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Močiutės nuotraukų 

albumas 

• 1938 m. Pirma klasė (1 

nuotrauka) 

• 1949 m. Mokyklos 

baigimas (2 nuotr.) 

• 1954 m. Universiteto 

baigimas (1 nuotr.) 

• 1955 m. Vestuvės (3 

nuotr.) 

Anūkės nuotraukų 

albumas 

• 19 val. 38 min. Atėjau į 

kavinę (29 nuotraukos) 

• 19 val. 41 min. Atnešė 

valgiaraštį (12 nuotr.) 

• 19 val. 51 min. Atnešė 

maistą (44 nuotr.) 

• 20 val. 20 min. Valgau 

desertą (31 nuotr.) 

• 20 val. 27 min. Atnešė 

sąskaitą (22 nuotr.) 
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Karta 

• Karta arba kohorta: 

• Grupė žmonių kuriuos sieja gimimo data bei 

esminiai įvykiai, nutikę kritiniais jų vystymosi 

laikotarpiais.  

• Šie įvykiai  

– suformavo panašias vertybių sistemas, požiūrį bei 

gyvenimo patirtį.   

– lemia kartų skirtumus. 

Kupperschmidt, 2000 , Strauss ir Howe, 1991; Thau ir Heflin, 1997; Jurkiewicz ir Brown, 1998; 

Mannheim, 1972; Smola ir Sutton, 2002  raialo@ism.lt 3 



? 

• Jei Jums reikia informacijos iš draugo ar 

kolegos, kokiu būdu norėtumėte ją gauti: 

A. Laišku 

B. Telefono skambučiu 

C. Elektroniniu paštu 

D. SMS žinute 

E. Facebook messanger’iu 
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Kartų skirstymas 

Kartų pavadinimas  Kartų gimimo 

laikotarpis 

Prarastoji karta (Lost Generation)  1883–1900  

Didžioji karta (Greatest Generation)  1901–1924  

Tylioji, tradicinė karta (Silent Generation)  1925–1942  

Kūdikių bumo karta (Baby Boom 

Generation)  

1943–1960  

X karta (Generation X)  1961–1981  

Y/Tūkstantmečio karta (Y/Millennial 

Generation)  

1982–2004  

1980–1995  

Z/Interneto karta (Z/ Homeland Generation) 2005 – 2023  

2000 – 2025  

1995 – 2007  Strauss ir Howe (1991) ir kt. raialo@ism.lt 5 



Kas lėmė kartų formavimąsi 

Kūdikių bumo 

karta 

X karta Y karta Z karta 

Kenedis, 

kontracepcija, 

televizija, Bitlai 

Šaltasis karas, 

M.Tečer, 

F.Mitterrandas, 

G.Kohlis, 

Žvaigždžių karai, 

roko muzika, 

Europos 

sąjunga, 

automobilinės 

kelionės 

Kompiuteriai, 

internetas, 

mobilusis ryšys, 

trumposios 

žinutės, 

kompiuteriniai 

žaidimai, 

visuotinis 

atšilimas, 

Facebook, 

pigios avia 

kelionės 

Ekonomikos 

krizė, pirmasis 

juodaodis JAV 

prezidentas, 

smurtas 

mokyklose, 

planuojama 

kelionė į Marsą, 

tos pačios lyties 

žmonių 

santuokos 

Steelcase (2009), Anatole (2013) raialo@ism.lt 6 



Y ir Z kartų bruožai (1) 

• Technologiškai išprusę  

– Nematė gyvenimo be interneto, iPhone ir socialinių 

tinklų 

– Nuolatos „sėdi“ visuose socialiniuose tinkluose (ne 

tik facebook‘e).  

– Technologijos jų akyse paseno. Todėl jie mokosi 

patys – pvz. youtube video „kaip pasigaminti ... 
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Y ir Z kartų bruožai (2) 

• Informacijos valdymas: 

– Geba informaciją rasti greitai 

– Multitasking‘as 

– Crowdsoursing‘as 

– Stebėdami tiek daug informacijos šaltinių jie įprato 

skaityti paviršutiniškai 

– Dėmesį sulaiko trumpam (jiems kuriamos 

reklaminės žinutės trumpėja) 
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Y ir Z kartų bruožai (3) 

• Gyvenimo būdas: 

– Nekantrūs. Visko nori greitai – „čia ir dabar“ 

– Taupūs ir (ne)racionalūs (leidžia pinigus iPhonui, bet 

filmus ir dainas siunčiasi nemokamai) 

– FOMO – fear of missing out 

– Fun – namuose, mokykloje, darbe 

– „Like“ 

– Mažiau linkę vartoti alkoholį, narkotikus ir rūkyti 
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Y ir Z kartų bruožai (4) 
• Požiūris į darbą: 

– Darbe tikisi globojančio, ugdančio, palaikančio 
vadovo 

– Darbe nori turėti „fun“ aplinką 

– Daugelis nori kurti savo verslus, o ne dirbti didelėse 
korporacijose 

– Tikisi savo hobį paversti verslu 

– Mano, kad karjeros sėkmę lems ne kvalifikacija, o 
pažįstamų tinklas 

– Dažnai savanoriauja 

– Pvz. Jei atlyginimas būtų toks pat, 25 proc. dirbtų 
smagiausioje kompanijoje (most fun), 22 proc. 
novatoriškiausioje, 21 proc. - etiškiausioje 
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Komunikacija su Y ir Z kartomis 
• Pasinaudokite jų stipriosiomis pusėmis: 

– Technologijos 

– Socialiniai tinklai 

– Noras bendrauti per medijas 

• Būkite „visuose ekranuose“ (iki 5 ekranų Z kartai) 

• Žinutės apgalvotos: trumpos ir taiklios (venkite 

nereikalingos informacijos) 

• Tekstas kartu su simboliais ir paveikslais 

(emoticons ir emojis: 😄, 👧, 🐘, 📞) 

• Galimybė komentuoti, sekti, „laikinti“ 

• Kūrybiškas požiūris ir žaismingi elementai 
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Ačiū už dėmesį! 

 

Jei kils klausimų: raialo@ism.lt 
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