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Reuven Feuerstein, L. H. Falik, R. S. Feuerstein, K. Bohács

Myslet nahlas –
mluvit nahlas
PƎístup k rozvoji Ǝeēi
P\EKL AD V R A POKORNÁ

Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosƟ ēlovĢka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora není
inteligence nemĢnnou strukturou, ale je možné s ní pracovat
a rozvíjet ji. AutoƎi rozvíjejí Feuersteinovy principy, jejich pƎístup je založen na principu zprostƎedkované samomluvy, kdy
je dítĢ úēastno samomluvy dospĢlého, což mimovolnĢ rozvíjí
jeho vlastní jazykové schopnosƟ. Klíēovým rysem metody je
rezignace na interakci s dítĢtem – cílem není vtáhnout je do
komunikace, ale držet ho v prostƎedí pƎirozeného jazyka.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1168-6 | brož. | 208 str. | asi 375൶Kē

Reuven Feuerstein (1921–2014) byl izraelský klinický, vývojový
a kogniƟvní psycholog, známý pƎedevším svou teorií o modiĮkovatelnosƟ inteligence.

Již v raném období své vzdĢlávací kariéry, kdy
jsem pracoval s opuštĢnými a zanedbanými dĢtmi v BukurešƟ, zaēal jsem hledat cesty, jak jim
pomoci dostat se na vyšší úroveŸ výkonnosƟ.
Následující pƎíbĢh se toho týká. Jeden z uēitelƽ
matemaƟky z bukurešƛské školy, kde jsem pra-

coval, jednou prohlásil: „Tenhle Feuerstein není
špatnej chlap, ale je hloupej. Rád by nauēil dĢƟ
jak myslet, ony se pƎitom ale chtĢjí nauēit s kladivem, pracovat se dƎevem a vyrábĢt boty.“
z rozhovoru s R. Feuersteinem,
www.ucime-se-ucit.cz
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TAKÉ JAKO E-KNIHA
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Barbora Bazalová

AuƟsmus v edukaēní praxi
Kniha je urēena pƎedevším rodiēƽm dĢơ s auƟsmem. Své si
v ní najdou také jejich uēitelé, asistenƟ pedagoga, studenƟ
nejrƽznĢjších oborƽ, do kterých problemaƟka auƟsmu spadá, sympaƟzanƟ i široká veƎejnost, které mƽže pomoci k lepšímu porozumĢní auƟsmu. Kniha pƎináší autenƟcké výpovĢdi
rodiēƽ, jednotlivé kazuisƟcké studie, výsledky výzkumƽ a postƎehy odborníkƽ o tom, jak se žije s auƟsmem v souēasné
dobĢ. Nabízí ētenáƎi pohled na to, co funguje a co naopak,
i když by teoreƟcky fungovat mĢlo, v praxi selhává. Kniha má
poodhalit, zda se pro dĢƟ s auƟsmem a jejich rodiny nĢco
zmĢnilo, jak je vše implementováno do praxe a jejich každodenního života.
978-80-262-1195-2 | brož. | 240 str. | asi 335൶Kē
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., pƽsobí na KatedƎe speciální
pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Její pedagogická a vĢdeckovýzkumná ēinnost je zamĢƎena na problemaƟku
poruch auƟsƟckého spektra a mentálního posƟžení. V Portále vyšla
její kniha DítĢ s mentálním posƟžením a podpora jeho vývoje.
Na otázku, zda se dítĢ s auƟsmem dá vychovat k obrazu rodiēe, se nedá odpovĢdĢt stejnĢ
jako u dítĢte s bĢžným vývojem. NicménĢ pƎi
znalosƟ problemaƟky poruch auƟsƟckého spektra u drƟvé vĢtšiny dĢơ s auƟsmem jsme schop-

ni dosáhnout velkého pokroku. Musíme mít na
pamĢƟ, že i dítĢ s auƟsmem mƽžeme rozmazlit.
PevnĢ vĢƎíme, že angažovaný akƟvní pƎístup rodiēƽ zabezpeēuje dítĢƟ lepší prognózu.
PhDr. KateƎina Thorová, www.autismus.cz
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