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W dniach 26-28.06.2014 roku w gmachu Institute of Education -  nowej jednostki 
organizacyjnej University of Lisbon odbyła się międzynarodowa konferencja nauko
wa „Local Change, Social Actions and Adult Learning: Challenges and Responses”. 
W przygotowaniu spotkania, oprócz pracowników University of Lisbon, uczestni
czyli przedstawiciele: University of Algarve, University of Sevilla, University of 
Magdeburg. W Komitecie Naukowym zasiadała również Ewa Kurantowicz, Prorek
tor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW) do spraw realizacji strategii rozwoju, od 
2001 roku członkini rady naukowej i zarządzającej (w latach 2005-2011 wiceprezy
dent) oraz współprzewodnicząca sieci badawczej „Between Local and Global: Adult 
Learning and Development Network” stowarzyszenia European Society for Research 
on the Education of Adults (ESREA) -  partnera konferencji. E. Kurantowicz brała 
aktywny udział w tegorocznym spotkaniu, będąc także między innymi moderatorem 
jednej z sesji plenarnych i przewodniczącą sekcji tematycznej „The role of local ne
tworks and actors and the articulation with international and national settings”.

Konferencję otworzyło wystąpienie Dyrektora Institute of Education -  Joäo Pedro 
da Ponte, wprowadzające w problematykę obrad i zapoznające uczestników spotka
nia z działalnością Instytutu, lokalnego organizatora konferencji. Podkreślić trzeba, 
iż głównym celem funkcjonowania jednostki jest przyczynienie się do poprawy jako
ści kształcenia i szkolenia w Portugalii poprzez m.in. prowadzenie badań oraz prak
tyczne rozwiązywanie problemów edukacyjnych w toku współpracy międzyinsty- 
tucjonalnej, współdziałania pracowników uczelni, studentów, nauczycieli, trenerów 
i uczestników szkoleń. Podczas trzydniowego spotkania (w ramach sesji plenarnych, 
sekcji tematycznych, dyskusji przy okrągłym stole) analizowano kwestie związane 
z różnym aspektami edukacji dorosłych. Koncentrowano się na wymianie nie tylko 
poglądów teoretycznych, ale przede wszystkich cennych doświadczeń praktycznych. 
Dużo czasu poświęcono debacie o indywidualnych i społecznych celach edukacji
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dorosłych, realizowanych w ramach oddolnych projektów i inicjatyw, a także rozwa
żaniom nad tym, jak praktyki i kierunki polityki tworzone lokalnie mogą wpływać na 
krajową i globalną politykę związaną z edukacją dorosłych oraz jej rozwojem. Wy
różnione zagadnienia, stanowiące punkt wyjścia do wymiany wiedzy między przed
stawicielami różnych państw, nie zamykały listy omówionych problemów.

Podczas konferencji z głównymi referatami wystąpili uznani badacze, zajmujący 
się problematyką z zakresu andragogiki, socjologii edukacji, polityki oświatowej, ak
tywnie działający też w krajowych i międzynarodowych organizacjach związanych 
z kształceniem dorosłych: Rui Canârio (Institute of Education of the University of 
Lisbon) z prezentacją, Adult education: looking for new ways”, Jocey Quinn (Uni
versity of Plymouth, Wielka Brytania) - ,  Adults learning outside formal education: 
new pathways to social change”, Alberto Melo (University of Algarve, Portugalia) 
-  „Economic literacy by self-directed learning or how I learned economics thanks to 
six anecdotes and one riddle”, Jim Crowther (University of Edinburgh, Szkocja) -  
„Political education and democracy: for and against independence in Scotland”, jak 
również Licinio C. Lima (University of Minho, Portugalia) z referatem „Local as
sociations for education and development: democratic governance and the manage
rialist canon”. Interesującą częścią spotkania było przedstawienie raportu, będącego 
efektem globalnej i lokalnej analizy kluczowych wyzwań oraz problemów 
szkolnictwa wyższego -  „World Report on Higher Education 5: Knowledge, Enga
gement and Higher Education Contributing to Social Change (UNESCO)”. Prezenta
cji dokonał jeden z redaktorów -  Budd Hall (Kanada).

W związku z tym sprawozdaniem chciałabym zwrócić uwagę na działalność 
współorganizatora konferencji -  Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Edukacji Do
rosłych (ESREA)1, które wspiera i promuje teoretyczne oraz empiryczne badania 
nad edukacją dorosłych i kształceniem ustawicznym w Europie przez tworzenie sie
ci badawczych, organizację konferencji oraz wydawanie publikacji. Pod patronatem 
stowarzyszenia przygotowywane jest m.in. czasopismo RELA -  The European Jour
nal fo r Research on the Education and Learning o f Adults1, stanowiące akademickie 
forum publikacji wyników badań dotyczących edukacji dorosłych, analizowanych 
w kontekście globalnych, ale i regionalnych trendów oraz procesów zmian. Czaso
pismo, wydawane w formie elektronicznej przez Linköping University (Szwecja), 
chętnie zaprasza do współpracy autorów z krajów nieanglojęzycznych, reprezentan
tów różnych dyscyplin naukowych, perspektyw i tradycji, promując różnorodność 
podejść teoretycznych i metodycznych w badaniach nad uczeniem się dorosłych. Po
dobnie działa ESREA. Aktywnie działający członkowie stowarzyszenia pochodzą 
z wielu części Europy, w tym także z Polski. Należy tutaj wspomnieć, iż do jego rady 1 2

1 http://www.esrea.org (otwarty 07.08.2014)
2 http://www.rela.ep.liu.se (otwarty 07.08.2014)
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zarządzającej na lata 2014-2016 została wybrana Adrianna Nizińska -  pracownik 
Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW), uczestnicz
ka międzynarodowych i krajowych projektów naukowych dotyczących kształcenia 
w szkołach wyższych i innych instytucjach edukacji formalnej. Natomiast od 2010 
roku w międzynarodowej grupie Redaktorów czasopisma RELA pracuje Ewa Ku- 
rantowicz.

Oprócz pracowników naukowych DSW, Polskę podczas konferencji reprezento
wała niżej podpisana, która pierwszego dnia w ramach sekcji tematycznej „Parti
cipation of adults in local education and development activities and projects”
przedstawiła referat pt. „Education activities towards flexibility of employment. Pol
ish employees experiences”. Z tematami pozostałych sekcji i problamatyką poszcze
gólnych wystąpień można zapoznać się na stronie konferencji3.

3 http://globalandlocal.ie.ul.pt/wp-content/uploads/2013/07/Final-Programme.pdf (otwarty 07.08.2014)
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