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	   	   PROGRAM	   Prostějov,	  19.	  11.	  2014	  
	   	   Společný	  program	  
	   8:30	   prezence,	  informace	  
	   9:15	   zahájení,	  uvítání	  účastníků	  
	   9:25	   Jak	  rozvíjet	  intelektové	  schopnosti	  dětí	  –	  PhDr.	  Jitka	  Fořtíková,	  Ph.D.	  (Mensa	  ČR)	  
	  10:30	   přestávka	  na	  kávu	  
	  10:45	   Hejného	  metoda	  výuky	  matematiky	  –	  prof.	  RNDr.	  Milan	  Hejný,	  CSc.	  (Ped.	  f.	  Univerzity	  Karlovy	  v	  Praze)	  
	  12:15	   Mensa	  pro	  nadané	  děti	  –	  Ing.	  Tomáš	  Blumenstein	  (Mensa	  ČR)	  
	  12:30	   oběd	  /	  prohlídka	  secesní	  památky	  Národní	  dům	  (pro	  zájemce)	  

	   	   Blok	  MŠ	  
	  13:30	   Klub	  nadaných	  dětí	  MŠ	  Čs.	  exilu	  v	  Ostravě	  –	  Lukáš	  Svěch,	  Romana	  Žyrková	  (MŠ	  Čs.	  exilu,	  Ostrava)	  
	  13:50	   Fyziologický	  vývoj	  mozku	  v	  dětském	  věku	  –	  MUDr.	  Zuzana	  Ludvíková	  (Mensa	  ČR)	  
	  14:35	   přestávka	  na	  kávu	  
	  14:50	   Mensa	  NTC	  Learning	  –	  materiály	  k	  metodě	  –	  PhDr.	  Jitka	  Fořtíková,	  Ph.D.	  (Mensa	  ČR)	  
	  15:35	   Mensa	  NTC	  Learning	  –	  příklady	  z	  praxe	  v	  MŠ	  –	  Mgr.	  Vladimíra	  Ottomanská	  (MŠ	  Kvítek,	  Černošice)	  
	  15:50	   přestávka	  na	  kávu	  

	   	   Blok	  ZŠ	  
	  13:30	   Třídy	  pro	  nadané	  děti	  na	  ZŠ	  Zlín-‐Malenovice	  –	  PaedDr.	  Zdeňka	  Jančíková	  (ZŠ	  Zlín-‐Malenovice)	  
	  13:50	   Výuka	  nadaných	  žáků	  na	  ZŠ	  Čtyřlístek	  v	  Uherském	  Hradišti	  –	  PhDr.	  Věra	  Olšáková	  (ZŠ	  Čtyřlístek)	  
	  14:10	   Nápady	  a	  náměty	  z	  KND	  Olomouc	  –	  Mgr.	  Jiří	  Hátle	  (KND	  Olomouc)	  
	  14:30	   Metody	  výuky	  nadaných	  žáků	  na	  Mensa	  gymnáziu	  –	  Mgr.	  Martin	  Konečný	  (Mensa	  gymnázium)	  
	  14:45	   přestávka	  na	  kávu	  
	  15:00	   Unikátní	  škola	  Open	  Gate	  –	  PhDr.	  Hana	  Halfarová	  (KFF)	  
	  15:15	   Využití	  Eye	  Trackingu	  v	  pedagogickém	  výzkumu	  –	  doc.	  PaedDr.	  Jana	  Škrabánková,	  Ph.D.	  (Ped.	  f.	  OU)	  
	  15:25	   Science	  centrum	  Pevnost	  poznání	  –	  Mgr.	  Blanka	  Krausová	  (UP	  Olomouc)	  
	  15:35	   Třída	  s	  rozšířenou	  výukou	  matematiky	  a	  angličtiny	  –	  Ing.	  Tomáš	  Blumenstein	  (Třída	  Prostějov)	  
	  15:45	   přestávka	  na	  kávu	  

	   	   Postkonferenční	  workshop	  
	  16:00	   Tvorba	  šifer	  –	  Ing.	  Tomáš	  Blumenstein	  (Mensa	  ČR)	  
	  17:15	   ukončení	  
	  
	  
	  
	  
	  
V	  zeleném	  salonku	  a	  přísálí	  máte	  možnost	  
zakoupit	  či	  objednat	  knihy,	  hry,	  hlavolamy,	  
stavebnice	  Magnetiko,	  stavebnice	  Edu4kids,	  
učebnice	  matematiky	  Fraus	  a	  další	  radosti.	  

Kontakt	  

Ing.	  Tomáš	  Blumenstein,	  tel.	  603726030,	  tblumen@mensa.cz	  
Mgr.	  Lenka	  Šnajdrová,	  Ph.D.,	  tel.	  775688244,	  deti@mensa.cz	  
Mgr.	  Lea	  Jelínková,	  konference@mensa.cz	  
http://deti.mensa.cz/konference2014Prostejov	  
	  
	  


