Závěr
Vážení čtenáři,
věříme, že prostudování textu vám rozšířilo vaše znalosti a prohloubilo orientaci v oblasti speciální pedagogiky. V tomto, v pořadí druhém, textu s názvem Poradenství pro osoby se speciálními
vzdělávacími potřebami, jsme se zaměřili na průřez oblastí poradenství. Schopnost orientace v systému poradenských služeb je vnímána, v době integračních snah, jako nezbytná součást profesní
kvalifikace dnešního pedagoga.
Prostudováním publikace a absolvováním kurzu jste získali základní přehled o jednotlivých typech
poradenských služeb napříč věkovým spektrem, typem a stupněm zdravotního postižení, jakož i poradenstvím v jednotlivých resortech (MPSV, MŠMT a MZ), včetně neziskového sektoru. Seznámili
jste se s poskytovanými službami nejen jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i jejich
rodinám a také pedagogům. Autoři kapitol si nekladli za cíl plně obsáhnout oblast poradenství
v celé její šířce a podrobně charakterizovat speciální intervenci, ale snažili se podat vstupní vhled
do okruhu jednotlivých typů poradenských služeb.
V každé kapitole vám předkládáme i nabídku řady dalších publikací a informačních zdrojů, ve kterých můžete nalézt detailnější informace. Nebojte se je využít, umožní vám hlubší vhled, kvalitnější
komunikaci a napomohou efektivněji řešit případné problémy. Speciálněpedagogická problematika
není zcela jistě konstantní a strnulá, ale naopak předpokládá neustálé rozšiřování a aktualizaci poznatků a jejich ověřování při aplikaci v praxi. Doufáme, že se vám nyní budou mnohem snadněji
řešit problematické situace, které se mohou v souvislosti s edukačním procesem žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami vyskytnout. Věříme, že kurzy i publikace přispějí k vaší hlubší
orientaci v problematice, o které se v současné společnosti neustále diskutuje, ale bohužel ne vždy
je odpovídajícím způsobem řešena. Platné legislativní předpisy a nařízení nemohou pro osoby se
speciálními vzdělávacími potřebami vytvořit odpovídající podmínky, pokud je náležitým způsobem
neuchopí všechny zúčastněné a zodpovědné osoby, tedy i vy, pedagogičtí pracovníci středních škol
a druhého stupně základních škol v Olomouckém kraji.
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