
JAK ZVLÁDNOUT BÝT UČITELEM? 

PRINCIPY TERAPEUTICKÉHO RODIČOVSTVÍ 

 

✓ EMPATIE 

- Pro Vaše dítě je stejně, jako pro Vás, tato situace nová. Vnímejte, kolik pocitů se může 

ve vašem dítěti odehrávat. Potřebuje zklidnit, ujistit, ubezpečit, podpořit, pochopit, 

povzbudit, motivovat. Stanovte si jasný pravidelný režim, kdy je čas na školu a kdy je 

čas na zábavu, jaké úkoly je třeba daný den či týden zvládnout. Plánujte čas tak, aby ho 

na důležité věci bylo vždy o trochu více, než odhadujete. Buďte zároveň vnímaví 

k aktuálnímu naladění svého dítěte. Ke zklidnění také napomůže pravidelné místo, kde 

se bude dítě domácím úkolům věnovat. 

- Nejste zodpovědní za vzdělávání, Vaše dítě by mělo vše 

okolo školy zvládat jen s lehkou dopomocí.  

- K tomu, aby se vaše dítě mohlo vzdělávat, učit se novým věcem potřebuje 

být v KLIDU a v BEZPEČÍ. 

✓ PŘIJÍMEJTE DÍTĚ, I KDYŽ CHYBUJE 

- V situaci, kdy dítě v daném úkolu chybuje, nebo se mu nedaří probíranou látku 

pochopit, pomáhá dát mu najevo, že ho přijímáte, takové, jaké je. Vaše trpělivé, 

opakované vysvětlování nabízí dítěti pochopení, že chyba se dá napravit. Opakovaný 

zážitek zkušenosti, že chybování není spojené s tím, že jsem špatný“, je velmi léčivé 

pro Vaše dítě. 

✓ BUĎTE ZVĚDAVÍ 

- Zvídavě se zajímejte o to, jak se dítěti daří plnit domácí úkoly. Vyjadřujte pochopení 

se vším, co vaše dítě může prožívat, nabízejte podporu, radu, vysvětlení. Společně 

s dítětem hledejte možnosti, jak mu pomoci látku pochopit, vypracovat domácí úkol. 

Podporujte plnění úkolů tak, aby dítě mohlo zažívat úspěch. Oceňujte jeho úspěchy a 

vedle toho chvalte i snahu, zájem, vytrvalost, pozornost. 

✓ PEČENÍ MÍSTO MATEMATIKY A SLOHU 

- I společné vaření může zahrnout matematiku či češtinu. Např. pečení – dítě bude vážit 

ingredience nebo zapisovat postup jako sloh. Vaše blízkost a společný smích 

podporuje vědomí dítěte, že na dané situace není samo. 

 

Pamatujte – láska, nadhled a pochopení  


