oldalas irodalomjegyzék,
valamint a szócikkek zárják.

A könyvet mind a speciális, mind a többségi pedagógusoknak ajánlanám, hiszen ez
az a problémakör, amely különösen megnehezítheti a kollegák értékes munkáját, ha
nem eléggé járatosak a témában. Ugyancsak hasznosnak tartanám a fõiskolai karok pe-
dagógusjelölt hallgatói számára a szeminárium formájában történõ feldolgozást. 

(A német kiadás az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának könyvtárában
található meg.)
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