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Iz recenzij
Učbenik z naslovom »Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne«, avtorjev Maje Burian in Boruta Pistotnika je dobrodošla noviteta, saj dopolnjuje skromno domačo študijsko literaturo na področju poučevanja gibalnih aktivnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo.
Čeprav je učbenik v prvi vrsti namenjen študentom, ki se bodo pri svojem delu profesionalno ukvarjali s poučevanjem gibalnih aktivnosti za slepe in slabovidne, je uporaben tudi za
vse, ki s slepimi in slabovidnimi že delajo. Učbenik je napisan pregledno, strokovno in prijetno, s ciljem prispevati znanja za strokovno delo s slepimi in slabovidnimi v praksi, zato ga z
veseljem pozdravljam in predlagam njegovo izdajo.
Izr. prof dr. Rajko Vute
Brez gibalno/športne kulture si ne moremo zamisliti kulturnega ljudstva ali kulturnega posameznika. Stopnje razvitosti gibalno/športne kulture pa ne ocenjujemo le po številu vrhunskih športnikov ali rekorderjev, temveč tudi po razvitosti gibalnih navad in po čim višjem
odstotku prebivalcev, ki se redno ukvarjajo z gibanjem in s športom. Pri tem ne smemo izključiti invalide, za katere je Svet Evrope že leta 1995 sprejel dokument, v katerem vlade članic Evropske skupnosti spodbuja, da podprejo šport za te posameznike. Zavedati se moramo, da je upoštevanje priporočil odvisno od splošne razvitosti neke dežele, dosežene ravni
športne kulture ter odnosa do drugačnosti in ozaveščenosti ljudi nasploh.
Učbenik je namenjen vsem tistim pedagoškim delavcem, ki vodijo športne programe v šoli,
društvih ali bodo v prihodnje imeli vključene učence s slepoto in slabovidnostjo v športno
vadbo. Prav gotovo bodo največ pridobili otroci in mladostniki, ki bodo skozi igrice razvijali fino in grobo motoriko ter druge potenciale, ki jim bodo omogočali lažje delo v šoli in
uspešnost v življenju.
Izr. prof. dr. Tjaša Filipčič
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