Společnost pro talent a nadání – STaN, z.s.
Bellušova 1827, 155 00 Praha 5
Společnost je kolektivním členem European Council for High Ability (ECHA)
a přidruženým členem World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)
______________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

158. Setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů
čtvrtek 21.9.2017 17-19 hod.,
ZŠ Mohylová 1963, Praha 13 www.zsmohylova.cz
Spojení: Metro B „Lužiny“, 1.patrem nákupního centra do vnitrobloku vlevo (bývalé jesle);

Cesty k úspěšnému rozvoji potenciálu dětí:
Co ve světě i u nás funguje a co se neosvědčilo a proč.
Co je a jak má vypadat inkluze. Jak se ne/rozvíjí nadání.
Průvodce pro ty, kdo se chtějí vyznat v současné škole a rozvíjet potenciál svých dětí a žáků.
Součástí programu je diskuse, výměna zkušeností a konzultace s odborníky
(psycholožky Jiřina.Brejchová, Eva Vondráková, spec.ped. Markéta Kůtková a další) .
Setkání STaN je určeno rodičům, učitelům, psychologům
a dalším zájemcům o kvalitní vzdělávání a výchovu,
vedoucí k rozvoji toho nejlepšího, co v potenciálu dětí je.
STaN se zabývá nadáním ve všech oblastech a souvislostech,
u osob všeho věku, zdravých i handicapovaných,
nejčastěji však intelektovým nadáním dětí.
Potenciálně nadané může (ale nemusí!) být každé dítě. Identifikace je někdy obtížná.
Ani jednoznačné potvrzení mimořádného nadání ale nezaručuje odpovídající péči.
Jménem výboru STaN na setkání srdečně zve PhDr. Eva Vondráková
Zájemcům doporučujeme přihlásit se na e-mail: talent.nadani@seznam.cz do 18.9.
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:
7.STaN konference „Vítejte v Americe?“:aktuální zkušenosti s inkluzí v Evropě (Německo,
Finsko a další, včetně ČR) Koná se ve spolupráci STaN, Mensa G a m.č. Praha 13, 6.a 7.11.
Pondělí 6.11.radnice Prahy 13; úterý 7.11. Mensa G, Praha 6. Info bude na webu STaN.
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

