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Akademicy bardzo często twierdzą, 

że współczesna młodzież do niczego się 

nie nadaje… 
 

                           i mają rację 
 

 

wskazują jednak na niewłaściwe przyczyny 



Założenia 



• Założenie nr 1: psychika cyfrowych tubylców jest 

diametralnie odmienna od poprzednich pokoleń 

 

• Założenie nr 2: świat edukacji, zarówno szeroko 

rozumianego szkolnictwa, w tym wyższego może 

czerpać z doświadczeń świata biznesu 

 

• Założenie nr 3: technologia informatyczna jest 

głównym katalizatorem, który doprowadzi do 

zmiany o charakterze jakościowym w edukacji 



Nowa generacja 



- Marzec 1995 roku – założenie serwisu Wirtualna Polska, 
- 15. sierpnia 2000 roku pojawia się Gadu Gadu, 
- 15. stycznia 2001 roku to pilotażowe pojawienie się Neostrady (aktualnie usługa Orange 
Polska), 
- 9. września 2001 roku ma miejsce atak terrorystyczny na World Trade Center w Nowym Jorku, 
- 4. lutego 2004 roku pojawia się Facebook, 
- 26. września 2006 roku powstaje polskojęzyczna Wikipedia, 
- 11. listopada 2006 roku pojawia się nasza-klasa.pl (aktualnie NK.pl), 
- 9. stycznia 2007 roku ma miejsce premiera pierwszego iPhone’a, 
- 1. listopada 2007 roku premiera Notebooka Eee firmy ASUS, czyli ekonomicznej odmiany 
laptopa, 
- we wrześniu 2013 roku polskojęzyczna Wikipedia zawierała milion artykułów/haseł. 



Wiek osoby 
urodzonej  

w 1995 roku 

 

Wydarzenie 
Procent życia 
aktualnego studenta I. 
roku po danym 
wydarzeniu 

Procent życia aktualnego 
40-stolatka po danym 
wydarzeniu 

    0 lat Wirtualna Polska 100% 47,5% 

    1 rok 

    2 lata 

    3 lata 

    4 lata 

    5 lat Gadu Gadu 73% 35% 

    6 lat Neostrada  68% 27,5% 

    7 lat 

    8 lat 

    9 lat Facebook 53% 25% 

  10 lat 

  11 lat Wikipedia.pl 42% 20% 

  12 lat iPhone 1 36% 17,5% 

  13 lat 

  14 lat 

  15 lat 

  16 lat 

  17 lat 

  18 lat 

  19 lat 
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Nieczynni zawodowo, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku 

Profesorowie 

Doktorzy, doktorzy habilitowani 

Studenci, doktoranci 

Studenci, licealiści, gimnazjaliści 

Dzieci 

 
ur. w 1919 r. 

 
1945 – 1965 

 
1966 – 1981 

 
1982 – 1995 

 
1996 – 2009 

 
2010 –  

 

Silvers – rodzice Bayby Boomers, dziadkowie Generacji X 

Baby Boomers – rodzice Generacji X, dziadkowie Pokolenia Y, C i alfa 

Generacja X – dzieci Baby Boomers, rodzice Pokoleń Y i C 

Pokolenie Y – dzieci Baby Boomers i Genracji X, rodzice Pokolenia alfa 

Pokolenie Z – dzieci Baby Boomers i Genracji X 

Pokolenie alfa – dzieci Generacji X 

Aktualnie w polskim społeczeństwie żyje razem, uczy się i pracuje sześć pokoleń / generacji  



Cyfrowy tubylca (Digital Natives)         Cyfrowy imigrant (Digital Immigrants) Vs ? 

M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants,` “On the Horizon” Vol. 9 No. 5, October 
2001; M. Prensky, Do They Really Think Differently?, “On the Horizon” Vol. 9 No. 6, 
December 2001 
 





K. Szafraniec, Młodzi 2011, Warszawa 2011, s. 39. 

Co jest w życiu ważne? Odpowiedzi 19-letniej młodzieży w 1976 i 2007 roku 



Kiedyś Dziś 

Nastolatki musiały pracować, aby kupić sobie 
samochód i inne atrakcyjne rzeczy 

Rodzice dają nastolatkom samochody i inne 
dobra materialne 

Nastolatkom trudno był znaleźć pracę Pracy dla nastolatków jest co niemiara 

Szef to był szef Szef jest ci równy, tak jak kumpel 

Szacunek należał się przede wszystkim 
pracodawcom 

Szacunek należy się przede wszystkim 
pracownikom 

Na pierwszym miejscu szkoła, potem praca, a 
dopiero potem przyjaciel (rozrywki) 

Na pierwszym miejscu przyjaciele (rozrywka), 
potem szkoła, a na końcu praca 

Każde dziecko jest tylko kolejnym dzieckiem. 
„Nie różnisz się od innych. Jeśli chcesz osiągnąć 
coś wspaniałego, musisz pracować ciężej niż 
inni” 

Każdy dzieciak jest darem od Boga. „Jesteś 
kimś wyjątkowym. Twoim przeznaczeniem 
jest dokonywanie wspaniałych rzeczy, 
posiadanie wszystkiego, czego zapragniesz, 
ponieważ jesteś jedyny w swoim rodzaju” 

Nieetyczni pracownicy byli zwalniani, 
piętnowani 

Nieetyczni pracownicy mogą obejmować 
stanowiska kierownicze 



„Bo wykładowca po wykładzie roześle mailem prezentację. Albo artykuł w PDF. Włączę 
"wyszukaj" i znajdę odpowiedzi na pytania. No chyba że ktoś już wcześniej je opracował i wrzucił 
na chomika. Wtedy to w ogóle luz. 
- I co? Mam udowodnić tezę, że inteligenci nie czytają? Nie uda się. Ja akurat czytam dużo - 
Maciej Pulit, student "zarządzania w kulturze", uśmiecha się szelmowsko. 24 lata, w uchu czarny 
kolczyk, w torbie zamiast książek iPad. Mieszka w Warszawie, ma własną firmę - organizuje 
eventy.  
- A co czytasz?  
- To, co potrzebne. Duże teksty branżowe. O designie, zarządzaniu w designie... 
- Coś z literatury pięknej? 
- Oj... A e-booki też się liczą? Jakiś rozdział czytałem, ale tak od deski do deski... Może z rok 
temu. Co to było? "Poczwarka". Zresztą czy to ważne? Przecież nie chodzi o to, żeby po prostu 
czytać. Chodzi o to, żeby się rozwijać, zdobywać wiedzę. W ten czy inny sposób. I książki nie są 
niezastąpione. Lepiej i szybciej zdobędę wiedzę przez inne media. Skuteczniejsze. 
- Telewizja? Internet? 
- Wiadomości na forach, programy publicystyczne, ale też rozmowy z ludźmi. Siedzenie i czytanie 
jest zbyt monotonne. Żyję w takim trybie, że trudno znaleźć czas, by spokojnie poczytać. Wolę 
posłuchać kogoś, kto książkę przeczytał. Ja na to nie mam czasu. 

A. Lewińska, Studia bez ani jednej książki? Da się, „Gazeta Wyborcza” 23 III 2013 
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Młodzi nie są wrogami pracy, 
uważają tylko, że można ją wykonywać 

w lepszy sposób 

Młodzi nie są wrogami nauczania, 
uważają tylko, że można uczyć ich 

w lepszy sposób 

L. Gratton, The Three Paradoxes Of Generation Y, 6 VI 2013 



Czy młode pokolenie wciąż może 
być efektywnie edukowane za 

pomocą tradycyjnych, 

sprawdzonych już metod ? 



Źródło: M. Poh, N.C. Swenson, R.W. Picard, A Wearable Sensor for Unobtrusive, Long-Term Assessment of Electrodermal Activity, “ITransactions On Biomedical Engineering” 
maj 2010, vol. 57, nr 5, s. 1250, http://affect.media.mit.edu/pdfs/10.Poh-etal-TBME-EDA-tests.pdf. 
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• Teza nr 1: Bez uwzględnienia w sposobie nauczania 

specyfiki młodego pokolenia, uczniowie będą 

udawać, że zdobywają wiedzę a nauczyciele, że Ich 

nauczają 

 

 Grywalizacja 

 Profesjonalne prezentacje i e-learning 

 Wykorzystanie m.in. platform Wiki, technologii 

mobilnych, darmowych rozwiązań dostępnych 

on-line 

 



• Teza nr 2: W edukacji równie istotna, jak wiedza 

nauczyciela jest jego umiejętność do motywowania 

siebie oraz swoich podopiecznych do uczenia się 

 

 Zarządzanie talentami 

 Podejście tutorskie 

 Umiejętne wykorzystanie podejścia trenerskiego 

i coachingu 

 

 



• Teza nr 3: Edukacja, również humanistyczna (na 

świecie) za kilka lat nie będzie tym samym co znamy 

obecnie 

 

 MOOC 



Inspiracje http://dydaktyka-akademicka.pl 
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Dziękuję 

za 

uwagę 


