
Sieć jako inteligencja zbiorowa. 
Czy pokolenia Y, Z wykorzystają tę 

szansę?
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Poznaj siebie – flipped classroom na 
zajęciach z ekonomii 

Studenci przed zajęciami biorą udział w badaniu / eksperymencie
on-line, w którym przyjmują bierną rolę.

Po badaniu zachęcani do próby odpowiedzi na pytania się: czy ich
decyzje lub odpowiedzi były zgodne z teorią ekonomii. W ten
sposób kreuje wśród studentów information gap, poczucie
deprywacji - niezaspokojeni potrzeby wiedzy na temat podjętych
decyzji science curiosity

Ciekawość nauki jest zaspokojona podczas wykładów -->
wyniki badania wykorzystane są do przedstawienia modeli
teoretycznych podczas zajęć.



Eksperyment Wyspy 

Wstępne zajęcia z mikroekonomii (ograniczenie budżetowe)

Przykład wyewoluował do eksperymentu trwającego 24 godziny (odpowiedzi zamieszczane
na forum Moodla). Zadaniem studentów było znalezienie optymalnej trasy „przemytnika”
handlującego 4 dobrami na archipelagu 10 wysp. Przemytnik może wykonać max 20
podróży.

Złożoność problemu:
• 108 milionów

możliwych tras
• 95 trylionów (520)

możliwych kombinacji
zakupowych.



Eksperyment Wyspy 

Grupa 1 Praca kolektywna ocena aktywności na forum:
Wynik indywidualny: zamieszczenie postu z nowym poprawianym wynikiem
Wynik kolektywu: dla wszystkich formowaczów, którzy przysłużyli się do uzyskanego
wyniku ocena proporcjonalna w stosunku do optymalnego wyniku algorytmu.

Grupa 2 Praca indywidualna ocena aktywności, każdy dostaje punkty niezależnie. Ocena
proporcjonalna w stosunku do optymalnego wyniku algorytmu..
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Eksperyment Wyspy 

Wyniki :
Grupa 1 Siła kolektywu myślowego  osiągniecie
wyniku optymalnego
• Pamięć procesu (agregacja informacji)
• Porównywanie wyników (gdzie jestem)
• Konkurencja pomysłów oraz ich poprawa
• Korekty błędów
• Im więcej tym większa szansa znalezienia

optymalnego wyniku  brak optymalnej wielości
grupy w pracy on-line

• Praca kolektywna zmniejsza jej uciążliwość

Grupa 2 Dzianie pojedyncze  średnia to 1/6 wyniku
kolektywu.
• Brak odniesienia do wyniku innych
• Ograniczona pula pomysłów
• Brak mechanizmu konkurencji
• Brak korekt błędów
• Uciążliwość pracy – nuda



Eksperyment Sposób Punktacji  

W tej chwili są następujące zasady zaliczenia: 
Cześć 1 Egzamin w pracowni komputerowej lub sali typu open everything (0 do 100 p) 
Część 2 Praca zaliczeniowa „społecznie użyteczna” (0 do 30 p) 
Część 3 Aktywność cotygodniowa na forach tematycznych (0 do 20p)

Załóżmy ze mogą Państwo ustalić inne zasady punktacji. 
Mogą Państwo dowolnie rozdysponować 150 punktów. 

Wariant ryzykowny (maksymalizacja wyniku)
Znając swoje możliwości, jak rozdysponowałabyś / 
rozdysponowałbyś 150 punktów, gdyby zależałoby Ci jedynie 
na ocenie maksymalnej - nie dbasz o ryzyko braku zaliczenia. 

Wariant bezpieczny (minimalizacja braku zaliczenia)
Znając swoje możliwości jak rozdysponowałabyś / 
rozdysponowałbyś 150 punktów, gdyby zależałoby Ci jedynie 
na zaliczeniu przedmiotu ocena nie jest dla ciebie ważna.

Eksperyment jako wprowadzenie do wycena „dóbr nierynkowych” (Willingness 
to Pay) Został zmodyfikowany, aby pokazać analizę portfelową. 



Eksperyment Sposób Punktacji 

Egzamin:
• Nauka pod koniec 

semestru
• Najmniej wymaga 

zaangażowania w 
trakcie semestru 

• ZZZZ
• Klarowność oceny 

zadał / nie zdał 
• Najbardziej ryzykowny 

składnik zaliczenia

Praca zaliczeniowa 
• Najbardziej pewna
• Można spokojnie 

pracować przez cały 
semestr (w wolnych 
chwilach )

• Praca dająca efekt nie 
tylko zaliczenie 

Fora Internetowe 
• Generowanie śmieci na forach przez Kopiuj/Wklej 
• Nie mierzy dobrze wyników nauki 
• Niejasne kryteria punktacji  pisanie postów pod 

zainteresowania wykładowcy (analogia z lajakmi) 
• Obawa przed ośmieszeniem się – wstyd –

bezradność
• Duża systematyczność pracy (+/-)



Siła kolektywy myślowego
Jasna  i ciemna strona 

(+)
Surowiecki (The Wisdom of Crowds)
• Uśredniona decyzja jest bliska decyzji 

optymalnej 
• Im bardziej zróżnicowana grupa ludzi 

tym większe prawdopodobieństwo 
podjęcia decyzji optymalnej 

• Brak wzajemnego  oddziaływania 
społecznego

(+) Na podstawie eksperymentów: 
jasno określony cel działania przez lidera

Siła kolektywy myślowego (sieci) może kreować znaczącą 
wartość dodana dla społeczeństwa lub być siłą destruktywną.

(-)
Fryderyk Nietzsche (Obłęd u 
jednostki jest czymś rzadkim –
atoli u grup, stronnictw, ludów i 
epok jest regułą)
• Oddziaływanie społeczne / 

presja społeczna i brak 
poszanowania różnorodności 
powoduje decyzje kompletnie 
nieprzewidywalne w 
zachowaniu tłumu (Keynesian 
Buety Contest Game)



Eksperymenty a pokolenie Y, Z ….

Eksperyment 1 pokazał siłę kolektywu myślowego

Eksperyment 2 (do zweryfikowania obserwacje)
• Środowisko internetowe jest kojarzone przez pokolenia Y, Z jako miejsce, w którym nie

jest tworzona znacząca wartość dodana.
• Nieumiejętność pracy w środowisku internetowym, w którym „narzuca się”

nieadekwatny do postrzeganych wartości sposób pracy.
• Pokolenia Y, Z nie jest cyfrowo bardziej rozwinięte niż pokolenia X ….. Inny jest cel

Use of internet for communication, by age group, EU28, 2013



Cel: Wystarczy być (?)

W jakim celu używamy narzędzi świata cyfrowego?

Pokolenie X i „starsze”
• Narzędzia pracy
• Narzędzia rozrywki
• Narzędzia komunikacji z innymi

(osobowo)
• Narzędzia biznesowe

Pokolenie Y, Z i młodsze (?)
• Tworzenie własnej tożsamości
• Narzędzia komunikacji ze światem

(bezosobowo)
• Dojrzewanie społeczne (w grupach o

tej samej charakterystyce)
• Narzędzia biznesowe

Brak zaangażowania się w świat cyfrowy

Pułapka Keynesian Buety Contest Game
Jak najlepsze dostosowanie się do
wymagań otoczenia przez zgadywanie
zachowań pożądanych.

Dorastanie w świecie bez dorosłych „sieroctwo cyfrowe” Internet jest
światem z książki „Władca much” syndrom grupowego myślenia.



Siła kolektywy myślowego
Jasna  i ciemna strona 

Keynesian Beauty game
…profesjonalne inwestycje można porównać do konkursów gazetowych, w których
zawodnicy muszą wybrać sześć najpiękniejszych twarzy ze stu fotografii, zaś nagroda jest
przyznawana zawodnikowi, którego wybór jest najbardziej zbliżony do średnich
preferencji wszystkich konkurentów; …….. To nie jest kwestia wyboru tych, które według
najlepszych werdyktów są naprawdę najpiękniejsze, ani nawet tych, które przez opinię
publiczną rzeczywiście uważane są za najładniejsze. Doszliśmy do trzeciego stopnia, gdzie
poświęcamy naszą inteligencję przewidywaniom czego opinia publiczna oczekuje od opinii
publicznej…

… a zatem pewne cechy Internetu zachęcają nas do
niepotrzebnego spędzania czasu na szlifowaniu naszych
sieciowych tożsamości na użytek wyimaginowanej
publiczności, która może liczyć miliony, ale równie
dobrze może być bliska zeru.
(P. Wallace, Psychologia Internetu)

Nie ma warunków powstania wiedzy kolektywnej
jest syndrom grupowego myślenia.



Remedium

Podejście aktywne – wybudzanie ze stanu
nieświadomości (poznaj siebie) – wyciąganie
studentów na powierzchnię realnego świata przez
wchodzenie dorosłych w świat cyfrowy.

Ewolucyjne podejście – poczekamy – w długim
okresie zadziałają siły naprawcze.



Pytanie? 

http://www.internetlivestats.com/

Jak cześć aktywności 3 miliardów osób tworzy wartość
dodaną ( wiedze kolektywną), a jaka jest wykorzystywana na
grę Keynesian Beauty

http://www.internetlivestats.com/


Dziękuje za uwagę!

Tomasz Kopczewski

tkopczewski@wne.uw.edu.pl
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