Správy
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v roku 60. výročia
vzniku SAV
V tomto roku si SAV pripomína okrúhle výročie svojho vzniku. Je to
príležitosť, aby aj vedecké spoločnosti ocenilo dlhodobú spoluprácu so SAV.
Mnohé z nich to majú aj vo svojom oficiálnom názve uvedené, že pôsobia“pri
SAV“. Rada slovenských vedeckých spoločnosti pri SAV vo svojom
tohtoročnom programe pripravuje slávnostné zhromaždenie, ktorého cieľom je
bilancovať a súčasne aj ukázať ako úspešne sa rozvíjajú podporné aktivity
spoločností pri rozvoji vedeckého výskumu v jednotlivých oblastiach
slovenskej vedy a čím dokážu vedecké spoločnosti zaujať širšiu odbornú
i laickú verejnosťvo svojich popularizačných aktivitách. Aj naša spoločnosť
bude prezentovať svoje výsledky.
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v roku 2002 obnovila svoju
činnosť po prerušení jej aktivít v roku 1989. Jej predsedom je od tohto roku
prof. L. Macháček. Slovenská pedagogická spoločnosť patrí v súčasnosti k
stredne veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej počet členov sa stabilizoval na
úrovni 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je síce 161, ale iba 96
z nich si riadne platí členské poplatky. V rokoch 2010, 2011 a 2012 pribudlo 15
nových členov, predovšetkým doktorandov.
V uplynulých rokoch sa realizovali tradičné formy činnosti: pre členov boli
zorganizované pravidelné odborné prednášky (napr. prof. Švec, prof.
Ondrejkovič) na katedrách pedagogiky filozofických a pedagogických fakult.
Sekcie spoločnosti organizujú vedecké konferencie spoločnosti v tradičných
termínoch každý rok (napr. vysokoškolská pedagogika pod vedením PhDr. M.
Sirotovej). Sekcia sociálnej pedagogiky pod vedením doc. Z. Bakošovej
dlhodobo pripravuje svoj terminologický a výkladový slovník. Sekcia dejín
školstva a pedagogiky pod vedením PhDr. V. Michaličku organizuje
spomienkové stretnutia s osobnosťami pedagogickej vedy na Slovensku pri
príležitosti dňa učiteľov.
Sekcia sociologickej pedagogiky spolupracuje s IUVENTou – Slovenským
inštitútom mládeže na nových výskumných projektoch v oblasti práce s
mládežou vo voľnom čase (PhDr. J. Miháliková, PhD.). Finančnú podporu
získalo viac ako 10 nových výskumných projektov, najmä doktorandov
v pedagogických vedách (www.iuventa.sk). Táto tradícia predstavuje jedno
z mála prepojení pedagogického výskumu na významnú oblasť štátnej politiky.
Pravidelne sa aktualizuje webová stránka vedeckej spoločnosti
(www.spaeds.org). Je však zrejmé, že po istom časovom odstupe si zaslúži
„novú tvár“.
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Celoslovenské vedecké konferencie ako celoslovenské reprezentatívne
podujatia sa konali v dvojročných intervaloch (2004, 2006, 2008, 2010, 2012)
vždy spoločne s valným zhromaždením našej vedeckej spoločnosti. Tieto
konferencie sa organizujú v spolupráci s Katedrou pedagogiky FF UCM (prof.
J. Danek) v Trnave. Myslíme si, že pohľad na uplynulú dekádu ukazuje, že
priestor utvorený našou vedeckou spoločnosťou nie je iba „pasívnym“ zberom
toho, čo sa objavilo na vedeckých pracovískách. Vedecká spoločnosť dala aj
mnohé podnety, aby sa výskumná orientácia v pedagogických vedách primerane menila a aktualizovala.
V roku 2008 sa Slovenská pedagogická spoločnosť stala riadnym členom
Európskej pedagogickej spoločnosti (EERA). Nominovaný zástupcom je
členka výboru PhDr. P. Koršňáková a súčasná hlavná redaktorka
Pedagogika.sk. Naša spolupráca sa úspešne rozvíja a postupne bude možné
zapojiť do jej aktivít viacerých členov spoločnosti. Dokonca sme vyrovnali
naše finančné podĺžnosti za členské v rokou 2012 a 2013.
Od roku 2010 Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV je vydavateľ ečasopisu pre pedagogické vedy Pedagogika.sk.(www.casopispedagogika.sk) Jej
prvým hlavným redaktorom bol prof. P. Gavora. Časopis sa stáva dôležitým
nástrojom zjednocovania pedagogickej komunity na Slovensku a napomáha
prezentovať výsledky jej výskumu v medzinárodnom kontexte. Vydavateľ stojí
pred strategickým rozhodnutím či zapojiť autorov do jeho spolufinancovania.
Časopis vyčerpal všetky finančné zdroje, ktoré sa podarilo naakumulovať
v prvom trojročnom období najmä zásluhou prof.Gavoru.
Naša vedecká spoločnosť úspešne ukončila svoje aktivity v roku 2012
(s finančným príspevkom SAV vo výške 1 400 eur) a vstupuje do roku 2013
s tradičnými projektmi (s finančným prísľubom vo výške 1 200 eur), ktoré
predložili najmä vedúci sekcií.
Je však zrejmé, že pozitívna bilancia v roku jubilea SAV nebráni vidieť, že
aj pedagogická vedecká spoločnosť stojí v nasledujúcom období pred komplikovanými rozhodnutiam, ktoré sú spojené aj s generačnou výmenou. Dúfame,
že sa jej podarí zvládnúť aj túto nie najľahšiu úlohu bez „straty kvetinky“.
Prof. Ladislav Macháček
predseda SpaS pri SAV
Bratislava, Trnava 13. 3. 2013
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