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W dniu 14 czerwca 2013 r. w Centrum Węgierskiej  Akademii Nauk
(Centre of the Hungarian Academy of Sciences – „DAB Székház”) na
Uniwersytecie w Debreczynie odbyła się międzynarodowa konferencja
„Teacher Education Central European Research Network” wieńcząca etap
badawczy projektu TECERN. Jej uczestnikami byli m.in. przedstawicie-
le Akademii Ignatianum w Krakowie pod przewodnictwem inicjatorki
polskiej grupy badawczej prof. dr hab. Jolanty Karbowniczek oraz  Dy-
rektor Instytutu Nauk o Wychowaniu dr Anny Królikowskiej. Projekt
TECERN jest realizowany i finansowany w ramach  Międzynarodowe-
go Funduszu Wyszehradzkiego. Jego celem jest porównanie założeń,
koncepcji i sposobów działania systemów kształcenia nauczycieli wypra-
cowanych w poszczególnych krajach Europy Środkowej oraz wzajemna
wymiana doświadczeń i opinii. Projektem kieruje prof. dr hab. Gabriella
Pusztai, a rolę głównego koordynatora pełni dr Agnes Engler z Uniwer-
sytetu Debreczyńskiego. Oprócz Akademii Ignatianum partnerami De-
breczyńskiego Uniwersytetu w programie badawczym były: Uniwersytet
w Opolu, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Ka-
tolicki Uniwersytet w Rużomberku w Słowacji, Uniwersytet Hradec
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Kralove oraz Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele środowisk nauko-
wych z Bułgarii i Rumunii, z Uniwersytetu w Oradei.

Z Akademii Ignatianum w Krakowie w projekcie TECERN uczest-
niczyli dr Anna Błasiak, dr Marzena Chrost, mgr Monika Grodecka,
dr Ewa Dybowska, dr Aneta Kamińska prof. dr hab. Jolanta Karbowni-
czek (koordynator), dr Anna Królikowska, dr Marta Prucnal, dr Irena
Pulak, dr Barbara Surma, dr Katarzyna Szewczuk, dr Beata Topij-Stem-
pińska i dr Krystyna Zabawa.

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną o godz. 9.00. Problematy-
ka dotyczyła m.in. możliwości poprawy jakości pracy nauczyciela jako
zadania stojącego przed szkolnictwem akademickim przygotowującym
do pracy zawodowej przyszłych pedagogów, prezentowano wyniki ba-
dań porównawczych w zakresie koncepcji i form kształcenia nauczycieli
stosowanych w poszczególnych krajach grupy wyszehradzkiej. Od godzi-
ny 11.30 obrady konferencji rozdzieliły się na sekcje, których tematyka
wynikała z poszczególnych obszarów badawczych ujętych w założeniach
projektu TECERN. Wśród nich wymienić można: aspekty polityki oświa-
towej w zakresie przygotowania zawodowego nauczycieli, zagadnienia
związane z rekrutacją na studia pedagogiczne, opracowanie adekwatnych
do współczesnych potrzeb programów nauczania, perspektywy i plany na
przyszłość kandydatów na nauczycieli, budowanie pozytywnego wizerun-
ku nauczyciela w społeczeństwie, działania edukacyjne podejmowane na
terenie kampusu uczelnianego oraz przygotowanie nauczycieli do kształ-
cenia specjalnego. Uczestnicy konferencji z poszczególnych krajów, w krót-
kich 15 minutowych wystąpieniach prezentowali wyniki badań własnych,
a obrady sekcji kończyła wspólna dyskusja i pytania do prelegentów. Naszą
uczelnię i zespół badawczy na konferencji w Debreczynie reprezentowa-
ły prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek, dr Anna Królikowska, dr Aneta
Kamińska oraz dr Irena Pulak. Oficjalnym obradom towarzyszyły roz-
mowy i spotkania kuluarowe, konferencja stworzyła  bowiem okazję do
nawiązania bliższych wzajemnych kontaktów naukowców zajmujących
się szeroko pojętą problematyką edukacji nauczycieli z różnych krajów
Europy Środkowej.
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Fot.1.  Wyk. I. Pulak

Wyniki badań realizowanych w ramach projektu TECERN zostaną
opublikowane w styczniu 2014 roku w opracowaniu pt. Teacher Educa-
tion in Central and Eastern Europe. Przewiduje się również zamieszczenie
rezultatów analiz badawczych na stronie internetowej projektu i udostępnie-
nie ich szerokiemu gronu odbiorców. Zaprezentowane dane będą mogły
stanowić interesujące źródło informacji dla badaczy, studentów i innych
osób zainteresowanych tematyką związaną z kształceniem nauczycieli.

Wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie oceniali realizację projektu,
a organizatorzy  wystąpili z propozycją przedłużenia współpracy i podję-
cia nowych zadań projektowych. Zainteresowanych konferencją TE-
CERN– Teacher Education Central European Research Network zapra-
szamy na stronę internetową projektu http://tecern.unideb.hu/, można
na niej odnaleźć szczegółowe informacje o projekcie oraz galerię zdjęć
z konferencji w Debreczynie.


