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Streszczenie

Przedłożony tekst zakłada, że kluczowym warunkiem zaistnienia społeczeń-
stwa wiedzy nie są strukturalne uwarunkowania jego funkcjonowania, infrastruk-
tura technologiczna, odpowiednio zagospodarowana przestrzeń informacyjna 
itp., ale jakość odpowiadająca samej wiedzy, którą dysponuje człowieka. A ta, 
w znacznej mierze, kształtowana jest przez szkołę. Prześledzenie parametrów 
aktualnie realizowanej wiedzy edukacyjnej każe stwierdzić, że absolwenci pla-
cówek oświatowych kształtowani są na miarę zupełnie innej epoki niż epoka 
wiedzy. Pozwala to wnosić, że nie stoimy na progu społeczeństwa wiedzy (nie 
utożsamianego ze społeczeństwem, w którym gospodarka oparta jest na wiedzy), 
ale że jest ono sprawą odległej jeszcze przyszłości. Przybliżenie się do niego 
wymagałoby podjęcia radykalnych kroków reformujących instytucje odpowie-
dzialne za stan świadomości jednostek, szczególnie szkół. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo wiedzy, wiedza edukacyjna, parametry 
wiedzy, socjologia wiedzy, socjologia edukacji

* * *

Poglądy dotyczące społeczeństwa wiedzy wciąż nie są ani usystematyzowane, 
ani spójne. W literaturze przedmiotu dominuje podejście utożsamiające społe-
czeństwo wiedzy ze społeczeństwem, w którym gospodarka oparta jest nie tyle 
na kapitale, czy sile roboczej, ile na wiedzy. Takie traktowanie zagadnienia nie 
jest uzasadnione z co najmniej trzech powodów: 1) gospodarka nie jest jedynym 
obszarem aktywności człowieka – to, co w niej się dzieje nie powinno narzucać 
siatki interpretacyjnej identyfikującej całe społeczeństwo, 2) sama wiedza ma 
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charakter uniwersalny – jest nieodzownym elementem wszystkich kontekstów 
zbiorowego doświadczenia, a nadto elementem konstytutywnym społeczeństwa 
jako takiego – zatem, by mówić o społeczeństwie wiedzy, wiedza nie tylko 
winna osiągnąć odpowiednią pozycję i jakość w gospodarce, ale we wszystkich 
sektorach życia zbiorowego, 3) społeczeństwo, w którym jest, gospodarka oparta 
na wiedzy (utożsamiana ze społeczeństwem wiedzy) nie prowadzi do społeczeń-
stwa mądrości – liczni uczeni, zajmujący się omawianym obszarem badawczym, 
podkreślają, że tzw. społeczeństwo wiedzy jest etapem poprzedzającym społe-
czeństwo mądrości. W związku z powyższym, termin „społeczeństwo wiedzy” 
z przypisaną do niego konotacją, należałoby zastąpić terminem „społeczeństwo, 
w którym gospodarka oparta jest na wiedzy”. Na to, że ukute i dominujące 
w literaturze znaczenie omawianego terminu związane jest z nieuzasadnionym 
zawłaszczaniem pola semantycznego, wskazuje nawet (choć może nie do końca 
to uświadamiając) jeden z podstawowych piewców i „proroków” tzw. „społe-
czeństwa wiedzy” Peter F. Drucker (który nota bene wniósł swój wielki wkład 
w utwierdzanie zawężonego ujęcia omawianej kategorii). W Części III, Rozdziale 
12 swojej głośnej książki „Społeczeństwo pokapitalistyczne” [Drucker 1999] 
autor, identyfikując społeczeństwo wiedzy, nie opiera się jedynie na kontekście 
gospodarki i sektorów życia zbiorowego z nią związanych, ale na wiedzy, jaką 
dysponuje człowiek. Jest to słuszne, ponieważ to sfera świadomości jednostek 
decyduje o tym, czy mamy do czynienia z interesującą nas formacją społeczną. 
W tej właśnie sferze odbijają się podstawowe walory świadczące o jakości życia 
zbiorowego. Zatem analiza jednostkowego zasobu wiedzy jest właściwą drogą, 
prowadzącą do poprawnego ujęcia i adekwatnej identyfikacji społeczeństwa 
wiedzy. Nią też będziemy podążać w niniejszym opracowaniu. 

Większość badaczy zajmujących się tematem społeczeństwa wiedzy podziela 
pogląd, że takie społeczeństwo jest stanem przyszłości. Wszak nie wystarczy 
przygotować odpowiednią infrastrukturę technologiczną zapewniającą powszech-
ny i ciągły dostęp do zasobów najróżniejszych informacji, zapisać w wersji 
elektronicznej treść książek, periodyków a nawet manuskryptów dotyczących 
wszelkich możliwych dyscyplin i specjalizacji oraz włączyć je w sieć interneto-
wą, nie wystarczy wprowadzić super szybkie komputery, przetwarzające dane 
i udostępnić je uczonym rozwijającym różne gałęzie wiedzy oraz wszystkim 
chętnym, nie wystarczy upowszechnić system kształcenia sieciowego, stworzyć 
wirtualne laboratoria itd. Oprócz odpowiedniego zagospodarowania środowi-
skowo-technologicznego wymiaru nieodzowne jest jeszcze spełnienie, minimum 
kilku, dodatkowych warunków: przyjęcie i upowszechnienie w przestrzeni 
społecznej odpowiedniego rozumienia pojęcia wiedzy, zmiana postaw ludzkich 
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względem wiedzy oraz ukształtowanie odpowiedniej konfiguracji świadomoś-
ciowej jednostek. 

Uznając za słuszne stwierdzenie Wojciecha Cellarego mówiące, że „Klu-
czem do transformacji dzisiejszego społeczeństwa do społeczeństwa wiedzy jest 
edukacja …” [Cellary 2008]1, postaramy się w niniejszym tekście odpowiedzieć 
na pytanie: Czy aktualnie istniejące instytucje edukacyjne przyczyniają się do 
budowania osobowościowo-intelektualnej formacji korzystających z ich usług, 
która jest nieodzowna dla zaistnienia, a dalej funkcjonowania społeczeństwa 
wiedzy?2 Dążąc do rozwikłania tego zagadnienia, w pierwszej kolejności przed-
łożymy zestaw cech kształtowanych przez dzisiejsze instytucje edukacyjnej, 
a odpowiadających szeroko pojętej wiedzy szkolnej (włączając w jej zakres także 
stany świadomościowe), po czym skonfrontujemy je z parametrami wiedzy, jakie 
przypisać należałoby społeczeństwu wiedzy, co bezpośrednio doprowadzi nas 
do rozwikłania celu tego opracowania. 

Każda instytucja działając zgodnie z obraną strategią, wytwarza sobie właś-
ciwy styl funkcjonowania, któremu odpowiada szczególny styl kognitywny. 
Szkoła nie tylko działa w odpowiedni sposób i przy okazji „urabia” uczniów, ale 
podstawowym jej powołaniem, jawnie uznanym i powszechnie eksponowanym, 
jest kształtowanie formacji świadomościowej swoich podopiecznych. Dla badaczy 
socjologii wiedzy oczywiste jest, że w zależności od różnych czynników (cza-
sowych, kulturowych, politycznych, gospodarczych itd.) efekty jej aktywności 
przybierają odmienne walory. Skierujmy uwagę na jakości w sferze wiedzy, 
jakie kształtowane są przez dzisiejszą szkołę działającą w społeczeństwach 
rozwiniętych. głównie interesować nas będzie aspekt formalny tej wiedzy. Prze-
prowadzone w tej materii rozważania przybliżą nas do udzielenia odpowiedzi na 
wyżej postawione pytanie. 

1) Wiedza ma strukturę atomową. Umieszczane w programach szkolnych 
przedmioty nie są ze sobą skoordynowane. Każdy z nich realizuje swój nieza-
leżny plan, przy czym przedkłada fakty z właściwego sobie obszaru podkreśla-

1 Jest tak chociażby z tej racji, że instytucje edukacyjne mają wyjątkową siłę oddziaływania na 
ludzką świadomość. Od innych źródeł wiedzy można, z większym bądź mniejszym powodzeniem, 
wyzwolić się, ale nie od wiedzy przekazywanej w placówkach szkolnych, które w społeczeństwach 
rozwiniętych są powszechne i obligatoryjne. Nadto oddziałują na jednostki przez długi czas, w 
najbardziej podatnym na wpływy środowiskowe okresie ich życia. Przez to nadają one określone 
jakości formacji świadomościowej, wyznaczając epistemiczny wzorzec będący w dużym stopniu 
punktem odniesienia dla wszystkich form wiedzy i relacji poznawczych angażujących aktywność 
jednostek.

2 Na ważność takiego pytania zwrócił uwagę Lech Zacher [Zacher 2004, s. 106].
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jąc nietypowość i niepowtarzalność prezentowanego ujęcia. W przyjmowanej 
strategii, edukatorom nie zależy na szukaniu powiązań między poszczególnymi 
dziedzinami wiedzy i na pokazaniu uczniom, że różne dyscypliny uzupełniają 
się w rozpoznawaniu świata. W następstwie tego nie są one postrzegane jako 
zsynchronizowane ze sobą, lecz jako podporządkowane indywidualnym priory-
tetom, a nawet jako rywalizujące ze sobą [Stevens, Wineburg, Herrenkohl, Bell 
2005: 139].

Podobnie jest z tematami prezentowanymi w obrębie nauczanych przedmio-
tów. Ich ułożenie nie ma znamion integracji. Często nie korespondują one ze sobą, 
a podawane informacje funkcjonują jakby w oderwaniu od całości, sprawiając 
wrażenie przypadkowości. Nie szuka się między nimi powiązań i nie dąży do 
ustalenia wspólnego dla nich mianownika. 

2) Wiedza jest nieuporządkowana3. Wiedzy edukacyjnej brakuje wyraź-
nych regulacji. W szkole często eksponuje się wartości, wzory zachowań, 
modele działania, którym brak spójności. Niejednokrotnie, pozostają one nawet 
w sprzeczności ze sobą. Nie ma dominanty, która je porządkuje. Młodzieży 
przedkłada się także odmienne, często wykluczające się interpretacje podej-
mowanych faktów i tematów, nie wieńcząc ich ostateczną oceną. Np. z jednej 
strony przedstawia się pogląd głoszący, że walka w słusznej sprawie jest godna 
podjęcia, jest imperatywem, u podstaw którego stoi sprawa honoru i dobro 
wyższego rzędu, a z drugiej strony przywołuje się opinie podkreślające bezsens 
wszelkich zbrojnych wystąpień, tłumacząc, że są zaprzeczeniem podstawowych 
wartości, zwykłym absurdem, dlatego powinno się ich zaniechać i całkowicie 
odrzucić [Wądołowski 2008: 99, 120]. Ukazywanie alternatywnych rozwiązań, 
możliwości oraz postaw i pozostawianie ich w otwartej formule stawia uczniów 
w sytuacji ambiwalencji, z której sami racjonalnie nie potrafią wybrnąć. Zostają 
postawieni przed dylematami przerastającymi ich możliwości i wówczas albo są 
kierowani przez nauczyciela zgodnie z jego osobistymi preferencjami, albo są 
zdani na własne siły w tworzeniu indywidualnego projektu, co do poprawności 
którego nie mają pewności ani przekonania.

Inny przypadek związany z omawianym zagadnieniem dotyczy stwarzania 
sytuacji problemowych, które uczniowie winni sami rozwikłać, wywoływania 
dyskusji, które sami mają rozstrzygać, stawiania zadań, które mają wykonać itd. 
Ma to z adeptów nauki uczynić twórców wiedzy [Popkewitz 2000: 20]. Należy 
przy tym dodać, że nie przedkłada się im punktu odniesienia, który dawałby 

3 Uwagi te szczególnie odnoszą się do przedmiotów nie należących do kanonu oraz przed-
miotów humanistycznych. 
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możliwość korekty uzyskiwanych wyników. Sprawia to, że sami stają przed 
koniecznością wyznaczania wartości poznawczych. W takiej procedurze czyni 
się z nich nie tylko kreatorów, ale i jednocześnie arbitrów własnych dokonań. 
Przywołany przypadek jest kolejnym dowodem na stawianie przed uczniami 
barier nie w tym miejscu gdzie znajdować się powinny. Daje to sposobność dużej 
(nieraz nieograniczonej) dowolności, która niejednokrotnie prowadzi do błądze-
nia, a także do utwierdzania się w swoich, nie zawsze słusznych przekonaniach, 
otwierania różnych dróg herezji, stawiania uzyskanych dokonań na równi z wiedzą 
popartą naukową metodą i autorytetami epistemicznymi, i konkurowania z nią, 
łącznie z jej kontestacją, a także zwalczaniem. 

U podstaw takiej praktyki edukacyjnej leży ideologia przyjmująca brak 
uniwersalnych prawd, standardów, norm postępowania badawczego itd. Indywi-
dualne doświadczenia oraz jednostkowe rozwiązania są same dla siebie punktem 
odniesienia, gwarantem prawdziwości i nieomylną wyrocznią. Stałe zostaje 
zastąpione zmiennym, jednoznaczne staje się wieloznaczne, sztywne staje się 
elastyczne itd. Nie ma ostrych granic, ani jednoznacznych i prostych odpowiedzi 
[Popkewitz 2000: 20]. Opisana sytuacja szczególnie odnosi się do przedmiotów 
humanistycznych, w nauczaniu których zachowana jest duża swoboda [Stevens, 
Wineburg, Herrenkohl, Bell 2005: 134].

3) Wiedza jest relatywna. Wielość przedkładanych orientacji teoretycznych, 
perspektyw badawczych i alternatywnych punktów widzenia (feministycznych, 
rasowych, etnicznych itd.) nie tyle traktuje się jako spojrzenie ubogacające i do-
starczające pełniejszego oglądu badanej rzeczywistości, ile służy potwierdzeniu 
istnienia wieloznaczności i niewspółmierności oraz prowadzi do podważenia 
uniwersalizmu. W praktyce sprawia to, że często dochodzi do poddawania pró-
bie uznanych przez uczniów oczywistości. Prowadzi także do stanu, w którym 
uczestnicy kontekstów edukacyjnych nie potrafią dokonać rozróżnienia między: 
prawdą a fałszem, dobrem a złem, pięknem a brzydotą. Wartości mieszają się 
z antywartościami. Uczniom nie daje się narzędzi, za pomocą których potrafiliby 
oddzielić jedne od drugich. Nie wskazuje się im też dróg, ani sposobów odna-
lezienia punktu odniesienia orientującego w świecie i określającego cel oraz 
nadającego wartość działaniom poznawczym.

Ten stan rzeczy wydobywający się z kontekstu działań dydaktycznych, 
wzmacniany jest treścią przekazywanej doktryny. W szkolnej przestrzeni sym-
bolicznej opcje negujące istnienie prawdy, piękna i dobra ścierają się z tymi, 
które głoszą ich obowiązywalność. Współcześnie zauważa się, że większą siłę 
przebicia mają stanowiska dowodzące, iż mówienie o prawdzie obiektywnej jest 
czymś niedorzecznym, jest archaizmem wypływającym ze stwardniałych antypo-
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stępowych umysłów. Wszystko bowiem jest ułamkowe i ograniczone, wszystko 
można podważyć i odrzucić. Wskazane tu walory wiedzy edukacyjnej wpisują 
się w jakość wiedzy zadomowionej w obiegu powszechnym – pozaszkolnym 
[Melosik 2002: 119–121]. 

Biorąc powyższe pod uwagę, skonstatować można, że w szkołach przestaje 
się głosić klarowną wizję świata, a jednocześnie dowodzi się, że świat nie daje 
się obiektywnie rozpoznać i odczytać. Jedynie „naukowym” stanowiskiem staje 
się uznanie wszechobecnego relatywizmu. W takich warunkach miarą i kanonem 
naukowości staje się nienaukowość, lub nawet antynaukowość, co prowadzi do 
stopniowego znoszenia granicy między wiedzą a pseudowiedzą [Bloom 1997: 
390, 402 i in.]. 

4) Wiedza jest nieostra i wieloznaczna. Język dyskursu szkolnego jest mało 
klarowny i mało transparentny. Pojęcia stają się nieprzejrzyste. W miejsce jedno-
znacznych, ściśle określonych terminów pojawiają się wyrażenia wieloznaczne 
o płynnych, nieustalonych granicach. Precyzję wywodu zastępuje barwna fraze-
ologia. Wprowadza się język pełen eufemizmów, rozmydlających podejmowane 
tematy i samą rzeczywistość. Pusta retoryka wypiera rzeczowe odniesienie do 
konkretu. Realny świat ginie przysłonięty językiem pozorów, fikcji i sztuczności. 
Prawdziwe problemy zastępuje się pseudoproblemami. Buduje się pompatyczne 
formuły, efemerydy i dziwolągi słowne, mające stwarzać wrażenie profesjona-
lizmu i erudycji. Faktycznie jednak wprowadzają one dezorientację i chaos nie 
wnosząc konstrukcji w rozpoznawanie rzeczywistości. Zamiast dążyć do uprasz-
czania świata, przyjmuje się odwrotny kierunek – zmierza się do jego zapętlenia 
i zaciemniania [por. Kozyr-Kowalski 2005: 115]. 

5) Wiedza nie ma silnego umocowania w tradycji. Szybki przyrost nowych: 
odkryć, teorii, koncepcji i interpretacji sprawia, że sięganie do tego, co wcześniej 
funkcjonowało jako kanon wiedzy niezbędnej do zapoznania w szkole, nie ma 
możliwości być przedstawione jako punkt wyjścia do prowadzonych rozważań. 
W większości przypadków pomija się taką wiedzę, lub traktuje pobieżnie, ewen-
tualnie uznaje się ją za egzotyczną – za rodzaj wiadomości, które warto znać 
na zasadzie anegdoty, ciekawostki i elementu konfabulacji. generalnie jednak 
spychana jest ona na margines i traktowana jako pozaprogramowa, przeznaczona 
jedynie dla zainteresowanych i ambitnych jednostek. Ograniczenia organizacyjne 
współczesnego szkolnictwa nie dają sposobności zaprezentowania wszystkiego, 
co zostało odkryte, opracowane, i co niegdyś przynależało do kanonu podsta-
wowych danych, z którymi zapoznawano młodzież. Niezbędne zatem stało 
się dokonanie selekcji i wyboru. W efekcie tego rezygnuje się z wiedzy, która 
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z perspektywy współczesnych osiągnięć nauki wydaje się przedawniona lub 
z punktu widzenia oczekiwań społecznych nic nie wnosi do postępu. 

Tendencja, o której tu mowa wpisuje się w realizowaną przez instytucje 
edukacyjne strategię wiedzy skoncentrowanej na teraźniejszości i na przyszłości. 
Z takiego punktu widzenia sięganie do (teoretycznych) korzeni aktualnej wiedzy 
nie jest przydatne w procesie podporządkowywania świata, ani także nie po-
zwala rozwiązywać problemów, z którymi borykają się współcześni. Uznaje się 
tu, że wiedza winna stawiać czoła bieżącym wyzwaniom, a nawet wyprzedzać 
teraźniejszość – dając odpowiedzi na pytania, które pojawiają się na horyzoncie 
czasu przyszłego. Efektem przyjęcia takiej optyki jest skracanie perspektywy 
poznawczej, co ostatecznie odbiera sposobność budowania formacji pozwalającej 
zrozumieć i ogarnąć człowieka i świat, w którym on funkcjonuje [por. Koutselini 
1997: 92; Kozyr-Kowalski 2005: 36–37].

6) Wiedza jest fragmentaryczna. Przed uczniem nie roztacza się szerokiej 
perspektywy poznawczej, która ogarniałaby w miarę kompletny zestaw faktów, 
związanych z danym tematem lub obszarem zagadnień czy dyscypliną. Ekspo-
nuje się jedynie wybrane kwestie, aspekty, wycinki zgłębianej rzeczywistości, 
perspektywy czasowe, zaniedbując lub całkowicie pomijając inne. Nie dąży się 
do przedłożenia w miarę pełnego obrazu omawianego obszaru tematycznego. 
Odchodzi się od kompleksowego podejścia na rzecz eksponowania drobiazgo-
wych, często mało istotnych faktów, które funkcjonują głównie same dla siebie, 
nie wnosząc wiele istotnego w rozumienie całości. W budowanym obrazie świata 
powstają niedomówienia, ubytki i wyłomy. Tkanka wiedzy jest podziurawiona, 
rwana i często niespójna. Nie daje to możliwości postrzegania badanych zagadnień 
w pełnej perspektywie. Często towarzyszy temu zachwianie proporcji między 
wydarzeniami ujętymi w przekazie szkolnym a rzeczywistymi wydarzeniami. 
Wszystko to utrudnia osiągnięcie obiektywizmu i właściwego porządkowania 
faktów [por. Stanley 1982: 590]4. 

Odrębną kwestią, którą należy podnieść w tym punkcie jest położenie akcen-
tu na specjalizację, a nie na kształtowanie gruntownie przygotowanej formacji 
intelektualnej i budowanie silnej osobowości. Troska szkoły nie jest skierowana 
na kształcenie uczniów o rozległych horyzontach, szeroko patrzących, z refleksją 
podchodzących do otaczających faktów itd., lecz na rozwijaniu wybranych obsza-

4 Istnienia takiego stanu rzeczy na gruncie rodzimej edukacji dowodzi W. Wądołowski w roz-
prawie doktorskiej: Elementy polskiej tożsamości społeczno-kulturowej w wybranych podręcznikach 
języka polskiego dla iii klasy gimnazjum, Lublin 2008, 
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rów ich osobowości�, wypracowaniu określonych umiejętności, przysposabianiu 
do wykonywania wąskiego zakresu czynności i działań. Stosowana praktyka 
zmierza do kształtowania fachowców w wąskich dziedzinach, ludzi zamkniętych 
w ograniczonych ramach specjalizacyjnych. Chodzi o uzyskanie takiej formacji 
absolwentów placówek edukacyjnych, która sprawi, że staną się oni motorem 
postępu cywilizacyjnego6. W tej perspektywie sprawą wtórną jest kształtowanie 
samego ucznia. W świetle przedstawionych sformułowań mamy podstawy twier-
dzić, że uczeń w znaczniej mierze traktowany jest instrumentalnie i ostatecznie 
można wnosić, że systemy szkolne nie są układane z troską o niego, ale realizują 
(w sposób świadomy lub też nieświadomy) strategie reprezentujące partykularne 
interesy najróżniejszych sił społecznych [por. Melosik 2002: 106-107].

7) Wiedza ma charakter powierzchowny i ograniczony7. Nauczyciele nie 
mają zazwyczaj sposobności gruntownego wyłożenia zagadnień umieszczonych 
w programach szkolnych. Ograniczają się przeto do przywoływania książkowych 
informacji dotyczących uzyskanych wyników badań, proponowanych modeli, 
schematów, podziałów itd. Nie podają natomiast, lub wyraźnie marginalizują, 
drogi docierania do nich lub też sposoby ich konstruowania. Przedkładany ucz-
niom materiał z reguły jest prosty i niekontrowersyjny – nie pobudza ich przeto 
do intelektualnego wysiłku. Należy stwierdzić, że spotyka się to z przychylnoś-
cią edukowanych, którzy oczekują wskazania konkretnego zakresu wiedzy do 
zapoznania licząc na to, że będzie jak najwęższy. Wyraźne określenie wymogów 
zwalnia ich z głębszego angażowania się w rozpoznawanie poruszanej materii, 
której nie traktują z pasją (dotyczy to przytłaczającej większości uczących się). 
Młodzież w swej olbrzymiej masie zadowala się przyswojeniem jedynie takiego 
zakresu faktów i w takim stopniu, jaki jest od nich wymagany. Wychodzenie ponad 
oczekiwania nauczycieli i egzaminatorów zdarza się niezwykle rzadko, mimo 
że – co należy podkreślić – z każdym rokiem próg tych oczekiwań jest obniżany 
[por.: Stanley 1982: 590; Melosik 2002: 106; Kozyr-Kowalski 2005: 36, 52].

� Całościowe podejście do ucznia nie jest możliwe gdyż system wychowawczy nie jest sko-
ordynowany. Nie są zsynchronizowane działania pedagogiczne skierowane na budzenie spójnej 
formacji w wymiarze: intelektualnym (odpowiedniego myślenia, jednej logiki, jednoznacznej 
retoryki), emocjonalnym (jednoznacznego ukierunkowania stanów emocjonalnych oraz zbliżo-
nego kanonu odczuwania i oceniania), aksjologicznym (spójnego systemu wartości, norm i wzo-
rów zachowań) itp. [por. Znaniecki 1994: 248 in.]. Raczej przyjmuje się różne punkty widzenia 
i podporządkowuje im praktyki szkolne. Prowadzi to do anarchii intelektualno-emocjonalnej 
i chaosu światopoglądowego.

6 Wysoki poziom specjalizacji jest jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy [Drucker 
1999: 43–44].

7 Dotyczy to głównie przedmiotów „kanonicznych” i ścisłych.
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8) Wiedza ma charakter praktyczny. Wiedza nie daje możliwości rozumie-
nia, ale bardziej stwarza sposobność rozwiązywania konkretnych problemów. 
Rozumienie staje się kategorią wtórną i marginalizowaną w pracy z uczniami8. 
Jego miejsce zajmuje użyteczność. Szuka się wiedzy: pozwalającej przezwycię-
żać trudności natury praktycznej, dającej sposobność panowania nad biegiem 
wydarzeń, zwiększającej efektywność działań itd.9 Taka perspektywa wyznacza 
kryteria tego, co uznawane jest za ważne, a co za mniej ważne, co godne jest 
zabiegania, a co traktowane tylko jako „wypełniacz”. O taką wiedzę dopytują 
się uczniowie, którzy znajomość odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?” uznają za 
zbędną, którzy kontestują przygotowanie teoretyczne, niewymierne, ogólnohuma-
nistyczne. Taka wiedza pożądana jest przez przyszłych uczestników rynku pracy, 
którzy zdają sobie sprawę, że pracodawcy będą wymagać od nich konkretnych 
umiejętności i znajomości wiedzy użytecznej, przydatnej w różnych sektorach 
życia zbiorowego, a więc wiedzy dostarczającej odpowiedzi na pytanie „Jak?” 
(Jak pokonać napotkaną trudność? Jak wykonać zlecone zadanie? Jak uzyskać 
lepszy efekt? itd.). W powszechnym mniemaniu wiedza: ogólna, teoretyczna, 
dająca rozumienie, nie stanowi wystarczającej motywacji do podejmowania 
wysiłków poznawczych [por.: Stanley 1982: 590; Reilly 1989: 10; Labaree 1998: 
6; gumport 2000: 83; Ravitch 2001: 408 i in.)10.

Podobne podejście spotyka się nawet u ludzi nauki i to u największych autory-
tetów w swoich dziedzinach. Np. doskonale ilustruje takie stanowisko wypowiedź 
słynnego angielskiego fizyka Hawkingsa. Pisze on: „wierzę, że fizyczne teorie 
to tylko konstruowane przez nas modele matematyczne i nie ma sensu pytać 
o ich zgodność z rzeczywistością. Trzeba raczej pytać o to, czy pozwalają one 
przewidzieć wyniki obserwacji” [Hawking 1997: 166]. Przywołane zdania można 
odczytywać jako wyraz powątpiewania w moc wiedzy dającej zrozumienie rze-

  8 Ewa Narkiewicz-Niedbalec [2006: 227–230, 237–239] dowodzi w swych badaniach, że 
kształcenie uniwersyteckie nie wyzwala wśród słuchaczy umiejętności do „nomologiczno-dedukcyj-
nego wyjaśniania”. W przeprowadzonym przez nią teście około 80% przebadanych studentów nie 
potrafiło zastosować takiego wyjaśniania (czyli nie wykazało się rozumieniem faktów z zadanego 
im obszaru). Zastanawiające jest, że ten odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie zarówno 
wśród studentów I. jak i V. roku. Świadczy to, że edukacji wyższa nie przyczynia się do rozwoju 
myślenia, i że skutecznie kontynuuje strategie realizowane na niższych poziomach kształcenia. 

  9 Użyteczność oraz efektywność wiedzy są cechami szczególnie cenionymi w gospodarce 
opartej na wiedzy [Drucker 1999: 43, 157].

10 Wnioski te potwierdzane są choćby przez liczbę osób ubiegających się w ostatnich latach 
na „teoretyczne” kierunki studiów w Polsce. Filozofia, filologie klasyczne, fizyka teoretyczna, 
matematyka, a nawet historia ledwo radzą sobie ze skompletowaniem pełnego składu studentów. 



68 MARIUSZ  ZEMŁO

czywistości, czy też możliwość jej poznania. A trzeba zauważyć, że wspomniany 
autor to nie praktyk, lecz teoretyk par excellence [Cieśliński 2008: 59]. 

Wyżej przywołane przykłady świadczą, że w obecnej dobie, mamy do czynie-
nia z wyraźnym ciążeniu w kierunku instrumentalizacji wiedzy. Są świadectwem 
tęsknoty współczesnych za tym, co można zmierzyć, zweryfikować, zastosować 
[Koutselini 1997: 90]. Jest to także ciążenie w kierunku wiedzy kontekstualnej 
(w której kontekst /użycia/ decyduje o tym, co jest ważne, wartościowe, godne 
zabiegania), a nie wiedzy uniwersalnej (posiadającej stały horyzont poznawczy; 
zmierzającej do rozumienia świata, bądź jego fragmentów) [gumport 2000: 
83]. 

9) Wiedza traci charakter literacko-racjonalny na rzecz obrazkowo-emocjo-
nalnego11. Dyskurs słowny, który stawiał wymagania abstrakcyjnego myślenia, 
zmierzał do klarownego i jednoznacznego opisywania świata oraz stwarzał 
możliwości precyzyjnego jego wyjaśniania. Obraz wprowadza dużą swobodę 
interpretacji. Przekaz dokonany za jego pomocą nie jest tak ostry i jednoznaczny 
jak przedkładany za pomocą pojęć. Odczytującym go pozostawia duże pole mane-
wru: daje wiele możliwości rozmaitych interpretacji, podsuwa cały zestaw sądów 
i opinii, otwiera bogatą paletę prawdopodobnych skojarzeń. W takiej sytuacji 
trudno jest utrzymać duże rygory precyzji. Ponadto dyskursy oparte na formach 
wizualnych nie zawsze dają się ze sobą porównywać, zestawiać, uzgadniać12. 

Zauważmy, że zastosowane środki wyrazu w większym stopniu działają 
w obrębie wrażeń emocjonalnych niż intelektu. Zatem nie refleksja, analiza, waże-
nie, krytycyzm, ale emocje, skojarzenia, wyobrażenia, intuicje stają się podstawą 
odniesień poznawczych. Sfera afektywna zaczyna dominować nad racjonalną13. 
Wzbudzane stany pozaracjonalne stają się fundamentem, na którym wznoszona 
jest konstrukcja wiedzy ucznia [por. Szkudlarek 1993: 114–115, 146–147].

11 Warto porównać podręczniki ze szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązujące obecnie 
z tymi, z których 30 lat wcześniej uczono w Polsce młodzież na tym samym poziomie wiekowym. 
Zmieniają się także sposoby prowadzenia zajęć – odchodzi się od tradycyjnej formy wykładów na 
rzecz prezentacji, wypraw poznawczych, filmów itd.

12 E. Narkiewicz-Niedbalec  w swych badaniach przeprowadzonych wśród słuchaczy szkół 
wyższych zauważyła, że w badanej grupie dominuje myślenie narracyjne (odpowiadające kulturze 
obrazkowej). Przebija się ono przez myślenie paradygmatyczne [Narkiewicz-Niedbalec 2006: 
237].

13 Nierzadko formuła ta rządzi także dyskusjami naukowymi. Przekonującą egzemplifikację 
takiego stanu rzeczy można odnaleźć w tekście Mirosława Filipowicza [2008]. Na przykładzie 
polemiki polskich i rosyjskich historyków zajmujących się dziejami Rosji pokazuje on jak stereotypy 
przesłaniają argumenty rzeczowe oraz jak koniunktura zwycięża obiektywizm. 
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10) Poziom wiedzy edukacyjnej ulega obniżeniu. W szkołach szczebla po-
wszechnego wymagania edukacyjne sprowadza się do pułapu mniej oczekującej 
młodzieży, mającej minimalne ambicje edukacyjne, traktującej szkołę jako nie-
chciany obowiązek, zaniedbanej wychowawczo itp., natomiast uczniowie z pasją, 
mający duży potencjał intelektualny, garnący się do poznawania itp., najczęściej 
pozostawiani są sami sobie. Nauczyciele nie mają czasu by się nimi zająć, gdyż 
swoją uwagę i cały wysiłek koncentrują na bezwzględnie wymagających ich 
wsparcia uczniach słabych. Sprowadzanie wymagań do standardów wyzna-
czanych przez tę kategorię uczniów, którzy już dziś w środowiskach szkolnych 
stanowią najliczniejszą grupę, ewidentnie obniża poziom wiedzy edukacyjnej, 
a tym samym obniża poziom wiedzy całego społeczeństwa [Hartman 2003; 
Zemło 2006: 82 i in.]. 

Na jakości cierpi także wiedza funkcjonująca na wyższych szczeblach 
kształcenia. Szkolnictwo średnie i wyższe funkcjonujące w epoce rynku, z którą 
mamy dzisiaj do czynienia, nastawione jest na pozyskanie jak największej ilości 
„klientów”, co wiąże się z dostosowaniem wymagań placówek do oczekiwań 
usługobiorców. Wśród nich znaczną grupę stanowią jednostki o niezbyt wyso-
kich możliwościach percepcyjnych. Jednakże walka szkół o utrzymanie się na 
rynku i skuteczna rywalizacja z konkurencją często polega na obieraniu strategii 
obniżania standardów edukacyjnych. W warunkach masowej pogoni za dyplo-
mami i najróżniejszymi certyfikatami pułap wymagań względem uczniów ulega 
nieustannym redukcjom [Labaree 1998: 6].

Charakterystyczną cechą współczesności jest przenikanie elementów kultury 
masowej do wiedzy szkolnej. W wielu przypadkach odniesieniem do prowadzo-
nego dyskursu jest doświadczenie zakorzenione w świecie potocznym. Wychodzi 
się od tego, co bardziej znane i konkretne oraz od sposobu, w jaki jest to dane 
i podąża do tego, co jest mniej oczywiste i bardziej abstrakcyjne. Kierunek edu-
kowania przebiega od ujęcia kontekstualnego do uniwersalnego. Należy jednak 
zauważyć, że często nie przekracza się tego wyjściowego etapu. Łatwiej jest 
poruszać się w obszarze (trywialnych) konkretów niż rzeczywistości, którą trzeba 
wywołać, wyobrazić, wykoncypować. Ambitniejsze formy wiedzy zaczynają 
być zastępowane przez łatwiejsze, nie wymagające nadmiernego wysiłku, mniej 
wyrafinowane itd. Ostatecznie potoczność i kultura masowa wyraźnie narzucają 
standardy wiedzy szkolnej. Działa tu stara kopernikańska zasada mówiąca, że 
pieniądz gorszy wypiera lepszy [por.: Szkudlarek 1993: 15, 119, 131, 133–134; 
Bloom 1997: 384].

Przedstawiliśmy listę cech odpowiadających wiedzy szkolnej. Jest ona niepeł-
na, ale wydaje się, że zawiera ważniejsze, z punktu widzenia rozważanych kwestii 
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parametry, które dają się zarówno zidentyfikować jak i wyodrębnić. Uznaliśmy, że 
jakość wiedzy edukacyjnej jest istotna z punktu widzenia osiągania przez społe-
czeństwo stanu społeczeństwa wiedzy. Powróćmy teraz do pytania wyjściowego: 
Czy kreowana przez instytucje edukacyjne wiedza przybliża nas do tego typu 
społeczeństwa? Udzielenie adekwatnej odpowiedzi wymaga uprzedniego rozwi-
kłania kwestii wyrażanej pytaniem: Czy wyżej wyszczególnione cechy wiedzy 
szkolnej są cechami o najwyższej próbie? Lub łagodniej stawiając problem: Czy 
kreowana przez instytucje oświatowe wiedza zmierza do ideału? Rozwiązanie 
tego zagadnienia jest kluczowe z punktu widzenia podjętych rozważań. Rzeczą 
bowiem oczywistą jest, że społeczeństwo wiedzy opierać się winno na wiedzy o 
najwyższych walorach, a nie na takiej, która ma wiele słabości i niedomagań14, 
podobnie jak społeczność rycerska opiera się na mężach dzielnych, prawych 
i szlachetnych, a nie na gawiedzi tchórzliwej, wykrętnej i lichej.

Spójrzmy zatem na obecnie uaktualniane cechy wiedzy szkolnej mające 
wpływ na jej charakter, konfrontując je ze stanami uznawanymi za godne za-
biegania. 

1) Wiedza atomowa – wiedza zintegrowana. Atomizacja, izolacja, rozpra-
szanie, brak korespondencyjności itp. są cechami wiedzy niedojrzałej. Istnieją 
poglądy mówiące, że ich występowanie w jakiejś formie teoretycznego wyrazu 
uniemożliwia nazywanie jej wiedzą. Mamy z nią do czynienia dopiero wówczas, 
gdy uzyska ona (forma) postać spójnego, usystematyzowanego i kompleksowego 
ujęcia. W innym razie dochodzi do żonglowaniem faktami, wynikami, koncep-
cjami, które można mnożyć w nieskończoność, a które w odosobnieniu nie mają 
walorów heurystycznych, nie prowadzą do rozumienia. Szczególnie istotne jest 
by już na wstępnym etapie rozpoznawania świata (którego doświadcza się na 
wszystkich szczeblach drabiny edukacji), stworzyć odpowiednie warunki jego 
rozumienia [Znaniecki 1991: 421–429; Cieśliński 2008: 37–38]. 

2) Wiedza otwarta, chaotyczna – wiedza regulowana, systemowa. Poznanie 
naukowe (będące w społeczeństwach współczesnych wzorem poznania o najlep-
szych walorach) wyznacza sobie kilka celów, wśród których wyróżnić można: 
1) sprowadzanie zawiłości świata do prostych i jasnych konstruktów teoretycz-
nych; 2) wyjaśnianie i interpretowanie świata w sposób systemowy; 3) logiczne 

14 Mimo wielości różnych kryteriów i ocen istnieje zbiór walorów, które można uznać za 
bardziej wartościowe niż pozostałe. Wielu współczesnych ekspertów unika identyfikacji z nimi 
i nie eksponuje ich w zajmowanych stanowiskach, a nawet wypiera się ich, stając się rzecznikami 
absurdów, np. głosząc, że nie tyle ważna jest prawda, co doskonalenie umiejętności. W związku 
z takim stanowiskiem nasuwa się pytanie: A co z umiejętnościami zabijania, perfekcyjnego oszu-
kiwania, doskonałego omijania prawa itd. – czy są one ponad prawdę?
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włączanie luźnych obserwacji w spójny obraz; 4) odkrywanie obowiązujących 
zależności i praw między zjawiskami, 5) dążenie do budowania przekazu w spo-
sób nie zawierający sprzeczności (opisywanie świata, polegające na dopasowy-
waniu, a nie przeciwstawianiu faktów); 6) zmierzanie do ujęcia świata, poprzez 
istniejący w nim porządek [Tatarkiewicz 1986: 24–26, 34; Znaniecki 1991: 434; 
Kamiński 1992: 225–229]. Wyszczególnione zadania nauki są jednocześnie 
ogólnie akceptowanymi standardami naukowości, gwarantującymi rozumienie 
świata w możliwie najwyższym stopniu. Bez ich realizacji powstaje chaos, mętlik 
i zaciemnienie. Wiedza szkolna, dla której wiedza naukowa jest odniesieniem 
winna naśladować przywołane standardy, jednak wyżej przedstawiony obraz 
wiedzy szkolnej ukazuje takie jej cechy, które nie tylko nie biorą pod uwagę tych 
wytycznych, ale wręcz obierają przeciwne azymuty.

3) Relatywizm – uniwersalizm. Współkonkurowanie przeciwstawnych 
opcji teoretycznych i badawczych, negowanie istnienia stałych priorytetów 
poznawczych, brak uzgodnień co do ważności prowadzonych rozstrzygnięć 
itd., stwarza dogodne warunki do zadomowienia się relatywizmu w przestrzeni 
wiedzy edukacyjnej oraz przygotowuje podatny grunt do kiełkowania i rozwoju 
sceptycyzmu. Nie sprzyja to budowaniu pozytywnej atmosfery w środowisku 
szkolnym. Stawia uczniów w sytuacji zagubienia, budzi zwątpienie w możliwo-
ści poznawcze człowieka, odbiera motywacje do angażowania się w „przygodę 
intelektualną” itd. 

Nadto, należy zauważyć, że występowanie wszelkich form relatywizmu 
i jego następstw w kontekście wiedzy naukowej (będącej odniesieniem dla 
wiedzy szkolnej), nie mobilizuje działań poznawczych, ani nie wprowadza 
konstrukcji towarzyszących tym działaniom. Wówczas, jak mówił Popper, 
pozbawieni jesteśmy podstawowego czynnika regulującego rozstrzygnięcia ba-
dawcze i możliwości prowadzenia racjonalnego dyskursu, co otwiera drogę dla 
subiektywności, arbitralności i indoktrynacji [Popper 1986: 369 i in.]. Zatem, 
realizowana w instytucjach szkolnych praktyka i w tym miejscu odchodzi od tego, 
co sprzyja osiąganiu korzystniejszej jakości w wymiarze epistemicznym.

4) Wiedza wieloznaczna, nieostra – wiedza precyzyjna. Wysokie standardy 
wiedzy są gwarantowane przez kulturę logiczną prowadzonego dyskursu. Jed-
nym z jej elementów jest puryzm językowy. Na jego osiągnięcie składa się m.in. 
stosowanie jednoznacznych pojęć, zwięzłość i konkretność wypowiedzi, precyzja 
wywodu, unikanie pustosłowia. Stosowanie się do tych zasad jest warunkiem 
osiągania przejrzystego i racjonalnego obrazu świata (bardziej zrozumiałego, 
niż ten, który jawi się w potocznym podejściu) i to jest celem nauki, a więc 
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także celem kształcenia szkolnego, będącego przedsionkiem wiedzy naukowej 
[Twardowski 1919; Ajdukiewicz 1985b].

5) Wiedza niezakorzeniona – wiedza zakorzeniona. Za odwoływaniem się 
do podstaw współczesnej wiedzy przemawia kilka ważnych powodów. Praktyka 
taka pozwala ukazać genezę i linie rozwojowe pojęć, problemów, teorii, prądów 
itd., ponadto odsłania motywy, jakie legły u podstaw konkretnych poszukiwań 
i programów badawczych. W ten sposób dochodzi do ugruntowania aktualnej 
wiedzy i lepszego rozumienia współczesnych osiągnięć, a także prowadzonych 
sporów i dyskusji. Sięganie do tradycji wiedzy roztacza przed zainteresowanymi 
obszary badań, które były penetrowane przez ich poprzedników. Umożliwia to 
orientację w uzyskanych dokonaniach (nie tylko tych uznanych za fundamentalne 
i „ponadczasowe”) i tym samym wzbogaca horyzont poznawczy, co daje sposob-
ność budzenia wyobraźni i inspiracji twórczych. Przywoływanie jakichkolwiek 
argumentów usprawiedliwiających rezygnację z korzeni współczesnej wiedzy, 
nie jest w stanie podważyć sądu stwierdzającego, że jest to przejaw ignorancji, 
który nie idzie w parze z poważnym traktowaniem poznania [por. Szacki 1983: 
14–15].

6) Wiedza fragmentaryczna – wiedza całościowa. Ujęcie całościowe 
daje perspektywę, która nie pozwala na zagubienie się i zatracenie wyczucia 
w określonym obszarze faktów, czym grozi spojrzenie okrojone. W nim szczegół 
przysłania całość, a bywa i tak, że ją zastępuje. Wówczas ginie z widnokręgu 
krajobraz, którego dany element jest niewielkim wycinkiem. Perspektywa ob-
serwatora staje się skrócona i zawężona, co utrudnia, lub wręcz uniemożliwia, 
uzyskanie pełnego i obiektywnego oglądu. Bez wątpienia, znajomość jakiegoś 
wycinaka rzeczywistości, czy teorii go dotyczącej jest ważna, ale – jak mówił 
Hegel – podstawowe znaczenie może ona zyskać dopiero w odniesieniu do cało-
ści. Spojrzenie całościowe pozwala dostrzec, wyszczególnić i powiązać ze sobą 
szerokie spektrum elementów, przynależących do danego obszaru badawczego. 
Jest to niezbędny warunek właściwego ważenia oraz oceny poszczególnych 
składników, a także ich rozumienia [por. Hegel 1994: 28–29].

7) Wiedza powierzchowna – wiedza ugruntowana. Można znać: przebieg 
i skutki jakiś działań wojennych, kraje zasłużone dla rozwoju kultury światowej, 
twierdzenia matematyczne itd., ale o ile bardziej wartościowa jest wiedza, gdy 
ta znajomość idzie w parze z rozeznaniem dotyczącym: uwarunkowań prowa-
dzonych batalii, kontekstu kulturowego i etosu towarzyszącego działaniom 
artystycznym, sposobów wyprowadzania twierdzeń itd. 

Podobnie, inna jest jakość wiedzy przejmowanej, niż tej, do której docho-
dzimy angażując swój wysiłek. W pierwszym przypadku narażeni jesteśmy na 
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bezmyślne akceptowanie przekazu, w drugim mamy okazje kształtować swój 
charakter i wzrastać w atmosferze wysiłku intelektualnego.

8) Wiedza jak? – wiedza dlaczego? ‘Wiedza jak?’ pozwala skutecznie, choć 
mechanicznie, funkcjonować w świecie problemów. ‘Wiedza dlaczego?’ czy-
ni to funkcjonowanie rozumnym. Daje rozeznanie, dlaczego akurat tak, a nie 
inaczej działa określone ‘jak’; dlaczego zastosowany sposób przynosi efekty, 
a odmienny nie jest skuteczny; dlaczego dany zestaw elementów współpracuje 
ze sobą, a inny nie itd. Opieranie się na takiej wiedzy chroni przed niemocą 
i bezradnością w razie, gdy nie zadziała znana formuła lub przepis. Daje także 
możliwość odtwarzania starych systemów i konstruktywnego wchodzenia w nową 
rzeczywistości. Nadto, stwarza sposobność wyjścia poza trywialność i banalność, 
otwierając głębsze perspektywy poznawcze, co jest skutecznym środkiem prze-
ciwdziałającym zinstrumentalizowaniu i stechnicyzowaniu świadomości, przed 
czym przestrzegał Heidegger. 

8’) Wiedza praktyczna – wiedza teoretyczna. Wiedza praktyczna jest waż-
na. Zapewnia ona podstawowe warunki ułatwiające funkcjonowanie człowieka 
w środowisku przyrodniczym i społecznym. Musi być jednak wsparta wiedzą 
teoretyczną. Ta bowiem dostarcza tej pierwszej doniosłych odkryć, pozwala 
studiującym rozumieć występujące zależności, pomaga im antycypować przy-
szłe problemy i przygotować się do konfrontacji z nimi, a także wskazuje nowe 
praktyczne zadania. Należy również zauważyć, że funkcje wiedzy teoretycznej 
wykraczają poza wymiar biologiczny człowieka – związany z praktycznym dzia-
łaniem. Pozwalają zaspokajać jego potrzeby natury duchowej. Te potrzeby wyróż-
niają człowieka spośród innych żywych organizmów. Zaspokajanie ich nie tylko 
stanowi jego wewnętrzną tęsknotę (związaną z ubogacaniem się i wzrastaniem), 
ale i przeznaczenie15 [Ajdukiewicz 1985a; Tatarkiewicz 1986: 26, 29–30]. 

9) Wiedza obrazkowa – wiedza literacka. Z punktu widzenia zachowania 
wysokich standardów wiedzy, istnieją co najmniej dwa powody, dzięki którym 
można mówić o przewadze wiedzy literackiej nad obrazkową. 1) Wiedza literacka 
gwarantuje większą precyzję i ścisłość prowadzonego dyskursu (wyżej wyszcze-
gólnione cechy są niezbędnymi warunkami zapewniającymi właściwą jakość 
wiedzy, której zadaniem jest rozpoznawanie świata i która wprowadza w tajniki 
różnych dyscyplin); 2) wiedza literacka w większym stopniu pozbawiona jest 

15 Dodać tutaj należałoby jeszcze jedną ważną rzecz. Narzucanie standardów użyteczności 
dyscyplinom, które z natury mają inklinacje teoretyczne, takich jak np. historia, antropologia, fi-
lozofia itd., prowadzi do ich wynaturzenia. Albo wikłają się w praksizm, albo stają się ideologiami 
na służbie najróżniejszych sił społecznych [Reale 1994: 25–26].
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czynnika emocjonalnego (w spełniającym wymogi naukowe procesie poznaw-
czym zmierza się do wyeliminowania emocji i podobnych stanów psychicznych 
ze struktur poznawczych – te powinny być jak najbardziej zracjonalizowane) 
[Krąpiec 1982: 183]. Interpretacje oparte na czynnikach emocjonalnych mają 
charakter prywatny i nie powinny stanowić wykładni tego, co powszechnie 
pretenduje do miana obiektywności [Hempoliński 2005: 80]. 

10) Niski poziom wiedzy – wysoki poziom wiedzy. Wkroczyliśmy w epokę, 
w której przybywa ludzi z dyplomami najróżniejszych placówek edukacyjnych 
– szczególnie dynamicznie wzrasta liczba absolwentów szkół wyższych. Nie 
idzie to jednak w parze z podnoszeniem się poziomu wiedzy, z jaką opuszczają 
oni instytucje oświatowe. Nie podlega dyskusji, że społeczeństwo wiedzy można 
zbudować jedynie na solidnych podstawach, jakimi, bez wątpienia, jest odpo-
wiednio wysoka jakość kapitału intelektualnego, a nie papierowe certyfikaty. 
Tych można wydrukować dowolną ilość i zaopatrzyć w nie osoby, które uiściły 
wymaganej wysokości czesne, a już nie koniecznie przesiedziały w salach wy-
kładowych, przewidzianą programem liczbę godzin i wykazały się odpowiednim 
zasobem wiedzy.

Po prześledzeniu parametrów, jakie odpowiadają wiedzy edukacyjnej rea-
lizowanej współcześnie w instytucjach szkolnych oraz po dokonaniu ich oceny 
z perspektywy wiedzy o wysokiej próbie, można stwierdzić, że dalecy jesteśmy 
od społeczeństwa wiedzy (przy – wydaje się oczywistym – założeniu, że takie 
społeczeństwo może być wznoszone jedynie na fundamencie wiedzy o najwyż-
szych jakościach). 

Instytucje edukacyjne kształtujące wyżej przywołane cechy wiedzy szkolnej 
nie przygotowują formacji świadomościowej współczesnych, tak by byli oni 
gotowi tworzyć społeczeństwo wiedzy i dalej w nim funkcjonować. Stan wiedzy 
szkolnej daleki jest od stanu pożądanego, zmierzającego do ideału. Możemy 
powiedzieć więcej – aktualnie obowiązujące trendy rozwojowe wskazują, że 
rozbieżność między cechami wiedzy kształtowanymi przez szkołę, a tymi, które 
są właściwe dla społeczeństwa wiedzy będzie się pogłębiać i społeczeństwo takie 
będzie się od nas oddalać, a nie przybliżać16.

Aby edukacja mogła się przyczynić do budowania interesującego nas stanu 
społeczeństwa – winna włożyć wiele wysiłku, dążąc do podnoszenia jakości 

16 Owo stwierdzenie nie oznacza, że oddalamy się od społeczeństwa, w którym gospodarka 
oparta jest na wiedzy. Część parametrów wiedzy, realizowanej współcześnie w placówkach oświa-
towych, wyszczególnionych w niniejszym tekście, potwierdza, że szkoła wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom takiej gospodarki, przyczyniając się do jej urzeczywistniania.
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„produktu” intelektualnego. Ten wysiłek zmierzać powinien do osiągnięcia przez 
wiedzę walorów przeciwnych do tych, jakimi obecnie się charakteryzuje. Wymaga 
to zmiany miejsca wiedzy w społeczeństwie. Musi ona uzyskać pozycję centralną, 
musi stać się punktem odniesienia podejmowanych działań, a nie, jak obecnie, 
być podporządkowana różnym podmiotom społecznym (poszczególnym ekipom 
ministerialnym, korporacjom, pracodawcom, uczniom itp.), które pod kątem 
własnego interesu dyktują przysługujące jej parametry. Nie pozwala to osiągnąć 
wiedzy jakości, które zbliżałyby ją do ideału. W momencie, kiedy wiedza stanie 
się wartością centralną, jej cechy osiągną walory będące zaprzeczeniem tych, 
uaktualnianych obecnie.
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KNOWLEDGE-BASED SOCIETY – NEAR FUTURE OR DISTANT PROSPECT?
(Summary)

The submitted paper proposes that the emergence of the knowledge based society does not 
primarily depend on the structural conditioning of its functioning, its technological infrastructure 
or proper management of information space, etc., but rather on the quality of knowledge which is 
at people’s disposal and which is to a large extent shaped by the school. The analysis of parameters 
of the school knowledge which is currently implemented at schools reveals that the formation of 
graduates does not meet the requirements of the age of the knowledge based society. It can be, thus, 
extrapolated that the knowledge based society (not to be confused with society whose economy 
is based on knowledge) still remains a rather remote prospect. Thus, in order to make it a nearer 
perspective, radical steps must be undertaken to reform institutions responsible for the condition 
of individual awareness, which applies particularly to schools. 
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