Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
Z veseljem vas obveščamo, da smo prenovili program SNAP. Sedaj je del programskega paketa SNAP-Združen,
ki je sestavljen iz:



SNAP-3, ki omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav in njihovih dejavnikov
ter
SNAP–Vedenje (kratko SNAP-V), ki omogoča prepoznavanje socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka
in mladostnika ter nudi praktične strategije za spopadanje z njimi.

NAMEN (uporabnost)
SNAP-3 daje strukturiran profil za 24 področij specifičnih učnih težav in z njimi povezanih dejavnikov, vključno
s samopodobo/samospoštovanjem:
♪ Težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo (Motnja pomanjkljive pozornosti (ADD); Hiperaktivnost;
Impulzivnost),
♪ Razvojna motnja koordinacije oz. dispraksija (Težave z gibanjem, ravnotežjem, koordinacijo in
načrtovanjem; Težave s senzorno integracijo in težave zaradi senzorne preobčutljivosti; Težave z
nehotenim govorom oz. gibi; (Disgrafija)),
♪ Diskalkulija,
♪ Težave s pismenostjo (Branje; Zapisovanje; Disgrafija; Hiperleksija – specifična motnja razumevanja;
Fonološke težave),
♪ Težave z delovnim spominom (Težave s slušnim delovnim spominom; Težave z vidnim delovnim
spominom),
♪ Težave s hitrostjo obdelave,
♪ Težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem,
♪ Težave z govorjenim jezikom (Fonološke težave; Težave z govornim izražanjem in razumevanjem;
Težave s slušno obdelavo informacij; (Slušni delovni spomin)),
♪ Vizualne težave in težave z obdelavo vidnih informacij (Težave z vidnim sledenjem in očesno kontrolo;
Meares-Irlen sindrom; Vidno-zaznavne neverbalne težave; (Vidni delovni spomin)),
♪ Pomanjkanje nujnih maščobnih kislin,
♪ Znižana samopodoba/samospoštovanje (Socialna; Šolska).
SNAP-V zajame za vsakega učenca lastno kombinacijo socialnih, čustvenih in vedenjskih težav, ki jih lahko
strnemo na tri širša področja:
♪ Odnos do sebe (Anksioznost; Navzven usmerjena jeza; Vase usmerjena jeza; Depresivnost),
♪ Odnosi z vrstniki (Pomanjkanje prijateljstev; Instrumentalna agresivnost; Iskanje pozornosti pri
vrstnikih; Povzročanje bolečine vrstnikom),
♪ Odnosi z odraslimi (Iskanje pozornosti pri odraslih; Kljubovanje odraslim; Pretirana odvisnost od
odraslih; Povzročanje bolečine odraslim).

VPRAŠALNIKI
SNAP-3:
Vprašalnik za oceno učenca,
Vprašalnik Družinski podatki,
Vprašalnik Kakšen sem?
SNAP-V:
Vprašalnik o vedenju otroka V ŠOLI,
Vprašalnik o vedenju otroka DOMA,
Vprašalnik Kakšen sem?
STAROST
SNAP-3: Namenjen je sistematičnemu pregledu učnih težavah in dejavnikov učencev, starih od 5 do 14 let.
SNAP-V: Namenjen je prepoznavanju socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka, starih od 5 do 16 let, ter
nudenju strategije za spoprijemanje z njimi.
UPORABNIKI
SNAP-3 je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom in psihologom, ki delajo v vrtcu,
osnovni šoli ali šoli s prilagojenim programom ali v zunanji ustanovi (zdravstvo sociala) pa tudi pedagogom, ki
imajo najmanj tri leta izkušenj s populacijo s specifičnimi učnimi težavami in se na tem področju tudi strokovno
izpopolnjujejo.
SNAP-V je namenjen svetovalnim delavcem v šoli (socialni pedagogi, psihologi, pedagogi, specialni in
rehabilitacijski pedagogi, socialni delavci in inkluzivni pedagogi) oz. izvajalcem dodatne strokovne pomoči za
pomoč otrokom v šoli in doma ali izvajalcem pri obravnavi otroka v zunanji ustanovi (npr. zdravstvo, sociala).

Dušica Boben
Ljubljana, 17. januarja 2019

Organizirali bomo dvodnevno usposabljanje SNAP-Združen, ki ga bo vodila
univerzitetna profesorica defektologije Pika Polona Bižal.
Več podatkov najdete na www.center-pds.si. Prisrčno vabljeni.

NAROČILNICA
Ustanova (plačnik): ________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Davčni zavezanec:

DA NE

Davčna številka: _____________________ Telefon: __________________

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): ______________________________________
Telefon: _____________________ e-naslov: ____________________________________________________
KOL.

CENA BREZ DDV

CENA Z DDV
9,5 % oz. 22 % za
gradivo označeno z *

441,92

521,40

300,00

366,00

Priročnik SNAP-3

50,00

54,75

Priročnik SNAP-V

30,00

32,85

Vprašalnik za oceno učenca (SNAP-3)

2,63

2,88

Vprašalnik Družinski podatki (SNAP-3)

0,73

0,80

Vprašalnik Kakšen sem? (SNAP-3 in SNAP-V)

0,73

0,80

Vprašalnik o vedenju otrok doma (SNAP-V)

1,46

1,60

Vprašalnik o vedenju otroka v šoli (SNAP-V)

2,19

2,40

100,50

122,61

NAROČAMO GRADIVO (vse cene so v evrih)

Začetni komplet SNAP-Združen (program SNAP-Z in 2-letna licenca*,
priročnik SNAP-3, priročnik SNAP-V, po 10 vprašalnikov vsake oblike)
Računalniški program SNAP-Združen (2-letna licenca)*

podaljšanje licence za dve leti*

Za uporabnike z aktivno licenco programa SNAP do 30. 6. 2019 nudimo še posebne ugodnosti:

 Imamo aktivno licenco za računalniški program SNAP (do ______________), a bomo začeli uporabljati
SNAP-Združen. Odštejte nam sorazmeren delež cene podaljšanja licence (2,80 EUR + DDV na mesec).
Uveljavljamo 20 % popust.

 Vračamo stari priročnik SNAP. Zamenjajte ga za novi priročnik SNAP-3 z 20 % popustom.
 Vračamo stare, še ne porabljene, Vprašalnike za oceno učenca in Vprašalnike Družinski podatki. Prosimo,
brezplačno jih zamenjajte za nove!
Kraj in datum: _________________

Podpis odgovorne osebe in žig: ________________

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno izjavo
uporabnika (http://www.center-pds.si/dokumenti/izjava.pdf).

Podpis uporabnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za
izdajo naročila.

