4) Podpora talentu a nadání
V tabulce najdete odkazy, které se zaměřují podporu nadání a talentu, V posledním sloupci je uvedeno
datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli. Budeme rádi, když nám zašlete další tipy na funkční odkazy
pro tuto oblast!

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU
Centrum pro talentovou mládež CTM připravilo
ZDARMA pro zvídavé děti OBJEVITELSKÉ
(NE)SOBOTY ONLINE, kde si mohou vybírat
z nabídky různých témat, jako například programování,
lidské tělo, vesmír, jógu aj.

DATUM KONTROLY
16.3.

16.3.

Pro studenty, kteří zvládají angličtinu a matematiku
"levou zadní" a chtěli by se rádi dále rozvíjet,
Cambridge University Press poskytlo k dispozici na 90
dnů své online prostředí Cambridge Online
Mathematics 15-day trial ZDARMA.
Tipy na aktivity v době korona virových prázdnin
Talentpoint Intellectus na Nedvědově náměstí v Praze a
od školního roku 2018/19 také v Talentpointu
Budějovická – ZŠ Poláčkova.

16.3.

Turnusové workshopy
Aktivity pro širokou veřejnost
16.3.

HTTPS://TALENTOVANI.CZ/SYSTEM-PODPORYNADANI/KRAJSKE-SITE/PRAHA Pražská síť
podpory nadání
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D. ,koordinátor podpory
nadání E-mail: lukas.borovicka@npicr.cz

Mensa ČR: pro
nadané děti

16.3.

Projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty tipy na
některé zajímavé projekty pro (nejen) nadané žáky a
studenty. Uvedené projekty jsou dlouhodobé, bližší
informace o nich hledejte přímo na odkazovaných
stránkách.
https://deti.mensa.cz/
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

16.3.

www.ppppraha.cz/nan.aspx
Podpora nadání- Psychologické zjišťování nadání je
jednou ze standardních činností PPPDALŠÍ TIPY NA
LITERATURU A KONTAKTY:
•

Společnost pro talent a nadání (STaN – ECHA)
www.talent-nadani.cz
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

MENSA ČR www.mensa.cz
Centrum nadání www.centrumnadani.cz
Centrum rozvoje nadaných dětí
(Brno, dr. Portešová) www.nadanedeti.cz
Systém podpory nadání v ČR (krajské sítě)
www.talentovani.cz
Projekt TALNET (nadaní žáci se zájmem o
přírodní vědy – internetové kurzy a projekty)
www.talnet.cz
Česká kosmická kancelář (pro děti se zájmem o
kosmonautiku)www.czechspace.cz
Česká pobočka Mezinárodního centra pro
nadané děti (CTY)
www.uptoyou.cz
Khanova škola www.khanovaskola.cz

Centrum nadání
Centrum pro talentovanou mládež (spolupráce s CTY J.
Hopkins University, Maryland, USA)
Objevitelské soboty pro děti (odstupňováno dle věku),
on-line kurzy pro studenty
Centrum rozvoje nadaných dětí - Brno
ECHA - European Council for High Ability
Evropský výbor pro nadané
MENSA ČR
Národní ústav pro vzdělávání - sekce Nadání a nadaní
Seznam krajských koordinátorů, základní informace z
oblasti nadání a péče o nadané
NUV - publikace k vyhledávání nadaných žáků
Projekt TALNET - internetové kurzy a projekty (přírodní
vědy)
SENG - Supporting Emotional Needs of the Gifted
Portál (USA) s příspěvky odborníků i rodičů k
problematice výchovy a emočního vývoje nadaných
Soukromá škola pro nadané děti - Slovensko (dr.
Laznibatová)
Společnost pro talent a nadání - STaN ECHA
Systém podpory nadání ČR
Krajské sítě podpory nadání, informace pro rodiče,
pedagogy i odborníky, Talentcentrum NIDV
WCGTC - World Council for Gifted and Talented
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