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Cieľom centier špeciálnopedagogického poradenstva je poskytovanie komplexných odborných služieb podľa § 133 zákona č. 245/2008 Z. z. tak, aby boli poskytnuté v správnom čase, na vysokej úrovni, interdisciplinárne a čo najbližšie k ich odberateľom – deťom so zdravotným znevýhodnením, ich rodičom a učiteľom. V príspevku sa venujeme predpokladom efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva.


(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Interné predpoklady efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva
1. Adresné individualizované ciele
Komplexné individualizované interdisciplinárne posúdenie možností rozvoja detí, nastavenie edukačných a rehabilitačných krokov a ich intenzívne napĺňanie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu mieru rozvoja osobnosti detí. Tento zložitý vetný konštrukt v sebe zahŕňa celú škálu procesov od anamnézy, zdravotnej analýzya ďalšej odbornej dokumentácie dieťaťa, cez psychologickú, špeciálnopedagogickú a inú potrebnú diagnostiku až po spoločné posúdenie stavu a potrieb konkrétneho dieťaťa a ich premietnutie do odporúčaní a cieľov. Tieto odporúčania musia byť nevyhnutne konfrontované z pedagogickou realitou, konkrétnymi podmienkami, v ktorých sa dieťa vzdeláva. Zanedbanie tejto konfrontácie môže viesť k tomu, že odporúčania budú nereálne a dieťaťu, ani jeho učiteľovi nijako nepomôžu. Posudzovanie cieľa a jeho meranie je vhodné realizovať prostredníctvom individuálnych plánov rozvoja klientov a kontroly dosahovania nastavených míľnikov rozvoja dieťaťa.
2. Dlhodobá pravidelná starostlivosť
Pri väčšine druhov a stupňov postihnutí nastúpia kvalitatívne zmeny po dlhom čase a intenzívnej práci s dieťaťom, preto je dôležité venovať sa dlhodobej pravidelnej starostlivosti od raného veku detí (resp. od zistenia poruchy alebo postihnutia) až po ukončenie prvej prípravy na povolanie.
3. Odborné poradenstvo a komunikácia
Rýchlo sa meniace trendy, inovácie, legislatíva, vedecký aj technický pokrok vytvárajú nielen možnosti, ale aj požiadavky na sústavné vzdelávanie odborných zamestnancov centier. Okrem formálneho vzdelávania a účastí na odborných podujatiach je veľmi dobrým nástrojom na získavanie nových vedomostí a skúseností návšteva podobne zameraných inštitúcií a zariadení. Okrem budovania spolupráce a získavania cenných kontaktov tak môžu odborní zamestnanci získať informácie o službách, ktoré centrum nie je schopné, alebo nemôže zabezpečiť, ale pre dieťa by mohli byť prospešné, napr.:
- chránené bývania,
- chránené dielne,
- špecializované rehabilitačné pracoviská,
- svojpomocné skupiny,
- občianske združenia,
- neziskové organizácie a pod.
Poradenstvo sa poskytuje klientom ambulantne, telefonicky, e-mailom. Najdôležitejšia je korektná prijímacia komunikácia zainteresovaných odborníkov a rodičov ako nevyhnutný predpoklad pre optimalizované a efektívne pôsobenie.
4. Spokojnosť klientov
Názor klientov (detí, rodičov, učiteľov) na poskytované služby je výborným prostriedkom pre udržanie aktuálnosti poskytovaných služieb, vyššiu motiváciu odborných zamestnancov, ako aj pre zistenie chýb, na ktoré by sa neprišlo bez toho, aby mal možnosť klient vyjadriť svoj názor. Často sa stáva, že tak zistíme drobné nedostatky, ktorých odstránenie nevyžaduje veľké úsilie, ale podstatne zvýši spokojnosť a prehĺbi spoluprácu.
5. Blízkosť poskytovaných služieb
Odborní zamestnanci centra za vopred dohodnutých podmienok môžu pracovať v domácom alebo v školskom prostredí dieťaťa. Ideálne je, ak centrum disponuje služobným autom, vďaka ktorému sa ku klientovi vie efektívne dopraviť personál, materiál a pomôcky. Ide najmä o prípady, kedy by sa príchod rodiča s dieťaťom do centra mohol z rôznych príčin odďaľovať. Blízkosť poskytovaných služieb pre učiteľov znamená byť k dispozícii v prípade potreby.
6. Skorá pomoc 
Výhodou môže byť špecializácia aj na služby pre deti raného veku (0 – 3 roky). V centrách možno spolupracovať s detskými lekármi, klinickými psychológmi a logopédmi, sociálnymi pracovníkmi,šíriť osvetu a aktívne vyhľadávať rodičov detí so zdravotným znevýhodnením tak, aby sa informácia o poradenských a intervenčných službách, ktoré môže centrum poskytnúť, dostala rodičom dieťaťa čo najskôr po zistení postihnutia. Pri deťoch v predškolskom a školskom veku považujeme za skorú pomoc diagnostiku a poradenstvo čo najskôr po avizovaní problémov zo strany školy. Najmä u žiakov v primárnom vzdelávaní je takáto rýchla pomoc kľúčová, nakoľko pri dlhšie trvajúcom zlyhávaní môže veľmi rýchlo nastúpiť odpor ku škole a s ním súvisiace problémy v správaní, ktoré sa spravidla naprávajú podstatne ťažšie. Dôležitým prvkom zabezpečenia skorej pomoci je tiež informovanie a vzdelávanie učiteľov v skorom odhaľovaní náznakov porúch a postihnutí, aby vedeli možné riziká identifikovať a poznali ďalší postup.
Externé faktory efektívneho špeciálnopedagogického poradenstva
1. Ochota rodiča spolupracovať
Naplnenie predpokladu závisí od osobnosti, od profesionálnych schopností špeciálneho pedagóga, a najmä od osobnosti rodiča, resp. rodičov. Postoje rodičov na škále od „Samozrejme, ako môžem svojmu dieťaťu pomôcť...“ po„Moje dieťa nemá žiadnu poruchu,...“ sa výrazne líšia. Úlohou špeciálneho pedagóga je nakloniť si rodiča k spolupráci v prospech dieťaťa. Je to však iba prvý krok. Ďalším a možno významnejším je motivovať rodiča k udržaniu spolupráce. Ide hlavne o prípady, kedy sa môže (celkom legitímne) rodičovi zdať, že napriek veľkému vynaloženému úsiliu nebadá u dieťaťa pokroky. Racionálne založených rodičov môže v tejto fáze povzbudiť kvantitatívna, ale aj kvalitatívna analýza progresu žiaka. Špeciálny pedagóg s ňou však musí počítať od úplného začiatku, aby mal relevantné vstupné dáta. Niektorých rodičov sa analýzy nedotýkajú natoľko, aby ich motivovali k spolupráci, vtedy je na mieste využitie afektívnej/emocionálnej stránky. Iní rodičia potrebujú vlastnú skúsenosť, ďalší poukázanie na fakty, perspektívy a pod.
2. Ochota školy a učiteľov spolupracovať na efektívnej edukácií
Ochota vedenia školy participovať na kvalitnejšom poradenstve a celkové ladenie pedagogického zboru voči integrácii/inklúzii je niečo tak fiktívne a fragilné, že dokáže stroskotať na jednom učiteľovi. Je veľmi dobré, ak vedenie školy spolupracuje s CŠPP, vedie svoj pedagogický zbor k chápaniu odlišností u žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami, povzbudzuje ich k formálnemu aj neformálnemu vzdelávaniu sa v tejto oblasti, zabezpečí školského špeciálneho pedagóga a aspoň morálne ocení snahu pedagógov vzdelávajúcich integrovaných žiakov. No napriek splneniu všetkého vymenovaného, môže proces kolabovať na osobnosti učiteľa. Rovnako to môže platiť naopak. Napriek vedeniu, ktoré je voči integrácii ladené negatívne, učiteľ na vyučovaní môže dotiahnuť inklúziu k dokonalosti. Pri zabezpečení tohto predpokladu je mimoriadne dôležité, aby vedenie CŠPP dokázalo efektívne komunikovať zámer práce svojich zamestnancov v danej škole tak, aby vedenie školy pochopilo, že zámerom CŠPP nie je nadpráca pre učiteľov, ale zabezpečenie pomoci pri vzdelávaní neštandardných žiakov. Ešte dôležitejšie je pomôcť učiteľom k nadobudnutiu vedomia, že dokážu pracovať s konkrétnym žiakom. Myslíme si, že každý učiteľ dokáže pracovať s akýmkoľvek postihnutým žiakom, ak má zabezpečenú dostatočnú podporu a je disponovaný (otvorený) práci s ním.
Úlohou špeciálneho pedagóga v tomto procese je poskytnutie podpory učiteľovi a jeho povzbudenie. Táto podpora nesmie zostať pri napísaní odporúčaní pre vzdelávanie žiaka.
Prakticky nie je možné detailne popísať, čo učiteľ má, a čo nemá so žiakom robiť. Preto za najvhodnejšie považujeme „face-to-face“ konzultovanie odporúčaní.
3. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie
Z personálneho zabezpečenia sa v súčasnosti javí ako nutnosť mať v škole zamestnaného školského špeciálneho pedagóga, príp. aspoň na čiastočný úväzok aj školského psychológa. Okrem jeho samotnej prítomnosti je ďalším míľnikom jeho etablovanie v rámci pedagogického zboru, ktorý záleží od vedenia školy, ale aj osobnostných a profesijných kvalít samotného zamestnanca. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že jeho prítomnosť v škole uľahčuje a zrýchľuje komunikáciu školy s centrom, vytvára možnosti pre intenzívnejšie intervencie a v neposlednom rade pomáha učiteľom vzdelávajúcich integrovaných žiakov. 
K ďalším zamestnancom zefektívňujúcim vzdelávanie týchto žiakov, a do istej miery aj poradenský proces, patrí asistent učiteľa. V poslednej dobe zaznamenávam nárast asistentov učiteľa v základných a stredných školách, čo vnímame ako veľmi pozitívny trend. Zároveň s ním prichádza, na Slovensku veľmi málo pertraktovaná, nová požiadavka na špeciálnopedagogické poradenstvo – poradenstvo asistentom učiteľa a učiteľom, ktorí majú v triede asistenta. Je to fenomén, ktorý môžeme riešiť iba vysoko individuálne a závisí aj od druhu a stupňa postihnutia žiaka. U diagnóz, pri ktorých asistent pomáha prekonávať architektonické a komunikačné bariéry, býva poradenstvo asistentovi zväčša bez väčších ťažkostí.
Ako zložitejšia výzva sa javí poradenstvo asistentom učiteľa, ktorí majú v triede dieťa s autizmom, pervazívnymi vývinovými poruchami, poruchami aktivity a pozornosti, poruchami učenia. V týchto prípadoch je najnižšie odborne vzdelaný pedagogický zamestnanec určený pre pomoc deťom, ktoré majú tie najvyššie požiadavky na odbornosť. Ideálne by bolo mať v takýchto triedach špeciálneho pedagóga.
Materiálno-technické zabezpečenie školy je tiež jedným zo zásadných predpokladov. Mnohé školy majú zabezpečený bezbariérový prístup, interaktívne tabule v triedach, IKT pomôcky a iné. Pre efektívne poradenstvo by mal špeciálny pedagóg poznať tieto špecifiká, aby odporúčania boli v reálnom kontexte. Rovnako by mal mať prehľad o ponúkaných pomôckach na trhu, alebo lepšie, ak je to možné, ako vyrobiť podobnú pomôcku.
Ďalšou možnosťou poradenstva v tejto oblasti je upozorňovanie riaditeľov škôl na vypísané projektové výzvy, prostredníctvom, ktorých vedia zabezpečiť ich zakúpenie. Jednou z najjednoduchších možností sú rozvojové projekty, na ktoré výzvy vypisuje MŠVVaŠ SR každoročne na jar.
Dôležité je aj materiálno-technické, finančné a personálne zabezpečenie rodiny. Špeciálny pedagóg by mal vedieť:
- s kým sa dieťa najčastejšie učí,
- či má osobného asistenta a
- orientačnú finančnú situáciu.
Ak sa dieťa doma pravidelne učí so starším súrodencom alebo starým rodičom, je neefektívne konzultovať postupy pri domácej príprave s otcom. Obdobne aj pri odporúčaní pomôcok, ak poznáme rodinnú situáciu, môžeme poradiť takú pomôcku, ktorú si rodičia môžu dovoliť a pod. V prípade pomôcok je vynikajúcim spôsobom zabezpečenia rozvoja dieťaťa s postihnutím (najmä raného veku) naučiť rodičov využívať zdroje (pomôcky, materiál a techniku, ktorú už vlastnia), kedy im špeciálny pedagóg odporučí vhodné využitie. Napr. v prípade tabletov – odporučí vhodné aplikácie; v prípade hračiek odporúči ich terapeutické využitie a pod.
4. Možnosti operatívnej participácie viacerých odborníkov
Tento predpoklad je závislý od miesta bydliska a školy. Vo väčších mestách (krajských) nie je taký problém so zabezpečením spolupráce s klinickým pracoviskom, špecializovaným diagnostickým pracoviskom, svojpomocnými skupinami rodičov, ale aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré poskytujú služby osobám s postihnutím (napr. OZ Myslím, OZ Bol raz jeden človek, Centrá ranej starostlivosti, ZPMP, Úniou nevidiacich a slabozrakých a pod.). V malý obciach je to o niečo náročnejšie, ale vďaka internetu možno rodičom odporučiť, na koho sa obrátiť. Preto je viac ako vhodné, poznať ich a vytvárať priestor pre spoluprácu.Príklad č. 1: Alfréd (bydlisko a ZŠ v meste s CŠPP)
Alfréd bol klientom centra od svojich štyroch rokov pre narušenú komunikačnú schopnosť, ktorá bola úspešne eliminovaná po dvoch rokoch pravidelných intervencií u logopedičky. Do opätovnej starostlivosti sa dostal už v prvom ročníku pre ťažkosti s písaním a čítaním.
Nasledoval štandardný diagnostický postup:
- Anamnestický rozhovor s rodičom– Matka podrobne popísala Alfrédove problémy, spôsob domácej prípravy a jeho vzťah k škole. V tomto prípade neboli potrebné hlbšie anamnestické zisťovania, nakoľko dôležité fakty z raného a predškolského vývinu boli popísané v dokumentácii.
- Vyžiadanie si pedagogickej diagnostiky– Triednej učiteľke bola zaslaná na vyplnenie „pozorovacia schéma“. Nakoľko je centrum vzdialené od školy iba približne 1 km, bolo dohodnuté stretnutie s triednou učiteľkou, na ktorom sa podrobne prebrali Alfrédove výsledky a správanie v škole. Triednou učiteľkou bol označený ako nepozorný, lenivý, neochotný učiť sa a sústavne narušujúci pedagogický proces v triede.
- Psychologické vyšetrenie bolo vykonané ambulantne.Zo záveru vyberáme: Všeobecná úroveň rozumových schopností v pásme nadpriemeru, relatívne vyrovnané jednotlivé zložky, susp. poruchy učenia.
- Špeciálnopedagogické vyšetrenie bolo realizované na dvoch diagnostických stretnutiach v centre.
- Konziliárne zhodnotenie– Stretnutie logopedičky, psychologičky a špeciálneho pedagóga s cieľom čo najobjektívnejšie posúdiť výsledky vyšetrení a určiť terapeutický program. Záver: Alfréd je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi z vývinových porúch učenia – dyslexie, dysgrafie a dysortografie.
- Oboznámenie rodiča s výsledkami vyšetrení a navrhnutie ďalšieho postupu– Matke boli oznámené výsledky vyšetrení, navrhnutý individuálny terapeutický program, vzdelávanie formou individuálnej integrácie v doterajšej triede a objasnila sa úloha rodičov v procese odstraňovania vplyvov poruchy.
- Oboznámenie školy o špeciálnych edukačných potrebách žiaka– So súhlasom matky na osobnej konzultácii v škole bola informovaná o výsledkoch aj triedna učiteľka. Bola podrobne oboznámená s vplyvom diagnózy na edukačný proces. Zároveň boli prekonzultované kompenzačné pomôcky a pedagogické postupy, ktoré je schopná škola alebo priamo triedna učiteľka Alfrédovi poskytnúť. Po určení príčin ťažkostí nasledovala realizácia terapeutického programu, do ktorého boli zahrnutí všetci odborní zamestnanci, ktorí sa podieľali na diagnostike. 
Logopedička zabezpečovala fixáciu korigovanej výslovnosti a rozvoj expresívnej stránky reči, psychologička intervencie s využitím neurofeedbacku, špeciálny pedagóg odborné intervencie zamerané na rozvoj grafomotoriky, čitateľských schopností a pravopisu. Rodičia zabezpečovali domáce cvičenia na rozvoj percepcie, pomôckami, ktoré im centrum zapožičalo. Pomoc pri vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu prebehla e-mailovou komunikáciou, nakoľko odporúčania k tvorbe IVVP boli popísané v správe zo špeciálnopedagogického vyšetrenia a prekonzultované osobne. Operatívna pomoc pri edukácii žiaka je zabezpečená poskytnutím priameho kontaktu na odborného zamestnanca, ktorý Alfréda vyšetroval a je mu poskytnutá možnosť konzultácie telefonicky, mailom, osobne (v priestoroch školy, v centre), sprostredkovane cez špeciálnu pedagogičku centra, ktorá priamo v škole zabezpečuje špeciálnopedagogickú podporu (1 x týždenne 2 hod.). V súčasnosti je Alfréd už iba v starostlivosti špeciálneho pedagóga (1x týždenne individuálna intervencia a 1x mesačne konzultácia s matkou). V škole prospieva primerane.Príklad č. 2: Benjamín (bydlisko a ZŠ vzdialené od CŠPP, školský špeciálny pedagóg)
Benjamín býva v obci vzdialenej od centra viac ako 20 km, kde navštevuje základnú školu, ktorú minimálne 1x mesačne navštevujeme kvôli klientom, ktorí sú v nej vzdelávaní. Jej súčasťou je materská škola, v ktorej logopedičky centra poskytujú deťom logopedickú starostlivosť. Benjamína pre ťažkosti v učení školská špeciálna pedagogička vytipovala ako žiaka, ktorého problémy v škole môžu byť spôsobené poruchou učenia.
Nasledoval postup:
- Anamnestický rozhovor s rodičom a psychologické vyšetrenie– Školská špeciálna pedagogička dohodla s matkou stretnutie na pôde školy a súhlas s diagnostikou. Kvôli šetreniu času a prostriedkov na dohodnutý termín boli z centra naraz vyslaní špeciálny pedagóg a psychológ. Dieťa prišlo v sprievode rodiča. Psychologička oboznámila matku s postupom a spolu s Benjamínom odišli do určenej miestnosti, kde prebehla diagnostika. Špeciálny pedagóg zatiaľ zosnímal dôležité anamnestické údaje a zistil pohľad matky na ťažkosti v jeho vzdelávaní. Zo záveru psychologickej diagnostiky vyberáme: Všeobecná úroveň rozumových schopností sa nachádza v strednom pásme priemeru v porovnaní s populačnou normou s výrazne nevyrovnanými zložkami. Oslabenie pamäti.
- Vyžiadanie pedagogickej diagnostiky– Po odchode matky nasledovali konzultácie so školskou špeciálnou pedagogičkou a triednou učiteľkou. Ich súčasťou bola okrem vyplnenia „pozorovacej schémy“ a štandardizovaného dotazníka, aj analýza prác žiaka (diktátov, slohov, poznámok, písomiek a kresieb).
- Špeciálnopedagogické vyšetrenie– V ďalšom dohodnutom termíne nasledovalo špeciálnopedagogické vyšetrenie, ktoré potvrdilo prítomnosť porúch učenia – dyslexie a dysortografie.
- Konziliárne zhodnotenie– Psychológ a špeciálny pedagóg na základe výsledkov vyšetrení zhodne konštatovali, že Benjamín je žiak so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vyplývajúcimi z porúch učenia.
- Oboznámenie rodiča s výsledkami vyšetrení, navrhnutie ďalšieho postupu, oboznámenie školy so špeciálnymi edukačnými potrebami žiaka prebiehalo v škole, kde bola pozvaná matka. Najskôr bola samostatne oboznámená s interpretáciou diagnostických vyšetrení a návrhom spôsobu vzdelávania. Matka súhlasila so vzdelávaním Benjamína formou individuálnej integrácie. K rozhovoru bola prizvaná triedna učiteľka a školská špeciálna pedagogička, ktoré boli tiež oboznámené s výsledkami a konkrétnymi špecifikami Benjamínovej poruchy. Spoločne bol dohodnutý jednotný postup, ktorý sa minimálne polročne prehodnotí.
Benjamínov individuálny terapeutický plán bol zostavený s akcentom na prácu doma a v škole. Centrum v ňom zohráva podpornú (materiálno-technickú a metodickú) a evalvačnú úlohu. Dôvodom pre takéto nastavenie bolo, že škola disponuje skúsenou školskou špeciálnou pedagogičkou a špeciálny pedagóg centra z časových i ekonomických dôvodov nemôže pravidelne navštevovať školu častejšie ako 1 x mesačne. Operatívna pomoc pri edukácii žiaka je zabezpečená poskytnutím priameho kontaktu na špeciálneho pedagóga centra rodičom i škole, pravidelnými návštevami školy (mesačne) a evalvačnými stretnutiami (štvrťročne).Príklad č. 3: Cyril (bydlisko a ZŠ vzdialené od CŠPP, bez školského špeciálneho pedagóga)
Cyril pochádza z obce 15 km vzdialenej od CŠPP. Na vyšetrenie ho odporučili na základe neuspokojivých výsledkov vo viacerých predmetoch. Priebeh diagnostiky aj výsledky boli obdobné ako u Alfréda. Rozdiel bol v poskytnutí následnej poradenskej podpory. Oboznámenie školy o výsledkoch vyšetrenia prebiehalo priamo v škole, kde bolo dohodnuté stretnutie s výchovnou poradkyňou a triednou učiteľkou. Na stretnutie prišla aj riaditeľka školy, ktorá vyjadrila presvedčenie, ktoré sa neskôr zhodovalo s realitou, že rodičia si nebudú môcť dovoliť pravidelné dochádzanie na intervencie a škola si nemôže dovoliť špeciálneho pedagóga. Nakoľko v danej škole je vzdelávaných viac klientov, ktorých rodičia prejavili záujem o špeciálnopedagogické intervencie a kolektív školy (vrátane pedagogických asistentov) vyjadril akútnu potrebu pravidelnej konzultácie, vedenie centra rozhodlo o poskytnutí špeciálnej pedagogičky pre školu na dva dni mesačne. Riaditeľka školy pravidelne zasiela vedeniu centra rozpis potrebných konzultácií a individuálnych intervencií, aby bola spolupráca efektívna.
Cyril postupuje podľa IVVP, 2x do týždňa má zabezpečené odborné intervencie, jeho učitelia majú možnosť konzultovať svoje postupy a zapožičiavať si materiály.
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