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GENeracja Z 

 

 Wiek XX zapewne był najbardziej bogaty w wynalazki technologiczne, których zadaniem 

jest ułatwiać ludziom życie codzienne. Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na moment, w którym 

człowiekowi dodano skrzydeł i w końcu mógł wzbić się w powietrze.  Kolejnym ciekawym 

wynalazkiem jest telewizor, który nie tylko zapewnia nam codzienną rozrywkę, ale również otwiera  

oczy na świat, w którym żyjemy. Dzięki niemu w 1981 roku Polacy zostali  poinformowani o 

wprowadzeniu stanu wojennego w kraju. Z pewnością była to druzgocąca wiadomość. Natomiast w 

marcu 2021 roku w Polsce ogłoszono kwarantannę narodową, której większość z nas nie dowierzała. 

Niestety szybko okazało się, że ten stan potrwa dłużej, niż mogliśmy się spodziewać. Właśnie 

wtedy stało się to, o czym wiele pokoleń mogło tylko pomarzyć – edukacja online.  Owszem na 

początku - pomimo śmiertelnego zagrożenia -  uczniowie byli zadowoleni i cieszyli się, że będą 

mogli odpocząć od chodzenia do szkoły. Z czasem stało się to uciążliwe i monotonne. 

 Jak wygląda dzień online students ? Pobudka kilka minut przed lekcją, bardziej ambitne 

osoby wstają nieco wcześniej, aby piżamę zmienić na luźne ubrania i wykonać poranną toaletę. 

Wszystkie lekcje oraz wykłady odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams - która w wolnym 

tłumaczeniu oznacza zespoły. W ten sposób uczniowie oraz studenci mają możliwość nauki oraz 

kontaktu z nauczycielami i wykładowcami. Całość jest zwieńczona planem zajęć, według którego 

lekcje trwają krócej, zaś przerwy zostały wydłużone. Właśnie tutaj formalności się kończą, 

rozpoczyna się zaś wybór jednostki. Zdecydowanie większy luz mają uczniowie, od których nie 

wymaga się pokazywania na kamerce ( choć ci, którzy się pokazują, wcale nie muszą mieć gorzej).  

Czas trwania lekcji to zupełna dowolność w działaniu. Biurko zamienione na bufet, ciepły pokój, 

wygodne krzesło lub łóżko – ,,do wyboru, do koloru”. Przerwa na toaletę również wtedy, kiedy 

potrzeba. Strój i wygląd – zależą od chęci i nastroju.  Letnie dni można spędzać w ogrodzie, 

zimowe – w kocu z aromatyczną herbatą. . W najbardziej skrajnych przypadkach można gotować 

obiad, iść wziąć szybki prysznic, grać w gry lub …  pójść spać.   

 Zdecydowanie raźniej jest słuchać wykładu nauczyciela  w sprzyjającym otoczeniu. A co, 

jeśli otoczenie nie sprzyja? No cóż, nieraz są to odgłosy przejeżdżających aut, nieraz zwierząt: psa, 

kota lub koguta. Innym razem może być to mama wchodząca do pokoju zbyt często lub młodsze 

rodzeństwo, któremu ewidentnie nie podoba się wszechobecna cisza  

 Czas pandemii to zdecydowanie dziwny czas, musimy być odpowiedzialni sami za siebie. 

Dopiero teraz widać ,jak ciężko musimy pracować i jak bardzo nauka jest przytłaczająca, kiedy nie 

mamy kontaktu z rówieśnikami. Siedzimy w naszych pokojach kilka godzin przy zajęciach, później 

spędzamy czas przed laptopami, odrabiając zadania domowe online, a na koniec idziemy odpocząć. 

Zero rozrywki. Nikt z nas nie chce spędzać kolejnych godzin przed ekranem. Ogarnia nas nuda. 

Wcześniej naszym obowiązkiem było chodzenie do szkoły, gdzie byliśmy skazani na kontakt z 

ludźmi, czy tego chcieliśmy czy nie. Dlatego większość czasu po szkole spędzaliśmy w wirtualnym 

świecie. Mogliśmy wtedy zresetować nasze młode umysły i odpocząć. Teraz jest odwrotnie, 

jesteśmy zmuszeni do siedzenia w internecie w czasie, który w normalnych warunkach 

spędzilibyśmy  ze znajomymi lub poświęcali swoim pasjom. Ten układ byłby moim zdaniem 

całkiem rozsądny, jednak na tą chwilę nie możemy z nikim się spotykać, a brak kontaktu jest bardzo 

uciążliwy. 

 Czy nadejdzie lepszy czas? Miejmy nadzieję, że wkrótce. Wielu uczniów przyznaje, że ma 

duże braki w nauce przez brak samodyscypliny i zaangażowania. Wiele młodych osób martwi się 

też o matury, które z powodu reformy szkolnictwa, będą trudniejsze. 


