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Russell A. Barkley, autorytet w dziedzinie leczenia zaburzeń koncentracji uwagi, pomaga zrozumieć, czym jest ADHD, jakie są potrzeby
dziecka z takim zaburzeniem oraz jaka jest rola rodzica w procesie wychowawczym. Opracowana przez autora metoda wychowawcza –
oparta na aktualnym stanie wiedzy na temat zaburzeń koncentracji i najnowszych technikach terapeutycznych – to niezastąpione
wsparcie dla rodziców dzieci i młodzieży z ADHD. Zastosowanie wskazówek wychowawczych w codziennych sytuacjach pomoże
uporać się z problemami, a zaprezentowane przykłady pokażą, jak zapewnić dziecku możliwie najlepszą opiekę i rozwinąć jego
potencjał. Przejrzysta struktura, przystępny język oraz bogactwo informacji zawartych w podręczniku pomogą rodzicom na całym
świecie osiągnąć sukces wychowawczy.

Dzięki tej książce:
– zrozumiesz, czym jest ADHD, gdzie szukać informacji i pomocy,
– nauczysz się efektywnie współpracować ze szkołą i instytucjami wspierającymi,
– poznasz skuteczne metody wychowawcze niezbędne w budowaniu relacji z dzieckiem.

Jeśli jakikolwiek profesjonalista naprawdę rozumie ADHD, to jest nim Russell A. Barkley. Krótko mówiąc, ta książka to arcydzieło. „Child
and Family Behavior Therapy”

Bezcenne, przystępne źródło wiedzy. Dr Barkley ma dar przekazywania praktycznych, łatwych do zrozumienia porad, które wspierają
rodziców w wypełnianiu funkcji skutecznego orędownika swojego dziecka. Chris A. Zeigler Dendy
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Autor książki opisuje wyniki pionierskich badań wspierających nowy sposób myślenia, dzięki któremu ADHD już nie będzie główną
przeszkodą ani w życiu dziecka, ani rodzica. „Intervention in School and Clinic”
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