Článková rešerše –Práce s dětmi s poruchami autistického spektra

1.
Žádná souvislost mezi očkováním a autismem neexistuje / Michal Hrdlička ;
[Autor interview] Marie Těthalová -- cze
In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách
a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 22, č. 4 (2015), s. 8-10.
Na otázky odpovídá dětský psychiatr prof. Michal Hrdlička. Říká, že autismus u
dětí je především sociální porucha, a zmiňuje jeho různé formy. Jak na autismus
svých dětí pohlížejí rodiče. Možnost dítě léčit při včasné diagnóze. Co může
dětský psychiatr nabídnout rodině dítěte s autismem. Prof. Hrdlička rozhodně
popírá rozšiřující se domněnku, že autismus souvisí s očkováním dítěte. Jeho
pohled na alternativní terapie autismu.
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2.
Vliv pohybového programu na vybrané motorické dovednosti u dětí s
poruchou autistického spektra / Lucie Liscová, Jitka Vařeková -- cze -Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN
1211-2720 -- Roč. 25, č. 1 (2015), s. 3-13.
Výzkumy poukazují na nárůst počtu dětí s diagnostikovanými poruchami
autistického spektra (PAS). Hlavní pozornost u těchto dětí bývá zaměřena na
komunikaci, sociální chování a představivost, ale také na odchylky v oblasti hrubé
i jemné motoriky. Předložené kvalitativní šetření se zabývá hodnocením motoriky
u tří chlapců s různým typem poruch autistického spektra a možností intervence
pohybovým programem. U všech tří dětí byly zaznamenány odchylky v oblasti
motoriky a po půlroční intervenci pohybovým programem bylo možné dosáhnout
zlepšení.
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3.
Tablety ve výuce základních škol : zkušenosti ze zahraničí / Josef Moravec -cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Komenský : časopis pro učitele základní školy -- ISSN 0323-0449 -- Roč. 139,
č. 3 (2014/2015), s. 17-20.
Zavádění nových technologií, možnosti výuky pomocí tabletů. Prezentace
zkušeností učitelů základních škol z USA, Finska a Skotska, výsledky výzkumů.
Tablet jako pomůcka v hodině matematiky pro žáky s autismem. Průzkum
porovnávající potenciál a skutečné využití tabletů učiteli ve výuce. Využívání
tabletů z hlediska angažovanosti žáků.
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4.
S Aspergerem v české škole : první, co se řeší, jsou peníze / Petra Valentová ;
[Autor interview] Bob Kartous -- cze
In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 3, č. 1 (2015), s. 12-15.
Rozhovor s matkou dítěte s Aspergerovým syndromem. Podstata a projevy této
poruchy autistického spektra, zejména problémy s komunikací s ostatními. Jak se
žije dětem s Aspergerem v českých školách. Předsudky a nepochopení na straně
ředitelů škol nebo rodičů ostatních žáků. V čem potřebují děti s Aspergerem ve
škole pomoci. Problém nedostatečné poradenské pomoci pro rodiče, potřeba
vzdělávání učitelů o této problematice.
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