Poznámky z jarného zasadnutia rady EERA
17. a 18. marca 2017 sa v Berlíne stretla rada EERA, ktorá od roku 1994
združuje zástupcov európskych (vedeckých) spoločností činných vo výskume
vzdelávania. Vďaka prezieravosti a strategickej aktivite predchádzajúceho
predsedu Slovenskej pedagogickej spoločnosti Ladislava Macháčka je naša
spoločnosť (SPS) jednou zo zakladajúcich členských spoločností tejto
asociácie.
V súčasnosti sa EERA vďaka svojim kľúčovým aktivitám (každoročná
konferencia ECER, letné školy pre začínajúcich výskumníkov, časopis EERJ) a
práci profesionálneho sekretariátu stáva prestížnym zoskupením s rastúcim
počtom členov, a to aj napriek tomu, že podmienky, ktoré musia kandidátske
členské spoločnosti splniť, sú čoraz náročnejšie. Tento rok bola medzi riadnych
členov EERA prijatá UERA združujúca výskumníkov na Ukrajine. Prihláška
Arménskej spoločnosti neuspela a spolu so spoločnosťami z Albánska,
Luxemburgu, Malty, Rumunska a Ruskej federácie, ostáva naďalej, do splnenia
všetkých podmienok členstva v EERA, len kandidátom na prijatie za riadneho
člena.
V súčasnosti sú dôležitou témou EERA etické aspekty pedagogického
výskumu, a to nie len z pohľadu prezentácie a publikovania výsledkov tohto
výskumu, ale aj jeho prínosu pre všetkých zúčastnených (žiakov, učiteľov)
a úlohu výskumu v spoločnosti v najširšom zmysle.
Výhody, ktoré EERA poskytuje svojim členským spoločnostiam, sa
rozširujú. Pestrosť informácií, aktivít, výziev a príležitostí na spoluprácu môže
čitateľ posúdiť na stránke SDS: http://spaeds.sk/, kde ich zverejňujeme pre
širšiu pedagogickú verejnosť na Slovensku. Okrem výraznej úspory na
vložnom pri účasti na konferencii ECER, ktorú EERA usporadúva každoročne
na konci augusta alebo začiatkom septembra, môžu členovia SPS od začiatku
tohto roka využívať bezplatný prístup k časopisu EERA - EERJ, ktorý
poskytuje vydavateľstvo SAGE, v ktorého databáze je tento časopis.
V prípade záujmu o výhody členstva SPS v EERA, ako aj na národnej
úrovni – napríklad pri publikovaní príspevkov v časopise našej spoločnosti
alebo spolupráci v sekciách SPS, neváhajte kontaktovať tajomníčku spoločnosti
na adrese: silvia.donceva@gmail.com
Paulína Koršňáková
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