
Z IR ALFA KARTOS VAIKAI 

 

Z karta – pirmoji skaitmeninė karta. 

Alfa kartą nuo jos pirmtakės Z kartos – dabartinių paauglių ir jaunuolių – skiria 

dešimt metų. Vaikai gimę po 2010 metų yra įvardijami kaip alfa kartos vaikai. 

Vadovėlių alfa kartos mokymui nebeužtenka. 

 

Z kartos vaikų bruožai: 

 Jie yra imlūs, judrūs, nuovokūs, smalsūs, atviri ir greiti. Šie vaikai daugelį užduočių daro 

vienu metu ir sugeba išskaidyti savo dėmesį.  

 Z karta ne tik dalinasi informacija, bet ir noriai ją kuria. 

 Itin didelis atvirumas naujoms idėjoms, pagarbumas ir tolerancija bei noras spręsti 

problemas. 

 Dažnai netelpa į jokius standartus ir nusistovėjusias normas. 

 Kiekvienas Z kartos vaikas vertina save kaip unikalų. Nori, kad suaugusieji bendrautų kaip 

su lygiais.  

 Z kartos vaikai nemėgsta prievartos, ilgų pamokslų, griežtų taisyklių ir apribojimų. Su jais 

galima susitarti tik konstruktyviai kalbantis. 

 Būdingas vaikiškas egocentrizmas ir vartotojiškas požiūris į gyvenimą. Visko yra tiek daug, 

kad svarbiausias dalykas jiems – pasirinkti.  

 Linkę labiau individualizuotis, negu įsilieti į kolektyvą. 

 

Alfa kartos vaikų bruožai: 

 Tai nekantrūs vaikai, norintys iš karto patenkinti savo poreikius. Labiausiai iš visų kartų 

reikalaujantys pagarbos sau ir siekiantys būti visur geriausi. 

 Tai technologiškai raštinga karta, nes jau dabar žaidžia su elektroniniais žaislais. 

Technologijų įsigalėjimas turi ir kitą pusę – alfa kartos atstovai mažiau bendrauja tiesiogiai, 

trumpiau išlaiko dėmesį, jiems sunkiau taisyklingai rašyti. 

 Alfa kartos atstovai turi prieigą prie daugiau informacijos nei bet kuri kita karta iki šiol. 

 Bendravimas socialiniuose tinkluose alfa kartai svarbesnis už „gyvą“ bendravimą. 

 Tai vienišių karta, nes ilgas bendravimas socialiniuose tinkluose, priklausomybė nuo 

kompiuterių daro įtaką vaiko vienišumo jausmui. 

 Alfa kartos vaikai – prasmės ieškotojai. Mokantis jiems svarbu tyrinėti ir išbandyti. 

 Mokytojas jiems reikalingas kaip pagalbininkas. Lavinant alfa kartos atstovus svarbu 

bendradarbiauti. 

 Alfa kartos atstovai kaip ir Z kartos yra multiatlikėjai, jiems nesunku vienu metu daryti kelis 

darbus. Jiems daug sunkiau ilgai susitelkti ties viena veikla. 

 Tai emociškai jautresni ir uždaresni vaikai, todėl svarbu daug dėmesio skirti jų bendravimo 

įgūdžių ugdymui. 

 

Kiekviena karta verta pagarbos bei susižavėjimo. Mes visi turime vertybių ir tikslų atspindinčių 

savą laikmetį. Tik pažinę vieni kitus patys tapsime geresni. Ir visi galime būti laimingi. 

Stenkimės vieni kitus pažinti ir suprasti! 

 

Parengė socialinės pedagogės pagal: 

 http://psichika.eu/blog/alfa-kartos-vaikai/  

http://www.gyvenimoguru.lt/straipsniai/kartu-polilogas-kaip-ugdyti-siuolaikines-kartas/  

https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/alfa-karta-vadovelius-keicia-interaktyvios-kedes-

edukaciniai-konstruktoriai-ir-skaitmenines-uzduotys.d?id=76429735 
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