4 mars 2020, kl 16.00 – 19.00, Stockholm

Särskilt begåvade elever
- en särskild utmaning
och möjlighet
Enligt skollagen ska elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ges ledning och stimulans att nå
längre (skollagen 3 kap 2§). Men få vet vilka dessa elever är. Samtidigt som regeringsförklaringen (2019-01-21) slår
fast att elever ”som vill ska kunna springa före” och flertal kommuner framarbetar handlingsplaner för denna
elevgrupp, går de flesta av dem under radarn och missuppfattas i skolan. Ännu färre får sina undervisingsbehov
tillgodosedda eftersom få skolor vet hur man bör tänka.
Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin
kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade elever.

Utbildare
Mona Liljedahl, leg gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som
specialpedagog för samtliga åldrar och föreläsare
Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet”
(2018). Medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever”
(2015)

Målgrupp
Föreläsningen passar alla verksamma i och omkring skolan såsom rektorer, skolhuvudmän, skolutvecklare, lärare,
förskolepersonal, fritidspedagoger, utbildningsledare, elevhälsa, specialpedagoger, socionomer, barn- och
ungdomspsykiatri, men även föräldrar som vill veta mer.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är begåvning? En forskningsgenomgång
Hur inverkar begåvning på lärandet? Hjärnan och kognitionen i skolan
Hur kan man upptäcka särskilt begåvade elever? Vanliga missuppfattningar
Särskild begåvning med utmaningar – Twice Exceptional (2e)
Undervisningsstrategier för särskilt begåvade elever i ett inkluderande undervisningssammanhang
Organisatoriska strategier för särskilt begåvade elever
Tips och råd för hem och skola
Frågestund

Datum
4 mars 2020

Plats
Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Hålltider
16.00
17.30
19.00

Föreläsningen börjar
Kaffe/te med smörgås
Avslutning

Anmälan
Anmälan senast den 4 februari.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift
Avgiften är 1 500 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe/te med smörgås. Alla priser är exkl.
moms.

Information
Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde
Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:
• Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
• Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
• Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
• Utbildningsintyg

