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Témata
Školská poradenská zařízení a školská poradenská pracoviště jako podpora inkluze – změny v legislativních dokumentech k 1.9.2016
metody spp diagnostiky využívané v SPC
proces spp diagnostiky
podklady a dokumentace potřebná pro komplexní spp vyšetření
zpráva a doporučení – proces tvorby, obsah, využití pro potřeby praxe a rodiny
Řešení konkrétních situací – případové studie
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