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Michael McQueen
Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady
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Michael McQueen
POKOLENIE Y.
Współistnienie czy współdziałanie.
Nowe zasady komunikacji
międzypokoleniowej.

Czy zastanawialiście się kiedyś, na czym polegają
różnice pokoleniowe albo w jaki sposób komunikują się przedstawiciele różnych generacji X,Y,Z?
Książka „Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie” odpowiada na te pytania. Autorem publikacji jest Michael McQueen, ceniony konsultant
i wzięty mówca, mający za sobą wiele wystąpień
publicznych i prezentacji, cieszący się międzynarodowym uznaniem jako badacz i znawca kultur
młodzieżowych oraz strategii pokonywania różnic
międzypokoleniowych.
Czas płynie nieustannie, a wraz z nim zmienia
się tryb życia, rynek pracy, rozwija się nauka i technologia. Inaczej kształtuje się charakter osób żyjących w obecnych czasach, ponieważ starają się
przystosowywać do warunków, jakie panują. Muszą
wykazywać się pewnymi cechami i umiejętnościami,
by zrobić karierę, odnieść sukces i mieć szansę na
rozwój. Aby określić specyfikę konkretnych pokoleń,
wyodrębniono je i nazwano literami X, Y i Z.
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Michael McQueen przedstawia interesujące
spojrzenie na współczesnych młodych ludzi
z pokolenia Y. Jego rzeczowa propozycja komunikacji międzypokoleniowej skierowana jest do rodziców, nauczycieli, pracodawców, specjalistów od
marketingu, polityków i przedstawicieli wielu innych
zawodów. Pokolenie Y to młodzi ludzie, urodzeni
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,
wychowani w świecie nowoczesnych technologii.
Nie istnieje dla nich życie bez komputerów, smartfonów i Internetu. Nie korzystają z bibliotek, nie lubią
tradycyjnej prasy i ręcznego pisania. Za to błyskawicznie poruszają się po klawiaturze i w sieci, gdzie
znajdują odpowiedzi na wszystkie pytania. Ich dzieci
nawet bajki na dobranoc czytają na czytnikach.
Książka składa się trzech części, a każda z nich
ma pomóc w osiągnięciu innego celu.

Sądzę, że dla nauczycieli i rodziców szczególnie
cenne informacje będą zawarte w rozdziale trzecim książki, poświęconym strategiom, mającym na
celu złagodzenie rozdźwięku, który dzieli pokolenia.
Michael McQueen przedstawia wiele inspirujących pomysłów, spostrzeżeń ułatwiających
komunikację oraz rad dających się zastosować
w codziennych sytuacjach. Autor zachęca, by pokazywać młodym ludziom korzyści płynące z empatii
i altruizmu. Podkreśla, że warto wzajemnie pomagać sobie, że warto inwestować w relacje, bo życie
polega na budowaniu sieci przyjaznych kontaktów.
Książka jest łatwa w odbiorze i czyta się ją z dużym zainteresowaniem.
Beata BENTKOWSKA jest nauczycielem konsultantem ds. wychowania przedszkolnego w Mazowieckim

Część pierwsza wyjaśnia, czym jest pokolenie
i wprowadza w problematykę zagadnienia. W drugiej części autor zajmuje się kilkoma istotnymi
obszarami rozdźwięku pomiędzy paradygmatami, które istnieją między pokoleniami. Precyzuje
specyficzne postrzeganie i myślenie pokolenia Y
w porównaniu z panującym społecznym punktem widzenia. W części trzeciej zwraca uwagę na
kilka strategii, zasad, które sprawiają, że pokolenie
Y zaangażuje się i nawiąże porozumienie ze starszymi (wychowawcami, rodzicami, pracodawcami).

Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Siedlcach.

Godne polecenia w recenzowanej publikacji są
podstawy teorii pokoleniowej, ukierunkowane na
realizację głównego celu, jakim jest wyodrębnienie
oraz zbadanie wzorców i kierunków pojawiających
się u znacznej większości przedstawicieli danej
grupy. Dokonując analizy pięciu głównych generacji dwudziestego wieku, autor bierze pod uwagę
specyficzne czynniki danego okresu kształtujące
każde z pokoleń oraz cechy charakterystyczne
i specyficzny dla każdej generacji sposób myślenia.
Czytelnik ma możliwość zapoznania się i przeanalizowania głównych cech charakterystycznych dla
danego pokolenia.
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