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IX. Medzinárodný ekumenický workshopIX. Medzinárodný ekumenický workshop
11. september 2010, Banská Bystrica11. september 2010, Banská Bystrica

Od generácie          ku generáciiOd generácie          ku generácii n   

PaedDr. Noema Brádňanská Ondrášek, PhD.PaedDr. Noema Brádňanská Ondrášek, PhD.

... je príjemné vás znovu stretnúť... je príjemné vás znovu stretnúť

... Bohu vďaka za VÁS                 ... Bohu vďaka za VÁS                 
a vašu úžasnú prácua vašu úžasnú prácu

nbradnanskanbradnanska@@gmail.comgmail.com
nbradnanskaondraseknbradnanskaondrasek@@gmail.comgmail.com
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11.. KtoKto sasa vámvám prihováraprihovára aa zz akejakej pozíciepozície

22.. „Generáci„Generáciee““

33.. PrehľadPrehľad generáciígenerácií

44.. GeneráciaGenerácia YY

“kultúrne generácie“ - jedinečné identity

Generácia = „skupina ľudí narodená v približne 
rovnakom časovom úseku, ktorá zdieľa podobnú 
kultúrnu skúsenosť a má podobné 
charakteristiky“

Mená generácií – sú dielom populárnej kultúry 
a vyvíjajú sa. 

Niektoré vznikli na podklade historických udalostí, 
iné vďaka rapídnym sociálnym a demografickým

zmenám, ďalšie pretože sa významne otáčal 
kalendár.

- poznanie a porozumenie PROSTREDIU
- poznanie a porozumenie GENERÁCII
- porozumenie SEBE

- prekrývanie
- nadväznosť 
- zovšeobecňovanie, šablóny
- Západný vs. Východný svet
- postkomunistická Európa 

Generácia svetových vojen

G.I. Generácia, the Greatest Gen
1901-1924/28
1.svetová vojna

Stavitelia (Builders)

Tichá generácia
1924/28-1945/46

Veľká hospodárska kríza, rádio

Baby Boomers 1946-1963/64
Vietnam, 2.svetová vojna, TV, Mesiac

Generácia X

13. generácia

Baby Busters

1961/64-1980/83
Kennedyho vražda, Studená vojna, AIDS

Generácia Y

Generácia Milénia
1982/84-2000/02

Kolumbijský masaker, 9/11

Generácia Z

iGen
2000/02-2009

9/11, Ekonomická kríza, Obama

Generácia Alfa 2010 - ...
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HODNOTY Stavitelia Boomers Gen X Gen Y

RODINA blízkosť rozptýlenosť „kľúč na krku“ strata štruktúry

MAMA v domácnosti pracujúca slobodná slobodní M/O

PENIAZE šetri si teraz
nakupuj 

dnes
chcem to hneď

dostanem to 
hneď (online)

NAKUPOVANIE hotovosť kreditka zápas online

PRACOVNÝ
ŠTÝL

tímová práca
osobné 

naplnenie
váhavá/rozpol-

tená lojalita
tvorba siete
(networking)

HUDBA
Big Band

Swing
Rock’n’Roll

alternatívny
štýl, Rap

rôznorodá

ŠATY formálne neformálne bizarné všetko sa hodí

VLASY krátke dlhé akékoľvek farebné

TECHNOLÓGIA
posuvné 
meradlo

kalkulačka počítač Internet

VOJNA vyhrať vojnu
Prečo 
vojna?

dávať pozor bez víťazstva

MORÁLKA puritánska sensuálna opatrná tolerantná

http://pewresearch.org/millennials/quiz/

sebaistá ochraňovaná otvorená
optimistická

pozitívna
realistická

tolerantná
orientovaná

na úspech
vzdelaná priateľská rešpektujúca

podnika-

teľská
diverzita protiklady fragmentácia

zásadovosť

oceňovanie

„multi-“ „post-“
zdravý 

zdravotný štýl
inteligencia

dobrovoľ-

níctvo

technológie

médiá
glokalizácia mozaika potenciál možnosti

kompart-

mentalizácia

grafika

vizualizácia

plánovanie

rozvrh

kolaborácia

spolupráca

životná

vyrovnanosť

agnosticiz-

mus

liberálna i 

konzerv.
ageizmus

bez

hraníc

závislosť

vs. nezávisl.

skúsenosť
občianska

zodpovednosť

rýchlosť

zmien
network

komercio-

nalizmus

BUDEŠ 
UČITEĽOM

alebo

?
?

EXODUSUEXODUSU EXILUEXILU

BohBoh nádejenádeje nechnech vásvás naplnínaplní všetkouvšetkou radosťouradosťou a a pokojompokojom vovo viereviere, , 
abyaby steste v v silesile DuchaDucha SvätéhoSvätého oplývalioplývali nádejounádejou..

(Rim 15, 13)(Rim 15, 13)


