Konference O nadání pomůže učitelům i rodičům
Jsou motivovaní, jsou bystří, chtějí se učit a lační po nových informacích v oblastech, které je zajímají.
Zároveň ale mohou mít potíže při navazování vztahů s vrstevníky, ve škole se mohou projevovat jako
rušivé či nespolupracující děti. Řeč je o nadaných a mimořádně nadaných, o těch, kteří přišli na svět
s vysokou mírou kreativity a s nadprůměrnou inteligencí. Žít s takovými dary nemusí být vždy
procházka růžovým sadem, zvláště když kvůli neinformovanosti okolí dochází k psychickým újmám,
dokonce i traumatům.
Pro dospělé, kteří se snaží nadané děti rozvíjet a podpořit, jsou důležité především informace a ty
přinese konference O nadání. Pomůže dospělým lépe vnímat, rozeznávat, chápat a rozvíjet.
Konference proběhne ve středu 20. října 2021 od 8:30 do 18 hodin v multimediálním sále v budově
Krajského úřadu Libereckého kraje v ulici U Jezu 642, Liberec.
Součástí programu budou přednášky, workshopy a prodejní stánky pomůcek a her, které rozvíjejí
nejen nadané děti. Na závěr konference bude předpremiéra seriálu Ochránce, konkrétně dílu
o nadaném chlapci.
Zváni jsou učitelky, učitelé i další pedagogičtí pracovníci, rodiče a všichni další, které téma zajímá.
Kvůli občerstvení prosíme o přihlášení na tomto formuláři: https://forms.gle/4Bedn2inJFTsfUMQ7.
Konference je pořádána ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické
univerzity v Liberci v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
v Libereckém kraji (NAKAP LK II), a to konkrétně aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky.
S dotazy se obracejte na metodičku nadání na adrese eva.duskova@kraj-lbc.cz. Těšíme se na Vás!

Mgr. Eva Dušková, DiS.,
Hlavní metodička nadání aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky projektu NAKAP LK II
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE:
8:00 – 8:30

Prezence v předsálí multimediálního sálu, vchod C. Občerstvení.

8:30-8:50

Přivítání: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Eva Dušková, DiS., hlavní metodička nadání, Krajský úřad Libereckého kraje,
doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie Technické
univerzity v Liberci

8:50-9:50

Příklady dobré praxe ZŠ: Mgr. Karel Minařík, ředitel ZŠ Partyzánská Česká Lípa,
Mgr. Dominika Holubová, výchovná poradkyně ZŠ Šluknovská Česká Lípa,
diskuse.

10:00-11:30

Přednáška Modely vyvážené inkluze použitelné ve školách: Ing. Kateřina Emer,
lektorka Národního pedagogického institutu ČR, konzultantka v podpoře nadaných
žáků, vedoucí projektu SYNAPSE.

10:00-10:45

Přednáška/kazuistiky Nadaný žák očima školního psychologa: PhDr. Eva
Břečková Chalupová, Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL.
Kapacita 15-20 účastníků.

11:30-12:30

Oběd v předsálí pro předem přihlášené účastníky, pro nepřihlášené po vlastní ose –
okolní restaurace, jídelna KNL v budově úřadu.

12:30-13:30

Workshop Psychotělocvik – relaxační cvičení pro praxi: PhDr. Zdeňka Průchová,
Inspiromat Česká Lípa. Pomůcky: vlastní deka nebo cvičební podložka (není
podmínkou).
Kapacita 8 až 20 účastníků.

12:30-14:00

Workshop Skrytý potenciál – Identifikace nadprůměrně rozumově nadaného žáka se
specifickými vzdělávacími potřebami: PhDr. Lucie Hubertová, Ph.D.,
Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL. Kapacita do 20 účastníků.

12:30-14:30

Úvod a ukázková hodina do Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování:
Mgr. Kateřina Židů, Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata ČVUT Praha.
Kapacita omezena.

13:30-15:00

Workshop Podpora duševního zdraví nadaných žáků učiteli: PhDr. Magda Nišponská,
Ph.D., Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL. Kapacita 15-20 účastníků.
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14:00-15:00

Meeting point: Mgr. Marie Kašparová, Mgr. Eva Dušková, DiS., metodičky nadání
projektu NAKAP LK II a všichni, kdo mají zájem si popovídat o podpoře nadaných dětí
v Libereckém kraji. Kapacita omezena.

15:00-15:15

Občerstvení, debatní hloučky.

15:15-16:30

Popovídání o nadání s psycholožkami a speciální pedagožkou z Pedagogickopsychologické poradny v Semilech: Mgr. Jana Leitnerová, Mgr. Monika Plíhalová,
Mgr. Lenka Marková. Ukázka vhodných pomůcek a materiálů.
Kapacita 15 až 20 účastníků.

15:30-16:30

Workshop Psychotělocvik – relaxační cvičení pro praxi: PhDr. Zdeňka Průchová,
Inspiromat Česká Lípa. Pomůcky: vlastní deka nebo cvičební podložka (není
podmínkou).
Kapacita 8 až 20 účastníků.

15:30-16:30

Sdílení dobré praxe a zkušeností s nadanými žáky: Mgr. Jana Adamcová, ZŠ
Šluknovská, Česká Lípa.
Kapacita omezena.

16:45-17:45

Projekce seriálu Ochránce, předpremiéra dílu o nadaném dítěti: scénárista Tomáš
Feřtek, Česká televize.

18:00

Rozloučení a ukončení konference.

Změna programu vyhrazena. Účast je možná dle aktuálních vládních opatření. Přihlášeným pošleme
podrobnější informace o programu do pátku 15. 10. 2021. V předsálí multimediálního sálu bude prostor
vyhrazený občerstvení, které bude průběžně k dispozici. Společné pauzy na občerstvení, kdy bude
možnost navázání kontaktů, budou v 11:30 a v 15:00.
Celý den budou v předsálí sálu stánky, kde bude možné si prohlédnout anebo i zakoupit
vybrané potřebnosti:
Pedagogicko-psychologická poradna Semily: Pomůcky a materiály pro rozvoj nadání - ukázka
Inspiromat – Psychotělocvik z České Lípy:

Pomůcky, samolepky, pexeso – prodejní stánek

Albi, prodejce her:

Produkty řady Mozkovna, tvořené ve spolupráci
s Mensou - prodejní stánek, 30 % sleva

Grónská zem:

Dětské hry, hračky a pomůcky z Jablonce nad Nisou,
akustická kuličkodráha Xyloba – prodejní stánek
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