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POZVÁNKA

157. Setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů
čtvrtek 11.5.2017 17-19 hod.,
ZŠ Mohylová 1963, Praha 13 www.zsmohylova.cz
Spojení: Metro B „Lužiny“, 1.patrem nákupního centra do vnitrobloku vlevo (bývalé jesle);

Potenciál+ 2017
Mezinárodní iniciativa odborníků z praxe a rodičů,
kteří nejsou lhostejní k neřešeným problémům potenciálně nadaných dětí
a usilují o takový systém pomoci, který by v praxi opravdu fungoval.
Angažovaní odborníci a rodiče, kteří chtějí zlepšit a urychlit využívání dosavadních poznatků
k výchově a vzdělávání nadaných dětí, se na svém prvním mezinárodním setkání v Anglii,
v říjnu 2016, rozhodli přispět ke zlepšení situace v péči o nadané děti v Evropě.
Současné využívání poznatků je nedostatečné a řešení jsou pomalá nebo zcela chybí, což
má nepříznivý dopad na zdravý rozvoj osobnosti a realizaci potenciálu nadaných dětí.
Setkání STaN je určeno jak těm, kteří už mají zkušenosti s řešením problémů, provázejících
výchovu a vzdělávání nadaných dětí, tak těm, kteří chtějí této problematice porozumět,
případně se podílet na jejím zlepšení.
Potenciálně nadané může (ale nemusí!) být každé dítě. Identifikace je někdy obtížná.
Ani jednoznačné potvrzení mimořádného nadání ale nezaručuje odpovídající péči.
Součástí programu je diskuse, výměna zkušeností rodičů, učitelů a psychologů
a možnost konzultace s přítomnými odborníky.
Jménem výboru a přátel STaN a iniciativy Potential+ na setkání srdečně zve
PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně a Mgr. Katka Demovičová, členky skupiny Potential+
Zájemcům doporučujeme přihlásit se na talent.nadani@seznam.cz do 10.5.
Účastnický poplatek: setkání Klubu rodičů pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč
Roční členský příspěvek STaN činí 400 Kč. Více viz www.talent-nadani.cz
Pozvánky a užitečné odkazy:
3.- 5.7.2017 15.ICIE konference Lisabon, www.icieconference.net
Poradenské Centrum Filip ®, nadané děti: www.centrumfilip.cz info@centrumfilip.cz

Činnost Klubu rodičů a učitelů STaN je podporována dotací Prahy 13
mobil: 00420 606541187
IČO:43000959
e-mail: talent.nadani@email.cz
DIČ:CZ43000959
www.talent-nadani.cz
bank. spojení: č.ú. 227514321/0300
Adresa pro korespondenci: PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN, Bellušova 1827/53, 155 00 Praha 515

