69.Pracovní den Společnosti pro talent a nadání /STaN/ z.s., ve spolupráci s Mensa G a m.č. P13
se koná v pondělí 16.4.2018, 8.30-16.00 v Obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13

Úspěšná praxe ve vzdělávání nadaných: Kdy inkluze funguje
Nezbytné podmínky a ne/překonatelné překážky
Co mohou ovlivnit ředitelé, učitelé, psychologové a rodiče
Součástí programu je DVPP, akreditované MŠMT ČR. Účastníci obdrží osvědčení.
PROGRAM:

8,30-9.00 Prezence a občerstvení
1.blok: Eva Vondráková (STaN): Úvod.
9.00-9.30 Vysvětlení pojmů: nadaný/přemýšlivý/potential+; underachiever; Integrace a inkluze; SENG;
Bloomova taxonomie; Kohlbergova stadia morálního vývoje a etika; Kritické myšlení; Elita;
Co je to úspěšná praxe a co z toho plyne pro vzdělávání a výchovu nadaných..
9.30-10.30 Co přispívá k rozvoji potenciálu? Inspirace pro učitele, žáky, rodiče i psychology:
Martin Konečný (STaN): Tipy pro efektivní a zajímavou výuku. Jak pracovat s mimořádně nadanými.
Robert Čapek (host): Moderní didaktika (Grada 2015), Líný učitel (Raabe 2017); Diskuze.
10.30-10.40 Přestávka
2.blok:
10.40-11.25 Na co nesmíme zapomínat: SENG, neboli sociální a emocionální potřeby nadaných dětí (ale
i jejich rodičů a učitelů!). Příklady „špatné praxe“ jako poučení pro přípravu „úspěšné praxe“.
11.25-12.10 Věra Olšáková (STaN): Příklady dlouhodobě úspěšné práce s mimořádně nadanými žáky
i učiteli v Academic School Uherské Hradiště a Zlín. Tentýž žák na obou koncích
intelektového spektra: nikoli záhada, „jen“ porozumění podstatě věci a kvalifikovaná náprava
v jiné škole. (Podobnost s kazuistikou z Norska. EV)
12.10-12.50 Přestávka na oběd
3.blok:
12.50-14.20 Systémy péče o nadané u nás a v zahraničí. Mezinárodní souvislosti a spolupráce.
Zajímavosti z konferencí (Budapest a Ostrava 2018; Györ, Hawkwood podzim 2017 a dalších)
Jeanne Bočková (CTM): CTM on-line, nově již i pro studenty víceletých gymnázií.
Zahraniční host (prostřednictvím skype): Úvod: Eva Vondráková;
Martina Rosenboom: DGhK (40 let Německé asociace rodičů nadaných dětí).
Přednáška s diskuse. Angličtina, bude tlumočeno.
14.20-14.30 Přestávka
4.blok:
14.30-16.00 Problémy s nadanými žáky ve výuce. Základní podmínky pro změnu k lepšímu –
přesvědčení o smyslu péče o nadané. Odbornost, etika a informovanost v přístupu k nadaným.
Daniela Alexová (Mensa G). Nadání z pohledu neurověd. Porovnání se zkušenostmi
z Mensa G, Klubu rodičů a učitelů STaN a Centra Filip (EV).
Pozvánka: 16.ECHA konference Dublin 8.-11.8.2018. 15.40-16.00. Závěr.
Více k tématu STaN najdete také v březnovém čísle časopisu Integrace a Inkluze ve školní praxi.

Účastníci 69.Pracovního dne STaN obdrží ukázkové číslo časopisu Vesmír.
Program uvádí a moderuje PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN
Účastnický poplatek:
Základní: 800 Kč,
Snížený (členové STaN a zástupci škol Prahy 13): 500 Kč;
Studenti, důchodci, MD: 300 Kč
Poplatek zahrnuje občerstvení během všech přestávek (opět osvědčené Café HAMU, pan Lechnýř);
Další informace a přihlášky naleznete na: www.talent-nadani.cz
Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporována dotací Prahy 13

