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Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę zmian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie 

oraz ich wpływ na edukację. Zwrócono szczególną uwagę na globalizację edukacji w społeczeństwie 

wiedzy oraz jej nieodłączny element – edukację informatyczną, jak również na wezwania, jakie stoją 

przed społeczeństwem informacyjnym. W wyniku głębokich transformacji powstaje społeczeństwo 

świata interaktywnego i skomputeryzowanego. Wskazano na wagę zaufania, jako wartości 

społecznej, jak również na kryzys zaufania w skali globalnej. Internet, który jest kluczowym 

elementem edukacji w Sieci daje szansę na zmianę sposobu przekazywania dorobku ludzkości. 

Sprzyja procesowi demokratyzacji dostępu do wiedzy.  

Słowa kluczowe: edukacja informatyczna, globalizacja, globalizacja edukacji, społeczeństwo 

informacyjne, zaufanie. 

Information Society and the Globalization of Education 

in the Face of Crisis of Trust 

Abstract 

This article is devoted to the analyses of social and technological changes which take place in the 

contemporary world and their impact on education. Special attention was drawn to the globalization 

of education in the society of knowledge and its inseparable element – IT education, as well to the 

challenges that stand before the information society. 

Deep transformational processes have been creating a new interactive and computerized world for 

people to use and live in. The importance of trust as a social value has been pointed out together 

with the crisis of confidence in the global scale. The Internet, which is the key factor in on-line 

education, opens enormous possibilities for changes in ways of passing knowledge accumulated by 

generations. This in turn enhances the process of wider and more equal access to knowledge.  

Key words: IT education, globalization, globalization of the education, information society, 

confidence. 

Wprowadzenie 

Kraje, które pierwsze wejdą w erę społeczeństwa informacyjnego, zbiorą największe żniwo. To one 

wyznaczą drogę innym. Natomiast te kraje, które zwlekają lub podejmą działania połowiczne, mogą 

w czasie krótszym od dziesięciolecia stanąć w obliczu załamania się inwestycji i kryzysu na rynku 

pracy. Fragment raportu „Europa i społeczeństwo globalnej informacji”3. Zalecenia dla Rady 

Europejskiej, doskonale ukazuje przełomowość naszych  

3 Na spotkaniu Rady Europejskiej w grudniu 1993 roku w Brukseli postanowiono zwrócić się do grupy 

wybitnych osobistości z prośbą o przygotowanie raportu na zebranie mające się odbyć w dniach 24 - 

25 czerwca 1994 roku w Corfu w sprawie konkretnych posunięć do rozważenia przez Wspólnotę i 

kraje członkowskie w kwestii infrastruktur w zakresie informacji. Na podstawie tego raportu Rada 

uchwali program wykonawczy definiujący dokładne procedury działania i konieczne środki. Bruksela, 

26 maja 1994, http//www.kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html,104  



czasów. Od ok. 1960 r. świat wszedł w epokę cywilizacji informacyjnej, która będzie trwać od 120 do 

180 lat. Jesteśmy, zatem w początkowej fazie tych zmian. Istotną rolę w tym „spektaklu” odgrywa 

informacja, której znaczenie wciąż rośnie. dzięki gigantycznemu rozwojowi techniki przesyłania, 

wyszukiwania i jej przetwarzania. Proces ten powoduje zmiany strukturalne, zatem dostęp do 

edukacji, która musi być dostosowana do wymagań społeczeństwa informacyjnego spowoduje 

kolejne rozwarstwienia i konflikty społeczne.  

Globalizacja to pojęcie używane do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, 

wynikających z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany kulturowej i handlowej. Traktuje o 

zwiększeniu wymiany informacyjnej, przyspieszeniu i spadku cen transportu, wzrostu handlu 

międzynarodowego, inwestycji zagranicznych wynikających ze znoszenia barier oraz rosnących 

współzależności między państwami. Marshall McLuhan (Galaktyka Gutenberga) w 1962 roku 

wprowadził do teorii kultury oraz mediów pojęcie globalnej wioski, aby zilustrować „kurczenie się” 

świata w wyniku wprowadzania nowych technologii komunikacyjnych. Media elektroniczne obalają 

bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową skalę, za ich sprawą 

glob staje się wioską.  

Społeczeństwo informacyjne  

Obiektem dążeń społeczeństwa wiedzy jest powiązanie danych – informacji – wiedzy – mądrości 

(Żyra, Żyra, 2003, s. 1). Najpotężniejsze, najnowocześniejsze i najczęściej stosowane medium 

informacyjne, komunikacyjne i edukacyjne środowiska, w jakim przyszło żyć i funkcjonować 

współczesnym ludziom. Internet został pomyślany, jako środek służący swobodnej komunikacji. Jego 

fenomen polega na tym, że pokonuje on dwie podstawowe bariery komunikacji – barierę czasu i 

przestrzeni, doprowadzając tym samym do radykalnych zmian w relacjach stosunków społecznych. 

Stał się, zatem najbardziej kontrowersyjnym medium, przybiera różne oblicza, stale i szybko 

ewoluuje. Wielu uczonych i specjalistów twierdzi, że różnica poglądów na temat społecznego i 

pedagogicznego wpływu Internetu jest sprawą oczywistą, gdyż „[...] pomimo wszechobecności 

Internetu, jego natura, język i ograniczenia nie zostały dobrze poznane, tempo zmian utrudnia 

uczonym przeprowadzenie odpowiednio wielu badań empirycznych, które pozwoliłyby opisać oraz 

wyjaśnić działanie gospodarki i społeczeństwa opartego, na Internecie” (Castells, 2003, s. 13).  

Najbardziej charakterystyczną cechą Internetu jest otwartość pod względem architektury technicznej 

i organizacji społeczno – instytucjonalnej (Castells, 2003, s. 37). Jednak najważniejsza rola Internetu 

sprowadza się do stworzenia nowego wzorca kontaktów, opartych na indywidualizmie sieciowym, 

który jest „[...] wzorcem społecznym, a nie zbiorem indywidualizmów wyobcowanych społecznie 

jednostek” (Castells, 2003, s. 151).  

Rola, jaką odgrywa Internet, wymaga międzynarodowej współpracy w ustanawianiu standardów i 

mechanizmów, które mają wspierać i chronić międzynarodowe dobro, wprowadzić 

równouprawnienie w dostępie do przestrzeni cyfrowej (Castells, 2003, s. 202). Internet, jako symbol 

społeczeństwa sieciowego, tak jak w przypadku każdej nowej a więc nieznanej fali przemian, 

wywołuje zrozumiały lęk wielu ludzi wyobrażających sobie potencjalne zagrożenie. Bierze się tutaj 

pod uwagę degradację środowiska naturalnego, wzrost  
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ubóstwa i nierówność w wielu dziedzinach życia, cyfrowej przepaści. Nowa technologia napędza i 

wspiera globalizację, – która jest duchem czasów transformacji.  



Powstaje nowa przepaść między „bogatymi w informację” a „informacyjnie biednymi” (Foley). 

Internet stawia przed ludzkością, a tym samym przed jednostką wiele wyzwań. Są nimi: wolność, 

nauczenie każdego z nas, a szczególnie młodego pokolenia jak przetwarzać informacje i pogłębiać 

wiedzę. Może wspierać pokój, wzrost intelektualny i estetyczny, wzajemne zrozumienie między 

ludami i narodami na skalę globalną. Społeczeństwo musi nabyć umiejętność uczenia się przez całe 

życie; wyszukiwania, porządkowania, systematyzowania i używania informacji do zdobycia 

potrzebnej wiedzy, aby tym samym osiągnąć wytyczony cel. Jeden z twórców sieci komputerowych. 

Bill Joy, dokładnie sprecyzował najważniejszą sprzeczność związaną z powstaniem społeczeństwa 

sieciowego: dysproporcję między technologicznym nadrozwojem, a instytucjonalnym i społecznym 

niedorozwojem.  

Cyberprzestrzeń powinna być bezpłatna i dostępna dla wszystkich grup społecznych, powinna służyć 

ludziom niezależnie od miejsca, które zajmują na ziemi, niezależnie od koloru skóry i języka, jakim się 

posługują. Internet i ciągle rozwijająca się technologia informatyczna przekazują sposoby myślenia o 

kondycji ludzkiej, relacjach społecznych, religii i rodzinie, których nowatorstwo i spektakularność 

mogą podważyć i przytłoczyć kultury tradycyjne (Foley). Internet może wnieść niezwykle cenny wkład 

w życie ludzkie. Może wspierać pokój, wzrost intelektualny i estetyczny, wzajemne zrozumienie 

między ludami i narodami na skalę globalną. Może także pomóc ludziom w ich odwiecznym 

poszukiwaniu zrozumienia samych siebie (Foley; Kandzia, s. 14-18).  

Swobodny światowy przepływ obrazów i słowa, przeobraził zarówno stosunki międzynarodowe, jak 

też rozumienie świata przez jednostki; jest to jeden z zasadniczych czynników przyspieszających 

globalizację. Globalizacja nadała nowe kontury mapie gospodarczej świata. Narzuca krajom 

konieczność poszukiwania specyficznych atutów, by móc uczestniczyć w rozwoju światowych 

stosunków gospodarczych, pogłębia coraz bardziej podział między tracącymi i korzystającymi z 

rozwoju. Nierówność ta powiększa się poprzez powstanie sieci naukowych i technologicznych, 

łączących ośrodki badań i wielkie przedsiębiorstwa całego świata. Uczestnikami sieci stają się ci, 

którzy mogą coś do nich wnieść; informację lub finansowanie. Zwiększa się, zatem rozpiętość wiedzy, 

na skutek, czego ci, którzy są jej pozbawieni, oddalają się od biegunów dynamizmu. Edukacja każdego 

obywatela powinna trwać przez całe życie, aby stać się zasadą działania społeczeństwa 

obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy i żywej demokracji. Teren i czas edukacji muszą być 

przemyślane, uzupełniać się i przenikać nawzajem tak, aby każdy w ciągu całego życia, mógł jak 

najwięcej skorzystać z ciągle poszerzającego się środowiska edukacyjnego. Polityka edukacyjna 

powinna być wystarczająco zróżnicowana i kształtowana tak, aby nie stała się dodatkowym 

czynnikiem wykluczenia społecznego. Socjalizacja każdej jednostki i jej rozwój osobowy nie powinny 

być antagonistyczne. Należy dążyć do systemu, który stara się łączyć zalety integracji i poszanowania 

praw indywidualnych. Sama edukacja nie jest w stanie rozwiązać problemów wynikających z 

zerwania więzi społecznej. Można jednak oczekiwać, że przyczyni się do spotęgowania pragnienia 

życia wspólnie, które jest podstawą zwartości społecznej i tożsamości narodowej. Szkoła nie spełni 

tego zadania,  
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jeśli nie przyczyni się sama do promocji i integracji grup mniejszościowych, mobilizując samych 

zainteresowanych i okazując szacunek dla ich osobowości.  

Zdaniem autorów raportu – Edukacja. Jest w niej ukryty skarb (Dolores, 1998, s. 98), podstawą 

edukacji są cztery filary: uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspólnie; 

uczyć się, aby być. Realizując ten cel, nie wolno zaniedbać w edukacji żadnego potencjału jednostki: 

pamięci, rozumienia, poczucia estetyki, zdolności fizycznych, umiejętności porozumiewania się.  



Systemy edukacji formalnej mają tendencję do uprzywilejowania dostępu do wiedzy, ze szkodą dla 

innych aspektów kształcenia, ważne jest, aby rozpatrywać edukację całościowo. Taka wizja powinna 

inspirować i ukierunkowywać reformy edukacyjne – w zakresie opracowywania programów, jak 

również definiowania nowej polityki pedagogicznej.  

Globalizacja edukacji  

Jak zatem spojrzeć na edukację z punktu widzenia globalizacji w społeczeństwie wiedzy? Podając za S. 

M. Kwiatkowskim (2002, s. 37 – 41), możemy mówić o globalizacji; celów, struktur, treści, metod, 

form, środków kształcenia i wychowania, kontroli i oceny wyników, standardów kształcenia 

nauczycieli, zarządzania w oświacie oraz badań edukacyjnych. Wszystkie te aspekty odnoszą się w 

prosty sposób do edukacji informatycznej, która odgrywa istotną rolę w globalizacji edukacji. 

Sprawność posługiwania się nią, rozumieniem jej zastosowań, silnych i słabych stron, zdolność 

krytycznego osądu informacji rozpowszechnianej przez mass media – do tego musi przygotować 

szkoła.  

Globalizację celów decydujących o charakterze współczesnej edukacji można przedstawić, jako 

(Raport Our creative diversity, UESCO 1995; Accomplishing Europe through education and training. 

Commission of the European Communties) równość szans edukacyjnych, demokratyzacja edukacji, 

autokreacja, szacunek dla różnicy (Bogaj, 2000). Cele globalne powstają w wyniku przetwarzania 

dużych zbiorów informacji. Istnieje, zatem zapotrzebowanie na: tworzenie baz danych o lokalnych 

celach edukacji; ich identyfikację; upowszechnianie (Internet) propozycji celów globalnych. Dzięki 

komputerowym bazom danych, w których zebrane są systemy krajów Unii Europejskiej możliwe są 

międzynarodowe analizy struktur i ewentualne ich zmiany. Rozwój społeczeństwa zależy, zatem od 

wiedzy i umiejętności jej przetwarzania.  

W przypadku badań edukacyjnych powstanie globalnego poradnika jest uwarunkowane wieloma 

czynnikami, bardzo istotną rolę odgrywa tutaj nauczyciel. Rekomendowanie określonej metody, 

nawet w przypadku precyzyjnie opisanych celów i określonych treści nie jest jednoznaczne. E-

edukacja, jest ściśle związana z rozwojem technologii informacyjnej Atutem tej dydaktyki jest 

interaktywność i indywidualizacja uczenia, brak ograniczenia miejsca i czasu. Znakomita do realizacji 

uczenia się przez całe życie. Globalnym środkiem kształcenia są edukacyjne programy komputerowe 

– symulacja zjawisk, procesów czy projektowanie. Są to standardy edukacyjne wykraczające poza 

granice państw i kontynentów (Bogaj, Kwiatkowski, 2000). Odpowiednie programy komputerowe 

pozwalają dokonywać weryfikacji dyplomów, certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Niezależnie od 

miejsca kształcenia, absolwenci posiadają takie same, uznawane powszechnie, kwalifikacje  

Joanna Kandzia107  

– globalne, które można sprawdzić za pomocą standaryzowanych narzędzi pomiarowych (Kandzia, 

2009).  

Edukacja informatyczna  

Standardy kształcenia nauczycieli w części dotyczącej kompetencji informatyczno – medialnych 

obejmują: obsługę sprzętu multimedialnego; korzystanie z Internetu, baz danych, 

oprogramowaniem; wykorzystanie technologii informacyjnej jako medium dydaktycznego; 

odpowiednio do nauczanej dziedziny i etapu kształcenia; umiejętność tworzenia multimedialnych 

programów edukacyjnych.  

Należy wspomnieć również o kompetencjach: pragmatycznych - planowanie, organizowanie, 

realizacja, kontrola i ocena procesu kształcenia i wychowania; komunikacyjnych – zachowania 



werbalne i pozawerbalne; współdziałania – zachowania prospołeczne, sprawność w integrowaniu 

zespołów uczniowskich; kreatywne – innowacyjność, pro rozwojowość. Każda z nich ma wymiar 

globalny.  

Zarządzanie oświatą odbywa się w dużej mierze z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 

Powstały specjalistyczne programy ułatwiające automatyzację obliczeń statystycznych, prowadzenie 

spraw kadrowych i administracyjnych. Globalizacja badań edukacyjnych – globalizacja metodologii i 

swobodny dostęp do wyników badań. Przygotowanie koncepcji pracy naukowej, obliczenia 

statystyczne, graficzna prezentacja wyników badań – wszędzie tutaj niezbędne są multimedia, a co za 

tym idzie wszechobecna Sieć.  

Wyzwania dla społeczeństwa informacyjnego: rozwój i upowszechnienie zastosowań technologii 

informacyjnych, sieci komputerowych itp.; intensyfikację inwestycji w infrastrukturę sieciowo-

informacyjną, warunkującą zwiększenie innowacyjności gospodarek narodowych; wykorzystanie 

technologii informacyjnych dla sprostania globalnym wyzwaniom demograficznym i środowiskowym; 

wyzwania globalizacji gospodarki i cywilizacji – jej zalet i wad, wraz z koniecznością większej 

odpowiedzialności za różnorodność kulturową świata; upowszechnienie szkolnictwa wyższego wraz z 

jego przystosowaniem do wymagań epoki cywilizacji informacyjnej; Przewidywane, nowe konflikty 

społeczne epoki cywilizacji informacyjnej (Wierzbicki, s. 3-4).  

Głównym celem edukacji informatycznej jest kształtowanie osobowości mogącej zrozumieć i 

przekształcać świat. Uczący się mieć szerszy kontakt z problematyką globalną, powinien rozumieć 

dobrze podstawowe pojęcia, składające się na tzw. platformę kulturową danej epoki i umożliwiające 

zrozumienie rozwijającego się świata. Do pojęć takich można m.in. zaliczyć: pojęcia informacji, jej 

ilości, typu, jakości, wiarygodności; pojęcia sieci teleinformacyjnej i cywilizacyjnej anihilacji 

przestrzeni; pojęcia sprzężenia zwrotnego, chaosu i samo organizacji; pojęcia przewidywalności a 

zrozumienia; pojęcia intuicji a racjonalności; ich interpretacje ewolucyjne; Pojęcia (komputerowego) 

wspomagania decyzji i negocjacji (Kandzia, 2009).  

Nowy system edukacji powinien być: dostępny dla wszystkich i pomagać wszystkim w uzyskaniu 

zatrudnienia w epoce cywilizacji informacyjnej; zdywersyfikowany, co do poziomu i jakości, ale 

zapewniać najzdolniejszym dostęp do edukacji najwyższej jakości, niezależnie od posiadanych przez 

nich zasobów finansowych; kosztowny, (bo inaczej nie  
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przygotuje dobrze do pracy w społeczeństwie informacyjnym), ale opłacany częściowo z budżetu 

państwa, a częściowo ze środków indywidualnych; zapewniać, synergię nowej techniki z tradycją, to 

jest łączyć zalety wykorzystania multimedialnych sieci komunikacyjnych z wpływem bezpośredniego 

kontaktu z dobrym nauczycielem.  

Kryzys zaufania?  

Dla realizacji szans i przyszłych sukcesów potrzebny jest grupowy kapitał rozwoju, rosnąca zdolność 

do współpracy, rozumienia się, zaufania, wspólnotowego patrzenia w przyszłość (Raport Polska). Jest 

to jeden z kluczowych elementów sukcesu polskiej dynamiki rozwoju. Kapitał społeczny jest 

utożsamiany z zaufaniem. Oparty na otwartości, wspólnotowości, silnych więziach i tożsamości, 

pomnaża zaufanie i zwiększa zdolność do kooperacji, do zakorzenienia w świecie własnej kultury. Jest 

podstawą budowania nowoczesnej relacji państwo – obywatel. Zaufanie to zatem podstawa kapitału 

rozwojowego, czyli zdolności ludzi do ufania sobie we wszystkich wymiarach życia, od zaufania 

między jednostkami po zaufanie obywateli do infrastruktury instytucjonalnej państwa. Obawy w 



kontekście poziomu zaufania w Polsce i wyzwań jakie wiążą się z jego wzmacnianiem w sferze 

społecznej zarysowane na kartach raportu nie są bezpodstawne. Według badań European Social 

Survey poziom zaufania w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Tylko nieco ponad 

10% dorosłych Polaków ufa innym ludziom, niskie jest zaufanie wobec Sejmu, Senatu i partii 

politycznych, miernie przedstawiają się również wyniki badań w odniesieniu do wrażliwości na dobro 

wspólne (Raport Polska). Zaufanie jest dość trudne do uchwycenia. Pomimo abstrakcyjności pojęcia 

jest ono jednak dość konkretne. Trudniej wyrazić je formalnie, często robimy to intuicyjnie. Zaufanie 

budowane jest na powtarzalności zachowań, czyli postawa a nie jednorazowy czyn. Równocześnie 

można rozważać rolę i miejsce uczciwości, dbałości o dobro wspólne, odpowiedzialności oraz wielu 

innych cnót. Nietrudno zauważyć, że zaufanie to komponent świata zasad, norm, postaw i działań z 

nich wynikających. Zaufanie pozwala zredukować poczucie niepewności i ryzyka związanego z 

działaniem innych ludzi umożliwiając przez to podjęcie bardziej swobodnej i skutecznej aktywności. 

Odnosi się wyłącznie do relacji międzyludzkich (Junik).  

Kryzys zaufania jest czynnikiem negatywnym nie tylko dla gospodarki, ale równie dla funkcjonowania 

demokracji i sfery społeczeństwa obywatelskiego. Zaufanie to niezbędny kulturowy fundament 

aktywnego społeczeństwa demokratycznego, czynnik, bez którego demokracja nie może w pełni, 

prawidłowo funkcjonować (Janik). Informacyjno – dynamiczny, nieliniowy system globalnego 

społeczeństwa może być postrzegany jako system ryzyka. Przytoczone wartości w prosty sposób 

odnoszą się do zaufania do edukacji. Postępujące trudności z obowiązującym paradygmatem, który 

nie wystarcza do opisu i analizy zjawisk.  

We współczesnym, zmniejszającym się świecie (globalna wioska) informacje, jak również poglądy i 

trendy rozprzestrzeniają się w zaskakującym tempie. To, co wczoraj było ważne dzisiaj jest pomijane i 

zwyczajnie ulega dezaktualizacji. W takiej rzeczywistości trudno o trwałe, żelazne zasady, o 

jednolitość w interpretowaniu wartości, o zaufanie. To ogólne zamieszanie wkrada się do edukacji, co 

powoduje niejasne i mniej wyraźne pewne wartości, dotychczas uważane jako niezmienne - kodeks 

etyk zawodowych. Szkoła, nauczyciel, nauka  
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nie istnieją w odizolowanym świecie, w hermetycznie zamkniętej przestrzeni, do której nie docierają 

echa procesów cywilizacyjnych. Nie można zatem rozpatrywać problemów wychowania i nauczania w 

oderwaniu od tego kontekstu.  

Zakończenie  

Globalizacja działalności, globalizacja edukacji, które są charakterystyczną cechą naszej epoki, 

ukazuje zasięg, pilność i złożoność problemów, jakie stają przed społecznością międzynarodową, 

przed społeczeństwami wiedzy. Globalizacja – proces nieodwracalny-wymaga globalnych odpowiedzi, 

a budowanie lepszego świata (mniej złego), stało się, jak nigdy dotąd, sprawą wszystkich. Edukacja, 

zaufanie do niej, stanowi najbardziej fundamentalną odpowiedź. Współpracę międzynarodową w 

dziedzinie edukacji należy usytuować w ramach ogólniejszych wysiłków, jakie społeczeństwo 

informatyczne powinno podjąć. Tego rodzaju działanie zakłada współpracę wielu partnerów: 

organizacji międzynarodowych i międzyrządowych, rządów, organizacji nierządowych, świata 

przemysłu i biznesu, organizacji zawodowych, związkowych – w dziedzinie, która nas dotyczy, 

przedstawicieli systemu edukacyjnego i świata intelektualnego.  

Podsumowaniem rozważań nad społeczeństwem informacyjnym, globalizacją edukacji, edukacją 

informatyczną oraz zaufaniem niech będą słowa Jana Pawła II (dogowskazy.pl) „[…] Trzeba centymetr 

po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie, i odbudowywać zaufanie, i pogłębiać […] 



Wszystkie wymiary społecznego bytu – i wymiar polityczny, i wymiar ekonomiczny, i oczywiście 

wymiar kulturalny, i każdy inny, opiera się ostatecznie na tym podstawowym wymiarze etycznym: 

prawda – zaufanie – wspólnota”  
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