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Eko: edukacja, praca, gospodarka
Kolejny szczyt klimatyczny w Katowicach (grudzień 2018 r.) United Nations Climate 

Change Conference COP24 w poczuciu humanizmu i troski o dobrostan ziemi przyjął mapę 
drogową realizacji Porozumień Paryskich z 2015 r. Główny cel: zatrzymanie globalnego ocie-
plenia o 2÷1,5°C. Uczestnicy z ponad 200 państw świata zwrócili uwagę na przyczyny global-
nego ocieplenia i konieczność ograniczenia emisji gazów, zanieczyszczeń wód i gleby. To nie 
tylko dalszy zrównoważony rozwój, ale też konieczność likwidacji skutków dotychczasowej 
działalności człowieka i gospodarki. Oszczędność surowców, obieg zamknięty – wykorzystanie 
odpadów, niskoemisyjne rolnictwo, przemysł i usługi, nasz dalszy zrównoważony rozwój wy-
magają przygotowania ludzi, pracowników do nowych zawodów w nowych przedsiębiorstwach 
i usługach. Coraz częściej używa się terminu zielona edukacja dla zielonej gospodarki. 

W poprzednich numerach sygnalizowaliśmy problemy i dobre praktyki edukacji ekologicz-
nej. W kolejnych numerach będziemy relacjonować badania i innowacje pedagogiczne w ujęciu 
globalnym i regionalnym.

W numerze zamieszczamy artykuł Jolanty Religi i zespołu relacjonującego wyniki projektu 
Erasmus+ o rozwoju kompetencji w ekoprzemyśle (Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu i partnerzy).

Ten numer naszego czasopisma dedykujemy i poświęcamy specjalny rozdział wybitnemu 
uczonemu, określającemu przez wiele lat rozwój andragogiki w Polsce: profesorowi doktorowi 
habilitowanemu Tadeuszowi Aleksandrowi – aktualnemu przewodniczącemu Rady Redakcyjnej 
naszego czasopisma.

Wdrożenie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce powoduje kolejne regulacje, 
w tym parametryzację wydawnictw i czasopism naukowych. Redakcja „Edukacji Ustawicznej 
Dorosłych – Polish Journal of Continuing Education”, nasz wydawca Instytut Technologii Eks-
ploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu złożył wniosek w konkursie wsparcia roz-
woju czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki będą ogłoszo-
ne w połowie lutego. To bardzo ważny konkurs z uwagi na punktację i przyszłość czasopisma. 
Utrzymanie wysokiej punktacji (aktualnie 14 pkt) w nowych warunkach będzie bardzo trudne.

Numer zamykający rok jest objętościowo znacznie większy od poprzednich. Zawiera pięć 
rozdziałów, w tym trzydzieści artykułów i pięć informacji. Wśród oczekujących na druk pozo-
stało około dwudziestu artykułów oprócz zwróconych autorom.
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Realizując naszą misję referujemy głównie artykuły przedstawiające wyniki badań  
w zakresie andragogiki i pedagogiki pracy, innowacje i dobre praktyki. Tym razem są to proble-
my edukacji dorosłych dla rynku pracy, edukacji kobiet, migrantów i kształcenia na odległość 
oraz procesów nauczania i uczenia się, aspiracji i rozwoju kompetencji.

Zwracamy uwagę na informacje o odrodzeniu ogólnopolskiego seminarium badawczego 
Profesora Szloska, konferencję międzynarodową Kto zmienia świat? 2019 Dubaj, oraz Bibliote-
kę Cyfrową i serie Bibliografie Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy Głównej Biblio-
teki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dziękuję za współpracę w 2018 roku. W nowym 2019 roku życzę Autorom, Czytelnikom, 
i współpracującym z czasopismem dużo radości, zdrowia, sukcesów i satysfakcji.

Eco: education, work, economy
Another climatic summit in Katowice (December 2018) United Nations Climate Change 

Conference COP24 in a sense of humanism and concern for the well-being of the earth adopted 
a roadmap for the implementation of Paris Agreements 2015. Main goal: to stop global warming 
by 2÷1.5°C. Participants from more than 200 countries in the world drew attention to the causes 
of global warming and the need to reduce gas emissions, water and soil pollution. It is not only 
a further sustainable development but also the need to eliminate the effects of current human and 
economic activity. Saving raw materials, closed cycle – waste utilization, low-emission agriculture, 
industry and services, our further sustainable development requires preparation of people and em-
ployees for new professions in new emerging enterprises and services. The term green education 
for the green economy is used. 

The issue includes the article by Jolanta Religa and a team reporting the results of the Era-
smus+ project on the development of competences in eco industry (Institute of Environmental 
Protection in Warsaw, Institute for Sustainable Technologies – national Research Institute in 
Radom and partners).

We dedicate a special chapter of this issue to an outstanding scholar, who has been deve-
loping the andragogy in Poland for several years: Professor Tadeusz Aleksander, the current 
chairman of the Editorial Board of our journal.

The implementation of the Law on Higher Education and Science causes further regula-
tions, including the parameterization of publications and scientific journals. The publisher of 
“Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Polish Journal of Continuing Education”, The Institute for 
Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom submitted an application in 
the competition to support the development of scientific journals of the Ministry of Science 
and Higher Education. The results will be announced in mid-February. This is a very important 
competition due to the parametrization and future of our journal. Maintaining the high scores 
(currently 14 points) under the new conditions will be very difficult.

Fulfilling our mission, we mainly present articles referring to research results in andragogy 
and work pedagogy, innovations and good practices. In current issue we tackle the problems of 
adult education for the labour market, education of women, migrants and distance education as 
well as teaching and learning processes, aspirations and competence development.

We would like to draw your attention to the information about the revival of Professor 
Szlosek’s nationwide research seminar, the international conference Who changes the world? 
2019 Dubai, and the Digital Library and series of Bibliographies of Economics and Social Issues 
of Labour, the Main Library of Labour and Social Security.

I would like to thank you for cooperation in 2018. In the new 2019, I wish the Authors, 
Readers and collaborators a lot of joy, health, success and satisfaction.


