
4. konference Společnosti pro talent a nadání – STaN,  16.-17.10.2014: 

 

„Rozvíjíme nadání: moderně, kvalitně, kompetentně“ 

Kompetence a jejich kompetentní rozvíjení u nadaných dětí, žáků a studentů v ČR 

 

Koná se ve čtvrtek, 16.10.2014 od 9,30 do 16 hodin na MŠMT ČR, Praha 1, Karmelitská 7;                          

pátek 17.10.2014 od 9 do 14 hodin na Mensa gymnáziu,Praha 6–Řepy, Španielova 1111/19. 

 

Konference je určena především učitelům, psychologům, rodičům, studentům, řídícím pracovníkům 

v oblasti vzdělávání, ale i dalším vážným zájemcům o téma. Příspěvky spojuje odbornost, etika, 

porozumění problematice, dlouhodobé zkušenosti, společenská potřebnost a aktuálnost 

v mezinárodním měřítku. 

 

PROGRAM: 

 

Čtvrtek, 16.10.2014, MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1  

9.15 – 9.45 Prezence a coffee break, 

9.45: Úvod – Jak spolu souvisí kompetence, celostní přístup a péče o nadané jako priorita. 

E.Vondráková, předsedkyně STaN 

Program bude dále rozdělen do čtyř okruhů: 

10.00 – 11.40 

A:  Jak nadaní prožívají „školu“ 

1) Dlouhodobé osobní +/-  zkušenosti nadaných dětí a jejich rodin se vzděláváním; 

Rodiče nadaných dětí. 

2) Jaké varianty rozvoje nadání jim vyhovují a proč: mentoři, domácí škola, internet, 

mimoškolní programy apod. z pohledu nadaných a aktivních studentů; Studenti; Daniel 

Pražák, absolvent domácího vzdělávání a G Přírodní škola;  mentor Václav Vávra, v podání 

Báry Kosíkové, matky nadaného studenta; o práci Lenky Eckertové: Hustej Internet a další; 

3) Specifické potřeby nadaných dětí/žáků/studentů, pohledem psychologů, kteří se 

problematice dlouhodobě a s porozuměním věnují (V.Houšťová, PPP Břeclav; P.Picková, 

PPP Praha 1,2 a 4; J.Brejchová, Centrum Filip; H.Žáčková, ASPP) 

4) Proč jsme s psycholožkou Hanou Drábkovou v r. 1988/89 zakládali 

„Československou pobočku ECHA“ – nynější Společnost pro talent a nadání – STaN:  

MUDr. Zdeněk Kalvach a Eva Vondráková 



11.40 – 12.30 OBĚD 

B:   Jak učit a vychovávat nadané smysluplně 

5) Ukázky práce a zkušenosti učitelů, kteří  umí systematicky a dobře pracovat 

s nadanými:       M.Nedvědová,ZŠ Máj 2, České Budějovice; J.Rozehnal 8.ZŠ Frýdek-

Místek; ; P.Kotačková ZŠ a MŠ Čtyřlístek UH; M.Hausner, ZŠ Lupáčova Praha 3; 

6) Přínosné projekty ke vzdělávání nadaných:                                                              

a) Identifikace a práce s dětmi, vzdělávání učitelů:                                                                  

a1) ZŠ a MŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště ve spolupráci Palackého univerzitou Olomouc       

a 2) Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s PPP Rychnov; 

b) IPn Kvalita terciárního vzdělávání (MŠMT): Kvalita péče o nadané studenty na vysokých 

školách.                                                                                                                                                     

       7)  CTY CE a Objevitelské soboty – Jeanne Bočková  

 8)   Kryštof Hes, účastník kurzů CTY, DSA, projektu ČKK a asistent „Objevitelských  

sobot“,  student G Nad Alejí, Praha 6 

       9) Individuální vzdělávání prostřednictvím internetu: L.Zimčík, ZŠ Březová u UH 

14.20 – 14.30 Přestávka 

14,30 – 16.00 

C:  Perspektivy vzdělávání nadaných v ČR v mezinárodním srovnání 

10) Proč má mít společnosti zájem i o rozvoj jedinců mimořádně nadaných.  

Jak s tím souvisí problémy, které  řeší. Co v přístupu ke vzdělávání nadaných zachovat a co 

změnit, s ohledem na potřebnost, odbornost a etiku a funkčnost.  

11) Aktuální informace účastníků významných zahraničních konferencí o nadaných 2014:        

Mezinárodní spolupráce k zefektivnění systému péče o nadané v EU; nadání jako priorita: 

EUTC Budapešť, ICIE Paříž, ECHA Lublaň:  

Stanislav Zelenda, Talnet; Renata Kovářová,OSU; Pavla Picková, PPP Praha 1, 2 a 4;    

Eva Vondráková, STaN, Jeanne Bočková, CTY CE a Objevitelské soboty 

12) Prof. Karel Rýdl – nadaní a systém vzdělávání 

Připomínky, doporučení. 

13) Výstupy jako podklady k dalším opatřením a pro informování odborné i širší veřejnosti 

14) Pozvánka na druhý den konference, na Mensa G, Praha 6 – Řepy, Španielova 1111/19 

 

                         



 



Pátek, 17.10.2014    9.00 – 14.00: Mensa G: 

D.  Nové projekty k práci s nadanými v ČR a zahraničí; práce Mensa G 

Další ukázky práce Mensa G, Eye-tracking (OSU), ukázky inovativních zahraničních programů pro 

nadané: Enhancing the Gift of Leadership - nová publikace dr., Havy Vidergor, navazující na její 

přednášku ze 3.STaN konference 2013. 

Michal Vičar, autor knihy Embéčkem kolem světa: Sportovní talent – psychologická perspektiva; 

STaN 2014: informace, pozvánky na další konference i ke spolupráci.. 

9.00 - 9.30 prezence a coffee break 

9.30 – 10.15 úvod dr. Eva Vondráková a Mgr. Magda Kindlová   

   Dr. Renata Kovářová, OSU  – Eye-tracker 

 

skupina A skupina B 

10.15 -11.45 ukázkové hodiny 10.15 -11.25 přednášky (70 min) 

11.45 -12.15 přestávka 11.25 -11.45 oběd 

12.15 -12.35 oběd 11.45 -12.15 přestávka 

12.35 – 13.45 přednášky (70 min) 12.15 – 13.45 ukázkové hodiny 

 

Přednášky: 

Jeane Bočková – CTY, Objevitelské soboty; 

ZŠ Mohylová – vzdělávání nadaných ve státní škole; 

Tomáš Blumenstein – Logická olympiáda  a další akce Mensa ČR; 

Marcela Fatrová, Václav Brdek, zástupci ředitelky MG – Jak je důležité naučit nadané  „učit se“.  

studenti Mensa gymnázia 

 

Důležitou součástí programu v obou dnech konference bude diskuze k uvedeným tématům. 


