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Uczenie si  przez ca e ycie, zarówno jako idea edukacyjna, jak i obszar 
polityki edukacyjnej, a tak e bardzo zró nicowanej praktyki spo ecznej, 
staje si  jedn  z najcz ciej podejmowanych w ró nych debatach – tak na 
poziomie  globalnym, jak i regionalnym oraz lokalnym – kwestii edukacyj-
nych. Ca o yciowe uczenie si  osadzone jest w szerszym kontek cie proble-
mów dotycz cych mi dzy innymi aktywnego obywatelstwa, wykluczenia 
spo ecznego, bezrobocia, wydajno ci i jako ci pracy, uczenia si  w organiza-
cjach, zrównowa onego rozwoju. Odgrywa tak e kluczow  rol  w debatach 
ekonomicznych, ma swoje odniesienie do kultury, stylów ycia, neoliberal-
nych reform pa stwa opieku czego. W terminach polityki debaty wycho-
dz  jednak poza potrzeby rynku pracy, zatrudnienia, konkurencji i techno-
logicznego post pu w procesie produkcji. Formu owane polityki lokuj  si  
w szerszym kontek cie okre lonego porz dku spo ecznego, kontekstu opi-
sywanego takimi poj ciami, jak: globalizacja, gospodarka oparta na wiedzy, 
spo ecze stwo informacyjne, ale i te  takimi, jak szanse yciowe czy spo-
eczna ekskluzja. Zarówno w debatach spo ecznych, jak i w opracowaniach 

naukowych z zakresu tej problematyki wskazuje si  na podstawowe zna-
czenie ca o yciowego uczenia si  dla konkurencyjno ci i zdolno ci zatrud-
nienia, ale tak e dla integracji spo ecznej, wspierania aktywnych postaw 
oraz, co szczególnie wa ne, rozwoju osobistego. Pojawia si  w tym kontek -
cie problem indywidualnej odpowiedzialno ci za racjonalne usytuowanie 
si  na rynku pracy w konkurencyjnym wiecie globalnej ekonomii, wyma-
gaj cej indywidualnych do wiadcze  edukacyjnych i aktywno ci zoriento-
wanej na permanentne doskonalenie dezaktualizuj cych si  umiej tno ci 
zawodowych i kszta towanie wymaganych kompetencji spo ecznych, nie-
zb dnych do sprawnego poruszania si  we wspó czesnym wiecie, nie tyl-
ko przecie  na rynku pracy. 

Ca o yciowe uczenie si  jest niew tpliwie niezwykle no n  ide  eduka-
cyjn . Jest te  przyk adem konsensusu politycznego jawi cego si  w tak 
globalnej skali, ale równocze nie jest te  przedmiotem krytyki, gdy , jak 
stwierdza si , mimo podkre lanego we wszystkich debatach ogromnego 
znaczenia dla wielostronnego rozwoju jednostkowego, spo ecznego, eko-
nomicznego czy technologicznego, produkuje i reprodukuje nierówno ci 
spo eczne, preferuj c okre lone formy i praktyki uczenia si  oraz okre lone 
kategorie ucz cych si  – g ównie dla potrzeb globalnej ekonomii – co po-
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g bia strukturalne nierówno ci i generuje mechanizmy marginalizacji spo-
ecznej. 

Refleksja – z perspektywy ró nych paradygmatów i do wiadcze  ba-
dawczych – nad zasygnalizowanymi we wst pie problemami to przedmiot 
analiz zaprezentowanych w niniejszym tomie. Autorzy reprezentuj cy ró -
ne szko y i o rodki naukowe ukazuj  ró norodne aspekty i konteksty edu-
kacji ca o yciowej. Monografia sk ada si  z czterech wyodr bniaj cych si  
cz ci, sk adaj cych si  w zamierzeniach autorów na wieloaspektowe stu-
dium ca o yciowego uczenia si  jako nowej rzeczywisto ci edukacyjnej 
odzwierciedlonej w teorii i praktyce spo ecznej. Staramy si  ukaza  z o o-
no  i ró norodno  podejmowanych problemów oraz wielow tkowo  
dyskursów dotycz cych uczenia si  przez ca e ycie, zapraszaj c równocze -
nie Czytelnika do analizy omawianych zagadnie  i stawiania pyta  generu-
j cych dalsze poszukiwania badawcze w tym zakresie. 
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