VABILO na 4. študijsko popoldne CRSN
»Prepletanje nadarjenosti s psihičnimi in razvojnimi težavami ter motnjami: med
ustreznim izobraževanjem in ustrezno pomočjo dvojno izjemnim otrokom in
mladostnikom«
V torek, 5. decembra, med 14.00 in 18.00 uro na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v
predavalnici št. 212 (2. nadstropje) organiziramo strokovno srečanje za šolske svetovalne delavce,
klinične psihologe, zdravnike, strokovne delavce iz svetovalnih centrov, učitelje, ter študente učitelje,
psihologe in pedagoge.
Letošnje srečanje posvečamo problematiki nadarjenih otrok in mladostnikov, ki imajo različne
psihične in razvojne težave ter motnje. Gre za posebno skupino znotraj nadarjenih, ki ji običajno ne
namenjamo zadostne pozornosti, vsaj z vidika njihove dvojne izjemnosti ne. Zato nadarjeni otroci in
mladostniki z vedenjskimi, čustvenimi in/ali psihičnimi težavami pogosto ostajajo prezrti ali pa
neustrezno obravnavani znotraj šolskega in zdravstvenega sistema. Problem, ki ga ob tem
izpostavljamo, se nanaša na razmerje med obema sistemoma v okviru ustreznega prepoznavanja,
podpore in pomoči.
Namen srečanja je osvetliti problematiko dvojne izjemnosti z vidika premisleka o predstavah in
odnosu, ki ga različni strokovnjaki imamo do te populacije, po drugi strani pa spoznati primere dobre
prakse in nekatere konkretne pristope, ki upoštevajo posebnosti v osebnostnem razvoju dvojno
izjemnih učencev in dijakov ter spodbujajo uresničevanje njihovih izjemnih učnih potencialov.
Program srečanja*:
14.00 – 14.15
14.15 – 15.15
15.15 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.15
17.15 – 17.45
17.45 – 18.00
*

Uvodni pozdravi
Avtizem – motnja ali genialnost?
doc. dr. Marta Macedoni Lukšič, spec. pediatrije
High Intellectual Potential Children with difficulties
prof. dr. Sylvie Tordjman
Odmor
Problemi dvojno izjemnih v šoli in v klinični praksi
mag. Jasna Božič, spec. psih. svetovanja
Dvojno izjemni otroci v šolskem sistemu
Suzana Padežanin Lavuger, univ. dipl. psih., spec. supervizije
Sklepna diskusija

Urnik je variabilen v obsegu največ 15 minut.

Kotizacija za udeležbo je 25 EUR (v ceno je vključen DDV). Študenti, upokojenci in brezposelni so
oproščeni kotizacije.
Vljudno prosimo, da kotizacijo poravnate najkasneje do 30. 11. 2017 na račun TRR SI56 0110 0603
0706 731 (sklic SI00 291254) oz. nam pošljete podatke za izdajo računa po e-pošti crsn@pef.uni-lj.si ali
na naslov CRSN, Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.
Prijave sprejemamo preko spletne povezave: https://www.1ka.si/a/142333.
Vljudno vabljeni!

Izr. prof. dr. Mojca Juriševič, predstojnica CRSN UL PEF
Ljubljana, 21. 11. 2017

