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Kai išeisiu į pensiją mokysiuosi..., įgyvendinsiu visas savo svajones... 

Įvadas 

Praktinis vadovas „Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo organizavimas“ yra parengtas kaip 

pagalbinė metodinė priemonė, kuri bus naudojama rengiant Erasmus + P3AE projekto 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programas: „Anglų kalba pradedantiesiems“, „Anglų 

kalba keliaujantiems“, „Aktyvus senėjimas ir ES identitetas vyresniame amžiuje“ ir „Pagerink 

Kataloniečių kalbos įgūdžius“. Kai kurios minėtų programų dalys bus patalpintos projekto 

mokymosi platformoje. Šis vadovas taip pat skirtas tiems, kurie rengia ar ketina rengti 

švietimo programas, skirtas vyresnio amžiaus asmenims. 

Skaitytojo dėmesys visų pirma atkreipiamas į tai, kad vyresnio amžiaus besimokantieji yra 

ypatinga auditorija, programos turi individualius ir socialinius tikslus ir yra skirtos turimų žinių 

perdavimui, naujų žinių kūrimui bei vyresnio amžiaus žmonių įgalinimui. Šiais daugialypiais 

tikslais siekiama skatinti bet kokio tipo ar formato švietimo įvairovę, kadangi švietimas pats 

savaime atlieka kelias funkcijos. Viena iš jų – socialinė įtrauktis. Švietimas vyresniame amžiuje 

toli gražu nėra paprastas švietimo programų įgyvendinimas. Tai yra vyresnio amžiaus žmonių 

grupės kolektyvinio išsivadavimo ir emancipacijos būdas. Šie žmonės pernelyg dažnai 

nuvertina savo pačių mokymąsi, pernelyg dažnai yra kontroliuojami kitų kartų ir socialinių 

grupių, pernelyg dažnai atsiduria socialinio populizmo pakraštyje. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra atsakas individualiems ir socialiniams 

poreikiams. Ilgai buvo klaidingai manoma, kad vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra 

susijęs tik su dalyvių pasitenkinimu gyvenimu, nepaisant jų amžiaus ar socialinės padėties. Šis 

išskirtinai psichologinis požiūris į vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą padarė daugiau 

žalos nei naudos, kadangi suformavo nuostatą, kad senatvė visų pirma – socialinis reiškinys. 

Vyresnio amžiaus žmonių švietimas yra ir turi būti naudingas platesniam visuomenės ratui, 

bendruomenėms ir visai visuomenei. Tai turėtų padėti pagerinti socialinį teisingumą visais 

lygmenimis: ekonominiu, kultūriniu ir simboliniu lygmenimis. Švietimas turėtų padėti vyresnio 

amžiaus asmenims pozityviau suvokti senatvę ir senėjimą kaip jų geresnio gyvenimo 

visuomenėje procesą. 

Pastaraisiais dešimtmečiais mūsų visuomenės susidūrė su dideliais pokyčiais, kurie labiausiai 

susiję su gamybos procesu (nuo mechanizuotų mašinų pereita prie kompiuterių ir modernių 

technologijų). Dėl šių procesų galia ir turtai buvo perskirstyti. Susiformavo naujos socialinės 
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grupes, kurios įgijo galią ir turtus, su savimi atnešė jiems svarbias vertybes, prioritetus ir jiems 

priimtinus elgesio būdus. Atsirado pasikeitimų, turinčių įtakos vyresnio amžiaus žmonių 

gyvenimui bei jų padėčiai visuomenėje. Vyresnio amžiaus žmonės vertinami ne kaip 

homogeninė grupė, kaip buvo pramonės klestėjimo laikotarpis, bet kaip atskiras individas. 

Atsiranda būtinybė keisti požiūrį į senėjimą. Vyresnio amžiaus žmonių švietimas yra sudėtinė 

naujo – aktyvaus senėjimo dalis, kurio pobūdis yra gana individualus. 
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I. Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo ir mokymo programų samprata  

Projekto P3AE pagrindinis tikslas – sukurti specializuotus įrankius, kursus, švietimo ir 

mokymo programas skirtas suaugusiųjų asmenų mokytojams/mentoriams ir vyresnio 

amžiaus žmonės. Vadinasi, vyresnio amžiaus asmenų mokytojai/mentoriai negali susitelkti 

vien tik ties savo dėstomomis temomis ar dalykinėmis žiniomis, metodais, jie privalo 

nepamiršti, kad vyresnio amžiaus žmonių švietimas turi žmonėms suteikti tam tikrų teisių. 

Dalyvaudami švietimo veiklose, suaugusiųjų mokytojai/mentoriai ir vyresni mokiniai turėtų 

pakeisti savo požiūrį į senatvę, vyresnio amžiaus žmones ir senėjimo procesą, ir formuoti 

kitokią visuomenės nuomonę. Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas turi būti radikaliai 

transformuojantis, todėl mokytojų/mentorių vaidmuo yra labai svarbus. 

Projektas P3AE yra skirtas asmenų vyresnių nei 55 metai švietimui. Švietimo programos gali 

būti skirtos jų asmeniniam augimui, profesiniam augimui, socialinių vaidmenų tobulinimui, 

gyvenimo slenksčių įveikai, aktyviam senėjimui, aktyviam pilietiškumui ir t. t. 

Vyresnio amžiaus žmonės nėra vienalytė grupė, nes vyresnio amžiaus žmonės priklauso 

įvairioms grupėms: vyresnio amžiaus darbuotojai, pensininkai, vyresnio amžiaus žmonės, kurių 

senėjimas nėra normalus, o nulemtas patologinių pakitimų ir pan. Į šio projekto tikslinę grupę 

nepatenka vyresnio amžiaus žmonės, kurių senėjimas patologinis ir tie, kurie yra silpni arba 

gyvena globos namuose, nors jų švietimas taip pat, gali atlikti svarbų vaidmenį išsaugant jų 

savarankiškumą bei  skatinant juos dalyvauti tolesniame socialiniame gyvenime. Taigi, 

individo ir visuomenės požiūriu, svarbu aktyvinti visų vyresnio amžiaus žmonių grupių 

šviečiamąją veiklą. Aktyvūs vyresnio amžiaus žmonės turintys teigiamą požiūrį į save ir senėjimą 

palaiko gerą protinę ir fizinę formą, dalyvauja bendruomenės veikloje ir politikoje bei įsitraukia į 

kartų dialogą.  

Vyresnio amžiaus žmonės dažnai kenčia nuo socialinių stereotipų apie jų pasyvumą, 

nepasitenkinimą gyvenimu, nenaudingumą darbo rinkoje ir mokymosi veiklose ir yra linkę 

manyti, kad tai ne jų pareiga įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, tačiau P3AE projekto nariai 

mano, kad vyresnio amžiaus žmonės yra aktyvūs vietos, nacionalinės ir Europos bendruomenės 

nariai. Projekto nariai mano, kad švietimas vyresniame amžiuje yra svarbus ir daro įtaką 

besimokančiajam ir bendruomenei. 

P3AE projekto veiklų metu bus sukurta švietimo ir mokymo(si) platforma, skirta vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietėjams, kad jie galėtų padėti vyresniems mokiniams: 
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● integruotis į visuomenę, 

● pakeisti jų asmeninį ir socialinių įvaizdį, 

● geriau suprasti savo poreikius ir problemas bei kartų ryšį kintančioje visuomenėje 

(solidarumo, sambūvio ir bendradarbiavimo tarp kartų). 

Bet kokio tipo ir formato vyresnio amžiaus žmonių švietimo turi savo temą, tačiau tuo pat 

metu bet kokio tipo ir formato švietimas vyresniame amžiuje gyvenime yra teises suteikiantis 

švietimas. Todėl mokytojai/mentoriai ir vyresni mokiniai dalyvaudami švietimo programose, 

nepaisant pagrindinės temos ir programos tikslų, siekia geriau suprasti, kas yra ir turėtų būti 

vyresnis amžius šiuolaikinėje Europos visuomenėje. Todėl jiems reikia suteikti politinių žinių 

apie senatvę, vyresnio amžiaus žmones ir pan. Turėtų būti didinamas informuotumas apie 

vyresnio amžiaus žmonių teises, kad jie žinotų ir pasisakytų už visuomenės lygias teises ir 

galimybes (lankstumas ir saugumas darbe, išsilavinimas, amžius kliūtis darbe, kultūrų 

įvairovė, teisę į darbą, teisė gauti pensiją). 

Vyresnio amžiaus žmonėms taip pat reikalingos žinios apie privalomą arba priverstinį išėjimą į 

pensiją, apie aktyvų senėjimą platesne šio žodžio prasme, galimybes bendradarbiauti su 

kitomis kartomis po išėjimo į pensiją, savanorišką veiklą, gyvenimo stilių išėjus į pensiją, 

kultūrą senatvėje kaip būdas jaustis oriai, dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 

bendruomenėse ir įvairiais kitais senatvės aspektais. 

Apibendrinant, galima teigti, kad vyresnio amžiaus besimokantieji, švietimo programų 
dalyviai turėtų pagilinti žinias ne tik skirtingomis švietimo temomis, bet išmokti pažinti save, 
savo mokymosi ypatumus, savo amžių ir konkrečias problemas, suprasti ir įvertinti savo 
padėtį visuomenėje ir galimus socialinius vaidmenis. Be to, vyresnio amžiaus žmonių 
švietimas yra transformatyvus, jis turi keisti mokytojo ir besimokančiojo požiūrį į vyresnio 
amžiaus žmones ir senėjimą. Vyresnio amžiaus žmonės privalo būti aktyvūs ir išsilavinę. 

Kintanti visuomenė 

Vyresnio amžiaus suaugusiesiems, dalyvaujantiems švietimo veiklose, turėtų būti 

formuojamas giluminis požiūris į pagrindinius socialinius pokyčius, kurie daro poveikį 

skirtingoms kartoms ir ryšiams tarp jų. Šių žmonių švietimas ir pagalba prisitaikant prie 

kintančios socialinės aplinkos galėtų būti pagrindinė Europos projektų tematika ir tikslas. 

Apmokamas darbas: šiandienos darbų formos ir pobūdis, kuriuos dirba dabartinės 

viduriniosios kartos atstovai, skiriasi nuo Keinso laikų. Naujos užimtumo galimybės veikia 

jaunesnių ir vyresnių žmonių gyvenimą, darbą ir jų dalyvavimą įvairiose bendruomeninėse 

veiklose (šeimos, darbo bendruomenes, vietos bendruomenės ir pan.). 
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Darbai atsiranda, keičiasi ir pranyksta greičiau nei anksčiau. Nereguliariai apmokamas arba 

savanoriškas darbas atliekamas vyresnio amžiaus žmonių gali suteikti galimybes jauniems 

žmonėms įsidarbinti visą darbo dieną. Veiklą reikėtų pradėti po truputį pirmiausia įtraukiant 

vyresnio amžiaus žmones į vienkartines veiklas, o vėliau pasiūlyti nereguliarias pajamas už 

tam tikrus atliktus darbus. Į tokias veiklas lengviau pritraukti vyresnio amžiaus žmones, nes 

jie jau turi nuolatinių pajamų. 

Atsitiktinė veikla gali vėliau tapti visą darbo dieną trunkančiu darbu jaunimui. Vyresnio 

amžiaus žmonės „nevagia“ darbo vietų iš jaunų žmonių, nes jie užsiima skirtingų rūšių veikla 

nei jaunesni žmonės. Šiandieninėje visuomenėje, sprendimų paieška vyresnio amžiaus 

žmonėms, taip pat reiškia sprendimų ieškojimą anksčiau minėtoms grupėms, kurios taip pat 

egzistuoja kiekvienoje bendruomenėje. 

Naujos technologijos nėra labai prieinamos visiems vyresnio amžiaus žmonėms; jeigu bet kuris 

bendruomenės narys nesinaudoja prieiga prie šiuolaikinių technologijų, tai daro įtaką visoms 

kartoms ir visai bendruomenei. Jei vyresnio amžiaus žmonės lieka be prieigos prie 

informacijos, jos negali integruotis į bendruomenę, jie atsilieka nuo pažangos, jie negali 

naudotis e-Ekonomikos, e. valdžios, e-švietimo, e-bendravimo ir kitomis galimybėmis, taigi, 

jie tampa vis labiau priklausomi nuo aktyviai dirbančių gyventojų. Negebėdami naudotis 

technologijomis, vyresnio amžiaus žmonės yra neintegralūs, o visos bendruomenės sanglauda 

tampa vargiai įmanoma. Būtina mažinti skaitmeninę atskirtį. Šiuolaikiniame skaitmeninės 

evoliucijos pasaulyje technologines žinios reikalingos jauniems žmonėms taip pat yra reikalinga 

ir vyresnio amžiaus žmonėms. 

Būtinybė išsaugoti žmogiškąjį ir socialinį kapitalą yra ignoruojama: vyresnio amžiaus žmonės 

yra nematerialios ir nematomos kultūros paveldo sergėtojai (patirtinės žinios, įgūdžiai, 

įsitikinimai, tradicijos, normos ir pan.), visa tai turi būti išsaugota ir perduota jaunesnėms 

kartoms. Visos kartos, ne tik vidurinioji, yra labai svarbios, nes jos užtikrina tęstinumą ir socialinę 

sanglaudą. Nepastebimi vyresnio amžiaus žmonių gebėjimai ir žinios sudaro svarbią žmonių ir 

socialinio kapitalo dalį. 

Infrastruktūros tinklų stoka, apsunkina pagyvenusių žmonių integraciją į visuomenę, didina jų 

socialinę atskirtį ir izoliaciją. Kokiu būdu vyresnio amžiaus žmonės gali kurti ir išlaikyti savo 

socialinius tinklus? Kaip jie gali gauti paramą: materialinę ir psichologinę pagalbą, informaciją 
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ir žinias? Kaip jie gali pradėti spręsti bendruomenės klausimus ir kaip jie gali dalyvauti 

visuomenės gyvenime? 

Kokie viešųjų institucijų ir organizuotų struktūrų tinklai yra prieinami senyvo amžiaus žmonėms 

šiandieninėje Europoje? Kaip vyresnio amžiaus žmonėms gali grįžti į naujo visuomenę, arba 

kaip galime užkirsti kelią vyresnio amžiaus žmonių atskirčiai? 

Senėjanti visuomenė reikalauja aktyvaus vyresnio amžiaus – naujų socialinės integracijos 

būdų: senėjanti visuomenė sukėlė daugiau susidomėjimo vyresnio amžiaus žmonėmis. 

Vyresnio amžiaus žmogus, kaip ir visi kiti, tik būdamas aktyvus gali lengvai integruotis į 

visuomenę. Daugelio pensininkų patirtis parodė, kad jie gali sėkmingai įsijungti į naujas 

socialines grupes, įsitraukdami į naujas veiklas. Vyresnio amžiaus žmonėms, kai pasikeičia jų 

pozicija bendruomenėje ir visuomenėje, būtina imtis į tikslą orientuotos veiklos, nes tai keičia jų 

asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. 

Būtina geriau suprasti Medijas ir kaip Medijos manipuliuoja mūsų nuomonę, ir kelti žmonių 

politinio raštingumo lygį bei kovoti su populizu ir nacionalizmu. 

Vyresnio amžiaus žmonėms, kaip ir visiems kitiems reikalingas politinis švietimas, kad būtų 

formuojamas teisingas požiūris į pagrindines socialines ir politines problemas (migracijos, 

nacionalizmo, populizmo ir pan.) 

Aktyvus senėjimas ir jo samprata 

Kintanti visuomenė (iš šiuolaikinės į modernią informacinę) reikalauja aktyvaus senėjimo, 

kuris labiau atitinka šiuolaikinę socialinę raidą. 

Socialiniai vaidmenys (sąvoka, nustatanti žmogaus socialinę tapatybę) yra prisiimami, 

paliekami arba pasimeta per gyvenimą. Vyresnio amžiaus žmonės praranda daug vaidmenų, 

tačiau jie gali imtis naujų. 

Daug socialinių vaidmenų reiškia daugiau galimybių asmeniniam augimui. 

Socialiniai vaidmenys reikalauja žmogaus įsipareigojimo. Kuo didesni įsipareigojimai, tuo 

didesni gebėjimai mokytis, galimybės būti nepriklausomiems, aktyviems, kuo gilesnės 

didesnis žinios ir gebėjimai, tuo platesni interesai, kuo didesni pajėgumai imtis sudėtingesnių 

atsakomybių, tuo didesnis pasirengimas būti dosniu ir padėti kitiems, kuo geriau supranti 

save ir kitus, tuo geriau susiformuoja tavo identitetas (Knowles). Socialiniai vaidmenys 

nustato žmogaus poziciją visuomenėje. Atlikdami socialinius vaidmenis formuojame savo 

poziciją visuomenėje. 
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Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad po išėjimo į pensiją vyresnio amžiaus žmonės atlieka mažiau 

socialinių vaidmenų. Iki išėjimo į pensiją jie kūrė savo asmeninę ir socialinę vertę per 

apmokamą darbą. Po išėjimo į pensiją jie vis dar gali dirbti, bet nepilną darbo laiką. Jie gali 

rasti naują darbą, jie gali kurti naujas darbo vietas, jie net gali kurti įmonės, arba pradėti antrą 

karjerą, jie gali leistis į ilgalaikes laisvalaikio veiklas, ir gali tapti savanoriais ar politinių partijų 

nariais (Stebinsas, 2010). Socialiniai vaidmenys, padeda jiems žengti į viešąją erdvę ir 

dalyvauti ekonominiame ir socialiniame vystymesi. 

Po išėjimo į pensiją, vyresni žmonės dažniausiai praranda savo profesinę tapatybę. „Turiu 

daktaro laipsnį molekulinėje biologijoje, bet, žinai, tai buvo gerai tik mano profesijai“ sakė 

Slovėnijos trečiojo amžiaus universiteto studentas. Socialiniai vaidmenys parodo žmogaus 

veiklą, bet senatvėje ne taip svarbu ką tu darai, svarbiau koks tu žmogus ir kaip tu elgiesi su 

kitais. Santykiai yra svarbus aktyvaus senėjimo aspektas. 

Vyresnio amžiaus žmonės gali prarasti daug socialinių vaidmenų, bet prarastus vaidmenis 

galima pakeisti kitais. Jie imasi naujų vaidmenų, kurie turi atitikti jų normas, lūkesčius, elgesį 

ir netgi jausmus. Ir jie prisitaiko. Jie gali kankintis dėl profesinės veiklos stokos, tačiau po 

metų, jie negali įsivaizduoti, kad reikėtų dirbti. Vyresnio amžiaus žmonės turi žinių, jie yra 

pasirengę pasidalyti, tačiau jie tai padarys tik tuomet, jei jų pasirengimas bus gerbiamas, o jų 

indėlis vertinamas. Todėl aktyvus senėjimas priklauso nuo aplinkos lūkesčių. 

Kiekvienai gyvai būtybei reikia krypties ir tikslo. Tie, kurie žino, kur jie yra ir kodėl atsikėlė, 

„gyvena svajonėmis“ ir džiaugiasi, kad yra gyvi kaip „keturių metų vaikas, kuris ryte nekantriai 

žiūri pro langą, nes nori pamatyti, ar tą dieną jis arba ji galės žaisti lauke“ (Marguerite 

Yourcenar). Aktyvus senėjimas gali duoti žmogui gyvenimo kryptį ir tikslą. 

Organizuotas švietimas yra aktyvaus senėjimo būdas, nes jis užpildo vyresnių žmonių 

gyvenimą. Švietimas praturtina žmonių gyvenimus, įsitraukia į aktyvų visuomenės gyvenimą, 

jie tampa visaverčiais visuomenės nariais. Žmonės tampa gyvybingesni, atviresni, 

nuoširdesni ir dosnesni. Labai svarbu, kad būtų patenkinti vyresnio amžiaus žmonių 

pažintiniai, emociniai, socialiniai poreikiai bei poreikis dalintis savo vertybėmis su žmonėmis, 

kurie juos vertina. 

Aktyvus senėjimas turėtų tęstis visą gyvenimą. Vyresnio amžiaus žmonės negali staiga 

pradėti aktyviai veikti: senėti sveikai, puoselėti artimus santykius, būti aktyviais piliečiais 

(rūpintis visuomenės reikalais), naudoti informacines technologijas ir pan., jei jie nevykdė 
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tokios veiklos visą gyvenimą. 

Kas motyvuoja vyresnio amžiaus žmones būti aktyviais? 

Kai kalbame apie vyresnio amžiaus žmones, būtina suprasti jų motyvaciją aktyviam 

senėjimui. Daugumos jų motyvacija – išorinė. Kai vyresnio amžiaus žmonių pirminiai (įgimti) 

poreikiai yra patenkinti, jie linkę tenkinti jų antrinius arba įgytus poreikius (pažintinius 

poreikius, būtinybę realizuoti save, poreikį būti gražiam, socialinius poreikius, poreikį dalytis 

vertybėmis ir t. t.). Jų siekiai, pasirengimas būti aktyviais, emocijos, praktinės žinios, skirtingi 

motyvacijos elementai turi būti kaip įmanoma labiau išsiaiškinti ir suprasti. Tą pasiekti galima 

tik sužinojus vyresnio amžiaus žmonių dabarties ir praeities net vaikystės detales, tėvų ir kitų 

svarbių asmenų poveikį bei jų gyvenimo scenarijų (Eric Berne). 

Taigi, žmonės dirbantys su vyresnio amžiaus asmenimis turi suprasti ir žinoti, svarbiausius 

žmonių gyvenimo įvykius, nes tai yra vienintelis būdas suprasti, kodėl vieni žmonės būna labai 

aktyvūs, o kiti nenori būti aktyvus vyresniame amžiuje. 

Švietimas – būdas kovoti prieš stereotipus, išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją dėl 

amžiaus 

Interviu metu prancūzų rašytojos Marguerite Yourcenar buvo klausiama: „Kokia jums atrodo 

senatvė? Juodas kaip Simone de Beauvoir arba auksinė kaip aukso amžius, kaip jį vadina JAV“ 

Istorijoje. vyresnio amžiaus žmonės visada buvo apibūdinami ideologiškai: nespalvotomis 

nuotraukomis neatspindinčiomis spalvingos tikrovės; teigiamais ir neigiamais stereotipais 

(primityvios kognityvinės schemos, todėl lengvai pritaikomos ir platinamos) 

demonstruojančiais atmetimą arba primityvų vyresnio amžiaus žmonių idealizavimą. 

Kodėl taip yra? Preliminarus atsakymas – su amžiumi susijusius stereotipus kuria vidurinioji 

amžiaus karta, kuri dar nepatyrė savo senatvės. Jie nesupranta šio gyvenimo etapo, ir jie yra 

linkę lyginti senatvę su savo amžiumi ir jaunyste. Senatvė – tai yra gyvenimo etapas atnešantis 

daug praradimų: sveikata, išvaizda, draugai, socialinis statusas, finansinė gerovė, 

nepriklausomybė. Be to, jaunesni žmonės turi trumpą praeitį ir ilgą ateitį priešakyje, o vyresnio 

amžiaus žmonėms turi ilgą praeitį ir trumpą ateitį, – sako Margarita Yourcenar. Toks požiūris į 

senatvę, neleidžia mums suvokti realaus šio gyvenimo etapo skirtumo, šio gyvenimo etapo 

tikrumo, todėl atrodo, kad lengviau jį apibūdinti pasitelkiant stereotipus, lyginimo procesas 

sumažina šio amžiaus savitumą, pabrėžia tik minusų, kurie neatskleidžia tikrojo vyresnio 
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amžiaus žmonių „kitoniškumą“ (2010 dolerio). Net patys vyresnio amžiaus žmonės negali 

tiksliai pateikti senatvės apibrėžimo, nes tą apsunkina socialinių stereotipų našta. 

Dabar, kai senosios kultūros organizacijos amžius buvo sukrėstas naujų gamybos būdų iki 

postmodernių galių perskirstymo tarp socialinių grupių, stereotipai, prietarai ir diskriminacija 

dėl amžiaus turėtų būti stebimi, fiksuojami, aptariami, švelninami ar panaikinami (jei 

įmanoma). Tačiau ar tai įmanoma? Reikia tikėtis, kad laikui bėgant, pasitelkus švietimo 

pagalbą šie stereotipai nebebus tokie griežti, žiaurūs ir priešiški. Stereotipai yra mūsų patirties 

ir dominavimo kryžkelėje, tai normos ir socialinės vertybės, kurias mes priimame neapgalvoję. 

Gaila, tačiau diskriminacija vyksta dėl tam tikrų dalykų, kurių negalime pakeisti (rasės, 

amžiaus ir t. t.). 

Prieš diskutuojant apie senatvės stereotipus išsamiau, norėčiau pabrėžti, kad senatvę 

apsunkina ne tik stereotipai. Taip pat esama prietarų, amžiaus diskriminacijos ir 

priekabiavimo senatvės pagrindu. Šie reiškiniai vyksta dėl natūralios opozicijos tarp kartų, jos 

slapta arba atvirai kovoja dėl valdžios ir turtų. Ši natūrali opozicija sustiprina socialines kliūtis 

ir visiškai nušluoja vyresniąją kartą. Prisiminkime Antrojo pasaulinio karo laikus ir kartų kaitą 

jo pabaigoje, ar pastarojo meto pokyčius Rytų Europos šalyse. Siūlome jums palyginti 

televizijos ir radijo programas Rytų Europos šalyse ir Vakarų Europoje. Rytuose, bus labai 

nedaug vyresnio amžiaus veidų ar balsų, nedažnai rodomi vyresnio amžiaus mąstytojai ir t. t. 

Prieš du dešimtmečius mus ypač nustebino padėtis Estijoje, jos nusižengimas senajai 

„nomenklatūrai“ kai trisdešimtmečiai ministrai perėmė vyriausybės valdymą. Reziumuojant, 

galima teigti, kad dideli socialiniai trukdžiai nėra palankūs senosios kultūros organizacijoms. 

Po tokių didelių socialinių pokyčių, visos kartos turi pakeisti savo pozicijas visuomenėje, o šio 

proceso natūraliai susiformuoja daug stereotipų ir jie stipriai įsigali. 

Gyvuoja daug socialinių stereotipų, tokių kaip: vyresnio amžiaus žmonės yra prastesni 

mokiniai, jie mokosi tam, kad „užmuštų“ laiką, jie mokosi, nes turi daug laisvalaikio, jų turimos 

žinios nėra naudingos, jie fiziškai, psichologiškai ir socialiai netinkami pilnavertiškai dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime. 

Pagyvenusių žmonių diena nacionaliniu lygiu Slovėnijoje pradėta minėti tik prieš 15 metų. 
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Ar vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra kitoks? 

Vaikų mokymo programos yra pritaikytos atsižvelgiant į jų vystymosi etapus, o paaugliai, 

suaugusieji ir vyresnio amžiaus suaugusieji mokomi atsižvelgiant į jų socialinę padėtį ir 

psichologinę būseną.  

Ar vyresnio amžiaus žmonės mokosi kitaip? Būsimiems vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

pedagogams (andragogams/mentoriams) svarbu suformuoti aiškų vaizdą apie vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų gyvenimą ir švietimą. Mes visi esame paveikti pasenusių stereotipų apie 

pagyvenusius žmones ir senatvę. Šie stereotipai dažnai veikia mentorių elgesį ir vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimą plačiąja prasme. Jei vadovas mano, kad jo arba jos mokiniai 

sugeba efektyviai mokytis, jis arba ji juos atsakingai juos mokys ir padės jiems mokytis ir įgyti 

naujų žinių. Be to, pedagogas turi padėti vyresnio amžiaus mokiniams atsikratyti teigiamų ir 

neigiamų socialinių stereotipų apie senėjimą ir juos įveikti, kaip mokinys galėtų laisvai atsiduoti 

mokymuisi.  

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas turi savo ypatumų. Mentoriai juos pabrėžia, į juos 

atsižvelgia, jei jie yra susipažinę su jais. Iš esmės, mentoriai turėtų kreiptis į vyresnius mokinius 

tarsi, jei jie jau buvo ten, kur jie galėtų ateiti. 

Be to, švietimas vėlesniame gyvenime yra veikiamas įvairių socialinių veiksnių. Švietimas 

vėlesniame gyvenime nėra neutralus, nes jis vyksta politiniame kontekste. Tas kas ima vykdyti 

ir yra atsakingas už trečiojo amžiaus universitetų veiklą tam tikra prasme „vykdo politiką“. 

Trečiojo amžiaus universitetai gali atkurti socialinius ryšius galią ir įtaką. Trečiojo amžiaus 

universitetai gali atkurti netinkamą požiūrį į vyresnio amžiaus piliečius, ypatingą dėmesį 

skiriant teigiamo požiūrio į amžių formavimui, elitizmui, lyties ir trečiojo amžiaus diskriminaciją. 

Vyresnio amžiaus asmenų švietimas vertingas dėl to, kad jis yra pagrįstas socialinio 

teisingumo, socialinės lygybės ir socialinės sanglaudos principais. 

Senėjimas yra ne tik psichologinė, bet ir socialinis reiškinys. 
Kapitalizme vyresnio amžiaus žmonės nesudaro vienarūšės grupės. 
Aplinkos veiksniai veikia senėjimą. 
Politinis kontekstas daro įtaką vyresnio amžiaus asmenų švietimui. 
Vyresnio amžiaus asmenų švietimas neturėtų skatinti socialinės nelygybės (ypatingą dėmesį 
reikia skirti elitizmui, lyčių ir trečiojo amžiaus diskriminacijai). 
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Pirmasis amžius – vaikai turi būti smalsūs, kad išgyventų, todėl turi būti mokomi  

Trumpa įvairių amžiaus tarpsnių švietimo apžvalga padeda pedagogams suprasti, kad 

jaunesnio amžiaus vaikų mokymo modeliai negali būti tiesiogiai pritaikyti vyresnio amžiaus 

asmenų švietimui, nes jie radikaliai skiriasi. 

Vaikystėje mokymas(-is) yra intensyvus. Tai normalu, nes vaikams reikia mokytis išgyventi. 

Vaikystė ir jaunystė yra sudėtingas periodas, nes vaikai ir jaunuoliai yra pavaldūs 

suaugusiesiems. Socializacijos procese, vaikas ir paauglys patiria daug apribojimų, jie turi 

paklūsti įsakymams ir nurodymams. 

Nėra daug vaikų, kuriems tėvai suteikia pakankamai psichologinės ir socialinės erdvės išreikšti 

save, išreikšti tai, kas jie yra viduje. Alice Miller parašė knygą Gabus vaiko drama: Knyga apie 

tikrosios savasties paiešką, kurioje aprašoma kaip dramatiška būti vaiku. Ar vaikystė visada yra 

trauma ir kliūtis mums tapti tuo kuo mes galėtume tapti? Savasties paieškos, tapimas tuo kuo 

mes galėtume būti ne visada išsprendžiamas vaikų ir tėvų literatūros pagalba. Kūrybiškumas, 

prasmės ir vertės ieškojimas atlieka pagrindinį vaidmenį žmogaus gyvenime. 

Vaikystė ir jaunystė yra paveikta suaugusiųjų sprendimų. Vaikų smalsumas yra sutrikdomas 

dar prieš jiems pradedant eiti į mokyklą. Sakoma, kad vaikai turi būti išauklėti. Galiausiai, vaikų 

smalsumą nuslopina mokykla, pažymiai, sertifikatai ir pan. Vaikai eina į mokyklą, nes jie privalo 

tai daryti. Ar mes kada nors pagalvojame, kiek daug žalos padarome vaikams? 

Vaikai daug mokosi neformaliu būdu, stebėdami, imituodami, tyrinėdami aplinką, kaskart 

įgydami naujos patirties. Jei šeimos auklėjimas yra per griežtas, jis gali uždusinti vaiką ir jo 

potencialą. 

Vaikams reikia labai daug išmokti per trumpą laiką. Jie mokosi iš bandymų ir klaidų. Vaikų 

darželyje vaikas taip pat daug mokosi, vaikų darželių programos parengtos taip, kad būtų 

siekiama aiškių tikslų. Vaikai darželyje yra visiškoje pedagogų įtakoje. Kai vaikas yra trejų 

metų, jis gali eiti į darželį, nes jis pamažu supranta, kad jo motina nepalieka jo kiekvieną dieną, 

todėl nepatiria emocinės traumos, kai yra atskiriamas nuo jos. Vaikų švietimas yra ypatingas, 

todėl pedagogai turi užbaigti, bent trejų metų trukmės ikimokyklinio ugdymo studijas 

aukštojoje mokykloje. 

Mokykla – vienintelis galimas švietimo formatas 

Po darželio, laikas eiti į mokyklą, kurioje vyksta antrinis socializacijos procesas. Svarbiausias 

socializacijos tikslas yra, kad vaikai sužinotų, ką jie turi daryti ir taptų išsilavinusiais. 
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Mokykloje vaikai patiria formalaus švietimo spaudimą, kuriam vadovauja specialistai, pradinių 

klasių ir dalykų mokytojai. Pradinėje mokykloje šiek tiek išlaikoma šeimos ar vaikų darželio 

atmosfera, vėliau vaikus moko dalyko mokytojai. Ryšys tarp vaikų ir jų mokytojų susilpnėja, 

santykiai tampa oficialūs. Mokyklą žudo smalsumą, todėl vaikų mokymą(-si) ima veikti išoriniai 

motyvai. Jų vidinė motyvacija bei smalsumas sumažėja, tuomet vaikai bando pasiekti savo 

tikslus, pačiais lengviausiais būdas, įdėdami kaip įmanoma mažiau pastangų. Dauguma vaikų 

nekenčia mokyklos. Jie negali įsivaizduoti, kad galima mokytis su džiaugsmu. Juos labai stebina 

faktas, kad vyresnio amžiaus žmonės padeda vieni kitiems mokytis. 

Požiūris į švietimą pasikeičia, kai jaunimas įstoja į universitetą. Čia jaunimas jaučiasi laisvai, nes 

pasirenka studijuoti tai, ką jie nori studijuoti. 

Jie turi pasirinkimą. Jei jiems pasiseka įsitraukti į programas, kuriose jie patiria sėkmę, jie iš lėto 

atgauna smalsumą ir vėl patiria mokymosi džiaugsmą. Šiandien jauni žmonės laisvai ieško 

naujų žinių internete, „Facebook‘e", „YouTube" vaizdo įražuose. Jie turi savo žinių šaltinių yra 

mažiau priklausomos nuo mokytojų. Kai kuriose srityse žiniomis, jie neretai pranoksta savo 

mokytojus/dėstytojus. 

Švietimo visuomenė primeta formalųjį mokymą(-si) pagal įstatymus, taisykles, reglamentus ir 

spontaniškai plėtoja neformalųjį švietimą. Kita vertus, neformalusis švietimas vis labiau 

populiarėja, žmonės mokosi ir semiasi žinių iš įvairių šaltinių. 

Suaugusiųjų švietimas prilygsta mokykliniam švietimui 

Antrajame amžiaus tarpsnyje, jaunus ir vidutinio amžiaus suaugusiuosius veikia išoriniai 

socialiniai poreikiai, socialiniai įsipareigojimai, jie atlieka įvairius socialinius vaidmenis 

(gyvenimas poroje, vaikų auklėjimas, profesinė veikla, viešosios funkcijos, poilsis, sveikata, 

pramogos). Suaugusieji dažniausiai atkartoja savo laimingą, nerūpestingą vaikystę ir jaunystę, 

atsiriboja nuo šeimos ir daugelio socialinių užduočių, prisiimdami atsakomybę už save ir kitus. 

Svajonės ir norai, yra jų asmeninė paslaptis. Yra keletas galimybių antrajame amžiaus 

tarpsnyje patenkinti savo norus ir svajones. 

Antrasis amžiaus tarpsnis turi privalumų. Vidutinio amžiaus suaugusieji formuoja visuomenę 

pagal savo norus. Jie nustato socialines taisykles visoms kartoms. Viduriniosios kartos atstovai 

labiau pastebimi visuomeninėse nei privačiose sferose. Jie susiduria su socialiniu spaudimu ir 

turi priimti kompromisinius sprendimus. 
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Jie sprendžia viešojo gyvenimo, politines ir ekonomines problemas. Jie išlaiko didžiausias 

socialines galias savo rankose, todėl lengvai primeta savo nuomonę kitos kartos atstovams. 

Dauguma sprendimų yra priimami pagal jų poreikius. Kaip gerai jie patenkinti kitų žmonių 

poreikius priklauso tik nuo jų empatijos. 

Būsimi mentoriai (andragogai) turi pamiršti socialinius stereotipus, kurie teigia, kad tik ėjimas į 

mokyklą yra švietimas. 

Apibendrintas švietimo suvokimas, kad tik ėjimas į mokyklą yra tinkamas suaugusiųjų 

švietimas yra klaidingas. Suaugusiųjų švietimas nėra mokykla ir nevyksta mokykloje. 

Suaugusiųjų švietimas apima: studijų grupes, studijų draugus, neformalųjį švietimą, 

individualius mokymosi projektus, savarankišką mokymas(-is), mokymą(-si) nuotoliniu būdu ir 

daug kitų mokymosi formų. 

Suaugusiųjų švietimas (jaunų ir vidutinio amžiaus suaugusiųjų) atliepia išorines situacijas ir 

bandymus patenkinti aukščiausius, tačiau siauriausius žinių poreikius. Vidutinio amžiaus 

suaugusieji dažnai sako „kai išeisiu į pensiją mokysiuos ir įgyvendinsiu savo svajones …“. 

Suaugusiųjų švietimas negali būti dresuojamas, nors politikai neretai bando tai padaryti, 

siekdami kontroliuoti suaugusiųjų mokymąsi. Išdresuota visuomenė yra būdas apsiginti nuo 

svarbių civilizacijos pokyčių ir naujos informacinės-komunikacinės visuomenės. Todėl svarbu, 

kad mentoriai/andragogai aiškiai atskirtų mokymą, švietimą ir dresavimą. Mokymasis yra 

platus ir ilgas procesas, išorinių veiksnių pagalba keičiantis žmogų. Tik viena mokymosi dalis 

yra švietimas. Jis turi tam tikras savybes, pavyzdžiui, jis turi turėti tikslus, vertinimą, proceso 

metu ir jo pabaigoje. Dresavimas yra dar siauresnis. 

Suaugusiųjų švietimui būdingas atviras bendravimas tarp suaugusiųjų ir mokytojų, santykiai 

pagrįsti lygybe, mokymosi turinys ir metodai pritaikyti suaugusiesiems. 

Pilnametystė yra ilgas gyvenimo etapas. Kiekvienas gyvenimo etapas turi savo socialinius, 

ekonominius ir psichologinius ypatumus. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra suaugusiųjų švietimo dalis. Mums visiems reikia 

žinių, todėl mokymasis tapo visą gyvenimą trunkančiu procesu, neformaliajame suaugusiųjų 

švietime nėra valstybinės mokymo programos, šis švietimas tenkina žmonių individualius ir 

socialinius poreikius, atliepia asmeninius interesus ir ambicijas.  

Mentoriai/andragogai dalyvauja kūrybos procese rengdami mokymosi programas, 

formuluodami tikslus kartu su tais, kurie mokosi, t. y. kartu su savo mokiniais. 
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Suaugę studentai yra smalsesni, tačiau švietimas yra viena iš daugelio jų užduočių. Suaugusiųjų 

švietimas sutinkamas įvairiose srityse: darbe, šeimos gyvenime, žiniose, susijusiose su būsto 

(buto ar namo) įkūrimu. Tačiau suaugusieji yra labiau motyvuoti gauti žinių, jie patiria socialinį 

spaudimą ir turi daug įsipareigojimų, jų dėmesys yra padalijamas daugeliui tikslų. Įgyti žinių, 

yra tik vienas iš suaugusiųjų užduočių. 

Suaugusieji mokosi grupėse, atskirai, formaliai ir neformaliai. Suaugusiųjų švietimą įgyvendina 

suaugusiųjų mokytojai, savo srities specialistai. Taip pat suaugusieji mokosi savarankiškai ir 

atlieka individualias užduotis. 

Pilnametystė skirstomas į kelis etapus. Jauni suaugusieji mokosi, nes planuoja savo karjerą, 

socialinį augimą ir pan. Vidutinio amžiaus suaugusieji mokosi dėl profesinės karjeros, jiems 

reikia specialių žinių, jie mokosi spręsti egzistencines problemas. Suaugusieji mokydamiesi 

padaro greitą pažangą. Jie gali mokytis savarankiškai.1 

Trečiojo amžiaus asmenų švietimas ir jo ypatumai 

Kai jau sužinojome apie ankstyvesnius žmogaus gyvenimo etapus mums bus geriau suprasti 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo ypatumus. Vyresnio amžiaus žmonės dažnai praranda 

savo ankstesnį socialinį statusą, taip atsitinka po išėjimo į pensiją, susilpnėja tarpasmeniniai 

santykiai, ištuštėja šeimos lizdas, sumažėja galimybės patenkinti emocinius poreikius. Šiuos 

praradimus ypač skaudžiai išgyvena tie suaugusieji, kurie nebūna pasirengę artėjančiam 

trečiajam amžiui. 

Gyvenimas po išėjimo į pensiją turi būti užpildytas nauju turiniu, turi būti iškelti nauji tikslai. 

Jaunesnio amžiaus asmenų švietimo funkcija buvo rengti žmones darbui, tačiau šiais laikais 

profesinė karjera darosi vis trumpesnės, gerokai trumpesnis nei buvo dabartinių trečiojo 

amžiaus asmenų. Vyresnio amžiaus darbuotojai susiduria su įsidarbinimo sunkumais. Ši 

tendencija pastebima visame pasaulyje. Antrasis amžius buvo sumažintas dviem 

dešimtmečiais. Trečiojo amžiaus žmones reikia mokyti, rengti išėjimui į pensiją, užpildyti 

gyvenimo turinį naujomis veiklomis ir tikslais. Niekas niekada nemokė žmonių, ką daryti 

sulaukus trečiojo amžiaus. 

                                         
1Krajnc, A. (2013) yra eductaion vyresnio amžiaus suaugusieji skiriasi? Programoje: 

charakteristikos vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą. Liubliana, društvo za izobraževanje 

tretje žiiljenjsko za obdobje. 
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Švietimas prieš išeinant į pensiją atrodo bauginantis, bet tai padeda užpildyti to amžiaus 

žmonių gyvenimo turinį. Tai svarbu aktyviam senėjimui, nes visuomenė gali būti sveika, jei 

ketvirtadalis jos gyventojų yra socialiai atskirti. 

Veiklos, kuriomis užsiima vyresnio amžiaus žmonės po išėjimo į pensiją yra įvairios ir priklauso nuo 

to, ką jie žino, kokias turi kompetencijas, socialinius ir psichologinius poreikius. Senąjį senatvės 

įvaizdį (vyresnio amžiaus žmonės yra pasyvūs, nuolat ilsisi, rengiasi tik tamsiomis spalvomis ir 

pan.) pakeitė nauji vaizdai. 

Vyresnio amžiaus žmonių socialinį statusas buvo siejamas su visuomene. Kažkas buvo 

gydytojas, sekretorius, darbininkas. Po išėjimo į pensiją, skirtumai tarp žmonių išnyko. 

Vyresnio amžiaus žmonių socialinis statusą labiau priklauso nuo to, kas jie yra, o ne nuo to, kokie 

jie yra. 

Vyresnio amžiaus žmonės išgyvena daug pokyčių. Jie turi iš naujo rasti vietą visuomenėje.  

Vyresnio amžiaus žmonės yra labai motyvuoti mokytis, jie yra smalsūs, jie linkę mokytis su 

džiaugsmu. Vyresnio amžiaus žmonės taip pat išlaisvina nuo socialinio spaudimo ir 

atsakomybės. Taigi, jie gali įsiklausyti į savo poreikius bei norus ir juos įgyvendinti. Jie linkę 

įgyvendinti savo svajones. 

Anksčiau jų tikslai buvo nustatyti iš išorės, bet dabar jie gali juos išsikelti patys. Jie neteko darbo 

santykių. Dabar jie turi užmegzti naujus santykius su naujais žmonėmis. Jiems reikia atnaujinti 

savo emocijas, kad galėtų patenkinti savo poreikius (saugumo, socialinio bendravimo, meilė, 

savigarbos, žingeidumo, grožio ir saviraiškos). Mes esame socialinės būtybės patiriančios ne 

tik biologinį, bet ir socialinį gimimą. Todėl nenuostabu, kad vyresnio amžiaus žmonės, 

priklauso nuo savo socialinės aplinkos! 

Jei vyresnio amžiaus žmonės neužmezga naujų santykių, arba jei neatitinka jų poreikių, jie 

tampa našta savo šeimoms. Asmeniniai ryšiai neatsiranda savaime. Žmonės susipažįsta vieni 

su kitais per veiklas. Vyresnio amžiaus žmonės turi įsitraukti į jas ir išmokti jose dalyvauti. 

Senasis senatvės vaizdas atneša daug ekonominių, socialinių, sveikatos patologijų. Vyresnio 

amžiaus žmonės nėra našta savo šeimai, artimiesiems, visuomenei, jei jie yra aktyvūs. 

Asmeniniai santykiai iš esmės yra simbiotinio pobūdžio. Patologija neatsiranda dėl tinkamo 

naudojimosi tokiais santykiais, bet greičiau dėl netinkamo naudojimosi ir vienas kito 

išnaudojimo. Sveiki santykiai yra grindžiami gebėjimu duoti ir gauti. Be šio proceso, nėra jokios 

galimybės, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų socialiai įtraukti (integruoti). 
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Vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir ugdymosi poreikiai yra įsišakniję jų asmeninėje ir socialinėje 

padėtyje. Švietimo ir ugdymosi tikslai yra pajungti savęs aktualizacijai, aktyviam senėjimui, 

aktyviam pilietiškumui ir kitiems socialiniams poreikiams ir tikslams. Aktyvus senėjimas yra ne 

tik individualus kieno nors noras, tačiau šis klausimas turėtų būti sprendžiamas platesniu 

mastu. Tai taip pat yra socialinė būtinybė, socialinis poreikis. Besikeičiančioje visuomenėje, visi 

turi mokytis ir prisidėti prie konkrečių socialinių tikslų. 

Švietimas ir ugdymasis išlaisvintas nuo bet kokio spaudimo, geri santykiai su kartu 

besimokančiųjų grupe ir mokytoju yra sėkmingo švietimo ir ugdymosi pagrindas. 

Vyresnio amžiaus žmonės nėra pasiruošę švietimui ir ugdymui bet kokiomis aplinkybėmis. 

Sprendimą dalyvauti švietime ir ugdymesi vyresnio amžiaus žmonės priima savo pačių valia ir 

noru, todėl tokiame procese jie tikisi santykių kokybės. Dažniausiai jie neturi pakankamai 

socialinių kontaktų ar ryšių ir gyvena emociškai pakankamai nepasisotinę. Jiems dažnai iškyla 

sunkumų patenkinant jų pirminius įgimtus psichosocialinius poreikius (Abraham Maslow, 

1971).Vyresnių žmonių poreikis saugumui, socialinei priklausomybei, meilei ir t. t. Be kitų 

žmonių, šie ir kiti poreikiai negali būti patenkinti. Švietimo ir ugdymosi procese vyresnio 

amžiaus žmonės ieško galimybių patenkinti savo emocinius poreikius, mokymosi ir studijų 

grupė dažnai tampa santykinai stabilios socialinės formos tarpasmeninių santykių grupe, taip 

pat viena iš pagrindinių socialinių grupių. 

Tarpasmeninių santykių poreikis dažnai būna neteisingai interpretuojamas kaip tam tikra 

socializacijos būtinybė. Teigiama, kad vyresnio amžiaus žmonės registruojasi į švietimo ir 

ugdymosi procesą norėdami daugiau ir labiau socializuotis, o ne mokytis. Bet tai toli gražu nėra 

tiesa. Vyresnio amžiaus žmonės yra labiausiai motyvuoti ir sunkiausiai dirbantys mokiniai. 

Vyresni mokiniai taip pat yra išranki publika. Jie nepasilieka švietimo ir ugdymosi procese, 

nepaisant nieko. Jie lieka, jeigu jie jaučia, kad yra priimami. Jeigu jie mano, kad geri santykiai 

nebus įmanomi, jie išeina. 

Vyresnio amžiaus žmonėms reikia naujų tikslų, būti aktyviems ir naujų žinių, kaip 

performuoti savo gyvenimą. 

Mokyklose mus moko, kaip gyventi šeimoje ir profesinėje srityje. Tokiu būdu mūsų socialinis 

vaidmuo ir veikla yra apsprendžiami iš išorės. Po išėjimo į pensiją, ši užduotis turi būti 

perimama pačių vyresnio amžiaus žmonių individualiai, nes visuomenėje nėra pakankamai 

struktūrų, kad būtų galima jais pasirūpinti. Taigi, pagyvenę žmonės turi patys sau išsikelti 
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naujus tikslus ir jų siekti per ateinančius savo naujojo gyvenimo dešimtmečius. Šiandien, 

aktyvus senėjimas jau nebėra vien tik politika, tai yra dalis socialinio ir sveiko kiekvieno asmens 

vystymosi. Paskutiniaisiais savo gyvenimo dešimtmečiais, pagyvenę žmonės turi turėti 

asmeninių ir socialinių tikslų, kad netaptų našta ateinančioms kartoms ir visuomenei. 

Susieti su platesne bendruomene vyresnio amžiaus žmonės išlaiko savo gyvybingumą, jie 

mažiau serga ir palaiko gerus ryšius su kitomis kartomis, nes jie labiau pasitiki savimi ir yra 

labiau nepriklausomi. Tai atsitinka gana dažnai, kad vyresnio amžiaus žmonės sako ”Tai yra 

geriausia mano gyvenimo dalis. Jaučiu, kad turiu daugiau galimybių tapti tuo kuo galiu ir noriu 

tapti“. Mokytojų užduotis yra padėti savo vyresnio amžiaus mokiniams tapti tuo, kuo jie gali ir 

nori tapti elgiantis su jais taip lyg jie jau būtų pasiekę savo tikslą. Žmonės būna laimingiausi 

tuomet kai jie gali išreikšti save. Vyresnio amžiaus žmonės gali laisvai pasirinkti, kokia bus jų 

veiklą. Jie yra pasirengę daug atiduoti. 

Aktyvus senėjimas ir švietimas bei ugdymasis yra tarpusavyje tampriai susiję. Nes naujoms 

veikloms, naujos žinios yra reikalingos. Išėjusi pensijon darbuotoja norėtų pasakoti istorijas, 

tačiau tam, kad galėtų tai daryti jai reikia naujų žinių ir todėl ji užsiregistruoja į naują studijų 

sritį „menas pasakoti istorijas“. Ji neabejotinai įsitikinusi, kad turi potencialą. 

Vyresnio amžiaus mokiniai gali įsitraukti į įvairias švietimo programas, tačiau jie taip pat gali 

mokytis savarankiškai, turi savo studijų projektus. Jei ji ar jis tikrai yra motyvuotas, ji ar jis gali 

rasti daug galimybių. Besimokanti visuomenė gali pasiūlyti švietimą ir ugdymąsi lydintį bet 

kokią veiklą. 

Laimei, savęs aktualizacija yra ne tik vyresnio amžiaus žmonėms skirtas dalykas. Kai kurie 

vaikai, jaunimas ir suaugusieji randa būdus savęs aktualizacijai nors socialinis spaudimas prieš 

tai yra labai didelis. 

Siekiant suprasti vėlyvesniojo gyvenimo etapą, vyresnio amžiaus mokinių poreikiai ir 

problemos padeda jiems išlaikyti aktyvų vaidmenį bendruomenės gyvenime. 

Daugumoje Vakarų Europos šalių, senatvė bei pats senėjimas nekėlė nei politinių, nei 

socialinių klausimų iki pat 1950-ųjų metų. Po Antrojo pasaulinio karo, Europa visą dėmesį 

buvo sutelkusi į žalos atitaisymą kiek tai buvo įmanoma ir daugiausia žvelgė į ateitį 

susitelkdama ties jaunesne karta, dažnai pamiršdama apie vyresnio amžiaus žmones. 

Vyresnio amžiaus žmonės socialinių stereotipų buvo vaizduojami kaip pasyvūs nesidomintys 
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jokios rūšies dalyvavimu visuomenėje ar visuomeninėje veikloje, netgi nesugebantys aiškiai 

mąstyti apie tai, ko jie nori ir ko jiems reikia. 

Suaugusiųjų mokytojas turėtų būti gerai susipažinęs su vertybėmis ir koncepcijomis 

betarpiškai liečiančiomis vyresnio amžiaus žmones, vyresnio amžiaus ypatybėmis, vyresnio 

amžiaus žmonių gyvenimo stiliumi, pensijų schemomis ir programomis, aktyvaus senėjimo 

koncepcija, teise į pensiją ir teise į darbą, teise į socialinę apsaugą, lankstų saugumą ir t. t. Jis 

arba ji turėtų suvokti, kad vyresnio amžiaus žmonės nėra visi vienodi, kad iš tiesų jie visi skirtingi, 

daug daugiau, nei jaunesnės kartos individai. Būtent dėl šios priežasties jis ar ji turėtų turėti ir 

išlaikyti tvirtą poziciją pasisakydamas ar pasisakydama už teisę būti skirtingu vyresniame 

amžiuje, turėti savo gyvenimo stilių; ne visi vyresnio amžiaus žmonės yra ligoniai ir jų 

senėjimas nebūtinai yra patologinis, o visai normalus ir logiškas, ne visi pagyvenę žmonės yra 

neturtingi fizine ar dvasine prasme, ne visi vyresnio amžiaus žmonės yra bejėgiai arba 

neraštingi. Aktyvus senjoras turėtų ryžtingai ir tvirtai pasipriešinti diskursui apie vyresnio 

amžiaus žmonių silpnumą ir priklausomumą kaip kad yra priimta beveik visose vykdomose 

politinėse ir netik programose, daugumoje masinės informacijos priemonių, viešų pasisakymų 

bei kitų tekstų apie vyresnio amžiaus žmones ir bendrai imant prieš visus stereotipus 

tenkančius vyresnio amžiaus žmonėms. 

Be to, ne visi vyresnio amžiaus žmonės yra močiutės ir seneliai, nes jie gali turėti skirtingus 

socialinius vaidmenis. Jie gali būti darbuotojai, savanoriai, mokiniai ir t. t. Jie skiriasi pagal 

statusą ir socialinę bei ekonominę padėtį, kurią jie turi susikūrę visuomenėje. Jie turi 

skirtingus poreikius ir visai nesvarbu ar, jie dirba ar ne, ar jie yra savanoriai ar ne, ar jie gyvena 

vieni ar šeimoje, ar jie turi partnerį ar ne, ar jiems pavyko sukurti didelį arba mažą socialinį 

tinklą, ar yra jų socialiniame tinkle jaunesnių žmonių, ar šis tinklas yra vyresnio amžiaus 

žmonių emocinės paramos ir informacijos šaltinis, ar šis tinklas yra atviras ar uždaras 

sudarytas vien iš šeimos narių. Jie skiriasi ir nesvarbu ar jie turi sveikatos problemų ar ne, ar 

jie yra vyrai, ar moterys, ar jie yra išsilavinę, ar ne. Vyresnio amžiaus žmonės skiriasi, nes jų 

gyvenimo kelias ir jų socialiniai vaidmenys, buvo labai skirtingi. Jie turi kitokį gyvenimo stilių. 

Jie skiriasi pagal šiuos bei kitus kriterijus, tačiau yra mažiausiai skirtingi dėl skirtingo savo 

amžiaus. Amžius gali būti svarbus veiksnys su augančiu jaunimu, bet tik ne suaugusiesiems! 

Laikas mums išsilaisvinti iš šių požiūrių ir stereotipų apie vyresnio amžiaus žmones. 
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Be to, politika ir veiklos kryptys liečiančios vyresnio amžiaus žmones nėra laisvos nuo šių 

nuomonių ir stereotipų, todėl vyresnio amžiaus suaugusiųjų ugdytojas neturėtų šių aukščiau 

paminėtų stereotipų bei nuomonių kaip nors atkūrinėti ar kaip kitaip juos platinti vystydamas 

ir/ar vykdydamas mokomąją programą. Tai nėra lengva užduotis, nes stereotipai apie senatvę 

dažnai yra sustiprinami pačių vyresnio amžiaus žmonių. Stereotipų stiprinimas visai nepadeda 

kuriant naują įvaizdį, vyresnio amžiaus žmonių, kurie gerai jaučiasi ir yra įsitraukę į visokiausius 

bendruomenės reikalus bei prisideda prie įvairių veiklos sričių. Kova su stereotipais, gali būti 

labai svarbi užduotis sprendžiama Europos projektų susijusių su vyresnio amžiaus žmonėmis. 

Tokie projektai turėtų būti plataus užmojo, konceptualūs, lydimi viešų kampanijų ir, galbūt, 

jie turėtų būti skirti bei įtraukiantys įvairias kartas. Vyresnio amžiaus žmonėms neturėtų būti 

plojama vien tik todėl, kad jiems sukanka aštuoniasdešimt ar daugiau ir jie moka bei gali 

naudotis kompiuteriais, arba dėl to, kad jie bando gyventi imituodami jaunesniąją kartą. 

Priešingai, jie turėtų būti pasveikinti už jų indėlį pasiekiant kažko vertingo savo ir bendruomenės 

labui. 

Vyriausybių politiką kai kuriose Europos šalyse dėl amžiaus ir senėjimo šiuo metu plėtojama 

daugiausia trimis kryptimis: 

● nuolatinis dialogas su tais, kurie ką tik išėjo į pensiją ir žino bei suvokia kokio tipo 

senatvėje nori gyventi ir su tais kurie jau kuris laikas pensijoje ir kuriems senatvė jau 

šiandienos realybė; 

● paslaugų plėtrą, glaudžiai bendradarbiaujant su šeimomis ir jų kaimynystėje 

gyvenančia bendruomene; 

● kūrimas galimybių vyresnio amžiaus žmonėms būti bendruomenės dalimi lygiomis 

sąlygomis bei teisėmis kartu su kitomis kartomis. 

Daugiausia problemų kyla būtent šioje paskutinėje srityje. Kodėl? Kadangi vyresnio amžiaus 

žmonės iš anksto daugiausiai yra laikomi priklausomais ir reikalaujančiais kitų pagalbos. 

Vietos, nacionalinės ir Europos politikos kryptys, taip pat dažnai vystomos ta pačia kryptimi, 

su didelio mąsto konsultavimu iš NVO, kurios savo ruožtu taip pat nėra laisvos nuo tokių ir 

panašių socialinių stereotipų atkūrimo bei platinimo apie neaktyvią ir priklausomą bei 

išlaikomą senatvę. Todėl daugelis vyresnio amžiaus piliečių pradeda matyti jiems primestą 

priklausomybę kaip teisę arba, dar blogiau, kaip pranašumą. 
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II. Kaip pradėti ir organizuoti ugdomąjį vyresnio amžiaus asmenų mokymą 

Žmonėms senstant, jie vis mažiau ir mažiau dalyvauja vyresnių suaugusiųjų švietime. Taip 

nutinka ne tik dėl jų individualių mokymosi įpročių, bet ir dėl mokymosi galimybių stokos 

skirtinguose regionuose, gyvenvietėse ir gyvenamuosiuose rajonuose. Rajonuose, kuriuose 

gyvena vyresnio amžiaus žmonės, kurių gyvenimo lygis žemesnis, kurių žemesnis 

išsilavinimas ir/arba migracijos fonas/praeitis, kur švietimo struktūrų nėra pakankamai 

dalyvavimas vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programose dažnai būna smarkiai 

stabdomas. Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi sugebėjimai, jų požiūris į mokymąsi, ir 

mokymosi galimybes toje vietovėje, kurioje jie gyvena, taip pat socialinės aplinkos požiūris 

įtakoja vyresnio amžiaus žmonių pasirengimą mokytis (Peterson, David A.: Švietimo bei 

ugdymosi sąlygų vyresnio amžiaus žmonėms palengvinimas). 

Švietimo programos, skirtos vyresnio amžiaus žmonėms gali būti pateiktos viso būrio teikėjų, 

vadinamųjų teikėjų kuriančių ir pristatančių tokias programas mąstymo pobūdis ir prigimtis 

daro stiprų poveikį pačioms švietimo programoms, vertybėms ir motyvams, kuriais tokios 

programos grindžiamos. Taigi, švietimo programos gali būti pristatomos: įvairių universitetų 

ir universitetų fakultetų – daugiausia tų, kurie užsiima humanitariniais mokslais arba 

socialiniais mokslais, tačiau pasitaiko ir technikos ar gamtos mokslų fakultetų. Tokios 

programos gali būti pateiktos muziejų, švietimo institutų arba švietimo organizacijų, 

socialinio darbo, bibliotekų asociacijų, federacijų, asociacijų ir t. t. Šios švietimo programos 

gali būti dalis tokių organizacijų ir institucijų kasdienės veiklos, arba jos gali būti rengiami 

atskirai. Mūsų patirtis sako, kad šiuo klausimu NVO valdomos vyresnio amžiaus žmonių ir 

skirtos vyresnio amžiaus žmonėms yra patogesnis ir patikimesnis variantas nei iš įvairių kartų 

sudaryta valdymo taryba ar bendruomenės centrai. Būtent todėl yra svarbu, kad vyresnio 

amžiaus žmonėms priklausytų tokios organizacijos, kad jie būtų atsakingi už šias 

organizacijas ir per tai sukurtų savo socialinį identitetą. 

Slovėnų trečiojo amžiaus universitetas yra savarankiškas kūrinys, tačiau iš tikro jis buvo 

įkvėptas pirmojo trečiojo amžiaus universiteto Tulūzoje. 

Visa tai prasidėjo nuo vyresnio amžiaus žmonių padėties visuomenėje tyrinėjimo ir pirmosios 

švietimo programos vystymo remiantis vyresnio amžiaus žmonių poreikių analize. Leiskite 

jums padėti pereinant per įvairius etapus vedančius į naują trečiojo amžiaus universitetą. 
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Taigi jūs nusprendėte įsteigti naują trečiojo amžiaus universitetą savo šalyje ir savo 

gyvenamojoje vietovėje. Gali būti, kad tai bus pirmasis toks universitetas visoje jūsų 

gyvenamoje kaimynystėje. Tokiu atveju, svarbu nepamiršti, kad ilgainiui tai taps ne tik 

vietine, bet ir nacionaline institucija, todėl iš pat pradžių tokį trečiojo amžiaus universitetą 

reikėtų statyti, tvarkyti ir organizuoti taip, kaip ateities trečiojo amžiaus universitetų tinklą. 

Slovėnijos trečiojo amžiaus universitetų modelis 

Šis modelis buvo pradėtas formuoti atsižvelgiant į kai kuriuos kuklius riboženklius, radus 

įkvepiančią pamoką prancūzų kalbos vadove „Interkodas“. Pamoka, modulis buvo apie 

vyresnio amžiaus žmones ir jų veiklą, jų padėtį visuomenėje, pirmąjį trečiojo amžiaus 

universitetą Tulūzoje. Ten buvo knyga apie senėjimo psichologiją ir buvo Amerikos literatūros 

arba medicinos knygų aptariančių senatvę. Atrodė, kad suaugusiųjų gyvenimas baigėsi 

gerokai anksčiau nei šiandien. Senjorų amžiumi tiesiog nebuvo pasirūpinta. Vyresnio amžiaus 

žmonių problemos ir klausimai buvo tiesiog neįdomūs ir literatūros apie juos beveik nebuvo. 

Jūsų padėtis bus lengvesnė ir sudėtingesnė vienu metu, kadangi per pastaruosius tris 

dešimtmečius daugybė straipsnių ir knygų buvo paskelbta apie pagyvenusius žmones, seną 

amžių, vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą, senatvės ir senėjimo psichologiją. Pradėkite 

skaityti, „Švietimo ir Senėjimo Žurnalą“. „Senėjimas ir Švietimas“, konsultuokitės su įvairių 

autorių literatūra ir jūs būsite nukreiptas nuo vieno prie kito vertingo šaltinio. Ieškokite 

Google paieškos sistemoje tokių sąvokų, kaip senatvė, vyresnio amžiaus žmonės, vyresnio 

amžiaus piliečiai, vėlyvasis gyvenimas, vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas, švietimas 

vyresnio amžiaus žmonių, pagyvenusių žmonių mokymasis (moksliniai straipsniai) ir 

Amazon.com ir tuomet jūsų akiratis bus praplėstas. Taip pat ieškokite Google sistemoje tokių 

sąvokų kaip kultūra, vyresnio amžiaus žmonių kultūra, laisvalaikis ir t. t. 

Pradėkite skaityti klasikinę ir psichologinę literatūrą, psichologiją (Carl Rogers, Viktor Frankl, 

Carl Gustav Jung, Erich Fromm) ir vystymosi psichologiją (Eric Ericson, Charlotte Bühler ir t. 

t.) literatūrą apie senatvę ir ryšius tarp vyresnio amžiaus žmonių ir jaunesnių kartų. Skaitykite 

istoriją apie vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą ir suprasite kaip pamažu augo priešnuodis 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimui. 

Peržvelgiant įvairius meno kūrinius per šiuolaikinės gerontologijos teorijos bei įvairių 

postmodernizmo koncepcijų prizmę galite ištirti, literatūrinę elgseną, kino aprašymus (ypač 

filmų, pagamintų po 2000 metų) ir meninių senėjimo portretų nuo Šekspyro iki 
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Hemingvėjaus, nuo Horton Foote iki Disnėjaus, nuo Rembranto iki Alisos Neal, o taip pat 

lyginti požiūrius į senėjimą skirtingose literatūrose; atsižvelgiant į literatūrą savo šalyje ir savo 

kalbą pasaulio klasikos ir šiuolaikinės literatūros fone. Būkite atidūs, kad laikytumėtės 

požiūrio ir atsižvelgtumėte į normalų o ne patologinį, senyvą amžių, kuris dažniausiai ir būna 

aprašomas. Pavyzdžiai rodo, kad dar ilgai prieš gerontologams imantis nagrinėti su dviveidžiu 

pagonių dievu Janus siejamą senėjimo modelį, menininkai šventė vyresnio amžiaus žmonių 

įvairovę, mesdami iššūkį biomedicinos lygčiai apie neišvengiamą senėjimą savo senatvine 

silpnaprotyste. Šios diskusijos pamate yra įsipynęs tvirtas įsitikinimas, kad kultūros tekstai 

konstruoja bei koduoja mūsų visuomenės įprastinį aplinkos suvokimą, jog literatūra, menas 

ir žiniasklaida atspindi ne tik visuomenės nerimus, bet taip pat gali padėti kurti ir įgyvendinti 

juos. Prisimename mūsų apmąstymus apie Balzako tėvą Gorijo (puikiai iliustruojantį emocinę 

vyresnio amžiaus žmonių priklausomybę nuo savo vaikų iki savęs susinaikinimo ir užmaršties, 

Tolstojaus „Ivano Iljičiaus mirtis“). Mus taip pat patraukė Polo Turnje „Išmokti pasenti“ arba 

vėlesnio gyvenimo etapo Simone de Beauvoir „Suaugimas“. Galima būtų ginčytis, kad ne tik 

literatūra, bet ir humanitariniai mokslai, kaip visuma, perduoda daugybinius pamąstymų apie 

žmogaus gyvenimą, kuris suformavo mūsų socialines idėjas į gera ar į bloga. 

Be to, humanitariniai mokslai ir toliau išlaiko gyvybiškai svarbų ryšį su situacijomis, kurias 

patiria asmenys beveik bet kurioje kultūroje. Kadangi visose visuomenėse yra daug 

susikertančių ideologijų, šios estetinės formos taip pat gali atspindėti sąvokas tam tikros 

likutinės kultūros arba numatyti tikėtinas doktrinas kokios nors naujai besikuriančios 

kultūros, dažnai sukuriant dialektinę įtampą tarp šių konkuruojančių diskursų. 

Iš to galima daryti išvadą, kad literatūra, menas ir žiniasklaida, ne tik atspindi, visuomenėje 

priimtus susitarimus, bet ir juos kuria. Humanitariniai mokslai prisidėjo konstruojant 

stereotipinius jūsų visuomenės senėjimo įvaizdžius ir humanitariniai mokslai gali būti 

įdarbinti dekonstruojant šiuos įvaizdžius. 

Grįžkime prie slovėnų trečiojo amžiaus universiteto. Mes gerai nusimanėme apie Kanados 

literatūrą ir tam tikri privalumai, kurių turėjome, buvo tokie: 

● Universitetas buvo įsteigtas kaip asociacija, kaip NVO, kurios formatas daug 

laisvesnis, negu formatai siūlomi aukštojo mokslo sistemos. Savanorystė buvo 

įmanoma, kaip buvo įmanoma sukurti vyresnio amžiaus žmonių atsakomybę už savo 

universitetą, dėstytojai buvo laisvai pasirenkami; 



   Erasmus+ KA2 Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712   27 

● Mes buvome pirmieji pristatę gyvenimiškąjį ugdymą. Toks ugdymas yra neformalusis 

švietimas, nes tik neformalus ugdymas gali būti arti žmonių ir jų gyvenimo. Slovėnų 

trečiojo amžiaus universitetas yra mažiau orientuotas į žinių perdavimą ir daugiau apie 

kūrimą naujų žinių kartu su vyresnio amžiaus besimokančiaisiais; 

● Mes įvedėme mažas studijuojančiųjų grupes iki 12 narių, kurios turi realią galimybę 

išsivystyti į pirmines socialines grupes; 

● Studijų rateliai ir tyrimo grupės buvo nedelsiant sujungiami su vietos plėtra ir vyresnio 

amžiaus besimokančiųjų darbu socialinėje aplinkoje. Tai suteikė vyresniems 

žmonėms galimybę patikrinti savo sugebėjimus ir pasiekimus visuomenės akyse, 

viešojoje erdvėje; 

● Mūsų švietimas vyresnio amžiaus žmonių buvo suvokiamas kaip gyvenimo būdas štai 

kodėl mes praleidžiame tiek daug laiko ne auditorijose; 

● Kai mes pradėjome vyresnio amžiaus žmonių švietimą, mes taip pat pradėjome ir 

mokslinį šios srities bei viešųjų kampanijų tyrimą. Vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

švietimas yra labiau orientuotas į mentaliteto bei mąstysenos pakeitimą, todėl toks 

švietimas negali apsiriboti vien vyresnio amžiaus žmonių švietimu. Moksliniai tyrimai 

ir viešųjų kampanijų rengimas yra tai, kas šiandien vadinama „turinio rinkodara“. Bet 

tai, žinoma, yra daug daugiau, daug sudėtingesnis dalykas. 

Šiandien mes pradėtume sukurdami tinklalapį, anomis dienomis mes pradėjome nacionalinio 

radijo programose. 

Trečiojo Amžiaus Universitetų vaidmuo. 

Pasak Paul Lengrad, visą gyvenimą trunkančio mokymosi teorijos autoriaus, trečiojo amžiaus 

universitetų vaidmuo yra “kurti ryšius tarp naujausios ir paskutinės, tarp ateinančios kartos ir 

kartos buvusios prieš juos; perkelti ant jaunesnių ir vyresnių žmonių mintis apie savo 

protėvius, jų jausmus ir jų pasiekimus“. Tai yra būtina norint išsaugoti ateitį mums visiems. 

Būtina išsaugoti svarbius žmogaus dvasios pasiekimus ir visai nesvarbu kas tai būtų (poezija, 

muzika, architektūra, tapyba ar filosofijos darbai). 

Praeities pamokos 

Kiekvienas iš mūsų esame išmokę įvairių pamokų, sukaupę ir neigiamos, ir teigiamos 

patirties. Mes išmokome, pavyzdžiui, kad reklaminiai plakatai nebuvo veiksmingi, kad radijas 

buvo vyresnio amžiaus žmonių ryšio ir kontakto su aplinkiniu pasauliu mediatorius, netgi 
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labiau nei televizija. Išskirtinai taip pat ir „Facebook". Šiandien esama specializuotų 

tinklalapių vyresnio amžiaus žmonėms, yra informacinių kitų organizacijų biuletenių bei 

tinklalapių. Naudokitės jais! 

Ypač teatrų, bibliotekų tinklalapiai ir t. t. Slovėnijos trečiojo amžiaus universitetuose mes 

niekada nenustojome dirbti su žiniasklaida ir pradėjome kurti savo dokumentinės 

žiniasklaidos archyvus jau nuo 1984. 

Archyvai leidžia besimokantiesiems, mokslininkams bei mums patiems stebėti mūsų veiklos 

vystymąsi ir geriau suprasti besikeičiančią laiko dvasią. Tokie archyvai padeda išsaugoti 

duomenis apie senus laikus. Yra labai svarbu daryti tam tikrus žingsnius, tobulėti, rengti 

renginius ir šviesti bei ugdyti žmones, bet taip pat svarbu visa tai registruoti ir išsaugoti. 

Skirtingi teisiniai dokumentai, statutas, įstatymai ir t. t. buvo sukurti, per laiką gana dažnai 

buvo keičiami. 1984 metais, nebuvo jokio finansavimo. Todėl turėjome pasikliauti tik savimi. 

Šiandien yra vietinių, regioninių, nacionalinių ir Europinių finansavimo galimybių. Šiandien 

pilietinė visuomenė buvo pripažinta ir buvo suformuota. To nebuvo galima pasiekti prieš tris 

dešimtmečius. Taigi, mums teko būti išradingiems ir dėl finansavimo. 

Mes galėtume pasakoti ir pasakoti apie mūsų pasiekimus ir klaidas per pastaruosius 

dešimtmečius. Mūsų tikslas yra atkreipti jūsų dėmesį į kai kuriuos specialiai parinktus 

momentus, kad padėtume išvengti jums kai kurių problemų. 

Pirmieji žingsniai link savo trečiojo amžiaus universiteto įkūrimo 

Taigi, nusprendėte įkurti naują trečiojo amžiaus universitetą savo gyvenamoje vietovėje. 

Turėtumėte žinoti, kad tai yra labai svarbus žingsnis. Turėsite suvokti, kad jūs ką tik pradėjote 

didžiulį mokymosi, aplinką ir save keitimo procesą. Ką daryti pirmiausia? 

 Kalbėkitės apie savo idėją su kuo daugiau žmonių. Jie suteiks jums daug 
pasiūlymų. 
Analizuokite poreikius. Iišsiaiškinkite, ar vyresnio amžiaus žmonės norėtų dalyvauti 

šviečiamojoje ir ugdomojoje veikloje bei kas juos domina. Jūsų šaltinis galėtų būti vyresnio 

amžiaus žmonės, su kuriais jūs esate artimi, jūsų šeima. Jūs nustebsite, kiek daug idėjų turi 

jūsų pašnekovai. Taip pat galite paskirstyti apklausas įteikdami asmeniškai arba elektroniniu 

būdu. Galite sukurti „Facebook" puslapį, rinkti idėjoms. 

 Institucijų analize. Atkreipkite dėmesį į panašias įstaigas arba palaikančiąsias 
įstaigas. 
Jie turi daug žinių, kurios gali būti jums naudingos. Laikui bėgant jūs netgi galite suvienyti 

jėgas. 
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 Stebėkite, kas vyksta aplink jus. 
Teatro spektakliai, filmai, straipsniai nacionaliniuose ir vietos laikraščiuose, televizijos 

programos, radijo programos žurnalai, ypač tie, kurie specializuojasi rašydami apie vyresnio 

amžiaus žmones, internetas, „YouTube", „Daily Motion“, Holistinis Universitetas, TED 

paskaitos, statistiniai duomenys, nacionaliniai ir Europos (EUROSTATO), kur senatvė yra 

vaizduojama ir analizuojama. 

 Sekite pokyčius vyresnio amžiaus žmonių problematikoje įvairiose srityse. Kuo 

daugiau žinių jūs įgyjate, tuo geresnis gali būti jūsų kontaktas su vyresnio amžiaus 

žmonėmis, tuo efektyvesni galime būti ir mes. Leiskite mums įgyti žinių apie suaugusiųjų ir 

pagyvenusių suaugusiųjų švietimą, bendrąsias tezes, kad būtų galima pristatyti trečiojo 

amžiaus universitetą ir jo misiją visuomenei. 

 Dalyvaukite įvairiose švietimo renginiuose 
Ieškoti internetinių šaltinių prieigos, vyresnio amžiaus žmonių švietimo, švietimo vėlesniame 

gyvenimo tarpsnyje, trečiasis amžius, ketvirtasis amžius, Wikipedia. 

 Įkurkite trečiojo amžiaus universiteto valdybą 
Pasikvieskite tuos, kurie yra pasirengę dirbti su jumis, ir tuos kurie yra profesionalai, ir tuos 

kurie turi gerų ryšių jūsų vietovėje. Paskirstykite užduotis tarp valdybos narių. Nebandykite 

dirbti vienas. Tai nebus nei veiksminga, nei vertinama. 

 Mokesčių įvedimas 
Narystės mokesčiai bus jūsų pirmasis finansinis šaltinis. Jie turi būti nustatomi visiems net 

valdybos nariams. 

Steigiamoji Generalinė Asamblėja 

Į Steigiamąją Generalinę Asamblėją pakvieskite lektorių ar dėstytojų, kurie yra savo srities 

žinovai ir pakankamai apsišvietę vyresnių suaugusiųjų mokymosi fenomeno srityje. 

Pasikvieskite vietos valdžios institucijų ir vyriausybės atstovų, pasikvieskite merą. Parenkite 

kokybišką kultūrinę programą. Pasikvieskite vietos žurnalistų. Jūs ką tik sukūrėte asociaciją, 

kuri nesiekia pelno, todėl nėra būtinybės mokėti už užsakomuosius straipsnius. Jūsų 

asociacijai nereikia viešumo, jūs nieko nepardavinėjate! Jūs tiesiog stengiatės pagerinti vietos 

gyventojų gyvenimo kokybę. Šiam pirmajam susitikimui parenkite formas kuria būtų galima 

užpildyti ir įsitraukti į švietimo programas. Parenkite tiriamąjį klausimyną apie galimą 

ugdymo ir ugdymosi turinį. 

Raskite patalpas nuomojimuisi. Mažose vietovėse, galite tokių patalpų rasti, valstybinėse 

institucijose, savivaldybėse, mokyklose, bendruomenės centruose, bibliotekose. 
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Raskite pirmuosius dėstytojus ir paprašykite jų pristatyti savo programas. Pasirūpinkite, kad 

šie dėstytojai būtų kuo aukščiausios kvalifikacijos profesionalai ir savo srities bei skirtingų 

amžiaus grupių ekspertai, jei tik tai įmanoma. 

Pradėkite nuo keturių besimokančiųjų būrelių, ne daugiau! Ėjimas žingsnis po žingsnio ir 

nuosekliai yra viena pagrindinių taisyklių, trečiojo amžiaus universitete. 

Įsteikite dokumentacijos centrą/archyvą 

Apsispręskite, kokius dokumentus ir kaip siūsite į archyvą tiesiogiai ir kokius failus 

elektroniniu būdu. Naudokite patvirtintus šaltinių citavimo metodus. Pavyzdys: Novak, P. 

Link naujo Trečiojo Amžiaus Universiteto. Programoje: Delo, 28 lapkričio 2017, 15, p. 15. 

Jums teks archyvuoti teisinius dokumentus, t. y. Statutas, įstatai, valdybos posėdžių 

protokolai. Būkite atsargūs dėl posėdžių išvadų. Jums reikės sekti išvadas, todėl valdybos 

posėdžių protokolai yra būtini. 

Į specialų failą (taip pat elektroninį) siųskite teisinius dokumentus, įstatymų tekstus, ir 

protokolus dėl pakeitimų. Niekada nežinote, kada jie jums bus reikalingi. 

 Nuotraukų dokumentacija 
Nusistatykite savo nuotraukų dokumentacijos tvarką (taip pat elektroninėje formoje). Kas, 

kada, kas matyti nuotraukoje, kas fotografavo. 

 Archyvuokite laikraščio įrašus 
Juos surinkite ir nurodykite šaltinį, pvz.: Lešnik, L: Jiems patinka mokytis. Programoje: Delo, 

tomas 15. psl.20. 

 Garso/vaizdo dokumentai 
Paprašykite žurnalistų atsiųsti jums kopiją, CD arba DVD su programos įrašu. Jei tai 

neįmanoma, įrašinėkite pats ir siųskite savo failus į archyvą. Pridėkite formą: 

Radijas: 
Programa: 
Programos pavadinimas: 
Žurnalistas: 
Data:/laikas 
Turinio aprašas 
Dalyviai: 

 Biblioteka 
Pradėti kurti savo biblioteką, elektroniniu būdu. 

 Tinklalapis, elektroninio pašto adresas, 
Sukurti paprastą tinklapį programos WordPress pagalba nėra sudėtinga užduotis. 

Struktūrizuoti pagal jūsų poreikius reikalauja trupučio tam tikrų apmąstymų, bet yra labai 
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daug pavyzdžių, į kuriuos galite lygiuotis. Tol kol jūs neturite žiniatinklio puslapio ir logotipo, 

tol kol nesate apsisprendę dėl jūsų vizualinio pristatymo spalvų ir šrifto, jūs neegzistuojat ir 

visai nesvarbu, koks jūs geras. 

 Šūkis ir logotipas 
Slovėnų trečiojo amžiaus universitetas rėmėsi kai kurių tyrimų rezultatais ir susikūrė logotipą: 

„Mes praplečiame akiratį, mes vienijame žmones“. Naudoti šūkį kaip galima dažniau, net ant 

jūsų laiškų popieriaus arba elektroniniuose laiškuose. Tokiu būdu jūsų organizacija bus išskirta 

iš pilkos masės. 

 

Šiuo metu slovėnų trečiojo amžiaus universitetas susidedantis iš 52 narių yra turtingas savo 
istorija mokant vyresnio amžiaus žmones ir šviečiant apie vyresnio amžiaus žmones, 
skatinant vyresnių žmonių kultūrą. Tai istorija apie mokslinius tyrimus, plėtrą, propagavimą, 
savanorystę, konsultavimą ir orientavimą į aktyvų senėjimą, bendradarbiavimą su kitomis 
kartomis siekiant didesnio socialinio teisingumo ir ryšio. 
33 metų Slovėnijos trečiojo amžiaus universitetui. 

Užsiregistruokite įvairiuose kituose nukreipiamuosiuose žiniatinklio puslapiuose ir 

informaciniuose biuleteniuose (EPALE (Europos Suaugusiųjų Mokymosi Sistema), AGE 

Platform Europe (Tarptautinė Senėjimo Federacija-Europos Skyrius), SILOSO „Eurydice" ir t. 

t.). Visi vyresnio amžiaus mokiniai turėtų pasirodyti viešumoje kaip įmanoma dažniau. 

Trečiojo amžiaus universitetai tampa nepriklausomu socialiniu subjektu gyvenamosios 

vietovės aplinkoje. 

Geriausia vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo forma yra asociacija valdoma vyresnio 

amžiaus ekspertų. Jie sudarinėja studijų grupes ir dovanoja savo savanorišką darbą. Vėliau 

kuriamos naujos darbo erdvės arba vietos. Gyvenamosios vietos aplinkoje trečiojo amžiaus 

universitetai prisiima dar ir kitų užduočių: turistų ekskursijų vadovų mokymas, kultūrinio 

paveldo tyrinėjimas, vaikų priežiūra. Nepriklausomi universitetai tampa nepriklausomu 

socialiniu subjektu. Vyresnio amžiaus žmonės gauna vietą susitikti, pasirodyti, studijuoti. Yra 

neribotos galimybės kūrybiniam darbui vyresnio amžiaus žmonėms, jei jų darbo yra prašoma 

ir jis vertinamas. Vyresnio amžiaus žmonės nenori darbo, bet galimybės dirbti. Savo dirbimu, 

jie sukuria naują darbą. Kiekviena karta turi savo vaidmenį visuomenėje. Tai ko mums reikia 

yra daugiau ir geresnių ryšių tarp įvairių kartų. 

 Misija 
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Kiekviena organizacija turi nusistatyti pagrindines vertybes ir principus, pagal kuriuos ji veiks 

ir plėtosis. 

Mūsų nuomone, kultūra ir vyresnių suaugusiųjų švietimas yra būdas padoriam ir 
prisidedančiam prie bendros gerovės gyvenimui, derinantis prie individualių ir bendruomenės 
poreikių, taip pat numatant socialinius pokyčius ir prisitaikant prie jų. Be to, tai yra būdas 
siekti didesnio socialinio teisingumo paskirstomuoju, kultūros ir simboliniu lygmeniu. Visa tai 
susiję su rėmimu socialinio įsitraukimo ir dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime kaip ir 
dialoge tarp kartų. Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas skatina aktyvų pilietiškumą ir 
pagarbą aplinkai. Tai būdas išsaugoti ir vystyti vyresnio amžiaus žmonių žinias ir įgūdžius, 
padėti jiems naudoti juos savo naudai, taip pat visuomenės labui ir bendradarbiaujant su 
kitomis kartomis. 
Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta pirmiau, mes – Slovėnijos trečiojo amžiaus universiteto 
studentai, darbuotojai ir savanoriai bendradarbiai žinome, kad trečiasis amžius yra tas laikas, 
kai vyresnio amžiaus žmogus gali skirti daugiau laiko bei atsidavimo kitiems žmonėms, 
švietimui, asmeninei ir socialinei plėtrai. 
Mes norime dalyvauti Slovėnijos trečiojo amžiaus universitete, ir mes turime veikti tam, kad 
Slovėnijos trečiojo amžiaus universitetas ir toliau galėtų stiprinti humanizuoto švietimo idėją, 
teigiamą požiūrį į senatvę ir senėjimą, taip pat skatinti žmogiškuosius ryšius tarp vyresnio 
amžiaus žmonių ir su kitomis kartomis. 
Mums priklauso mūsų teisė – mokytis, būti aktyviems, kūrybingiems, darantiems įnašą 
bendro gėrio labui; taip pat teisė bendrauti ir socializuotis su visais tais, kurie prisidėjo prie 
slovėnų ir trečiojo amžiaus universiteto ir su savimi pačiais. 
Mes grąžiname tai kas deramai priklauso gerbdami Slovėnijos trečiojo amžiaus universiteto 
misijos formuluotę bendradarbiauti organizuojant ir valdant švietimą, savanoriško darbo 
universitete pagalba, per mūsų asmeninį augimą ir profesinį tobulėjimą bei perduodant savo 
žinias ir gebėjimus kitiems. 
Mes, studentai ir savanoriai bendradarbiai, žinome, kad šis universitetas gali būti ir išlikti toks, 
koks yra su sąlyga, kad jis ir toliau bus skirtas kiekvienam vyrui ar moteriai, nepaisant jo ar jos 
nacionalinės, politinės, švietimo ar religinės praeities. 
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III. Švietimo procesas 

Bet koks ugdymo ir ugdymosi procesas vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime prasideda nuo 

programavimo proceso. Vyresnio amžiaus mokiniai nepriima dėstymo iš viršaus, dėstymo 

apie temą be nuorodos į jų pačių gyvenimus ir patirtis, be nuorodos į tikrąjį gyvenimą ir įvykius 

aplink juos. Todėl svarbiausia užduotis, vyresnio amžiaus suaugusiųjų pedagogams, yra 

parengti programą; kad būtų galima suprasti kaip viskas vyksta, siūlome atkreipti savo 

dėmesį į proceso modelį parengtą Malcolm Knowles. 

Apie programos kūrimą vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo srityje? 

Yra teorijų, kurios pagrindžia suaugusiųjų švietimo programų planavimą ir programavimą. 

Yra prielaidų ir mokymosi sąvokų, kurios gali padėti sukurti mokymosi bei švietimo programą 

suaugusiems. Planavimas ir programavimas yra būtinas siekiant suderinti programos 

elementus. Anksčiau pagrindinės planavimo ir programavimo strategijos buvo orientuotos į 

tikslą. Vėliau buvo ieškoma pusiausvyros tarp skirtingų individualių bei bendruomenės 

poreikių. Vienas iš plačiausiai taikomų planavimo ir programavimo modelių Slovėnijoje yra 

Malcolm Knowles Andragoginis ciklas. Kadangi tai yra ciklas jis gali būti ir yra kartojamas, ir 

visai nėra būtina laikytis visų šio ciklo etapų, žingsnis po žingsnio. Daugiausia dėmesio 

skiriama poreikių analizavimui ir švietimo procesui. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programavimas, tokiu būdu nėra vien tik perdavimas 

ir atkūrimas iš anksto paruoštų ir pritaikytų žinių. Priešingai, programavimas turėtų remtis ir 

susitelkti į vyresnio amžiaus žmonių problemas, jų žinias, įgūdžius ir žinių šaltinius, kuriais 

vyresnio amžiaus žmonės gali prisidėti prieš ir per programos pristatymą. 

Todėl vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programavimas yra ypač svarbus ir turbūt 

sudėtingiausia kūrybinė užduotis visame vyresnių suaugusiųjų švietimo procese (kuris tarp 

kitko tikrai yra ne vien tik švietimo programų perteikimas). Priešingai, tai yra susiję su 

nuolatiniu galimybių mokytis sudarymu, pageidautina mažose mokymosi grupėse. 

Stabiliai ir nuosekliai tokios grupės tampa pagrindinėmis socialinėmis grupėmis: tokiomis 

grupėmis, kuriose nariai (įskaitant ir dėstytoją) gali gauti informacinę, emocinę bei 

materialinę pagalbą. Tai yra tokios grupės, kuriose studentai vieni kitus pažįsta ir pasitiki 

vieni kitais. 

Ko vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programų kūrėjai turėtų nepamiršti! 

Daugumoje Vakarų Europos šalių, senatvės nebuvo kaip politinio ir socialinio klausimo iki pat 
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1950-ųjų. Po Antrojo pasaulinio karo, Europą daugiausia domino žalos atitaisymas ir 

žvelgimas į ateitį, sutelkiant dėmesį į jaunąją kartą, dažnai pamirštant apie vyresnio amžiaus 

žmones. Vyresnio amžiaus žmonės socialinių stereotipų buvo vaizduojami kaip pasyvūs, 

nesidomintys bet kokios rūšies dalyvavimu visuomeniniame viešajame gyvenime. 

Trečiojo amžiaus universiteto projekto rengime, priešingai - esame susidomėję dabartinės 

Europos požiūriu į vyresnio amžiaus žmones ir naujuoju Europos požiūrį į vyresnio amžiaus 

piliečių dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir švietime. 

Aktyvus senjoras turi reikalingų žinių apie vyresnio amžiaus žmones ir senatvę šiuolaikinėje 

visuomenėje. Jis arba ji supranta, kad vyresnio amžiaus žmonės ne visi vienodi, kad iš tiesų jie 

visi skirtingi, daug daugiau nei jaunosios kartos atstovai ir todėl jis ar ji kovoja už teisę būti 

skirtingais vėlesniame gyvenimo etape, turėti savitą jo ar jos gyvenimo stilių, būti skirtingai 

traktuojami politikos ir t. t. Ne visi vyresnio amžiaus žmonės yra ligoniai ir jų senėjimas 

nebūtinai yra patologinis, o normalus, ne visi pagyvenę žmonės yra neturtingi, ne visi vyresnio 

amžiaus žmonės yra bejėgiai arba neraštingi. Todėl aktyvus senjoras atstovauja poziciją 

pasisakančią prieš silpnumo ir priklausomumo nuo kito asmens diskursą, kurį yra priėmę 

dauguma politikų, žiniasklaidos priemonių, kuris skamba viešuose pasisakymuose ir kituose 

tekstuose apie žmones vėlesniame gyvenimo etape. Be to, ne visi vyresnio amžiaus žmonės 

yra močiutės ir seneliai, nes jie gali turėti skirtingus socialinius vaidmenis. Programos 

kūrėjams ir mokytojams reikia turėti omenyje tai, kas buvo pasakyta aukščiau. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokytojo vaidmuo įgyvendinant pagyvenusių suaugusiųjų 

švietimo programą. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokytojai yra būtini siekiant įgyvendinti švietimo programą ir 

sukurti mokymosi situacijas suderintas su besimokančiųjų poreikiais, norais, siekiais ir 

lūkesčiais, besimokančiųjų grupėms tampant vis labiau diversifikuotoms ir individualiems 

besimokantiesiems vis labiau savarankiškiems. Bet vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

pedagogams taip pat reikia priderinti mokymo metodus prie mokymosi situacijų bei įvairių 

rūšių žinių epistemologinio statuso (Charlott, 1977). 

Vis svarbesni darosi į besimokantįjį orientuoti metodai, nauji metodai ir skirtingos mokymosi 

vietos bei metodai. 

Suaugusiųjų mokytojai turėtų būti mokomi naudoti dialogą ir diskusiją, kaip pagrindinius ir 

svarbiausius suaugusiųjų švietimo metodus, taip pat kitus metodus įgalinančius abipusį ir 
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bendrą mokymąsi. Dialogas ir diskusijos leidžia suaugusiųjų mokytojams prisitaikyti prie 

besimokančiųjų taip sužinant kaip vyresnio amžiaus mokiniai mokosi ir ką jie mokosi. 

Dėstytojai, kita vertus, sužino kiek jų darbas buvo vertinga investicija ir kiek jie patys 

pasimokė iš savo mokinių. Besimokantieji ieškantys žinių ir jų bandymai tas žinias suprasti bei 

įsisavinti, yra labai geras šaltinis, skirtas pedagogams mokytis. 

Suaugusiųjų mokytojai turėtų turėti kritinį požiūrį į save, atsižvelgiant į jų praktinę patirtį ir jų 

stebėjimų rezultatus. 

Suaugusiųjų mokytojai turėtų veikti kaip suaugusieji besimokantieji. Pasak Knowles (1990, p. 

43) kiekvienas besimokantis suaugęs savo specialybės srityje žino tai, ko suaugę pedagogai 

nežino. Taigi, suaugusiųjų mokymasis turėtų būti ir iš tikrųjų yra abipusis mokymasis. 

Lindemanas (1926) teigia, kad vienas pagrindinių skirtumų tarp tradicinio švietimo ir 

suaugusiųjų švietimo yra mokymosi procesas. Šio specifinio proceso valdymas yra viena 

pagrindinių kompetencijų, kurias suaugusiųjų mokytojai turėtų turėti. 

Suaugusieji mokiniai net nenutuokia apie savo turimas žinias. Jie žino to net nesuvokdami, 

nors paslėptas žinojimas išties veikia jų nuomonę. Tai tapo neatsiejam dalimi jų pačių 

savivokos ir savęs pristatymo. Suaugusiųjų švietėjų užduotis bei kompetencija ir yra išaiškinti 

ar suaugusiojo mokinio žinios pagrįstos, ar mažiau pagrįstos, ar visai nepagrįstos. 

Suaugusiųjų mokytojas labai padeda suaugusiesiems studentams įvesti tvarką į jo ar jos 

savivoką bei savęs pateikimą. Keliami klausimai ir abejojama žiniomis, atsižvelgiant į tai, ko 

suaugusieji mokiniai išmoko per gyvenimą, realiame gyvenime vykstančius reiškinius ir 

įvykius. Todėl suaugęs besimokantysis pats nusistato kryptį jo ar jos mokymuisi. Kai 

suaugusiojo mokinio žinios yra atpažįstamos ir identifikuojamos, tik nuo suaugusiųjų 

mokytojo priklauso stoti akistaton prieš suaugusiojo mokinio žinias su mokslo teorijomis, 

aspektais bei tuo kokios žinios dar turi būti įgytos. Suaugusiųjų mokytojas turi būti vadovas 

teikiantis savotišką garantiją, kad besimokančiųjų mąstymas ir mokymosi kryptis yra teisingi. 

Metodai 

Daugumoje atvejų į vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą žvelgiama daugiausia per 

taikomų metodų prizmę. Tačiau šie metodai tikrai nėra vien tik paprastos technikos ar 

paprastos procedūros, kurių turi būti laikomasi. Jie yra kruopščiai atrinkti ir struktūruoti 

žingsnis po žingsnio atsižvelgiant į daugelį skirtingų vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo 
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aspektų, psichologinis besimokančiųjų grupės profilis taip pat yra labai svarbus. Taigi, kas 

daro didžiausią poveikį renkantis metodus vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo srityje? 

● Tikslai ir turinys 

● Mokymosi grupės savybės 

● Dėstytojo įsitikinimai apie mokymą 

Brockett (2015) suskirstė mokymo metodai taip: 

Metodai turinio išmokimui (paskaitos, viešos diskusijos ir t. t.) 

Metodai įgūdžių išmokimui (demonstravimas, modeliavimas, inscenizavimas) 

Metodai skirti pažiūrų ir vertybių ugdymui yra skirti taip pat ir asmeniniam augimui, 

mokymuisi apie save bei pasaulio supratimui. 

Grupiniai ir empiriniai metodai yra geriausi vyresnio amžiaus mokiniams: dialogas, 

problemos aiškinimasis, atvejų tyrimai, projektiniai darbai ir t. t. 

Atvejo tyrimas: atliekant mokslinį tyrimą kaip mokymosi metodą studijų grupėje, aikštėse, 

gatvėse ir pastatuose aplink mus. 

Mokslinių tyrimų atlikimas ir mokslinių tyrimų ataskaitų rašymas savaime yra mokymosi 
metodai tiems, kurie juose dalyvauja. Yra plačiai pripažinta, kad mokslinių tyrimų ataskaitos 
nėra skirtos vien tik pranešinėti, jomis tiesiog siekiama įtikinti. Štai kodėl mokslinių tyrimų 
grupės turėtų sukurti mokslinių tyrimų ataskaitą keldami sau šiuos ypatingai svarbius 
klausimus: (1) kas yra tai, kad mes norime pasakyti? (2) kam mes visa tai norime pasakyti 
(‘tikslinė grupė’) ir (3) kodėl mes norime tai pasakyti? 
Kai kuriais atvejais vyresnio amžiaus studentų tyrimų grupė užtrunka šiek tiek laiko, kol 
supranta mokslinio tyrimo tikslus: jie neturėtų susikurti oficialaus tipo vadovo ar architekto, 
ar urbanizacijos, ar meno istoriko perspektyvos žvelgiant į miestą – nors išlaikyti tam tikrą 
intelektualinį atstumą yra sveikintinas dalykas. Mūsų vyresni mokiniai suprato, kad miestas 
taip pat buvo ir tai ką jie jautė apie jį, miestas buvo tai kur mūsų gyvenimų istorijos gyveno, 
mieste buvo žmonių su kuriais jie save siejo. Jie visi formavo juos, išlaikė juos per savo raštus, 
kai kurios mokslinių tyrimų grupės aiškiai norėjo pranešti kai ką apie savo jausmus ir santykius 
siejamus su šia vieta. 
Daugeliu atvejų mokslinių tyrimų projektas yra svarstomas (diskusijos metodas). Dažniausiai 
didesnis skaičius mokslinių tyrimų temų būna pasiūlomas ir tuomet jų skaičius yra 
sumažinamas. 
Miestas yra vieta kur žmonės dirba, myli ir miršta (Albert Camus, "Maras"). Būtent todėl 
respondentų interviu ėmimas, pokalbiai su informatoriais, gyvenimo istorijos, biografiniai 
mokymosi metodai yra naudojami siekiant atidžiau apžvelgti santykius tarp gyventojų ir 
miesto. 
Kaip sakėme, naudojami metodai yra ne tik diskusija, bet ir viešosios konsultacijos, ir pokalbiai 
su piliečiais. 
Taip pat yra taikomas ir aprašomasis metodas (aprašas). Mokslinių tyrimų grupių nariai, 
pavyzdžiui, aprašo maistą ir vyną, su kuriais jie susiduria savo gyvenimo kelyje. Taip pat ir 
žmones, kuriuos jie susitinka. 
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Kitose mokslinių tyrimų grupėse yra daugiausia pasakojimai, aprašymai – labai asmeniški, – 
kur grupės nariai yra arba buvo įpratę vaikščioti ir ką jie mato ar matydavo pakeliui (aprašomasis 
metodas). Tačiau jų aprašymai, reikalauja, kad tyrėjai, eitų į bibliotekas, archyvus, ieškodami 
pirminių ir antrinių šaltinių, dokumentų, iliustracijų, žemėlapių, knygų, galinčių, pavyzdžiui, 
jiems padėti moksliškai ištirti vietų istoriją bei pavadinimus (dokumentų analizė) ir t. t. 
Jie naršo internetą ieškodami duomenų ir nuotraukų. Jie konsultuojasi su tekstais ir 
paveikslėliais internete lygindami paveikslėlius iš senovės laikų su naujais šiuolaikiniais 
(lyginamasis metodas). 
Kai kuriais atvejais pasirinktas mokslinių tyrimų metodas, reikalauja vyresnio amžiaus 
žmogus ėjimo per miestą ir jaunesnio asmens užduodančio jam ar jai klausimus (interviu). 
Tokiais atvejais šis metodas būtų labiau sutelktas į gyvenimo trukmės teoriją sekant asmenį 
per visus jo gyvenimo etapus (gyvenimo istorija) ir miesto gyvavimo istorija. 
Apibendrinant, vyraujantys metodai yra: aprašomasis metodas, lyginamasis metodas, 
dokumentų analizę, respondentų interviu, pokalbiai, gyvenimo istorija, biografinis mokymasis. 

Studijų grupelės ir psichosocialinė dinamika mažose studijų grupėse. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra kokybiškas švietimas mažose studijų grupelėse. 

Mūsų pirmasis modelis buvo švediški studijų būreliai, prasidėję 19 amžiaus pradžioje kaip 

socialinis judėjimas vedęs Švedijos kaimo ir užmiesčio visuomenę link didesnės 

industrializacijos. Švedų studijų grupelėse nebuvo mokytojų. Grupėms vadovavo animatoriai, 

kuriais paprastai tapdavo vienas iš grupės narių. Mūsų noras Slovėnijoje buvo turėti 

demokratinius santykius studijų grupelėse. Todėl mes, pristatė du vaidmenis: dėstytojo ir 

animatoriaus vaidmenį. 

„Dėstytojas yra studijų būrelio dvasia, animatorius tampa tokio būrelio siela ir širdis” mes 

turime įprotį taip sakyti. Studentams lengviau aptarti įvairius klausimus su animatoriais, kurie 

taip pat nukreipia jų idėjas link konkrečių tikslų ir padeda vykdyti tam tikrą veiklą (studijų 

keliones, finansinius reikalus, kultūrinę programą). Studijų būreliai yra sudaryti nuo 9 iki 15 

narių. Projekto dėstytojai yra specialistai, kurie išsikelia mokymosi tikslus ir sukuria programą. 

Tačiau programa yra lanksti ir būna modifikuojama pradedant studijų metus ir visą likusį 

studijų laikotarpį. Dėstytojai pasirūpina, ką ir kaip studentai, kiekvienas studentas mokosi. 

Studijų būreliai, susitinka kartą ar du kartus per savaitę nuo 1,5 iki 3 valandų. Tarp studijų 

susirinkimų studentai užsiima įvairia studijų veikla. Jie lanko parodas, stebėti natūralius 

gamtos reiškinius, eina į kiną, ir t. t. Jie žiūri televizorių ir aptarinėja naują informaciją su 

draugais ir šeima. Neformalusis švietimas užbaigia oficialųjį struktūrinį švietimą ir kartu jie 

tampa nenutrūkstamu srautu. Studijų būrelis yra specifinis darinys, sudarytas iš dėstytojų, 

animatorių ir būrelio narių, t. y., studentų. Kiekviena bendruomenė turi savo tik jai būdingas 

savybes, lygiai tokie pat yra ir studijų būreliai. Grupės sanglauda ir bendrystė yra didesnė nei 
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vidutinė. Jei ši sanglauda ir ryšys yra stiprus, grupė gali atsiverti naujiems nariams. Grupės 

nariams kyla sunkumų priimant intervenciją bet kokia forma iš švietimo įstaigos pusės. Jie yra 

labiausiai linkę bendradarbiauti tarpusavyje ir su dėstytoju. 

Kai grupė yra sudaroma, ji turi tendenciją išsilaikyti nuo penkių iki dvidešimt penkerių metų. 

Visada yra ko pasimokyti. Studijų būreliuose, santykiai yra demokratiški ir konfidencialūs. 

Dėstytojai atsižvelgia į grupės pasiūlymus. “Žinai mums išties patiko tema apie simbiotinius 

santykius, bet tema apie nuobodulį mums visai nepatiko”. Studijų būrelis taip pat yra 

savanoriškos veiklos ratas galintis savo nariams pasiūlyti emocinę, informacinę, materialinę 

pagalbą. 

Studijų grupės mokymosi tikslai 

Norint numalšinti arba sustiprinti žinių troškulį, dar labiau motyvuoti studentus mokytis – 

padėti jiems sukurti ryšį tarp žinių ir gyvenimo, parodyti jiems galimybes vietos aplinkoje. 

Animatoriai ieškoti ryšių su įvairiomis institucijomis. Štai kaip atsirado nauja vietinė biblioteka 

(Marinkina knjižnica). Ji buvo įsteigta ir yra valdoma pačių vyresnio amžiaus studentų. 

Psichologijos studentai, įsitraukė į papildomas disleksijos studijas bei pradėjo teikti pagalbą 

jauniems studentams, turintiems specifinių mokymosi sunkumų mokykloje. 

Mokslas nėra vien tik švietimas. Todėl studijų būreliai turi dvigubus tikslus: pažinimo ir veiklos 

tikslus. Studijų būreliuose kai kurie studentai įgyja pakankamai žinių, kad pradėtų naują 

karjerą. Vieni tampa dailininkais, kiti kultūriniais tarpininkais muziejuose, kai kurie tampa filmų 

kūrėjais, dirba NVO, ligoninėse, teatruose, vaikų darželiuose, botanikos soduose ir t. t. 

Studijų būreliai turi stiprų poveikį vyresnio amžiaus studentams, kurie gali būti pastebėti visose 

jų gyvenimo srityse. Vyresnio amžiaus žmonės, kurie priešinasi socialiniams stereotipams apie 

senatvę, yra labiau patenkinti savo gyvenimu ir su jais lengviau gyventi. 

Dėstytojai ir dėstytojavimas 

Jau keletą kartų buvo minėta, kad suaugusiųjų švietimas privalo reaguoti ir į individualius, ir į 

socialinius pokyčius (Findeisen, 2004). Taigi, viena iš pagrindinių kompetencijų suaugusiųjų 

švietime yra gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. 

Per pastaruosius trisdešimt metų vyresnio amžiaus mokinių grupės pasikeitė dėl socialinių 

pokyčių ir informacinės visuomenės atėjimo. Be to, žinių šaltinių stipriai pagausėjo ir vyresnių 

suaugusiųjų grupės tapo labiau informuotos. Vyresnio amžiaus suaugusiųjų grupės gavo 

prieigą prie švietimo. 
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Vyresnio amžiaus suaugusiųjų individualiai ir grupėmis geresnis supratimas yra viena iš 

pagrindinių kompetencijų, kurias pedagogas/dėstytojas įgyja ir tobulina, kaskart 

susidurdamas su vyresnio amžiaus mokiniais.2 

Mokytojams/dėstytojams yra būtina gebėti sukurti mokymosi situacijas suderintas su 

vyresnio amžiaus besimokančiųjų poreikiais, norais, siekiais ir lūkesčiais, besimokančiųjų 

grupės tampa vis labiau diversifikuotos ir individualūs vyresnio amžiaus mokiniai labiau 

savarankiški. Bet mokytojai/dėstytojai taip pat privalo priderinti metodus prie mokymosi 

situacijų bei empirinio įvairių rūšių žinių statuso (Charlott, 1977). 

Mokytojai/dėstytojai turėtų gebėti veikti kaip mokiniai. Pasak Knowles (1990, p. 43) 

kiekvienas vyresnio amžiaus suaugęs besimokantysis savo specialybės srityje žino tai, ko 

mokytojai/dėstytojai nežino. Taigi, suaugusiųjų mokymasis iš tikrųjų turėtų būti abipusis 

mokymasis. 

Jau buvo minėta, kad vyresnio amžiaus suaugusieji tiesiog kartais net nenutuokia apie žinias, 

kurias jie turi. Jie žino nežinodami, nors paslėptos žinios išties paveikia jų nuomonę. Tokia 

situacija ir suvokimas tapo vyresnio amžiaus žmonių savimonės ir savęs pristatymo dalimi. 

Mokytojų/dėstytojų užduotis ir kompetencija vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime yra 

išsiaiškinti, ar vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokinių žinios pagrįstos, ar mažiau pagrįstos 

arba visai neatitinka tikrovės. Pedagogas/dėstytojas labai padeda vyresnio amžiaus 

suaugusiems studentams įvesti tvarką į jo ar jos savivokos ar savęs pristatymo chaosą. 

Klausimai yra keliami ir žiniomis yra abejojama, atsižvelgiant į tai, ko vyresnio amžiaus 

suaugusieji mokiniai išmoko per gyvenimą besimokydami neformaliai per jų aplinkoje ir 

gyvenime vykstančius ar vykusius reiškinius ir įvykius. Todėl vyresnio amžiaus suaugusieji 

studentai patys nustato kryptį jo ar jos mokymuisi. Kai vyresnio amžiaus suaugusiojo mokinio 

žinios būna identifikuojamos ir atpažįstamos, būtent mokytojo/dėstytojo užduotis ir 

atsakomybė stoti akistaton su minėtomis suaugusiojo mokinio žiniomis ir pasitelkti pagalbon 

mokslo teorijas, aspektus bei nurodyti tuos žinių elementus, kurie dar turi būti įgyti. 

Mokytojas/dėstytojas turi būti vadovas, savotiška garantija, kad besimokančiojo suaugusiojo 

mąstymas ir mokymosi kryptis yra teisingi. 

                                         
2Dalyvavimas vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime reiškia gebėjimą suprasti vyresnio 

amžiaus mokinių praeitį, dabartį ir ateitį bei poreikį kurti socialinius ryšius. 
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Puikus specialistas nebūtinai yra geras mokytojas 

Geras mokytojas turėtų atsikratyti socialinių stereotipų apie vyresnio amžiaus žmones: kad jie 

lėtai mokosi, kad yra blogai besimokantys mokiniai, kad jie dalyvauja švietimo procese tik 

norėdami socializuotis. Dėstytojo požiūris yra labai svarbus. Kiekvienas mokytojas turėtų 

paklausti savęs: “Ar tikrai užtenka to, kad aš žinau, kad mano mokiniai taip pat žinos?”. Vien 

dėstytojo žinių nepakanka. Geras mokytojas turėtų sutelkti dėmesį į jo ar jos studentus. Jei 

mokytojas sureikšmina savo profesines žinias ar net panaudoja jas kaip gynybos mechanizmą, 

jis arba ji nebegali matyti savo studentų. Geri mokytojai turėtų turėti tam tikras asmenines 

savybes, kaip pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas žmonėmis, tikėjimas jų sėkmingu mokymusi. Jis 

ar ji mėgsta būti su žmonėmis, turi gebėjimą prisitaikyti, yra empatiškas, gali gyventi 

suprasdamas kitų žmonių jausmus, gali juos išklausyti ir priimti studentų skirtumus. Mokytojai 

niekada nežino pakankamai. Jie tęsia mokymąsi visą laiką. 

Mokymosi visą gyvenimą metu dvi funkcijos, mokytojo ir mokinio gali būtų keičiamos 

vietomis. „Visi – moko vienas kitą“ yra pagrindinis principas ir mokytojai gali būti mokiniais, ir 

atvirkščiai. Šios funkcijos ir vaidmenys visada yra laikini ir jie eina koja kojon kartu su kitais 

socialiniais žmonių vaidmenimis. Šiandien kuravimas/dėstytojavimas yra gana dažna, jei ne 

dažniausia švietimo forma. Kai mums iškyla poreikis žinoti, mes iš karto imame galvoti apie 

tai, kas galėtų būti mūsų dėstytojas. Dažniausiai dėstytojas būna vienintelis žinių šaltinis. Ir 

besimokantieji, mokiniai kai kada įtraukia vis kitų šaltinių. Kad būtų geras mokymas, tam tikra 

pradinė sąlyga turi būti įvykdyta. Mokytojas ir mokinys turi turėti bendrų interesų, turi būti 

patrauklūs vienas kitam. 

Jie turi vienas kitu pasitikėti ir atvirai bendrauti. Mokytojas turi tikėti, kad mokinys yra gabus ir 

turi būti įsitikinęs, kad mokymasis bus sėkmingas. Mokinys turi jaustis saugus su mokytoju 

šalia savęs ir turi juo pasitikėti. 

Mokytojas turi suartėti su mokiniu, pažinti jį taip, kad galėtų atrasti jame dar neatrastų talentų, 

reikalingų tam tikroms žinioms įgyti. Mokytojo uždavinys yra išlaisvinti mokinio potencialą. 

Mokytojas ir mokinys turėtų būti jautrūs vieni kitų poreikiams. Laisvė išreikšti save, mokinio 

gebėjimas įgyti žinių su mokytojo pagalba ir mokytojo pataisymai bei nustatytos ribos yra 

puiki pagalba. 
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Dėstymas, kaip mokymosi tandemas 

Mokytojo vaidmuo – sujungti įvairius žinių šaltinius ir padėti mokiniui rasti naujų savo jėgomis. 

Mokytojas atidžiai stebi mokinio pažangą ir nustato jam naujas užduotis. Mokymasis su 

mokytoju yra saugus. Mokytojo padrąsinimas pasakomas reikiamu momentu, nes mokytojai 

nuolat gyvena savo mokinių rūpesčiais - Slovėnijos trečiojo amžiaus universiteto tinklas turi 

daugiau nei 2000 mokytojų konsultuojančių studijų būrelius. Studijų būreliai yra ne apie 

mokymą, bet apie bendrą naujų žinių įgijimą. 

Mokytojo ir mokinio santykių etapai 

Mokytojo ir mokinio santykiai yra ryšys, kuris tęsiasi. Iš pradinio bendradarbiavimo, šis ryšys 

gali peraugti į rimtą draugystę, kai asmens jau nebereikia mokyti. Mokiniai identifikuoja save 

su savo mokytoju, jie jį ar ją ima mėgdžioti, sekti paskui jį ar ją siekdami įgyti žinių – pačiame 

pirmame etape santykiai su mokytoju yra pagrįsti simbioze. Besimokantieji, pavyzdžiui, piešia 

lygiai taip kaip ir jų mokytojas. Vėliau mokytojo ir mokinio santykiuose iškyla naujas etapas. 

Besimokantysis, mokinys pastebi, kad jis ar ji labiau mėgsta kitų spalvų ir stilių tapybą, 

mažesnes nei didesnes drobes, savo motyvus. Žingsnis po žingsnio mokinys įgyja savo 

išraiškos būdą, savo stilių. Mokytojo neturėtų trikdyti šis faktas, ir galiausiai mokytojas su 

mokiniu susitinka kaip lygūs. Jų ankstesnė tarpusavio pagarba vienas kitam padeda jiems 

pripažinti savo lygybę (Krajnc, 1979). 

Mokytojai vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime turėtų turėti įvairių savybių: humanistinių 

vertybių, pasitikėjimą savo studentu, gebėjimą klausytis, priimti įvairovę, palengvinti 

santykius, siūlyti pagalbą ir patarimus, profesionalumą, atjautą ir kito supratimą, gebėjimą 

prisitaikyti, patikimumą, atsakomybę, pasirengimą dalytis žiniomis, tikslingą orientaciją, 

gebėjimą spręsti konfliktus. 

Mokytojo/dėstytojo kompetencijos 

Savo darbe su vyresnio amžiaus mokiniais, jie turėtų: 

1. veikti profesionaliai, laikantis profesinio paveldo ir tradicijų. Jie turėtų būti kritiniai 

vertintojai žinių ir įvairių kultūrų, mokytojai/dėstytojai turėtų sukurti saitą tarp jų 

pačių kultūros ir jų mokinių kultūros; 

2. būti savimi, įsitraukę į nuolatinį mokymąsi; jei trūksta drausminių žinių jie negali 

padėti mokiniui sukurti ryšius tarp atskirų žinių gabalėlių ir taip susidaryti bendrą 

vientisą vaizdą; 
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3. turėti gebėjimą naudotis informacija iš įvairių šaltinių; 

4.  gebėti aiškiai ir suprantamai bendrauti. Žodinė ar rašytinė kalbos, kurias 

mokytojas naudoja masyviame profesionalumo ir mokymo kontekste, turėtų būti 

taisyklingos, be klaidų ir veiksmingos. Mokytojai turėtų išklausyti kitus, teisingai 

interpretuoti ir tinkamai reaguoti į pranešimus iš kitų; užduoti klausimus norėdami 

pasitikslinti ir demonstruoti susidomėjimą abipusiu ryšiu; 

Jie turėtų parodyti atvirumą dalijantis informacija ir išlaikant mokinius 

informuotus; 

5. sugebėti sukurti mokymosi situacijas, kad padėtų besimokantiesiems 

suaugusiesiems išmokti mokymosi medžiagą ir plėtoti tikslines kompetencijas; 

6. stebėti mokymo/mokymosi situacijas, atsižvelgiant į mokymosi turinį skirtą 

besimokantiems suaugusiesiems, taip pat į kompetencijas, į kurias yra nutaikyta 

švietimo programa; 

7. sugebėti įvertinti mokymosi progresą ir įgijimą kompetencijų numatytų švietimo 

programoje; 

8. planuoti, organizuoti ir prižiūrėti, kad grupės procesus taip, kad įgalintų jų 

mokymąsi ir socializaciją; naudoti metodus ir laiką veiksmingai; 

9. pritaikyti savo įsikišimą į ugdymosi procesą pagal neišreikštines mokinių žinias ir 

jų (konkrečias) charakteristikas; 

10. integruoti naujas technologijas į skirtingus etapus (pasirengimo, stebėsenos, 

švietimo valdymo ir profesinio tobulėjimo); 

11. bendradarbiauti su mokytojų/dėstytojų bei kito personalo komanda  

pagarbiai vertinant jų įstaigos misiją. Jie turėtų bendradarbiauti kartu su 

kolegomis įgyvendindami organizacinius tikslus; jie turi stengtis gauti svarų įnašą 

tikrai vertindami kitų idėjas ir patirtį; jie turi būti pasirengę mokytis iš kitų ir 

komandos darbotvarkė visuomet turėtų būti aukščiau už asmeninę darbotvarkę; 

dalyvauti individualios ir kolektyvinės plėtros procesuose; 

12. demonstruoti etinį požiūrį savo profesinėse situacijose. 

Animatoriai 

Kiekvienoje studijų grupėje, neskaitant dėstytojų dar yra ir animatorius. Kaip sako pats 

pareigybės pavadinimas jo ar jos pagrindinė atsakomybė yra animuoti, įkvėpti ir pagyvinti 
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mokymąsi studijų grupelėje. Animatorius, turėtų būti stipriai motyvuotas mokytis, jis arba ji 

palaiko ir turėtų įkvėpti savo kolegas grupėse. 

Jis ar ji veikia kaip savanoris padedantis mokytojui, perimdamas kai kurias organizacines 

užduotis, išsaugantis studijų grupės įrašus ir padedantis organizuoti papildomą veiklą. Jis turi 

svarbų socialinį vaidmenį. Jei mokytojas yra studijų grupės dvasia ir smegenys, tuomet 

animatorius turėtų veikti kaip studijų grupės siela ir širdis kaip ir buvo minėta pirmiau. 

Animatoriai yra nematomas, bet labai svarbus tinklas savanorių, remiantis ir skatinantis 

saviugdos praktikos vystymąsi. Jie perduoda universiteto administracinės būstinės pateiktą 

informaciją ir jie praneša studijų grupėms apie svarbius artėjančius įvykius. Siųsdama žinutes 

320-iai animatorių, Liublianos trečiojo amžiaus universiteto administracijos vadovė daug 

asmeniškiau pasiekia daugiau kaip 3500 studentų. 

Animatoriai nuolatos palaiko ryšius su mokytoju ir organizacijos būstine. Komunikacija 

vykdoma abiem kryptimis, el. paštu, telefonu, susitinkant akis į akį. 

Animatoriai reaguoti ir/ar konsultuoja, jei yra problemų studijų grupėje. Jie pateikinėja naujus 

pasiūlymus. Sudarinėja ir pateikinėja pranešimus apie studijų procesą ir išorines veiklas. Jie 

padeda spręsti galimus konfliktus. Jie yra mokytojo ir studentų patikėtiniai. Studijų grupės 

nariams daug lengviau pranešti apie savo problemas, animatoriams, nei tiesiogiai 

mokytojams. 

Vertinimas 

Nėra išsilavinimo be vertinimo ir mokymosi pasiekimų įvertinimo. Vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimas - ne išimtis. Nors praktikoje pastebėjome, kad mokytojai yra linkę 

praleisti šį etapą. Jie nenori gauti neigiamų atsiliepimų studijų grupėje su kuria gerai sutaria. 

Antra, mokytojai taip pat turi omenyje mokyklinį vertinimo tipą. 

Mokyklinis vertinimo tipas nebūtų tinkamas vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo 

sistemoje, tačiau tinkama vertinimo forma būtų šaltinis daugeliui teigiamų jausmų ir maloni 

švietimo proceso patirtis. 

Jei mokytojas skelbia vertinimą vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime tai sukelia baimę tarp 

studentų. Įdomu sužinoti, kad suaugusieji yra linkę atmesti tai, kad jie galbūt norėtų sužinoti: 

kiek jie išmoko ir kaip gerai. 

Mūsų moksliniai tyrimai ir praktika parodė, kad vyresnio amžiaus studentai labai jautriai 

reaguoja į asmeninius santykius, atmesdami bet kokį viršininkišką elgesį. 
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Jei vertinimas įgyja brandesnę formą vyresnio amžiaus žmonės, vyresnio amžiaus studentai 

pastebi, kad jiems tai patinka. Naujos žinios yra naujas mokymosi motyvacijos šaltinis – 

vyresni mokiniai paprastai tampa entuziastingesni pastebėję raidą vykstant tinkama tvarka. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra labiau orientuotas ne į klasės mokymą, bet jis 

daugiau susitelkia į andragoginį ciklą. Be to, vertinimas yra dalis šio ciklo be poreikių turinio 

analizės, turinio programavimo, programos įgyvendinimo - svarbu, kad vertinimas nebūtų 

praleistas. 

Koks yra vertinimo vaidmuo? Jis padeda švietimui būti lankstesniam, šiuolaikiškesniam, 

įnešdamas būtiną grįžtamąjį ryšį ir informaciją apie tai, kiek pastangų reikia įdėti į mokymąsi 

ir žinoti tai, ką mes norime žinoti. Vertinimas pagerina švietimą, pritaikydamas jį prie grupės 

ir yra kaip tam tikra orientacinė pagalba mokytojui kalbant apie mokymosi galimybes. 

Ką prisiminti? 

Nėra švietimo be vertinimo. 
Mokytojas turėtų padėti studentams nebijoti įvertinimo įsikišimo ugdymo procese. 
Vertinimas daugiausia padeda studentams. 
Vieno kurio besimokančiojo pažanga yra šaltinis papildomai motyvacijai mokytis toliau. 
Mokytojams reikia grįžtamojo ryšio savo tolesniam darbui ir būtent taip mokytojai sužino, ko jie 
išmoko iš savo studentų. 
Nežinojimas nėra įdomus, priešingai, vertinimas turėtų atskleisti, ką studentai išties žino. 
Pirminis vertinimas ar diagnostinis vertinimas turėtų padėti nusistatant mokymosi tikslus. 
Tęstinis vertinimas turėtų padėti keičiant programą ir mokymosi procesui tampant vis 
lankstesniu. 
Galutinė įgytų žinių evoliucija parodo, kur jas galima panaudoti. 
Galutinis įvertinimas rodo, kurie tikslai buvo pasiekti, ir tai, kokie tikslai liko siektini ateityje. 
Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime rezultatai nėra naudojami. 
Žinios nėra skirtos įgyti vien dėl žinojimo; todėl būtina siekti pažinimo ir veiklos tikslų. 
Vertinimas turėtų būti rašytinis ar žodinis, taip pat aprašomasis. 
Savęs įsivertinimas yra svarbi ugdymo proceso dalis. 
Įvertinami būna ir mokytojas, ir mokiniai. 

Vertinimas mokymosi pasiekimų yra tęstinis procesas, prasidedantis švietimo proceso 

pradžioje. Mokytojas gali lengvai pastebėti, kad kai kurie studentai mokosi greitesniu tempu 

nei likusieji. Taip pat kai kurie jaučiasi suvaržyti ir dvejoja. Jei mokytojai nesugebės pastebėti 

skirtumų tarp savo studentų, tuomet, kai kurie studentai negaus daug naudos iš tokio 

švietimo. Tęstinis vertinimas padeda studentams ir mokytojui įveikti kliūtis. 

Studijų grupelėse santykiai yra demokratiški ir turėtų būti tokie pat vertinimo etape. 

Demokratiški santykiai, padeda pertvarkyti programą ir metodus. 
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Žmonės yra savotiška santrauka ir rezultatas jų patirties. Jie sukaupia patirtį keliaudami per 

gyvenimą. Dėl šio fakto vyresnio amžiaus žmonės labai skiriasi nuo jaunų žmonių. Kai kurie 

studentai pirmenybę teiks moksliniams duomenims labiau negu asmeniniams pavyzdžiams. 

Žinių įgijimas yra psichologinis procesas daug kuo susijęs su mokinio ir mokyto asmeninio 

„aš“ būsena. Mokytojai negali dirbti su daugiau nei keturiomis studijų grupelėmis. 

Nes psichologiškai darbas su studijų grupelėmis vargina. Klasės mokymas yra socializacijos 

modelis, toks pat visiems vaikams. Suaugusiųjų švietimas yra labiau individualizuotas, 

nukreiptas į kiekvieną studentą (Anglų kalboje tai vadinama į mokinį sutelktu švietimu). 

Galutinis vertinimas, kaip visos kitos vertinimo intervencijos iš tiesų turėtų būti maloni patirtis 

prieš studijų grupelėms nustojant dirbti ir išeinant atostogauti. Tai, ko jie išmoko patys 

studentai žino geriau nei bet kas kitas. Mokytojai tik pateikia pradinius klausimus: 

Kas jums buvo svarbu, ko išmokote iki šiol? 
Kurią dalį žinių, jūs jau naudojote ir kur? 
Jei palygintumėte šiuos studijų metus su ankstesniais. Papasakokite, kaip daug išmokote: 
daug, gana daug, ne tiek ir daug, mažai. 
Mokytojai nėra suinteresuoti gauti objektyvų įgytų žinių vaizdą. Studentai patys apibūdins, ką 
įgytos žinios jiems reiškia, ir to visiškai užtenka. 

Vertinimo būdai 

Mokytojai turėtų pasakyti, ką jie pastebėjo ir turėtų savo nuomonę išreikšti garsiai prieš visą 

studijų grupę: kalbant apie programos turinį, mokymosi tikslus, mokymosi procesą ir žinių 

panaudojimą. Dėl to, kas buvo pasiekta. 

Yra keletas vertinimo būdų vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime: 

Mokytojas apibūdina pažangą pavienių studentų ir/ar grupės. 

Studentų savęs įsivertinimas. 

Grupės diskusijos apie mokymąsi studijų grupelėse. 

Studentų išdirbio vertinimas. 

Vertinimas poromis. 

Mokytojai pasako, ką kiekvienas studentas vis dar turės išmokti. 

Visų formų įvertinimas yra lanksčiai derinamas priklausomai nuo atmosferos studijų 

grupelėje. Jei grupė atsisako kai kurių vertinimo būdų jie neturėtų būti verčiami jų priimti. 

Abu tikslai yra labai svarbūs: žinios ir veiklos tikslai. 

Žinios 

Ko studentai išmoko? 
Ar pasiekėme mokymosi tikslą išsikeltą metų pradžioje? 
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Ar individualūs studentai išmoko, ko jie norėjo pradžioje? 
Ar aš patenkintas tuo, ko mano studentai išmoko? 
Ar žmogiškasis kapitalas, išaugo/padidėjo? (kuo daugiau išmokstame, tuo labiau esame 
vertinami) 

Veiklos tikslai 

Žinios, išvystyti požiūriai. 
Bendrasis žinių pritaikymo pasiūlymas. 
Kur pavieniai studentai panaudos savo žinias. 
Socialinio kapitalo didinimas (platesnis ratas žmonių, kuriuos studentai pažįsta, geresni 
ryšiai). 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas palaiko aktyvų senėjimą 
Mokykloje mokymosi pasiekimai yra būtini tolesniam mokymuisi. 

Suaugusiųjų švietime, mokymosi pasiekimai turėtų būti juntami kasdieniame gyvenime ir 

praktikoje. 

Kodėl vyresnio amžiaus studentai mokosi? 
● Nenori būti socialiai atskirti. 

● Kad išliktų įtraukti į bendruomenės gyvenimą. 

● Įgyti naują socialinį statusą po išėjimo į pensiją. 

●  Naujos žinios palaiko naujų žinių įgijimą naujai veiklai. 

● Be naujų žinių, pagyvenę žmonės taptų našta jaunesnėms kartoms. 

● IRT įgūdžių mokymasis ir kalbos ugdymas palaiko bendruosius gebėjimus, todėl jie 

tampa vis populiaresni. 

Andragoginės teorijos mus moko, kad vienintelis realus įvertinimas yra išmoktų žinių 

panaudojimas realiame gyvenime, pasikeitusiame požiūryje ir požiūryje į vertybes. 

Neužtenka vien tik įgyti žinių, jos turi būti taikomos. 

Įgytos žinios ir įgūdžiai yra geriausiai vertinami, kai panaudojami realaus gyvenimo situacijose. 
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IV. Aktyvaus senėjimo politika vietos, regiono, nacionaliniu, Europos ir 

pasauliniame lygmenys 

Pasaulinis lygmuo 

Anksčiau daugelyje ES šalių politikai nesidomėjo vyresnio amžiaus žmonių aukštesniaisiais ir 

antriniais poreikiais tokiais kaip: mokymasis, priklausymas kam nors, pagarbos kitiems 

turėjimas ir buvimas gerbiamu, susiejimas savęs su kitais ir t. t. Jie nebuvo suinteresuoti jų 

mokymusi ir noru žinoti, mokymusi daryti, mokymusi gyventi kartu su kitais. Politikai 

dažniausiai daugiausia dėmesio skirdavo pensijoms ir pensiniam amžiui, socialinės apsaugos 

priemonėms ir sveikatos apsaugai. 

Nebuvo jokios švietimo politikos pagyvenusiems žmonėms, jokios politikos dėl vyresnio 

amžiaus žmonių (rimto) laisvalaikio. Šiuo požiūriu rimtas laisvalaikis susideda iš sistemingo 

siekimo mėgėjiškos, lobistinės ar savanoriškos veiklos iš esmės pakankamai didelės ir 

įdomios bei reikalaujančios specialių įgūdžių, žinių ir patirties. Daugumoje atvejų laisvalaikio 

politika, jei tik ji egzistuodavo, susitelkdavo ties atsitiktiniu/nerūpestingu laisvalaikiu, tokiu 

kaip pasyvus televizoriaus žiūrėjimas, susitikimo kieno nors grupės draugais prie kavos 

puodelio, lošimas kortomis. Rimtas laisvalaikis, reiškia, kad vyresni žmonės turi veiklą 

kuriančią ir keičiančią tiek save, tiek ir bendruomenę. Tokios veiklos turėtų būti ambicingos, 

intelektualiai skatinančios ir remiančios bei palaikančios vietos bendruomenes, kiek tik 

įmanoma. 

Pavyzdžiui, mokymasis sandorių analizės siekiant įsteigti imlių senelių visuomenę ir siekiant 

suprasti vaikus ir jais rūpintis. Arba, pvz. mokymasis tapti pagalbiniu sargu muziejuje ir t. t. 

Taigi, įsitraukimas į švietimo procesą ir organizuotą mokymąsi, yra vienas iš būdų senėti 

aktyviai. Taigi, kas yra tas aktyvus senėjimas? Aktyvus senėjimas yra apibrėžiamas įvairiais 

būdais. 2012, Lazslo Andor, Europos Komisaras, atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus 

ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą apie aktyvų senėjimą pasakė: “Senėti aktyviai reiškia senėti 

esant geros sveikatos, būnant labiau patenkintu savo darbu, turint galią priimti sprendimus, 

turint galimybę veikti kaip aktyvus pilietis, turint galimybę gyventi geresnį gyvenimą”. Mes 

taip pat norėtume pasakyti, kad aktyvus senėjimas yra įmanomas tuomet, kai vyresnio 

amžiaus žmogus nėra vienišas ir yra pasirengęs duoti ir gauti, yra susijęs su kitos kartos 

atstovais ir savo amžininkais (atviri socialiniai tinklai). Vyresnio amžiaus asmuo gali senėti 

aktyviai tuomet, kai jo vertybės yra vertinamos ir priimamos visuomenėje. Šiaip ar taip, yra 
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dviejų lygių aktyvus senėjimas: asmeninis ir bendruomeninis arba socialinis. Jie turi būti 

susipynę tarpusavyje. Bet norėdamas senėti aktyviai, vyresnio amžiaus asmuo turi įveikti 

stereotipus, prietarus, diskriminavimą ir imtis naujo vaidmens mūsų besikeičiančioje 

visuomenėje. Kad ir kaip mes į tai bežiūrėtume, tačiau aktyvus senėjimas yra alternatyvus 

būdas būti vėlesniame gyvenimo etape, o tai reiškia, kad pagyvenęs žmogus išsaugo kai kurių 

savo socialinius vaidmenis ir prisiima naujus, kurie yra labiau pritaikyti postmoderniam 

laikmečiui ir žiniomis pagrįstai visuomenei. 

Aktyvus senėjimas buvo oficialiai apibrėžtas keliais būdais įvairių tarptautinių organizacijų: 

EPBO, Europos Komisijos ir galiausiai PSO. Adekvačiausias mūsų požiūriu, atrodo, yra 

aktyvaus senėjimo apibrėžimas, kaip kad jį suformulavo pasaulio sveikatos organizacija 

(PSO). 

Pedagogų mokančių vyresnio amžiaus mokinius, vaidmuo yra padėti jų moksleiviams 

suprasti savo požiūrį į senėjimą, gerinti jų supratimą apie aktyvų senėjimą, padėtį imtis naujo 

vaidmens visuomenėje, o tai yra privaloma visoms kartoms besikeičiančioje visuomenėje. 

Vyresnių suaugusiųjų mokytojai taip pat turėtų padėti savo moksleiviams suprasti švietimo 

svarbą, kalbant apie aktyvų senėjimą. 

Aktyvus senėjimas gali būti gana skirtingas įvairiems vyresnio amžiaus žmonėms. Todėl 

pedagogai turėtų pakviesti vyresnio amžiaus studentus pirmiausia aptarti tai, kaip ideali 

senatvė atrodytų jų akyse, jei nebūtų jokių apribojimų. Šiame etape, mokytojas neturi daryti 

jokių komentarų, bet jis ar ji įsikiša, kad asmeniškai pakviestų dalyvius, kurie nenori imtis 

atsakomybės ir prisijungti. 

Dėstytojai pradeda pateikdami apibrėžimus skirtus aktyviam senėjimui, pabrėždami 

pranašumą PSO suformuluoto apibrėžimo lyginant su kitais apibrėžimais. Nors ir 

apibrėždama aktyvų senėjimą, EBPO daugiausia domisi ekonominiais aspektais: ilgesniu 

darbo laiku, didesniu pensiniu amžiumi, kartų solidarumu, kuris pasikeitė per pastaruosius 

dešimtmečius. Praeityje, stabilios pramoninės visuomenės laikais, kartų solidarumo sutartis 

įsteigta Bismarko reiškė, kad jaunesni žmonės dirba dėl vyresnio amžiaus žmonių gerovės. 

Dabar vyresnio amžiaus žmonės turi dirbti ilgiau ir dėl jaunesnių žmonių gerovės, ir dėl savęs. 

Bus vis mažiau jaunų žmonių ir pagyvenusių žmonių indėlis taps lemiamu. 

Europos Komisija savo aktyvaus senėjimo apibrėžime yra labiau suinteresuota aktyvaus 

senėjimo poveikiu visuomenei. 
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PSO, tačiau didžiausia dėmesį skiria gyvenimo krypčiai/kokybei žvelgiant į aktyvų senėjimą, 

tiek individualių, tiek ir socialinių procesų lygmenyje. PSO detaliai aprašo ir išskiria lemiamus 

aktyvaus senėjimo veiksnius (sveikatos, emocinius, pilietinius ir bendruomeninius, 

technologinius ir t. t.) atitinkančius vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir sugebėjimus. 

Mokytojas taip pat pabrėžia, kad gali būti ir kai kurie kiti veiksniai, kurių kol kas nepastebime 

ir ragina dalyvius siūlyti juos. Pavyzdžiui, svarbiausias komponentas aktyvaus ir kokybiško 

senėjimo yra dosnumas (Erikson), buvimas susietam su kitais ir gyvenimo prasmės jausmas, 

buvimo kažkam reikalingu ir naudingu pojūtis. 

ES šalyse, yra politikos kryptys susijusios su vyresnio amžiaus žmonėmis, susijusiais su 

įvairiomis gyvenimo sritimis: socialine apsauga, sveikata, švietimu, kultūra ir t. t. Egzistuoja 

politikos kryptys daugiau ar mažiau veiksmingos ir įgyvendinamos vietos, regioniniu, 

nacionaliniu, Europos ir pasauliniu lygmeniu. 

Prisimenant pranešimą, pateiktą JT Sisteminių Užduočių Komandos, dėl populiacijos 

dinamikos: „Po 2015 metų vykdoma plėtros darbotvarkė turėtų atsižvelgti į palaipsniui ir vis 

sparčiau senstantį pasaulį skatinant sveiką senėjimą ir ekonominę gerovę senatvėje bei 

suteikiant galimybes ir palankią aplinką, kurioje vyresnio amžiaus žmonės būtų integruojami 

į plėtros procesą kaip naudingas indėlis, o ne našta“. Mes dar kartą pakartojame savo 

susirūpinimą, kad vis dar trūksta nuoseklaus, stipraus ir teigiamo naratyvo kalbant apie 

pasaulinį gyventojų senėjimą. 

Spartus gyventojų senėjimo poveikis visame pasaulyje yra tai, kad mes įžengiame į „amžiaus 

burbulo“ erą, kur iki 2030 bus daugiau žmonių peržengusių 60 metų ribą, nei 10 metų 

sulaukusių vaikų. Iki 2050, bus 2 mlrd. vyresnio amžiaus žmonių visoje planetoje, kurių 

dauguma bus moterys – dabartiniai skaičiai rodo, kad yra 84 vyrai kiekvienam 100-ui moterų, 

peržengusių 60 metų ribą – ir dauguma vyresnio amžiaus žmonių gyvens besivystančiose 

šalyse. Štai kodėl turime užtikrinti, kad vyresnio amžiaus moterys ir vyrai bus išgirsti ir jų 

įsitraukimas užtikrintas vystant sistemą po 2015 metų. Mes palaikome raginimą po 2015 

metų siekti vieningo ir universalaus vystymosi sistemos, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 

skurdo panaikinimą, aplinkos tvarumo didinimą, nelygybę, žmogaus teises ir atsakomybę 

pasauliniu mastu. Vyresnio amžiaus žmonės yra tie, kurie pastebimai prisideda prie tvaraus 

vystymosi ir skurdo panaikinimo. Yra didelė tikimybė, kad ilgalaikė pajamų nelygybė, 

švietimo, užimtumo, sveikatos, negalios ir lyties problemos su amžiumi tik didės ir todėl turi 
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būti pripažintos ir įvardintos adekvačiai. Diskriminacija dėl amžiaus vis dar yra ganėtinai 

plačiai paplitusi visuose pasaulio regionuose. Todėl, svarbu užtikrinti, kad po 2015 metų 

vykdoma sistemos plėtra tikrai nepaliks nė vieno „už borto“, įskaitant vyresnio amžiaus 

žmones kartu su kitais ir bus atkreiptas dėmesys į teises ir poreikius įvairaus amžiaus žmonių, 

mes primygtinai reikalaujame, kad į populiacijos dinamiką, įskaitant pasaulinį gyventojų 

senėjimą būtų atsižvelgiama keliant bet kokius tikslus, uždavinius ar rodiklius kiekvienam 

sistemos po 2015 metų etapui. Mes norėtume eiti dar toliau pasakydami, kad nemažai 

Europos piliečių, visai nesvarbu ar jie būtų jauni, vidutinio amžiaus ar vyresni, atrodo, turi ne 

visai pakankamą supratimą apie Europos Sąjungos misiją ir funkcijas, jos institucijų prasmę, 

taip pat neišsamų žinojimą apie laipsnišką Europos kūrimą. 

Taip gali būti dėl to, kad “ES yra tarsi įmonė, kuri buvo įkurta ir pradėjo veikti dėka uždarų 

grupių ir buvo sukurta beveik nedalyvaujant Europos piliečiams” ir kad “susivienijimo 

procesas iš tiesų iki šiol buvo daugiausia skatinamas politinio elito dėka” (Jacques Delors, 

Programos Prieštaravimai, 26 birželio 2009, Prancūzijos Kultūra). 

Nepaisant to, vis vien manoma, kad Europa tai „nuostabiai sėkmingas ir pasauliniu mastu 

žavėjimosi vertas projektas, nors per daug dažnai Europos Sąjunga laikoma vien tik projektu 

ir per daug retai rezultatu“ (Marcel Gauchet, idioma), nors, tiesą sakant, rezultatų kaip ir 

išvadų yra daug, taip kaip ir Europos Sąjungos tikslai yra daugialypiai. Būtent šiuo supratimu 

remiantis šis Gidas mokytojams užsiimantiems vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimu ir yra 

sukurtas, siekiant padaryti taip, kad skaitytojai, ypač vyresnio amžiaus Europos piliečiai taptų 

labiau susipažinę su tuo kas ir kaip buvo pasiekta ES bei kokie buvo rezultatai ir pasiekimai, 

visų pirma srityse, kurios tiesiogiai susijusios su jais. 

Europos sutartys ir strategijos 

Sutartys yra pirminis Europos teisės šaltinis bei teisinis pagrindas bendrai politikai. Tokiu 

būdu visos politikos sritys susijusios su vyresnio amžiaus žmonėmis yra priklausomos nuo 

sutarčių, kurios yra tarsi Europos integracijos pažangos instrumentai. Žemiau yra pateikiama 

santrauka svarbiausių tarptautinių sutarčių, susijusių vyresnio amžiaus žmonių problemomis 

per visą ES gyvavimo istoriją: 

Lisabonos sutartis taip pat padarė, kad ES žmogaus teisių chartija, pagrindinių teisių chartiją, 

taptų teisiškai įpareigojanti. Lisabonos strategija, neskaitant sutarčių, yra taip pat labai svarbi 

koncepcija tampriai susijusi su Trečiojo Amžiaus universiteto projekto tikslais ir siekiais. Dėl 
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tokios svarbos reikalinga, kad Lisabonos sutartis būtų apsvarstyta ir vyresnio amžiaus piliečių. 

Strategija buvo nustatyta Europos Vadovų Taryboje Lisabonoje 2000 metais ir taip pat yra 

žinoma kaip Lisabonos Darbotvarkė ar Lisabonos Procesas. 

Tai yra veiklos ir plėtros planas ES, svarbus visoms socialinėms grupėms, įskaitant ir vyresnio 

amžiaus piliečius. 

Šio plano tikslas – paversti ES dinamiškiausia ir konkurencingiausia žiniomis pagrįsta 

ekonomika pasaulyje (kas taip ir neįvyko), galinčia užtikrinti tvarų ekonomikos augimą, su 

daugiau ir geresnių darbo vietų bei didesne socialine sanglauda ir pagarba aplinkai". 

NVO lygmuo 

AMŽIUS (www.age-platform.org ), Europos Pagyvenusių Žmonių Platforma, tai yra Europinis 

tinklas, iš maždaug 150 organizacijų dirbančių žmonių, kurie sulaukė 50 ir daugiau metų 

vardu, kuris tiesiogiai atstovauja daugiau kaip 28 mln. vyresnio amžiaus žmonių Europoje. 

AMŽIUS siekia suteikti balsą ir atstovauti interesams 150 mln. žmonių Europos Sąjungoje bei 

didinti jų informuotumą apie klausimus, kurie susiję su vyresnio amžiaus žmonėmis 

betarpiškai. AMŽIUS taip pat siekiama suteikti balso teisę vyresnio amžiaus žmonėms ir 

pensininkams ES politikos debatuose per aktyvų dalyvavimą jiems atstovaujančių 

organizacijų ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, siekiant padaryti svarų įnašą į 

ES vystymosi politiką. AMŽIAUS veikloje sutelkiamas dėmesys į kuo įvairiausias politikos 

sritis, kurios daro poveikį vyresnio amžiaus žmonėms ir pensininkams. Tai apima tokius 

klausimus, kaip kovą su diskriminavimu, vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimą ir aktyvų 

senėjimą, socialinę apsaugą, pensijų reformas, socialinį įsitraukimą, sveikatos mokslinius 

tyrimus, viešojo transporto ir sukurtosios aplinkos prieinamumą, visą gyvenimą trunkantį 

mokymąsi ir IRT. Yra ir kitų svarbių NVO šiame lygmenyje, kurios specializuojasi vyresnio 

amžiaus žmonių problemų sprendime bei kai kurios iš jų, kurios sprendžia panašios svarbos 

klausimus, kaip dalį jų specializuotos veiklos. Daugelis iš šių NVO taip pat atlieka svarbų 

vaidmenį tarptautinių mokslinių tyrimų srityje. Žemiau yra pateikiamas sąrašas, kai kurių 

svarbesnių ir su vyresnio amžiaus žmonių problemomis susijusių NVO: 

 (KVMTŠE) Krikščioniška Veikla, Moksliniai Tyrimai ir Švietimas Europoje: 

http://www.careforeurope.org/ 

 (ESC) Europos Savanorių Centras: http://www.cev.be/ 

 (ESŠOK) Europos Sąjungos Šeimų Organizacijų Konfederacija: 

http://www.age-platform.org/
http://www.careforeurope.org/
http://www.cev.be/
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http://www.coface-eu.org/ 

 (ESRT) Europos Savivaldybių ir Regionų Taryba: http://www.ccre.org/ 

 (EPST) Europos Profesinių Sąjungų Taryba: http://www.eurocadres.org/ 

 (ESDA) Europos Slaugytojų Darbo Asociacija: http://www.eurocarers.org/ 

 (ESM) Europos Sąjungos Miestai: http://www.eurocities.eu/main.php 

 (EST) Europos Sveikatos Tinklas: http://www.eurohealthnet.eu/ 

 (EPTA) Europos Populiacijos Tyrimų Asociacija: http://www.eaps.nl/ 

 (EPF) Europos Pensijų Federacija: http://www.efrp.org/ 

 (EPTASNA) Europos Paslaugų Teikėjų Asmenims Su Negalia Asociacija: 

http://www.easpd.eu/ 

 (EVAAF) (Europos Vyresnio Amžiaus Asmenų Federacija): http://www.easpd.eu/ 

 (EU) Europos Universitetas: http://www.euruni.edu/Scripts/Index.aspx?idz=2 

 (EKŠS) (Europos Katalikiškų Šeimų Susivienijimas): http://www.family-

eu.org/cms/index.php 

 (ESAI) (Europos Socialinės Apsaugos Institutas): 

http://www.idies.org/index.php?post/Linstitut-de-la-protection-sociale-europeenne-

IPSE 

 (EJF) Europos Jaunimo Forumas: http://www.youthforum.org/ 

Nuo 2000 socialinė politika pradėjo užimti daug didesnę vietą bendroje ES darbotvarkėje. Po 

Lisabonos strategijos priėmimo valstybių arba vyriausybių vadovų sutarimu, naujas tikslas 

buvo suformuluotas, buvo pareikšta, kad ekonomikos ir socialinė politika, turėtų būti 

neatsiejami dalykai. To pasėkoje plataus užmojo socialinė darbotvarkė buvo suformuluota, 

kurioje buvo nustatyti socialiniai prioritetai - Atvirasis Koordinavimo Metodas - kuris skatina 

stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp valstybių narių sprendžiant įvairias socialines 

problemas. Šis metodas taikomas įdarbinimo, socialinės apsaugos (pensijų), socialinės 

įtrauktiems ir švietimo sritims. 

Šiuo metu yra keletas svarbiausių demografinių pokyčių, kuriuos būtina apsvarstyti, pvz., 

mažėjanti visų Europos gyventojų populiacija, procesai įtakojantys migraciją ir visų pirma, 

demografinis gyventojų senėjimas. Kai kalbame apie senėjimą dažniausiai turime omenyje 

individualių asmenų senėjimo atvejus, bet ne mūsų visuomenių ir gyventojų senėjimą. 

Gyventojų senėjimo arba demografinio senėjimo suvokimas ir įvardijimas vis dėlto yra 

http://www.coface-eu.org/
http://www.ccre.org/
http://www.eurocadres.org/
http://www.eurocarers.org/
http://www.eurocities.eu/main.php
http://www.eurohealthnet.eu/
http://www.eaps.nl/
http://www.efrp.org/
http://www.easpd.eu/
http://www.easpd.eu/
http://www.euruni.edu/Scripts/Index.aspx?idz=2
http://www.family-eu.org/cms/index.php
http://www.family-eu.org/cms/index.php
http://www.idies.org/index.php?post/Linstitut-de-la-protection-sociale-europeenne-IPSE
http://www.idies.org/index.php?post/Linstitut-de-la-protection-sociale-europeenne-IPSE


   Erasmus+ KA2 Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712   53 

svarbus laimėjimas. 

Europos Sąjunga ir jos aktualumas vyresnio amžiaus piliečiams 

Senėjanti visuomenė tiesiog reikalauja daug pasikeitimų vyresnio amžiaus žmonių 

vaidmenyje, kaip ir kitų kartų vaidmenyje, įskaitant daugelį pokyčių jų tarpusavio 

santykiuose. Visų svarbiausia, tai reikalauja aktyvaus visų Europos Sąjungos valstybių narių 

piliečių dalyvavimo. 

Yra daug klausimų, susijusių su vyresnio amžiaus žmonėmis: 

● dirbti ilgiau ir geresnėmis sąlygomis 

● pasiruošti savanoriavimui, dar tebedirbant apmokamą darbą 

● dirbti savanoriu individualiai arba organizuotu būdu valstybės institucijose ir kitose 

organizacijose išėjus į pensiją 

● turėti kitą vaidmenį šeimose 

● dalyvauti visą gyvenimą trunkančiame mokymesi bei švietime 

● dalyvauti vietos bendruomenių veikloje 

● dalyvauti savivaldybės veikloje priimant sprendimus svarbiais klausimais, pvz., 

švietimo, sveikatos, kultūros, transporto, socialinės apsaugos, skurdo mažinimo ir t. t. 

Visi šie ir kiti klausimai yra svarbūs vyresnio amžiaus žmonėms, ir ne tik reikalai, tokie kaip 

pensijų sistemos ir pensijų reformas, apie kuriuos pranešinėjama labai dažnai. Todėl geresnis 

Europos Sąjungos supratimas, taip pat, to kaip ir kodėl ji integravosi/vienijosi, suteiks 

galimybę geriau suprasti, kaip jos institucijos ir patariamieji organai veikia jūsų naudai. Be to, 

tada jūs geriau suprastumėte, kurios nevyriausybinės organizacijos veikia Europos lygiu jūsų 

naudai ir, kaip jūs, kaip vyresnio amžiaus pilietis, galite dalyvauti formuojant ES politiką savo 

ir kitų kartų reikmėms. 

Visų pirma, jums gali kilti idėjų, kaip jūs galite prisidėti prie Europos Sąjungos dabarties 

realybės. Kartu mes galime pasiekti, kad Europa taptų geresne vieta gyventi! 

http://ec.europa.eu (Europos Komisija) 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives (Euro barometras) 

http://ec.europa.eu/yourvoice (Komisijos svetainė piliečiams išreikšti save) 

http://eesc.europa.eu/index_en.asp (EESRK - ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Eurostatas – centras Europos Sąjungos statistinei 

dokumentacijai) 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives
http://ec.europa.eu/yourvoice
http://eesc.europa.eu/index_en.asp
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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http://eurageurope.org/eurag/ (EURAG - Europos pagyvenusių asmenų federacija) 

http://europa.eu/documentation (Europos Sąjungos Dokumentacija) 

www.age-platform.org/ (AGE - Europos pagyvenusių žmonių platforma) 

www.careforeurope.org/ (Priežiūra/Rūpestis – Krikščioniška Veikla, Moksliniai Tyrimai ir 

Švietimas Europoje) 

www.caritas-europa.org (Caritas Europoje) 

www.ccre.org/ (CCRE - Europos savivaldybių ir regionų Taryba) 

www.cecop.coop (CECOP - Europos Darbuotojų Kooperatyvų Konfederacija, Socialiniai 

Kooperatyvai ir Socialinės Įmonės). 

www.cev.be/ (CEV - Europos Savanorių Centras) 

www.coface-eu.org (COFACE - Europos Sąjungos Šeimų Organizacijų Konfederacija) 

www.consilium.europa.eu (Europos Sąjungos Taryba) 

www.eapn.org (EAPN - Europos Kovos Su Skurdu Tinklas) 

www.eaps.nl/ (Europos Populiacijos Tyrimų Asociacija) 

www.easpd.eu/ (Europos Paslaugų Asmenims Su Negalia Teikėjų Asociacija) 

www.efrp.org/ (Europos Pensijų Federacija) 

www.enar-eu.org (ENAR - Europos Tinklas Prieš Rasizmą) 

www.esn-eu.org (ESN - Europos Socialinis Tinklas) 

www.eurocadres.org/ (CEC - Europos Profesinių Sąjungų Taryba) 

www.eurocarers.org/ (Eurocarers - Europos Slaugytojų Darbo Asociacija) 

www.eurocities.eu/main.php (Europos Sąjungos Miestai) 

www.eurohealthnet.eu/ (Europos Sveikatos Tinklas) 

www.europarl.europa.eu/ (Europos Parlamentas) 

www.european-microfinance.org/index2_en.php (EMT) – Europos Mikrofinansų Tinklas) 

www.family-eu.org/cms/index.php (FAFCE - Europos Katalikiškų Šeimų Susivienijimas) 

www.idies.org/index.php?post/Linstitut-de-la-protection-sociale-europeenne (IPSE - 

Europos Socialinės Apsaugos Institutas) 

www.womenlobby.org (Europos Moterų Lobizmo Asociacija) 

www.youthforum.org/ (Europos Jaunimo Forumas) 

  

http://eurageurope.org/eurag/
http://europa.eu/documentation
http://www.age-platform.org/
http://www.careforeurope.org/
http://www.caritas-europa.org/
http://www.ccre.org/
http://www.cecop.coop/
http://www.cev.be/
http://www.coface-eu.org/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.eapn.org/
http://www.eaps.nl/
http://www.easpd.eu/
http://www.efrp.org/
http://www.enar-eu.org/
http://www.esn-eu.org/
http://www.eurocadres.org/
http://www.eurocarers.org/
http://www.eurocities.eu/main.php
http://www.eurohealthnet.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.european-microfinance.org/index2_en.php
http://www.family-eu.org/cms/index.php
http://www.idies.org/index.php?post/Linstitut-de-la-protection-sociale-europeenne
http://www.womenlobby.org/
http://www.youthforum.org/
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V. Rekomendacijos politikos formuotojams/vyresnio amžiaus suaugusiųjų 
švietimo teikėjams 

Kadangi Europa susiduria su dideliais demografiniais pokyčiais: gyventojų ir darbo jėgos 

senėjimas, gyvenimo trukmės ilgėjimas ir gimstamumo mažėjimas, labai svarbu: 

 skatinti vyresnio amžiaus žmones išlaikyti turimas ir įgyti naujas kompetencijas 

(žinių, įgūdžių, požiūrio); 

 užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvaus senėjimo kompetencijų panaudojimą jų 

asmeniniame gyvenime bei dalyvavimui vietos, socialiniuose ir ekonominės plėtros 

procesuose; 

 įgalinti vyresnio amžiaus žmones naudoti savo kompetencijas taip, kad kuo ilgiau 

išliktų savarankiškais ir socialiai įsitraukusiais senėjančioje visuomenėje. 

Todėl mes, kaip organizacijos, dalyvaujančios trečiojo amžiaus universiteto projekte 

finansuojamame Europos Sąjungos ir ERASMUS+ programos suformulavome 

rekomendacijas, į kurias turi būti atsižvelgta visų lygių politikos formuotojų kalbant apie 

vyresnio amžiaus žmones, vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą ir pagyvenusių žmonių 

įsitraukimą į socialinę ir ekonominę plėtrą. 

Rekomendacija Nr. 1 Kiekvienas turi teisę aktyviai dalyvauti visuomenės senėjime, be jokių 

išimčių, pvz., amžiaus, rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių 

pažiūrų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinio, gimimo ar kitokio statuso. 

Rekomendacija Nr. 2 

Vyresnio amžiaus žmonių švietimas turėtų būti suderintas su šiuolaikiniu ir tikėtinu socialiniu 

vystymusi: turi būti atkreiptas dėmesys į socialinius tokio švietimo tikslus. 

Rekomendacija Nr. 3 

Švietimas turi būti organizuojamas ir teikiamas visoms visų tipų vyresnio amžiaus žmonių 

grupėms. 

Rekomendacija Nr. 4 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas turi būti remiamas mokslinių tyrimų ir konsultavimo 

bei švietimo specialistų ir savanorių. 

Rekomendacija Nr. 5 

Politikai neturėtų naudoti silpnumo ir priklausomumo nuo kitų diskurso kalbant apie 

pagyvenusius žmones. 
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Rekomendacija Nr. 6 

Visą gyvenimą trunkanti mokymasis, kaip ir visą gyvenimą trunkantis darbas turėtų būti 

skatinami. 

Rekomendacija Nr. 7 

Visi turėtų tobulinti ir naudoti savo kompetencijų pilną potencialą, todėl plataus užmojo 

švietimo programos, turėtų būti skatinamos atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių gerovę, 

taip pat jų socialinį ir ekonominį įsitraukimą. 

Rekomendacija Nr. 8 

Vyresnio amžiaus žmonės turėtų visapusiškai tobulinti savo technologines kompetencijas bei 

potencialą kartu su kitomis kartomis.  
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Išvados 

Žmonės vėlesniame gyvenimo etape sieja save su kitomis kartomis ir todėl turėtų būti 

visapusiškiau įtraukiami dalyvaujant bendruomenių gyvenimo formavime. 

Bendradarbiavimas tarp kartų ir solidarumas tarp kartų yra įmanomi tik tada, kai vyresnio 

amžiaus žmonės gali ir jiems yra leidžiama senėti aktyviai. Švietimas yra vienas iš būdų 

aktyviam senėjimui ir galbūt net pats svarbiausias. Švietimas vėlesniame gyvenimo etape 

nėra tas pat kas tiesiog mokymas, jis turi savo charakteristikas bei savybes ir mokytojai turėtų 

žinoti apie jas. Vyresnio amžiaus žmonių švietimas yra ugdymas asmeniniam tobulėjimui, 

mokamam darbui, aktyviam pilietiškumui ir sustiprinimui. 

Švietimas vėlesniame gyvenimo etape, taip pat vietos, nacionalinė ir Europos politikos turėtų 

atkreipti dėmesį į žmones vėlesniame gyvenimo etape kaip į aktyvius žmones, atsižvelgiant į 

tai, kad jie prisiima atsakomybę visuomenėje, kaip į žmones su potencialu ir kaip į žmones su 

įvairiais psicho-socialiniais poreikiais ir konkrečiomis problemomis. Vyresnieji, kurie yra 

pasiruošę įsitraukti į švietimą kuris liečia juos asmeniškai, kaip ir jų bendraamžius, taip pat jų 

santykius su kitomis kartomis turėtų būti pasiruošę kovoti su stereotipais, kurie yra priešingi 

šiam naujam įvaizdžiui aktyvių ir dalyvaujančių visuomeninėje veikloje vyresnio amžiaus 

piliečių. Šiuo tikslu vyresnio amžiaus piliečiai taip pat turėtų turėti geresnį supratimą apie 

Europos institucijas ir politikos sritis susijusias su senatve, bei žinių apie Europos NVO veiklą 

susijusią su vyresnio amžiaus žmonių problemomis. Gebėjimas numatyti socialinius pokyčius, 

prisitaikyti prie jų ar pasirengti jų pasekmėms galinčioms turėti įtakos vyresnio amžiaus 

žmonėms gali būti tiek temą, tiek tikslas Europos projektams. 
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Terminų žodynėlis 

Aktyvus senėjimas 
Aktyvus senėjimas yra politinė koncepcija pagrįsta teorijomis tokiomis kaip: teorija apie 
aktyvumą senatvėje. Gyvenimo eigos požiūris į mokymąsi aktyviam senėjimui pabrėžia visų 
amžiaus tarpsnių ir gyvenimo etapų svarbą ir pripažįsta daugialypį kartų kontekstą, kuriame 
asmenys gyvena. Ši koncepcija pripažįsta, kad senėjimas ir mokymasis vyksta plačiame 
gyvenimo proceso sraute ir kultūrinės patirtys ankstyvajame gyvenimo etape formuoja 
vėlesnių gyvenimo etapų patirtis, sprendimus ir rezultatus. Gyvenimo eigos požiūris, taip pat 
pabrėžia, kad įvykiai, kurie individualiems asmenims yra svarbūs vėlesniame gyvenimo etape 
nebūtinai gali būti geriausiai reitinguojami chronologine tvarka – naujausi įvykiai nebūtinai 
yra patys svarbiausi. 
Senėjimas 

Senėjimas yra traktuojama kaip procesas vykstantis nuo tos akimirkos, kai gimstame. Jį 
sudaro raidos ir regreso procesai. Tai visą gyvenimą trunkantis procesas, vykstantis nuo 
lopšio iki kapo. 
Senėjanti populiacija 

Senėjanti populiacija yra apibrėžiama kaip populiacija, kurioje skaičius vyresnio amžiaus 
žmonių (65 metų ir vyresni) didėja lyginant su santykiniu skaičiumi 20-64 metų amžiaus 
žmonių. Šis reiškinys įvyksta, kai amžiaus vidurkis šalyje arba regione didėja dėl didėjančios 
gyvenimo trukmės ir/arba mažėjančio gimstamumo. Kas mėnesį daugiau nei milijonas 
žmonių sulaukia 60-ies metų amžiaus. Pasaulis sparčiai sensta. Žmonių peržengusių 65 metų 
amžiaus ribą skaičius dvigubėja kaip dalis pasaulio gyventojų, nuo 7% 2000 metais iki 16% 
2050 metais. Tada bus daugiau vyresnio amžiaus žmonių nei vaikų (0 metų – 14 metų) visoje 
planetos populiacijoje pirmą kartą žmonijos istorijoje. 
Andragogika 

Į 18-ajame amžiuje prancūzų filosofas Nicolas de Condorcet teigė, kad švietimas turėtų būti 
visiems, įskaitant suaugusiuosius. Terminas andragogika, kaip priešprieša, pedagogikai, vis 
dėlto buvo sugalvotas Aleksandro Knapp, vokiečių pradinės mokyklos mokytojo 19-ame 
amžiuje. 
Tada šis terminas buvo panaudotas žurnale Suaugusiųjų Švietimas ir Malkolmo Knowles 
(1913-1997) jo darbe kuriant vieningą suaugusiųjų švietimo sistemą (Suaugusiųjų Švietimo 
Reikšmė). Andragogikos teorija yra pagrįsta prielaidomis, kurios atskiria ją nuo pedagogikos 
ar tradicinio mokymo-mokymosi metodo, perkeliant dėmesį nuo mokytojo prie mokinio, 
savarankiškas mokymasis bei perspektyvos transformacijos ir t. t. 
Autonomija 

Vyresniame amžiuje autonomija reiškia nepriklausomybę ar veiksmų laisvę, o ne kaip buvimą 
nuo ko nors priklausomu. Ši kompetencija kalba apie tai, ką reiškia būti aktyviu vyresnio 
amžiaus piliečiu, dalyvaujančių veikloje naudingoje individui ir visuomenei. Veiklos gali apimti 
savanorišką darbą arba galbūt kai kurių formų užimtumą ar net mokamą darbą, taip pat tai 
gali reikšti rūpestingumo darbą šeimoje, arba kitiems bendruomenės nariams, kuriuo 
individas prisideda taip tarsi jie būtų šeima. 
Kompetencija 

Kompetencija nekalba apie buvimą kvalifikuotu ar apsišvietusiu. Kompetencijos apima 
drausmines ar teorines žinias, praktines žinias ir įgūdžius, patvirtintus jų naudojimo realiose 
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gyvenimo situacijose. Mūrininkas gali būti įgudęs mūrijime, bet tampa kompetentingas tik 
tada, kai jis sugeba apmąstyti savo patirtį ir apibendrinti tiek, kad ji gali būti motyvuojama ir 
perduodama. Šis žodis turi skirtingas prasmes. Kalbant apie aktyvų senėjimą tai yra tai, kas 
reikalinga vyresnio amžiaus žmonėms gyventi ir aktyviai dalyvauti bendruomenės ir 
visuomeniniame gyvenime. Nors kompetencija yra dažnai siejama su atskirų asmenų 
gebėjimais, šiame projekte yra visuomenės kompetencijos lygis, kuris gali būti laikomas bent 
jau vienodai svarbiu. Pavyzdžiui, sveikatos kompetencija aktyviam senėjimui reiškia ne tik 
reikalauja individualaus elgesio, kuris skatina sveikatingumą, bet ir socialinių struktūrų, tokių 
kaip sveikatos priežiūros sistemos, kurios palaiko ir padeda vyresnio amžiaus žmonėms 
tvarkyti savo sveikatos reikalus. 
Demografija 

Tai yra žmonių populiacijų tyrimas naudojant statistiką, kad būtų galima nagrinėti tokius 
aspektus, kaip antai dydis, augimo tempą, struktūrą ir žmonių grupių pasiskirstymą. 
Demografinė analizė gali būti taikoma konkrečiai gyventojų grupei, pvz., vyrų ir moterų, 
vyresnių nei 65 metai, ir gali atsižvelgti į pokyčius geografinėje erdvėje ir laike, atsižvelgiant į 
tokius aspektus kaip, pvz., gimimo, mirties, migracijos ir senėjimo. 
Diskriminacija 

Skirtumo darymas pagal tai, kas negali būti pakeista: rasė, amžius, išvaizda. Diskriminacinės 
tradicijos, politikos, idėjos, praktikos ir įstatymai vis dar egzistuoja daugelyje šalių ir 
institucijų. 
Švietimas vėlesniame gyvenimo etape 
Švietimas vėlesniame gyvenimo etape reiškia organizuotą ir orientuotą mokymąsi įvairių 
vyresnio amžiaus žmonių grupių. 
Įgalinimas 
Vyresnio amžiaus žmonių įgalinimas reiškia suteikti jiems galimybę įgyti psichologinės, 
politinės ir ekonominės galios priimti sprendimus per švietimą ir ugdymąsi. 
Vėlesnis gyvenimo etapas 
Terminą sugalvojo Piteris Džarvis ir konferencijos dalyviai 1995 Ulme. Vėlyvasis gyvenimo 
etapas kalba apie skirtingus gyvenimo etapus ir skirtingas vyresnių suaugusiųjų žmonių 
grupes: vyresnių darbininkų; žmonių, kurie ruošiasi išeiti į pensiją; pensininkų, kurie yra 
dinaminiame procese tarp darbo, išėjimo į pensiją ir senatvės; pagyvenusių žmonių grupių 
globos įstaigose arba apskritai kalbant priklausomų vyresnio amžiaus žmonių. Politikos 
formuotojai žmones, kurie yra šame gyvenimo etape, vadina “vyresnio amžiaus žmonėmis”, 
“vyresnio amžiaus suaugusiais” ir „senjorais“ arba, kiek rečiau, “trečiojo amžiaus atstovais”. 
Mokymasis 
Mokymasis yra aktyvaus sąlyčio su patirtimi procesas. Mokymosi prasideda ir įvyksta, kai 
pasikeičia elgesys (veikla, mąstymas, emocijos ir t. t.). Tai yra tai, ką daro žmonės, kai nori 
geriau suprasti pasaulį. Mokymasis gali padidinti įgūdžius, žinias ir supratimą, pagilinti 
vertybinį suvokimą bei gebėjimą mąstyti. Efektyvus mokymasis paskatins keistis, tobulėti ir 
sužadins norą sužinoti daugiau. 
Mokymasis bandymų ir klaidų metodu 
Žmogus mokosi bandymų ir klaidų metodu, jei jis kartais bando naujas strategijas, 
atmesdamas pasirinkimus, kurie yra klaidingi. Mokymasis klaidų ir bandymų keliu gali būti 
labai kūrybingas, bet tai užima labai daug laiko. 
Mokymosi kompetencija 

https://en.wikipedia.org/wiki/Institution
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Mokymosi kompetencija susijusi su tuo, ko reikia norint toliau mokytis sulaukus vyresnio 
amžiaus ir, norint mokytis adekvačiai vyresniam amžiui. Tai gali apimti formalų ir/arba 
neformalų mokymąsi, ir gali apimti daug įvairių galimybių, įskaitant įgūdžių ir žinių 
mokymąsi, mokymąsi kažko kūrybiško, ar mokymąsi naujų technologijų, pvz., elektroninių 
technologijų (kompiuteriai ir internetas). 
Laisvalaikis. 
Poilsio laikas - laikas, praleistas neužsiimant verslu, darbu, darbo paieška, namų ruošos 
darbais ir mokymusi. Tai taip pat neapima laiko skiriamo būtinai veiklai, pvz., valgymui ir 
miegojimui. 
Mokymasis visą gyvenimą 

Tai nuolatinis siekimas mokytis dėl asmeninių ar profesinių priežasčių per visą gyvenimą ir 
įvairiomis aplinkybėmis. Mokymasis gali vykti ne tik formalioje aplinkoje, bet ir neformalaus 
mokymosi parametrų grupėse, per kasdienę sąveiką ir įvairiose aplinkose. Mokymosi visą 
gyvenimą programa yra Europos finansuojama programa, kuri remia ir skatina švietimą ir 
mokymą visų amžiaus grupių visoje Europoje. 
Motyvacija 
Motyvacija formuoja ir skatina mūsų elgesį. Ji gali būti išorinė ar vidinė. Motyvacija yra 
koncepcija, kuri išpopuliarėjo kartu su rinkodaros teorijomis. Ji apima daug elementų, pvz., 
poreikiai, siekiai, pasirengimas būti aktyviam, emocijos, žinios ir t. t. 
Neformalusis švietimas 
Neformalusis švietimas - švietimas, kuris yra struktūrinis, turi tikslus, bet išskiria įvairius 
būdus žinių sukaupimui. Jis arčiau gyvenimo nei formalusis išsilavinimas. 
Daugiamatis senėjimas 

Senėjimas visada yra daugiamatis (biologinis, filologinis, socialinis, psichologinis, kultūrinis) 
ir visada turėtų būti vertinamas kaip toks. 
Senatvė 
Senatvė - tai laikotarpis žmogaus gyvenime, jokiu būdu ne laukiamasis tiems, kurie artėja prie 
mirties. Senatvės amžius taip pat yra socialinis konstruktas, tylaus susitarimo reikalas, 
kiekvienoje visuomenėje. 
Viešos kampanijos 
Nevyriausybinės organizacijos negali nieko padaryti be viešųjų kampanijų. T. y. Neužtenka 
vien tik dirbti tam tikrai neprivilegijuotai socialinei grupei, bet taip pat būtina mobilizuoti 
visuomenės paramą, įtakoti elgesio pokyčius, ir nustatyti vietinę politinę darbotvarkę. Viešos 
kampanijos, reikalauja mokslinių tyrimų ir remiasi visuomenės informavimo priemonėmis. 
Socializacija 

Socializacija yra procesas formuojantis pats save, kylantis iš socialinės patirties ir sąveikų. 
Socialinis teisingumas, socialinis sąžiningumas 
Socialinis teisingumas yra teisingas ir sąžiningas ryšys tarp individo ir visuomenės. 
Stereotipas 

Stereotipas yra išankstinės nuostata, ypač apie grupę žmonių. Stereotipinės mintys ar 
įsitikinimai gali arba negali tiksliai atspindėti tikrovę. 
Studijų grupė 

Tai yra formatas ir metodas suaugusiųjų švietime su bendra atsakomybe dėl mokymosi 
proceso. Jiems gali vadovauti visi nariai bendru sutarimu arba animatorius, su mokytojo 
pagalba. Studijų grupės buvo įkurtos Švedijoje ir JAV. Slovėnijos studijų grupės buvo 
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pradėtos Slovėnijos trečiojo amžiaus universitete ir buvo pilnai išplėtotos Slovėnijos 
suaugusiųjų švietimo institute. Slovėnijos studijų būreliai turi pažinimo ir veiklos tikslus. 
Studijų būreliai, naudoja rašytinių šaltinių žinias. 
Laiko struktūravimas 

Vyresnio amžiaus žmonės turi struktūruoti savo laiką, surasti būdų kaip susieti save su kitais 
žmonėmis. Švietimas trunkantis ilgesnį laiką, yra vienas iš tokių būdų. Net jei vyresnio 
amžiaus žmogus turi tik vieną veiklą per savaitę, visos kitos veiklos turėtų struktūruotis ir 
sietis su šia viena veikla. Visi žmonės turi turėti tikslus kylančius iš struktūruoto laiko. 
Transformuojantis mokymas 
Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra transformuojantis iš esmės, keičiantis vyresnio 
amžiaus mokinių požiūrius, vertybes, poziciją. Transformuojančio mokymosi teorija sako, 
kad „perspektyvinės transformacijos" procesas turi tris matmenis: psichologinį (savęs 
suvokimo pokyčiai), įsitikinimų (įsitikinimų sistemos peržiūra) ir elgesio (gyvenimo būdo 
pokyčiai). Svarbi dalis transformuojančiojo mokymo yra galimybė asmenims keisti jų 
atskaitos taškus, kritiškai apmąstant jų įsitikinimus ir prielaidas. 


