Abnormita
Adaptace
Afázie

nepravidelnost, odchylka od obvyklého jevu
přizpůsobení, přizpůsobivost
částečná nebo úplná ztráta již nabyté schopnosti řeči

Bilingvismus

dvojjazyčnost, užívání dvou jazyků

Binokulární

týkající se obou očí, určený pro obě oči

Cerebrální

mozkový, k mozku patřící

Defekt

poškození, porucha, vada

Deformace
Degenerace
Dekompenzace
Deprivace
Deviace
Diskriminace
Dysfunkce
Dysgrafie
Dysgramatismus
Dyskalkulie

změna tvaru, porušení tvaru, znetvoření
úpadek, vývojový ústup
porušení kompenzace, selhání
strádání z nedostatku duševních nebo citových potřeb
odchylka, úchylka, odklon od normy
vyřazování ze společnosti, pronásledování
poškozená činnost (funkce)
specifická porucha grafického projevu (zejména psaní)
porucha schopnosti tvořit mluvnicky správné tvary
specifická porucha matematických schopností

Dyslálie

porucha výslovnosti (patlavost)

Dyslexie

specifická porucha čtení

Dysortografie

specifická porucha pravopisu

Encefalopatie
Endogenní
Etopedie
Exogenní
Fototerapie

souhrnné označení pro veškerá onemocnění mozku
vnitřního původu, z vnitřních příčin
úsek speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláním
dětí s poruchami chování
vnějšího původu, z vnějších příčin
léčení světlem, světelnými paprsky

Fobie
Fylogeneze
Genotyp
Hemisféra
Heredita
Hydrocefalie

chorobný strach, hrůza
vývoj živých organismů od nejjednodušších ke složitějším
soubor všech dědičných informací organismu
mozková polokoule
dědičnost
zmnožení tekutiny (likvoru) v mozkových dutinách

Hyperaktivita

nadměrná aktivita

Hyperfunkce

zvýšená činnost některého orgánu

Hypertrofie
Hypoaktivita
Hypofunkce
Hypotrofie
Chronický

nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části
snížená aktivita
nedostatečná činnost některého orgánu
nedostatečná výživa, omezení růstu některého orgánu nebo tkáně
trvající delší dobu, stálý, vleklý

Identický

totožný, souhlasný, stejný

Imobilita

nepohyblivost, nehybnost

Interakce

vzájemná činnost, vzájemné působení

Koedukace
Komoce
Kompenzace
Konfabulace
Koordinace
Kumulace

společná výchova chlapců a dívek
otřes
nahrazení, vyvážení, vyrovnání
zkreslování skutečnosti, smyšlenky malých dětí (nikoliv lži)
spolupráce, harmonická souhra
hromadění

Kvadruparéza

částečné ochrnutí všech čtyř končetin

Labilní

vratký, nestálý, kolísavý, nepevný

Latentní

skrytý, bezpříznakový

Léze
Makrocefalie
Maladaptace
Mikrocefalie
Malformace
Mobilní

poškození, porucha určité struktury
nadměrně velká hlava
porucha přizpůsobivosti, neschopnost přizpůsobit se
abnormálně malá hlava, také mikrocefalus
znetvoření, zrůdnost
pohyblivý

Modifikace

úprava, přizpůsobení se vnějším vlivům

Morbidita

nemocnost v poměru k počtu obyvatelstva v určitém
časovém údobí

Motorika
Multisenzoriální
Negativismus
Neuron
Obsedantní

hybnost, schopnost se pohybovat
s využitím více smyslů
odpor proti jakémukoliv vlivu, působení či požadavku okolí
nervová buňka, základní jednotka nervového systému
nutkavý, vtíravý, vtírající se

Ontogeneze

vývoj jedince od zárodku až do zániku, průběh celého života

Paraplégie

úplné oboustranné ochrnutí dolních nebo horních končetin

Paréza

neúplné ochrnutí některých částí těla

Periferní

obvodový, okrajový, vzdálený od středu

Perinatální
Postnatální
Predispozice
Prenatální
Psychomotorický
Reedukace
Psychopedie

týkající se období porodu a deseti dnů po porodu
týkající se vývoje po narození
náchylnost, sklon, vrozená nebo již předem získaná podmínka
pro určitý jev, chorobu
týkající se embryonálního období vývoje
týkající se duševních a hybných jevů
rozvoj poškozené funkce
úsek speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou
a vzděláváním osob s mentálním postižením

Redukce
Regrese
Represe
Resocializace
Retardace
Rezistence
Senzomotorika

omezení, zjednodušení, zmenšení
ústup, zpětný vývoj
potlačování, utlumení nevhodného, škodlivého jednání
opětné zapojení do společnosti, zpětné vytváření sociálních vztahů
zpomalení, opoždění, zaostávání, zpomalený, opožděný vývoj
odpor, odolnost vůči vnějším vlivům
propojení pohybu se smysly

Socializace

zapojení do společnosti po stránce společenské,
pracovní i subjektivní

Stimulace

dráždění, povzbuzování, podněcování

Symptom
Syndrom

příznak, projev
soubor, skupina příznaků charakterizujících daný stav

Syntéza

skládání, shrnutí, slučování

Taktilní

hmatový, dotykový

Tonus

svalové napětí

