Práce s dětmi s lehčími formami mentálního postižení
1.
K diagnostike mentálneho postihnutia = On diagnostics of mental disability /
Ivan Jakabčic, Barbora Čaplová, Viera Andreánska -- slo -- Obsahuje
bibliografické odkazy: 4
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 50, č. 4
(2016), s. 366-375.
Přehled a rozbor přetrvávajících problémů psychologické diagnostiky, které jsou
ovlivněny více faktory. Podceňování teorie vede k nejednoznačnému vymezení a
chápání mentálního postižení (retardace) a s tím související nejednoznačné
terminologii. Přetrvává nedostatek domácích (slovenských) diagnostických
nástrojů nebo nástrojů standardizovaných pro domácí populaci. Nedostatečné je i
materiální a personální zabezpečení center psychologického poradenství a
prevence a center speciálně-pedagogického poradenství, výrazné nedostatky má
vysokoškolská příprava budoucích psychologů pro práci s klienty s postižením,
neexistuje možnost postgraduálního studia v oboru.
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2.
Normální je být různý! / Michaela Zindelová; [Fotograf] Jan Šilpoch – cze
In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -Roč. 25, č. 6 (2017), s. 16-18.
Spolek Etincelle je zaměřený na práci lidí s lehkým mentálním postižením nebo
fyzickým handicapem. Cílem je vytvoření organizace, která by umožnila lidem s
postižením lépe se uplatnit na trhu práce. V současné době organizace provozuje
několik kaváren, bistro a řemeslnou pekárnu.
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3.
Problémy s asistenty zmizely : neuralgickým bodem reformy je vzdělávání
dětí s LMP / Václav Krása ; [autor interview] Radmil Švancar – cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -Roč. 120, č. 10 (2017), s. 8-9.
V rozhovoru Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR, informuje o zdravotní péči o děti přímo na školách a o společném
vzdělávání. Upozorňuje na nutnost spolupráce ministerstev školství a
zdravotnictví ohledně zajištění zdravotní péče na školách, o dohodě mezi školami
a zdravotnickými zařízeními. Poukazuje na velmi tenkou hranici, kdy má být dítě
s lehčím postižením zařazeno do běžné školy, a volbu rodičů. Souhlasí s inkluzí,
byť s připomínkami a kladně hodnotí zlepšení situace v poskytování asistentů
pedagoga. Na základě podkladů od rodičů bude probíhat další jednání s ministryní
školství.
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