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DefDef. D. Děěti se speciti se speciáálnlníími mi vzdvzděěll. pot. potřřebamiebami
((SmSměěrnice Mrnice MŠŠMT k integraci dMT k integraci děěttíí a a žžáákkůů se specise speciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebamiebami
do do šškol a kol a šškolských zakolských zařříízenzeníí ze dne  6. 6. 2002)ze dne  6. 6. 2002)

�� DDííttěě nebo nebo žžáák se zrakovým, sluchovým, k se zrakovým, sluchovým, 
ttěělesným nebo mentlesným nebo mentáálnlníím postim postižženeníím, s m, s 
vadami vadami řřeečči, s vi, s vííce vadami , s lce vadami , s léékakařřskou skou 
diagndiagnóózou zou autismusautismus, se specifickými , se specifickými 
poruchami uporuchami uččeneníí nebo chovnebo chováánníí, d, dííttěě nebo nebo 
žžáák zdravotnk zdravotněě postipostižžený z dený z důůvodu vodu 
dlouhodobdlouhodobéé nebo chronicknebo chronickéé nemocinemoci……..



Hierarchie lidských potHierarchie lidských potřřebeb -- motivamotivaččnníí struktura podle struktura podle MaslowaMaslowa

. 

 BETA (Being Needs) – hodnoty -Vrcholné zážitky 

 

      Sebeaktualizace   BETA -úroveň 

  -----------------===================----------------- 

  Vyšší potřeby                   Úcty 

       Náležení/ lásky         Úroveň potřeb (redukce 

tenze) 

Nižší potřeby                  Bezpečí 

         Fyziologické 

                                                 Deficit potřeb 



Satisfakce potSatisfakce potřřebeb

ZZáákladnkladníí potpotřřeby eby –– mmíísta, psta, pééčče, výe, výžživy, ochrany, limitivy, ochrany, limitůů

�� I. I. úúroveroveňň-- uspokojovuspokojováánníí musmusíí být pevnbýt pevnéé, konkr, konkréétntníí, , 
sytsytííccíí, ochra, ochraňňujujííccíí, limituj, limitujííccíí..

�� II. II. úúroveroveňň–– symbolicksymbolickáá rovina rovina –– výchova k sebevýchova k sebeúúctctěě, , 
podporujpodporujííccíí úúsilsilíí a va vůůli, ochrali, ochraňňujujííccíí prprááva jed. a urva jed. a urččujujííccíí
hranice.hranice.

�� III. III. úúroveroveňň –– potpotřřeba sebedeba sebedůůvvěěry, ry, internalizovinternalizováánana v v 
podobpodoběě mmíít rt ráád sebe i druhd sebe i druhéé, um, uměět se st se sáám ochrm ochráánit a nit a 
limitovat, uspokojovat vlastnlimitovat, uspokojovat vlastníí snahy, msnahy, míít zt záájem o sebe i jem o sebe i 
o komunitu.o komunitu.



ZvlZvlááddáánníí ttěžěžkostkostíí žživotaivota

�� Strategie zvlStrategie zvlááddáánníí ttěžěžkostkostíí -- individuindividuáálnlníí
momožžnosti nosti (jak(jakéé schopnosti, dovednosti a vschopnosti, dovednosti a vůůli pli přřekonat ekonat 
ppřřekekáážžky) ky) UplatUplatňňujujíí se emoce a pocity se emoce a pocity úúzkosti, strachu, agrese, zkosti, strachu, agrese, 
jistoty a nejistoty, temperament, charakterovjistoty a nejistoty, temperament, charakterovéé vlastnosti, nauvlastnosti, nauččenenéé
chovchováánníí……

�� PohnPohnůůtkoutkou vvššech snah  je ech snah  je vyjvyjíít se svt se svěětem tem 
�� CCíílem snah je  lem snah je  mmíít jistotut jistotu -- strategistrategiíí k jistotk jistotěě je je 
vytvovytvořřeneníí materimateriáálnlníí a duchovna duchovníí neznezáávislostivislosti
(G(G..HHüünternter))



Nezdolnost „resilience“

�� Charakteristika typu Charakteristika typu „„nedat se a bojovat s nedat se a bojovat s 
ttěžěžkostmi kostmi „„nezdolnostnezdolnost““ -- prupružžnost, hounost, houžževnatost, evnatost, 
nezlomnostnezlomnost……((schopnost rychle se zotavit z schopnost rychle se zotavit z 
nepnepřřííjemnajemna). ). 

�� DDovednost zvlovednost zvláádat probldat probléémy, vmy, vííra ve svra ve svéé schopnosti, schopnosti, 
vysokvysokáá mmííra sebehodnocenra sebehodnoceníí ((selfself--esteemesteem).).

�� SSpojenpojeníí autonomie dautonomie dííttěěte a schopnost pote a schopnost požžáádat o pomoc dat o pomoc 
druhdruhéé..

�� VýznamnVýznamnáá –– emocionemocionáálnlníí podpora mupodpora mužžských a ských a žženských enských 
vzorvzorůů, u, uččiteliteléé aj.aj.



Smysl pro integrituSmysl pro integritu –– koherence koherence -- pospolitostpospolitost

AntonovskýAntonovský A. A. -- osobnostnosobnostníí charakteristika: charakteristika: 
SenseSense ofof coherencecoherence

TTřři dimenze:i dimenze:

�� Srozumitelnost Srozumitelnost -- svsvěět lidt lidíí a va věěccíí je logicky je logicky 
pochopitelnýpochopitelný

�� SmysluplnostSmysluplnost -- motivace smmotivace směřěřuje k uje k 
žživotnivotníímu cmu cíílili

�� ZvlZvláádnutelnostdnutelnost –– perceppercepččnníí momožžnosti, nosti, 
dispozice k zvldispozice k zvláádnutdnutíí popožžadavkadavkůů



PsychosociPsychosociáálnlníí dovednosti dovednosti 
(existence, soun(existence, sounááleležžitost, adaptabilita)itost, adaptabilita)

�� sobsoběěstastaččnostnost, , autonomieautonomie, , ddůůstojnoststojnost, , 
seberealizaceseberealizace, , spokojenostspokojenost v v rodinnýchrodinných, , 
partnerskýchpartnerských a a daldalšíších mezilidských ch mezilidských 
vztazvztazííchch, , socisociáálnlníí a a kulturnkulturníí integrovanostintegrovanost, , 
tvotvořřivostivost, , schopnost milovatschopnost milovat, , pracovatpracovat a a žžíítt
v v souladusouladu s s danou danou kulturoukulturou……



ExistenceExistence
JJáá a ma méé ttěělolo

�� PePeččuji o sebe, o svuji o sebe, o svůůj zevnj zevněějjššekek
�� VolVolíím mezi zdravým a nezdravým zpm mezi zdravým a nezdravým způůsobem sobem 
žživotaivota

JJáá jako jako ččlovlověěkk

�� Jsem nezJsem nezáávislývislý
�� MMáám pm přředstavu o svedstavu o svéé budoucnostibudoucnosti
JJáá a ma máá duduššee

�� VVěřěříím v budoucnostm v budoucnost
�� VnVníímmáám, m, žže e žživot mivot máá smyslsmysl



SounSounááleležžitostitost
MMéé mmíísto na svsto na svěěttěě

�� VnVníímmáám se jako soum se jako souččáást st žživot. prostivot. prostřřededíí--ekologieekologie
�� CCííttíím se bezpem se bezpeččnněě ve ve šškole, na ulicikole, na ulici……
MMíísto mezi lidmisto mezi lidmi

�� Jsem oceJsem oceňňovováán n -- ostatnostatníí si msi měě vváážžíí
�� MMáám kamarm kamaráádydy
MMíísto ve spolesto ve společčnostinosti

�� Jsem schopen se o sebe postarat Jsem schopen se o sebe postarat -- ppřřijijíímat mat 
lléékakařřskskéé/soci/sociáálnlníí sluslužžbyby

�� MMáám nm něějakou aktivitu v komunitjakou aktivitu v komunitěě -- ve volnve volnéém m ččasease



AdaptabilitaAdaptabilita
KaKažždodenndodenníí žživotivot

�� DDáávváám pozor na sebe a svm pozor na sebe a svůůj zevnj zevněějjššekek
�� VykonVykonáávváám prm prááci, jsem student nebo ci, jsem student nebo 
zamzaměěstnaný stnaný 

JJáá a volný a volný ččasas

�� ÚÚččastnastníím se sportovnm se sportovníích a rekreach a rekreaččnníích aktivitch aktivit
�� SetkSetkáávváám se s lidmi a trm se s lidmi a tráávvíím s nimi volný m s nimi volný ččasas
PlPláány do samostatnny do samostatnéého ho žživotaivota

�� PlPláánuji si prnuji si prááci nebo profesici nebo profesi
�� ŘŘeešíším svm svéé problprobléémymy



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


