Školní psychologie a školní psycholog
Dne 28. 4. 2011 proběhl vzdělávací workshop pro studenty pregraduálního,
postgraduálního studia. Pozvaní byli i akademičtí pracovníci a lidé, kteří pracují v přímé
praxi. Workshop se konal na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v rámci projektu ESF
OP VK „VZKAS“. Pozvání na workshop přijala doc. PhDr. Eva Gajdošová, Ph.D., která se
dlouhodobě věnuje otázkám sociálního a emočního vývoje u dětí, aplikací různých programů
na školách, vyučuje především školní psychologii, a to na Filozofické fakultě Bratislavské
univerzity. Tématem byla Školní psychologie a školní psycholog na Slovensku.
Celkem pět posluchačů se zabývalo tématem školní psychologie. Posluchači se
dozvěděli mnohé zajímavé z historie vzniku školní psychologie, která na Slovensku vznikala
přes 20 let. Školní psychologie je nová aplikovaná psychologická disciplína. Lektorka
informovala o vývoji do roku 1989, o vzdělávání v pregraduálním a postgraduálním studiu,
v celoživotním vzdělávání. Seznámila nás také s národními výzkumnými projekty. Dále jsme
se věnovali prevenci a preventivním aktivitám. Program Srdce na dlani v originále Second
Step, který vypracovali odborníci v mezinárodní neziskové organizaci Committee for Children
se sídlem v Seattli, USA v roce 1986. Do této doby se program rozšířil do 15 000 základních
škol v Severní, Jižní Americe a Kanadě. Program se adaptoval na použití v krajinách
Evropské unie, používají ho mateřské školy, základní školy v Norsku, Dánsku, Finsku,
Švédsku, Německu, Rakousku, Velké Británii, Lotyšsku a Slovenské republiky.
Jde o univerzální program primární prevence přednostně zaměřený na sociálněemocionálně morální rozvoj žáků. Rozvíjející prosociálně morální kompetence žáků
mateřských a základních škol s důrazem na prevenci agresivity, násilí a šikanování. Program
bere ohled na věk a vývoj osobnosti dětí. Má vypracovanou zvláštní verzi pro děti
předškolního věku. Program obsahuje metodické materiály pro učitele, psychology, sociální
a speciální pedagogy, koordinátory prevence a výchovné poradce.
Celý workshop zakončila diskuze nad preventivními metodami v Čechách a na
Slovensku a nad současnou situací ve školách a pozicí školního psychologa.
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