Kdaj: ob sredah od 9.00 do 10.30
Kje: Poljanska 6, dvorana, prit. levo
Uvodno srečanje: sreda, 5. oktober 2011, ob 9.00 uri
Program traja en semester in je za študente Slovenske univerze za tretje
življenjsko obdobje brezplačen. So-financira ga Ministrstvo za šolstvo in šport.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Slika na naslovnici
Tako je anonimni nizozemski slikar, oseba z disleksijo, naslikal svojo
zaznavo črk. Iznenada se pogled zamegli in črke se začnejo
prekrivati.

Disleksija - življenje med genialnostjo in
izločenostjo
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest
na elektronski naslov univerza-3@guest.arnes.si,
po telefonu 01/433 20 90 ali osebno na sedežu Univerze
za tretje življenjsko obdobje na Poljanski cesti 6 v Ljubljani.

Zakaj in za koga
Ste kdaj pomislili, zakaj se vi ali kdo drugi uči čisto po svoje,
neobičajno počne posamezne stvari? Ste zaznali drugačnost
drugega človeka? Ste se vprašali, zakaj je tak?

Vsebina
Uvodno razmišljanje o poznavanju pojava pri nas, v Evropi in svetu.
Predstavitev mednarodnega evropskega projekta Forward. Študij
defektologije, društvo Bravo. Evropsko združenje za disleksijo (EDA).

Bi radi razumeli posamezne podobe drugačnosti, ali imate celo
nagnjenje, da bi nekomu, ki ima težave pri učenju ali v drugih
življenjskih situacijah, pomagali, mu bili mentor ali mentorica in bi
skupaj z njim odkrivali uspešne poti? Se čudite, ker odkrivate, da
sposobnosti nekoga daleč prekašajo dosežene uspehe in se vam
zdi to krivično?

Opredelitev disleksije (legastenije). Prednost ali pomanjkljivost?
Nihanje med genialnostjo ali izločenostjo.

Bi radi odkrili, če ste sami oseba z disleksijo ali je oseba z
disleksijo kdo drug od vaših bližnjih? Vas zanima, zakaj nekdo grdo
piše, izpušča črke, noče brati, takoj 'naskoči' najvišje cilje, takoj
najde nove rešitve?
Če se katero od teh vprašanj postavlja tudi vam, vas vabimo, da se
pridružite novemu študijskemu krožku »Disleksija: življenje med
genialnostjo in izločenostjo«.
Cilji
Spoznati razsežnosti disleksije, področja genialnosti in izpade
nekaterih funkcij, nadomestne strategije, osebno doživljanje disleksije,
odnos okolja do oseb z disleksijo, socialne razsežnosti.
Boljše razumeti drugačnost človeka, boljše razumeti sebe in
odkrivanje pravih odnosov do osebe z disleksijo v svoji okolici.
Usposobiti se za odkrivanje disleksije, diagnostiko in individualno
mentorstvo osebi z disleksijo.
Krmiljenje pri pridobivanju potrebnih nadomestnih strategij,
zagovorništvo (v šoli, službi, pri športno sprostitvenih dejavnostih,
v družini ali širše v javnosti).

Izvori disleksije. Disleksija kot posebno delovanje možganov,
nevrološke osnove. Vpliv civilizacije na izstopanje disleksije.
Prepletanje nevroloških in sekundarnih psiholoških in socialnih
dejavnikov.
Kako prepoznamo disleksijo? Kako se kaže v posameznih življenjskih
obdobjih? Spoznavanje glavnih simptomov in tipičnih pojavov. Študij
individualnih protokolov oseb z disleksijo, primeri iz naše prakse:
primeri oseb, vključenih v študiji pri Forward projektu.
Nadomestne strategije za premagovanje težav v okolju (šola, delo,
družina). Razvijanje nadomestnih strategij. Ugotoviti, kako poteka
podzavestno ali zavestno iskanje poti do cilja in uveljavljanje ali
premagovanje drugačnosti.
Spoznati diagnosticiranje disleksije (različni testi in sheme). Spoznati,
kako poteka ugotavljanje disleksije, diskalkulije in dispraksije. Kaj je
pri posamezni osebi bolj poudarjeno? Ugotoviti, kakšen je odnos med
celostnim (holističnim) in analitičnim, zaporednim dojemanjem
pojavov, kaj se dogaja s serijami in serialnim učenjem.
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