
5.STaN konference, 14.10.2015, Americké centrum, Praha 1, Tržiště 13 
 

Program: 
8,30 – 9,00 

Prezence a pohoštění před zahájením konference 
9,00 – 10,30 

1. Úvod: Přivítání hostů, seznámení s programem a přednášejícími.   

2. Kam chce směřovat naše společnost a jak s tím souvisí program 5.STaN konference; 

Hledáme smysluplnost, kvalitu, funkčnost, použitelnost, aktuálnost i nadčasovost. 

Evropa zaostává a my s ní. Jak se z underachievers stát opět experty – inspirace a 

„příklady dobré praxe“ z 21.WCGTC konference. 

Eva Vondráková 

Vliv péče o nadané na úroveň společnosti. Ekonomické argumenty pro politiky. 

„Economic Arguments for Gifted Education“ (v Odense přednesla Pamela Clinkenbeard, 

Univ. of Wisconsin).  Jeanne Bočková      

Jména, která nám umožní porozumět nadaným: K.Dabrowski, James T Webb a další.   

Eva Vondráková         

10,30 – 10,40 kávová přestávka 
 

10,40 -  12,20  
3. Charakteristiky a potřeby nadaných z pohledu rodiny; Zahraniční asociace rodičů 

nadaných dětí - jejich činnost a vliv na vzdělávání;  

Jiřina Brejchová, Kateřina Demovičová, Eva Vondráková,     

Školy a úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných; Příklady dobré praxe z WCGTC 

konference; Pozitivní ohlas na prezentace z ČR a Slovenska: MŠ a ZŠ Čtyřlístek, 

Uherské Hradiště; Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava a 

vzdělávací program APROGEN. 

Věra Olšáková, Veronika Šobáňová, Kateřina Pochylá, Jolana Laznibatová  

12.20 – 13,10 přestávka na oběd 
 
13,10 – 14,40 

4. Diagnostika (např. WISC III nebo WISC V?) a poradenství: principy, metody, přístup a 

jeho důsledky v různých zemích, zdroje informací (literatura, odkazy, akce); 

Jolana Laznibatová, Jiřina Brejchová, Eva Vondráková    

5. Trevor Tebbs a Chandelier methodology – setkání STaN v AC Praha 14.7.2015 a na 

ICIE a WCGTC konferencích; 

Eva Vondráková         

14,40 – 14,50 kávová přestávka 
 

14,50 – 16,00 
6. Zajímavé výzkumy, trendy (STEM, špičkové technologie), příprava učitelů apod.;   

Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Eva Vondráková, Soňa Novotná  

7. Vliv výše uvedeného na zdravý rozvoj osobnosti včetně mimořádného nadání a na 

kvalitu života společnosti. Doporučení pro vzdělávací politiku a praxi. Závěr. 

Týmová práce účastníků konference (podklady ze zdrojů STaN + aktuality) 

16.00 Ukončení konference. V programu se počítá s diskuzí v průběhu celé konference.

       


