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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
VII. Aktualia

562

Sprawozdania

kadencję i podsumowano trzyletni okres działalności Zarządu od strony merytorycznej i organizacyjnej.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ATA odbyło się we wskazanym wyżej terminie. Podczas jego trwania członkowie
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego podjęli uchwały o udzieleniu ustępującemu Zarządowi i jego prezesowi absolutorium (w głosowaniu
jawnym) oraz o ponownym powierzeniu obowiązków prezesa Zarządu ATA
dr hab. Ewie Skibińskiej (w głosowaniu tajnym). Wybrano również siedmioro kolejnych członków Zarządu VIII kadencji (w głosowaniu tajnym). Okazało się, że Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze tych samych osób,
które pozostawały w składzie Zarządu w minionej kadencji.
W przerwie Walnego Zgromadzenia Członków ATA odbyło się zebranie
nr 1 VIII kadencji Zarządu ATA, w czasie którego ukonstytuował się on następująco:
1. dr hab. Ewa Skibińska – prezes,
2. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB – wiceprezes,
3. dr hab. Hanna Solarczyk, prof. UMK – wiceprezes,
4. dr hab. Wojciech Horyń, prof. WSH – skarbnik,
5. dr Tomasz Maliszewski – sekretarz,
6. dr hab. Zofia Szarota, prof. UP im. KEN – członek,
7. dr Artur Fabiś – członek,
8. dr Krzysztof Pierścieniak – członek.
Zarząd ATA odbył w ciągu minionego roku jeszcze dwa posiedzenia: zebranie nr 2 VIII kadencji – 16 maja 2014 roku, (WDW w Kościelisku k. Zakopanego) oraz zebranie nr 3 VIII kadencji – 21 listopada 2014 roku (Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny, Warszawa). Podczas pierwszego
z nich podjęto dyskusję nad zadaniami Zarządu na lata 2014–2016, uznając
zasadność kontynuowania głównych kierunków działalności Towarzystwa
wypracowanych w latach poprzednich oraz możliwościami i sposobami realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia członków ATA. Zebranie listopadowe poświęcono wstępnej ocenie pracy Zarządu w ciągu kilku miesięcy nowej
kadencji oraz zadaniom na rok 2014; podjęto też wówczas decyzję o współudziale w organizacji Jubileuszu prof. zw. dr hab. Olgi Czerniawskiej.
Podczas majowego Walnego Zgromadzenia Członków ATA podjęto szereg decyzji ważnych zarówno dla funkcjonowania całego stowarzyszenia, jak
i prac jego Zarządu, w latach 2014–2017, m.in. o:
− nowej wysokości składki członkowskiej, która od 1 stycznia 2015
roku wynosić będzie 80 zł dla profesorów i doktorów oraz 60 zł dla
asystentów i doktorantów;
Rocznik Andragogiczny t. 21 (2014)
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powołaniu Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję w składzie: dr hab.
Elżbieta Dubas jako przewodnicząca oraz dr Beata Cyboran i dr Renata Konieczna-Woźniak;
− powołaniu Sądu Koleżeńskiego na VIII kadencję w składzie: dr Monika Sulik jako przewodnicząca oraz dr Agnieszka Majewska-Kafarowska i dr Sylwia Słowińska;
− organizowaniu Szkoły Młodych Andragogów i Poradoznawców nie
corocznie jak dotychczas, a co dwa lata;
− upoważnieniu Zarządu ATA VIII kadencji do podjęcia prac nad
zmianą Statutu stowarzyszenia.
Najważniejszym przedsięwzięciem o charakterze naukowym przygotowanym przez Zarząd ATA (we współpracy z kilkoma środowiskami akademickimi) w roku 2014 była VIII Zakopiańska Konferencja Andragogiczna
pt. „Społeczno-kulturowe aspekty czasu w kontekście uczenia się dorosłych”. Obrady skupiły w Kościelisku k. Zakopanego kilkudziesięciu specjalistów edukacji dorosłych i andragogiki – w większości członków Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego we wspólnej refleksji nad kategorią
czasu w kontekście edukacji człowieka dorosłego.
Innym istotnym przedsięwzięciem stały się współorganizowane przez
Katedrę Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Uniwersytetu Warszawskiego
i Zarząd Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego uroczyste obchody
Jubileuszu 80 urodzin i 60 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Józefa Półturzyckiego – Prezesa Honorowego ATA. Seminarium z tej okazji odbyło się
21 listopada 2014 roku w siedzibie Wydziału Pedagogicznego UW w Warszawie, skupiając liczne grono przyjaciół, współpracowników i uczniów Profesora z całej Polski.
W roku 2014 ukazał się również tom 20 „Rocznika Andragogicznego” (wydany już wspólnie z UMK), kolejne numery półrocznika „Edukacja
Dorosłych” oraz 45 tom „Biblioteki Edukacji Dorosłych” pod red. E. Skibińskiej, H. Solarczyk-Szwec i A.Stopińskiej-Pająk (wydany we współpracy ATA
i WSG w Bydgoszczy), w którym zamieszczono materiały z II Zjazdu Andragogicznego, odbytego w Toruniu w 2013 roku.
W minionym roku decyzją Zarządu (z 21 listopada 2014 roku) przyjęto
do ATA dra Jiří Pavlů. Tak więc 31 grudnia 2013 roku Akademickie Towarzystwo Andragogiczne liczyło łącznie 83 członków.
Tomasz Maliszewski
Sekretarz Zarządu ATA
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