
„Azt szokták mondani, hogy a Z-sek digitális bennszülöttként folyton a telefonjukon 
lógnak. Nos, valóban géppel a kezükben nőttek fel, de amikor ilyeneket mondunk, 
hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi is ott voltunk, mi adtuk a telefont a kezükbe, 
és nekünk is gép volt a kezünkben: ott volt az asztalon a mobilunk, később az 
okostelefonunk, laptopon dolgoztunk a nappaliban vagy filmet néztünk rajta, és 
válaszoltunk az üzenetre, amikor úgy adódott. Tudomásul kellene végre venni, hogy a 
Z-sek nem rosszak, nem önzők, hanem MÁSOK.” 

Ezt mondja Steigervald Krisztián a mai tizenévesekről, azaz a Z generációról. A 

generációkutató március 20-án tartott előadást iskolánkban a Bolyais Szülők 

Egyesületének szervezésében. A szuggesztív, humort sem nélkülöző estén kiderült, 

hogy bár ma hat generáció él egymás mellett, már nem működik a hagyományos 

mintaátadás. A mai gyerek már nem apjától tanulja meg a biciklilánc felszerelését, 

hanem bizony a Youtube-ról. De ez nem feltétlenül baj! A mostani szülőknek, az X 

generációnak kell megtanulnia azt a fajta önismeretet, mely a digitális kor 

gyermekeihez jó eszközöket adhat Vonatkozik ez persze a pedagógusokra is, akik 

nehezen tudnak igazodni az okoseszközökön  élő diákjaikhoz.  

A kutató szerint nincs jobb vagy rosszabb igazság, nincs jobb vagy rosszabb 

generáció, az együttélést, az önismeretet, és a fejlődéshez való felzárkózást kell 

megtanulnia mindenkinek. 

„Nemcsak azért nincs okunk és jogunk azt állítani, hogy az ő kapcsolati hálójuk 
rosszabb lenne a miénknél, mert nem áll még erre elegendő információ a 
rendelkezésünkre, hanem azért sem, mert az e fölött aggódó X-es némiképp fura képet 
mutat. Vajon nem látunk-e körükben kismillió válást, vajon nem igazi X-es találmány-
e a második család (nagy gyerekek, válás, fiatal feleség, új gyerek), és vajon nem 
szűnnek-e meg a köreikben évtizedes barátságok politikai viták miatt? De igen, és még 
folytathatnánk a sort az X-esek drámáival. Be kell látnunk, hogy a Z-s szüleinek 
személyes találkozásokon alapuló kapcsolatrendszerét is kikezdi az idő és a sokféle 
külső hatás. Miért nem magatok miatt aggódtok inkább, gondolja ilyenkor a Z-s, és 
nem ok nélkül.     

Steigervald Krisztián előadásai megtalálhatók a Youtube-on is, itt pedig egy írása a Z 

generációról: https://wmn.hu/wmn-life/49154-ertsd-meg-a-gyereked- 


