
143

RUCH PEDAGOGICZNY 2/2012

Ewa Pająk-Ważna, Iwona Ocetkiewicz

XXV KONFERENCJA CESE (COMPARATIVE EDUCATION 
SOCIETY IN EUROPE): EMPIRES, POST-COLONIALITY 

AND INTERCULTURALITY. COMPARATIVE EDUCATION 
BETWEEN PAST, POST AND PRESENT
Salamanca, 18–21 czerwca 2012 roku

W czerwcu 2012 roku do Salamanki, jednej z najstarszych siedzib uniwersytec-
kich na świecie, miasta określanego przydomkiem „Golden City”, pochodzącym 
od kolorystyki wybudowanych z piaskowca budynków, przyjechało kilkudziesięciu 
przedstawicieli świata nauki, aby wziąć udział w XXV konferencji Europejskiego 
Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej (CESE). Należy przyznać, że Uniwersytet 
w Salamance, jako najstarszy uniwersytet na terenie Hiszpanii, nie tylko zapisał 
się z racji swej historii i tradycji na kartach pedagogiki porównawczej, ale wyda-
je się odpowiednim do zorganizowania obrad poświęconych tematyce imperiów, 
postkolonializmu i wielokulturowości. Zamysłem dla tak sformułowanej tematyki 
była próba uchwycenia wątków dotyczących „białych plam” w narracjach porów-
nawczych ubiegłych dekad, określenie głównych historycznych momentów naszej 
epoki oraz refl eksja nad procesami społecznymi, które wywarły wpływ na edukację 
i biografi e pojedynczych jednostek. 

W ramach konferencji odbyły się wystąpienia i wykłady plenarne – prof. Susa-
ne Hornberg, prof. Ivety Silova, prof. Juan Manuel Moreno, prof. Thomasa Popke-
witza – obrady w siedmiu, zróżnicowanych tematycznie, grupach roboczych, panel 
„Sokrates, Salamanka i nauka. Motywy historyczne i humanistyczne w pedagogice 
porównawczej” oraz sympozjum w językach hiszpańskim i portugalskim poświęcone 
kwestiom latynoamerykańskim.

W dniu 20.06 odbyło się również zgromadzenie ogólne CESE, podczas którego 
nastąpił wybór władz na lata 2012–2014. Przedstawiono sprawozdanie z bieżącej 
działalności, dokonano prezentacji tematyki oraz miejsca kolejnej konferencji CESE 
(2014, Freiburg, Niemcy), a także przyjęto nowych członków towarzystwa. 

Tematyka poszczególnych grup roboczych przedstawiała się następująco: „Edu-
kacja a imperia” – przewodniczący: dr Eleftherios Klerides, Uniwersytet Cypryjski; 
„Postsocjalizm a edukacja” – przew.: prof. Vlatka Domovic, Uniwersytet w Zagrze-
biu; „Imperializm, edukacja, a wielokulturowość” – przew.: prof. Jagdish Gundara, 
Uniwersytet w Londynie; „Postkolonializm a edukacja” – przew.: prof. Lennart Wi-
kander, Uniwersytet w Uppsali; „Nowe imperia wiedzy” – przew.: prof. Hans-Georg 
Kotthoff, Uniwersytet we Freiburgu oraz „Współpraca międzynarodowa a eduka-
cja” – przew.: prof. Elisabeth Buk-Berge, Uniwersytet w Londynie. Ostatnia z grup 



roboczych, pod przewodnictwem prof. Leoncio Vegi (Uniwersytet w Salamance) oraz 
prof. Javier Valle (Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie) zgromadziła doktoran-
tów prowadzących pierwsze badania w dziedzinie komparatystyki.

W konferencji wzięli udział badacze z tak odległych terytorialnie krajów, jak: Ar-
gentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Chile, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Hongkong, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Niemcy, Norwe-
gia, Polska, Portugalia, Szwecja, Urugwaj, USA, Wlk. Brytania i Włochy. Przedstawi-
ciele sześciu kontynentów świata prezentowali najczęściej w swoich wystąpieniach 
wyniki badań lub rozważania teoretyczne poświęcone szkolnictwu wszystkich szcze-
bli nauczania, szkolnictwu prywatnemu, kontekstom historycznym, podejściom 
metodologicznym w komparatystyce, działalności lub roli instytucji międzynarodo-
wych, inkluzji, selekcji szkolnych, osiągnięć szkolnych, mniejszości narodowych/et-
nicznych, kompetencji społecznych (głównie międzykulturowych), raportów organi-
zacji międzynarodowych oraz reform edukacyjnych.

Wśród zaprezentowanych referatów wymienić można między innymi: Globaliza-
cja, edukacja oraz antyczłonkostwo: metodologiczne wyzwania dla pedagogiki po-
równawczej – S. Carney, Dania; Edukacja dorosłych/Edukacja ustawiczna w Grecji 
na początku dekady 2010: Wpływy polityki edukacyjnej UE a rozwiązania krajowe – 
E. Prokou, Grecja; Selekcje szkolne w polskim systemie edukacyjnym. Konteksty 
po transformacji ustrojowej – I. Ocetkiewicz, Polska; Uczenie się na rzecz globalne-
go społeczeństwa obywatelskiego w krajach postsocjalistycznych: od perspektywy 
‘Wschód-Zachód’ do perspektywy ‘Północ-Południe’ w edukacji – E. Pająk-Ważna, 
Polska; Doświadczenia studiów za granicą, kompetencje, obywatelstwo globalne 
i edukacja międzykulturowa – C. Roverselli, Włochy; Edukacja postkolonialna, tożsa-
mość kulturowa i pozostałe problemy wykluczenia: perspektywa porównawcza „o” 
oraz „z” Argentyny – P. Dylan, T. Knobloch, Niemcy; Adaptowanie rozwiązań poli-
tyki oświatowej: przykład szkolnictwa integracyjnego – K. Mazurek; A. M. Winzer; 
Relacja pomiędzy szkolnym statusem socjoekonomicznym a osiągnięciami uczniów: 
analiza porównawcza z pięciu krajów – L. Perry, A. McConney, Australia; Fińskie oraz 
włoskie próby odpowiedzi na europejskie wyzwania w zakresie kształcenia zawodo-
wego (VET) – S. Frontini, Finlandia.

Konferencje pod patronatem CESE, nie tylko promują dialog naukowców, eks-
pertów i młodych badaczy z dziedziny edukacji oraz dziedzin pokrewnych, ale są dla 
uczestników potencjalną szansą na podejmowanie współpracy w dziedzinie badań 
komparatystycznych. XXVI konferencja CESE w 2014 roku może stać się tego kolej-
nym dowodem.
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