5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Тема 1 .Критично проаналізуйте теорію поколінь. Які недоліки
8
та недосконалості, з вашої точки зору, можна виокремити. Дайте
відповідь на наступні проблемні запитання:
1. Чи дійсно
представники одного покоління більш
однорідні, ніж люди різних поколінь?
2. Чи можливо вважати принцип розділу поколінь за
демографічною ознакою пережитком 20 ст.?
3. Чим покоління відрізняються від вікових груп?
4. Чи може людина, наприклад, народитися на початку 80-их,
але бути схожа на представників покоління «Z»?
Назви тем та зміст завдань самостійних робіт

Тема 2. Виокремить ціннісні пріоритети покоління до якого ви
відносите себе. Відповідь обґрунтуйте.
Тема 3-4
1. Складіть правила поведінки в міжпоколінних конфліктах.
Наведіть приклад з власного досвіду.
2. Уявіть ситуацію: Вам необхідно пройти співбесіду, щоб
влаштуватися на роботу в престижну організацію. Чи буде
залежати ваша поведінка, вміння триматися тощо від того,
до якого покоління належить людина, відповідальна за
підбір персоналу? Якщо ні – обґрунтуйте чому. Якщо так –
змоделюйте ситуації в контексті теорії поколінь.
Поміркуйте як підготуватися до проведення ділової бесіди.
Сформулюйте способи зняття напруги під час проведення
ділової бесіди.
Тема 5. Проаналізуйте вплив ЗМІ на покоління, до якого ви
відносите себе.
Тема 6. Дайте відповідь на запитання:
1. Чи можливо пояснити особливості сучасних підлітків
середовищем, в якому вони перебувають та на яке,
відповідним чином, реагують дорослі, батьки, вчителі (чи,
можливо, це специфіка підліткового віку в цілому?) Чи не
спостерігається у випадку з представниками покоління «Z»
свого роду фундаментальна помилка атрибуції, коли
поведінку підлітків пояснюють їх особливостями, як
покоління, а не зовнішніми обставинами?
2. Чи можливо говорити про специфіку покоління сучасних
підлітків, а саме про наявність у них загальних стійких
поведінкових особливостей, цінностей та установок, що
вирізняє їх від підлітків, що жили в інший час, а також від
старших поколінь?
Тема 7-8. Складіть портрет студента покоління «Z» за
допомогою правила 6х6 Дэна Роэма.
Хто ?

Хто вони, покоління Z? У чому їх відмінність від
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попередніх поколінь? У чому їх схожість?
Скільки часу представники покоління Z витрачають: на
пошук/переробку інформації? на осмислення нової
інформації? на підготовку до заліків, іспитів? на
спілкування з друзями? Скільки часу проводять в
Інтернеті?
Де?
Де представники покоління Z шукають інформацію? Де
проводять свій вільний час?
Коли? Коли поколінню Z цікаво навчатися? Коли мотивовані
на успішне навчання? Коли спілкуються?
Коли задоволені собою?
Як?
Як думають? Як запам’ятовують інформацію? Як
спілкуються? Як читають? Як навчаються?
Як заохотити у процес навчання? Як завоювати увагу
зетів? як жити разом «цифровому поколінню» та
«емігрантам» у інформаційному суспільстві? Які
цінності домінують?
Чому? Чому покоління Z має інші цінності?
Тема 10. Складіть ментальну карту: моя система самонавчання
Скільк
и?
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Тема 11. Окресліть напрямки застосування теорії поколінь у
сфері педагогіки? Наскільки вона потенційна продуктивна для
педагогіки?
Тема 12. Складіть сценарій квесту з курсу «Покоління «Х», «Y»,
«Z» та виклики сучасності» Підготовка до квесту.
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