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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na workshop  

 

Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné 
 

Odemykání potenciálu – Jak vést děti ke štěstí a úspěchu 

 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“. 

 

Workshop se uskuteční 

30. 11. 2018   od 8:30 do 14:00  

(KÚ KHK, Pivovarské nám. 1245, místnost P1.906) 

 

Prosíme o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře za každou osobu, který 

najdete  ZDE, nejpozději do středy 31. 10. 2018.  

Kapacita semináře je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším 

termínem přijaté přihlášky.  

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

 

Obsah workshopu: 

V rámci workshopu se mohou učitelé dozvědět, jak pomoci dětem,                                      

aby byly ve svých životech nejen úspěšné, ale také šťastné.  

Workshop je věnovaný tématům osobního rozvoje, inspiraci a motivaci, ale také rozvoji 

talentů, silných stránek a sebedůvěry. 

Po absolvování semináře by měli být účastníci blíže nejen v cestě vlastního sebepoznání, 

ale také v rozvoji dětí. Kromě teoretické části je seminář veden i formou praktických 

ukázek různých forem koučinku včetně modelových situací.   

Průběh workshopu je rozdělen na 3 základní tématické bloky, ve kterých je postupně 

probírána teorie i praxe v oblasti rozvoje a sebepoznání nejen u dětí, ale také u samotných 

učitelů. Klíčové jsou v rozvoji mimo jiné i následující etapy, které celý workshop prolínají – 

sebepoznání – sebedůvěra – sebeuznání – sebevyjádření.   

 První část je věnována vývoji dětí od narození a rozvoji především v předškolním 

věku v souvislosti s nástupem do stávajícího vzdělávacího systému. Dále se 

seminář zaměřuje na teorii talentů a silných stránek, inspiraci a motivaci nejen v 

cestě vlastního sebepoznání, ale také v rozvoji dětí (sebepoznání a sebedůvěra). 

 

 Druhá část demonstruje modelové situace v koučinku, se zaměřením na klíčové 

situace například v rozhodování jakou střední/vysokou školu zvolit, jak se 

vyrovnat se špatnou známkou nebo prohraným zápasem, jak být nejen 

motivovaní, ale především inspirovaní a zamilovat si činnosti, kterým se 

věnujeme apod. 

 

 Třetí část je zaměřena již především na sebeuznání (myšlení) a sebevyjádření 

(činnosti), fungování našeho mozku a v neposlední řadě na tzv. FLOW (stav 

přítomného okamžiku, kdy podáváme nejlepší výkony).  

 

 Na závěr je samozřejmě prostor pro otevřenou diskuzi a Q&A. 

https://goo.gl/forms/DjF7AyLsvUWPfjYH2

