Správy
Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV
Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je občianske
združenie spájajúce odborníkov z pedagogiky v záujme dynamizácie pedagogickej teórie i výchovno-vzdelávacej praxe. Jej činnosť je rozvíjaná s postupnými zmenami, od roku 1928 , obnovená v roku 1943, potom roku 1964
a opäť aktivizovaná v roku 2002. V každej dobe bola úloha pedagogickej
spoločnosti zameraná na skvalitňovanie pedagogickej teórie a pedagogického
výskumu, ale aj skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej praxe na základných,
stredných, ale aj vysokých školách. V zmysle uvedených tendencií bolo
orientované aj Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri
SAV 11. februára 2016. Účastníci valného zhromaždenia zastupovali všetky
oblasti Slovenska, od východného Slovenska, cez stredné Slovensko po Bratislavu, s úsilím nájsť podstatnú líniu v činnosti spoločnosti. V hodnotiacej
správe k činnosti spoločnosti podpredseda výboru Ján Danek upozornil na
podstatné výsledky aktivít, ktorými sú činnosti sekcií sociálnej pedagogiky,
vysokoškolskej pedagogiky či dejín školstva a pedagogiky, vydávanie elektronického časopisu Pedagogika.sk. spolupráca s EERA so sídlom v Berlíne
(European Educational Research Assotiation), či aktivity viazané na osobnosti
slovenskej pedagogiky (85. výročie narodenia Rudolfa Štepanoviča, 80.
výročie narodenia Jána Perhácsa, podiel na výstavách Múzea školstva
a pedagogiky, spolupráca s Radou slovenských vedeckých spoločností pri
SAV), ale upozornil aj na problémy v činnosti ako je neexistovanie partnerského pedagogického ústavu v Slovenskej akadémii vied, nižšia úroveň
komunikácie medzi členmi spoločnosti, potrebná aktivita vo viacerých sekciách, znížená spolupráca v oblasti výskumu, či nedostatočná spolupráca
v rámci regiónov. Podnety k zlepšeniu činnosti a riešeniu problémov Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV poskytla diskusia s návrhmi na vznik
nových sekcií (predškolskej pedagogiky, didaktiky, manažmentu školstva),
aktivizácie komory pedagógov, spoluprácu vo vedeckom výskume, lepšie
poznanie a prostredníctvom konferencií, publikovanie prostredníctvom
časopisu Pedagogika.sk, výmenu informácií cez www stránku spoločnosti,
aktivity voči ministerstvu školstva a predovšetkým vyjadrovaním príslušnosti
k pedagogickej spoločnosti. Analýza činnosti, hospodárenia i plánu do
budúcnosti dali impulzy do nových aktivít, ktoré by boli aj prejavom úcty voči
zosnulému predsedovi SPdS pri SAV Ladislavovi Macháčkovi, ktorého
pamiatku si účastníci valného zhromaždenia uctili minútou ticha. Je len
samozrejmé, že budúca činnosť spoločnosti je viazaná na aktivity všetkých
členov so skutočným záujmom o pedagogickú vedu a kvalitnú výchovu
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a vzdelávanie na Slovensku, ktoré bude koordinovať výbor spoločnosti. Na
základe návrhu členskej základne i záujmu jednotlivých odborníkov bol
zvolený deväťčlenný výbor spoločnosti v zložení Zlatica Bakošová, Peter
Ondrejkovič, Viera Kurincová, Paula Koršňáková, Silvia Dončevová, Mária
Zahatňanská, Igor Marks, Katarína Cimprichová-Gežová, Martina Slezáková.
Na následnom stretnutí zvoleného výboru bola za predsedníčku výboru
spoločnosti zvolená Zlatica Bakošová, podpredsedom sa stal Peter Ondrejkovič
a tajomníčkou Silvia Dončevová. Nový výbor Slovenskej pedagogickej
spoločnosti pri SAV vyjadril presvedčenie, že spoločnosť bude napredovať
vďaka činnosti sekcií, v ktorých budú jednotliví členovia aktivizovaní
k publikovaniu v časopise Pedagogika.sk, spoluprácou s EERA a Českou
pedagogickou spoločnosťou pri ČAV, kooperáciou s RSVS pri SAV
i vedeckou spoluprácou a stretávaním sa na konferenciách, ktorých súčasťou
bude aj konferencia „Rodina, tolerovanie inakosti a kvalita života detí“, ktoré
sú finančnými zdrojmi pre činnosť spoločnosti, spoločne s platením členského
ako vyjadrenia vzťahu k tomuto občianskemu združeniu.
Ján Danek
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