30. september in 1. oktober 2022

Drugo obvestilo
Šesta mednarodna
konferenca o specifičnih
učnih težavah

»Specifične učne težave in
izzivi današnjega časa«.

Od prve mednarodne konference o specifičnih učnih težavah, ki jo je leta 2002 organiziralo
Društvo Bravo, je minilo že 20 let. Letos bo tako v organizaciji Društva Bravo in Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani potekala že šesta mednarodna konferenca o specifičnih učnih
težavah z naslovom »Specifične učne težave in izzivi današnjega časa«. Konferenca bo v petek,
30. septembra, in soboto, 1. oktobra 2022, na Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16 v
Ljubljani.
Na tokratnem znanstveno-strokovnem srečanju se bomo posvetili nekaterim perečim
aktualnim izzivom, povezanim s specifičnimi učnimi težavami (SUT) ter posledicam dejavnikov
in okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19 na duševno zdravje, socialno-emocionalne stiske
in zmanjšane gibalne zmožnosti učencev, dijakov in študentov s SUT, na učenje (posebno na
področju matematike), poučevanje (vpliv digitalne tehnologije) kot tudi na organizacijo in
izvajanje pomoči in podpore v osnovnih (petstopenjski model odziv na obravnavo) in srednjih
šolah ter visokošolskih ustanovah.
Učenci, dijaki in študenti s SUT, posebno s sopojavljanjem, potrebujejo zaradi nevrobiološko
pogojenih primanjkljajev na področju pozornosti in načrtovanja, predelovanja informacij,
pomnjenja, samouravnavanja čustev in vedenja po dolgotrajnem obdobju poučevanja na
daljavo in številnih karantenah več prilagoditev kot vrstniki, pa tudi strokovno domišljene in
preverjene ciljno usmerjene ukrepe. Sklepamo lahko, da učenci, dijaki in študenti s SUT
doživljajo veliko frustracij, tesnobe in potrtosti zaradi izobraževalne neuspešnosti, zato je treba
izboljšati njihovo učno učinkovitost ter zmožnost obvladovanja čustvenih izzivov.
Na konferenci bodo raziskovalci, šolski strokovni delavci in osebe s SUT ter starši identificirali
najbolj kritične probleme, izmenjali dobre rešitve in skupno iskali poti do učinkovitih strategij
odkrivanja, obravnave, poučevanja ter uspešnega socialno-emocionalnega vključevanja, ki
zmanjšujejo vpliv izzivov današnjega časa na prihodnost učencev, dijakov in študentov s SUT.
www.drustvo-bravo.si
drustvo.bravo@guest.arnes.si



Tuji predavatelji








Vabljeni na konferenco!

dr. Maria Chiara Passolunghi (Italija): Kognitivni mehanizmi, na katerih temeljijo

matematični dosežki posameznikov s specifičnimi učnimi težavami
dr. Judit Kormos (Združeno kraljestvo): Čas izzivov – vključevanje učencev s specifičnimi
učnimi težavami v učenje jezikov
dr. Christian Fischer (Nemčija): Dvojna izjemnost: nadarjeni otroci s specifičnimi
učnimi težavami s posebnim poudarkom na disleksiji
dr. Sven Lychatz (Nemčija): Dejavniki, ki vplivajo na razumevanje učne snovi pri
"šolanju na domu", in ugotovitve za delo z učenci s specifičnimi učnimi težavami med
in po obdobju poučevanja na daljavo
dr. Zrinjka Stančić (Hrvaška): Vpliv pandemije COVID-19 na inkluzivno izobraževanje
dr. Mirjana Lenček, Jelena Kuvač Kraljević (Hrvaška): Disleksija, diagnoza, dilema –
dinamika dveh testov: Chip in Chip

 dr. Mirjana Lenček, Marija Jozipović, Gordana Hržica, Sara Košutar (Hrvaška):
Ključavnica, ki jo je treba odkleniti: ključ za ključno besedo

Nekateri slovenski predavatelji

 Anica Mikuš Kos, dr. med., spec. psih.: Naravni viri psihosocialne pomoči otrokom s










specifičnimi učnimi težavami
dr. Simona Tancig: Učenje na daljavo – COVID-19, naši možgani, učna
(ne)uspešnost in priporočila
dr. Lidija Magajna: Pomen diagnostičnega ocenjevanja kognitivnih profilov pri
specifičnih motnjah učenja za izboljšanje učnih izkušenj in premagovanje
izobraževalnih in psihosocialnih posledic pandemije COVID-19
dr. David Gosar: COVID-19 in psihološko sledenje otrok z multisistemskim vnetnim
sindromom
dr. Mateja Hudoklin: Vpliv pandemije COVID-19 na duševno zdravje otrok in
mladostnikov
dr. Suzana Pulec Lah in dr. Milena Košak Babuder: Soustvarjanje programov pomoči
in podpore z učenci s PPPU in njihovimi starši
dr. Natalija Vovk Ornik: Izzivi na področju vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, ki so se pokazale v času pouka na
daljavo
dr. Uroš Ocepek: Če dijak sprejme sebe, bo sprejel tudi druge – opolnomočenje
dijakov pri skupinskem projektnem delu

 Nermin Bajramović: Prednosti in pomanjkljivosti dela na daljavo pri poučevanju
matematike

Kotizacija
Aktivni udeleženci na konferenci*

(Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v program
konference je 20. 6. 2022)

Zgodnja prijavi
do 15. junija

Prijava po 15.
juniju

150

Člani društva Bravo

150

170

Študenti

50

70

Udeleženci (nečlani društva Bravo)

170

190

Udeleženci (en dan)

90

110

Podatki za plačilo: Društvo Bravo, Gotska 18, 1000 Ljubljana
Namen: Plačilo kotizacije; IBAN: SI56 0201 9009 1383 807; Sklic: 00 30012022
Plenarna predavanja vabljenih slovenskih in tujih strokovnjakov bodo v petek in soboto
dopoldne, v popoldanskem času obeh dni konference pa bodo predstavitve novejših slovenskih
raziskav s področja specifičnih učnih težav in izzivov pandemije COVID-19.
Vabilo s podrobnim urnikom konference bomo objavili konec meseca avgusta 2022 na spletni
strani društva Bravo: www.drustvo-bravo.si

Informacijam o konferenci lahko sledite na spletni povezavi 6. Bravo konferenca

