Otázky ... rodičov ... z praxe špeciálno-pedagogického poradenstva
Má moje dieťa dyslexiu ak nesprávne číta alebo píše?
Rodičia nemusia hneď myslieť na diagnózu niektorých zo špecifických vývinových porúch
učenia (ŠVPU), ako je dyslexia ( porucha čítania), dysgrafia ( porucha písania), dysortografia
( porucha pravopisu), dyskalkúlia ( porucha matematických schopnosti).
Slabší čitatelia a pisatelia vyžaduj v prvom ročníku viac času na precvičovanie postrehovania
jednotlivých hlások a slabík, uvoľnenejšiu ruku pri nácviku písania, častejšie a krátke
opakovanie mechanických pamäťových spojov.
Aké sú príčiny špecifických vývinových porúch učenia ?
Pri príčinách hovoríme ako o rôznorodých, u každého dieťaťa môžu byť na inom podklade.
Odporúčame vysvetlenie špeciálnym pedagógom, ktorý s dieťaťom pracuje.
Napr. jednou z príčin môže byť nezrelosť niektorých psychických funkcií. Špecifická
porucha učenia môže súvisieť aj s oneskoreným vývinom reči alebo s nevýhodnou skladbou
kognitívnych ( poznávacích) funkcií.
Čo máme urobiť najskôr?
Pri zistení ťažkosti v čítaní , resp. písaní, matematike by sa mal rodič obrátiť na vyučujúceho
pedagóga. Cieľom prvých pedagogických opatrení je docvičiť základy čitateľských
a pisateľských zručností a získať ako rodič pedagogický vzhľad do ťažkosti dieťaťa.
V škole aj doma je potrebné venovať dieťaťu asi 3 mesiace zvýšenú starostlivosť.
Pri pretrvávajúcich ťažkostiach sa rodič, pedagóg môže obrátiť na centrum pedagogickopsychologického poradenstva v mieste bydliska.
K špecifickej vývinovej poruche učenia sa vyjadrí špeciálny pedagóg v CPPPaP, po
špeciálno-pedagogickej diagnostike, ktorej predchádza vždy psychologické vyšetrenie
v CPPPaP. Vyžaduje sa konzultácia s rodičmi a vyučujúcim pedagógom
Obvykle špeciálny pedagóg požiada žiada rodičov , aby si zabezpečili vyšetrenie zraku,
sluchu, prípadne aj neurologické vyšetrenie.
Na prvé vyšetrenie odporúčame rodičom priniesť ukážky školských prác a domáce práce
dieťaťa z jazyka slovenského, „diktátove zošity“, zošity z matematiky a žiacku knižku. Dieťa
absolvuje psychologické vyšetrenie a podľa jeho výsledkov tiež špeciálno-pedagogické
vyšetrenie. Závery a odporúčania so súhlasom rodičov posielame základnej škole.
Môžeme dieťaťu so špecifickými vývinovými poruchami učenia vôbec pomôcť?
Nápravných krokov je pomerne dosť. V CPPPaP špeciálni pedagógovia odporúčajú niektoré
z nápravných, korekčných techník pre činnosti doma.
Tiež informujú o možnosti reedukácie priamo v Centre (so súhlasom rodičov).
Služby v CPPPaP sú bezplatné.
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