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Ve školní praxi se často setkáváme s fenoménem, kdy z nepochopitelných
dů maji i inteligentní žáci problémy s technikami psaní a čtení a s pochopením
čísla.
Nápadné je, když žák základní školy:
zaměňuje písmena, má problémy s opisováním textu, s obtížemi zvládá násobilku,
má potíže s dodržováním pravidel a pouček, nesnáší je - a to platí i pro pravidla
sociálního chování a je nesoustředěný,
t.zn. nechá se snadno vyrušit a mrhá časem.
Slýcháváme často, že by to které dítě
mohlo vše umět, jen kdyby se dokázalo
soustředit. Učitelé i rodiče se často shodují v tom, že pilné cvičení a opakování
má pouze malý nebo vůbec žádný výsledek.
Samozřejmě mohou být i jiné důvody
obtíží při učení, ale často jsou dílčí oslabení výkonu hlavní příčinou. Pokud dítě
pochází ze špatných sociálních podmínek nebo patří-li mezi méně nadané a trpí- li navíc dílčím oslabením výkonu, je
jeho situace v normální škole zoufalá.
Před cca 20 lety se začala dr. Brigitte
Šindelář, dětská psycholožka ve Vídni,
zabývat fenoménem dílčího oslabení výkonu - nadále pouze DOV. Na univerzit-

důvopojmu

ní psychiatrické klinice pro děti a mládež
ve Vídni měla možnost věnovat se základnímu vědeckému výzkumu a sbírat
praktické zkušenosti. Na tomto základě
sestavila testový a tréninkový program
pro děti s DOV. Tento je ovšem ve školní
praxi těžko použitelný, protože je časově
nesmírně náročný.
Dr. Manfred Biebl ze Salcburku, odborný lékař pro psychiatrii a dětskou neuropsychiatrii, se zabýval tímto fenoménem
a na základě podkladů a zkušeností dr.
Šindelářové vyvinul testový a tréninkový program, s jehož pomocí mohou rodiče nebo učitelé bez velké námahy tato
oslabení zjistit a jednoduchým způsobem
je "odtrénovat", tj. pomoci dítěti se jich
zbavit.
Dílčí oslabení výkonu, co to
vlastně je?
Pozorné sledování, pamatování si viděného, pamatování si slyšeného, to jsou
úkony, které nazýváme částečné výkony.
DOV postihují lidi nezávisle na jejich

inteligenci. Znalost problematiky DOV
může podat vysvětlení, proč mají inteligentní lidé v určité oblasti najednou slabost, proč musí veskrze inteligentní děti
vynakládat nepřiměřenou námahu v jedné nebo více oblastech školního života,
a přesto selhávají.
Z toho lze vyvodit, že DOV jsou podstatnou příčinou legastenie, dyslexie a slabosti v počtech. Obé může být považováno za viditelný symptom jednoho nebo
více dílčích oslabení výkonu.
Tato oslabení má dnes více než 40% lidí
a tendence stoupá. V důsledku větších
nároků v současné škole se také více projevují a ovlivňují pocit spokojenosti
a úspěšnosti školáka. Pokud nejsou včas
rozpoznána a nejpozději do 13 let vyrovnána, ponecháváme si tato oslabení doživotně... Později je s velkou námahou možné naučit se, jak je více méně úspěšně
kompenzovat. Dospělí, kteří se v průběhu let naučili kompenzovat, tzn. tato oslabení vyrovnávat, vědí také, že to stojí více
námahy, více soustředění, více sil, že
museli a musí jít většími oklikami, aby
dosáhli stejných výsledků jako ti, kteří
tato oslabení nemají.
Odstranění dílčích oslabení
výkonu
Základní představa působení funkčního
terapeutického cvičení - a to denním procvičováním na správné úrovni - směřuje
k vychování funkcionálně lépe vybaveného mozkového orgánu, který pracuje
bez oklik a nemusí vynakládat tolik námahy.

Jak je známo, jsou při narození člověka
již všechny mozkové buňky vyvinuty.
Později se utvářejí pouze další jednotlivá
nervová spojení. Každodenním cvičením
- po dobu 3 měsíců, se vytvoří nová spojení nervových drah a tato pak již nevyhasínají, nýbrž zůstávají trvale. Tak vznikají spojení, která umožňují optimálně
využít všechny schopnosti mozku.
Jakožto neurolog může dr. Biebl dokázat průběh existujících nervových spojení před oním 3 měsíce trvajícím cvičením
a po něm.
Tento časový limit je třeba důsledně
dodržet, i když dítě zadaná cvičení již
perfektně zvládá - denně po 3 měsíce. Je
to proveditelné, protože cvičení na překonání dílčího oslabení jsou omezena na
7 - 1 0 minut každý den. Důležité je, že
dítě smí při cvičení i chybovat. Za chyby
mu není odpočítáván žádný čas. Jako pravidlo platí, zapomeneme-li 1 den během
těchto 3 měsíců cvičit, musíme pak tato
cvičení provádět o 1 týden déle, aby se
nervová spojení skutečně upevnila - 2
opomenutí = 2 týdny, 3 opomenutí = 3
týdny navíc atd.
Pokud tedy dítě cvičí 7 - 1 0 minut denně cvičení příslušející k tomu kterému
oslabení po dobu nejméně 3 měsíců, je
toto DOV se 100% úspěchem odtrénováno". Nervová spojení jsou řádně vytvořena a zůstávají po celý život stabilní. Dítě
může nyní podávat školní výkony odpovídající jeho inteligenci, aniž by bylo částečnými oslabeními výkonu zatěžováno
celý svůj další život, tzn. i jako dospělý
si později ušetří mnohé okliky a obtíže.

Příčiny dílčích oslabení výkonu
Příčiny těchto oslabení výkonu jsou
podle dr. Biebla zděděné. Lze je ovšem
také získat v rámci minimální cerebrální
dysfunkce, v rámci minimálního poškození nervů resp. poškození nervových buněk, i jako důsledek těžkého porodu. Jednoznačně větší důraz musí být dán na
dědičnost jako příčinu DOV. V této souvislosti je také zajímavý názor dr. Šindelářové, která míní, že prostřednictvím
některých dětských her (jako je např. skákání přes švihadlo, panák, "školka" míčkem o zeď, dále i rozpočitadla, hry s prsty,
káča, honění obruče) došlo v minulých
generacích u dětí, které je hrály, k spontánnímu "odtrénování" těchto DOV, aniž
by si toho byl kdo vědom.
Dnes děti hrají většinou jiné hry, a i v jiných oblastech se dnešní životní prostředí velmi změnilo. V důsledku většího pouličního ruchu a silniční dopravy nemají
děti v současnosti možnost se venku neomezeně a volně pohybovat. K tomu přistupuje ve smyslové rovině přesycení
akustickými a optickými nervovými podněty prostřednictvím rádia, televize a dalších elektronických výrobků. Všechny tyto
komponenty a jistě ještě mnoho dalších
zesilují tato, dědičně daná, dílčí oslabení
výkonu u našich dětí.

Jednotlivá dílčí oslabení
výkonu
A/ Optické oslabení
a/ diferenciace základních optických figur
b/ optická diferenciace
c/ optická paměť

B/ Akustické oslabení
a/ diferenciace základních akustických
figur
b/ akustická diferenciace
c/ akustická paměť
C/ Oslabení schopnosti prostorové orientace
a/ hmatový smysl
b/ tělesné schéma
c/ prostorová orientace
D/ Oslabení v oblasti
intermodality
E/ Oslabení v oblasti seriality
V zásadě platí, že zvládnutí nižšího
stupně (v oblasti optické, akustické a prostorové orientace) je předpokladem rozvinutí schopností na vyšším stupni. Zde
je nutno uvést, že cvičení, jejichž pomocí
je dítě testováno, jsou shodná s těmi, která pak tři měsíce denně cvičí, aby své oslabení vyrovnalo.
Tento cvičný a testovací program dr.
Biebla má tu výhodu, že vybraná cvičení
se nevyskytují v běžném školním ani denním životě, a proto dítě téměř nemůže
kompenzovat. Za pozornost dále stojí, že
cvičení mají stejnou účinnost, i když je
dítě dělá špatně. Téměř tři celé měsíce je
dovoleno dělat chyby. Důležité je vyhnout
se při testu i při cvičení stresovým situacím.
ad A/ Optické oslabení
Při všech cvičeních týkajících se optického oslabení by dítě mělo být stále podněcováno, aby něco vyprávělo, odpoví-

dalo na otázky, zpívalo nebo pobroukávalo, a tím je mu zabráněno akusticky
kompenzovat - předříkávat si, co je třeba
jak udělat, komentovat svou činnost.
a) Nejnižší stupeň optického oslabení
je diferenciace základních optických figur
Jedná se o schopnost vyhledat na pozadí určitou figuru. Děti s tímto oslabením
mají velké obtíže již se základy psaní písmen. V předškolním věku jsou nápadné
tím, že nemají rády omalovánky a puzzle
a vůbec spíše nerady malují.
b) Optická diferenciace
Děti s tímto oslabením jsou mimo jiné
nápadné tím, že zpočátku píší lépe diktáty než opisují. Je tomu tak, protože při
diktátu mohou lépe kompenzovat. Jedná
se o akustické podněty a dětem připadá
jednodušší předříkávat si přitom slova
nebo si je myslet. Při opisování jsou odkázány pouze na své schopnosti optické
diferenciace a zde se jejich oslabení výrazně projevuje množstvím chyb. Velmi
často se děti spontánně naučí kompenzovat tím, že si vše "pro sebe" tiše předříkávají.

znovu pozorovat, že napíše jedno a totéž
slovo dvakrát správně a potřetí opět špatně. - Nemá optickou paměť a proto si je
nemůže vštípit.
Je naprosto zbytečné nechávat takové
dítě desetkrát napsat nějaké slovo na procvičení .
Pro děti s tímto oslabením je typické,
že mají neúměrně mnoho chyb ve slohových cvičeních.

Aby se naučilo psát, musí se dítě naučit
znát jednotlivá písmena a vědět ke každému, jak je má "udělat" - napsat. Je to
zde zdůrazněno proto, že celostní metoda je pro tyto děti pravé martyrium.
c) Optická paměť
Toto oslabení je dědičně podstatně častěji zastoupeno, než oslabení akustické
paměti.
Dobrá optická paměť umožňuje zapamatovat si obraz slova. Pokud má dítě
oslabení optické paměti, můžeme vždy

Akustické oslabení je nápadnější než
optické také proto, že tyto děti hůře mluví.
a) Diferenciace akustických figur
Toto oslabení je nápadnější v akustické oblasti než stejné oslabení v optické
oblasti, protože tyto děti ve srovnání s vrstevníky výrazně hůře mluví. Na druhé straně se však vzácněji vyskytuje.
Základní diferenciace figur v akustické
oblasti znamená-umět odfiltrovat během
poslouchání vedlejší zvuky, pochopit to

ad B/ Akustické oslabeni
Každé slovo se skládá z řady zvuků.
Abychom mohli všechny zapsat, musíme být schopni izolovat každý jednotlivý
zvuk, tzn. musíme umět "vyposlechnout"
každou "figuru" jednotlivého zvuku na
"pozadí" všech ostatních zvuků určitého
slova.
Pokud se to nedaří, nebo jen částečně,
objevují se chyby v napsaných slovech.
Oslabení v této oblasti také podstatně
umenšuje schopnost naslouchat hlasu učitele, a nenechat se při tom rušit jinými
vedlejšími zvuky. (Toto dítě je nesoustředěné a nedává při vyučování pozor!)

momentálně důležité, nenechat se vyrušit
jinými zvuky. Dítě s tímto oslabením vnímá vždy ten nejsilnější zvuk. Učitel má
pak během vyučování často dojem, že toto
dítě vůbec neposlouchá, nedává pozor,
je sociálně narušené, - ale není tomu tak.
b) Akustická diferenciace
Toto je schopnost rozpoznat podobné
a odlišit rozdílné (např. tam - tan, lab lap).
c) Akustická paměť
Děti s oslabeními v akustické oblasti
mají nutně i špatnou akustickou paměť.
C) Oslabení prostorové
orientace
Pro děti a dospělé s tímto oslabením je
těžké správně vnímat a rozpoznat prostorové vztahy. Prostorová orientace je mimo
jiné jedna ze základních schopností umožňujících matematické myšlení, aleje také
nutná při rozeznávání dvou písmen, která
se liší svou polohou v prostoru (b - d, b p, d - q) nebo čísel jako je 6 a 9 nebo 47
a 74.
Také zde jsou 3 úrovně.
a) První stupeň je hmatový smysl
Oslabení hmatového smyslu se vyskytuje spíše výjimečně, ale zato postihuje
tyto děti velmi výrazně.
b) Tělesné schéma
Děti s oslabeními v oblasti tělesného
schématu mají problémy s představou číselné řady. V tzv. číselném prostoru se
orientují jen s obtížemi nebo vůbec ne.
Zřejmé je to ve chvíli, kdy dítěti zadáme,
aby si představilo, že u jeho nohou leží
číslo 0, v polovině těla je číslo 5, a hlava

je číslo 10 - a ono nedokáže ukázat, kde
je na jeho těle umístěno číslo 7.
c) Posledním stupněm této trojice je
prostorová orientace
Dobrou schopnost prostorové orientace potřebuje dítě nutně od 3. třídy, má-li
se naučit dobře počítat, později potom
obzvláště v geometrii a podobných předmětech.
ad Dl Oslabení v oblasti
intermodality
Pro děti s oslabeními v této oblasti je
problém vybudovat spojení mezi optickými a akustickými signály, tzn. propojit
mezi sebou obsahy různých smyslových
oblastí. Ještě jinak řečeno, propojit různé
mody - způsoby - smyslového vnímání.
Jsou děti, pro něž je nepřiměřeně obtížné naučit se písmenka, nebo děti, které si
ještě na konci druhé třídy pletou písmena
nebo se ptají, jak se určité jednotlivé písmeno píše.
Důvodem těchto potíží je dílčí oslabení
výkonu v oblasti intermodality. Pod tímto pojmem rozumíme rozpoznávání symbolů prostřednictvím různých smyslů.
Zvuk "A" má svůj písemný výraz v obraze písmene "A", který má nejméně čtyři varianty ("A, a" v psaném a tištěném
písmu). Intermodalita umožňuje člověku
rozpoznat např. A, které viděl i prostřednictvím sluchu, resp. naopak A, které slyšel, rozeznat pomocí zraku.
Je to tedy schopnost střídat mezi modalitami smyslového vnímání.
Při rozvíjení schopností intermodality
velmi pomáhají dětské písně a říkanky,

f
při kterých děláme k určitým slovům pohyby nebo posunky.
Toto oslabení a jeho míra má výrazný
vliv na pocit zabydlenosti dítěte ve svém
okolí a jeho úspěšnost ve škole. Když nerozumí obsahu většiny sdělení, jak slovních, takjiného druhu, nemůže se v našem světě orientovat a cítit se zde bezpečně.
El Oslabení v oblasti seriality
Děti s tímto oslabením mají nejen velké obtíže při výuce čtení, při pochopeni
a učení se násobilce, při dělení a práci s jinými početními úkoly, mají také velké
problémy s dodržováním pravidel vůbec,
ať jsou zjakéhokoli prostředí.
Nápadné je, že tyto děti lze velmi lehce
rozptýlit, že jsou často považovány za
nepořádné a nesoustředěné. Postižené děti
se musí naučit bezchybně provádět určité
pravidelné úkoly, ve stanoveném pořadí,
aniž by akusticky kompenzovaly.
Pamatovat si a správně opakovat postupné řady, to je základem pro počítání,
pravopis a čtení. Abychom byli schopni
např. správně napsat určité slovo je třeba
seřadit písmenka v určitém pořadí, nic
nezaměnit a nic nevynechat. Problémy se
objevují také, požádáme-li dítě, aby např.
počítalo dále od 7, to pak počítá 1,2, 3,4,
5, 6, 7 tiše pro sebe a 8, 9, 10,... nahlas.
Zkušenosti s dílčími oslabeními
výkonu na základní škole
Ze zkušeností na základní škole se dá
vyvodit, že nejlépe by bylo testovat děti
ve všech dílčích oblastech na začátku nebo
během první třídy, nejpozději však, když

se objeví první symptomy. Přitom lze zjistit také stupeň jednotlivých oslabení. Pro
základní školu (hlavně pro 1 .a 2. třídu) je
přímo "životně důležitá" diferenciace
základních optických figur, optická
a akustická diferenciace, dále tělesné
schéma a intermodalita.
Děti, které mají v těchto základních
schopnostech jedno nebo více oslabení,
vědí již v průběhu první třídy, co to je trápení se školou. Tyto děti spotřebují nesrovnatelně více energie, síly a vytrvalosti
ke kompenzaci svých oslabení k tomu, aby
dosáhly stejných úspěchů, jaké mají jiní
žáci téměř bez obtíží. Určitou dobu mohou žáci, obzvláště jsou-li inteligentní,
podávat dobré výkony navzdory svým
oslabením a úspěšněje kompenzovat. Ale
ve většině případů se dostaví chvíle, kdy
žádná snaha už napomáhá. Pokud je dítě
starší 13 let, je jeho mozek natolik vyzrálý, že mu tato oslabení zůstávají zachována po celý další život.
Díky schopnosti, umět tato oslabení se
značnou námahou kompenzovat, má učitel v pozdějších letech mnohem menší
možnost je rozeznat a děti již nebývají
v této oblasti testovány. Takové děti pak
dostanou jednoduchou nálepku, že jsou
v tom či onom předmětu málo nadané.
Zajímavá zkušenost z praxe ukazuje, že
u chlapců se oslabení poměrně výrazně
projevují již v 1. a 2. třídě. Dívky jsou
v tomto věku, na základě svého založení,
většinou pořádnější, preciznější, soustředěnější a pozornější - u nich se dílčí oslabení výkonu zřetelně projevují většinou
až od 3. třídy výše.

Testová cvičení, která vyvinul dr. Biebl
jsou sestavena tak, aby dítě nemohlo kompenzovat - testuje se a cvičí v oblastech,
ve kterých se touto formou ve školní praxi
nepracuje, proto není dána možnost naučit se kompenzovat. Testovací cvičení jsou
současně cvičebním programem, tzn. testuje se tak, jak se pak 3 měsíce cvičí.
Na jedné straně je výhoda, že cvičení
mohou bez větších problémů provádět
i laikové (jsou to především rodiče, kteří
budou se svými dětmi tento program denně cvičit). Na druhé straně je třeba upozornit na to, že i sami rodiče tato oslabení
často mají, jak bylo výše uvedeno, jsou
dědičná, a proto jsou denní cvičení s dětmi pro ně obzvláště obtížná.
Je smutným faktem, že v mnoha rodinách nevydrží cvičit plné 3 měsíce a tím
je vyloučena možnost odstranit DOV.
Mnoha rodičům - a bohužel i učitelům se zdají tato cvičení až příliš jednoduchá
a tím v jejich představách neúčinná, a proto odmítají se jimi zabývat. Mnozí si na
své děti neudělají čas.
Každopádně lze na základě dlouholetých zkušeností tvrdit: cvičíme- li příslušná cvičení po 3 měsíce 7 - 1 0 minut denně
a dítě je mladší 1 2 - 1 3 let, pak je zaručeno 100% vyrovnání toho kterého oslabení.
Jde skutečně pouze o to, cvičit denně
a dodržet čas a dobu trvání.
Pokud se stane, a stát se to může, že jeden den zapomeneme cvičit, pak musíme
jako náhradu za tento jeden den cvičit
o jeden týden déle, aby byl úspěch zaručen.
Ještě je třeba podotknout, že tato oslabení jsou nezávislá na inteligenci a emo-

cích. To znamená, že zmizí pouze ty problémy, které jsou závislé na těchto dílčích
schopnostech. - Ty problémy, které mají
jiné důvody, zůstávají ovšem i nadále.
K otázce - co je to dyslexie? Co
je to dílčí oslabení výkonu ?
Jaký je mezi nimi vztah?
Na základě našich zkušeností z každodenní praxe a studia jsme došli k názoru,
že dyslexie je symptom jednoho nebo
více dílčích oslabení výkonu. Bylo by
lepší a úspěšnější pracovat s původním
oslabením než s jeho symptomy.
V německé odborné literatuře lze vysledovat značné zmatení pojmů jako důsledek definice legastenie, tedy oslabení
schopnosti čtení, angl. reading retardation
nebo reading disability.
Až z praxe musíme pak nutně vyvodit,
že se jedná o oslabení v oblasti pravopisu, při kterém je počet chyb rozhodujícím
kritériem pro konečnou diagnózu.
Toto nápadné množství chyb je, jak lze
z odborné literatury vyčíst, závislé na faktorech životního prostředí, jako jsou sociální a rodinné vlivy, učební a vyučovací metody, počty žáků ve třídě atd.
V praxi je to tak, že u dětí na začátku
a v celé první polovině školního roku
dominují z různých oslabení právě problémy ve čtení. Chyby v pravopise jsou méně
nápadné, protože jde průběžně o psaní
neznámých slov.
Výjimku tvoří literární forma dyslexie
(porucha asociace mezi písmenem a zvukem, schopnost symbolizace jednotlivého písmene je dána pouze částečně) nebo

verbální forma dyslexie (obtíže při tvoření slov).
Ve druhé třídě, resp. když jsou probrána všechna písmena, jsou prováděny testy
pro vyhledávání legastenikú.
Dle našeho názoru příliš pozdě, protože již nedojde k opětnému probrání všech
písmen. Někteří rodiče středních a vyšších
vrstev si (dle výzkumů) najdou čas a pracují a učí se s dítětem, když zjistí, že má
problémy se zapamatováním si nebo záměnou písmen. Tím svým dětem pomáhají naučit se kompenzovat svá oslabení.
Skutečný důvod, který spočívá v částečném oslabení výkonu, zůstává nerozeznán
a nikdo s dítětem nepracuje na odstranění
příčin jeho problémů. Jsme toho názoru,
že naše škola by měla být schopna naučit
děti základům čtení a psaní. Role rodičů
by se měla omezit pouze na podporu snah
učitelů, a nikoli aby byli "pomocnými
učiteli", jak tomu často bývá.
Děti, které se již od začátku základní
školy musí naučit kompenzovat svá DOV,
se stávají nápadnými až s přibývajícími
nároky, tedy ve třetí a čtvrté třídě, obzvláště při přechodu na druhý stupeň.
V tomto věku už nedochází k opětovnému testování dětí na dyslexii a není ani
zajištěno, aby s nimi někdo pracoval. Obtíže bývají pak často vysvětlovány neschopností se správně soustředit nebo leností.
O kolik jednodušší by bylo, rozeznat
včas DOV, zbavit se jich a dát dětem
možnost vývoje, který odpovídá jejich
schopnostem v tom, co nazýváme školní
inteligencí.

Edith Klasen, autorka knihy "Syndrom
legastenie" (Bern, Stuttgart) to vyjadřuje
přesně, když říká, že bychom vlastně mluvit o "dyslexiích".
Tento názor zastupovali také přednášející lékaři psychiatrie pro děti a mládež,
kteří se zabývají problémem dyslexie, na
semináři pro další vzdělávání při německé Spolkové lékařské komoře na Goethově institutu ve Frankfurtu n/M.
Odborníci dnes již tedy vědí, že dyslexie je mnohotvárná.
Rozeznávají následující oslabení a potvrzují tímto, možná aniž si to sami uvědomují, existenci dílčích oslabení výkonu, o kterých jsme již mluvili. V oblasti
dyslexie mluvíme tedy o - schopnosti optického rozlišování
= optické oslabeni
- oslabení akustického vnímání
= akustické oslabení
- oslabení syntézy
= intermodalita
- labilitě polohy v prostoru
= oslabení prostorové
orientace
- oslabení řazení a transponování
= serialita.
Abychom tato oslabení rozpoznali
a pracovali s nimi v rámci dyslexie, byla
by třeba armáda psychologů a speciálních
pedagogů, kteří by zaznamenali každé
školou povinné dítě, otestovali je a pak
s ním cvičili. Učitel základní školy nemůže pokrýt celou tuto oblast v každodenním shonu. Tím se omezuje praxe při práci s dyslexii na cvičné programy, které
zdánlivě vyrovnávají nejzřetelnější ortografické chybné úkony, jako je záměna

písmen, zapamatování si slov atd., i když
jsou známé i ostatní oblasti oslabení.
Jak velkou šanci zde otvírá možnost
zbavit se symptomu dyslexie, a tedy hlavně její hlubší příčiny - syndromu dílčího
oslabení výkonu, několika tak jednoduchými cvičeními a denním vynaložením
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pouhých 7-10 minut času!
Myslíme, že právě v pedagogice musíme být schopni přijímat nové poznatky
a přenášet je do školní praxe, abychom
našim dětem pokud možno ulehčili školní život, při dodržení daného učebního
plánu.

poznámka

Psychopedická společnost umožnila svým členům první kontakt s autory uvedené
stati na odborném semináři 22. dubna a 15. září 1993. V letošním roce pořádá obdobné semináře redakce časopisu Rodina a škola, kde také vycházejí písemné materiály. Zájemců o seznámení se s touto metodou stále přibývá, někteří odborníci ji již
začali uplatňovat ve své praxi. S úspěchem je aplikována např. Mgr. Pavlou Bubeníčkovou
v její agentuře TPC (Terapeuticko- pedagogická cvičeni) - tel. 02 / 43 99 685.
Po dohodě s autory přebírá Psychopedická společnost odbornou gesci nad rozšiřováním uvedené metody, a bude pravidelně jedenkrát až dvakrát ročně ve spolupráci
s časopisem Rodina a škola pořádat setkání odborníků, kteří metodu používají, aby se
mohli dále
zdokonalovat.
Zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na adresu
Psychopedická společnost,
Boleslavova 1,
140 00 Praha 4
nebo na redakci časopisu Rodina a škola.

