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jak żyć W płynnej 
rzeczyWiStości?

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● ustalenie znaczenia postmodernizmu we współczesnym świecie;
	● rozpoznawanie zagrożeń wynikających z odrzucenia dorobku minionych 

pokoleń.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń: 
	● definiuje pojęcie postmodernizm;
	● podaje przykłady postmodernizmu we współczesnym świecie;
	● poddaje ocenie idee postmodernistyczne.

Wartości
	● postawa szacunku dla kultury i tradycji.

Propozycja realizacji

Wprowadzenie
Metoda – giełda definicji. Nauczyciel prosi uczniów, żeby zapisali w zeszycie 
definicje postmodernizmu. Uczniowie pracują w parach i mogą korzystać z pod-
ręcznika. Po zakończonej pracy nauczyciel prosi o odczytanie definicji.

Podsumowanie: postmodernizm – odrzucenie porządku, hierarchii, norm mo-
ralnych. Zniesienie tego, co było w przeszłości, krytyka tradycji, kultury, sposo-
bów myślenia w sprawach moralnych.
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Rozwinięcie tematu
Metoda – multimedialna. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi, żeby 
znaleźli w internecie przykłady oddziaływania postmodernizmu we współcze-
snym świecie. Grupa wybiera jeden przykład. Po zakończonej pracy uczniowie 
omawiają wybrane sytuacje. Jeżeli jest taka możliwość, udostępniają całej klasie 
wybrane w internecie materiały.

Podsumowanie: elementy postmodernistyczne widoczne są w różnych dziedzi-
nach życia: kulturze, sztuce, nauce i obyczajowości.

Metoda – trójkąt. Nauczyciel rysuje na tablicy trójkąt, w środku wpisuje słowo: 
postmodernizm. Po lewej stronie trójkąta zapisuje: negatywny wpływ postmo-
dernizmu, po prawej stronie: pozytywny wpływ postmodernizmu. Uczniowie 
z zeszytach wykonują te same zapisy. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, aby 
naradzili się i uzupełnili brakujące wpisy.

Zakończenie 
Podsumowanie: postmodernizm krytykuje rzeczywistość, ale nie oferuje alter-
natywy krytykowanych koncepcji. Jest to idea dążąca do rewolucji społeczno-
-kulturowej, ale nie proponuje wprowadzenia nowego ładu. Postmodernizm 
to idea, której pełna realizacja budzi obawy. Wizja oderwania się od kultury, 
tradycji, norm, wartości byłaby szokiem dla społeczeństwa. Jednak wykorzysta-
nie elementów postmodernistycznych uwalnia kreatywność artystyczną, rzuca 
nowe spojrzenie na problemy, co pozwala na wypracowanie nowych rozwiązań, 
tworzenie nowych form przekazu np. w muzyce i sztuce. 


