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Společnost pro talent a nadání – STaN
členství: ECHA, WCGTC
spolupráce: SMND, ICIE, EUTC

STaN pracuje: od roku 1988/89
• Vznikla: jako pobočka ECHA, spolupracuje se zahraničím
• Členové: psychologové, učitelé, rodiče
• Činnost: pracovní setkání, konference, Kluby rodičů a učitelů,
Připrava koncepcí k péči o nadané
Spolupráce se školami od MŠ po VŠ
Spolupráce na projektech
Publikace, popularizace, kurzy
Práce s dětmi – Kluby bystrých a zvídavých dětí, Letní škola
•

Zahraniční odborné instituce, jejichž je STaN členem,
nebo se kterými spolupracuje:
•

ECHA –

Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj
www.echa.info

•

WCGTC –

Světová rada pro nadané a talentované děti
www.world-gifted.org

•

ICIE –

Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání

www.icieworld.net
•

SMND -

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
www.smnd.sk

•

EUTC –

Evropské centrum talentu, Budapešť
www.talentcentrebudapest.eu

Odborné časopisy a bulletiny:
•

GTI – Gifted and Talented International (WCGTC) – Nadaní a talentovaní
mezinárodně

•

IJTDC – International Journal for Talent Development and Creativity
(ICIE a LPI – Lost Prizes International) – Rozvoj talentu a tvořivosti

•

HAS – High Ability Studies (ECHA) – Studie vysokých schopností

WorldGifted – newsletter of The World Council for Gifted and Talented Children
ECHA news – European Council for High Ability

Účast na mezinárodních zahraničních konferencích od r. 1990
(2.ECHA konference Budapešť 1990)

Konference 2014:
•

10.- 11.4. SMND Dunajská Streda

•

8. - 10.5. EUTC Budapešť

•

7. - 10.7. ICIE Paříž

Připravované zahraniční konference:
•

17.- 20.9.2014 14.ECHA Lublaň

•

10.- 14.8.2015 21.WCGTC Odense Dánsko

•

2. - 5.3.2016 15.ECHA Vídeň

EUTC - Evropské Centrum talentu Budapešť
Prof. Péter Csermely, president ECHA, zakladatel EUTC,
molekulární biolog, genetický inženýr, mikrobiolog.
Mezinárodně uznávaný vědec, mimořádně nadaný,
vysokých morálních kvalit.
Uvědomil si nedostatek zájemců o vědu a nedostatečnou péči o rozvoj
talentů ve školství a začal tuto situaci řešit.
Zabývá se vytvářením kontaktů a sítí ve vědě.
V r. 2004 obdržel na AV ČR Evropskou Descartesovu cenu za přínos
k popularizaci vědy a podpoře talentů.
Písemná Deklarace na podporu talentu v EU WD 34/2012
Tuto iniciativu je třeba podporovat, např. informováním europoslanců.

Networking – vytváření sítí (horizontálních, ne hierarchických),

umožňujících snadnou komunikaci a spolupráci všem,
kdo se kvalitně zabývají rozvojem nadání, včetně péče o mimořádné talenty

Inicioval Péter Csermely v Maďarsku, posléze i mezinárodně:
1995 založil výzkumnou síť pro více než 10 000 nadaných
středoškoláků: www.linkgroup.hu

2000 inicioval vznik mezinárodní Sítě excelentní mládeže
(mladí vědci do 21 let): www.nyex.de
2013 pomáhal vytvářet síť vědeckých informací v Číně
• Další

informace viz: www.talentcentrebudapest.eu

Aktuální trendy, principy
Holistická metodologie - celostní přístup - zohledňování souvislostí
Například:
• Chandelier methodology - Trevor Tebbs
www.psychologytoday.com/blog/attention-training/201405/gifted-learners-new-holisticmethodology-and-tech

Ve stejném duchu se konala v roce 2013 3.STaN konference „Myšlení v souvislostech“
Viz www.talent-nadani.cz

Péče o nadané jako priorita – v zahraničních strategiích vzdělávání
jsou nadaným věnovány celé kapitoly….

STaN: odbornost, etika, potřebnost, smysluplnost, účinnost,
aktuálnost na mezinárodní úrovni

Aktuální činnost a zajímavé, originální a kvalitní odborné publikace členů STaN:
•

Věra Olšáková – ZŠ a MŠ Čtyřlístek UH, spolupráce s PřF a PedF UPOL – Práce s
talenty, projekt OPVK www.prf.upol.cz/prace-s-talenty; Jarmark vědy a umění;
Letní škola s didaktikou matematiky. Více informací: www.zsctyrlistek.cz

•

Jana Škrabánková – PedF OSU – pilotní výzkum nadaných s využitím metody Eye
Tracking; Příprava učitelů pro práci s nadanými;
z publikací: Žijeme s nadáním, Ostravská univerzita, 2012

•

Jana Marie Havigerová – PedF UHK – projekt
publ.: Pět pohledů na nadání, Grada 2011; Projevy dětské zvídavosti, Grada 2014;
Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku (Škála charakteristik..) Grada 2014

•

Lenka Eckertová – NCBI – publikace: Hustej Internet (il.L.Seifertová) P.Prchal 2014;
(L.E., D.Dočekal) Bezpečnost dětí na Internetu,Rádce zodp.rodiče,Comp.Press 2013

•

Jeanne Bočková – CTY CE, Objevitelské soboty www.uptoyou.cz, www.afcsls.org

Šestiletá mimořádně nadaná šachistka
ze školy Judity Polgárové,
EUTC konference Budapešť, 9.května 2014

www.juditpolgar.com

Precizně připravený program Šachy ve škole je od září 2013
v Maďarsku k dispozici jako dostupný nástroj výuky,
zařazený do Národního kurikula základních škol

4.STaN 16.-17.10. a 14.ECHA 17.-20.9. konference 2014

Přihlásit se na 14.ECHA konferenci je možné do 31.8. na www.echa2014.info
4.STaN konference přinese informace ze zahraničních konferencí 2014. Přihlášky do 30.9..

• STaN seznamuje učitele, psychology, rodiče a další zájemce

s tím,
co ve vzdělávání a výchově nadaných funguje (a za jakých okolností)
a upozorňuje na to, co prokazatelně nefunguje.

• Přináší solidním výzkumem podložené informace, zkušenosti s

„dobrou“ i „špatnou“ praxí, novinky a trendy ze zahraničí i z domova.
• Nabízí různé úhly pohledu na vzdělávání a výchovu a jejich porovnání.
• Představuje smysluplné kvalitní projekty, které jsou zatím málo známy,

přesto, že by mohly být užitečné. Představuje zajímavé osobnosti.
• Pořádá setkání odborníků, rodičů a studentů, kteří se zajímají

o
vzdělávání nadaných a umožňuje jim účast na projektech a navázání
spolupráce, včetně mezinárodní. Upozorňuje na další zdroje informací.

Pozvánky:
4.konference Společnosti pro talent a nadání – STaN
se koná:
Ve čtvrtek, 16.října 2014, od 9 do 16 hodin v prostorách MŠMT, Praha 1, Karmelitská 7;
V pátek, 17.října, na Mensa gymnáziu, Praha 6 – Řepy, Španielova 1111;
Další informace najdete na www.talent-nadani.cz a www.mensagymnazium.cz
Na STaN konferenci časově navazuje PracademiCon
2.Konference pro učitele podnikání a podnikatele, kteří učí – www.pracademicon.cz

Koná se v sobotu 18.října se v Era světě, Praha 1, Jungmannovo náměstí
Partnerem je EduFórum, které představuje zajímavé projekty v oblasti vzdělávání
www.eduforum.cz

