
Budowanie relacji
Pokolenia X,Y,Z i ALPHA



Różnice między pokoleniami

 Rzeczywistość i oferowane przez nią możliwości sprawiają, że 
każde pokolenie buduje swoje priorytety opierając się na 

innych podstawach. 

 Osoby żyjące w konkretnych czasach muszą dostosować się 
do tempa rozwoju nauki i techniki, a co za tym idzie również 

zmian zachodzących zmian na rynku pracy 

 Aby ułatwić określanie konkretnych pokoleń i ich specyfiki, 
wyodrębniono je i nazwano literami X, Y i Z.



Pokolenie X

Metryka Ludzie urodzeni w latach ok. 1965–1984

Stosunek do pracy To generacja, dla której praca była i jest najważniejsza, choć

docenia równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Stosunek do 

technologii

Opiera się na odbieraniu poczty elektronicznej, niewielkiej

aktywności na portalach informacyjnych, korzystaniu

z wyszukiwarek i bardzo śladowego użytkowania mediów

społecznościowych (typu Facebook)



Pokolenie Y

Metryka Ludzie urodzeni w latach ok. 1984 -1994 

Stosunek do pracy Skoncentrowani na możliwościach rozwoju swoich umiejętności.

Są gotowi poświęcić swojej pracy około 8 godzin dziennie,

ale cenią swój wolny czas i strzegą go. Po około dwuletnim
okresie zatrudnienia u jednego pracodawcy potrzebują zmiany

środowiska.

Stosunek do 

technologii

Cechuje ich uzależnienie od wygodnego i szybkiego

otrzymywania informacji za pośrednictwem Internetu. Chcą

współtworzyć zawartość z innymi użytkownikami sieci. Chętnie
dzielą się treściami za pomocą mediów społecznościowych.



Pokolenie Z

Metryka Ludzie urodzeni pod koniec lat 90-tych

Stosunek do 

technologii

Nie znają świata innego niż tego wypełnionego mediami

społecznościowymi, Internetem i nowinkami technologicznymi.

Niemożliwe dla nich nie istnieje. Cenią sobie swobodę
możliwości, na wzór tej jaką daje im wirtualna rzeczywistość.

Mimo, że mają dostęp do wszelkich możliwych informacji to

rzadko z nich nie korzystają.



Pokolenie ALPHA

Metryka Ludzie urodzeni po 2010 roku

Stosunek do 

technologii

Pokolenie, którego każda sfera życia jest i będzie

podporządkowana technologiom cyfrowym. W związku z tym

prawdopodobnie będzie to najbardziej wykształcone (dzięki
wydłużonej edukacji on-line) i cyfrowo zaawansowane

pokolenie, pokolenie również najbardziej przedsiębiorcze.



Wady i zalety

 Dzieci, które od urodzenia są otoczone nowymi

technologiami, traktują je jako naturalne narzędzie,

niezbędne im do życia.

 Dzięki „cyfrowemu” podejściu do świata całkowicie

zmienia się dla nich definicja komunikacji międzyludzkiej.

 Stają się niecierpliwe i oczekują natychmiastowych

efektów, w związku z czym mogą występować u nich

problemy z nauką, mową, a nawet obniżone

samopoczucie psychiczne.



Wady i zalety

Pokolenia Z i ALPHA posiadają jednocześnie

potencjał, który można odpowiednio ukierunkować

wykorzystując ich:

innowacyjność i kreatywność  



Wady i zalety

Możliwości ludzi należących do tzw. „cyfrowych pokoleń”

opierają się również na:

 Umiejętności znajdowania praktycznych rozwiązań

problemów

 Zdolności dostosowywania stawianych przed nimi

wymagań do własnych potrzeb

Cechy te sprawiają, że młodzież skupia się na tym, co ich 

zdaniem naprawdę przyda im się w życiu. 



Wady i zalety

Aby umożliwić młodym ludziom rozwój (zamiast go 

hamować i zmuszać do powrotu do wzorców 

minionej epoki) konieczna jest współpraca 

środowiska domowego i szkolnego, które 

równocześnie powinny się 

unowocześniać



Czy komunikowanie się pokoleń jest 

możliwe?

76 % badanych uważa, że wielopokoleniowość generuje

konflikty, najczęściej z powodu stereotypowych

ograniczeń:

 Starsi chcą być autorytetami, lecz często nie umieją

przekazać wiedzy

Młodsi nie potrafią zrozumieć, dlaczego starsze

pokolenia nie chcą korzystać z ich umiejętności

opartych na nowoczesnych technologiach



Czy komunikowanie się pokoleń jest 

możliwe?

Jeżeli pragniemy ustalić zasady odpowiadające każdej ze

stron musimy zatem przede wszystkim:

 Dopuścić możliwość wzajemnego czerpania

z umiejętności innych pokoleń

 Zaakceptować trwający nieustannie proces zmian
społeczno-technologicznych

 Zdobyć się na otwartość i elastyczność, która jest istotna
w postrzeganiu każdej generacji



Opracowanie - Katarzyna Cynowska, na podstawie:

 Jeziorska Beata, Pokolenie XYZ i ich współpraca- nowe wyzwanie dla

nauczycieli. Instytut Kształcenia EKO –TUR

 Roguska Agnieszka, iGeneration. Język komunikacji i konsekwencje

budowania relacji z innymi pokoleniami „X” i „Y”. Repozytorium

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


