Správa výboru o činnosti pre VZ Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2008 a
2009

Od obnovenia činnosti pedagogickej vedeckej spoločnosti uplynulo desaťročie.
Záujemca o všetky podrobnosti jej “oživotvorenia” si môže spolu s nami zalistovať v
Spravodaji, ktorý vychádza už 16 x pravidelne od roku 2002 a je dostupný aj na webovskej
stránke.
S celkovým počtom 123 evidovaných, ale iba 70 platiacich členov patríme k stredne
veľkým spoločnostiam, ktoré sa vyznačujú organizovaním prednášok, konferencií, vydávaním
spravodaja, pravidelne aktualizovanou webstránkou, systematickou činnosťou niekoľkých
sekcií.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia Valné zhromaždenia (2002, 2004, 2006, 2008), ktoré
schválili vždy základné smery a úlohy činnosti Spoločnosti a témy k nim pridružených
celoslovenských vedeckých konferencií, ktorých výsledky sú dostupné v zborníkoch
vydávaných v spolupráci s Katedrou pedagogiky FF UCM v Trnave (www.spaeds.org).
V roku 2002 sme analyzovali tématické zameranie a zhodnotili

metodologické

problemy pedagogického výskumu (P. Gavora, Š. Švec, J. Danek).
V roku 2003 sme príspevkom prof.Š.Šveca iniciovali diskusiu o etickom kodexe
učiteľskej profesie.
V roku 2004 už začínali svoju činnosť sekcie sociálnej pedagogiky, andragogiky,
pedagogiky voľného času a pedagogickej sociológie.
V roku 2005 sme pripravili

interdisciplinárnu konferenciu s pracovným názvom

“Veda, škola, život” (garant Ľ..Hrdina 28.4.2005 v Bratislave) s cieľom ukázať využitie
možností a potenciálu viacerých vedeckých spoločností SAV pri riešenií otázok
kurikulárnej prestavby v slovenskom školstve. Konferenciu podporilo aj MŠ SR a jeho
zástupca predniesol príhovor ministra školstva.
V roku 2006 sme sa voľbou netradičnej ústrednej témy celoslovenskej konferencie
na rodové aspekty snažili vrátiťdo pedagogického diskurzu fundamentálne filozofické otázky
životných hodnôt, identity a kultúrnych tradícií. Konferencia sa v osobitných sekciách
sústredila na ujasnenie a prehodnotenie rozličných dobových nánosov v rodinnej a školskej
výchove v konfrontácii so súčasnými premenami rodiny a transformáciou školy.
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Rok 2007 bol v znamení pozornosti dvom významným osobnostiam slovenskej
pedagogiky – prof. J.Čečetkovi a prof.O.Balážovi. Je to dobrý príklad, ako možno
“personalizovať “ históriu vednej disciplíny. Z iniciatívy sekcie dejín pedagogiky a
školstva SPaS pri SAV sa už každoročne uskutočňuje pri príležitosti dňa učiteľov (2008,
2009) stretnutie so staršími pedagogmi a školskými pracovníkmi.
V dňoch 25. a 26. októbra 2007 sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v
Trnave konala konferencia Pedagogika voľného času – teória a prax v spolupráci so
Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV. Garantkou konferencie bola prof. PhDr.
Emília Kratochvílová, CSc., vedúca sekcie pedagogiky voľného času .autorka monografie
Pedagogika voľného času (2004).
Intenzívnejšie sa rozvinula aktivita sekcie sociálnej pedagogiky (doc.Z.Bakošová) vo
väzbe na pripravovaný terminologický slovník. SPaS pri SAV venovala tejto činnosti
systematickú pozornosť a podporu.
Jednou z významných akcií Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV sa stala
konferencia Mládež ako faktor sociálnych zmien (KC SAV Smolenice 28.-29.11.2008),
ktorú sme pripravovali v spolupráci so sociologickou a politologickou spoločnosťou a s
velkorysou podporou MŠ SR (odbor detí a mládeže).
Spoločné podujatie troch vedeckých spoločností sme usporiadali aj v roku 2009
(IUVENTA –Slovenský intitút mládeže, Bratislava 16.11.) na tému Výskum mládeže 20
rokov po..., aby sme nielen bilancovali súčasnú situáciu, ale aj upozornili na skutočnosť, že
spontánne občianske hnutie mladých vysokoškolákov na Slovensku sa začalo v Bratislave ako
originálne občianske hnutie nespokojnosti už o jeden deň skôr ako v Prahe. Bolo by žiaduce,
aby sa táto skutočnosť historickým výkumom precíznejšie zdokumentovala a pedagogickosociologicky interpretovala.
V roku 2008 sme sa stali riadnymi členmi Európskej pedagogickej spoločnosti. Máme
pozvanie na výročnú konferenciu EERA na tému Výchova a kultúrna zmena, ktorá sa
uskutoční v septembri roku 2010 v Helsinkách.
V roku 2009 sa uskutočnila v Prešove vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti, ktorej spoluorganizátormi boli
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV (I. Pirohová) a Asociácia vzdelávania dospelých v
SR.
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Začiatkom roku 2009 sme vstupovali v pohode a v dobrej kondícii do tradičnej
prípravy celoslovenskej konferencie vyhlásením jej ústrednej témy a špecifikáciou zamerania
jej odborných sekcií.
S osobitným potešením sme prijali návrh na zriadenie sekcie vysokoškolskej pedagogiky
SpaS pri SAV (dr.M.Sirotová), nakoľko pravidelné každoročné decembrové konferencie na
jej katedre o tejto problematike k tomu utvárali už viac rokov celkom dobré podmienky.

Napokon však priniesol rok 2009 aj neočakávanú zmenu. Ako to už v najnovšej
histórii Slovenska býva zmeny sa spravidla uskutočnia v rokoch končiacich nie na
osmičku, ale na deviatku. Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV využíva
svoje vydavateľské oprávnenie a stáva sa vydavateľom teoretického časopisu pre
pedagogické vedy. Traja iniciatori vzniku časopisu(Gavora,Macháček,Švec)
prediskutovali jeho koncepciu a rozvinuli organizátorsku činnosť, aby získali pre túto
myšlienku členov našej vedeckej spoločnosti. Niektorí z nich prijali aj na dva roky
členstvo v redakčnej rade. Časopis na základe svojej koncepcie obsiahnutej v návrhu
štatútu, stvárnenia na www.casopispedagogika.sk získal od Národnej agentúry SR pre
ISSN svoje registračné číslo 1338-0982 jej výnosom zo dňa 7.12.2009.

Obraciame sa na tohtoročné, v poradí už piate riadne Valné zhromaždenie SpaS pri SAV,
aby schválilo túto správu o činnosti

a podporilo činnosť výboru v nasledujúcom

dvojročnom období.

Prof. Ladislav Macháček
Predseda SpaS pri SAV
Trnava 28.1.2010
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