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materiałów dydaktycznych oraz tekstów do diagnozowania luk kompetencyjnych. Każdy z uczestników konferencji otrzymał także wydaną specjalnie na tę okazję publikację zatytułowaną Perspektywy kształcenia ustawicznego w uczelni. Dobre praktyki projektu „Nowy model kształcenia przez całe życie
w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni”.
Przemysław Ziółkowski

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej
– Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych
w Europie (EPALE)

Dnia 1 października 2014 roku pod adresem www.ec.europa.eu/epale została uruchomiona Elektroniczna Platforma na rzecz Uczenia się Dorosłych
w Europie (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE), dedykowana specjalistom w obszarze edukacji dorosłych: m.in. szkoleniowcom, nauczycielom osób dorosłych, decydentom, naukowcom oraz wolontariuszom. EPALE jest jednym z narzędzi Komisji Europejskiej, mającym na
celu wspieranie rozwoju kompetencji kadr edukacji dorosłych, a w dalszej
perspektywie przyczynienie się do poprawy jakości uczenia się dorosłych
w Europie. Platforma finansowana jest ze środków programu Erasmus+,
sektor Edukacja dorosłych, i oferuje kadrom edukacji dorosłych możliwość
podjęcia innego rodzaju współpracy niż ta realizowana w ramach projektów
dofinansowywanych ze środków programu.
W założeniu platforma EPALE ma stać się główną witryną internetową
poświeconą uczeniu się dorosłych w Europie, oferującą grupom docelowym
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unikatowe funkcjonalności. W ramach EPALE powstanie ogólnoeuropejska
interaktywna społeczność specjalistów w zakresie uczenia się dorosłych, dla
których platforma będzie przestrzenią do nawiązywania kontaktów branżowych, wymiany doświadczeń, publikowania i komentowania treści oraz
znajdowania inspiracji i partnerów do projektów. Ponadto, użytkownicy
uzyskają dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach,
kursach, osiągnięciach i trendach w sektorze edukacji dorosłych, zarówno
w skali europejskiej, jak i w odniesieniu do poszczególnych krajów.
Ogólnoeuropejski charakter platformy oraz jej szerokie oddziaływanie
mają zostać osiągnięte m.in. dzięki wielojęzyczności EPALE, która pozwoli
osobom z całej Europy na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności witryny
i jej zasobów. W praktyce oznacza to, że ważne informacje i zasoby będą tłumaczone na języki narodowe, a użytkownicy uzyskają możliwość publikowania treści w dowolnych językach. Platforma jest ogólnodostępna i bezpłatna.
EPALE zawiera lub wkrótce będzie zawierać następujące elementy:
– kalendarz wydarzeń – informacje o kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach, itp. organizowanych w Europie dla specjalistów w obszarze edukacji dorosłych;
– bibliotekę materiałów i opracowań na temat edukacji dorosłych;
– blog poświęcony ważnym trendom w dziedzinie edukacji dorosłych;
– serwis informacyjny;
– biuletyn;
– glosariusz terminów związanych z edukacją dorosłych;
– narzędzia do poszukiwania partnerów do projektów;
– grupy tematyczne i fora dyskusyjne.

Platforma skierowana jest do specjalistów zajmujących się zarówno niezawodową edukacją osób dorosłych, jak i doskonaleniem zawodowym. Treści
zamieszczone na EPALE z pewnością zainteresują osoby zajmujące się tematami z zakresu uczenia się dorosłych, takimi jak: umiejętności podstawowe,
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w tym umiejętność pisania, czytania i liczenia oraz TIK, przedsiębiorczość i języki obce, włączenie społeczne, edukacja drugiej szansy, poradnictwo oraz doskonalenie zawodowe. Na platformie znajdują się również materiały i informacje przydatne dla osób pracujących z następującymi grupami dorosłych:
osobami o niskich umiejętnościach, bezrobotnymi, migrantami, osadzonymi
i byłymi osadzonymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi.
Platforma EPALE zarządzana jest za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.
Stronę techniczną i administrowanie platformą zapewnia Centralne Biuro
EPALE (Central Support Service – CSS) usytuowane w firmie Ecorys UK, natomiast w krajach europejskich działają Krajowe Biura EPALE (National Support Service – NSS). W Polsce Krajowe Biuro EPALE mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (tel. 22 46 31 063, e-mail: epale@frse.og.pl).
Zapraszamy Państwa do rejestrowania się na platformie EPALE, tworzenia jej zasobów oraz korzystania z nich. Szczególnie liczymy na aktywność społeczności andragogów.
Michał Łużak, Anna Pokrzywnicka

Z działalności Zarządu Akademickiego Towarzystwa
Andragogicznego w 2014 roku

Wiosną 2014 roku dobiegła końca VII kadencja Zarządu Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego. Ostatnimi zadaniami podjętymi przez Zarząd
VII kadencji było wynegocjowanie i sfinalizowanie umowy między Akademickim Towarzystwem Andragogicznym i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika o wspólnym wydawaniu „Rocznika Andragogicznego” (od tomu 20 za rok
2013), przygotowanie VIII edycji konferencji Towarzystwa w ramach cyklu
Zakopiańskich Konferencji Andragogicznych (15–16 maja 2014 roku, Kościelisko k. Zakopanego) oraz zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego do Kościeliska k. Zakopanego na 15 maja 2014 roku. Zostało ono poprzedzone – ostatnim – podsumowującym VII kadencję zebraniem Zarządu ATA 14 maja 2014 roku, podczas
którego przyjęto sprawozdania finansowe za rok 2013 oraz za całą mijającą
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