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KONFERENCJA  Z  OKAZJI 60-LECIA  POWOŁANIA  
W  UNIWERSYTECIE  JAGIELLO ŃSKIM  KATEDRY  O ŚWIATY  
I  KULTURY  DOROSŁYCH  NA  TEMAT  „STAN I PERSPEKTYWY 
ROZWOJU  REFLEKSJI  NAD  EDUKACJ Ą  DOROSŁYCH”, 
Kraków, 24–25  kwietnia 2006  

W dniach 24–25 kwietnia 2006 r. odbyła się na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Zakład 
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Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki. Tematem konfe-
rencji był: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych.  

Konferencja przygotowana została z okazji 60 rocznicy utworzenia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Oświaty i Kultury Dorosłych oraz Ka-
tedry Pedagogiki Dorosłych. Przypomina o tym Dziennik Urzędowy Ministra 
Oświaty Nr 3 z 1946 r. Zamieszone jest w nim rozporządzenie z dnia 18 lute-
go 1946 roku. Dotyczy ono m.in. utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
na Wydziale Humanistycznym, Katedry Oświaty i Kultury Dorosłych oraz 
Katedry Pedagogiki Dorosłych. Utworzenie ich to zasługa dr. Maksymiliana 
Siemieńskiego, ówczesnego pracownika w resorcie oświaty i wspierającego 
go Władysława Heinricha – profesora psychologii w UJ. Utworzone Katedry, 
były jednymi z pierwszych zajmujących się teorią oświaty dorosłych w Euro-
pie. Dziś spadkobiercą tradycji i kontynuatorem pracy obu Katedr, wkrótce 
połączonych w jedną, jest Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. 

Przybycie przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w kra-
ju, a także gości z zagranicy pozwoliło na zebranie i zintegrowanie wiedzy 
dotyczącej kształcenia dorosłych. Referaty, pokazujące różne spojrzenia na 
edukację dorosłych, umożliwiły wyznaczenie kierunków rozwoju refleksji 
andragogicznej. Na konferencję złożyły się referaty plenarne oraz obrady 
w trzech sekcjach tematycznych: inspiracje w andragogice, andragogika 
w służbie praktyki edukacyjnej oraz praktyczne aspekty edukacji dorosłych. 
W Collegium Novum i Collegium Maius UJ zgromadziło się 119 pedagogów 
z kraju i zagranicy. Mimo napiętego harmonogramu, uczestnicy znaleźli też 
czas na dyskusję. Prezentowane były relacje z badań, programy edukacyjne 
krajowe i zagraniczne oraz publikacje z zakresu kształcenia dorosłych. 
W sumie wygłoszono 16 referatów plenarnych oraz 50 referatów w sekcjach. 
Poruszone w nich zostały m.in. następujące zagadnienia: 
− instytucjonalni i pozainstytucjonalni twórcy refleksji andragogicznej,
− warunki (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz stymulatory i bariery powstawa-

nia i rozwoju tejże refleksji,
− hipotezy i teorie andragogiczne oraz metodologia ich budowania,
− wartość i przydatność refleksji (teorii i myśli) nad edukacją dorosłych,
− podjęte i zaniechane nurty w refleksji, wartość tychże nurtów,
− proces wdrażania teorii andragogicznej do praktyki edukacyjnej,
− wykorzystanie refleksji nad kształceniem dorosłych w praktyce edukacyj-

nej, stymulatory i bariery tego wykorzystania,
− popularyzacja refleksji andragogicznej w publikacjach książkowych

i pismach naukowych oraz poprzez praktykę kształcenia oświatowców,
− europejskie konteksty polskiej refleksji nad kształceniem dorosłych,

przewidywane kierunki rozwoju refleksji w przyszłości i ich zasadność.
Otwarcie konferencji odbyło się w Collegium Novum UJ. Uczestników 

powitał prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander – kierownik Zakładu Pedagogi-
ki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki UJ. Profesor Tadeusz 
Aleksander przypomniał w kilku słowach historię i rozwój andragogiki 
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w Polsce i Europie. Ukazując szeroki krąg zainteresowań edukacji dorosłych 
zachęcił do owocnej dyskusji. Następnie słowa powitalne wygłosił Jego Ma-
gnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. dr hab. Karol 
Musioł. Profesor zwrócił uwagę na fakt, że pierwszym dorosłym, kształcącym 
się na UJ był Władysław Jagiełło, stąd też tradycja uczenia się dorosłych na 
UJ ma już ponad 600 lat. Gości przywitała także Dziekan Wydziału Filozo-
ficznego UJ prof. dr hab. Maria Flis, która wyraziła nadzieję na rychłą publi-
kację materiałów pokonferencyjnych oraz Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ 
prof. dr hab. Joanna Danilewska, która zwróciła uwagę na specyfikę naszych 
czasów i marketingowy charakter edukacji. Po powitaniach odbył się występ 
kwartetu smyczkowego „Amar Corde”.  

Obrady plenarne rozpoczęły się referatem profesora Tadeusza Nowac-
kiego (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN). Referent odniósł się do wartości 
w andragogice. Świat idei uznał za świat, w który powinna realizować się 
andragogika. „Gwiezdną koroną kultury” nazwał wartości – idee: Sacrum, 
Miło ści, Prawdy, Piękna, Dobra, Wolności, Równości, Solidarności i Pracy. 
Obowiązkiem wszystkich ludzi jest realizowanie tych właśnie wartości 
w konkretnym postępowaniu. Profesor Tadeusz Nowacki uznał wartości za-
równo odnoszące się do życia biologicznego jak i do życia duchowego za 
wartości podnoszące jakość życia. Dlatego tak ważny w andragogice jest 
proces kształtowania się światopoglądu oraz zmiany w postrzeganiu własnego 
życia przez człowieka. Przemiany w osobowości ludzi dorosłych wymagają 
analizy aksjologicznej. Profesor Tadeusz Nowacki przypomniał porównanie 
procesu wartościowania u człowieka z wartościowaniem w świecie zwierzę-
cym, w tym pierwszym zaznaczając udział świadomości oraz rozszerzanie się 
przedmiotów i zjawisk podlegających wartościowaniu. Mówiąc o funkcjach 
człowieka podkreślił znaczenie funkcji poznawczej, wartościującej i twórczej. 
Dokonał podziału procesów dokształcania i doskonalenia osób dorosłych na 
dwa działy: (1) dokształcanie instrumentalne i (2) autokreację duchową.  

W kolejnym referacie profesor Józef Półturzycki (Uniwersytet Warszaw-
ski) nakreślił wskazania pedagogiki dorosłych dla edukacji ustawicznej. 
W tym celu przypomniał wyniki badań zaprezentowane na międzynarodowej 
konferencji w Lublanie w Słowenii w 1993 roku, raporty UNESCO oraz pu-
blikacje i raporty dotyczące edukacji ustawicznej. W swojej wypowiedzi 
odniósł się do różnic pomiędzy pedagogiką dorosłych a andragogiką. Podkre-
ślił dwa sposoby rozumienia tych różnic. Z jednej strony jest to autonomiczna 
refleksja odnosząca się tylko do wieku dorosłego, z drugiej łączenie podstaw 
i istoty andragogiki i pedagogiki dorosłych z pedagogiką jako nauką o eduka-
cji człowieka przez całe życie. W dalszej części referatu profesor  Józef Półtu-
rzycki wskazał miejsce edukacji dorosłych w społeczeństwie na tle kształce-
nia ustawicznego. Podkreślił praktyczny i normatywny charakter pedagogiki 
dorosłych, jej szeroki zakres refleksji i rozbudowany model pojęciowy. Przy-
pomniał również współczesne definicje edukacji ustawicznej jako całościo-
wego systemu działań dydaktyczno-wychowawczych, ukierunkowanego na 
człowieka w całym jego życiu.   
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Teoretyczne rozważania nad uczeniem się dorosłych zaprezentował 
w swoim referacie profesor Mieczysław Malewski (Dolnośląska Szkoła Wyż-
sza Edukacji TWP we Wrocławiu). Jego zdaniem refleksja nad edukacją znaj-
duje się obecnie w stadium paradygmatycznej zmiany, związanej z wkracza-
niem społeczeństwa w ponowoczesność. Profesor Mieczysław Malewski 
nakreślił zwi ązane z tym modyfikacje definicyjne pojęcia „edukacja doro-
słych” oraz ewolucje idei edukacyjnych. Mówiąc o teorii uczenia się ludzi 
dorosłych zauważył, jak mały nacisk kładzie się w andragogice na to zagad-
nienie. Wyodrębnił również tzw. uczenie transformatyczne. 

W kolejnym referacie profesor Józef Kargul (Uniwersytet Zielonogórski) 
wyznaczył drogę od edukacji permanentnej do całożyciowego uczenia się. 
W wypowiedzi odniósł się do treści książki swojego autorstwa pt. Obszary 
pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii 
edukacji całożyciowej. Zwrócił uwagę na dominację realizowania idei na-
uczania dorosłych nad realizacją idei uczenia się. Przedstawił metaforę wrzo-
sowiska zaproponowaną przez R. Edwardsa. Edukacja dorosłych porównana 
jest tu do pola, a całożyciowe uczenie się do wrzosowiska. Pole ma jasno 
określone granice (płot, żywopłot), funkcje (pastwisko, pole uprawne), jedne-
go właściciela oraz wejście i wyjście. Trafne jest więc porównanie go do 
edukacji dorosłych. W odróżnieniu od pola, granice wrzosowiska rozmywają 
się i zacierają, pełni ono różne funkcje, a właściciel często jest nieokreślony. 
Profesor Józef Kargul za R. Edwardsem podkreśla trafność porównania wrzo-
sowiska do całożyciowego uczenia się. Szerokie aspekty całożyciowego 
uczenia się pozwalają na poszerzenie spojrzenia na inne konteksty uczenia się 
dorosłych. Analizując badania zachodnich andragogów, referent dostrzegł 
możliwość przeniesienia ich na nasz rodzimy grunt. Szczegóły swoich docie-
kań profesor przedstawia we wspomnianej już publikacji.   

Pierwszą część obrad plenarnych zakończył profesor Janusz Gajda 
(UMCS w Lublinie) rozważaniami na temat wartości i ich przydatności 
w refleksji nad edukacją dorosłych. W swoim referacie wskazał na aktualność 
poglądów przedstawicieli pedagogiki kultury na temat wartości, wykazując 
istotne miejsce wartości w kształceniu. Profesor Janusz Gajda uznał za ważne 
problemy wynikające z myślenia kategoriami wartości, opartego na przesłan-
kach pedagogiki kultury m.in. problem kształtowania w edukacji postawy 
aksjologicznej, potrzebę harmonijnego łączenia wartości utylitarnych i kon-
sumpcyjnych z wartościami absolutnymi, zagadnienia „europejskości” oraz 
wychowania patriotycznego i obywatelskiego w kontekście wielowymiarowej 
tożsamości i wreszcie rolę międzypokoleniowego przekazu kultury.  

Po krótkiej przerwie drugą część obrad plenarnych rozpoczął profesor 
Stanisław Palka (Uniwersytet Jagielloński) od umiejscowienia andragogiki 
w systemie nauk pedagogicznych. Posługując się analogią do szeroko pojętej 
pedagogiki Profesor wyznaczył następujące działy w andragogice: andragogi-
kę ogólną, teorię wychowania dorosłych, dydaktykę dorosłych, historię wy-
chowania i myśli andragogicznej oraz szczegółowe nauki andragogiczne, np. 
andragogika szkolna, porównawcza czy rolnicza. Zwrócił też uwagę na obsza-
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ry aktywności poznawczej i badawczej, umożliwiające wymianę doświadczeń 
pedagogów ogólnych i andragogów oraz budowanie komplementarnego sys-
temu wiedzy pedagogicznej o charakterze praktycznym, teoretycznym i meto-
dologicznym. Profesor Stanisław Palka włączył do tych obszarów: (1) typ 
problemów badawczych i związane z nim ogólne rodzaje badań, (2) modele 
postępowania badawczego, (3) prawidłowości, (4) szczegółowe rodzaje ba-
dań. We wnioskach końcowych uznał rozwój andragogiki ściśle związany 
z pedagogiką za argument dla niezbędnej dziś i w przyszłości metarefleksji 
teoretycznej i metodologicznej w pedagogice. 

W kolejnym referacie profesor Ewa Solarczyk-Ambrozik (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) podkreśliła znaczenie teorii andrago-
gicznych dla diagnozowania i prognozowania aktywności edukacyjnej doro-
słych. Aktywność ta jest zjawiskiem złożonym, trudnym do analizy. Profesor 
Ewa Solarczyk-Ambrozik w swoim wystąpieniu odniosła się do wyników 
badań polskich i zagranicznych oraz do literatury przedmiotu z tego zakresu. 
Za najważniejsze teorie dotyczące powodów uczestnictwa w kształceniu 
uznała: teorie hierarchii potrzeb, model kongruencji, teorie pola siłowego, 
teorię zmian życiowych, teorie grup odniesienia, uczestnictwo społeczne, 
model „łańcucha reakcji”, paradygmat uczestnictwa, model interakcji psycho-
społecznej, układ sprzyjających okoliczności oraz inne teorie złożone, łączące 
wspomniane powyżej.  

O europejskim kontekście edukacji dorosłych mówił profesor Henryk 
Bednarczyk (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu). Profesor wskazał 
na nowe wyzwania dla rozwoju edukacji dorosłych, takie jak globalizacja, 
międzynarodowy rynek pracy, procesy integracyjne. Odniósł się również do 
europejskich dokumentów dotyczących edukacji oraz do ważnych międzyna-
rodowych projektów badawczych, m.in. Programu Inicjatyw Wspólnotowych 
EQUAL, Socrates Grundtvig, Leonardo da Vinci, Sokrates Minerva, EFS-SPO 
RZL. Zdaniem profesora Henryka Bednarczyka liczne programy europejskie 
na polu edukacji są źródłem wielu nowych szans i możliwości w dziedzinie 
edukacji dorosłych. 

W czasie drugiej części obrad plenarnych odbyły się też wystąpienia go-
ści zagranicznych. Profesor Viera Prusakowa (Uniwersytet w Bratysławie) 
zarysowała stan andragogiki na Słowacji. Natomiast Profesor Anna Tokarowa 
(Uniwersytetu w Preszowie) poruszyła problem feminizacji w andragogice. 
Referaty te pozwoliły na porównanie naszych doświadczeń z dorobkiem sło-
wackich andragogów. 

Referat profesora Tadeusza Aleksandra na temat usamodzielniania się 
teorii oświaty dorosłych jako nauki społecznej zakończył drugą część obrad 
plenarnych. Wychodząc od pierwszych publikacji na temat kształcenia doro-
słych referent ukazał sposób kształtowania się teorii oświaty dorosłych. 
Pierwsze koncepcje oświaty dorosłych związane było z pochodzeniem peda-
gogów tworzących te koncepcje – w większości nauczycieli –  oraz z treścia-
mi nadawanymi w przeszłości pojęciu „oświata dorosłych”. Profesor Tadeusz 
Aleksander zaznaczył, że na początku, teoria oświaty uprawiana była w obrę-



Aktualia 167 

bie pedagogiki. W późniejszych latach treści refleksji naukowej na temat 
oświaty dorosłych konstruowane były według modelów innych nauk. Profesor 
zwrócił uwagę na pedagogikę społeczną, politykę społeczną, teorię informa-
cji, teorię zarządzania. Próby afiliacji refleksji nad edukacją dorosłych do 
innych nauk zakończyły się dokonaniem refleksji nad oświatą dorosłych jako 
autonomicznej nauki. Charakteryzując obecny kształt tejże teorii profesor 
Tadeusz Aleksander odniósł się do zasług współczesnych andragogów.   

W godzinach popołudniowych odbyła się trzecia część obrad plenarnych, 
podczas której przedstawione zostały różne sposoby uprawiania andragogiki. 
Profesor Olga Czerniawska (Uniwersytet Łódzki) ukazała perspektywę badań 
biograficznych w andragogice. Zaprezentowała swoje rozważania nad biogra-
ficznym podejściem do andragogiki. Referat oparła na wynikach badań nad 
wydarzeniami osobistymi i globalnymi w życiu trzech generacji oraz lekturze 
prac P. Dominicé i D. Demetrio. Rozpoczynając od edukacji permanentnej 
przedstawiła interpretację andragogiki dokonaną przez D. Demetrio. Analizu-
jąc edukację permanentną uwzględniła uwarunkowania (miejsce, czas, zainte-
resowania i ograniczenia), przemiany (refleksja i analiza swojej sytuacji ży-
ciowej) i komunikację dorosłych. Profesor Olga Czerniawska zaznaczyła, że 
andragogika aby być prawdziwą edukacją dorosłych powinna zwracać uwagę 
na sytuacje ekstremalne w życiu jednostki i społeczności, rozbudzać świado-
mość zdobywania kompetencji i ich wykorzystywania oraz nastawić się na 
działanie adresowane do grup priorytetowych i wykluczonych.    

Kolejny referat dotyczył różnych wymiarów refleksji nad edukacją doro-
słych. Zaprezentował go profesor Zygmunt Wiatrowski (Wyższa Szkoła Hu-
manistyczno-Ekonomicznej we Włocławku). Mówca przedstawił sposoby 
myślenia o edukacji dawniej i dziś. Zarysował szerokie i wąskie znaczenie 
rozumienia pojęcia: kształcenie ustawiczne. W swoim wystąpieniu uwzględnił 
główne nurty działań edukacji permanentnej: (1) wychowanie naturalne, (2) 
edukację szkolną, (3) edukację równoległą, (4) edukację dorosłych. Uznał 
całożyciowe uczenie się jako najnowszą wersję edukacji dorosłych. Zaznaczył 
również, przypominając teorię B. Suchodolskiego, potrzebę edukacji bezinte-
resownej, która pozwala człowiekowi dążyć do wolności.  

Kolejny referent – profesor Franciszek Adamski (Uniwersytet Jagielloń-
ski), mówił o istocie wychowania do kultury i przez kulturę. W czytelny spo-
sób umiejscowił edukację dorosłych w kontekście edukacji kulturalnej.  

Następny referat tej części obrad plenarnych dotyczył poradnictwa an-
dragogicznego. Zaprezentowany został przez profesor Alicją Kargulową 
(Uniwersytet Zielonogórski), która odniosła się do zmian poglądów na temat 
poradnictwa w życiu człowieka. Zmiany te dotyczą traktowania poradnictwa 
jako pomagania ludziom w pomaganiu samym sobie. Taki sposób myślenia 
prowadzi do różnych konsekwencji, m.in. przenikania i utożsamiania wątków 
terapeutycznego i edukacyjnego, konieczności odwołania się do biografii 
ludzi dorosłych, zmiany paradygmatu oraz ambiwalencji etycznej przekazy-
wanych porad. Tak rozumiane poradnictwo andragogiczne uznaje profesor 
Alicja Kargulowa za jedno z kluczowych działań w edukacji dorosłych.  
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Obrady plenarne zamknął referat profesora Stanisława Kaczora (Wyższa 
Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu). Jego treść dotyczyła potrzeby 
refleksji i działania na polu wychowania obywatelskiego dorosłych. Po wyja-
śnieniu treści terminologicznych referent wyjaśnił konieczność istnienia spo-
łeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce. Pokazał również szanse 
na rozwój takiego społeczeństwa.  

Drugi dzień konferencji to obrady w sekcjach. Pierwsza z nich, pod 
przewodnictwem profesor Elżbiety Trafiałek i profesora Jerzego Semków 
oraz profesor Elżbiety Dubas i profesor Agnieszki Stopińskiej-Pająk obrado-
wała w Auli Collegium Novum UJ. Poruszane tematy związane były z różno-
rodnymi inspiracjami w andragogice. Podlegający ciągłym modyfikacjom 
kontekst społeczno-kulturowy otwiera wiele nowych możliwości dla edukacji 
dorosłych. Częsta konieczność wyjścia poza pewne schematy daje możliwość 
różnorodnych działań edukacyjno-kulturowych. W sekcji poruszane były 
problemy edukacji międzykulturowej i spotkania międzykulturowego. Przyto-
czony został kontekst integracji europejskiej i globalizacji, kontekst „społe-
czeństwa ryzyka” oraz kwestia emancypacji kobiet. Poruszana była także 
problematyka wartości w andragogice, problem wprowadzania wartości do 
rozwoju człowieka. Dało się zauważyć oscylacje pomiędzy subiektywnym 
a obiektywnym patrzeniem na wartości w obrębie dyscypliny. Podkreślone 
zostało znaczenie zachowania współistnienia obydwu statusów – nie należy 
wykluczać subiektywności, kierować się jednak w stronę obiektywnego oglą-
du. W dalszej części spotkania sięgnięto do źródeł polskiej andragogiki, pod-
kreślając jej tradycje. Mówiąc o edukacji dorosłych w kontekście depersonali-
zacyjnych procesów kultury zwrócona została uwaga na kategorie miłości 
jako kategorię wychowawczą. W tej sekcji, zebrani mogli również przyjrzeć 
się niemieckim doświadczeniom – w szczególności kulturze uczenia się oraz 
niemieckim stowarzyszeniom Sparten zajmującym się edukacją kulturalną. 
Prelegenci poruszyli także sprawę relacji między teorią a praktyką edukacyjną 
oraz kwestię wychowania do pracy. Przywołana została również myśl Bogda-
na Suchodolskiego. Mimo licznych wystąpień odbyła się też dyskusja.  

Referaty w sekcji drugiej dotyczyły andragogiki w służbie praktyki edu-
kacyjnej. Obradom w Sali Senackiej UJ przewodniczyli dr Dorota Barwińska 
wraz z  profesorem Zdzisławem Wołkiem oraz profesor Jerzy Potoczny z dr 
inż. Marią Władysławą Francuz. W sekcji poruszano przede wszystkim aspek-
ty merytoryczne kształcenia dorosłych. Omawiane było zagadnienie pracy 
jako aktywności i jako środowiska przemian. Rozmawiano nad jakością pracy 
i problemami z tym związanymi. Rozpatrywane były też trudności terminolo-
giczne w tym zakresie. Wystąpienia dotyczyły tak ciekawych zagadnień, jak 
andragogika w wojsku, edukacja na odległość, programy unijne, kwestia nie-
pełnosprawności, jakość w kształceniu. W sekcji drugiej podjęto także temat 
kształcenia poszkolnego i jego ograniczeń. Dokonana została również reflek-
sja teoretyczna nad uczestnictwem w kulturze. Oryginalnym wystąpieniem 
było syntetyczne ukazanie tradycji andragogicznych na Ukrainie. W dalszej 
części obrad wyróżnić można dwa nurty. Pierwszy związany z psychologicz-
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nymi i pedagogicznymi warunkami przygotowania nauczycieli akademickich, 
przygotowania na etapie studiów i w późniejszym okresie. Była to swoista 
refleksja nad akademicką edukacją pedagogów. Drugi nurt dotyczył promo-
wania refleksyjnego i autonomicznego uczenia się w szkolnictwie wyższym 
oraz ekologicznego kształcenia dorosłych. 

Praktyczne aspekty edukacji dorosłych to tematyka poruszana w trzeciej 
sekcji. Dyskusja toczyła się pod przewodnictwem profesor Ewy Solarczyk- 
-Ambrozik i dr Zofii Szaroty oraz profesor Rozalii Cornanicowej ze Słowacji
i profesora Jerzego Stochmiałka. Obrady miały miejsce w sali im. Bobrzyń-
skiego UJ. Różnorodność środowisk i ośrodków naukowych wiąże się z róż-
norodnością tradycji, różnymi szkołami myślenia, także różnymi podejściami
i metodami badawczymi. Stąd wiele bardzo ciekawych, różnorodnych reflek-
sji związanych z praktyką edukacyjną. Prelegenci podnieśli m.in. problem
nowych pól działań, społeczności wiejskiej (program E-Sycyna i związane
z nim założenia teoretyczne oraz geneza telecentrów w Polsce). Dał się też
wyróżnić nurt reprezentowany przez młodych badaczy, w nim wystąpienia
dotyczące władzy, edukacji i reklamy, także badania lokalnych kontekstów
uczenia się – społeczne perspektywy uczenia się – kategoria zmiany społecz-
nej. W trzeciej sekcji bardzo widoczny był kontekst zmiany społecznej, towa-
rzyszył on wielu wypowiedziom. W dalszej części rozważano także kwestie
niestandardowych form zatrudnienia oraz działalność katolickich uniwersyte-
tów ludowych w Polsce po roku 1989. Po wypowiedzi na temat uczenia się
codzienności nastąpiła inspirująca dyskusja o dostępności placówek eduka-
cyjnych i jakości oferowanych dyplomów. Dyskusja na temat organizacji
wiodących pojęć w pedagogice, ukazująca pewne zderzenie pokoleniowe,
wywiązała się również po referacie na temat poszukiwania tożsamości andra-
gogiki. W spotkaniu po przerwie dominowała tematyka gerontologiczna,
m.in. medyczne i pedagogiczne ujęcie starzenia się, aspekty edukacyjne, pre-
zentacja międzynarodowych badań, czas wolny osób starszych. Poruszony
również został temat edukacji osób niepełnosprawnych, problem uczenia się
żołnierzy wojsk międzynarodowych oraz problemy rodzicielstwa i współcze-
snej rodziny.

Po południu przewodniczący obrad w poszczególnych grupach zaprezen-
towali wszystkim zebranym wypracowane stanowiska. Po zakończeniu spra-
wozdań odbyło się oficjalne pożegnanie gości i zakończenie konferencji. 

Te dwa dni, mimo napiętego programu i dużej liczby wystąpień, obfito-
wały również w dyskusje pomiędzy przedstawicielami różnych ośrodków 
myśli andragogicznej, pomiędzy młodą kadrą naukową a doświadczonymi 
teoretykami edukacji dorosłych. Zarówno oficjalne referaty i dyskusje, jak 
i indywidualne rozmowy złożyły się na dokonanie pełnej oceny nad edukacją 
dorosłych. Zarysowane zostały nowe problemy w teorii edukacji dorosłych, 
m.in. kwestie globalizacji i europejskich programów edukacyjnych, sprawa
komputeryzacji społeczeństwa, problemy kształcenie dorosłych w kontekście
gerontologicznym, problematyka poradnictwa zawodowego, kwestie bezrobo-
cia, nowe style życia młodzieży, kwestia ekologii. Dokonano też solidnego
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osadzenia teoretycznego i metodologicznego andragogiki w systemie nauk 
społecznych. Przypomniano polską refleksję nad myślą andragogiczną, po-
cząwszy od jej początków, poprzez lata zmian, aż po dzień dzisiejszy.  

Kraków na te dwa dni stał się miejscem wymiany myśli andragogicznej. Ko-
lejne lata pokażą, co stanie się z tą myślą, na ile rozwiną się nowe tendencje? 
Edukacja dorosłych wciąż się rozwija, a ponieważ jest to rozwój bardzo dyna-
miczny potrzebna jest częsta refleksja nad kierunkami i efektami tego rozwoju. 
Referenci zgromadzeni na konferencji spróbowali takiej refleksji dokonać. Plo-
nem konferencji jest publikacja pt. „Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad 
edukacją dorosłych” (Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Kraków – 
Radom 2007) pod redakcją prof. zw. dr. hab. Tadeusza Aleksandra i dr Doroty 
Barwińskiej, wydana dzięki wsparciu prof. dr. hab. inż Henryka Bednarczyka.  

Łukasz Hajduk  

 


