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POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA BRAVO – DRUŠTVA ZA POMOČ OTROKOM
IN MLADOSTNIKOM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI ZA LETO 2021
Vpliv COVID-19 na dejavnosti društva Bravo
V leta 2021 so bile možnosti organizacije dejavnosti našega društva okrnjene, saj so bile
močno pod vplivom pandemije COVID-19. Velik del spomladanskega obdobja so se učenci in
dijaki izobraževali na daljavo. V jesenskem obdobju pa so bili številni tudi več tednov doma
zaradi karanten. Stiske učencev in dijakov, še posebno tistih s specifičnimi učnimi težavami,
zaradi izobraževalnih in socialno-emocionalnih razlogov , so bile v iztekajočem letu velike, zato
potrebujejo več podpore in pomoči v domačem in šolskem okolju. Zaradi šolanja na daljavo in
karanten pa so bili močno obremenjeni tudi starši in učitelji, zato so manj sodelovali pri
načrtovanih dejavnostih društva.

Predavanja in seminarji
23. marca 2021 smo poslušali predavanje Anice Mikuš Kos, dr. med. spec. pediatrije, spec.
psihiatrije, ki je predstavila zelo aktualno temo z naslovom Pomoč otrokom s specifičnimi
učnimi težavami v času pandemije. V času pandemije se je namreč močno povečalo število
otrok in mladostnikov, ki doživljajo hude čustvene stiske in težave pri učenju. Na osnovi svojih
bogatih izkušenj je predavateljica predstavila svoj pogled na nastale stiske in posredovala
številne dragocene nasvete za starše in strokovne delavce. Predavanje je potekalo na daljavo
preko ZOOM-a.
12. oktobra 2021 je Karmen Korez, razredna učiteljica imela v živo predavanje z naslovom
Kdaj in na kakšen način moram biti otroku v oporo? Njena profesionalna pot je povezana s
poučevanjem v prvem triletju v osnovni šoli, kjer se dnevno srečuje z otroki s specifičnimi
učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami. Na svoji profesionalni poti je opravila tudi
izpit za šolskega inšpektorja, kar ji olajša razumevanje šolskih zakonov in pravilnikov. S tem
svojim znanjem svetuje številnim staršem. Poznavanje pravnih osnov pomembno vpliva na
hitrejše uresničevanje prilagoditev v procesu poučevanja otrok in mladostnikov s specifičnimi
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učnimi težavami, ki nimajo odločbe o usmeritvi v izobraževalni program prilagojenega
izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, in tistih, ki imajo odločbo.
Avgusta in oktobra 2021 smo v Društvu Bravo, v sodelovanju z Janjo Košir, doktorsko
študentko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, izvedli osemurna brezplačna strokovna
usposabljanja za sodelovanje v raziskavi spremljanja začetnega učenja desetprstnega
tipkanja za učence z disleksijo in njihove vrstnike brez disleksije. Namen raziskave je
spremljanje učenja začetnega učenja slepega tipkanja in preverjanje načinov za učinkovito
spremljanje napredka učencev 7., 8. ali 9. razreda osnovne šole, ki imajo disleksijo in nimajo
drugih pridruženih primanjkljajev ali drugih posebnih potreb. K usposabljanju in sodelovanju
so bili povabljeni specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki pri svojem strokovnem delu nudijo
strokovno podporo in pomoč učencem z disleksijo v redni osnovni šoli, ter študenti 3. in 4.
letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Pod vodstvom podjetja Avevita smo tudi v letu 2021 sodelovali pri organizaciji sledečih
seminarjev:
- 12. in 13. junij 2021 – Bal-A-Vis-X seminar
- 30. junij do 2. julij 2021 – MNRI Bazalni gangliji in integracija refleksov
- 25. do 28. junij 2021 – MNRI Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov
- 25. do 27. avgust 2021 – MNRI Arhetipna gibanja
- 29. do 31. avgust 2021 – MNRI Proprioceptivna in kognitivna integracija refleksov
- 13. in 14. november 2021 – Bal-A-Vis-X seminar

Evropski teden ozaveščanja javnosti
Ob 20-letnici ustanovitve Društva Bravo smo zbrali 20 življenjskih zgodb oseb z disleksijo
in drugimi specifičnimi učnimi težavami in jih z namenom ozaveščanja javnosti o življenju, o
močnih področjih in stiskah teh oseb oblikovali v publikacijo z naslovom Življenjske zgodbe
oseb s specifičnimi učnimi težavami.
V času od 4. do 10. oktobra 2021 je v organizaciji Evropske zveze za disleksijo (EDA) potekal
teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah. Člani »Bravo –
društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami« smo 8. oktobra
na svetovni dan o disleksiji vsem osnovnim in srednjim šolam ter šolam s prilagojenim
programom z namenom ozaveščanja javnosti posredovali informacijo o osebah s SUT ter o
dostop do e-knjige Življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami, ki smo jo pripravili
v okviru Društva Bravo in jo kot e-knjigo objavili na društveni spletni strani
(https://drive.google.com/file/d/1txJAQmJD5JXxswk7J_ Qq_ zjBBkaAvQMT/view).
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Študentska pomoč otrokom s težavami pri branju
Staršem otrok z bralnimi težavami smo tudi letos jeseni ponudili možnost, da bi njihovi
otroci s pomočjo študentov oddelka specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani izboljšali bralne spretnosti z uporabo vedenjsko-kognitivne
metode. Pomoč je, kljub oviram, povezanim s COVID-19, izkoristilo 40 staršev z otroki s
težavami pri branju. Otroci so bili iz celotne Slovenije.

Založniška dejavnost
Izdali smo dve številki biltena, v katerih so bili raznoliki in zanimivi prispevki. Veseli smo,
da se vse bolj širi krog avtorjev prispevkov, kar pomembno vpliva na kakovost glasila.
Knjigo Življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami smo novembra 2021 izdali
tudi v tiskani obliki.

Aktualnosti
Pravica dijakov do rabe računala na maturi
Dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) imajo velike težave s hitrim
priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov, kar jim otežuje uspešno izkazovanje
matematičnega znanja in vpliva tudi na učno samopodobo. Nekateri dijaki s PPPU imajo z
odločbo določeno pravico do rabe računala tudi na maturi, kar pa se v praksi do leta 2021 ni
uresničevalo. Društvo Bravo je MIZŠ opozorilo na upoštevanje te pravice.
Na pobudo Društva Bravo in s podporo Varuha človekovih pravic so bila leta 2020 in 2021
organizirana strokovna srečanja med predstavniki Društva Bravo, predstavniki Republiškega
izpitnega centra in člani Državne predmetne komisije za splošno maturo za matematiko z
namenom uveljavitve pravice maturantov s posebnimi potrebami do rabe računala pri maturi.
Spomladi 2021 smo z omenjeno komisijo dosegli strokovni konsenz. Septembra 2021 je bil v
Uradnem listi RS objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za
kandidate s posebnimi potrebami, ki omogoča vsem dijakom s posebnimi potrebami, ki imajo
v odločbi zapisano možnost uporabe računala, uporabo enostavnega računala (računala z
osnovnimi računskimi operacijami seštevanja, odštevanja, deljenja, množenja) tudi pri pisnem
reševanju prve maturitetne izpitne pole in pri ustnem izpitu matematike, kar drugim dijakom
ni dovoljeno.
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Ozaveščanje javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah
V Društvu Bravo smo skupaj s člani Rotary kluba Ljubljana Grad izvedli natečaj, s katerim
smo želeli od šolskih strokovnih delavcev, staršev, vrstnikov in samih učencev z disleksijo in
drugimi specifičnimi učnimi težavami pridobiti predstavitve primerov dobrih praks, povezanih
z učenci z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami za ozaveščanje javnosti. Ključni
namen natečaja je bil poleg ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah
tudi podpora šolskim strokovnim delavcem z gradivi Društva Bravo za uspešnejše strokovno
delo z učenci z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami.
Natečaj je bil načrtovan za 30 šol, a smo zaradi izzivov, povezanih s COVID-19, prejeli le 23
prispevkov osnovnih šol iz vseh delov Slovenije in iz Vzgojne posvetovalnice za otroke in starše
Novo mesto. Natečaj je z donatorskimi sredstvi omogočil Rotary klub Ljubljana Grad. Za izvirne
zgodbe in izdelke so za vseh 23 sodelujočih ustanov finančno podprli prejem knjižnih gradiv,
izdanih v Društvu Bravo, v vrednosti 100 evrov.
Ker je ena od pomembnih dejavnosti Rotary kluba Ljubljana Grad projekt »Življenje z
disleksijo«, s katerim slovensko širšo javnost ozaveščajo o disleksiji, bodo z namenom
ozaveščanja širše javnosti izbrane prispevke postopoma objavljali na Facebook profilu Življenje
z disleksijo, objavljeni pa so tudi v 35. številki Biltena Društva Bravo.
Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih
Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vplivom informacijske-komunikacijske tehnologije na
učence in dijake, poudarjajo, da so v zadnjih dveh šolskih letih učenci in dijaki preživeli mnogo
preveč ur ob zaslonih. V Smernicah za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (2021 –
povezava je na spletni strani Društva Bravo) sta za 13–18-letnike priporočeni največ 2 uri
prostega časa ob zaslonih, za mlajše pa še mnogo manj časa. Društvo Bravo je s skromnim
zneskom tudi finančno podprlo izdajo smernic.
Poročilo za društvo Bravo za leto 2021 pripravila predsednica društva:
dr. Marija Kavkler

Poročilo o delovanju spletnega mesta društva Bravo v letu 2021
“Koronsko” leto 2021 se je v določeni meri odražalo tudi v delovanju spletišča društva
Bravo. Čez leto smo na spletišču objavili zgolj 29 novic. Prispevke objavlja administrator po
prejemu s strani članov – vodij enot društva Bravo. Ob objavi prispevka se le-ta pošlje tudi
seznamu prejemnikov spletnih novic, ki deluje v storitvi Googlovih novičarskih skupin,
prejemniki pa se na prejemanje novic prijavijo sami, prav tako se lahko od prejemanja tudi
odjavijo. Trenutno je v skupini 1032 članov, ki prejemajo novice.
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Ob različnih akcijah, ki so zahtevale prijavo posameznikov, smo pripravljali spletne
obrazce. Preko spletnega obrazca prav tako poteka naročanje izdelkov, ki jih društvo prodaja.
Pri obdelavi naročil preko omenjenih poti ne beležimo težav, nekateri naročniki pa izdelke
naročijo tudi preko e-naslova, ki smo ga vzpostavili v ta namen.
ARNES analitika spremlja obiskanost in trende pri pregledovanju društvenega spletnega
mesta.
V letu 2021 je spletno mesto imelo 19.364 obiskov, kjer je povprečni čas, ki ga je
posamezni obiskovalec preživel na spletišču, 2 min 31 s. Slaba polovica obiskovalcev je
predstavljala “odbojne obiskovalce”, ki spletišče zapustijo po ogledu ene strani. S pomočjo
spletišča so obiskovalci obiskali dobrih 15 tisoč zunanjih povezav.

Slika 1: Število dnevnih unikatnih obiskovalcev od 1. 1. do 31. 12. 2021
Najbolj obiskane vhodne strani so publikacije in izdelki društva, sledijo pa strokovni
prispevki. Med izhodnimi povezavami pa je večina v storitev Google Drive, kjer hranimo
objavljene prispevke.
Na spletnem mestu objavljene prispevke hkratno pošiljamo tudi v novičarsko skupino, ki
deluje v okviru storitve Google Skupine. Upravljavci Facebook skupine Društvo Bravo novice
običajno posredujejo tudi v samo skupino, preko katere z objavami dosežemo še širši krog
uporabnikov.
V letu 2021 so vse storitve delovale neprekinjeno, opaziti ni bilo večjih izpadov.
Poročilo pripravil administrator spletnega mesta: mag. Gregor Skumavc, prof. def.

Facebook profil Društvo Bravo
(https://www.facebook.com/groups/100182530089459/)
Na Facebook strani ima Društvo Bravo svojo skupino, kjer objavlja obvestila za člane,
vabila in različne zanimive informacije, ki se nanašajo na vsebine, povezane s šolstvom,
posebno v zvezi z izobraževanjem otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,
različnimi pripomoči in drugimi koristnimi nasveti.
Zanimanje za vključitev v Facebook skupini Bravo mi in Bravo je v času šolanja od doma
in tudi jeseni še vedno naraščalo. Število prošenj za vključitev v skupini je naraščalo v korelaciji
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s časom trajanja učenja na daljavo. Vsak dan je bilo več izkušenj, ki so si jih starši delili, iskali
pa so tudi različne informacije o gradivih, priporočilih za delo, informacije o zakonskih
podlagah o delu z otroki s posebnimi potrebami. Facebook skupina Bravo mi trenutno šteje že
349 članov, narašča tudi obiskanost skupine in delitev njenih objav.
V Facebook skupini Bravo mi nadaljujemo z objavljanjem koristnih informacij v zvezi s
šolanjem od doma. Obiskovalci so aktivneje sodelovali pri deljenju informacij in povezav do
sorodnih nasvetov in delili naše objave.
Tudi obiskanost Facebook skupine Društva Bravo ves čas narašča. Število članov je naraslo
in zdaj šteje že 2400 članov.
Poročilo pripravila skrbnica Facebook skupin Polona Ješelnik

Poročila o delovanju podružnic in sekcije Bravo mi
Poročilo o delovanju podružnice Bravo Dolenjska za leto 2021
V podružnici Dolenjska zaradi korona razmer žal tudi v letu 2021 nismo uspeli organizirati
nobenega srečanja v živo, smo pa izvedli srečanje na daljavo. V mesecu juniju 2021 je
pedagoginja Mateja Petric, članica naše podružnice in direktorica Posvetovalnice za učence in
starše Novo mesto, preko Zoom aplikacije izvedla srečanje na temo Šola, učenje in
poučevanje nekoč in danes – vpliv digitalizacije na učenje. Spregovori l a j e o i zobraževanj u
na dal j avo, s kat eri mso se v l et i h 2020i n 2021srečal i naši šol arj i . Opozori l a j e na vpl i v
di gi tal i zaci j e na zdravj e i ncel ostni razvoj otrok. Spomni l a nas j e, da i ma sodobna tehnol ogi j a
pomemben i n močan vpl i v na razvoj otrokovi h možganov; da i nt ernet na zasvoj enost vpl i va na
kogni ci j oi nčustveni razvoj otrok i nda i maj odanašnj i šol arj i zaradi preti rane di gi tal i zaci j e
sl abše razvi t e i zvrši l ne i n samoregul aci j ske f unkci j e.
Naše aktivnosti so potekale tudi na področju svetovanja staršem otrok s specifičnimi
učnimi težavami, ki so se z različnimi vprašanji obračali na nas.
V obdobju zaprtja šol in vrtcev je novomeška Posvetovalnica za učence in starše ves čas
sprejemala otroke in starše, ki so se zaradi izrednih razmer (še bolj in pogosteje) znašli v
stiskah. Vse (člane Društva Bravo in druge), ki so potrebovali pomoč, so prijazno sprejeli in jim
nudili podporo pri premagovanju težav in stisk, ki so bile v obdobju leta 2021 v velikem
porastu.
Poročilo pripravili Suzana Gornik, dipl. ekon., in Mateja Petric, univ. dipl. ped.
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Poročilo o delovanju podružnice Bravo Gorenjska za leto 2021
V letu 2021 v gorenjski podružnici nismo izvajali predavanj in delavnic zaradi epidemije
COVID-19. Smo pa spremljali elektronsko pošto in odgovarjali na morebitna sporočila.
Poročilo pripravila:
Jerneja Koselj, prof. def.

Poročilo o delovanju podružnice Bravo Obala in Kras za leto 2021
V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo v Podružnici Bravo Obala in Kras organizirali
in izvedli naslednje dejavnosti, ki so bile deležne močnega vpliva izjemnih epidemičnih, na
obdobje celo pandemičnih, razmer:
- Spletno predavanje – Učenje branja: izziv za otroke, starše in učitelje – Kristina
Zupančič – Srečanje 3. februarja 2021 na daljavo.
- Spletno predavanje – Nekaj o učencih s posebnimi potrebami, učnih težavah,
izobraževanju in inkluzivni šoli – dr. Franci Šimnic – Srečanje 24. februarja 2021 na
daljavo.
- Spletno predavanje - Pomen gibanja za razvoj otroka in športna dejavnost – dr.
Samo Masleša – Srečanje v marcu 2021 na daljavo.
- Spletno predavanje – Inkluzivna šola: dobrobit in izziv – dr. Marija Kavkler – Srečanje
14. 4. 2021 na daljavo.
Poročilo pripravil:
mag. Marko Strle, prof. def.

Poročilo o delovanju podružnice Bravo Štajerska za leto 2021
Dejavnost podružnice Štajerska je tudi v letu 2021 močno zaznamovala pandemija – na
začetku zaradi prevladovanja dela na daljavo, po vrnitvi otrok v šolo pa so v ospredje tudi pri
otrocih in mladostnikih s specifičnimi učnimi težavami stopile težave z motivacijo, s
pozornostjo ter povečanjem vseh vrst duševnih stisk.
Življenje je tako v podružnici Štajerska Društva Bravo v teh pandemskih časih še najbolj
intenzivno potekalo preko osebnih stikov z otroki in s starši, ki so iskali predvsem konkretne
informacije o zvočni knjigah, e-Bralcu in možnostih učenja desetprstnega tipkanja. Ti stiki pa
so bili tudi priložnost, da smo starše povabili, naj postanejo člani društva.
Skupina strokovnih delavk – štirih specialnih pedagoginj in socialne pedagoginje – je
nadaljevala intervizijska srečanja na daljavo in bo v jeseni v živo opravila le še zaključno
evalvacijsko srečanje.
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Poročilo pripravila:
mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def.

Poročilo o delovanju podružnice Bravo Pomurje za leto 2021
V podružnici Pomurje smo v prvem polletju 2021 svoje aktivnosti prilagodili omejitvam,
povezanim s pandemijo. Aktivne članice smo bile otrokom in njihovim staršem na voljo za
pomoč in podporo. Svetovale smo jim, kako se spopadati z izzivom šolanja na daljavo in jih
usmerjale na vire pomoči.
V sodelovanju z delovno skupino aktiva mobilne specialno-pedagoške službe OŠ IV Murska
Sobota smo v juniju 2021 zaključili s preliminarnim preizkusom – preverjanjem uporabnosti že
oblikovanega preizkusa formativnega ocenjevanja tekočnosti branja, ki temelji na kurikulu –
R-CBM, ki je del študijskega gradiva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, pripravljen s strani
defektologinje mag. Janje Košir. Na petih pomurskih šolah smo preverjali tekočnost branja v
omejenem številu oddelkov do četrtega razreda. Po analizi dobljenih rezultatov bo v
naslednjem letu, z namenom oblikovanja področnih norm, sledilo pridobivanje podatkov s
preizkusom na večjem vzorcu.
V drugi polovici leta 2021 smo svoje delo prilagodili razmeram, povezanim s COVID-19.
Osredotočili smo se na ozaveščanje javnosti o specifičnih učnih težavah in informiranje šolskih
strokovnih delavcev, staršev in učencev o Društvu Bravo v času evropskega tedna ozaveščanja
o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah. Mobilne specialne pedagoginje iz OŠ IV Murska
Sobota so svetovalnim službam pomurskih osnovnih šol predale zloženko, ki so jo v podružnici
oblikovali z namenom predstavitve ključnih informacij o našem društvu in njihovi podružnici.
Svetovalne službe so poprosile, da na vidna mesta v šoli, dostopna staršem, izobesijo
kontaktne podatke o društvu in pomurski podružnici. Prav tako so zloženke predale učencem
s specifičnimi učnimi težavami, ki jim nudijo dodatno strokovno pomoč.
Poročilo pripravila:
Sandra Kolarič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Poročilo o delovanju sekcije Bravo mi za leto 2021
V sekciji Bravo mi smo nadaljevali z akcijo Individualna učna pomoč na daljavo, ki smo jo
organizirali v šolskem letu 2019/20 ob spomladanskem zaprtju šol zaradi epidemije. Učno
pomoč so še naprej nudile prostovoljke mariborske Pedagoške fakultete, Fakultete za biologijo
Univerze na Primorskem, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ter nekaterih učiteljic –
specialnih in inkluzivnih pedagoginj – ob strokovni podpori Društva Bravo. Pomoč v
spomladanskem delu je potekala do konca šolskega leta, namenjena pa je bila učencem in
dijakom s SUT in PPPU iz društva, po potrebi tudi ostalim, saj so bile stiske šolarjev, dijakov in
staršev iz dneva v dan večje. Prijavilo se je 40 osnovnošolcev oz. dijakov, sodelovalo je 30
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prostovoljk. V pomoč so bili vključeni šolarji oz. dijaki, ki so se prijavili že spomladi 2020,
vključevali pa so se tudi novi kandidati. Pomoč so potrebovali redno ali občasno. Učna pomoč
se je nadaljevala tudi po odprtju šol in je trajala do zaključka šolskega leta. Iz odgovorov staršev
še vedno ugotavljamo, da je bila podpora nujna in potrebna, saj so bili zaradi dolgega obdobja
trajanja negotovosti tako otroci in starši že zelo utrujeni in je pomoč pomenila podporo celotni
družini.
V sodelovanju z društvom Slon in Mednarodnim grafičnim centrom smo v okviru razstave
Invader pripravili delavnico animiranega filma za otroke, starejše od osem let. Zaradi
epidemioloških ukrepov je bilo število udeležencev omejeno. Film je na ogled na povezavi
https://www.youtube.com/watch?v=T2RL2vb24C0.
Tudi v tem obdobju nismo mogli organizirati nobenega srečanja v živo za starše, smo se
pa trudili, da so bile vse informacije, pomembne za šolanje na daljavo, s poudarkom na
informacijah, ki so pomembne za šolarje, dijake in študente s SUT, primanjkljaji na posameznih
področjih učenja in ostalih specifičnosti, dostopne v Facebook skupini sekcije Bravo mi.
Sekcija se je aktivno vključevala v delo društva Bravo, med drugim v pripravo predlogov za
utemeljitev uporabe računala kot pripomočka na maturi ter v pripravo in promocijo knjige
Življenjske zgodbe oseb s specifičnimi učnimi težavami.

Poročilo pripravila vodja sekcije Bravo mi Polona Ješelnik.
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NAČRT DEJAVNOSTI DRUŠTVA BRAVO – DRUŠTVA ZA POMOČ IN PODPORO
OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI ZA LETO
2022
V letu 2022 v Društvu Bravo načrtujemo raznolike dejavnosti.

6. mednarodna konferenca
Leta 2002 smo v Društvu Barvo organizirali prvo mednarodno konferenco o specifičnih
učnih težavah. V počastitev 20-obletnice prve konference Društva Bravo bomo podelili plakete
zaslužnim strokovnim delavkam in delavcem za razvoj področja specifičnih učnih težav v
Sloveniji.
V letu 2022 bomo največ časa in energije namenili organizaciji Šeste mednarodne
konference o specifičnih učnih težavah z vsemi spremljevalnimi dejavnostmi. Konferenco
bomo organizirali skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani. Naslov konference bo
»Specifične učne težave in izzivi današnjega časa«. Konferenca bo v petek in soboto, 30.
septembra in 1. oktobra 2022 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Na konferenci bodo s svojimi prispevki o aktualnih izzivih povezanih z vplivom COVID-19
na učenje in socialno vključevanje, posledic učenja na daljavo in pretirane rabe digitalne
tehnologije s številnimi problemi duševnega zdravja. Sodelovali bodo slovenski strokovni
delavci in starši ter predavatelji iz tujine, kot na primer: dr. Zrinjka Stančič, dr. Maria Chiara
Passolunghi, dr. Christian Fisher in dr. Sven Lychatz. Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku
konference.
Konferenca bo namenjena osebam s specifičnimi učnimi težavami in njihovim staršem,
vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem osnovnih in srednjih šol ter strokovnim
delavcem iz zdravstvenih, socialnih in drugih ustanov.

Izobraževalne dejavnosti
Marko Juhant, spec. pedagog bo v predavanju z naslovom Motivacija – med avanturo in
poklicem govoril o aktualnem problemu motivacije učencev za učenje. Stiske učencev in
dijakov povezane s pandemijo in številnimi karantenami zardi COVID–19 so pomembno
vplivale na motivacijo za učenje.
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Dr. Marko Kalan bo pripravil predavanje o oblikah pomoči otrokom s SUT po
petstopenjskem modelu odziv na obravnavo, s poudarkom na peti stopnji, povezani z
usmerjanjem. Predstavil bo sam proces usmerjanja in vse izzive, s katerimi se pri tem srečujejo
starši in strokovni delavci.
Karmen Javornik, mag. spec. reh. pedagogike bo v svojem predavanju namenila posebno
pozornost razvoju izvršilnih funkcij, ki imajo pomemben vpliv na uspešnost učenja. Praktične
možnosti za razvoj izvršilnih funkcij bo predstavila z avtorskim učnim pripomočkom Kako naj
naredim to?
Mateja Petric, dipl. ped. uni., ki je direktorica Posvetovalnice za učence in starše Novo
mesto. Ima dolgoletne izkušnje dela s starši in otroki s specifičnimi učnimi težavami dela z
učenci s specifičnimi učnimi težavami ter njihovimi učitelji. Predstavila bo naslednje teme:
- Vpliv digitalizacije na otrokovo celostno funkcioniranje
- Delajmo z otrokom, ne namesto njega
- Učenje in bralno učne strategije
Pod vodstvom podjetja AveVita bomo tudi v letu 2022 sodelovali pri organizaciji
seminarjev. Junija in jeseni sta načrtovana dva seminarja Bal-A-Vis-X ter v mesecu avgustu dva
MNRI seminarja.

Študentska pomoč otrokom s težavami pri branju
Staršem otrok z bralnimi težavami bomo ponudili možnost, da bodo njihovi otroci s
pomočjo študentov oddelkov specialne in rehabilitacijske pedagogike ter logopedije in
surdopedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani izboljšali bralne spretnosti s
pomočjo vedenjsko-kognitivne metode. Treningi bodo organizirani spomladi in jeseni leta
2022.
V sodelovanju s študenti prvostopenjskega in magistrskega študija oddelka specialne in
rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani bodo na spletni strani
Društva Bravo predstavljene obširnejše seminarske naloge kot priročniki s strategijami
učinkovitejšega dela z otroki in mladostniki z različnimi specifičnimi učnimi težavami.
Predstavljene strategije so lahko v pomoč staršem pri domačem učenju in tudi strokovnim
delavcem pri organizaciji različnih oblik prilagoditev in pomoči v šoli.

Ozaveščanje javnosti
V Evropskem tednu ozaveščanja javnosti o specifičnih učnih težavah (3. do 8. oktobra
2022) bomo vsem osnovnim in srednjim šolam posredovali informacije o specifičnih učnih
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težavah in jim omogočili dostop do zbornika 6. mednarodne konference z naslovom
»Specifične učne težave in izzivi današnjega časa«.
Rotary klub Ljubljana-Grad bo skupaj z Društvom Bravo nadaljeval sodelovanje v
skupnem projektu Življenje z disleksijo. S skupnim projektom bomo tudi v bodoče skušali v
slovenski družbi povečati zavedanje o disleksiji. V ta namen je bila vzpostavljena Facebook
stran z naslovom Življenje z disleksijo https://www.facebook.com/zivljenjezdisleksijo/

Sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami
Sodelovali bomo z društvi in organizacijami doma in v tujini, predvsem z Evropsko zvezo
za disleksijo.
Spremljali bomo pripravo zakonskih sprememb, povezanih s specifičnimi učnimi težavami,
in se ustrezno odzvali nanje.

Založniško dejavnost
V letu 2022 bomo izdali:
- dve številki biltena,
- zbornik 6. mednarodne konference z naslovom »Specifične učne težave in izzivi
današnjega časa«.

Svetovanje
Še naprej bomo svetovali staršem, osebam s specifičnimi učnimi težavami ter šolskim in
drugim strokovnim delavcem v zvezi z uresničevanjem potreb otrok in mladostnikov s
specifičnimi učnimi težavami.
Načrt za Društvo Bravo za leto 2022 je pripravila predsednica društva:
dr. Marija Kavkler

Načrti dela po podružnicah in sekciji Bravo mi
Načrt dela podružnice Bravo Dolenjska za leto 2022
Skrbeli bomo za osebne stike s člani; odzivali se bomo na telefonske klice, z nasveti bomo
pomagali vsem, ki se bodo v svojih stiskah obrnili na nas.
V letu 2022 nameravamo organizirati vsaj eno srečanje z naslovom "Delajmo z otrokom,
ne namesto njega", ki ga bo pripravila ga. Mateja Petric.
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Načrt pripravila:
Suzana Gornik, dipl. ekon.

Načrt dela podružnice Obala in Kras za leto 2022
Operativni načrt v letu 2022 zaobjema naslednje dejavnosti:
Spletna predavanja in predavanja v živo. K sodelovanju smo povabili še nekaj
predavateljev, a so usklajevanja za posamezne dogodke še v dogovorih.
K posebnemu sodelovanju smo povabili predstavnike partnerskih držav projekta Erasmus
+, katerega partnerji smo tudi strokovni delavci Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož.
Naslov projekta je ASUMIE (ang. Additional Support & Mediation in Inclusive
education; slo. Dodatna podpora in mediacija pri inkluzivnem izobraževanju).
Kratko o projektu: Namen evropskega projekta ASUMIE je deliti znanje o konceptu
dodatne pomoči pri inkluzivnem izobraževanju in znotraj njega oblikovati podporna omrežja.
Evropske države so proces inkluzivnega izobraževanja začele drugače, odvisno od njihove
zgodovine izobraževanja ter veljavne zakonodaje. Uspešno inkluzivno izobraževanje je
odvisno od prenosa znanja in spretnosti ter sodelovanja med učitelji, starši in ostalimi
strokovnjaki. Projekt ASUMIE se osredotoča ravno na krepitev vloge in kompetenc
strokovnjakov, ki so v podporo učencu, učitelju in/ali šolskemu timu.
Načrt pripravil:
mag. Marko Strle, prof. def.

Načrt dela podružnice Bravo Gorenjska za leto 2022
V letu 2022, v mesecu aprilu, načrtujemo predavanje na temo bralno napisovalnih težav,
saj je epidemija pustila kar nekaj posledic na omenjenem področju. V drugi polovici leta pa
načrtujemo še predavanja na temo izvršilnih funkcij ter govorno-jezikovnih težav.
Načrt pripravila:
Jerneja Koselj, prof. def.

Načrt dela podružnice Bravo Štajerska za leto 2022
V letu 2022 načrtujemo, da bomo v živo ali preko zooma izvedli naslednje dejavnosti:
- GRAFOMOTORIKA OB VSTOPU V ŠOLO: Predavanje za starše, vzgojitelje in učitelje
(Tanja Klavž)
- TRENINGI ZA IZBOLJŠANJE BRANJA: Predavanje za starše in učitelje o urjenju (Alenka
Zupančič Danko).
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- Predstavitev priročnikov za starše DISGRAFIJA, DISPRAKSIJA in NEVERBALNE
SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE, ki jo bodo izvedle specialne pedagoginje Katja Rojs, Tanja
Klavž in Alenka Zupančič Danko (nerealizirano v času korone).
- V okviru EU tedna disleksije bomo nadaljevali z aktivnostmi osveščanja širše javnosti o
disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.
Načrt pripravila:
mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def.

Načrt dela podružnice Bravo Pomurje za leto 2022
V letu 2022 želimo nadaljevati z ozaveščanjem širše javnosti o specifičnih učnih težavah,
delovanju Društva Bravo ter Podružnice Bravo Pomurje. Pri tem se bomo povezovali s
Strokovnim centrom Pomurje.
Meseca aprila ali maja 2022 načrtujemo izvedbo delavnice za otroke – Branje s
terapevtskim psom.
Jeseni pa načrtujemo predstavitev društva v okviru sej učiteljskih zborov oz. strokovnih
aktivov po pomurskih osnovnih šolah. Predstavitve bi izvedle mobilne specialnorehabilitacijske pedagoginje, članice aktiva mobilnih specialnih pedagoginj Osnovne šole IV
Murska Sobota. Cilj te aktivnosti je ozaveščanje strokovnih delavcev o Društvu BRAVO ter
dejavnostih društva (spletna stran, bilten, možnost včlanitve v društvo) in spodbujanje
strokovnih delavcev, da o društvu ozaveščajo sodelavce ter starše učencev s SUT, ki
potrebujejo podporo.
Načrt pripravila:
Sandra Kolarič, mag. prof. spec. in reh. ped.

Načrt dela podružnice Bravo Prlekija za leto 2022
V podružnici si želimo več obiska s strani strokovnjakov s področja specifičnih učnih težav.
Starši so zainteresirani za predavanja na temo disleksije, diskalkulije in disgrafije. Vsekakor bi
bili veseli obiska dr. Marka Kalana s predavanjem o usmerjanju otrok in mladostnikov s
specifičnimi učnimi težavami.
Načrt pripravila:
Nina Orgolič Štuhec, mag. prof. spec. in reh. ped.

Načrt dela sekcije Bravo mi za leto 2022
Sekcija Bravo mi bo v letu 2022 pripravila delavnici animiranega filma v sodelovanju z
društvom Slon in Mednarodnim grafičnim centrom, namenjeni otrokom članov društva.
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Sodelovali bomo v pripravah na VI. mednarodno konferenco ter se dejavno vključili v delo
konference.
Načrtujemo predavanja za starše v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature, če bodo
epidemiološke razmere to dopuščale.
Načrtujemo pohod za otroke in starše v počastitev 20-letnice društva.
Organizirali in podpirali bomo pomoč otrokom na daljavo, če se bo pokazala potreba.
Člane in vse zainteresirane bomo obveščali o dogodkih in spremembah na področju SUT
preko Facebook skupine.
Svoje prispevke bomo prispevali v Bilten.
Polona Ješelnik
vodja sekcije Bravo mi

Načrt delovanja spletnega mesta društva Bravo za leto 2022
V letu 2022 načrtujemo prehod v storitev Google Workspace za neprofitne organizacije,
saj ukinjajo brezplačno “legacy” stezo storitve, ki smo jo uporabljali več kot 15 let. Drugih
večjih sprememb ne načrtujemo.
Spletne vsebine bomo skladno z zahtevami in željami članov (vodij podružnic) posodabljali
in skrbeli, da ostane spletno mesto društva ažurna točka za vse člane in širšo javnost.
Načrt pripravil administrator spletnega mesta:
mag. Gregor Skumavc, prof. def.

Facebook profil Društvo Bravo
(https://www.facebook.com/groups/100182530089459/).
Facebook skupino bomo ohranili tudi v letu 2022. Skrbeli bomo, da bodo objave v skladu
z načeli društva. Objavljali bomo dogodke, povezane z dejavnostjo društva, pomembne
informacije, ki so lahko v pomoč za podporo pri pomoči otrokom, mladostnikom in odraslim s
specifičnimi učnimi težavami ipd. Glavni cilji Facebook skupine v 2022 ostajajo izmenjava
mnenj in nasvetov, obveščanje o novostih in nudenje vzajemne podpore osebam s specifičnimi
učnimi težavami, njihovim bližnjim in strokovnjakom.
Želimo, da bi se število sodelujočih povečalo, hkrati pa bomo sodelujoče spodbujali, da bi
se s svojo dejavnostjo vključili tudi aktivneje v delo Društva Bravo.
Načrt pripravila:
Polona Ješelnik
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FINANČNI IN DRUGI VIRI DRUŠTVA BRAVO
Finančni viri Društva Bravo v letu 2021 so bili:
Članarina – društvo Bravo ima 974 članov. Številnim članom omogočamo tudi članstvo
brez članarine (srednješolcem, študentom in socialno ogroženim).
Za dejavnosti Društva Bravo so pomembna tudi sredstva, ki smo jih dobili z donacijo
Rotary kluba Ljubljana Grad.
Nekateri člani in podporniki društva namenijo 0,5 % odmerjene dohodnine za dejavnosti
društva Bravo – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.
Delovanje društva je pomembno odvisno od prostovoljnega dela številnih članov društva,
med katerimi so bili v letu 2021 najbolj aktivni:
- predsednice in predsednik podružnic društva: Jerneja Koselj, Alenka Zupančič Danko,
Sandra Kolarič, Marko Strle, Suzana Gornik ter predsednica sekcije Bravo mi Polona
Ješelnik;
- Milena Košak Babuder, ki sodeluje pri vseh dejavnostih društva in ureja bilten, ureja
finančna in administrativna dela v zvezi s članstvom, seminarji, pošiljanjem knjig,
pripravo računov itd.;
- Gregor Skumavc, ki oblikuje in ureja spletno stran društva;
- Polona Ješelnik je skrbnica Facebook Društva Bravo;
- dr. Marko Kalan in članice upravnega odbora;
- članice nadzornega sveta ter
- številni drugi sodelavci.
Zahvaljujemo se delavcem Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
kjer je sedež društva in kjer imamo prostor za srečanja ter smo deležni še različnih drugih
uslug. Prav tako se zahvaljujemo strokovnim delavcem Trubarjeve hiše literature v Ljubljani,
Svetovalnega centra v Mariboru, Pedagoške fakultete v Ljubljani in vseh šol ter drugih ustanov,
ki nam omogočijo prostorske in druge pogoje za srečanja.

Predsednica društva Bravo:
dr. Marija Kavkler

