SPOŠTOVANI!

Priročnik z naslovom DODATNA STROKOVNA POMOČ IN PRILAGODITVE pri vzgoji in izobraževanju
otrok s posebnimi potrebami avtorja dr. Božidarja Opare je več kot koristno strokovno gradivo, ki bo
pomagalo razumeti ključne pojme pri inkluziji otrok s posebnimi potrebami in dalo napotke načrtovalcem in
izvajalcem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve
so osnovni pogoji za inkluzijo otrok s posebnimi potrebami v šolski sistem. Priročnik obravnava vse
bistvene sestavine dodatne strokovne pomoči in prilagoditev in bralcem ponuja znanja in veščine za
vzgojno-izobraževalno delo z vsemi vrstami otrok s posebnimi potrebami.
Vsebina priročnika dr. Opare zajema celotno konceptualizacijo dodatne strokovne pomoči, njenih nalog in
ciljev. V njem avtor podrobno opiše tudi prilagajanje vzgojno-izobraževalnega dela za otroke s posebnimi
potrebami, spremljanje tega in evalvacijo. Daje pojasnila o razvoju in uporabi podpornih oblik, usmerjanju
v programe, oblikovanju dodatne strokovne pomoči in prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Podrobno je zajeta tudi izdelava individualiziranega programa kot operativnega načrta za delo z otrokom
s posebnimi potrebami.
Po mnenju doc. dr. Aksinje Kermauner je priročnik dr. Opare izredno uporaben vodnik po včasih težko
razumljivih poteh inkluzivnega šolanja in bo v veliko pomoč pri razumevanju inkluzivnih procesov.
Priročnik dr. Opare naj bi uporabljali vzgojitelji, učitelji, profesorji, ravnatelji, starši, specialni in rehabilitacijski
pedagogi, inkluzivni pedagogi, socialni pedagogi, skratka strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi
potrebami, in še mnogi drugi, tisti, ki sobivajo z osebami s posebnimi potrebami.

NAROČILNICA
Nepreklicno naročam(o)_____ izvod(ov) priročnika DODATNA STROKOVNA POMOČ IN
PRILAGODITVE pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.
Priročnik pošljite na naslov:			

ID za DDV:
(naročnik)
(polni naslov)

Ceno priročnika v višini 21,90 EUR z DDV bom(o) poravnal(i) v osmih dneh po prejemu računa. Cena ne
vključuje poštnine. Naročilnica zavezuje založnika in naročnika za dobavo oziroma plačilo po dogovorjenih
pogojih.
Datum:								

Podpis:

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov založnika: CENTERKONTURA, d. o. o, Linhartova cesta 51, 1000
Ljubljana, po e-pošti: info@centerkontura.si ali po faksu: 01 280 34 51.
http:// www.centerkontura.si

