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POKOLENIE Y



we think



Nowe technologie 
w edukacjiw edukacji



W roku 1970 
rozładowaniem statku 
zajmowało się 108 
męŜczyzn przez pięć 
dni!

W roku 2000 
rozładowanie statku 
zawijającego do tego 
samego doku wymagało 
zatrudnienia 8 
męŜczyzn przez jeden 

REZULTAT: O 98,5% ZREDUKOWANO

ROBOTNIKÓW!

męŜczyzn przez jeden 
dzień!



śYJEMY W EPOCE „INTELEKTUALNEGO

KAPITAŁU”

Za mniej więcej 
dziesięć lat 75-
90% pracy 
„białych 26,3„białych 
kołnierzyków” 
przejmie 
komputer za 200 
dolarów!

26,3



MYŚL O TALENCIE...

Czy wyobraŜasz sobie, Ŝe 
na podwyŜszenie 
umiejętności 26,3 
godziny rocznie poświęca 
śpiewaczka operowa... 

OCZYWIŚCIE, 
śE NIE

Więc dlaczego...?śpiewaczka operowa... 
skrzypek... golfista... 
pilot... skoczek... chirurg?



ERA NIEPEWNOŚCI

� Etat na całe Ŝycie to juŜ 
przeszłość

� Stabilne miejsce pracy w 
duŜych 
przedsiębiorstwach 
naleŜą do przeszłości

To nie teoria!
To JUś się 
dzieje!naleŜą do przeszłości

� Przeciętna kariera 
będzie się składać z 
dwóch, trzech „zawodów” 
wykonywanych u co 
najmniej sześciu 
pracodawców.

dzieje!



ZJAWISKA/TRENDY

� Od masowej edukacji do edukacji 
zindywidualizowanej

� Od edukacji formalnej do wzrostu udziału 
edukacji domowej i pozaszkolnej

� Od edukacji zamkniętej w cykle kształcenia do 
edukacji przez całe Ŝycie
Od edukacji zamkniętej w cykle kształcenia do 
edukacji przez całe Ŝycie

� Od modelu szkoły przekazującej wiedzę do 
szkoły jako miejsca poszukiwania, 
przetwarzania i tworzenia nowej wiedzy. 

� Od kształcenia nauczycieli przedmiotów 
akademickich do kształcenia ekspertów ds. 
uczenia się.



ZJAWISKA/TRENDY

� Od edukacji systemu klasowo-lekcyjnego do 
edukacji hybrydowej (łączenia tradycyjnych zajęć 
z zajęciami w przestrzeni wirtualnej, transmisje 
online)

� Od modelu klasycznej dydaktyki  do 
edutainment. edutainment. 

� Od kształcenia w systemie przedmiotowym do 
kształcenia kompetencji

� Od zarządzania hierarchicznego do kierowania 
zespołowego 

� Od szkolnictwa publicznego do wzrostu znaczenia 
szkolnictwa niepublicznego



POKOLENIE Y

� Nie poznało świata bez Internetu

� Spędza do 72 godzin tygodniowo na forach, 

chatach, komunikatorach

� 90% uwaŜa, Ŝe słuchanie iPoda w czasie pracy 

zwiększa ich efektywność

� Wymagają natychmiastowej ewaluacji



Wyniki badania zrealizowanego na próbie dwóch 
tysięcy rodzicówrodziców pokazały, Ŝe 95% respondentów 
wierzy, iŜ innowacyjne narzędzia - takie jak na 
przykład tablice interaktywne - pomagają dzieciom w 

POKOLENIE Y

przykład tablice interaktywne - pomagają dzieciom w 
szkołach. 77% badanych uwaŜa, Ŝe technologia 
ułatwia dzieciom i młodzieŜy zrozumienie trudnych 
tematów, podczas gdy prawie 2/3 myśli, Ŝe 
korzystanie z komputerów przekłada się na lepsze 
wyniki egzaminów.



Badania wykazały silne związki między 
rozpowszechnieniem komunikacji mobilnej a 
tworzeniem się nowej kultury młodzieŜowej, 
transformacją języka, przemianami kulturowymi 
w dziedzinie organizacji czasu i przestrzeni, w dziedzinie organizacji czasu i przestrzeni, 
zarówno przez jednostki, jak i zespoły ludzkie



POKOLENIE Y - DOBRE WIADOMOŚCI

� Znają się na komputerach.
� Są przygotowani do poruszania się w obszarach

związanych z gospodarką globalną i
róŜnorodnością kulturową.

� Są zorientowani na pracę zespołową.
� Oceniają się w stosunku do swoich rówieśników,
� Tworzą społeczności i duŜo się ze sobą

komunikują.
� Potrafią wykonywać wiele zadań w tym samym

czasie



POKOLENIE Y - … I ZŁE WIADOMOŚCI. 

� Brak im umiejętności samodzielnego podejmowania
decyzji. Rodzice planowali ich Ŝycie w najmniejszych
szczegółach…

� … teraz oczekują tego od pracodawcy. Pracodawca
powinien, więc przejąć „rolę mamy” okazując troskę
wyznaczając cele i pomagając z rozwoju zawodowym.wyznaczając cele i pomagając z rozwoju zawodowym.

� Brakuje im cierpliwości.
� Charakteryzuje ich niŜsza etyka pracy.
� Czasami brakuje im umiejętności interpersonalnych,

popełniają błędy gramatyczne,
� Nie wiedzą jak prowadzić konwersację - trudniej im

rozwiązywać codzienne konflikty.



… I ZŁE WIADOMOŚCI. 

� Nie mają szacunku dla prywatności. Zostali
wychowani w świecie programów typu reality
show, UwaŜają, Ŝe prywatność to zbędnashow, UwaŜają, Ŝe prywatność to zbędna
fanaberia.



� W ciągu ostatnich 2 miesięcy załadowano do 
YouTube więcej filmów niŜ do ABC, NBC, CBS 
(razem, od 1948)

� Te trzy stacje mają 10 mln odwiedzających 
miesięcznie (istnieją prawie od 200 lat)

� 250 mln miesięcznie odwiedza YouTube, 
MySpace, Facebook (Ŝadna nie istnieje więcej niŜ 

POKOLENIE Y

MySpace, Facebook (Ŝadna nie istnieje więcej niŜ 
6 lat)

� 31 miliardów przeszukań w Google miesięcznie
� Ile sms wysyła średnio nastolatek w USA?
� Badania pokazują, Ŝe człowiek będzie miał 10-14 

miejsc pracy przed upływem?
� W USA 1 na 8 małŜeństw poznało się w 

internecie

2.272

38



To nie Narzędzie tworzy 
doświadczenia 
edukacyjne…



... to 
Nauczyciel!



Platforma 

Webquest

Podcast

Komórki 

Picasa

Google 
Earth

Platforma 
edukacyjna Komórki 

GSM

Zasoby w 
sieci

MindMapping

Blogi

© Maciej Winiarek 2009



Wszystko na 
wyciągnięcie 
ręki (palców)ręki (palców)



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

��WebquestWebquest

http://www.webquest.org/http://www.webquest.org/
http://webquest.furgol.org/

Przykłady:
http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/efs/jw/GD/index.htm
http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/efs/a9/IL/index.html



WEBQUEST

1. Temat – naleŜy tu zamieścić temat WebQuest'u, jego adresatów 
oraz autorów.

2. Wprowadzenie spełnia funkcję informującą oraz motywującą 
uczniów. Opis powinien być oryginalny i motywujący, zachęcający 
do pracy, wskazywać na cele i umieścić jego realizację w szerszym 
kontekście procesu dydaktycznego.

3. Zadanie opisuje produkt końcowy. Dobrze zaprojektowane 
zadanie angaŜuje myślenie i twórcze działania ucznia

4. Proces powinien zawierać krótki opis jak przebiega organizacja 4. Proces powinien zawierać krótki opis jak przebiega organizacja 
procesu dydaktycznego grupie w trakcie realizacji WebQuest'u. W 
tym miejscu przedstawiamy kroki jakie uczeń powinien wykonać, 
aby zrealizować zadanie.

5. Źródło to strony internetowe, które uczeń wykorzysta, aby 
wykonać zadanie.

6. Ewaluacja - ocenia rezultaty zadania. Opisz, które produkty 
ucznia oraz procesy będą podlegały ocenie, ewaluacji. Oczywiście 
musi to korelować z zadaniami i czynnościami przewidzianymi do 
wykonania przez uczniów w ramach projektu.

Źródło: webquest.furgol.org



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

��WebquestWebquest

http://www.webquest.org/http://www.webquest.org/

Przykłady:
http://www.zso1.eu/webquest/
http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/efs/a9/IL/index.html



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

��PodcastPodcast ((IPodIPod, mp3), mp3)

Co to jest podkast? W skrócie mówiąc to radiowa 
forma dla bloga lub autorskiej prezentacji forma dla bloga lub autorskiej prezentacji 
dźwiękowej. 

Uczniowie mogą słuchać podkastów wskazanych im 
przez nauczycieli w drodze do domu, w wolnej 
chwili na swoim telefonie komórkowym lub mp3



�� PodcastPodcast ((IPodIPod, mp3), mp3)

� http://podkast.pl
� http://www.polskieradio.pl/podcasting/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podcasting

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

� http://pl.wikipedia.org/wiki/Podcasting



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

�� GSM (telefony komórkowe)GSM (telefony komórkowe)

Rzeczywistość:
� 10.000 godzin spędzonych na grach
� 10.000 godzin rozmów
� 200.000 maili i sms wysłanych� 200.000 maili i sms wysłanych
� 20.000 godzin przed TV
� 5.000 godzin na czytanie



KOMÓRKI – JAK JE WYKORZYSTAĆ W SZKOLE?

1. Matematyka: kalkulator, kalendarz, konwerter 
walut, notatnik, stoper

2. Sztuka – kamera (teatr), aparat fotograficzny, 
mikrofon (muzyka), bluetooth, mp3 (podcast)

3. Przyroda/Nauka – aparat fotograficzny 
(procesy), kamera (eksperymenty), mikrofon, 
bluetooth, nawigacja GPS

4. Języki obce – mikrofon, bluetooth, mp3, sms



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

Darmowe zasoby w sieciDarmowe zasoby w sieci
� Scholaris
� www.flickr.com
� www.animoto.com

I’tunesU� I’tunesU
� Inne



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

��BlogiBlogi

http://www.blog.pl
http://blog.onet.pl/



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

��MindmappingMindmapping

Freemind.lnk



NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI

��Edycja zdjęć, filmów Edycja zdjęć, filmów –– PicasaPicasa



��Mapy Google Mapy Google EarthEarth

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA W EDUKACJI



Stwórz środowisko studistudia twórczegoa twórczego



uczeń w centrum



Nauczyciel jako trener



jest to pokolenie patrzące na świat 
okienkowo, tak jak na ekran. Uczeń siedzi 
przed komputerem i co dwie, trzy minuty coś go 

JAK FUNKCJONOWAĆ: KONFRONTACJA CZY

WSPÓŁPRACA?

przed komputerem i co dwie, trzy minuty coś go 
od niego odrywa. Jak wynika z badań 
amerykańskich i kanadyjskich, moŜe skupić się 
na jednym zadaniu najwyŜej 10-11 minut. 



WNIOSEK

trzeba uczyć modułowo - przeznaczając na 
dane zagadnienie nie więcej niŜ 10 minut i 
zmieniać formy pracy i narzędzia, aby stale 
utrzymać "twórcze napięcie".



JAK FUNKCJONOWAĆ: KONFRONTACJA

CZY WSPÓŁPRACA?

1. Zwiększyć nakłady na szkolenia w zakresie
podstawowych umiejętności takich jakpodstawowych umiejętności takich jak
umiejętność prowadzenia korespondencji,
korzystania ze źródeł ksiąŜkowych.

2. Generacja Y gorzej sobie radzi z
rozwiązywaniem nietypowych,
niestandardowych problemów w miejscu pracy.



3. Wykorzystywać do komunikacji z młodymi
pracownikami media elektroniczne (komunikatory
internetowe, sms-y itd.)

4. Wprowadzić częstsze ewaluacja. To pokolenie
wychowała się na grach komputerowych gdzie na
ekranie gracz przez cały czas widzi, jakie wyniki
osiąga.



5. Zapewnić równowagę pomiędzy Ŝyciem
zawodowym a Ŝyciem prywatnym.

6. Pokolenie Y ceni elastyczny czas pracy.



Grupą wiekową najaktywniej wykorzystującą 
tekstowe, multimedialne i internetowe funkcje 
urządzeń mobilnych są dzieci w wieku 10-15 lat. 
Nastolatki wykorzystują telefony komórkowe 
najbardziej wszechstronnie i kreatywnie. Szybko 
adaptują wszystkie nowe funkcje urządzeń adaptują wszystkie nowe funkcje urządzeń 
mobilnych. To oni pobudzają badania i 
innowacyjność dostawców usług 
telekomunikacyjnych oraz producentów 
telefonów w zakresie nowych 
funkcjonalności i usług.



Największym problemem dla dzisiejszej edukacji 

jest to, Ŝe nauczyciele - cyfrowi imigranci, 

mówiący archaicznym językiem (ery 

przedcyfrowej) usiłują uczyć populację, która 

porozumiewa się zupełnie nowym językiemporozumiewa się zupełnie nowym językiem



TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

W DZISIEJSZEJ SZKOLE

W ostatnim okresie szkoły zaczęły być masowo 
wyposaŜane w pracownie komputerowe i 
internetowe centra informacji multimedialnej. Do 
szkół trafiają komputery stacjonarne, 
przeznaczone dla nich oprogramowanie, do pracy przeznaczone dla nich oprogramowanie, do pracy 
z takimi komputerami szkoli się nauczycieli. 



RODOWICI CYFROWCY

I CYFROWI IMIGRANCI

NAUCZYCIELE
CYFROWI 
IMIGRANCI

� Mają problemy ze 

UCZNIOWIE
RODOWICI 
CYFROWCY

� Potrafią wyobraŜać 
sobie i rozumieć � Mają problemy ze 

zrozumieniem 
wirtualnej 
powierzchni widocznej 
przez okienko ekranu 
przesuwane nad nią. 

sobie i rozumieć 
wirtualną 
powierzchnię 
widzianą przez 
okienko przesuwanego 
nad nią ekranu. 



RODOWICI CYFROWCY

I CYFROWI IMIGRANCI

� Potrafią wyobraŜać 
sobie i rozumieć treść 
długiego, linearnego 
tekstu czytanego z 
ksiąŜki. 

� Mają problemy ze 
zrozumieniem 
długiego i 
skomplikowanego 
tekstu. ksiąŜki. 

� Lepiej rozumieją tekst 
drukowany. 

� Przedkładają tekst 
nad obraz i dźwięk. 

tekstu. 

� Z powodzeniem 
czytają z małego 
ekranu. 

� Przedkładają obraz i 
dźwięk nad tekst. 



� Preferują linearne 
myślenie i szeregowe 
przetwarzanie 
informacji.

� Preferują swobodny 
(hipertekstowy i 
hipermedialny) dostęp oraz 
równoległe przetwarzanie 
informacji.

� Preferują akcydentalne, 

� Preferują cierpliwość, 
systematyczność i 
oczekiwanie 
skumulowanych, 
odroczonych 
rezultatów.  

� Preferują akcydentalne, 
krótkotrwałe uczenie się, 
eksperymentowanie, 
wielozadaniowość, 
oczekują szybkich efektów.  



� Wykorzystują 
podstawowe, 
standardowe funkcje 
posiadanych urządzeń 
mobilnych analogiczne 

� Odkrywają wszystkie 
funkcje posiadanych 
urządzeń, wymyślają 
nowe ich 
zastosowania. 
Traktują nowe mobilnych analogiczne 

do tradycyjnych. 
Traktują nowe 
technologie nieufnie. 

Traktują nowe 
technologie 
kreatywnie, ufnie. 
Posiadane urządzenia 
mobilne traktują jak 
przedmioty bardzo 
osobiste 



UMIEJĘTNOŚCI „SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO”

� selektywne czytanie
� prowadzenie badań
� efektywne prezentacje

� efektywne pisanie 
� sporządzanie notatek
� myślenie w kategorii � efektywne prezentacje

� praca zespołowa
� system mentorski
� organizacja pracy 

własnej
� zasady logiki

� myślenie w kategorii 
systemu

� znajomość komputerów 
oraz Internetu

� samoocena
� samopoznanie



Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do lektury bloga:

EdukcjaPrzyszlosci.blogspot.com

Witold.Kolodziejczyk@eid.edu.pl


