Konferencja „Edukacja dla Rozwoju”
28.10.2015 - Jarosław.
W dniu 28.10.2015 w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
odbyła się konferencja z cyklu „Edukacja dla rozwoju”, poświęcona tematyce „Ekonomia solidarności
ścieżką rozwoju lokalnego”.
Tytuł konferencji odnosił się do pierwotnego programu Edukacja dla Rozwoju zainicjowanego
jeszcze przez ówczesnego Premiera Jerzego Buzka. Droga dojścia do dzisiejszego projektu Edukacja
dla Rozwoju trwała dość długo. Po bezowocnym okresie działalności Klastra EdukacyjnoInnowacyjnego Euroregionu Karpaty założonego w 2011 roku, liderzy projektu w porozumieniu z
PWSTE w Jarosławiu i Fundacją Galicea przejęli w 2015 roku jego prowadzenie, co w niedługim czasie
zaowocowało zainicjowaniem projektu „Edukacja dla Rozwoju” w dzisiejszej odsłonie, który będzie
się skupiał na budowie rynku usług pracy solidarnej ze szczególnym uwzględnieniem trzech aspektów
edukacji domowej (wsparcia rodzin w tej edukacji): edukacja obywatelska, edukacja dot. profilaktyki
zdrowotnej, edukacja ekonomiczna. Niedługo potem podjęto decyzję o rozwiązaniu „Klastra
Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty” i powołaniu w jego miejsce klastra „Brama
Kresów”, który szczególnie będzie się koncentrował na edukacji obywatelskiej.
Celami konferencji były:
1. Poszukiwanie bardziej efektywnych metod wspierania zrównoważonego rozwoju.
2. Refleksja nad możliwościami wdrożenia zasad ekonomii solidarności w praktyce.
3. Zainicjowanie programu współpracy PWSTE z firmami i instytucjami celu wykorzystania
nowoczesnych technologii dla rozwoju społecznego, atutów strefy nadgranicznej
i dziedzictwa Kresów Wschodnich. Prezentacja projektu „Brama Kresów”.
Otwarcia konferencji dokonał inż. Ryszard Pukała, Prorektor PWSTE w Jarosławiu, zwracając
uwagę na rolę innowacyjności oraz ekonomii społecznej dla współpracy między Uczelnią, biznesem,
samorządami i innymi jednostkami. Następnie przesłanie od Marszałka Województwa
Podkarpackiego odczytał jego asystent Tomasz Wasielewski. W liście Pan Marszałek podkreślił
znaczenie gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju regionu. Zaznaczył, że działania
samorządu mają swój fundament w ideach, które przyświecały powstaniu Karty Solidarności, która z
kolei wprost odwołuje się do dążenia do samorządności obywatelskiej i solidarności. Wyraził nadzieję
na to, że konferencja odbywająca się w ramach VI Dni Kultury Solidarności przyczyni się do rozwoju
współpracy w tej części Europy.
Następnie Burmistrz Miasta Jarosław – Waldemar Paluch przedstawił sytuację miasta w
kontekście programów rozwoju Województwa Podkarpackiego, zwracając uwagę na to, że w obecnej
perspektywie finansowej UE kluczowa jest innowacyjność i współdziałanie różnych podmiotów.
Znajduje to potwierdzenie w dokumentach – w tym RPO Województwa Podkarpackiego.
Poseł Bogdan Rzońca, przedstawił jeden z najważniejszych dylematów polityki gospodarczej: czy
wspierać rozwój zrównoważony, czy punktowy (polityka dyfuzyjno-polaryzacyjna)? Przedstawił
argumenty świadczące za tym, że promowana dotychczas polityka dyfuzyjno-polaryzacyjna jest
skrajnie niesprawiedliwa z punktu widzenia peryferiów państwa.
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W drugiej części konferencji wystąpili prelegenci z referatami wprowadzającymi w uzasadnienie
projektu. Byli wśród nich profesorowie z Uniwersytetu w Rzeszowie, Uniwersytetu Papieskiego w
Krakowie, PWSTE w Jarosławiu, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, spółki BPD.
Referaty dotyczyły m.in.: dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich w odniesieniu do edukacji
obywatelskiej, konieczności wprowadzania zmian w systemie kształcenia w kontekście późniejszej
relacji pracownik etatowy vs. pracownik przedsiębiorczy (wskazanie dużej roli osobistego rozwoju),
wspólnotowego wymiaru samokształcenia dorosłych na przykładzie duńskich szkół ludowych, ale i
Polskich praktyk działalności Uniwersytetów Ludowych, praktycznych aspektów zrównoważonego
rozwoju przedsiębiorstw w warunkach kryzysu ekonomicznego.
Tematy trzeciej części konferencji poświęcone były implementacji projektu. Wypowiedzieli się w
niej: przedstawiciel Stowarzyszenia 10 Czerwca i Genius Loci, Muzeum Historii Polski, Muzeum
Zamku w Łańcucie, NIMOZ i Fundacji Galicea. Tematy obejmowały: profilaktykę medyczną i domową
edukację w tym zakresie, edukację obywatelską, ze szczególnym uwzględnieniem roli muzeów,
wsparcie informatyczne dla nowego systemu finansowania pracy solidarnej (w tym edukacji
domowej).

Sporządził Tomasz Wasielewski
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