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POZVÁNKA 
 

67. Pracovní den Společnosti pro talent a nadání - STaN  
určený zejména učitelům, psychologům, rodičům nadaných dětí, ale i dalším zájemcům 

 
13. června  2016, 9-16h, Obřadní síň radnice Prahy 13 (spojení metro B, Hůrka) 
 

Téma: 

Péče o nadané jako součást zodpovědného přístupu  
k vývoji společnosti 

 
 Příklady praxe v prosperujících zemích - inspirace nejen pro učitele a rodiče 

 
Care for the Gifted as a part of responsible approach to the development of society;  

Examples of good practice in developed countries - inspiration not only for teachers and parents. 
 

Program bude rozdělen do čtyř částí: 
 

1: Úvod: Systém hodnot ve společnosti a potřeba péče o nadané ve světě a u nás;  
Nejdůležitější a nejzávažnější úkoly, které je zapotřebí řešit.  
Příspěvky a zdravice významných osobností z oblasti vzdělávání a péče o nadané. 
Současný stav péče o nadané mezinárodně; vzdělávací politika a její důsledky; 
odbornost, etika a zkušenosti rodičů i odborníků.  
 

Host:  Dr. Margaret Sutherland, Univ.of Glasgow – členka WCGTC a výboru ECHA; 
Nadání jako další vzdělávací  potřeba; podpora učitelů nadaných; kurikulum pro 
výjimečnost; inkluze.  
(přednáška a diskuse prostřednictvím internetu, v angličtině, bude tlumočena do češtiny). 
 

2: Praxe v ČR – jak se „zelený strom života“ aktuálně potkává s teorií a legislativou:  
Vzdělávání v ČR ze zkušenosti mimořádně nadaných dětí/žáků/studentů, jejich 
rodičů, učitelů a psychologů.  
Péče o nadané jako priorita na žebříčku hodnot v ČR x v zahraničí 
 

3: Praxe v zahraničí – to nejzajímavější pro inspiraci: 
Informace z dlouhodobé spolupráce i z nedávných zahraničních konferencí a 
pracovních setkání (WCGTC, ECHA, ICIE aj.): členové a spolupracovníci STaN. 
 

Host:  PhDr. Jolana Laznibatová, SMND  Bratislava  
 Mezinárodní úspěch programu APROGEN a zajímavosti z konferencí. 
 
4: Závěr: Příprava učitelů pro práci s nadanými jako podmínka úspěšné praxe. 

Psychologové a kazuistiky nadaných – problémy a zákonitosti; Co je nutno změnit.   
Upozornění na zajímavé programy, nejnovější zahraniční odborné publikace apod.  
 

Úvodní slovo, informace ze zahraničí, moderování: PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně. STaN  
 
Realizace programu: E.Vondráková, tým STaN a pracovníci m.č. Praha 13  www.praha13.cz 
Kvalitní catering opět zajistí pan Lechnýř, Café HAMU. 
Podrobný program a přihlášku najdete na www.talent-nadani.cz do 6.5.2016.  
 

    Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporována z grantu Prahy 13 


