Konference Společnosti pro talent a nadání

POTŘEBA ZMĚNY
VE VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH

21. – 23. 8. 2019
PRAHA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
PROGRAM KONFERENCE BUDE TLUMOČEN DO ČESKÉHO JAZYKA.
Konference je akreditována v rámci systému DVPP.
Vybrané světově známé odborníky a řečníky konference krátce představujeme:
Prof. Rena SUBOTNIK je jednou z nejvýznamnějších osobností světa v pedagogické psychologii
a ve vzdělávání nadaných. Je pokračovatelkou
Termanova výzkumu nadaných. Je ředitelkou
Centra školní a pedagogické psychologie při APA
(Americká psychologické asociace).
Dr. Éva GYARMATHY je psycholožka a vedoucí
výzkumu v Institutu kognitivních neurověd a psychologie v Budapešti. Založila Radu pro podporu
speciálních potřeb nadaných (vícekrát výjimečných
a mimořádně nadaných) a je odborným poradcem
Rady učitelů IT a soukromých škol pro děti a adolescenty, kteří mají problém s integrací do hlavního
proudu škol. Ve své publikační činnosti uplatňuje rozsáhlé znalosti
a zkušenosti s národním vzděláváním.
Dr. Paul BELJAN se zabývá rozsáhlou praxí v celém spektru neuropsychologických problémů dětí
a dospívajících, včetně patologií. Praxe je opřena
o široký záběr vzdělání v pediatrické psychologii
a neuropsychologii, psychofarmakologii a řadě
souvisejících specializací – od inteligence nadaných, přes vývojový deficit související s alkoholem
a drogami, poruchy učení, fyzická a emocionální traumata, po deficit pozornosti a výkonových funkcí. Autor řady odborných publikací
a úspěšný popularizátor a lektor.
Dr. Hava VIDERGOR je odborníkem na plánování
a navrhování učebních osnov, inovačních strategií
výuky a vzdělávání nadaných. Její multidimenzionální model kurikula se zaměřením na rozvoj myšlení vyšší úrovně a gramotnosti předvídavosti u studentů je v současné době aplikován v Izraeli i v mezinárodním měřítku.
Dr. Sonja LAINE se zabývá výzkumem nadaných,
stylů učení a myšlením učitelů a žáků na univerzitě
v Helsinkách. Své dlouholeté praxe učitelky využívá
při vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě.

Dr. Szilvia FODOR je školní psycholožka a výzkumný pracovník Pedagogické fakulty na Univerzitě
v Debrecíně. Zabývá se problematikou identifikace nadaných, pozitivní psychologií ve škole, školní
motivací a vzděláváním nadaných.
Mgr. Femke HOVINGA jako mimořádně nadané
dítě zažívala ve škole šikanu, nudu a cítila se
vyřazená ze společnosti. Stala se underachieverem (výkon výrazně pod úrovní potenciálu). Tato
zkušenost ji přivedla k poradenství pro nadané.
Založila evropskou platformu pro mimořádně
nadané „Talentissimo“ („evropská platforma pro
mimořádně nadané“). Spolupracovala s Jamesem T. Webbem.
Je ředitelkou SENG („podpora emocionálních potřeb nadaných“)
pro Evropu.
Dr. Martina ROSENBOOM je prezidentkou DGhK
(„německé asociace rodičů nadaných dětí“). Spolu�pracuje s iniciativou HELP („evropská skupina pod�porující vysoký učební potenciál“) a SENG („podpora emocionálních potřeb nadaných“). Začínala jako
matka nadaných dětí, která hledala pomoc při řešení problémů, provázejících jejich vzdělávání.

Jako další řečníci se představí
čeští a slovenští odborníci:
Eva VONDRÁKOVÁ
Jolana LAZNIBATOVÁ
Jeanne BOČKOVÁ

Anna FUČÍKOVÁ
Miriam JANYŠKOVÁ
Martin KONEČNÝ

Matěj KUČERA
Martin KUBALA

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
n

pro české účastníky do 25. 6.

3250 Kč

n

pro členy STaN do 25. 6.

3000 Kč

n

studenti

2000 Kč

n

poplatek za workshop

500 Kč / workshop
Ceny včetně DPH.

www.giftedprague2019.cz

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE STaN 2019
Předložený program je předběžný a názvy příspěvků se ještě mohou měnit
nebo dále upřesňovat na žádost přednášejících.
21. srpna – STŘEDA
13:00 – 14:30

WORKSHOP 1: Paul BELJAN (USA)
Mylné diagnózy a diagnózy dvojí výjimečnosti (nadání spolu s handicapem)
Přestávka na kávu, čaj

15:00 – 16:30

WORKSHOP 2: Hava VIDERGOR (Izrael)
Gramotnost předvídavosti – příprava nadaných studentů pro měnící se svět
22. srpna – ČTVRTEK

PRINCIPY
PÉČE
O NADANÉ

08:00 ––09:00

Registrace účastníků

09:00 ––10:00

ÚVODNÍ PROJEVY A ZDRAVICE HOSTŮ

10:00 ––10:30

Eva VONDRÁKOVÁ (STaN): Proč a jak se starat o nadané – „důvodová zpráva“
(SENG, HELP a další)
Přestávka na kávu, čaj

11:00 ––12:00

Rena SUBOTNIK (USA): Zákonitosti v péči o nadané a jejich projevy v závislosti
na prostředí a systému

12:00 ––12:30

Éva GYARMATHY (Maďarsko): Vzdělávání nadaných v Maďarsku – dostupnost,
kvalita, zkušenosti a jejich sdílení
Oběd

OSOBNÍ
PŘÍBĚHY
NADANÝCH

13:30 ––14:10

Femke HOVINGA (Nizozemí): Zkušenost nadaného dítěte jako impuls k pomoci
ostatním; SENG pro Evropu

14:10 ––14:40

Anna FUČÍKOVÁ (MFF UK): Příběh z obou konců spektra:
Od obtížné vzdělavatelnosti v ČR ke špičkové vědě ve světě

14:40 ––15:10

Szilvia FODOR (Maďarsko): Péče o nadané z pohledu psychologa,
EUTC a společnosti ECHA
Přestávka na kávu, čaj

RODINA
A DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ
NADANÝCH

15:40 ––16:40

Martina ROSENBOOM (Německo): DGhK: Asociace rodičů nadaných dětí
– důvody vzniku, směřování, výsledky, spolupráce, HELP

16:40 ––17:10

Matěj KUČERA (NÚDZ za podpory Nadace RSJ): Výsledky rešerše a doporučení

17:10 – 18:00

POSTEROVÁ SEKCE
23. srpna – PÁTEK

SPECIFICKÉ
POTŘEBY
NADANÝCH
A ŠKOLA

08:00 – 09:00

Registrace účastníků

09:00 – 10:00

Paul BELJAN (USA): Chybné diagnózy – záměna projevů nadání a patologie
– potřeba znát souvislosti

10:00 – 10:45

Hava VIDERGOR (Izrael): Péče o nadané v Izraeli – jak neztrácet talenty
a co je učit
Přestávka na kávu, čaj

11:15 – 12:00

Sonja LAINE (Finsko): Finský kvalitně inkluzivní vzdělávací systém
a potřeba péče o nadané

12:00 – 12:30

Jolana LAZNIBATOVÁ (Slovensko): SMND a APROGEN – vzdělávací program
založený na znalosti zákonitostí, respektující potřeby mimořádně nadaných

12:30 – 13:00

Miriam JANYŠKOVÁ (Qiido): Jak to chodí na běžných školách
(náhled do fungování školního prostředí skrze Qiido)
Oběd

ŠKOLNÍ
A MIMOŠKOLNÍ
AKTIVITY
PRO NADANÉ
V ČR

14:00 – 14:30

Martin KUBALA (UP Olomouc): STEM – rozvoj talentů pro přírodní vědy
v mezinárodní spolupráci: Badatel, NYEX a další

14:30 – 15:00

Jeanne BOČKOVÁ (CTM): CTM a CTY – kvalitní a náročné programy
pro nadšené a pracovité zájemce o vědu

15:00 – 15:30

Martin KONEČNÝ (MFF UK, STaN): Radost z poznávání a práce
s vyššími úrovněmi myšlení nejen ve výuce přírodních věd

do 16:00

ZÁVĚR KONFERENCE A POZVÁNKY

