
Pondělí, 28.11.2016, 8,30 – 16 hodin, Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13

Quo vadis, vzdělávání nadaných?
Společnost pro talent a nadání – STaN představuje aktuální mezinárodní trendy 

ve vzdělávání a podpoře zdravého rozvoje osobnosti nadaných

Příprava a realizace programu:E.Vondráková, tým STaN, Mensa G a pracovníci m.č. P13  
www.praha13.cz

Program:
8,30 – 9.00 PREZENCE

9.00  -10.30: 1.Blok: Potřeba péče o nadané u nás a v zahraničí
Základní pojmy a aktualizované definice – stručně, výstižně, srozumitelně. 
Nejnovější trendy ve vzdělávací politice, týkající se mimořádně nadaných. 
Konference k podpoře talentu v rámci slovenského předsednictví Radě EU, 
Bratislava, 12.-13.9.2016.    Aktuality z ECHA a WCGTC.
The European Potential Conference, 11-13.10.2016 Hawkwood, Anglie: pracovní 
setkání praktiků v péči o nadané. V čem praxe zaostává za teoriemi a formalitami.
Příklady z ČR a dalších evropských zemí, zejména severských (kromě Finska).

10.30-10.45 PŘESTÁVKA

10.45-12.15:   2.Blok: Praxe s nadanými u nás a v zahraničí I. 
(systémy péče a příklady dobré praxe v ČR a na Slovensku):

10.45-11.30: Stručný přehled činnosti a spolupráce STaN v přímé práci s nadanými: 
Základní společné charakteristiky kvalitních programů.

11.30-12.15: SSPŠ jako příklad velmi dobré praxe rozvoje nadání i osobnosti studentů 
Hosté: Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ (a studenti)    

12.15-12.45  PŘESTÁVKA NA OBĚD 

12.45 -14.15 3.Blok: Praxe s nadanými u nás a v zahraničí II. 
Nadaní v severských zemích Evropy. Právem chválený, často citovaný a přesto málo 
známý finský model vzdělávání – čím se liší od ostatních severských zemí a od ČR.

 Pomoc nadaným dětem v Norsku a sousedních zemích:
Host: Jan Terje Bakler,  delegát WCGTC;(přednáška a diskuse prostřednictvím skype,

v angličtině, bude tlumočena do češtiny).

14.15-14.30 PŘESTÁVKA

14.30-16.00 4.Blok: Příprava učitelů pro práci s nadanými. Možné problémy 
s nadanými žáky ve výuce. Východiska.a reflexe přípravy učitelů pro tuto praxi. 
Zprávy ČŠI; Doporučení Pracovní skupiny externích odborníků při  MŠMT z r.2012. 
Nejdůležitější témata pro vzdělávání učitelů. Příprava učitelů v zahraničí. 

Přednášející: PhDr. Eva Vondráková a Mgr. et Mgr.Martin Konečný
V průběhu programu vystoupí další přítomní odborníci, studenti a rodiče nadaných dětí::

PhDr. Jiřina Brejchová, Ing. Jeanne Bočková MBA,, Mgr. Kateřina Demovičová, 
Mgr. Magda Kindlová, Mgr. Markéta Kůtková, Radek Schejbal (student) a další

Účastníci obdrží osvědčení o účasti na vzdělávací akci a ukázkové číslo časopisu Vesmír.
Catering během prezence a v průběhu všech přestávek opět zajišťuje pan Lechnýř, 

Účastnický poplatek za 1.den (28.11., včetně pohoštění): 
základní 600 Kč; členové STaN 500 Kč; studenti, důchodci, MD 300 Kč.

http://www.praha13.cz/


Úterý 29.11.2016   9,00 – 15 hod.  Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy 

Talent a nadání ve školní praxi

Program:

1.Blok: Metody práce s nadanými žáky
(3 vyučovací hodiny)
V první části je podrobně popsána škála vhodných metod 
pro práci s nadanými žáky, včetně konkrétních ukázek z praxe.

2.Blok: Používání těchto metod – ukázkové hodiny
(2 vyučovací hodiny) 
Ve druhé části e sledováno používání a práce s těmito metodami ve výuce 
u vybraných učitelů, sledovány jsou též projevy nadaných žáků a jejich reakce 
na pokyny vyučujícího.

3.Blok: Reflexe, sdílení zkušeností z vlastní práce, hledání východisek        
 (1 vyučovací hodina) 
V části třetí je reflektována sledovaná realita v ukázkových vyučovacích 
hodinách, sdílení zkušeností z vlastní praxe a hledání možných východisek.

Přednášející:Mgr. et Mgr.Martin Konečný a pedagogové Mensa gymnázia
Součástí programu je diskuse s přítomnými odborníky, studenty a rodiči nadaných dětí.

Účastnícký poplatek za 2.den (29.11.), včetně pohoštění:
Základní: 400 Kč; členové STaN 300 Kč; Studenti, důchodci, MD: 250 Kč.

Učitelé ZŠ a SŠ a speciální pedagogové obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Účastnický poplatek za oba dny:
Základní 1000 Kč členové STaN 800 Kč studenti, důchodci, MD: 550 Kč

Podrobný program a přihlášku 
na 28.11. 
na 29.11.2016  
nebo na oba dny
najdete na www.talent-nadani.cz.  

Další informace najdete též na www.mensagymnazium.cz

Kontaktní e-maily:
talent.nadani@seznam.cz
info@mensagymnazium.cz
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