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14. Setkání - duben/2018 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

  

Datum konání: 26. 4. 2018 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková 

Přizvaný expert: psycholožka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. 

 

Téma:  „Vzory zvládání náročných situací v dětské literatuře“ 

 

Cíl:                              Seznámení s příběhy s terapeutickým účinkem 

 

 

Čas konání   : 15.00 – 18.00 hod. (3 hod.) 

 

Forma setkání: prezentace, přednáška a diskuze 

 

Počet podpořených osob na setkání: 8 
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Zápis ze setkání: 

Dne 26. 4. 2018 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu 

účastníků 10 (8 podpořených osob + 1 vedoucí pracovnice CKP + 1 host). Toto setkání bylo 

zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání:                                                 

1. Přivítání zúčastněných kolegyň 

2. Představení hosta – psycholožka PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. 

3. Vhodné příběhy v dětské literatuře 

 terapeutické účinky příběhů 

 příběh pomáhá vyznat se ve skutečnosti 

 příběh naznačuje řešení a dává naději 

 kniha „Příběhy jako klíč k dětské duši“ – Nossrat Peseschkian 

 kniha „Kupec a papoušek“ – Nossrat Peseschkian 

 příběhy chápány nejen jako prostředky k ukrácení času, ale i pomáhající 

v různých životních situacích 

 pokud se příběh použije v pravou chvíli a vhodnou formou, může se stát 

nejdůležitějším prvkem terapeutického úsilí, může přispět ke změnám 

v postojích a chování 

 kniha „Za tajemstvím pohádek“ – Bruno Bettelheim 

 nápodoba v příbězích, identifikace dítěte s postavou 

 Nedokončené pohádky – Zdeněk K. Slabý – děti vymýšlí k začátkům pohádek 

pokračování 

4. Příběhy v dnešní literatuře a mediích 

 působení médií na děti 

 co dnešní děti sledují 

 role médií v socializaci dětí a v dlouhodobé socializaci dospělých 

5. Diskuze 

 „Co momentálně ve školce čtete?“ – aktuálně čtené příběhy a hledání podtextu 

v nich 

 Identifikace dětí s postavou 

 
Zapsala:     Bc. Eva Staňková      

 

 

V Kralupech nad Vltavou 26. 4. 2018 


