
Akreditované vzdělávací programy

Dobrý začátek pro MŠ: podpora sociálního
a emočního vývoje dětí předškolního věku

Metodika Dobrý začátek® představuje soubor metod a aktivit, které učiteli pomáhají
v nesnadných výchovných situacích a vedou k dlouhodobé změně vzorců chování u dětí
v oblastech navazování kontaktů, poznávání pocitů a emocí, řešení konfliktů, snižování
agresivního chování.

www.scholaempirica.org/dobry-zacatek
info@scholaempirica.org

Dobrý začátek – Praktická 4hodinová ochutnávka

Hlavní témata programu

Metody budování pozitivních vztahů, vzájemné
důvěry a soužití ve třídě, vedení k trpělivosti, 
 vytrvalosti a cílevědomosti dítěte 
Povzbuzení a chvála, vedení dítěte k sebeuznání
a vyrovnanosti, rozpoznávání a ovládání vlastních
pocitů
Řešení problémů a konfliktů, strategie
ignorování nevhodného chování a přesměrování
pozornosti, podpora pozitivního chování 
Posilování partnerského vztahu mezi rodiči a
učiteli, budování respektu a vzájemné důvěry,
spolupráce na výchově a vzdělávání předškolního
dítěte
Kolegiální spolupráce v podpoře sociálních a
emočních dovedností dětí

Cílem praktické ochutnávky je seznámení se základními principy metodiky a s praktickými
aktivitami, které je možné si odnést a využít v každodenní praxi s dětmi.

https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/


Hlavní témata workshopu
Shrnutí hlavních principů metodiky 
Věnování pozitivní pozornosti
Popisný jazyk
Pozitivní zpětná vazba
Pravidla vzájemného soužití
Strategie „Dokážu se uklidnit“

Dobrý začátek® – praktická ochutnávka

www.scholaempirica.org/dobry-zacatek
info@scholaempirica.org

Mgr. Kateřina Michalová 
Koordinátorka metodiky Dobrý začátek®
michalova@scholaempirica.org

Praktická interaktivní dílna je ochutnávkou metodiky Dobrý začátek v rozsahu 4 vyučovacích
hodin. V ceně jsou pracovní listy a možnost prohlédnout si všechny materiály používané
v metodice. 

Vyzkoušíte si některé techniky efektivní
komunikace, které posilují dobré vztahy a
pomáhají při komunikaci a při řešení konfliktů.
Odnesete si příklady a tipy na aktivity vedoucí
k celkovému ulehčení a zjednodušení práce
ve třídě a získáte doporučení, jak s metodikou
začít. 

Cena:  od 950 Kč/osoba vč. pracovních listů

(4 hod á 45 min)

Lokalita: přímo ve Vaší školce
Min. počet účastníků: 10 osob (možno z více školek)
Možnost workshopu na míru pouze pro Vaši MŠ
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