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Per pastaruosius tris dešimtmečius sparčiai daugėja vyresnio amţiaus asmenų, ypač tokių, 

kuriems per 50 metų, kurie vadinami Trečiojo Amţiaus atstovais (National Audit Office, 2004). 

Suprantama tai, kad pastaroji karta vis labiau sensta, o šios kohortos dydis auga. 50 metų ir 

vyresnių asmenų vaidmenys visuomenėje pradeda keistis. Tokie asmenys įgauna pozityvesnį 

įvaizdį, tampa nepriklausomi ir laikomi aktyviais piliečiais, kuriems mokymasis visą gyvenimą 

gali padėti tapti ir išlikti atkyviems ir darbingiems. Pikūnas ir Palujanskienė (2005) teigia, kad 

asmuo sulaukęs 50 metų sau pradeda kelti naujus ir kitokius uţdavinius, nei kada nors anksčiau, 

kurie susiję su naujais vaidmenimis gyvenime, noru pasikeisti, skirti daugiau dėmesio savęs 

paţinimui ir savęs realizavimui. Paţangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europe 

2020“ pripaţįstama, kad mokymasis visa gyvenimą ir gebėjimų ugdymas yra svarbiausi 

elementai reaguojant į esamą ekonomikos krizę ir gyventojų senėjimą. Nurodoma, kad tokio 

amţiaus asmenų populiacija Lietuvoje 2015 metais sudarys 19,9 procento, 2020 metais 23,6 

procento, 2025 metais 25,1 procento (European Economy, 2014). Todėl reikia skirti ypatingą 

dėmesį 50+ amţiaus grupėms, kai kalbama apie suaugusiųjų mokymąsi, nes demografinės  

prognozės rodo tai, kad  reikia būti pasirengusiems tam, jog visoje Europoje daugėja senų ir labai 

senų ţmonių ir išėjimo į pensiją  amţiaus ribos taip pat plečiasi. Galima suprasti tai, kad asmenys 

turės darbo vietoje išsilaikyti ilgiau ir tuo pačiu keičiantis moderniam pasauliui, mokytis naujų 

dalykų, kuriuos turės pritaikyti ir darbo vietoje. Sėkmingas suaugusiųjų mokymasis gali suteikti 

realią paţangą, todėl jų dalyvavimas mokymesi yra ypatingai svarbus ir reikšmingas (European 

Association For The Education Of Adults, 2013). 

Taigi atsiţvelgiant į tokio amţiaus asmenų mokymosi svarbą, iškyla poreikis išsiaiškinti, 

ar asmenys turi noro mokytis. Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo atlikta kiekybinė 
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dirbančių 50+ asmenų apklausa internetu. Apklausoje dalyvavo 105 respondentai. Asmenys 

galėjo patys apsispręsti dėl dalyvavimo apklausoje, jiems buvo garantuotas konfidencialumas, 

todėl atsakymai buvo atviri, tikslūs  ir patikimi. 

50+ Trečiasis amžius  

50+ - tai Trečiasis Amţius, kuris apibrėţiamas, kaip asmenų, turinčių nuo 50 iki 75 metų 

amţiaus tarpsnis ir jis gali būti  įvardinamas trumpiniu- 50+ (Evetts, 1994; Kautonen, 2008). 

Trečiojo amţiaus samprata reprezentuoja naują gyvenimo tarpsnį, siejamą su asmeniniais 

pasiekimais ir saviraiška, atskiriant jį nuo po to sekančio Ketvirtojo amţiaus (75 m.+). Trečiasis 

amţius atspindi sėkmingo senėjimo, tvarios saviraiškos ir nepriklausomybės laikotarpį (Phillips 

et al, 2010). Anot Bower, Sadler (2009), vis svarbesnis tampa 50-75 m. amţiaus gyvenimo ir 

veiklos konceptas, dar vadinamas Trečiuoju amţiumi, demonstruoja, kad per pastaruosius 100 

metų gyvenimas perţengus 50 m. pasikeitė labai dramatiškai. Nurodoma (Bond et al, 2007), kad 

Trečiasis Amţius yra tinkamas laikas mokytis, taikant turimas ţinias tolimesnei saviugdai. Anot 

James, Wink (2006), Trečiasis Amţius yra galimybė  asmeniniam pasitenkinimo jausmui ir 

baigiasi tada, kai prasideda Ketvirtojo Amţiaus pradţia. Praeityje lieka laikas, kai 

penkiasdešimtmečiai tik pasyviai laukdavo pensijos, nes daug tokio amţiaus asmenų keičia 

darbo vietą ir pobūdį, ima plėtoti visiškai naują  karjerą. 

Būtinybė mokytis Trečiojo Amžiaus (50+) asmenims visą gyvenimą 

Mokymasis – tai procesas, kuriame individas, padedant kitiems, imasi iniciatyvos 

nusistatydamas mokymosi tikslus ir uţdavinius, pasirenkant atitinkamus būdus ar metodus ir 

mokymosi strategijas, bei įvertinant mokymosi rezultatus, dėl ko atsiranda naujas supratimas 

apie save patį ir supantį pasaulį. 50+ asmenų mokymasis – sąmoninga ir motyvuota veikla, 

savirealizacijos ir tobulėjimo prielaida. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija (2014), mokymasis visą gyvenimą, yra tokia mokymosi veikla, kuri gali vykti bet 

kuriame amţiaus tarpsnyje, siekiant  tobulinti savo ţinias ir įvairias kompetencijas. Vyriausybės 

2012 – 2016 m. programoje numatyta remti ţmonių kvalifikacijos tobulinimą, 

persikvalifikavimo galimybes ir mokymąsi visą gyvenimą – tai yra aktualu todėl, kad 

visuomenės nariai ugdytų bendrąsias kompetencijas ir esant poreikiui arba norui galėtų pakeisti 

savo turimą profesiją. 

Mokymasis 50+ amţiuje turi daug privalumų, susijusių su atminties gerinimu, geresne 

minčių koncentracija, didesniu pasitikėjimu savimi, galimybe nemokamai arba nebrangiai 
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išbandyti kaţką naujo, įprasmina laisvalaikį ir padeda surasti ţmones, turinčius tų pačių interesų, 

galų gale – padeda atnaujinti savo gebėjimus bei įgyti naujų, taip ilgiau išliekant konkurencingais 

darbo rinkoje. Mokymasis turi suteikti asmeniui visavertį gyvenimą dabartinėje visuomenėje: tik 

nuolat atnaujindamas savo turimas ţinias, įvairių technologijų naudojimo gebėjimus, bendravimo 

ir kitus įgūdţius asmuo gali išlikti dabartinės ir modernios visuomenės aktyviu dalyviu ir 

nepatirti socialinės atskirties. Trečiojo amţiaus asmenims aktyviai dalyvaujant socialiniame ir 

ekonominiame gyvenime keičiasi ir jų įvaizdis visuomenėje. Trečiasis Amţius  vertinamas kaip 

naujo gyvenimo etapas. Tai yra palankus amţiaus laikotarpis asmeniniams pasiekimimams, 

savęs realizavimui. Trečiasis Amţius yra tinkamas laikas mokytis, taikant turimas ţinias 

tolimesnei saviugdai. Tai yra toks gyvenimo etapas, kai asmenys tampa labiau linkę įsigilinti į 

savo apmąstymus ir juos supančias aplinkos galimybes (Bond et al, 2007). Daug tokio amţiaus 

asmenų išeina iš vienos darbo vietos, tik tam kad imtis dirbti kitoje darbo vietoje arba vystyti 

visiškai naują  karjerą. Europos šalyse ir Lietuvoje ilgėjant išėjimo į pensiją amţiui keičiasi ir 

pačių penkiasdešimtmečių poţiūris į mokymąsi.  Jeigu anksčiau penkiasdešimties sulaukę 

asmenys buvo linkę laukti greito išėjimo į pensiją bei stokojo motyvacijos mokytis, tai šiuo metu 

stebimas persiorientavimas į atidėtą išėjimą į pensiją, suvokiant, kad darbo rinkoje reikia išlaikyti 

aktyvią ir konkurencingą poziciją dar 15-20 m., bei nusiteikimas tobulėti ir mokytis. 

 

APKLAUSOS REZULTATAI 

 

Tyrime dalyvavusių asmenų buvo prašoma nurodyti, kaip jie vertina galimybę mokytis 

visą gyvenimą (ţr. 1 paveikslą). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, teigiamai šią galimybę vertina 

dauguma vyresnių asmenų (77 proc.), tuo tarpu neigiamai – tik maţiau nei (5 proc), tačiau 

atsirado tokių asmenų (18 proc) , kurie neţinojo kaip vertinti galimybę mokytis visą gyvenimą. 

Ţinoma tai, kad suaugusiųjų asmenų švietimas yra didţiausia mokymosi visą gyvenimą dalis, 

kuri prasideda ankstyvoje vaikystėje ir tęsiasi iki individo gyvenimo pabaigos. Pietraß (2007) 

teigia, kad svarbus veiksnys, skatinantis mokytis tokio amţiaus asmenis visą gyvenimą, yra 

privalumas pritapti prie sparčiai tobulėjančios informacinės ir ţinių visuomenės, kuri  atlieka 

tiesioginį vaidmenį mokantis visą gyvenimą. Šiuo atveju respondentai supranta mokymosi visą 

gyvenimą naudą ir daugelis tai vertina teigiamai. 
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1 pav. Pasiskirstymas pagal galimybės mokytis visą gyvenimą vertinimą 

 

Mokymasis per pastaruosius 12 mėnesių 

Tyrime dalyvavusių asmenų buvo prašoma nurodyti, ar per paskutinius 12 mėn. jie yra 

mokęsi (ţr. 2 pav.). Kaip matyti iš paveiksle pateiktų duomenų, per paskutinius 12 mėn. yra 

mokęsi daugiau nei pusė (59 proc.) vyresnių nei 50 m. asmenų, o tuo tarpu nesimokė (41 proc.).  

Matoma tai, kad didesnė dalis tyrime dalyvavusių asmenų mokosi, nes anot Lemme (2003) 

šiuolaikiniame pasaulyje suaugusiems iškyla būtinybė perprasti naujas ţinias arba įgyti naujų 

įgūdţių, kai jie siekia rasti naują darbą arba kilti karjeros laiptais, įsisavinti naujus vaidmenis, 

prisitaikyti prie pokyčių, uţsiimti nauja laisvalaikio veikla arba plėsti individualaus paţinimo 

ribas mokantis.  

 

2 pav. Pasiskirstymas pagal mokymąsi per pastaruosius 12 mėn. 

 

Teigiamai Neigiamai Nežino

76,9 % 

4,8 % 
 

18,3 % 

Galimybės mokytis visą gyvenimą vertinimas

59% 

41% 

Mokėsi Nesimokė
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Ţemiau esančiame paveiksle (ţr. 3 pav.), pateikiami daţniausi vyresnių nei 50 m. 

amţiaus asmenų mokymosi per pastaruosius 12 mėn. būdai. Nustatyta, kad daţniausiai buvo 

mokomasi specialiuose seminaruose, darbo vietoje ir savarankiškai laisvalaikiu, kiek rečiau – 

staţuotėse ir elektroninio mokymosi būdu, tuo tarpu rečiausiai – dalyvaujant savanorystės 

veikloje, mokantis universitetuose, neformalaus mokymo kursuose. 

 

3 pav. Mokymosi per pastaruosius 12 mėn. būdai 

Tuo tarpu respondentų, kurie per paskutinius 12 mėn. nesimokė, buvo prašoma nurodyti 

nesimokymo prieţastis (ţr. 4 pav.). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, daugiau nei pusė 

nesimokiusiųjų asmenų (64 proc.) to nedarė, nes mokymasis šiuo metu jiems nebuvo aktualus, 

likusieji – nematė tam poreikio ar tiesiog neturėjo tam laiko. 

 

4 pav. Pasiskirstymas pagal nesimokymo priežastis 

Specialiuose seminaruose

Nesimokė

Darbo vietoje

Savarankiškai laisvalaikiu

Stažuotėse

Elektroninio mokymosi būdu

Neformalaus mokymosi kursuose

Universitetuose

Dalyvaujant savanorystės veikloje

Kita

44,8 % 

34,3 % 

30,5 % 

20 % 

14,3 % 

14,3 % 

5,7 % 

3,8 % 

3,8 % 

2,9 % 

Šiuo metu
man tai nėra

aktualu

Nematau
poreikio

Neturiu tam
laiko

Kita

64.1 % 

15.4 % 15.4 % 
5.1 % 



6 
 

 

Galimybės mokytis 

Tyrimo metu respondentų buvo prašoma nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“ 

įvertinti savo pritarimą atskiriems teiginiams, susijusiems su mokymusi visą gyvenimą (ţr. 5 

pav.).  Įvertinus rezultatus nustatyta, kad vyresni nei 50 m. asmenys labiausiai linkę pritarti, kad 

mokymasis tokiame amţiuje gali suteikti ţmogui ir jo gyvenimui privalumų (visiškai sutinka ar 

sutinka 71,3 proc.), tokioje situacijoje (asmens dabartinė situacija) mokymasis yra prasminga 

veikla (visiškai sutinka ar sutinka 68,2 proc.) ir tokiame amţiuje yra svarbu mokytis ir tobulinti 

savo ţinias (visiškai sutinka ar sutinka 70,9 proc.) (su šiais teiginiais sutiko arba visiškai sutiko 

daugiau nei 68 proc. asmenų). Tuo tarpu maţiau buvo linkstama sutikti su teiginiais, kad 

asmenims yra suteikiamos galimybės mokytis darbo, jie yra motyvuoti mokytis dabar arba 

ateityje (nesutiko ar visiškai nesutiko 16,7 proc.) ir kad noras mokytis priklauso nuo socialinės 

padėties ir pajamų, ir tuo tarpu su teiginiu, kad tokiame amţiuje suteikiama pakankamai sąlygų 

mokytis, (visiškai ar iš dalies sutiko 51,9 proc. asmenų). 

 

5 pav. Pasiskirstymas pagal pritarimą atskiros su mokymusi visą gyvenimą susijusioms  

nuomonėms 

2,9% 

1,9% 

1,9% 

0,0% 

2,0% 

1,0% 

4,0% 

10,6% 

5,8% 

13,5% 

8,9% 

12,0% 

15,7% 

13,0% 

34,6% 

21,4% 

16,3% 

19,8% 

25,0% 

24,5% 

24,0% 

40,4% 

53,4% 

53,8% 

44,6% 

41,0% 

46,1% 

50,0% 

11,5% 

17,5% 

14,4% 

26,7% 

20,0% 

12,7% 

9,0% 
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Tokiame amţiuje suteikiama pakankamai sąlygu

mokytis

Tokiame amţiuje svarbu mokytis ir tobulinti savo

ţinias

Tokioje situacijoje mokymasis yra prasminga veikla

Pritarimas nuomonei, kad mokymasis tokiame

amţiuje gali suteikti ţmogui ir jo gyvenimui

privalumų

Noras mokytis priklauso nuo socialinės padėties ir

pajamų

Yra motyvuoti mokytis dabar arba ateityje

Yra suteikiamos galimybės mokytis darbo vietoje

Visiškai nesutinka Nesutinka Nei sutinka, nei nesutinka Sutinka Visiškai sutinka
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Kur ir kaip mokėsi 

Ţemiau esančiame 6 paveiksle pateikiamos vietos, kuriose teko mokytis asmenims, 

sulaukusiems 50 metų. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, daugumai asmenų (62 proc.) sulaukus 

50 metų teko mokytis darbo vietoje, todėl galima teigti, kad šie respondentų atsakymai gali būti 

derinami su Iordache (2014) nuomone, jog nuolatinė ir teigiama motyvacija nukreipta į 

mokymosi galimybes darbo vietoje yra vienas iš sėkmingų karjeros veiksnių. Pagrindinė sritis,  

kuri leidţia asmeniui išreikšti save ir savo sugebėjimus, yra darbas. Įprastinė darbo aplinka turi 

tapti pirminė vieta mokymuisi. Maltby (2011) nurodo, kad pensinis amţius ilgėja, todėl 

asmenims privaloma turėti kokybiškesnį ir geresnį darbinį gyvenimą, kuris būtų produktyvus. 

Taip nurodoma nuolatinio mokymosi svarba darbo vietoje tinkamai išnaudojant darbuotojų 

ţinias ir leidţiant jiems tobulėti kitose srityse, kurios galbūt iki šiol nebuvo prieinamos. 

Tuo tarpu šeimoje laisvalaikio metu teko mokytis maţiau nei trečdaliui asmenų. Matyti ir 

tai, kad viešose ir privačiose įmonėse, švietimo centruose, bendruomeninėje veikloje, 

universitetuose, kolegijose, nevyriausybinėse organizacijose, daugiafunkciniuose centruose ir 

suaugusiųjų mokymo centruose yra mokęsi tik maţiau nei penktadalis asmenų, sulaukusių 50 

metų. Pastebėtina ir tai, kad asmenys, paţymėję, kad mokėsi ir kitose vietose, nurodė, kad tą 

daryti teko bibliotekoje. Autorių Osborne ir Thomas (2003), 50+ amţiaus asmenų mokymosi 

procese, siekiama suteikti kuo įvairesnių mokymosi būdų, kurie palengvintų mokymosi proceso 

prieinamumą.  

Mokytis galima suaugusiųjų mokymo centruose, darbo vietose, viešose ir privačiose 

įmonėse, universitetuose, kolegijose, nevyriausybinėse organizacijose, daugiafunkciniuose 

centruose, švietimo centruose  ir bibliotekose. Kalbant apie mokymosi vietas, galima teigti, kad 

šiandien mokymasis suaugusiems tampa labiau prieinamesnis. Tą galima pastebėti ir iš turimų 

respondentų atsakymų, kuriuose galima matyti vykstančių įvairesnių mokymosi būdų tarp tokio 

amţiaus asmenų: kiekvienas mokosi taip, kaip tą mokymosi procesą supranta (Motekaitytė ir 

Drąsutis, 2009; Stanišauskienė, 2007). 
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6 pav. Vietos, kuriose teko mokytis pasiekus 50 m. ribą 

 

Mokymosi trikdžiai 

Ţemiau esančiame 7 paveiksle pateikiami respondentų nurodyti trikdţiai, kurie juos 

sulaiko nuo mokymosi visą gyvenimą. Įvertinus gautus rezultatus nustatyta, kad daţniausiai nuo 

mokymosi visą gyvenimą sulaiko lėšų stygius ir laisvo laiko stoka, kiek rečiau – prasmės 

nebuvimas ir įsipareigojimai namuose. Tuo tarpu maţiausiai mokytis trukdo nepatogumas ar 

galimybių atvykti į mokymosi vietą nebuvimas. Nors mokymosi galimybių ir formų nurodoma 

įvairių ir galinčių vykti įvairioje aplinkoje, tačiau kalbant apie tai, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 

atsiranda veiksnių, kurie asmenims trukdo mokytis. Šiuo atveju galima pritaikyti  autorių Knasel, 

Meed ir Rosseti (2000) nuomonę, kad tokio amţiaus asmenis nuo mokymosi sulaiko įvairūs 

mokymosi barjerai – tai gali būti asmeniniai mokymosi barjerai, daţniausiai kylantys iš paties 

asmens. Taip pat šiuo atveju dominuoja ir socialiniai mokymosi barjerai, susiję su socialine 

aplinka, kurioje besimokantis asmuo sąveikauja. Yra gerai ţinoma, kad ne visuose socialiniuose 

sluoksniuose mokymasis gali būti suprantamas, kaip reikalingas ir naudingas veiksmas. Todėl 

asmens poreikį mokytis gali nulemti artimos socialinės aplinkos poţiūris. Nemaţą įtaką sudaro ir 

praktiniai mokymosi barjerai, kurie susiję su asmens ištekliais. Tai pinigų trūkumas, laiko stoka, 

nėra galimybių atvykti į mokymosi vietą. 

61.9 % 

27.6 % 

20 % 

20 % 

18.1 % 

14.3 % 

12.4 % 

10.5 % 

7.6 % 

3.8 % 

2.9 %   
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Kolegijose

Kitur

Nevyriausybinėse organizacijose

Daugafunkciniuose centruose

Suaugusiųjų mokymosi centruose
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7 pav. Trikdžiai, kurie sulaiko nuo mokymosi visą gyvenimą 

Kas paskatintų mokytis 

Tyrime dalyvavusių asmenų buvo prašoma nurodyti, kokie veiksniai labiausiai paskatintų 

mokytis, sulaukus 50 m. ir daugiau (ţr.8 paveikslą).  

 

8 pav. Veiksniai, kurie paskatintų mokytis sulaukus 50 m. ir daugiau 

 

Įvertinus pateiktus duomenis nustatyta, kad labiausiai mokytis paskatintų darbdavių skiriamos 

papildomos lėšos besimokantiems darbuotojams ir daugiau informacijos apie mokymąsi tokiame 

amţiuje suteikimas. Tuo tarpu maţiausiai mokytis paskatintų daţniau rengiamos atvirų durų 

50.5 % 

37.1 % 
31.4 % 

27.6 % 
21 % 

7.6 % 
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dienos mokymosi įstaigose, neformaliai įgytų kompetencijų vertinimas ir neformalus mokymosi 

krepšelių suteikimas. 

Išvados 
50+ amţiaus asmenys ima suprasti, jog nuolatinis mokymasis būtinas norint įgyti ar 

atnaujinti jau turimus įgūdţius, gebėjimus, patirtį, asmeninį suvokimą. Mokymasis tokiame 

amţiuje gerina atmintį, minčių koncentraciją, suteikia pasitikėjimo savimi, padeda atrasti 

bendraminčių ir jaustis aktyviu visuomenės nariu, kuriančiu besimokantį ir modernų pasaulį. 

Mokytis 50+ amţiaus asmenims galima įvairiomis formomis. Švietimo bei ugdymo sistemos 

stengiasi prisitaikyti prie besimokančiųjų, suteikdamos laisvę rinktis tarp mokymosi variantų, 

tačiau nors yra nurodoma, kad asmenys gali mokytis bet kuriame amţiaus tarpsnyje, 50+ 

amţiaus ir vyresniems asmenims vis dar trūksta į juos orientuotų mokymosi įstaigų ir specialistų, 

kurių vaidmuo mokymosi visą gyvenimą sistemoje yra ganėtinai svarbus.  

Atlikus tyrimo analizę galima teigti, kad didesnė dalis tyrime dalyvavusių respondentų 

yra motyvuoti mokytis ir mokymosi visą gyvenimą procesą vertina teigiamai. Per pastaruosius 

12 mėnesių mokėsi daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių 50+ amţiaus asmenų. Sulaukus 50+ 

amţiaus, dauguma asmenų mokėsi darbo vietoje. Respondentai linkę pritarti, kad mokymasis 

tokiame amţiuje suteikia privalumų, kad tai yra prasminga veikla ir svarbu tokiame amţiuje 

tobulinti savo ţinias. 50+ amţiaus asmenys vertina, kai suteikiamos sąlygos mokytis, kai turi 

galimybių mokytis darbo vietoje, yra motyvuoti mokytis dabar arba ateityje. Tačiau, yra ir tokių 

asmenų, kurie neįţvelgia mokymosi naudos, jiems mokymasis nėra aktualus. Daţniausiai tokius 

asmenis nuo mokymosi visą gyvenimą proceso sulaiko lėšų trūkumas, laisvo laiko stoka, 

prasmės nebuvimas ir įsipareigojimai namuose. Taigi, asmenys iš esmės yra motyvuoti mokytis, 

bet yra ir  tokių asmenų, kuriems mokymasis šiuo metu nėra aktualus. 
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