
Słowo wstępne 

Publikacja, którą oddajemy Państwu zapraszając do jej lektury, analizy i oceny, 
niezwykle trafnie wpisuje się w rzeczywistość roku 2020, mimo zawartych w niej 
tekstów powstałych w minionym roku 2019. Wszystkim nam znane trudności, 
wynikające z „zatrzymania” dość przewidywalnej wówczas teraźniejszości i stają-
cej się, w marcu bieżącego roku, coraz bardziej niepewnej przyszłości, spowodo-
wały również konieczność przerwania pracy nad redagowaniem i wydaniem tej 
monografii, co może paradoksalnie podniosło jej wartość.

Możliwość konfrontacji zawartych w niej tekstów z pojawieniem się szeregu 
nieplanowanych zmian, które są dowodem niepewności i kruchej teraźniejszości, 
jak również osobista refleksja Czytelniczek i Czytelników, mogą stać się inspiracją 
i okazją do namysłu nad dalszym, możliwym przebiegiem zjawisk opisanych przez 
autorów poszczególnych tematów. Dotychczasowe scenariusze przebiegu karier 
oraz wyzwania edukacji dorosłych są coraz mniej jednoznaczne, a elastyczność 
i nieprzewidywalność stają się wiodącymi kategoriami, które je dopełniają. Cy-
fryzacja i nowoczesne technologie, świat na odległość, zbliżyły się do człowieka 
bardziej niż mogłoby się to wydawać jeszcze kilka miesięcy temu. Środowisko 
akademickie, oprócz wielu innych, jest tego przykładem. Edukacja zdalna, róż-
norodność platform edukacyjnych, narzędzi, szybkie uczenie się obsługi mediów 
elektronicznych, dopasowanie do możliwości studentów, stały się rzeczywistością, 
z którą przyszło się zmierzyć zarówno studentom, jak i nauczycielom akademic-
kim. Można chyba powiedzieć, że zapowiadana w edukacji dorosłych kreatywność 
stała się praktyką, której rozwój ma i będzie miał ciągły charakter.

Monografia zawiera 21 tekstów 24. autorów: andragogów, pedagogów, socjolo-
gów z różnych ośrodków akademickich kraju. Została podzielona na dwie części, 
pierwszą zatytułowaną: Wielowątkowy wymiar edukacji dorosłych. Edukacja 
dla kariery oraz drugą: Współczesne przestrzenie edukacyjno-zawodowe a pla-
nowanie karier. Kariera dla edukacji. Obie części mają komplementarny charak-
ter. Publikację rozpoczyna tekst Ewy Solarczyk-Ambrozik, na temat przeobrażeń 
pracy, zmiany wzorów przebiegu karier zaprezentowanych na tle globalnej kultury 
edukacyjnej, jak również kompetencyjnego wymiaru planowania karier edukacyj-
no-zawodowych, który zapowiada wprowadzenie w problematykę monografii. 
Tekst Autorki stanowi swoistą ramę dla pozostałych opracowań, ukazując przebieg 



Słowo wstępne8

zmian w rozumieniu karier, ich wcześniejsze i aktualne koncepcje, rodzaje kom-
petencji karierowych oraz powiązanie wymienionych zjawisk z problemem cało-
życiowego uczenia się w różnych jego kontekstach. Warto podkreślić, że klamrą 
łączącą obie części książki są właśnie oba zjawiska: kariera i uczenie się przez całe 
życie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w podtytułach: edukacja dla kariery i ka-
riera dla edukacji. Tekst Ewy Solarczyk-Ambrozik, otwierając problematykę pu-
blikacji, akcentuje również nową rolę edukacji uniwersyteckiej ukierunkowaną na 
„pokoleniowe przesunięcia w populacji studiujących nowymi studentocentrycz-
nymi modelami kształcenia”. Dopasowanie edukacji akademickiej nie tylko do 
rynku pracy, ale też sytuacji życiowych z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii, zaakcentowane w opracowaniu Autorki, stało się już nie tylko prognozą, ale 
też rozwijającą się praktyką.

Indywidualistyczne i kolektywistyczne orientacje młodzieży akademickiej to 
problematyka zaprezentowana w tekście Agnieszki Cybal-Michalskiej. Autorka 
ukazuje dychotomię indywidualizmu i kolektywizmu jako konstrukcję teoretycz-
ną, ustanowioną w celu wyjaśnienia wzajemnych relacji między jednostką i grupą, 
a także jako wymiar różnicujący kultury, ze względu na dominację jednego z tych 
komponentów. Rozważania zawarte w artykule podjęto w oparciu o przeprowa-
dzone w grudniu 2012 roku badania wśród młodzieży akademickiej ostatnich lat 
studiów, w okresie jej przejścia z edukacji na rynek pracy. W podsumowaniu Au-
torka podkreśla, że tendencja kolektywistyczna, jako dominujący wymiar w opisie 
mentalności badanej grupy młodzieży akademickiej, jest mocno nasycona aksjo-
logicznie, co neguje często narzucaną jej skłonność do myślenia w kategoriach 
egoistycznego indywidualizmu.

W swoim opracowaniu, Zbyszko Melosik ukazując lifelong learning w kontek-
ście społeczno-kulturowych (re)konstrukcji podkreśla, że żyjemy w świecie społecz-
nych konstrukcji i rekonstrukcji, odnoszących się niemal do wszystkich dziedzin 
życia. Takim przemianom podlega również lifelong learning, którego społeczne 
znaczenie i sposoby urzeczywistniania zmieniały się w ostatnich dekadach. W swo-
im tekście Autor prezentuje cztery typy współczesnego praktykowania lifelong le-
arning, które stanowią Jego autorskie podejście do analizowanych zjawisk. Wyod-
rębnia typ tradycyjny, neoliberalno-korporacyjny, popkulturowy i zorientowany 
na pasję. W podsumowaniu Zbyszko Melosik podkreśla, że obecnie w czasach 
popkulturowo sfragmentaryzowanych i zdominowanych ideologią neoliberalną, 
to właśnie lifelong learning oparty na pasji daje szansę na prawdziwe urzeczywist-
nienie się jednostki w wymiarze swego dynamicznego, życiowego rozwoju.

Kolejny tekst Zofii Szaroty skupiony wokół indywidualnych doświadczeń 
uczenia się w retrospekcji dorosłych, jest inspirującą do refleksji analizą całożycio-
wych doświadczeń edukacyjnych kilku osób urodzonych w latach 60. XX wieku. 
Wyniki badań prowadzonych przez Autorkę, w ramach studium wielokrotnego 
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przypadku, zostały zaprezentowane z uwzględnieniem wiedzy kontekstowej ma-
jącej znaczenie dla zrozumienia doświadczeń życiowych badanych, w okresie 
ich dzieciństwa i dorastania. Tekst dopełniono też analizą zachodzących zmian 
w edukacji dorosłych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Edukacyjne doświad-
czenia badanych pozwoliły Autorce na określenie czterech typów karier eduka-
cyjnych. Wyodrębnione zostały też style uczenia się: sekwencyjny – najbardziej 
przypominający styl tradycyjny, nielinearny, patchworkowy (mozaikowy) oraz 
wyspowy, jako style nowego uczenia się ze wszystkiego i od wszystkich, uczenia 
się w codzienności.

Zdzisław Wołk, w swoim opracowaniu, skupił się na symptomach kryzysu 
edukacji formalnej analizowanej na czas końca drugiej dekady XXI wieku, a ujętej 
w kontekście edukacji ustawicznej. Autor dokonuje analizy niedociągnięć i proble-
mów zarysowujących się wyraźnie w systemie edukacji formalnej, które w jego 
opinii bezpośrednio wpływają na zniechęcenie jednostek do całożyciowego ucze-
nia się. Takie podejście prowadzi do bierności edukacyjnej po opuszczeniu sys-
temu edukacji i w perspektywie do marginalizacji społecznej i zawodowej. Autor 
konstatuje, że system edukacji nie wywiązuje się ze swojego kluczowego zadania, 
jakim jest odpowiedzialne przygotowanie młodego pokolenia do samodzielnego 
życia.

Zespół autorski: Agnieszka Kruszwicka, Maria Duszczak, Michał Klichow-
ski w opracowaniu na temat edukacyjnych obiektów w cyberparkach: Analiza Pool 
of Examples projektu COST Action TU1306, skupił się na nowym miejscu edukacji, 
łączącym technologie z miejskimi zielonymi przestrzeniami. Na tle zmian zacho-
dzących w przestrzeni miast, zaprezentowane zostały wyniki eksperymentalnie 
zweryfikowanej koncepcji uczenia się w cyberparkach oraz pierwszy projekt edu-
kacyjnego cyberparku z przykładami jego obiektów o potencjale edukacyjnym, ta-
kimi jak: mapy podróży edukacyjnych, interaktywne fontanny, muzyczne schody, 
cyfrowe drzewa, cyfrowe stacje, cyfrowe ławki oraz cyfrowe pawilony wodne.

Rola poradnictwa kariery w procesie potwierdzania efektów uczenia się (PEU) 
osiągniętych poza systemem formalnym została opisana przez Annę Bilon. Reflek-
sje Autorki są wynikiem jej uczestnictwa w badaniach przeprowadzonych na kilku 
uniwersytetach zagranicznych i polskich oraz osobistego doświadczenia roli edu-
katora ds. potwierdzania efektów uczenia się. Jak wynika z tekstu, już w samą istotę 
PEU wpisane są procesy pomocowe, a poradnictwo kariery okazuje się nieodłącz-
nym elementem procedur PEU i pełni w nim wiele istotnych funkcji.

Joanna Kozielska podjęła temat dotyczący kształcenia dorosłych w sektorze 
szkolnictwa zawodowego, które jak, podkreśla Autorka, od lat przeżywa kryzys, 
czego rezultatem jest brak dobrze przygotowanych kandydatów do pracy, szcze-
gólnie wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Rozpoznanie problemu zo-
stało osadzone w wiedzy teoretycznej, jak również badaniach własnych, sondażu 
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diagnostycznym prowadzonym cyklicznie od 2016, którego wybrane wyniki zo-
stały przywołane w tekście. 

Przedmiotem artykułu Anny Mańkowskiej jest koncepcja d-learningu i life-
long learningu we współczesnych Chinach. W artykule przedstawiono rozwój 
wymienionych koncepcji, stan współczesny oraz omówiono najważniejsze wy-
zwania d-learning i LLL w chińskiej rzeczywistości edukacyjnej. Omawiane kon-
cepcje edukacyjne zostały zaprezentowane na tle obowiązującej myśli politycz-
nej, tradycji oraz indywidulanych uwarunkowań ekonomiczno-społecznych. 
Przeprowadzone analizy badań zastanych oraz obserwacje, pokazały nierówno-
mierny rozwój koncepcji d-learningu oraz dysproporcje w dostępie do możliwo-
ści całożyciowego kształcenia się na terenie kraju, niskie zaufanie społeczne do 
koncepcji d-learningowych oraz brak ugruntowanej pozycji, zarówno legislacyj-
nej, jak i społecznej. 

Sylwia Polcyn, w swoim opracowaniu skupiła się na przestrzeni wirtualnej jako 
miejscu samokształcenia współczesnych nauczycieli, zwracając szczególną uwagę na 
permanentną konieczność budowania i rozszerzania wiedzy i kompetencji oraz 
doświadczeń nauczycieli, którzy muszą sprostać wymogom pracy z pokoleniem 
cyfrowych tubylców, równocześnie przygotowując ich do dynamicznych zmian 
w różnych obszarach życia. Pomocna w samodoskonaleniu się jest edukacja poza-
formalna, korzystająca z przestrzeni wirtualnej i jej zasobów, przykładowo stron, 
portali, serwisów internetowych oraz rozrastającej się gamy narzędzi interneto-
wych.

Tekstem dopełniającym pierwszą część książki jest opracowanie Żanety Gar-
bacik na temat edukacji w zakresie radzenia sobie ze stresem jako aktualnej potrzebie 
pracowników. Problem stresu jest dość częstym doświadczeniem osób aktywnych 
zawodowo, czego konsekwencje dotyczą zarówno ich samych, jak i pracodawców. 
Autorka proponuje szereg działań o charakterze edukacyjnym, jednostkowych 
i jednostkowo-organizacyjnych, zmierzających do nabywania przez pracownika 
wiedzy i kompetencji z obszaru radzenia sobie ze stresem.

Drugą część monografii: Współczesne przestrzenie edukacyjno-zawodowe 
a planowanie karier. Kariera dla edukacji, rozpoczyna opracowanie Małgorzaty 
Rosalskiej dotyczące empowermentu jako strategii wzmacniania zasobów karie-
rowych i możliwości wykorzystania tej koncepcji w pracy doradczej. Autorka za-
prezentowała zróżnicowane koncepcje i definicje empowermentu, określając jego 
role, podkreślając zwłaszcza dobre dopasowanie zarówno do idei całożyciowego 
uczenia się, jak i całożyciowego poradnictwa. Zwróciła jednocześnie uwagę na kil-
ka czynników, które mogą decydować o efektywności jej zastosowania: precyzyjne 
zdefiniowanie podstawowych pojęć, które mają budować ramy do pracy doradczej 
w logice empowermentu, postrzeganie samego procesu doradczego, kompetencje 
doradcy zawodowego.
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Renata Konieczna-Woźniak w opracowaniu na temat: kariery (w) starości i sa-
tysfakcji z życia, czyli sukcesie sukcesów, podjęła próbę połączenia czterech katego-
rii: kariery, sukcesu, satysfakcji z życia i starości, analizując je w oparciu o wybrane 
koncepcje teoretyczne. Pozornie trudne powiązanie okazało się, zdaniem Autor-
ki, możliwe za sprawą oglądu tych kategorii z perspektywy kariery całożyciowej 
i wielorakich kontekstów życia każdego człowieka. W tekście zostały uwzględnio-
ne trzy ujęcia tematu: kariery starości jako zjawiska, którego doświadczają coraz 
częściej ludzie z powodu wydłużania się średniej długości życia, kariery realizowa-
nej w starości oraz całożyciowej kariery, ze swoimi sukcesami i porażkami, które 
wpływają na bilans życiowy i satysfakcję z życia. 

Zarysowująca się potrzeba budowania dwustronnej, wzajemnej relacji mię-
dzy współczesnym pracodawcą a pracownikiem, to tematyka prezentowana przez 
Monikę Christoph. Autorka analizuje powyżej sformułowaną zależność odno-
sząc się do wybranych zagadnień, takich jak: zmiany zachodzące w sferze pra-
cy zawodowej, zjawisko cyfrowego nomadyzmu i jego wpływ na wymagania 
rynku pracy oraz specyfikę współczesnych kierunków w zakresie rozwoju za-
wodowego. W podsumowaniu podkreśla, że w aktualnej przestrzeni zawodowej 
kluczowym wydaje się praca na potencjale, a nie deficytach jednostki, a tak-
że budowanie wartościowej równowagi między refleksyjnością i pogłębionym 
namysłem a pragmatyzmem i warsztatem pracy, między dominującą kontrolą 
powtarzalnych czynności a wolnością, niezależnością i kreatywnością rozwiązań 
zawodowych, w wymiarze tradycyjnym i zdalnym, chętnie szytych na miarę dla 
nowoczesnych pracodawców. 

Anna Wawrzonek w opracowaniu dotyczącym (re)konstrukcji Work-Life Ba-
lance vs pokolenia na rynku pracy, analizuje, z perspektywy współczesności, za-
sadność pierwszych koncepcji polityki równoważenia obowiązków zawodowych 
z życiem prywatnym, które opierały się na wyraźnym oddzieleniu pracy od od-
poczynku, stawianiu wyraźnych granic pomiędzy tymi sferami życia. Odwołując 
się do wielu zjawisk, przykładowo: różnic pokoleniowych w podejściu do pracy, 
zmian w przebiegu karier, rozwoju nowoczesnych technologii, proponuje i uza-
sadnia nową, bardziej realną i nieopozycyjną koncepcję: work-life integration albo 
work-life blending. 

Sformułowany przez Magdalenę Barańską temat: scenariusze przyszłości pracy 
jako katalizator zmian w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa 
kariery, wskazuje na szereg istotnych zmian zachodzących na rynku pracy już te-
raz, jak również kolejnych, nieprzewidywalnych w przyszłości. Autorka analizuje też 
przeobrażenia technologiczne, społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczne 
w obszarze pracy, generujące nową jakość relacji między klientem a doradcą zawo-
dowym i podejmuje próbę wskazania rozwiązań, które Jej zdaniem, powinny nastą-
pić w praktyce doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa karier. 
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Opracowanie przygotowane przez Joannę Szłapińską porusza kwestie związa-
ne z problematyką zarządzania talentami we współczesnych organizacjach. Artykuł 
jest oparty na studiach literaturowych oraz własnych badaniach empirycznych do-
tyczących polityki personalnej w zakresie zarządzania talentami w GSK Pharma-
ceuticals Sp. z o.o. Poznań. Autorka podkreśla, że biorąc pod uwagę dynamiczne 
zmiany na rynku pracy oraz ucyfrowienie gospodarki, trudno jest mówić o łatwo-
ści pozyskiwania i zatrzymywania w organizacjach pracowników–talentów, stąd 
wprowadzanie formalnych systemów efektywnego zarządzania talentami przestaje 
być tylko opcją, a staje się koniecznością i odpowiedzią na wyzwania organizacyj-
nej rzeczywistości.

O chaosie zawodowym na rynku pracy oraz o możliwościach i ograniczeniach 
pomocy w planowaniu karier, pisze Violetta Drabik-Podgórna. W kontekście 
podjętej problematyki, Autorka stawia wiele ważnych pytań, jak np.: Jakie są moż-
liwości i ograniczenia działań podejmowanych w ramach współczesnego porad-
nictwa konstruowania kariery i życia? Poszukując odpowiedzi, w swoim tekście 
Violetta Drabik-Podgórna wychodzi od ukazania sposobu rozumienia pojęcia 
chaosu, przedstawia jego odniesienia do zmieniających się systemów organizacji 
pracy, ludzkich biografii i możliwości aplikacyjnych w teoriach poradnictwa karie-
ry, aby w części końcowej, rozważyć możliwości i ograniczenia działań doradczych 
we współczesności. 

Celem wspólnej publikacji Izabeli Cytlak oraz Joanny Jarmużek jest przedsta-
wienie wyników międzynarodowych badań własnych przeprowadzonych w latach 
2014-2018 wśród studentów z takich krajów, jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia 
oraz refleksja nad psychologicznymi uwarunkowaniami decyzji przedsiębiorczych, 
a zwłaszcza postaw i płynących z nich działań w obszarze przedsiębiorczości. 
Przedmiotem szczególnych zainteresowań Autorek jest również podkreślenie roli 
zajęć z przedsiębiorczości w procesie efektywnej edukacji studentów studiów hu-
manistycznych oraz Akademickich Centrów Przedsiębiorczości w procesie mak-
symalizacji szans zawodowych. W założeniu Autorek, podjęta analiza ma na celu 
sformułowanie zestawu cech jednostek, które wspierają proces zakładania własnej 
działalności gospodarczej.

W swoim opracowaniu, Anna Kławsiuć-Zduńczyk wychodzi od założenia, że 
poradnictwo obywatelskie wpisuje się w założenia poradnictwa całożyciowego, za-
kładającego różnorodność form doradczych umożliwiających całożyciowy rozwój 
jednostki w szerokim kontekście zawodowo-edukacyjnym. Celem prezentowane-
go artykułu jest analiza poradnictwa obywatelskiego świadczonego osobom do-
rosłym. Autorka przedstawiła genezę poradnictwa obywatelskiego w Polsce oraz 
opracowała ciekawe zestawienie jego początkowych założeń z obecnie świadczo-
nymi usługami w tym zakresie.
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Część drugą niniejszej publikacji zamyka opracowanie Sonii Wawrzyniak, 
która podejmuje temat specyfiki funkcjonowania młodych dorosłych z ADHD/ADD 
w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy. Inspiracją do napisania tego ar-
tykułu są indywidualne doświadczenia Autorki w pracy z dziećmi i młodzieżą 
z ADHD oraz Jej refleksja i podjęte działania w zakresie monitorowania ich losów 
i kariery w życiu dorosłym. W przypadku osób z ADHD/ADD współczesne pro-
blemy zawodowe nabierają zupełnie innego znaczenia, dlatego w swoim tekście 
Sonia Wawrzyniak poszukuje odpowiedzi na bardzo ważne pytania: Jak młodzi 
dorośli z ADHD/ADD radzą sobie z planowaniem kariery, wymaganiami i trud-
nościami na współczesnym rynku pracy oraz co można zrobić, aby ułatwić im wy-
bory edukacyjne i zawodowe, a może są w tym osamotnieni? Autorka podkreśla, 
że sformułowane przez nią odpowiedzi ukazują jedynie wybrany obszar analizy 
i z całą pewnością stanowią wyzwanie do podejmowania kolejnych eksploracji 
teoretycznych i badawczych w zakresie prezentowanej problematyki. 


