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Témata
1. Charakteristika vícečetného zdravotního postižení. Etiologie. Syndromy. Implikace pro speciálněpedagogickou intervenci.
2. Vícečetné postižení jako široké téma pro speciálněpedagogické poradenství.
3. Etika a legislativa v práci speciálního pedagoga poradce a při intervenci.
4. Význam a formy mezioborové spolupráce při práci s klientem, dítětem, žákem.
5. Diagnostické přístupy - spolupráce s dalšími obory a jejich diagnostickými závěry.
6. Poradenství v rodinách, školských a mimoškolských prostředích.
7. Individuální plánování ve specifických podmínkách a požadavcích vícečetného zdravotního postižení.
8. Komunikace a její výstavba - diagnostika a specifické komunikační systémy
9. Úprava prostředí jako specifický úkol v poradenství a intervenci u osob s vícečetným zdravotním postižením. 
10. Diagnostické situace a jejich využití v poradenství a intervenci. (hra, práce, specifické situace) 
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