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Viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje ir medijose skiriama labai daug dėmesio taip vadinamos 

tūkstantmečio arba dar vadinamos Y kartos (gimusieji 1982 – 2000 m.) savybėms, jų tikslams, 
poreikiams ir dominavimo darbo rinkoje įvaizdžiui. Plačiai aptariamas Y kartos gebėjimas 
naudotis technologijomis, kurias jie turėjo nuo pat gimimo bei jų šiuolaikiškas atsainumas, 
nenoras įsipareigoti ilgai vienai ar kitai organizacijai, spontaniškumas bei kūrybiškas 
savanaudiškumas, kuriant savo karjerą ir žengiant tobulėjimo bei darbo pasaulio keliu. 
Piešiamas šios, tūkstantmečio, kartos dominuojantis paveikslas bei  didžiulės senėjančios 
kūdikių kartos, gimusios po Antrojo pasaulinio karo iki maždaug šeštojo praėjusio amžiaus 
dešimtmečio, įtaka, tuo pačiu labai nuvertinant tarp jų esančios X kartos savybes ir galimybes. 
Tad jei jums tarp 35 – 58 m., vadinasi sąlyginai jus galima priskirti X kartai, o darbo pasaulyje 
dar turėtumėte nusiteikti aktyviai veikti ateinančius 10-30 metų.  

X karta, it vidurinysis vaikas šeimoje, nesulaukia deramo dėmesio, kurio galėtų 
būti verta dėl daugybės savo gerųjų savybių ir stipriųjų pusių, juolab, kad paskutinėms kūdikių 
kartos kohortoms išeinant į pensiją, o tūkstantmečio Y kartai dar tik ateinant į darbo rinką, X 
karta sudaro darbo pasaulio daugumą bei užima vadovaujančias pozicijas. Didelis „Global 
Leadership Forecast 2018“ tyrimas apėmęs 25 000 vadovų iš 54 šalių ir 26 veiklos sričių 
parodė, kad X kartos vadovai užima 51 proc. vadovaujančių pozicijų visame pasaulyje (Neal & 
Wellins, 2018). Turėdami maždaug 20 metų patirties darbo rinkoje, jie turi potencialą užimti 
praktiškai visus vadovaujančius postus. Be to, šis tyrimas paneigė mitą, kad X kartos žmonės 
atsilieka technologijų valdymo srityje – 54 proc. X kartos atstovų kaip ir 56 proc. Y kartos 
atstovų prisipažino gerai išmanantys technologijas. 

 

Mokosi ir tobulėja  
 

 X kartos žmonės būdami vaikais ir paaugliais patyrė šaltojo karo įtampą, vėliau 
– terorizmo atakų siaubią ir ekonominį nuosmukį, o kartu išgyveno masinį internetinės ir 
socialinės žiniasklaidos pakilimą bei karjeras, šeimas bei pasaulėžiūrą pakeitusį informacijos 
amžiaus atsiradimą. Tai suformavo išskirtines šios kartos vertybes bei požiūrį į švietimą ir 
mokymąsi visą gyvenimą. Mičigano universiteto tyrimas 2013 m. parodė, kad didelė dalis X 
kartos atstovų švietimą ir mokymąsi suvokia mokymosi visą gyvenimą prasme, o ne kaip 
baigtinį ar vienkartinį tikslą, o palyginus jų švietimo pasiekimus su vyresne arba jaunesne 
karta, aiškėja, kad jų pasiekimai aukštesni, kaip ir įgyta daugiau bakalauro ar magistro 
lygmens išsilavinimo (Why Generation X..., 2015). X karta tiki, kad mokymasis yra natūrali jų 
gyvenimo dalis, o ne vienkartinis siektinas tikslas. Šioje greitai kintančioje ekonomikoje ir 
kultūroje jų noras mokytis ir tobulėti skatino ieškoti ir rasti naujų būdų ir galimybių tobulėti.  

Jei Kūdikių karta labiau skaito knygas, laikraščius, žiūri televiziją ir mėgsta gyvą 
bendravimą susitikus, o Y karta beveik visą informaciją gauna iš skaitmeninių šaltinių, tai X 
karta jaučiasi pakankamai gerai naudodami tradicinę žiniasklaidą ir skaitmeninę informaciją. 
Jie sumaniai naudojasi neformalaus ir savaiminio mokymosi galimybėmis kasdieninėje 
aplinkoje darbe, būdami tėvais ar bendruomenės nariais: kalbėdamiesi su draugais, šeimos 
nariais, bendradarbiais, savo srities specialistais, skaito knygas ir žurnalus, lankosi muziejuose 



 
 
 

 
 3 

 
ar bibliotekose. Toks nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo būdas yra įprastas ir priimtinas X 

kartos atstovams, kurie turi išsilavinimą, yra aktyvūs piliečiai ir nenustoja norėti augti ir 
tobulėti.  

Potencialas 

Vyriausieji X kartos atstovai darbo rinkoje bus dar mažiausiai 10 metų, o 
jauniausieji – daugiau nei 30 metų, tad reiškia, jog X kartos darbuotojai ir vadovai sudarys 
stuburą daugelyje organizacijų. Vien dėl šios priežasties verta pažvelgti į šios kartos turimą 
žmogiškąjį potencialą. Šios kartos žmonės yra labiausiai verslūs, turi puikius gebėjimus, yra 
disciplinuoti ir valdo savo emocinį intelektą – kas yra didžiulis turtas dirbtinio intelekto ir 
robotizacijos laikais. Mat ši karta jau yra supratusi, jog turės mokytis visą gyvenimą, tad 
gebėjimų atnaujinimas ir tobulėjimas jiems yra natūralus ir įprastas dalykas.  X kartos 
žmonėms yra būdinga (Kappadath, 2017) nepriklausomybė, sumanumas, vidinė motyvacija, 
gebėjimas prisitaikyti, pragmatizmas bei skeptiškas požiūris į valdžią, siekiant asmeninio 
gyvenimo ir darbo balanso. X karta netrukus bus vienintelė liudininkė to, koks gyvenimas ir 
darbas buvo be technologijų. Tad dabar, kai inovacijų skvarba ir kaita yra tokia didžiulė, jog 
netikrumo suvaldymas tampa kasdienine būsena, o sklandus daugelio veiklos sferų 
funkcionavimas netrukus didžiąja dalimi priklausys nuo X kartos specialistų, kurie vis dar 
vertina koncentravimąsi į vieną ar kitą klausimą, discipliną, kantrybę ir vėlesnio atlygio 
sampratą,  būtent toks savybių ir nuostatų rinkinys sudaro puikų stabilumo pagrindą 
netikrumo ir pokyčių laikais.  

Stabilumas šiuo atveju nėra stagnacija, o pasirengimas bandyti vėl ir vėl, kol jų 
žinomi veikimo būdai taps tinkami naujam kontekstui, įvaldant technologijų galimybes taip, 
kad jos ne išvestų veiklą iš pusiausvyros, o leistų elgtis inovatyviai jiems žinomų struktūrų 
ribose. X kartos atsakas į netikrumą, pokyčius ir inovacijas suvokiamas per poreikį nuolat 
mokytis, atnaujinant savo žinias ir gebėjimus, o tai regis yra puiki ir ilgalaikė strategija sėkmei 
ir adaptacijai pokyčiams bei jų proaktyviam kūrimui ateityje.  

Smulkaus verslo savininkai daug investuoja į skaitmeninių gebėjimų tobulinimą, 
ir tai suvokia ne kaip išlaidas, o būtent – investicijas į būsimas pajamas ir inovatyvius 
sprendimus savo veikloje. Jie suvokia, kad prekybos ir paslaugų gavimo žemėlapis keičiasi, 
klientai turi kitokius lūkesčius, tad stovėjimas ir nieko nedarymas arba darymas taip pat, kaip 
ir anksčiau, yra kelias į nebūtį. Būtent X karta jau suprato, kad nenuilstamas siekis tobulėti yra 
jų kelias į sėkmę. O jų vis tobulinami gebėjimai, ištvermė ir disciplina padeda geras idėjas 
paversti stipriu komerciniu turtu.  

Skaitmeniniai pokyčiai veda organizacijas į naujus santykius su klientais, 
vartotojais ar besimokančiaisiais, kai technologija nebėra vien tik verslo ir veiklos priemonė, 
bet ir terpė, kurioje vartotojai susiduria su prekiniu ženklu ir jų paslaugomis. Tad skaitmeninis 
raštingumas jau yra toks pat svarbus gebėjimas kaip ir gebėjimas bendrauti.  X kartos atstovai 
sėkmingai prisitaiko prie kintančios situacijos ieškodami reikiamų žinių ne tik eidami į 
mokymus, bet ir diskutuodami teminėse grupėse socialiniuose tinkluose, klausdami kitų 
patarimo, naudodami bendradarbystės erdves, kur natūraliai buriasi tinklai, lankosi kontaktų 
mezgimo renginiuose, kur domisi sėkmingu socialinių tinklų ar lėšų generavimo  kampanijos 
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paleidimu, ieško sprendimų sukurti unikalias patirtis klientams atsveriant dirbtinio intelekto 

sprendimus. 

Plečiantis dirbtinio intelekto panaudojimui, ateities darbai reikalaus turėti 
universalių perkeliamų gebėjimų, tokių kaip kūrybiškumas, problemų sprendimas, empatija, 
kritinis mąstymas, o būtent X karta pasižymi gerai išlavintu emociniu intelektu, kuris tampa 
puikia atsvara robotams. Tokių profesionalų, galinčių išjudinti inovacijų, verslumo ir 
kūrybiškumo galimybes organizacijose, poreikis didėja, o kūrybiška ir kartu disciplinuota X 
karta tai gali pasiūlyti. Nes dabar inovacija nebūtinai reiškia sukūrimą ar atradimą kažko 
naujo, bet dažnai tai tampa jau esamų išradimų pritaikymas naujai susiformavusiems 
poreikiams ar galimybėms (Kappadath, 2017). Pavyzdžiui, Apple kompanija neišrado nei 
mobiliojo telefono, nei interneto, tačiau sukūrė galimybes šias dvi technologijas pasiūlyti į 
vartotojo rankas, taip pakeisdami ištisą būdą pasaulyje veikti, dirbti, bendrauti ir komunikuoti. 

Toks pokytis paprastą skaitmenizaciją pavertė inovacija, priversdama įmones, 
organizacijas ir profesionalus iš esmės peržiūrėti jų veiklos, verslo ir komunikacijos būdus. 
Tačiau žinutė išlieka ta pati  - kiekviena karta, jos lyderiai ir vadovai turi atsiverti naujovėms ir 
prisitaikyti, rasti tinkamą būdą komunikuoti su pasikeitusia aplinka, klientais, vartotojais ar 
besimokančiaisiais. Būtent X kartos atstovai šiuo metu tai daro sėkmingai, nes turi ir žinių, ir 
noro toliau mokytis, tobulėti, prisitaikyti ir pateikti juos supančiai aplinkai, klientams ar 
besimokantiesiems (jei tai – švietimo įstaiga) inovatyvius sprendimus, tinkančius naujoms 
sąlygoms, pakitusiems santykiams. Pasitraukdama iš ne vienerius metus juos dengusio 
Kūdikių kartos ir Tūkstantmečio kartos šešėlio, darytojų, mokesčių mokėtojų ir vartotojų X 
karta ima lyderiauti ir palikti neginčijamą žymę visuomenės gyvenime (Kappadath, 2017).  

Pabaigai 
Skirtingos kartos visuomenei ir jos raidai teikia savo indėlį, palikdamos pėdsaką 

sukurtose materialiose ir nematerialiose struktūrose, pakitusiuose bendruomenių ir 
organizacijų santykiuose. X karta turi savo privalumų, kurie ryškėja jų veikloje, darbo etikoje ir 
požiūryje į mokymąsi ir tobulėjimą. Šios kartos žmonių patirti politiniai ir ekonominiai 
sunkumai juos užgrūdino ir suformavo tam tikrą darbo etiką, darbštumą ir atsparumą, o 
atvirumas ir poreikis priimti naujoves, prisitaikyti naujoje aplinkoje sukuria kombinaciją 
savybių, kurios gali puikiai pasitarnauti visuomenei, bendruomenėms ir organizacijoms.  
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