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Lucie Viktorová
Coby členku sekce pro výuku psychologie při ČMPS mě potěšilo, že výuka psychologie nejen
pro studenty oboru samotného, ale i v rámci jiných oborů a úrovní vzdělávání je předmětem
zájmu akademických pracovníků z celého světa, což dokázala letošní účast na v pořadí třetí
konferenci platformy EUROPLAT – European Psychology Learning and Teaching. Ta
proběhla ve dnech 18. – 20. září 2017 v rakouském Salzburgu a hostila celkem 60 příspěvků
vyučujících z Evropy, Ameriky, Asie i Afriky. Hlavním tématem bylo zkvalitnění výuky
psychologie na základě empirických poznatků, přičemž bylo velmi podnětné sledovat, jak
někteří kolegové dovedou i samotnou výuku proměnit ve vědecký výzkum, z jehož výsledků
je možné dále těžit. Kromě sdílení „best practices“ také probíhala sympozia k pojmu
„psychologická gramotnost“, kterou většina zúčastněných pojímala jako schopnost aplikovat
poznatky z oblasti psychologie do každodenního života k dosažení vlastních, profesních i
společenských cílů. Z probíhajících diskuzí bylo cítit, že to mohou být právě základy
„psychologické gramotnosti“, co bychom mohli jako odborníci předat svým studentům, bez
ohledu na obor, v němž se profilují.1
Vedle přednášek zvaných hostů, sympozií, posterové sekce a společenského programu
fungovala konference EUROPLAT také jako prostor pro setkání a společnou iniciativu
akademických pracovníků, kteří mají zájem a odvahu vyučovat psychologii jinak. Na této
bázi byla založena evropská společnost pro výuku psychologie – European Society for
Psychology Learning and Teaching (ESPLAT), jejíž první konference je v plánu za dva roky
v některé z evropských zemí. Zájemci mohou v mezidobí sledovat webové stránky
společnosti (http://www.esplat.org/) či se stát členy skupiny na Facebooku.
Osobně doufám, že kolegů angažovaných pro výuku psychologie bude už jen přibývat, a že
s některými z nich se potkáme i na brněnské konferenci Učíme psychologii/Teaching
psychology 19. října 2017.

Obr.1 Uvítání na konferenci
Zájemcům o koncept psychologické gramotnosti lze doporučit stránku
http://www.psychliteracy.com/ , jež obsahuje i odkazy na další zdroje a podněty pro výuku.
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Obr. 2 Založení platformy ESPLAT
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