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dr hab. Zbigniew Osiński 

UMCS w Lublinie 

„Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” a wyzwania społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy. 

 

 Celem artykułu jest analiza założeń przedmiotu „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok”, który od roku szkolnego 2012/2013 staje się składnikiem programu 

kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum
1
, pod kątem przydatności do 

przygotowania młodego człowieka do podejmowania wyzwań współczesnego społeczeństwa 

i gospodarki. Nowy przedmiot przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie wybrali przedmiotu 

„Historia” w zakresie rozszerzonym, a więc planują studia na kierunkach innych niż 

humanistyczne i społeczne. Na przedmiot ten przeznaczono 120 godzin do realizacji w ciągu 

dwóch (w technikum trzech) lat
2
.  

Z nowej podstawy programowej wynika, że jednym z głównych celów kształcenia na 

poziomie średnim ma być kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne 

i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, a do ważnych zadań szkoły 

zalicza się przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Z kolei 

przedmiot „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” ma pokazać uczniom 

zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodoznawstwem, że wiedza humanistyczna 

może stanowić klucz do rozumienia świata współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji 

w świecie
3
. W związku z tym zasadne jest pytanie – w jakim stopniu te ogólne wskazania 

mogą być zrealizowane w ramach analizowanego przedmiotu? 

Analizę należy poprzedzić odpowiedzią na pytania – co oznacza pojęcie sprawne 

i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym? Co stanowi klucz do 

zrozumienia przemian współczesnego świata? Jakie są społeczne oczekiwania wobec szkoły 

w związku z obecnym etapem rozwoju cywilizacji? Samo pojęcie społeczeństwo 

                                                             
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw RP nr 

4 z 15 stycznia 2009 r., poz. 17. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych, Dziennik Ustaw RP z 22 lutego 2012 r., poz. 204. 
3 Załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej.  
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informacyjne, oznaczające nowy typ społeczeństwa, który kształtuje się od połowy XX wieku 

w krajach przodujących w rozwoju gospodarczym, definiowane jest na różne sposoby
4
. 

Prawie wszystkie definicje podkreślają, że formowanie się społeczeństwa informacyjnego ma 

miejsce przede wszystkim w sferze gospodarki i wywołane jest rewolucją informatyczną. 

W jej efekcie dominujące znaczenie w rozwoju gospodarczym uzyskują produkcja i usługi  

oparte na gromadzeniu, opracowywaniu i wykorzystywaniu informacji, na ludzkiej 

innowacyjności i zdolności do wykorzystywania wiedzy oraz na powszechnym stosowaniu 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Duże znaczenie zyskuje zarządzanie 

informacją, jej jakość i szybkość przepływu, które to zjawiska stają się zasadniczymi 

czynnikami konkurencyjności, zarówno w przemyśle, jak i w usługach, gdzie stopień rozwoju 

wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania 

i użytkowania informacji.  

Taki model rozwoju doprowadzić ma do ukształtowania się gospodarki opartej na 

wiedzy, czyli gospodarki w której wiedza będzie tworzona, przyswajana, przekazywana 

i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne 

i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarki i społeczeństwa. Rozwój 

gospodarczy opierać się będzie na innowacjach oraz intensywnym wykorzystaniu wiedzy 

i doświadczenia, ważnych czynnikach dających przewagę konkurencyjną. Bowiem wiedza 

generuje szybszy postęp techniczno-organizacyjny i pozwala bardziej efektywnie 

wykorzystywać kapitał ludzki i kapitał produkcyjny
5
.  

W związku z tym, że narzędzia informatyczne  oraz zasoby informacji w pierwszej 

połowie XXI wieku stają się kluczowymi czynnikami rozwoju, to każda forma organizacyjna 

edukacji, każdy przedmiot kształcenia powinny być zaangażowane w kształtowanie postaw 

określanych mianem kultury informatycznej i kultury informacyjnej społeczeństwa. Według 

Waldemara Furmanka pojęcia te oznaczają system stałych skłonności człowieka i sprawności 

jego woli umożliwiających mu wykorzystywanie wytworów (sprzętu i oprogramowania) 

informatyki oraz zbiorów danych i informacji występujących w otaczającej go rzeczywistości, 

w celu zmiany jakości życia własnego i innych ludzi. Na kulturę informatyczną składa się 

                                                             
4 Omówienia definicji społeczeństwa informacyjnego w pracach: Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo 

informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999; Nowak J., Społeczeństwo informacyjne – geneza 

i definicje, http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf 

[aktualność wszystkich stron WWW - kwiecień 2012]; Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, 

Warszawa 2008; Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. L. Zacher, Warszawa 2006.  
5 Encyklopedia Zarządzania - http://mfiles.pl/pl/index.php/Gospodarka_Oparta_na_Wiedzy.  
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m.in. umiejętność doboru właściwych narzędzi informatyki do rozwiązywania określonych 

problemów, umiejętność obchodzenia się z cyfrowymi zbiorami danych, a także umiejętność 

takiego formułowania problemów, by dało się je rozwiązać narzędziami informatyki. Kultura 

informacyjna zaś składa się m.in. ze świadomości roli i znaczenia informacji, umiejętności 

poprawnego interpretowania informacji, umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, umiejętności właściwego doboru środków gromadzenia, przechowywania 

i udostępniania informacji oraz rzetelności w doborze źródeł informacji
6
.  

Z punktu widzenia społecznej przydatności systemu oświaty dobrze jest przyjąć 

założenie, że kształtująca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza rodzi określone wyzwania 

dla edukacji. Młody człowiek musi zostać wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu na 

sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. 

Analiza prac poświęconych tej tematyce
7
 prowadzi do wniosku, że do wspomnianych 

kompetencji zalicza się: rozumienie zjawisk i procesów dziejących się w rzeczywistości 

przyrodniczej, społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturowej; sprawne wykorzystywanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celach prywatnych, edukacyjnych 

i zawodowych; posiadanie kompetencji miękkich – osobistych i społecznych, a zwłaszcza 

kreatywności i innowacyjności, umiejętności pracy w grupie, mobilności i elastyczności; 

umiejętność samodzielnego uczenia się przez całe życie; znajomość języków obcych; 

umiejętność znalezienia dla siebie szans życiowych w szybko zmieniających się realiach; 

umiejętność dbania o swoje zdrowie; znajomość elektronicznych źródeł informacji, a także 

umiejętność pozyskiwania, selekcjonowania, oceniania, przetwarzania danych oraz 

wykorzystywania posiadanych informacji do rozwiązywania problemów. 

Kolejne wyzwania dla systemu edukacji wynikają z faktu, iż współczesna młodzież 

różni się dość znacznie od pokolenia swoich nauczycieli i rodziców. Nie odczuwa obaw przed 

nowoczesnymi urządzeniami i technologiami, które są naturalną częścią rzeczywistości. 

Potrafi zajmować się kilkoma działaniami równocześnie, ma podzielną uwagę, wyćwiczoną 

                                                             
6 W. Furmanek, Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej, „Chowanna”, 2003, nr 1, 

http://www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch20.pdf.  
7 Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, 

http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_Czego_nie_ucza_polskie_szkoly.pdf; Edukacja dla pracy. 

Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2007.php; Edukacja dla 

społeczeństwa wiedzy, red. M. Kozielska, Toruń 2007; Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Fic, 

Zielona Góra 2008; Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej 

szkoły i ucznia, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-

polak_internet.pdf. 
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jednoczesnym rozmawianiem ze znajomymi, słuchaniem muzyki, graniem w grę 

komputerową, surfowaniem w Sieci i wysyłaniem sms-ów. Umysły młodych ludzi 

przystosowały się do szybkiego przetwarzania dynamicznie zmieniających się obrazów. 

Rozbudowują oni swoje kontakty poprzez telefony komórkowe, komunikatory typu Skype 

i sieci społecznościowe typu Facebook. Przestają ich ograniczać odległości i granice, zanikają 

bariery językowe. Głównym źródłem informacji coraz częściej staje się Internet
8
, dostępny 

nawet w telefonie komórkowym. Wielu z nich nie ogranicza się do biernego korzystania 

z zasobów Sieci, stają się twórcami treści. Są bardziej otwarci i nastawieni na współpracę; 

cenią wolność wyboru i rozrywkę, nawet w edukacji; uwielbiają personalizację, czyli 

dopasowywanie do własnych potrzeb; żyją szybko i oczekują szybkiego dostępu do 

potrzebnych informacji. Należy także uwzględnić zjawisko, które dostrzegają kulturoznawcy, 

a które dotyczy głównie młodych ludzi. Polega ono na załamaniu się kultury pisma 

wypieranej przez kulturę wizualną, multimedialną. Dzięki nowoczesnym technologiom 

syntezuje ona słowo pisane i mówione, obrazy ruchome i nieruchome oraz wszelkie rodzaje 

dźwięków i grafiki w jeden przekaz, który zyskał u młodych ludzi status dominującego 

środka przekazu informacji
9
. Co prawda zjawisko to jakoby degraduje kulturę opartą na 

piśmie, powoduje powolny upadek kultury wysokiej, stwarza sytuację nadmiaru informacji 

niesionych przez różnorodne media, zamiast wartości niesie informacje, a także umożliwia 

autokreację każdego, bez względu na talent, ale skoro istnieje, to edukacja nie może go 

ignorować. Bowiem tylko edukacja historyczna rozumiejąca współczesnych młodych ludzi, to 

tzw. pokolenie Sieci
10

, pokolenie kultury wizualnej (lub jak niektórzy mówią – obrazkowej) 

ma szanse wzbudzić w nich pozytywną motywację i zainteresowanie. Taka edukacja musi 

                                                             
8 Codziennie lub przynajmniej kilka razy w tygodniu z zasobów i usług dostępnych w Sieci korzysta w Polsce 

ok. 80% uczniów szkół podstawowych, 90% gimnazjalistów i 97% młodzieży ze szkół średnich. Internet 

wykorzystywany jest nie tylko w celach rozrywkowych. Ponad 65% uczniów szkół podstawowych, prawie 80% 

gimnazjalistów i 74% uczniów szkół średnich zadeklarowało poszukiwanie w Sieci materiałów edukacyjnych. 

Dużą popularnością cieszą się serwisy dostarczające informacji o nowych technologiach (prawie 62% uczniów 

szkół podstawowych, prawie 97% gimnazjalistów i 89% młodzieży ze szkół średnich) oraz o różnorodnych 

aktualnych wydarzeniach (63% uczniów szkół podstawowych, ponad 75% gimnazjalistów i 92% uczniów szkół 

średnich). Ważną rolę pełnią portale społecznościowe, które do utrzymywania kontaktów ze znajomymi 

wykorzystuje 92% uczniów szkół podstawowych, ponad 94% gimnazjalistów i 97% młodzieży ze szkół średnich  

[źródło danych: Megapanel PBI/Geminus, X 2010, badanie eKid, 

http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=5 oraz 

http://media.kidprotect.pl/pr/177557/co-robia-dzieci-w-internecie-wyniki-pierwszego-ogolnopolskiego-badania-

aktywnosci-dzieci-w-sieci?rss=true]. 
9 A. Radomski, Edukacja historyczna wobec wyzwań ponowoczesności, „Kultura i Historia, 2005, nr 8, 

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2008/01/Kultura-i-Historia-nr-8.pdf.  
10 Nazwa spopularyzowana przez Dona Tapscotta w książce Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia 

nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010. 
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opierać się na zasobach Internetu i na działaniach edukacyjnych uczniów prowadzonych 

z wykorzystaniem tych zasobów. 

Dobrze skonstruowany program edukacji historycznej musi pozwolić uczniom podjąć 

jeszcze inne podstawowe wyzwanie XXI wieku. Sprowadza się ono do tego, że skoro, wobec 

szybkiego tempa przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych, nie wiemy z dużą 

pewnością, czego będzie potrzebował dzisiejszy młody człowiek za dziesięć lub dwadzieścia 

lat, to nauczmy go przede wszystkim jak się uczyć. W tym celu uczeń powinien mieć 

stawiane zadania, które są częścią procesu samokształcenia: dobór wiedzy do pojawiających 

się potrzeb, wybór najlepszych źródeł wiedzy, selekcja i ocena zgromadzonych informacji 

oraz ich zastosowanie do rozwiązania problemu. Ważne jest, by stawiane zadania pozwoliły 

na poznanie tych źródeł wiedzy, z których, jak się przewiduje, ludzie będą korzystali 

w najbliższych dziesięcioleciach. Wymienić można przede wszystkim zasoby sieciowe: 

biblioteki cyfrowe
11

, repozytoria wiedzy i różnych materiałów
12

, katalogi biblioteczne
13

 

i bibliografie on-line
14

, a wreszcie serwisy z różnorodną wiedzą, w tym i  historyczną
15

. Nie 

                                                             
11 Biblioteki cyfrowe - http://fbc.pionier.net.pl/owoc/list-libs - linki do stron WWW bibliotek cyfrowych, każda 

posiada katalog on-line i udostępnia wiele przydatnych pozycji, które mogą być traktowane zarówno jako 

typowe kompendia wiedzy naukowej jak i źródła do samodzielnego odkrywania biegu dziejów.  
12 Z punktu widzenia potrzeb edukacji historycznej godne polecenia są: Europeana - http://www.europeana.eu – 

zbiór kilku milionów obiektów cyfrowych typu: filmy, nagrania dźwiękowe, zdjęcia, mapy, książki, czasopisma, 

obrazy, rysunki; Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl/; Centralna Biblioteka 

Statystyczna - http://statlibr.stat.gov.pl/; Otwarta Nauka - http://otwartanauka.pl/ - projekt mający na celu 

udostępnianie prac naukowych na zasadzie licencji CC; DIR – zasoby polskie - http://dir.icm.edu.pl/pl/, książki 

dostępne w domenie publicznej. 
13 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT -  http://www.nukat.edu.pl/; Katalog Rozproszony 

Bibliotek Polskich KaRo- http://karo.umk.pl/K_2.00/; Główny katalog komputerowy Biblioteki Narodowej - 

http://alpha.bn.org.pl/; a także http://www.ebib.info/component/option,com_wrapper/Itemid,144/ - linki do stron 

WWW bibliotek i katalogów dostępnych on-line. 
14 Np.: Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne Biblioteki Narodowej - http://mak.bn.org.pl/w10.htm; 

Ariatna – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne - http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/; 

Bibliografia Historii Polskiej - http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/portal/bhp/; Bazy bibliograficzne Centralnej 

Biblioteki Wojskowej - http://88.220.125.213/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/bibm21.p; BazHum - 

http://bazhum.icm.edu.pl - jest bibliograficzną bazą zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych. 
15 Do najbardziej zasobnych w wiedzę z zakresu historii najnowszej można zaliczyć: portale edukacyjne 

Instytutu Pamięci Narodowej - http://www.ipn.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=305&id=8007 - poświęcone 

agresji 1 i 17 września, wydarzeniom z lat 1956, 1968, 1970, 1980-81, 1989, zbrodniom komunistycznego 

aparatu represji, kulturze niezależnej, a także postaciom W. Pileckiego, J. Popiełuszki i S. Korbońskiego; 

Archiwum Historii Mówionej - http://www.audiohistoria.pl/- zbiór relacji biograficznych (około 3,5 tysiąca 

nagrań audio i 90 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw, obejmujących niemal całą historię Polski XX 

wieku; Archiwum fotografii Ośrodka Karta - 

http://www.karta.org.pl/archiwa_i_bazy_danych/Archiwum_Fotografii/49 - obejmuje ponad 100 tysięcy 

fotografii, w tym kilkadziesiąt kolekcji autorskich i tematycznych z zakresu historii społecznej XX wieku 

z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej; Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Karta - 
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można zapomnieć o przygotowaniu do posługiwania się nie tylko internetowymi 

wyszukiwarkami ogólnymi typu Google, lecz także specjalistycznymi – edukacyjnymi 

i naukowymi oraz wyspecjalizowanymi katalogami zasobów internetowych
16

. Uczeń 

potrafiący się uczyć – to ideał do którego należy dążyć.  

Jeżeli chcemy, by edukacja historyczna traktowana była jako przydatna życiowo, to  

oczekiwać należy, że rozwiązania wdrażane w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok” będą służyły kształtowaniu umiejętności i kompetencji przydatnych 

w społeczeństwie informacyjnym oraz uwzględnią przemiany w świadomości 

i zainteresowaniach młodych ludzi. Autor zdecydowanie popiera pogląd wyrażony przez 

                                                                                                                                                                                              
http://dlibra.karta.org.pl/dlibra - zawiera skany dokumentów związanych z dziejami opozycji w PRL; Serwis 

fotograficzny XX wieku - http://www.fotohistoria.pl - kilka tysięcy zdjęć ze zbiorów Ośrodka Karta, Polskiej 

Agencji Prasowej oraz Instytutu Polskiego i Muzeum  im. gen. Sikorskiego; Pamiętanie Peerelu 1956-1989 - 

http://pamietaniepeerelu.pl/ - opowieści ilustrujące przede wszystkim sprzeciw wobec systemu i życie codzienne 

w tzw. Polsce Ludowej; Rodziny rozdzielone przez historię - http://www.rodziny.muzhp.pl/ - relacje pokazujące 

rozdzielanie rodzin w latach 1939-1989, wynikające m.in. z przesiedleń i wywózek w okresie wojny, jak też 

decyzji o emigracji na Zachód z przyczyn politycznych lub ekonomicznych; Polacy na Wschodzie - 

http://www.polacynawschodzie.pl - relacje osób, które przed wybuchem drugiej wojny światowej mieszkały w II 

Rzeczpospolitej, po wojnie zaś z różnych względów nie wyjechały do Polski i pozostały w swych stronach 

rodzinnych; XXwiek.pl - http://www.xxwiek.pl/ - portal historyczny Ośrodka Karta; Pamięć Polski – Pamięć 

Świata (projekt Polskiego Komitetu do spraw UNESCO) - http://www.archiwa.gov.pl/memory/ - zawiera m.in. 

materiały z Archiwum Ringelbluma, zdjęcia z bitwy warszawskiej w 1920 r. oraz materiały z obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu; Narodowe Archiwum Cyfrowe - http://www.audiovis.nac.gov.pl/ - zbiór 

prawie 150 tys. zdjęć i nagrań z okresu XX wieku; Archiwum historyczne Videofact - 

http://www.videofact.com/polish.htm - różnorodne materiały źródłowe (filmy, nagrania, dokumenty) do 

najnowszej historii Polski; Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - http://www.polona.pl/dlibra - zawiera 

kolekcje (skany): wydawnictwa konspiracyjne z lat 1939-1945, zdjęcia z obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.; 

Biblioteka cyfrowa Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” - http://archsol.pl - różnorodne źródła do dziejów 

NSZZ „Solidarność”; Świadkowie historii - http://www.fpnp.pl/swiadkowie/ - relacje z okresu II wojny 

światowej, projekt Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Zasobny w różnorodne materiały jest także portal 

Dzieje.pl15. 
16 Można polecić: The European Library - http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/pl/index.html - pozwala na 

przeszukiwanie katalogów i zasobów cyfrowych bibliotek narodowych z 48 państw europejskich, także z Polski; 

WorldCat - http://www.worldcat.org/ - pozwala na dostęp do katalogów ponad 10 tys. bibliotek na świecie; 

Google Scholar - http://scholar.google.pl – ułatwia wyszukiwanie materiałów o charakterze naukowym 

umieszczonych w Internecie: książek, artykułów, streszczeń i opisów bibliograficznych; Google Books - 

http://books.google.com/ - ułatwia wyszukiwanie książek określonych autorów lub na określony temat. 

W niektórych przypadkach pozwala na dotarcie do elektronicznej wersji książki lub jej recenzji. Umożliwia 

dotarcie do opisu bibliograficznego, odniesień do książki znajdujących się w Sieci oraz do informacji 

o możliwości zakupu lub wypożyczenia; BASE - http://www.base-search.net/ - wyszukiwarka naukowa. 

Aktualnie za pomocą BASE możliwe jest przeszukiwanie ponad 26 milionów dokumentów w ok. 1800 

repozytoriach lub w innych bazach źródłowych, m.in. w archiwach pełnotekstowych, które dostępne są poprzez 

międzynarodowy protokół Open Archives Initiative; Open Access Repositories – OpenDOAR - 

http://www.opendoar.org/index.html - umożliwia przeszukiwanie  repozytoriów dokumentów elektronicznych 

uczelni z całego świata; Vascoda - http://www.vascoda.de/ - umożliwia przeszukiwanie zasobów naukowych, 

które nie są indeksowane przez roboty wyszukiwarek typu Google. Pozwala docierać do opisów 

bibliograficznych, abstraktów i pełnych tekstów prac naukowych. 
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kulturoznawcę, Andrzeja Radomskiego, który stwierdził że „realia współczesnej, jakże 

złożonej rzeczywistości wymagają również przekazywania takich wzorców i treści, które dają 

możliwość radzenia sobie we współczesnym ponowoczesnym świecie – skutecznego w nim 

poruszania się i działania, a także poczucia zadomowienia się w nim, a nie obcości czy wręcz 

wykluczenia. Zatem, nauczyciel historii powinien także wdrażać do uczestnictwa we 

współczesnym ponowoczesnym świecie, ukazywać (i to na przykładach z przeszłości) wielość 

form życia, ich przygodny charakter”
17

. W tym celu konieczne jest jednak odejście od 

encyklopedycznego modelu kształcenia (nacisk na przekazywanie i egzekwowanie 

zapamiętania szczegółowych informacji, których życiowa przydatność jest niewielka) 

w kierunku kompetencyjnego (wykorzystywanie wiedzy do osiągania pożytecznych celów), 

a także odejście od liniowego programu nauczania historii (skrótowo i chronologicznie 

o wszelkich aspektach ludzkiej aktywności) na rzecz przekrojowego i zagadnieniowego 

(głębsze poznawanie tych zagadnień, których znajomość jest istotna dla zrozumienia 

współczesnej rzeczywistości). To, podstawowe dla całej edukacji wyzwanie jest efektem 

przewartościowania w ocenie istoty wykształcenia w XXI wieku. Rozwój społeczno-

gospodarczy, w tym gwałtowny wzrost zasobów Internetu, przy jednocześnie rosnącej 

popularności i dostępności komputerów oraz urządzeń (smartfony, netbooki, a za chwilę 

„szósty zmysł”
18

) zapewniających mobilny dostęp do ogromnej ilości informacji i wiedzy, 

przyczyniły się do zdezawuowania dominującego w XIX i XX wieku modelu wykształcenia 

encyklopedycznego, erudycyjnego. Nauczyciel i podręcznik przestali być dla uczniów 

głównymi źródłami informacji. W związku z tym bardziej przydatne wydaje się być 

kształcenie oparte na pedagogicznych zasadach neurodydaktyki
19

, konstruktywizmu
20

 

i konektywizmu
21

.  

                                                             
17 A. Radomski, Edukacja historyczna wobec wyzwań…, s. 62. 
18 Wyjaśnienie na filmach: http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html; 

http://www.youtube.com/watch?v=mUdDhWfpqxg; http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/.  
19 Neurodydaktyka to sztuka organizowania kształcenia opierająca się na wiedzy o budowie i funkcjonowaniu 

mózgu, wiedzy o preferencjach sensorycznych, różnicach w funkcjonowaniu półkul mózgowych, stylach 

uczenia się, właściwych reakcjach w sytuacji stresu i różnych typach pamięci. Zaleca uwzględnianie wyników 

badań nad funkcjonowaniem mózgu przy tworzeniu rozwiązań dydaktycznych. Zakłada, że wszelkie metody 

kształcenia powinny być kompatybilne z możliwościami uczniów, które w znacznym stopniu określone są przez 

biologiczne parametry mózgu. Uczenie się jest rozumiane jako proces, w wyniku którego powstają w mózgu 

nowe ślady pamięciowe - engramy, a także przekształceniu ulęgają już istniejące poprzez zmianę aktywności 

synaps. Edukacja powinna w większym stopniu wykorzystywać genetyczno-biologiczne uwarunkowania 

rozwoju i faktyczne predyspozycje człowieka, czyli powinna być uzasadniona neurologicznie. Podstawą 

adaptacji tej koncepcji do kształcenia są m.in. prace: Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000; 

Gardner H., Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009.  
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Konstrukcja podstawy programowej analizowanego przedmiotu ma istotną zaletę 

z punktu widzenia przedstawionych powyżej uwarunkowań i zasad – pozwala na stosunkowo 

swobodny dobór wątków tematycznych i szczegółowych treści. Co więcej, nauczyciel może 

wprowadzić do programu wątek własny. Spośród wątków umieszczonych w podstawie 

                                                                                                                                                                                              
20 Konstruktywizm jest teorią pedagogiczną odnoszącą się do sposobów powstawania wiedzy w ludzkim umyśle 

oraz do relacji między tym jak nauczyciele nauczają, a jak uczą się uczniowie. Konstruktywiści twierdzą, że 

ludzie uczą się w interakcji z otoczeniem, aktywnie konstruują własną wiedzę, wykorzystując wiedzę już 

posiadaną. Efekty poznania zależą nie tylko od poziomu dojrzałości i systemu bezpośrednich oddziaływań 

zewnętrznych (nauczanie), lecz przede wszystkim od skali aktywności poznającego. Bowiem nie tyle rejestruje 

on napływające informacje, ile buduje struktury wiedzy z dostępnych mu danych. Rodzi to pedagogiczny 

postulat, aby uczący się byli aktywni i twórczy, gdyż próba biernego przyswajania wiedzy dostarczonej przez 

nauczyciela i podręcznik nie przyniesie zadowalających efektów. Poza tym wiedza nie jest tylko zbiorem 

danych, reguł, zasad i teorii, to także zdolność wykorzystywania informacji w racjonalny sposób oraz 

umiejętność interpretacji zdarzeń i zjawisk. Natomiast środowisko uczenia się nie ogranicza się tylko do systemu 

szkolnictwa. Tworzy go wszystko to, co uczestniczy w konstruowaniu nowej wiedzy o świecie, to wiedza 

uprzednia, styl poznawczy uczącego się, a także relacje między uczącym się a przedmiotem poznania. 

Nadawanie znaczenia nadchodzącym bodźcom odbywa się w kontekście już posiadanej wiedzy i doświadczeń. 

Konstruowanie wiedzy wymaga interpretacji, reorganizacji, transformacji oraz uogólniania nadchodzących 

informacji. Konstruktywizm proponuje oparcie kształcenia na eksperymentowaniu, poszukiwaniach opartych na 

pomysłach uczniów, stawianiu atrakcyjnych dla nich problemów oraz tworzeniu własnych modeli i hipotez. 

Zaleca zajmowanie się zagadnieniami związanymi z codziennym życiem młodych ludzi, traktowanymi 

holistycznie, z uwzględnieniem wstępnego zasobu ich wiedzy i doświadczeń. [Opracowano na podstawie: 

Stanisław Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, 

http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf; Dorota Klaus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, 

Olsztyn 2002]. 
21 Konektywizm jest najnowszą teorią uczenia się w epoce cyfrowych zasobów informacji i wiedzy. Jej 

twórcami są kanadyjscy uczeni, George Siemens i Stephen Downes, którzy zaproponowali nową koncepcję 

analizując ograniczenia innych współczesnych teorii pedagogicznych, takich jak behawioryzm, kognitywizm czy 

konstruktywizm. Punktem wyjścia jest stwierdzenie faktu istotnego oddziaływania technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych na nasze życie, na sposób komunikowania się, a także na to, jak się uczymy. Podstawą 

konektywizmu jest wykorzystanie sieci z jej różnymi węzłami (węzeł oznacza tu coś więcej niż zasób, źródło) 

i połączeniami jako centralnej metafory procesu uczenia się. Węzłem może być wszystko, co łączy się z innymi 

węzłami: informacja, dane, uczucia, obrazy, itp. Uczenie się jest w tej teorii procesem tworzenia połączeń 

pomiędzy różnymi węzłami i rozwijania sieci. George Siemens i Stephen Downes twierdzą, że nie wszystko 

musimy mieć w głowie. Wiedza, którą posiadamy wcale nie musi być w nas, może znajdować się w zasobach 

poza nami (np. w internetowych bazach danych) i dopiero połączenie się z tymi zasobami czy bazami uruchamia 

proces uczenia się. Sama czynność łączenia się staje się ważniejsza niż to, co aktualnie wiemy. Teoria 

konektywizmu zakłada, że decyzje podejmujemy na podstawie określonego zasobu informacji, ale ten 

nieustannie zmienia się. Ciągle dołączają do niego nowe informacje. Kluczową kompetencją staje się więc 

rozróżnianie, co jest istotne, a co nie jest, co aktualne, a co zdezaktualizowane. Równie ważne jest 

uświadomienie sobie, w którym momencie nowa informacja zmienia w sposób istotny fundament, na którym 

przed chwilą podjęliśmy określoną decyzję. Inaczej mówiąc „wiedzieć jak” czy „wiedzieć co” zostaje zastąpione 

przez „wiedzieć gdzie”, ponieważ to jest klucz prowadzący do poszukiwanego zasobu wiedzy. W tej koncepcji 

nauczać oznacza proponować model i doświadczenia, zaś uczyć się – praktykę i refleksję.  

[Opracowano na podstawie: George Siemens, W poszukiwaniu nowych modeli kształcenia, 

http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=749&Itemid=766;  

Julian P. Sawiński, Konektywizm, czyli rewolucja w uczeniu się? 

http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1077&Itemid=1;  

Marcin Polak, Konektywizm: połącz się, aby uczyć się, 

http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=5]. 
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programowej szczególne znaczenie dla przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania 

w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy mogą mieć: Język, 

komunikacja i media, Nauka oraz Gospodarka. W pierwszym z tych wątków na uwagę 

zasługuje cel C.2.1 - uczeń charakteryzuje kulturowe i społeczne konsekwencje 

upowszechnienia druku w epoce nowożytnej. Analiza znaczenia druku dla rozwoju 

europejskiej cywilizacji powinna uświadomić jak istotne prorozwojowo są czynniki typu: 

szerokie i swobodne rozpowszechnianie idei i pomysłów, poszerzanie horyzontów 

poznawczych i powszechny dostęp do informacji. Powinna też wykazać związek tego 

wynalazku z przemianami z zakresie ustrojów politycznych i gospodarczych, z łamaniem 

barier prorozwojowych. Kształcąca mogłaby być dyskusja o tym, na ile powstanie Internetu 

może okazać się przełomem cywilizacyjnym na miarę wynalezienia druku. Z kolei cel C.2.2. - 

uczeń opisuje instytucje i media kształtujące opinię publiczną w dobie oświecenia powinien 

ukazać rolę mediów w dostarczaniu informacji, a także rolę informacji w kształtowaniu opinii 

publicznej. Jednocześnie uczeń powinien dostrzec niebezpieczeństwa związane z możliwością 

manipulowania informacjami oraz prowadzenia indoktrynacji. Podobną rolę może odegrać 

osiągnięcie celu D.2.2. – uczeń charakteryzuje nowe formy przekazu informacji 

w społeczeństwie XIX-wiecznym, ze szczególnym uwzględnieniem prasy i reklamy oraz 

fotografii. Jednakże, z punktu widzenia problemu uwidocznionego w tytule niniejszego 

artykułu, fundamentalne znaczenie może mieć osiągnięcie celu E.2.1. – uczeń analizuje obieg 

informacji w społeczeństwie XX-wiecznym; charakteryzuje znaczenie nowych form 

w komunikacji społecznej, z uwzględnieniem radia, telewizji, filmu i Internetu; analizuje, 

w jaki sposób dostępne człowiekowi formy przekazu wpływają na treść przekazu. Dzięki temu 

uczeń może zrozumieć istotę rewolucji informatycznej i globalizacji oraz znaczenie tych 

procesów dla przemian gospodarczych, kulturowych i społecznych. Powinien też dostrzec 

znaczenie dostępu do informacji jako czynnika rozwojowego. Pożyteczne byłoby 

prowadzenie dyskusji o tempie i kierunkach przemian oraz ich społecznych skutkach, 

obserwowanych zarówno obecnie przez uczniów, jak i w wieku XX przez ich rodziców 

i dziadków. Z kolei osiągnięcie celu E.2.2. – uczeń analizuje przykłady manipulacji 

językowych w propagandzie politycznej i reklamie powinno uczulić młodych ludzi na 

specyficzny typ zagrożenia właściwego dla społeczeństwa informacyjnego, który stwarza 

ogromny rozwój środków przekazu wykorzystywanych chętnie przez manipulatorów – 

reklamodawców, polityków, itp.  
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W wątku Nauka umieszczono cel E.4.1. – uczeń analizuje wybrane interpretacje 

socjologiczne odnoszące się do przemian życia społecznego w XX w., który powinien 

doprowadzić ucznia wprost do zrozumienia istoty przemian określanych najczęściej mianem 

formowania się społeczeństwa informacyjnego, a niekiedy budową społeczeństwa 

postindustrialnego lub sieciowego. Kluczowe będzie poznanie teorii Daniela Bella
22

 

o społeczeństwie postindustrialnym, Alvina Tofflera
23

 o trzech falach ludzkiej cywilizacji 

oraz Manuela Castellsa
24

 o powstawaniu społeczeństwa sieci.  

Pierwsza z nich wyjaśnia, że w drugiej połowie wieku XX zaczęło formować się 

społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja przemysłowa, 

polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie i przetwarzanie informacji. 

W odróżnieniu od społeczeństwa przemysłowego, ukształtowanego w wieku XVIII i XIX, 

charakteryzującego się tym, że największe zatrudnienie dawał sektor przemysłowy, 

w społeczeństwie postindustrialnym najwięcej osób będzie zatrudnionych w sektorze usług. 

Drugim wyróżnikiem jest to, że w społeczeństwie postindustrialnym następuje przejście 

od masowej produkcji dla anonimowego klienta do zindywidualizowanej produkcji dla 

klienta ściśle określonego. 

Toffler opisuje dzieje ludzkiej cywilizacji jako następowanie po sobie (a w okresach 

przejściowych także współwystępowanie i rywalizowanie) trzech technologicznych fal. 

Pierwsza fala - agrarna - wywołana była rewolucją rolną, czyli pojawianiem się około 10 000 

lat temu wynalazków i umiejętności związanych z rolnictwem i upowszechnieniem osiadłego 

trybu życia. Druga fala – przemysłowa – wywołana była rewolucją przemysłową 

zapoczątkowaną dwoma szczególnymi wynalazkami epoki nowożytnej - wynalazkiem druku 

w wieku XV (dotyczy to Europy) oraz maszyn fabrycznych w wieku XVIII. 

Charakteryzowała się wytwarzaniem wielkiej ilości stali, produkcją energii elektrycznej, 

nieograniczonym wykorzystywaniem kopalnych surowców energetycznych, wprowadzeniem 

nowych środków transportu  (w tym komunikacji masowej) oraz wprowadzeniem 

standaryzacji i uniformizacji. Najnowsza, trzecia fala – informacyjna – zapoczątkowana 

została w połowie XX wieku rewolucją informatyczną. Charakteryzuje się wdrażaniem na 

masową skalę nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, które dają 

                                                             
22 D. Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego,  Instytut Badania 

Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1975. 
23 A. Toffler, Trzecia Fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986 oraz tenże, Budowa Nowej 

cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996. 
24 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2008. 
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nieograniczone wręcz możliwości kontaktowania się ludzi ze sobą oraz transferu informacji. 

Kluczowe znaczenie w rozwoju społecznym i gospodarczym odgrywają informacje oraz to, 

co jest z nimi w stanie uczynić człowiek wykorzystując swój intelekt.  

Teoria M. Castellsa ukazuje dzisiejszą rzeczywistość, której istotą jest bezkresna sieć 

relacji społecznych i gospodarczych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych 

organizacjach i grupach społecznych, a także kręgach zainteresowań na skalę globalną, 

możliwy dzięki rewolucji informatycznej, a zwłaszcza powstaniu Internetu. Okres w historii 

ludzkości, związany z powstaniem i rozwojem Internetu oraz osiągnięciami w dziedzinie 

telekomunikacji i informatyki Castells określa mianem Wieku Informacji. Nowe 

społeczeństwo jakie wyłania się z tych przemian, to społeczeństwo informacyjne, którego 

podstawowa struktura charakteryzuje się sieciową logiką. Mamy też do czynienia 

z gospodarką informacyjną, czyli  globalną i usieciowioną, opartą na przepływach informacji 

oraz kapitału. Pojęcie sieci występuje jako nazwa struktury otwartej, zdolnej do 

nieograniczonego rozprzestrzeniania się. Jest ona zbiorem wzajemnie powiązanych węzłów  

(ludzie, organizacje, instytucje, firmy, media itp.) oraz komunikacji pomiędzy nimi (za 

pośrednictwem Internetu).  

W wątku Gospodarka przydatne może okazać się osiągnięcie celów: C.6.1. - uczeń 

opisuje instytucje ważne dla rozwoju gospodarki kapitalistycznej (np. bank, giełdę, weksel); 

charakteryzuje ponadregionalne więzi gospodarcze w epoce nowożytnej  i C.6.2. – uczeń 

wyjaśnia genezę gospodarki kapitalistycznej w Europie i ocenia rolę, jaką odegrał kapitalizm 

w zapewnieniu Europie pierwszeństwa w nowożytnym świecie. Pozwoli to zrozumieć wpływ 

postępu technologicznego na przemiany gospodarcze i społeczne, istotną rolę gospodarki jako 

czynnika sprawczego biegu dziejów oraz istotę procesów globalizacyjnych. Pozwoli odejść 

od błędnego, ale mocno zakorzenionego, postrzegania wojen i działań polityków jako 

głównych czynników sprawczych przemian cywilizacyjnych, jako głównych wydarzeń 

w historii ludzkości. Taka wizja dziejów bardziej sprzyja zrozumieniu współczesności. 

Jednakże dla pełniejszego wykorzystania przedmiotu „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok” w celu przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym 

i funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy konieczne byłoby stworzenie nowego 

wątku, który wstępnie można nazwać Historyczne podstawy społeczeństwa informacyjnego. 

Jego osią powinny być wybrane aspekty dziejów nie tyle polityczno-militarnych, ile 

gospodarczych, nie tyle narodowych, ile powszechnych. Szczegółowy zakres treści takiego 
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wątku można opracować bazując zwłaszcza na wspomnianych już pracach A. Tofflera. Dla 

zrozumienia współczesnego stanu świata niewątpliwie potrzebna jest wiedza 

o technologicznym i ekonomicznym podłożu rewolucji rolnej, przemysłowej 

i informatycznej, o funkcjonowaniu społeczeństwa rolnego, przemysłowego i początkach 

informacyjnego, a także o politycznych, kulturowych i militarnych skutkach przemian 

gospodarczych.  

Źródłem pomysłów na dobór problematyki, poznawanej przez uczniów w ramach 

wątku Historyczne podstawy społeczeństwa informacyjnego, mogą być także inne prace 

o charakterze socjologiczno-historycznym, które prezentują odmienną od szkolnej wizję 

dziejów. Prezentują obraz świata zmienianego działalnością gospodarczą człowieka, obraz 

w którym przemiany ustrojowe i wydarzenia o charakterze militarnym, a także rozwój kultury  

są pochodną rozwoju technologii i gospodarki, a tempo zmian jest coraz szybsze. Dostrzegają 

rosnącą rolę posiadania odpowiednich informacji i wykorzystywania wiedzy. Do prac 

spełniających te kryteria zaliczyć można książki: Nialla Fergusona, Potęga pieniądza. 

Finansowa historia świata
25

 oraz Davida S. Landesa, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego 

jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy
26

.  

Praca N. Fergusona pokazuje w jaki sposób finanse stawały się motorem dziejów. 

Autor analizuje w niej Renesans jako efekt koniunktury na rynku sztuki i architektury 

wywołanej tym, że włoscy bankierzy zdobywali fortuny na wykorzystywaniu osiągnięć 

matematyki w obrocie finansowym. Pokazuje, że republika holenderska wygrała wojnę 

z cesarstwem Habsburgów ponieważ uzyskiwała większe dochody z pierwszej nowoczesnej 

giełdy papierów wartościowych, niż Habsburgowie z kopalń srebra. Klęska Napoleona 

Bonaparte zaprezentowana została jako efekt przewagi nowego systemu finansowania armii, 

opartego na państwowych obligacjach, wprowadzonego przez Wielką Brytanię, nad 

systemem starym, opartym na grabieży, stosowanym przez Francuzów. Los wojny domowej 

w USA byłby niewątpliwie inny, gdyby Konfederaci zdołali wysłać zbiory bawełny do 

Europy, a także uzyskać poparcie bankierskiej rodziny Rothschildów. Niemcy w okresie po 

pierwszej wojnie światowej nie wpadłyby w spiralę hiperinflacji, gdyby wcześniej doceniły 

znaczenie międzynarodowego rynku obligacji i nie zlekceważyły handlu nimi na rynku 

amerykańskim. Poprzez te i wiele innych przykładów autor starał się wyjaśnić źródła biedy 

                                                             
25 N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Wydawnictwo Literackie Kraków 2010. 
26 D. S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jednio są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza SA 2010. 
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i bogactwa narodów, źródła sukcesów i klęsk na arenie dziejów. Czytelnik może dostrzec 

proces, oparty na ciągłym poszukiwaniu przez człowieka efektywniejszych sposobów 

gospodarowania i uzyskiwania dochodów, który doprowadził do powstania społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Może przekonać się jak rósł wpływ na dzieje 

takich czynników jak ludzka wiedza i dostęp do informacji, jak rosła rola sektora 

finansowego rozwijającego się głównie dzięki dostępowi do informacji i wiedzy pozwalającej 

spożytkować zdobyte dane.  

Mechanizmy postępu ekonomicznego i modernizacji, które doprowadziły do 

dzisiejszego stanu społeczeństwa i gospodarki opisał także D. S. Landes. Autor sprawnie 

dowodzi, że źródłem rozwoju był postęp naukowy, technologiczny i ekonomiczny. 

Pomyślność państw i narodów związana była z ich sprawnością w tworzeniu rozwiązań 

politycznych i gospodarczych sprzyjających temu postępowi. Autor analizuje przykłady 

innowacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych i politycznych i oraz ich wpływ 

na bieg dziejów i na kondycję człowieka.  Pokazuje ewolucję głównych źródeł rozwoju, 

pomyślności, zdrowia i bogactwa. Podobnie jak Ferguson udowadnia, że dostęp do informacji 

oraz umiejętność tworzenia i wykorzystywania wiedzy zdobywały coraz większe znaczenie, 

gdyż dostrzegano przydatność tych zjawisk do generowania postępu i zysku, do zdobywania 

władzy i majątku, a wreszcie do zachowania zdrowia.  

Kolejną zaletą podstawy programowej przedmiotu „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok” jest brak z góry narzuconych zagadnień „do przekazania uczniom”, dzięki 

czemu nauczyciel samodzielnie i realistycznie określający proporcje pomiędzy liczbą godzin, 

które ma do dyspozycji, a zakresem poznawanych przez uczniów problemów, zostanie 

uwolniony od presji pośpiechu dla „przerobienia wszystkich tematów”.  Może skoncentrować 

się na wykorzystywaniu wiedzy historycznej do tego, co jest istotą nowoczesnej edukacji – do 

kształtowania kompetencji przydatnych w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce 

opartej na wiedzy. Pojęcie kompetencje, w odniesieniu do edukacji, rozumiane jest 

różnorodnie
27

. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęte zostało następujące wyjaśnienie - 

kompetencje odnoszą się do osoby, powstają w wyniku zintegrowania pewnej liczby 

umiejętności, opanowanych na tyle sprawnie i świadomie, by osiągnąć możliwość 

swobodnego, mądrego, refleksyjnego i odpowiedzialnego podejmowania określonych działań. 

Są zbiorem wiedzy, umiejętności, dyspozycji, postaw i wartości niezbędnych dla skutecznej 

                                                             
27 Omówienie definicji w artykule Magdaleny Matusz, Kompetencje informacyjne uczniów, 

http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Pavelka2/pdf_doc/matusz.pdf.  
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realizacji założonych zadań. Sednem kompetencji jest tzw. wiedza proceduralna, wyrażająca 

się w stwierdzeniu „wiedzieć, jak”. Edukacja historyczna, pojmowana w sposób 

nieszablonowy, jako rozwijanie kompetencji, powinna umożliwić uczniowi przygotowanie się 

do funkcjonowania w ramach mechanizmów społecznych i ekonomicznych, które stanowią 

podstawę społeczeństwa  informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Powinna pozwolić 

zrozumieć jakie wyzwania stawia przed młodym człowiekiem ta nowa rzeczywistość, jakie 

umiejętności przydatne mu będą w przyszłości. Przedmiot „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok” daje szansę na refleksyjne i użytkowe potraktowanie wiedzy historycznej, 

na odejście od bezrefleksyjnego, wykładowego przekazywania informacji.  

Wydaje się także, że ma szansę pozytywnie odpowiedzieć na coraz częściej 

podnoszony postulat wyposażania uczniów w umiejętności informacyjne. Podstawą tego 

postulatu są diagnozy rozwoju społeczno-gospodarczego wskazujące na to, że takie 

umiejętności zaczynają odgrywać coraz większą rolę w życiu prywatnym i zawodowym 

każdego człowieka. Różnorodne definicje pojęcia umiejętności informacyjne określają ten 

termin jako zestaw umiejętności związanych ze zdobywaniem informacji, począwszy od 

rozpoznania potrzeb informacyjnych, aż do właściwego jej wykorzystania
28

. Jest to zespół 

umiejętności niezbędnych do rozpoznania kiedy i jaka informacja jest potrzebna oraz 

zlokalizowania, oceny i efektywnego wykorzystania potrzebnej informacji. Istniejące 

programy kształcenia umiejętności informacyjnych
29

 zakładają najczęściej takie działania 

ucznia jak: określenie potrzeb informacyjnych związanych z wykonywanym zadaniem, 

wyszukanie wszystkich możliwych źródeł informacji i wybór najlepszego, wyszukanie 

informacji w źródle, ich porównanie i wstępna ocena pod kątem przydatności i poprawności, 

uporządkowanie zebranych informacji, wykorzystanie do rozwiązania zadania, 

zaprezentowanie efektów i ocena poprawności zarówno samego rozwiązania, jaki 

i wykorzystania do tego celu tych, a nie innych informacji. Podkreśla się konieczność 

wykorzystywania cyfrowych zasobów informacji. Przedmiot „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok” dzięki swojej konstrukcji pozwala nie tylko na wybór problematyki, dzięki 

której uczniowie zrozumieją istotę przemian społeczno-ekonomicznych prowadzących do 

powstania społeczeństwa informacyjnego, lecz także na wdrożenie takiego modelu lekcji, 

w trakcie której kształtowane będą umiejętności informacyjne, oparte na poszukiwaniu 

informacji w Internecie.  

                                                             
28 Definicje omówione w artykule Lidii Derfert-Wolf, Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności  

informacyjnych, „Biuletyn EBIB”, 2005, nr 1, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/6845/1/derfert_IL.pdf.  
29 Np. The Big6 Skills - http://www.crlsresearchguide.org/Big_Six_Steps.asp. 
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W ten sposób możliwa do praktycznego wdrożenia staje się wizja edukacji 

zaprezentowana w pracy Gordona Drydena i Jeannette Vos, wydanej kilkanaście lat temu pod 

znaczącym tytułem Rewolucja w uczeniu
30

. Model opracowany przez holendersko-

nowozelandzki zespół opiera się na założeniu, że edukacja, która ma spełniać swoje zadania 

w XXI wieku musi doprowadzić młodego człowieka przede wszystkim do nauczenia się jak 

się uczyć i jak myśleć. Poznawane w szkole problemy powinny mieć przełożenie na zjawiska, 

które młodzież ma okazję obserwować i doświadczać w codziennym życiu. Metody 

kształcenia powinny uwzględniać indywidualne style uczenia się uczniów oraz opierać się na 

wykorzystywaniu zasobów Internetu. Podstawą każdej metody zaleca się uczynić 

wykorzystywanie znalezionych informacji do rozwiązywania różnorodnych problemów, do 

ćwiczenia przydatnych umiejętności. Zalecana jest praca grupowa, zwłaszcza prowadzona 

metodą projektów. Szczegółowe rozwiązania dydaktyczne, spełniające powyższe postulaty 

i możliwe do realizacji w ramach edukacji historycznej, autor od kilku lat prezentuje 

w publikacjach naukowych dostępnych także dla nauczycieli
31

. Stąd też nie ma potrzeby 

ponownego ich omawiania.  

Zasadna natomiast jest analiza zasobów Internetu pod kątem wyszukania pomysłów na 

rozwiązania dydaktyczne, z jednej strony możliwe do zastosowania w edukacji historycznej, 

a zarazem spełniające postulaty G. Drydena i   J. Vos. Niewątpliwie najbardziej nowatorskie 

pomysły propaguje portal Edunews
32

. W chmurze tagów, dostępnej na stronie głównej, 

znajdujemy termin „społeczeństwo informacyjne” prowadzący do ponad 200 artykułów 

analizujących rzeczywistość oświatową w kontekście potrzeb i wyzwań współczesnego 

społeczeństwa. Tag „e-learning” prowadzi do ponad 90 artykułów analizujących możliwości 

                                                             
30 G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000.  
31 Zbigniew Osiński: Bariery wykorzystania Internetu w polskiej edukacji, [w] Rola informatyki w naukach 

ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. T. Grabiński, Kielce 2011, t. 2; 

Edukacja historyczna a kształtowanie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, "Wiadomości Historyczne", 

2009, nr 5; Edukacja historyczna w Internecie – mrzonki czy realne możliwości? „Wiadomości Historyczne”, 

2007, nr 1; Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, "Wiadomości Historyczne", 2011, nr 3; Lekcja historii 

z wykorzystaniem technologii informacyjnej - przykłady praktycznych rozwiązań, "Wiadomości Historyczne", 

2007, nr 5; Możliwości sieci Internet w zakresie wspomagania szkolnej edukacji historycznej, [w] Metody 

komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk, B. Ryszewski, Olsztyn 2005; Nowe wyzwania 

edukacyjne - nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, "Kwartalnik Edukacyjny", 2011, nr 3; 

Nowoczesne media elektroniczne a edukacja historyczna, [w] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków 

2007; Perspektywy Web 2.0 a rozwój edukacji historycznej, [w] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, 

popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. Prinke, Poznań 2007; Szkolna edukacja historyczna a integracja wokół 

umiejętności kluczowych, [w] Korelacja - integracja wiedzy - szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon. 

Wrocław 2006; Wyzwania dla edukacji historycznej w okresie formowania się społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy, [w] "Kwartalnik Edukacyjny", 2010, nr 2. 
32 http://www.edunews.pl/ 
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wykorzystania metody e-kształcenia w szkole. Interesujący jest także zbiór opisów wdrożenia 

do praktyki szkolnej innowacji opartych o nowoczesne technologie, otagowanych jako 

„innowacje”. Pod tagiem „Internet” kryje się ok. 200 artykułów dotyczących możliwości, 

jakie stwarza Sieć w edukacji szkolnej, a tag „gry” prowadzi do ok. 60 artykułów 

poświęconych problematyce wykorzystania w edukacji gier komputerowych i internetowych. 

Z kolei dział „Nowoczesna edukacja” jest zbiorem porad dotyczących edukacyjnego 

wykorzystania nowoczesnych urządzeń i technologii.  Bardzo cenną częścią zasobów portalu 

Edunews są linki do różnorodnych materiałów i narzędzi edukacyjnych dostępnych w Sieci. 

Duża część materiałów umieszczonych na tym portalu, poprzez swoją edukacyjną 

uniwersalność, adresowana jest także do nauczycieli historii. 

Kolejnym specjalistycznym portalem edukacyjnym, propagującym nowoczesne 

metody i narzędzia, jest strona Nowoczesne technologie i metody edukacyjne
33

. Dostarcza 

wiedzy o takich metodach jak WebQuest, mapa myśli, projekt edukacyjny i portfolio oraz 

o edukacyjnym wykorzystaniu tabletów, netbooków, smartfonów, a także różnorodnych 

materiałów i narzędzi dostępnych on-line. Cenne porady znajdą tu zainteresowani tworzeniem 

e-kursów, prezentacji multimedialnych, wizualizacją wiedzy i budowaniem edukacyjnych 

serwisów WWW. Autorzy tego portalu propagują zasadę „odwróconej szkoły”, czyli 

kształcenia polegającego na pozaszkolnym wyszukiwaniu przez uczniów informacji 

w zasobach Sieci, a następnie ich wykorzystywaniu do wykonywania różnorodnych zadań 

w trakcie lekcji. Podkreślić należy, że taka właśnie strategia edukacyjna doskonale wpisuje 

się w realizację zasady przygotowywania uczniów do samokształcenia.  

Nowatorstwo edukacyjne jest motywem przewodnim internetowego czasopisma 

„Awangarda w Edukacji” dostępnego na stronie Instytutu Nowoczesnej Edukacji
34

. Strona ta 

pozwala ponadto dotrzeć do blogów i nagrań video ekspertów oświatowych. Witryna 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
35

 umożliwia dotarcie do opisu wielu tzw. „dobrych praktyk” 

edukacyjnych, które mogą stać się inspiracją dla nowatorskiego nauczyciela. Pozwala też 

dotrzeć do interesujących blogów poświęconych szerokiej tematyce edukacyjnej. Motywem 

przewodnim portalu E-edukacja
36

, prowadzonego w formie bloga przez Marcina 

Dąbrowskiego, są różnorodne wdrożenia i możliwości tytułowej metody kształcenia. Kolejny 

                                                             
33 http://www.enauczanie.com/ 
34 http://ine.com.pl/pl/ 
35 https://www.ceo.org.pl/ 
36 http://e-edukacja.blogspot.com/ 
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ciekawy blog, prowadzony przez Lechosława Hojnackiego
37

, porusza szeroką tematykę 

edukacyjnego wykorzystania Internetu. Sabina Furgoł
38

 prowadzi zaś blog poświęcony 

metodzie WebQuest, Witold Kołodziejczyk
39

 o edukacyjnym nowatorstwie, Piotr Peszko
40

 

o cyfrowej szkole, a Dorota Janczak
41

 o szkolnym wykorzystaniu technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych. Tak więc źródeł inspiracji do rewolucyjnej zmiany w edukacji 

historycznej nie brakuje. 

Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, że edukacja historyczna w kształcie 

zaproponowanym przez podstawę programową przedmiotu „Historia i społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok” ma realną szansę wspierać uczniów w radzeniu sobie z problemami 

i wyzwaniami szybko ewoluującego świata XXI wieku. Jednakże musi to być edukacja 

historyczna radykalnie inna od tej, która do tej pory dominowała w polskiej oświacie. 

Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule jednoznacznie wykazują, że rewolucja 

w edukacji historycznej jest nie tylko konieczna, lecz także możliwa do przeprowadzenia. 

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi o rewolucję edukacyjną taką, która 

kojarzyć się może z poglądami postmodernistów. Według Bogusława Śliwerskiego pytają oni 

nie tyle o to, jaki model edukacji jest najlepszy, za pomocą jakich metod i ku jakim celom 

edukacja zmierza, lecz twierdzą, iż wszystkie edukacyjne dylematy nie odzwierciedlają 

rzeczywistego życia, zastanawiają się kto sobie przywłaszcza termin edukacja i jak go 

interpretuje, sugerują, że edukacja jest formą zniewolenia
42

. Autor zdecydowanie nie 

postuluje tego, co postmodernizm nazywa aktywnością ucznia przeradzającą się w „praktykę 

tworzenia niewiedzy”, ani sprowadzania wiedzy do postmodernistycznego konstruktu procesu 

poznawania. Nie opowiada się za programem nauczania traktowanym jako zbiór materiałów 

dla ucznia, które mogą być wykorzystywane do tworzenia najrozmaitszych, zróżnicowanych 

wizji poznawczych.  Świat bowiem nie jest konstruktem poznawczym lub językowym. Jest 

realnym bytem z realnymi wyzwaniami, którym młody człowiek dla swojego dobra musi 

umieć sprostać, a tylko nowoczesny system edukacji może mu w tym pomóc.  

                                                             
37 http://www.hojnacki.net/ 
38 http://webquest.furgol.org/ 
39 http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/ 
40 http://blog.2edu.pl/ 
41 http://dorjan.edublogs.org/ 
42 B. Śliwerski, Nauki o wychowaniu wobec wyzwań postmodernizmu, „Chowanna”, 2003, nr 1, 

http://www.chowanna.us.edu.pl/vol/ch20.pdf. 


