UTBILDNING OM DIFFERENTIERAD UNDERVISNING
REKTORSTRÄFF OM SÄRSKILD BEGÅVNING I MARS 2017
I varje skolklass finns det i genomsnitt en till två elever som är särskilt begåvade. Till skillnad
från vad man kan tro innebär en hög begåvning långt ifrån alltid en hög prestation eller att
individen är tillfreds och mår bra. Det finns många barn och unga som är högt begåvade men
som inte får utlopp för sin begåvning. I stället blir de stökiga eller gör sig mer eller mindre
osynliga genom att tona ner sin begåvning för att passa in. Det är inte ovanligt att man
startar utredningar för att få en förklaring till problemen. Aspergers syndrom och ADHDdiagnoser kan till exempel överlappa de symptom som ofta finns vid hög IQ – trots att hög IQ
inte är en sjukdomsdiagnos, utan en medfödd tillgång.
Mensa GCP i samarbete med Begåvningsinitiativet kommer i Stockholm därför att erbjuda
pedagoger en ettårig utbildning kring detta. Utbildningen startar i juni 2017 och består av
sex träffar under året då pedagogerna kommer att lära sig hur de kan bli bättre på att ta
hand om särskilt begåvade barn och ungdomar. Fokus kommer att ligga på differentiering,
vilket kommer att utveckla pedagogernas förmåga att möta och utmana alla elever i era
klasser.

REKTORSTRÄFF I STOCKHOLM
I mars 2017 vill vi erbjuda skolledare ett smakprov och vi bjuder in dig som är rektor i
Stockholm till en kostnadsfri rektorsträff med temat särskild begåvning. Under träffen
kommer du att få lära dig mer om hur din skola kan ta hand om särskilt begåvade barn och
ungdomar och vilken hjälp GCP kan erbjuda dina pedagoger. Vi bjuder på dryck och tilltugg.
GCP är en del av Mensa Sverige. Vi arbetar för att förbättra situationen för de särskilt
begåvade barn som behöver speciella förutsättningar, eftersom vi vill att de ska ha möjlighet
att kunna utvecklas till intelligenta och harmoniska individer som bidrar till bra framsteg i
samhället. Detta gör vi bland annat genom att sprida information och kunskap om särskilt
begåvade barn: att de finns, hur de kan identifieras samt genom att ge tips och råd om hur
de kan få en så bra skolgång som möjligt.

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION
Intresseanmälan och frågor skickas till gcp-ansvarig@mensa.se senast den 9 december
2016. Antalet platser är begränsat.
Med vänliga hälsningar,
Begåvningsinitiativet (begåvad.se) och
Sten Collander, GCP-ansvarig Mensa Sverige

