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Minden változik… 
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Legek generációja 

 

 

 

10 LEG! 
 A világ legelső globális nemzedéke! (ugyanazon a zenén, 

filmen, ételen, divatirányzaton nőnek fel) 
 A legkisebb létszámú nemzedék (nyugaton) 
 A legoktatottabb nemzedék (legtöbb diplomás) 
 A legkisebb családokba született nemzedék 
 A legidősebb anyák nevelik őket 
 A leghosszabb várható élettartammal rendelkeznek 
 A legnagyobb arányú munkanélküliség vár rájuk 
 A legmobilabbak 
 A legvizuálisabb generációs 
 A legtöbbször váltanak majd munkahelyet életük során 

 

 
 
 

 









Z-generáció és fegyveres erők 
• értenek a technológiához  

• cyber hadviselés, digitális bennszülöttek 

• erős függetlenségi vágy  - szabályok relativizálása 

• erős mobilitási vágy 

• csoportmunka fontossága, összetartozás érzése 

• cél- és sikerorientáltak 

• értékrelatív gondolkodás 

• virtuális ÉS valós közösségekben gondolkodnak 

• társas életüket a széles nyilvánosság előtt élik 

 

 

 



Z-generáció jellemzői 
• gyorsan döntenek, kevésbé kételkednek saját képességeikben 

• magukban bíznak, nem a körülöttük levő világra 
támaszkodnak 

• erős vizuális élményeik vannak  

• nem félnek a változásoktól 

• együttműködők, innovatívak, szeretik a kihívásokat 

• türelmetlenek 

• hatékonyabban működnek hálózatban 

• erős egymástól tanulás, a legerősebb kortárscsoport hatás 

• kevésbé lojálisak  

• intézmények iránt bizalmatlanok, minél távolabb van, annál 
inkább! 

 

 

 

 

 



Aktív korosztályok összetétele 



Köszönöm a figyelmet! 

Már 8 évesek az első Alfák… 


