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Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos 
lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, bet 
ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Komisija 
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateikiamos informacijos naudojimą. 

 

SANTRAUKA 

Šis lyginamosios analizės tyrimas atliktas siekiant įvertinti 

ir palyginti tyrime dalyvavusių šalių įgyvendinamos 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo politikos kryptis ir 

praktiką. Šio tyrimo tikslas yra (1) nustatyti ką ir kurioje 

šalyje tobulinti, (2) analizuoti, kaip kitos šalys pasiekia 

kokybišką vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo 

politikos įgyvendinimo lygį ir (3) panaudoti gautą 

informaciją, siekiant pagerinti vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimo situaciją projekte dalyvaujančiose 

Šalyse. 

Ši jungtinė ataskaita parengta vadovaujantis Latvijos, 

Lietuvos, Ispanijos ir Slovėnijos ataskaitomis, kurios buvo 

rengiamos remiantis bendra duomenų rinkimo matrica. 

Tyrimas atspindi (1) demografinius vyresnio amžiaus 

asmenų duomenis: gyvenimo trukmę, vidutinį amžių 

šalyje, vyresnio amžiaus žmonių užimtumo lygį, švietimo 

teikėjus ir kt. Tyrime taip pat nagrinėjama vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimo situacija, jo prieinamumas, 

organizavimo būdai, finansavimo šaltiniai, pateiktos 

išvados kaip patys suaugusieji ir jų mentoriai (lektoriai) 

vertina vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo procesą, jo 

poreikį ir kokybę. 

Raktiniai žodžiai: vyresnis amžius, vyresnio amžiaus 

suaugusieji, vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas, 

švietimo teikėjai, švietimo procesas, mentoriai, metodai. 
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Įvadas 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų demografiniai duomenys yra svarbūs, nes jie padeda 

suprasti vyresnio amžiaus suaugusiųjų padėtį visuomenėje, taip pat rengti ir įgyvendinti 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programas. Vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

švietimas jokiu būdu nėra tik žinių perdavimas ar vyresnio amžiaus suaugusiųjų ir jų 

mentorių (lektorių) naujų žinių kūrimas sąveikaujant. Plačiąja prasme jis apima vyresnio 

amžiaus žmonių socialinę padėtį, kasdieninę veiklą, tarpusavio santykius, santykius su 

jaunesnėmis kartomis, jų galimybes dalyvauti priimant sprendimus visuomeniniame 

gyvenime bei įsitraukimą į visuomeninę veiklą. Tai tarsi vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

socialinis protestas dėl socialinės neteisybės. Švietimas padaro vyresnio amžiaus 

suaugusiuosius atpažįstamus ir matomus viešojoje erdvėje, jo pagalba kovojama su 

diskriminacija amžiaus pagrindu, skleidžiant informaciją apie vyresnio amžiaus žmonių 

problemas. Jis pats savaime yra aktyvaus senėjimo būdas. Galiausiai, vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimas yra ne tik švietimas, jis turi kitų labai svarbių tikslų. 

Daugiau nei tris dešimtmečius vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra sudėtinė 

Europos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą – nuo lopšio iki kapo dalis. Be vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimo, mokymosi visą gyvenimą, nebūtų kultūros tęstinumo 

(vyresnio amžiaus žmonės yra kultūros puoselėtojai ir nešėjai). 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas apima nuo dvidešimt iki trisdešimt žmogaus 

gyvenimo metų, kai pagyvenę žmonės negali būti be reikšmingų socialinių vaidmenų ir 

socialaus gyvenimo turinio. Sparčiai keičiantis ir senėjant visuomenei jokia šalis negali sau 

leisti palikti socialinės raidos atskirtyje ketvirtadalio gyventojų. Vyresnio amžiaus 

suaugusiesiems reikia ne tik išlaikyti ar tobulinti turimas kompetencijos, bet jie turėtų 

ilgiau likti su jaunesnėmis kartoms darbo rinkoje, dalyvauti savanoriškoje veikloje bei 

politinių sprendimų priėmimo procesuose. Be to, vyresnio amžiaus suaugusieji turėtų 

turėti vienodas sąlygas naudotis socialinėmis paslaugomis: apgyvendinimo, transporto, 

darbo, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo srityse. 
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Nors, atsižvelgiant į įvairias kultūrines ir ekonomines Europos Sąjungos valstybių narių 

sąlygas, švietimo prieinamumas niekada nebus vienodas, tačiau gerbiant skirtingų 

socialinių grupių teises ir poreikius, vadovaujantis Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio 

solidarumo programa, būtina skatinti švietimo plėtrą. Nepriklausomai nuo amžiaus, 

kultūros ir turimo išsilavinimo jaunesnio ir vyresnio amžiaus suaugusieji turėtų „gyventi 

oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti socialiniame ir kultūriniame gyvenime.” (Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartija, ES, str. 25.). Vyresnio amžiaus besimokančių 

suaugusiųjų įvairovės supratimas, jų įgalinimas ir integracija į visuomenę per švietimą, jų 

teisių ir kompetencijų išmanymas ir gerbimas duoda naudos visai visuomenei. 

Parama socialinės atskirties vyresnio amžiaus visuomenei dažnai yra nuvertinama, ir 

apsunkinama socialinių stereotipų dėl jų bejėgiškumo ir nemokšiškumo. „Žmonių, kaip 

teisių turėtojų pripažinimas reiškia jų, kaip visos visuomenės narių, gerbimą, 

nepriklausomai nuo jų amžiaus ar kitų aplinkybių, pvz., sveikatos būklės, kultūrinės 

aplinkos, išsilavinimo ir pan. Žmogaus teisių pripažinimas leidžia vyresnio amžiaus ir 

jaunesniems žmonėms bei socialiai atskirtiems žmonėms būti visos visuomenės dalyviais, 

žinių kūrėjais ir gavėjais, dalintis savo žiniomis, įgūdžiais, kultūrine išmone ir patirtimi, 

dalyvauti pilietinėje ir visuomeninėje veikloje, siekiant padėti kurti geresnį pasaulį 

visiems”. (Amžiaus Manifestas). 

Šiandien vyresnio amžiaus žmonės, jei dalyvauja švietimo procese, gali labai prisidėti prie 

šalių socialinio, politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo, ypač kaip darbuotojai, 

kultūros tarpininkai, slaugytojai, savanoriai, seneliai, vartotojai, inovatoriai ir politiniai 

veikėjai. Šio vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situacijos tyrimo tikslas – nustatyti 

demografinius, socialinius, kultūrinius, ekonominius ir politinius vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimo ir aktyvaus senėjimo aspektus.  
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Demografiniai duomenys ir teisinis reglamentavimas 

Latvija1 

Bendras Latvijos gyventojų skaičius – 1. 968 957 . Vyresnio amžiaus žmonės skirstomi į 

šias amžiaus kategorijas: 

Amžius Moterys Vyrai Bendras gyventojų skaičius 

65 – 69 47 250 29 282 76 532 

70 – 74 48 290 25 692 73 982 

75 – 79 43 632 19 737 63 369 

80 – 84 29 580 11 075 40 655 

 Buvo apskaičiuota, kad 2017 metų pradžioje  Latvijoje buvo 16.9 proc. 65 + (254538 

žmonių) amžiaus gyventojų; 

 Santykis tarp pensijinio amžiaus (65 +) ir darbingo amžiaus žmonių Latvijoje yra 

24.4 proc.; 

 Vidutinė pensija – 288 EUR; 

 Vidutinis stažas senatvės pensijai gauti – 36.3 metų; 

 Vidutinis privalomas pensinis amžius – 61 metai; 

 Senatvės pensiją Latvijoje gauna 468,794 žmonių;  

 50 – 64 metų amžiaus žmonių nedarbo lygis – 12 proc (7.7 proc. ES). Trys iš penkių 

darbdavių savo darbuotojus atleidžia iš darbo dėl jų amžiaus; 

 Septyni iš dešimties 50 – 64 metų amžiaus žmonių mano, kad neatitinka darbo 

rinkos reikalavimų; 

 35 proc. registruotų bedarbių buvo vyresnio amžiaus žmonės, nuo 50 metų ir 

vyresni. 2017 metų pradžioje 46.1 proc. registruotų bedarbių šioje amžiaus 

grupėje buvo ilgalaikiai bedarbiai. Vidutinė jų  nedarbo trukmė – 312 dienų (10.2 

mėnesių). Populiariausios registruotų bedarbių ankstesnės profesijos – asmeniniai 

                                                        

1Pilną ataskaitos versiją (pdf formatu) galima rasti prieduose 
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padėjėjai, valytojai, kiemsargiai, mažmeninių pardavimų pardavėjai, automobilių 

vairuotojai; 

 Tačiau, daugumai didelių bendrovių vadovauja žmonės, kurių amžius 50 +.2 

Didžiausias naujagimių skaičius Latvijoje užfiksuotas 2008 metais. Dabar pastebima 

gimstamumo mažėjimo tendencija, kita vertus, mirtingumo lygis buvo aukštas ir 

pastebėtas neigiamas migracijos balansas. Šios tendencijos nepalankiai paveikė 

Latvijos gyventojų senėjimo procesą. 

2016 metų pradžioje šiek tiek daugiau nei penktadalis Latvijos gyventojų buvo 

pensininkai. Valstybinės Socialinio Draudimo Agentūros duomenimis, 2016 metų 

pabaigoje 567.400 asmenims buvo išmokama senatvės pensija. Palyginti su 2015 metų 

duomenimis, pensininkų skaičius sumažėjo 8.700 arba 1.5 proc. Dauguma (82.3 proc.) 

pensijų gavėjų buvo senatvės pensininkai. Tačiau 2016 metais 16.000 gyventojų buvo 

naujai suteiktos senatvės pensijos, vidutiniška pensijos suma –288 EUR. 

Pensijų indeksacija buvo atlikta kelis kartus per pastaruosius porą metų, pastebėta 

teigiama tendencija – pensininkų, gaunančių mažas senatvės pensijas, skaičius 

sumažėjo. Pernai asmenų gaunančių senatvės pensijas mažesnes nei 150 EUR 

pastebimai sumažėjo. 

Lyginant Latvijoje išmokamų senatvės pensijų dydį su kitomis Baltijos valstybėmis, 

galima teigti, kad 2015 metų ketvirtame ketvirtyje Latvijoje senatvės pensijų dydis 

buvo mažiausias (Latvijoje – 198 EUR, Lietuvoje – 207 EUR, Estijoje – 262 EUR). 

EUROSTAT (ESSPROS) parengtais socialinės apsaugos duomenimis, išlaidos vyresnio 

amžiaus žmonėms remti Latvijoje 2013 sudarė 5.5 proc. bendrojo vidaus produkto 

(BVP), Estijoje – 5.3 proc., Lietuvoje – 5.7 prc. 

                                                        

2 Šaltinis: duomenys pagrįsti naujausiais Jungtinių Tautų Statistikos skyriaus 

demografinės ir socialinės statistikos duomenimis. 
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Europos Sąjungoje (ES) šis rodiklis yra gerokai didesnis nei Baltijos valstybėse – 10.9 

proc. BVP. 

Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, pensijų dažnai nepakanka patenkinti 

kasdienius žmonių poreikius. Todėl žmonės naudojasi galimybe gauti papildomų 

pajamų po išėjimo į pensiją. Darbo Jėgos Tyrimo duomenimis, kurį atliko Centrinis 

Statistikos Biuras (CSB), 2015 metais daugiau nei penktadalis vyresnių nei 62 – 74 metų 

amžiaus žmonių dirbo. Dauguma jų (beveik keturi penktadaliai) buvo samdomi 

darbuotojai, maždaug viena septintoji – savarankiškai dirbantys pensininkai, tačiau 

kas dvidešimtas save įvardijo kaip neapmokamą darbuotoją padedantį šeimos narių 

įmonėse, privačiose praktikose arba dirbantys asmeniniame ūkyje. 2015 metais 

dirbandiems pensininkams buvo mokama 300 EUR (atskaičius mokesčius) mėnesinė 

išmoka 

Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų apklausos duomenimis (ES-SPGS Survey of 

2014), kurią atlieka Centrinis Statistikos Biuras (CSB), Latvijoje 23 proc. gyventojų 

gresia skurdas, žemiau skurdo ribos atsiduria dauguma pavienių pensininkų (65 metų 

ir vyresni), kurie gauna mažiausias pajamas. Ši gyventojų grupė sudaro 69 proc. visų 

ties skurdo riba atsidūsusių gyventojų (2014 metais – 45 proc.). 2015 metais pensijinio 

amžiaus respondentų, atsakymas į klausimą „Kokia jūsų nuomone mažiausia mėnesio 

grynųjų pajamų suma, būtina sudurti galą su galu?” – dauguma atsakė 200 EUR vienam 

asmeniui per mėnesį. 

Pensininkų išlaidos gerokai skiriasi nuo bendrų gyventojų išlaidų Latvijoje. Centrinio 

Statistikos Biuro (CSB) Namų Ūkių Biudžetų tyrimo duomenimis, 2014 metais 

pensininkai beveik pusę savo pajamų (43 proc.) išleidžia maistui; 19 proc. –

komunalinėms paslaugoms (vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras) apmokėti, 9 proc. –

sveikatos paslaugoms. Siekiant padengti šias išlaidas pensininkai išleidžia daugiau nei 

2/3 savo gana kuklaus biudžeto (71 proc.). Reikėtų paminėti, kad visi Latvijos gyventojai 

vidutiniškai 28 proc. visų pajamų išleidžia maistui; 12 proc. – komunalinėms 
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paslaugoms (vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras) apmokėti; 4 proc. – sveikatos 

paslaugoms. 

Latvijos Respublikos gerovės ministerijos duomenimis, šių metų balandžio mėnesį, 

pagal valstybinių pensijų indeksavimą, pensijos nesiekiančios 200 EUR buvo 

padidintos 15.3 EUR, senatvės pensijos padidintos – iki EUR 16.95. Nors buvo planuota, 

kad iki šių 2016 metų spalio mėnesio numatyta indeksuota valstybės pensija 

vidutiniškai padidės 20.81 EUR, o senatvės pensija, nesiekianti 200 EUR, padidės 20.32 

EUR.  

Ispanija 

Nors Ispanijos vyriausybė oficialiai stengiasi remti vyresnio amžiaus žmones darbo 

rinkoje, įgyvendinant reformas ir suteikiant finansines paskatas, susijusias su socialinio 

draudimo įmokų mokėjimu, tačiau šie veiksmai yra tiesiogiai susiję su pensijų sistema. 

Ispanijos vyriausybė taip pat ėmėsi konkrečių planų dėl pramogų ir laisvalaikio veiklų, 

trečiojo amžiaus asmenims, iš esmės siekdama išsaugoti jų kasdieninę aktyvią veiklą. 

Tačiau visuomenei reikia išaiškinti būtinybę išnaudoti visas galimybes įgyvendinti 

konkrečias programas, skirtas vyresnio amžiaus žmonių mokymuisi, kurios padeda 

sumažinti neigiamą visuomenės senėjimo efektą. 

Tarptautiniu lygiu institucijos, kaip UNESCO, siekia integruoti vyresnio amžiaus 

žmones į ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą teikiant pirmenybę jų 

interesams ir poreikiams. Šis visuomenės sektorius ilgą laiką buvo apleistas, kadangi 

didesnis dėmesys buvo teikiamas visiems kitiems visuomenės sektoriams. Todėl 

nacionaliniu lygmeniu, IMSERSO teigia, kad po kelerių metų tyrimų, tie patys vyresnio 

amžiaus žmones primygtinai reikalauja geresnės kokybės mokymosi galimybių, nes 

mokymasis leidžia jiems jaustis naudingais, įvertintais, kelia jų savigarbos ir laimės 

lygį. 
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Šiuo metu, pagal naujausius EUROSTAT duomenis, Ispanijos gyventojų 

pasiskirstymas pagal amžių yra šis: 

Amžiaus grupė (metai) Gyventojų skaičius (procentais) 

0-14 15,2 % 

15-24 9,6 % 

25-49 37,59 % 

50-64 19,2 % 

65-79 12,6 % 

daugiau nei 80 5,9 % 

Šaltinis: EUROSTATAS, Europos statistika: gyventojai pagal amžiaus grupes,% nuo visos 
gyventojų 
populiacijos:http://ec.EURopa.eu/EUROSTATEUROSTATEUROSTAT/tgm/refreshTableAction.d
o?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en 

Verta atkreipti dėmesį į atitinkamus duomenis, tokius kaip gyvenimo trukmę, jei tai 

atlieps dabartines tendencijas. Po 50 metų, vyrų gyvenimo trukmė pasieks 91 metus, 

o moterų – 94 metus, tai sumažins atotrūkį tarp lyčių. Gyvenimo trukmė po 65 metų 

amžiaus, toliau sparčiai didės: prognozuojama, kad 65 metų sulaukusi moteris gyvens 

dar 30.8 metų, o to paties amžiaus vyras – 27.4 metus. Dabartiniai skaičiai yra mažesni 

– 23 metai moterims ir 20 metų vyrams. Taigi, galime teigti, kad demografinis 

senėjimas Ispanijoje yra nepaneigiamas faktas. 

Šaltinis: MACROSAD: http://macrosad.es/index.php/categoria/230-dentro-de-15-anos-en-
espana-residirian-113-millones-de-personas-mayores-de-65-anos-lo-que-supone-29-millones-
mas-que-en-la-actualidad 

Kai kalbama apie vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje, Ispanijos 

darbuotojų, vyresnių nei 65 metai, aktyvumas mažiausias Europoje, ir ganėtinai 

atsilieka nuo 28 ES šalių vidurkio (18.7 proc.) ir netgi žemesnis nei kitų šalių, kuriose 

užfiksuotas žemas gyventojų senėjimo lygis pvz., Vengrijoje (6.6 proc.) arba 

Prancūzijoje ir Belgija (8.7 proc.). Tai rodo labai prastą Ispanijos vyresnio amžiaus 

žmonių dalyvavimą darbo rinkoje, palyginus su kitomis ES šalimis. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en
http://macrosad.es/index.php/categoria/230-dentro-de-15-anos-en-espana-residirian-113-millones-de-personas-mayores-de-65-anos-lo-que-supone-29-millones-mas-que-en-la-actualidad
http://macrosad.es/index.php/categoria/230-dentro-de-15-anos-en-espana-residirian-113-millones-de-personas-mayores-de-65-anos-lo-que-supone-29-millones-mas-que-en-la-actualidad
http://macrosad.es/index.php/categoria/230-dentro-de-15-anos-en-espana-residirian-113-millones-de-personas-mayores-de-65-anos-lo-que-supone-29-millones-mas-que-en-la-actualidad
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Maždaug 90 proc. žmonių, kurių amžius nuo 65 metų ir daugiau yra pensininkai. 2017 

metų sausio mėnesio duomenimis Ispanijoje buvo 8.602.601 pensininkų. 

IMSERSO, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, (Vyresnio amžiaus piliečių ir 

socialinių paslaugų institutas), yra vienas iš Ispanijos socialinės apsaugos sistemos 

valdymo subjektų. Jie yra atsakingi už Socialinio Draudimo Sistemos nemokamų 

socialinių paslaugų žmonėms su negalia valdymą, ir už visa kita, kas susiję su valstybės 

bendrojo administravimo kompetencija vyresnio amžiaus žmonių srityje. Jie yra 

pagrindinis ir viršiausias subjektas, kai kalbama apie teisinius ir administracinius 

klausimus vyresnio amžiaus žmonių srityje. 

Ispanijoje taip pat veikia Nacionalinė Pagyvenusių Žmonių Taryba (Consejo Estatal de 

las Personas Mayores). Ji yra konsultacinė valstybės bendrojo administravimo įstaiga, 

susijusi su Sveikatos apsaugos Socialinių paslaugų ir Lyčių lygybės ministerija, kuri 

siekia oficialiai įtvirtinti bendradarbiavimą ir pagyvenusių žmonių aktyvų dalyvavimą, 

kai reikia nustatyti, taikyti ir stebėti politines strategijas tokias kaip socialinė įtrauktis 

ir gyvenimo kokybė. 

Dvi pagrindinės profesinės sąjungos Ispanijoje yra CC.OO. (Comisiones Obreras) ir 

UGT (Unión General de Trabajadores), jos abi visada domėjosi Ispanijos darbuotojų 

pasirengimu išeiti į pensiją, jų mokymo kursų ir seminarų temomis. 

Lietuva 

Eurostato 2016 metų duomenimis Lietuvoje 60-64 metų pagyvenusių žmonių buvo 

171648 tūkst., 65-69 metų – 151215 tūkst., 70-74 metų – 124183 tūkst., 80-84 metų – 

88119 tūkst., 85 metų ir vyresnių – 67927 tūkst. Pagyvenę (65 metų ir vyresnio amžiaus) 

žmonės sudarė beveik penktadalį (19 proc.) šalies nuolatinių gyventojų. Pagyvenusių 

moterų buvo dukart daugiau (66,4 proc. visų 65 metų ir vyresnių gyventojų) nei vyrų. 

Stebima tendencija, kad moterys gyvena ilgiau negu vyrai. Per dešimtmetį vidutinė 

tikėtina 65-mečių gyvenimo trukmė pailgėjo vienais metais. 



  

 

  Erasmus+ KA2 Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712   11 

Vyresnių žmonių užimtumas didėja: 2016 metų antrąjį ketvirtį 8.2 proc. 65 metų ir 

vyresnio amžiaus žmonių dirbo, jų užimtumo lygis padidėjo 1.4 procentinio punkto per 

metus. Šioje srityje vyrai pralenkia moteris: 11.6 proc. vyresnio amžiaus vyrų ir 6.5 

proc. vyresnio amžiaus moterų dirbo. 2015 metais iš Lietuvos emigravo 617 vyresnio 

amžiaus žmonių, imigravo 225 žmonės, tarp jų buvo 161 emigrantas ir 50 imigrantų 

vyresnių nei 80 metų. Manoma, kad iki 2025 trečdalis Europos gyventojų bus 60 metų 

ir vyresni. 

Buvo teigiama, kad aštuoniasdešimties metų ir vyresnių žmonių skaičius ypač išaugs. 

Be abejo, tai paveiks ekonomiką, socialinį ir politinį šalies gyvenimą. Neseniai 

vyriausybės ketinimai ilginti pensinį amžių sulaukė didelio pasipriešinimo. Tačiau 

žiūrint iš perspektyvos, jei asmuo dirbo sunkų fizinį ir prastai apmokamą darbą, keletas 

papildomų mėnesių atrodo ilgas ir beprasmiškas laikotarpis, tačiau senojoje Europoje 

jau žinomas ir pasiteisinęs reiškinys – sveikas ir aktyvus senėjimas, kai 62 metų geros 

sveikatos vyrai ir moterys net nenori išeiti į pensiją. Yra paskaičiuota, kad 2050metais, 

pusė Europos gyventojų metų bus penkiasdešimtmečiai ir vyresni. 

Šiuo metu darbingo amžiaus žmonės (25-49) sudaro daugiau nei trečdalį Europos 

gyventojų. Manoma, kad šis skaičius 2025 metais sumažės, o pensininkai arba 

ketinantys eiti į pensiją sudarys 45 proc. visų gyventojų. Dar blogesnės prognozės 

numatytos 2050 metais, kai pusė gyventojų bus pensinio amžiaus. 

Kiekybinis demografinio senėjimo šuolis Lietuvoje pastebėtas gana nesenai, kai 

vyresnio amžiaus žmonių skaičius pradėjo viršyti vaikų skaičių. Vyresnės kartos 

atstovai dažnai pavėluotai pasiekia brandos laikotarpį, be to, jie yra sveikesni, labiau 

išsilavinę ir aktyvesni negu panašaus amžiaus jų pirmtakai. Taigi, dabartinės kartos 

vyresni žmonės gali nepalyginamai geriau numatyti ir suplanuoti savo antrąją 

gyvenimo dalį, nei jų tėvai ar seneliai. 

Diskriminacija dėl amžiaus Lietuvoje pastebima įvairiose gyvenimo srityse: 
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 darbo rinkoje (amžiaus apribojimai dėl užimtumo, darbo ir darbo santykių 

pasibaigimo), 

 finansų srityje (amžiaus apribojimai gauti draudimą ir kreditą), 

 prekių ir paslaugų vartojimo srityje (prekių ir paslaugų tam tikro amžiaus 

žmonėms stygius, pvz., drabužiai ir batai atitinkantys vyresnio amžiaus žmonių 

poreikius), 

 sveikatos apsaugos sistemoje (sprendimai dėl pacientų priėmimo, pacientams 

taikomo gydymo metodų ir vaistų skyrimo, reabilitacijos paslaugos, 

hospitalizuoti pacientai ir t. t. Vyresnio amžiaus pacientai neretai patiria smurtą 

iš globos, slaugos ir gydymo įstaigų darbuotojų), 

 švietimo sistemoje (amžiaus apribojimai norintiems studijuoti), 

 viešojoje erdvėje (įžeidžiantys žodžiai gatvėje, viešajame transporte, prekybos 

centruose ir prabangiose parduotuvės; amžiaus stereotipai naudojimo 

reklamoje, žiniasklaidoje, ir t. t.), 

 privačioje sferoje (emocinis, fizinis ir finansinis smurtą prieš vyresnio amžiaus 

šeimos narius), 

 dažniausiai pasitaikantys diskriminacijos dėl amžiaus atvejai yra darbinėje 

srityje (slapčia ir atvirai amžiaus kriterijus taikomas atrenkant ir įdarbinant 

žmones). Daug autorių yra tyrinėję diskriminaciją dėl amžiaus darbe, 

apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad darbuotojai iš esmės 

susiduria su šiuo reiškiniu kiekviename savo profesinė karjeros etape. 

Mokymosi visą gyvenimą sistemai ir suaugusiųjų mokymuisi skiriama daug dėmesio 

naujausiuose ES ir Lietuvos švietimo dokumentuose. Valstybės pažangos strategijoje 

„Lietuva 2030“ teigiama, jog sumanios visuomenės pažangos rodiklis – mokymosi visą 

gyvenimą lygis visuomenėje. Siekiama, kad pagal šį rodiklį 2030 m. Lietuva užimtų ne 

žemesnę negu 17 vietą tarp visų Europos Sąjungos šalių. 
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Eurostat duomenimis 2005 – 2013 m. Lietuvoje tarp 25-64 metų gyventojų mokymosi 

visą gyvenimą lygis svyravo tarp 3,9-6 proc. (Europos Sąjungos šalių vidurkis taip pat 

gana kuklus  10,5 proc. ).  

Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje (2013) numatyta sukurti paskatų ir 

vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant 

save ir renkantis kelią veiklos, skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę, įtraukiant 

kultūros įstaigas ir verslo atstovus, kurti lankstesnę prieinamumo sistemą. Tame 

kontekste labai svarbus ir 2013 m. patvirtintas Andragogo profesinės veiklos aprašas, 

kuris apibrėžia andragogo veiklos paskirtį bei kompetencijas. Šis Aprašas prisideda 

prie mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strateginių dokumentų įgyvendinimo, 

sudarant sąlygas su suaugusiais asmenimis dirbančiam personalui tobulinti 

kvalifikaciją, užtikrinant besimokantiems suaugusiesiems aukštą teikiamų paslaugų 

kokybę. 

2013 m. pateiktoje Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Valstybinio audito 

ataskaitoje teigiama, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimas ir 

koordinavimas valstybiniu mastu ir savivaldybėse yra nepakankamas, plėtojamas 

netolygiai, savivaldybės skiria nepakankamai dėmesio, nėra nustatyti finansavimo 

prioritetai ir principai, šalies mastu ir savivaldybėse nepakankamai tiriami 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikiai. Todėl šalyje neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo plėtra nepakankamai rezultatyvi ir tolygi. 

2014 m. priimtas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymas – naujas postūmis ir prielaidos suaugusiųjų švietimo sistemos 

plėtrai, jame numatytas ir suaugusiųjų švietimo koordinavimas valstybės ir 

savivaldybių lygmeniu. 2014 m. patvirtintas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

plėtros 2014-2016 metų veiksmų planas“. Lietuvoje suaugusiųjų švietimas 

pristatomas kaip integrali visos švietimo sistemos dalis. Švietimo ir mokslo 

ministerijoje veikia Neformalaus Švietimo skyrius, suaugusiųjų švietimu rūpinasi 

ministerijos įsteigtas Suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Jo misija – švietimo 
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pagalba suaugusiems, siekiant sudaryti sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai 

aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. 

Centras organizuoja tęstinio mokymo kursus, duomenų kaupimą, atlieka tyrimus, 

susijusius su suaugusiųjų švietimo situacija ir poreikiais, rengia ir įgyvendina projektus, 

kuria ir leidžia metodinę medžiagą suaugusiems besimokantiems ir jų mokytojams. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatyta, kad neformalusis švietimas yra 

švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, 

papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo 

programas. Šiame dokumente taip pat nustatyta, kad neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti 

pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų.  

Neformalusis suaugusiųjų švietimas teikiamas kiekvienam jį pasirinkusiam asmeniui, ne 

jaunesniam kaip 18 metų. Neformalųjį suaugusiųjų švietimą gali teikti visi švietimo 

teikėjai. 

IKT ir nuotolinio mokymosi sistemos (EPALE sistema, SMIS) naudojamos plėsti 

suaugusiųjų mokymosi galimybes, jos taip pat jau veikia formaliojo švietimo įstaigose 

(suaugusiųjų švietimo centruose, neformaliojo švietimo mokyklose, profesinio 

mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose), kultūros institucijose (muziejuose, 

bibliotekose, archyvuose). 

Lietuvoje veikia daug įstaigų, teikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas 

suaugusiems asmenims. Šias įstaigas pagal steigėjus galima dalyti į tris dalis: 

 fizinių asmenų iniciatyva įsteigtas organizacijas; 

 savivaldybių tarybų narių ar savivaldybių administracijų darbuotojų iniciatyva, 

ko gero, vykdant LR švietimo įstatymo nuostatas, senjorų neformaliojo švietimo 

vykdymo prievolę priskiriant kuriai nors savivaldybėje jau veikiančiai organizacijai; 

 Lietuvoje veikiančio universiteto darbuotojų iniciatyva atsiradusius TAU. 
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Valstybės paramos suaugusiųjų švietimui kryptys: 

 tiesioginis švietimo įstaigų finansavimas, atskirų valstybinių ar savivaldybių, 

asmenų ar grupių teikiamų švietimo projektų, programų finansavimas; 

 valstybinių patalpų nuomos ir mokesčių lengvatų teikimas, labdaros ir švietimo 

rėmimo skatinimas per mokesčių sistemą; 

 dalinis arba visiškas suaugusiųjų švietimo dalyvių rėmimas; 

 nemokamas besimokančiųjų aprūpinimas informacija bei spaudiniais 

valstybinėse bibliotekose.  

Labai daug įtakos gyventojų įsitraukimui į švietimo veiklas turi išorinė finansinė 

parama. Taip pat, finansine parama švietimo veikloms laikomi ir nemokami renginiai, 

kurie leidžia gyventojams ugdytis ir tobulėti neinvestuojant į tai asmeninių lėšų. 

Gyventojams svarbu, kad jie turėtų galimybė švietėjiškose veiklose dalyvauti 

nemokamai arba už nedideles lėšų sąnaudas. 

Slovėnija 

Slovėnijos Respublikos Statistikos biuro duomenimis, 2003 metais pirmą kartą, 

gyventojų, vyresnių nei 65 metai, skaičius viršijo jaunų, iki 14 metų, žmonių skaičių. 

2017 metais prognozuojama, kad Slovėnijos gyventojų skaičius padidės 3022, bendras 

žmonių skaičius – 2 072 837. Gimimų skaičius viršys žuvusiųjų skaičių iki 2 153 žmonių. 

Jei išorinė migracija išliks tokia pati kaip 2016 metais, gyventojų skaičius padidės 869 

dėl dabartinės migracijos. 

Tai reiškia, kad imigrantų skaičius viršys emigrantų skaičiaus, kurie išvyksta iš šalies 

visam laikui įsikurti kitoje šalyje. Seniausių gyventojų, 85 metų ir vyresnių, skaičius 

augo sparčiausiai. Iki 2005, jų skaičius išaugo penkis kartus ir jie sudarė 7,6 proc. visų 

gyventojų. 

Vidutinė gyvenimo trukmė šiuo metu yra 76,6 metai vyrų ir 82,9 metai moterų (2012 

SURS). Dirbančių žmonių skaičius pagal amžiaus kategorijas: 55-59 metai – 46,9 proc.; 

60-64 metai – 19,5 proc.; 65-69 metai – 11, 4 proc.; 70-74 metai – 8,7 proc. 
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Demografinis senėjimas taip pat atspindi didėjantį pensininkų skaičių. Slovėnijoje, 

daugiau nei ketvirtadalis gyventojų yra pensininkai. Per pastarąjį dešimtmetį, 

pensininkų skaičius Slovėnijoje, kuriems buvo suteikta teisė į pensiją, padidėjo 

vidutiniškai 1,5 proc. per metus. (Vyresnio amžiaus žmonės Slovėnijoje, 2011). 

Didelė dalis vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo reglamentuojama darbo teisės 

aktais, įskaitant Darbo Santykių įstatymą ir Darbo bei Draudimo nuo Nedarbo 

įstatymą. 

Vyresnio amžiaus darbuotojai, kaip ir kiti turi teisę į švietimą. Nors iš tikrųjų ši teisė 

užtikrinama ne visada. Yra du teisiniai dokumentai, reglamentuojantys vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimą. Slovėnijoje: 

1. Slovėnijos suaugusiųjų švietimo strategija (2007). Šia strategija siekiama 

pritaikyti mokymč(-si) asmens ir visuomenės poreikiams. 

2. Kokybiško senėjimo, solidarumo ir kartų bendradarbiavimo Strategija 

Slovėnijoje 2011-2015 metais nustatė aktyvaus ir kokybiško senėjimo gaires. 

(Slovėnijos suaugusiųjų švietimo strategija (2007)). 

„Mokymosi visą gyvenimą strategija taip pat siekiama skatinti kokybiško senėjimo ir 

pagyvenusių žmonių integracijos į visuomenę bei kartų bendradarbiavimo. Be to, 

senėjančiai visuomenei, reikia vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo vizijos. Vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimas skirtas vyresnio amžiaus darbuotojams, asmenims 

besiruošiantiems išeiti į pensiją, asmenys, trečiojo ar ketvirtojo amžiaus asmenims ir 

visiems kitiems, kurie glaudžiai bendradarbiauja su vyresnio amžiaus žmonėmis 

(darbdaviams, ekspertams, giminaičiams ir pan.). Kadangi vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimu siekiama gerinti kartų bendradarbiavimą, švietimo programos, 

siūlo įsigilinti į vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonių problemas. 

Slovėnijoje už suaugusiųjų švietimą atsakingos Dvi ministerijos: Švietimo, Mokslos ir 

Sporto ministerija bei Darbo ir Socialinių Reikalų ministerija. Jos yra atsakingos už 

politikos, atliepiančios suaugusiųjų švietimo sritį, formavimą. 
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Tačiau Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijos Suaugusiųjų Švietimo Departamentas 

neturi lygios pozicijos su kitais departamentais, taip pat neturi tinkamo personalo, 

būtiniems MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ (MVG) strategijos pokyčiams įgyvendinti. 

Strategija ir jos tikslai ir uždaviniai, susiję su MVG yra suvokiami kaip vieno Švietimo, 

Mokslo ir Sporto ministerijos Suaugusiųjų švietimo departamento atsakomybė 

(Šalies ataskaita dėl suaugusiųjų mokymosi veiksmų plano: Slovėnija, p. 5, 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/country-report-si-final.pdf). Naujos programos ar 

suaugusiųjų švietimo kursai, taip pat finansuojami Švietimo Ministerijos. Dauguma 

lėšų, skiriamų tęstiniam mokymui(-si) ir neformaliajam suaugusiųjų švietimui 

priklauso nuo metinių Švietimo Ministerijos planų. 

Netgi aukštos kokybės, dešimtmetį trunkančios veiklos, kurios įrodė savo teigiamą 

indėlį visuomei, vis dar finansuojamos kaip projektai, o ne kaip nuolatiė veikla. Per 

daugelį metų, buvo įmanoma finansuoti naujas programas iš Europos struktūrinių 

fondų, tačiau kiekvienais metais klausimas dėl lėšų perskirstymo iškeliamas naujai, kol 

parengiamas metinis suaugusiųjų švietimo planas (Šalies pranešimas dėl suaugusiųjų 

mokymosi veiksmų plano: Slovėnija). Vietinio lygmens neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo veikloms trūksta aiškios finansavimo schemos. Dažniausiai finansavimas yra 

labai menkas, ypač didesniuose miestuose. Europos struktūrinių fondų ir Nacionalinio 

lygmens finansavimas labai svarbus, taip pat prieinamas ir privataus finansavimas, 

tačiau mažesniu mastu (ibidem). 

http://arhiv.acs.si/dokumenti/country-report-si-final.pdf
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Vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymosi ypatumai 

Latvija 

Remiantis Baltijos valstybių aukštojo mokslo bendradarbiavimo ir kokybės užtikrinimo 

deklaracija, kokybės vertinimas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje yra atliekamas 

naudojant tarptautini bendraamžių (peers) iš trijų Baltijos valstybių, ir kitų šalių tyrimą. 

Baltijos valstybės yra surengusios nemažai bendrų mokymo renginių ekspertams, 

kurie pasitarnavo aukštojo mokslo programų/institucijų išorės vertinimui. 

Pasak Latvijos Suaugusiųjų Švietimo Asociacijos direktorės, Sarmite Pilate, 

geografiniu požiūriu, Latvija yra centrinė Baltijos valstybė turinti turtingą suaugusiųjų 

švietimo istoriją. Suaugusiųjų švietimas yra įvairialypis procesas, užtikrinantis 

asmenybės tobulėjimą ir gebėjimą konkuruoti darbo rinkoje per visą gyvenimą.Tai 

Mokymosi visą gyvenimą proceso dalis, kurią lemia socialiniai ir ekonominiai šalies 

poreikiai Latvijoje daugeliui suaugusiųjų buvo sudarytos galimybės dalyvauti 

formaliojo ir neformaliojo Mokymosi visą gyvenimą veiklose (Šaltinis: 

http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/latvia). 

Vyresnio amžiaus žmonėms skirtų mokymų tiekėjus galima suskirstyti į tris grupes: 

1. Universitetai (suteikia galimybę kiekvienam mokytis pagal interesus); 

2. Suaugusiųjų švietimo centrai (organizuoja ilgesnės ir trumpesnės trukmės 

kursus įvairiomis temomis, kursai dėstomi tie patys arba pasiūlomi nauji, pagal 

poreikį); 

3. Asociacijos (suteikia galimybę bendruomenėms demonstruoti kitiems savo 

įgūdžius ir mokyti kitus). 

Latvijos gyventojams, įskaitant ir vyresnio amžiaus žmones, siūlomi mokymai: 

1. Yra daug mokymo centrų, siūlančių įvairių tipų kursų programas, pavyzdžiui, 

buhalterinės apskaitos, verslo, sveikatos priežiūros paslaugų, kompiuterių 

priežiūros specialistų ir pan. Vyresnio amžiaus žmonės yra laukiami šio tipo 

mokymuose ir jie tai daro su malonumu. Daugelis Nevyriausybinių organizacijų 

http://www.infonet-ae.eu/country-overviews/latvia
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(NVO) organizuoja šio tipo kursus vyresnio amžiaus žmonėms. Žinomiausia 

NVO yra www.talakizglitiba.lv, kuri iš dalies finansuojama iš ES socialinio fondo 

lėšų. 

2. Daugelis privačių kompanijų siūlo įvairius kursus savo klientams, ir ne tik, 

pavyzdžiui, nemokamai mokytis kompiuterinių įgūdžių, kuriuos organizavo 

bendrovė „Lattelecom” serverio skyrius „Latvija“. 

3. Valstybinė Darbo Birža. 

4. Latvijos regioniniai savivaldybių suaugusiųjų mokymo centrai organizuoja 

kursus. 

5. Daug vyresnio amžiaus žmonių švietimo asociacijų Rygos mieste, pvz., 

www.edusenior.eu (ES finansuoja vyresnio amžiaus žmonių švietimo 

programą), www.viaa.gov.lv (Latvijos švietimo plėtros agentūra), 

www.biedribarasa.lv (aktyvių Rygos senjorų aljansas) ir kiti. 

Dvidešimt pirmame amžiuje žmonės susiduria su įvairiais iššūkiais. Mūsų pasaulis, 

sparčiai keičiasi, todėl didelė dalis visuomenės turi prisitaikyti prie naujos darbo 

aplinkos, reikalingi nauji įgūdžiai ir kitoks požiūris į pasaulį. Daugelyje Europos šalių, 

ugdymo procesas vyksta taip, kad žmonės galėtų mokytis visą gyvenimą, deja, Latvija 

dar turi nueiti ilgą kelią, nes švietimo pasiūla ir mokymosi medžiaga, sukurta specialiai 

vyresnio amžiaus suaugusiesiems yra gana skurdi. Dauguma kursų ir mokymo centrų 

neturi konkrečios vizijos kaip pritraukti vyresnio amžiaus suaugusiuosius, o kadangi 

vyresnio amžiaus suaugusieji susiduria su sunkumais bendraudami su jaunesnėmis 

kartomis, jie negali lankyti kursų, skirtų įvairaus amžiaus žmonėms. 

Ispanija 

Kaip jau minėta ankstesniame skyriuje, remiantis naujausiais duomenimis, Ispanijoje 

žmonės vyresni nei 65 metai atstovauja maždaug 17 proc. gyventojų. Skaičiai taip pat 

rodo, kad žmonės, kurie dalyvauja kursuose ir programose vyresnio amžiaus 

suaugusiesiems yra daugiausia į pensiją išėjusios moterys tarp 55 ir 70 metų, geros 

psichinės ir fizinės sveikatos, o tai reiškia, kad didelė dalis gyventojų nedalyvauja 

jokiose švietimo veiklose. 

http://www.talakizglitiba.lv/
http://www.edusenior.eu/
http://www.viaa.gov.lv/
http://www.biedribarasa.lv/
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Nors Ispanijos žemėlapio ataskaitoje teigiama, kad trečiojo amžiaus asmenų 

akademinis lygis sparčiai auga, tačiau vyresnio amžiaus besimokančių suaugusiųjų vis 

dar yra gerokai mažiau nei jaunesnės grupės žmonių. Vis dar 8 proc. Ispanijos 

populiacijos yra neraštinga ir per 30 proc. žmonių neįgiję pradinio išsilavinimo. Tik 11 

proc. žmonių yra įgiję pagrindinį išsilavinimą ir mažiau nei 7 proc. baigė aukštojo 

mokslo studijas.  

Šaltinis: España informe de Mapeo, KAMUOLĮ projekto, Universidad Permanente de la 

Universidad de Alicante, 2015: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60035/2/BALL-

Informe_Mapeo_Espa%C3%B1a.pdf 

Pasak OMS, galvodami apie švietimo sistemą aktyviam vyresnio amžiaus asmenų 

senėjimui, būtina nepamiršti penkių principų: nepriklausomybės, dalyvavimo, 

paramos, savo troškimų įgyvendinimo ir orumo. Aktyvus senėjimas Ispanijoje siejasi 

su politine sistema, turinčia tris pagrindinius ramsčius: sveikatos, dalyvavimo 

visuomenės gyvenime ir saugumo. Menkiausios intervencijos į šią sistemą 

modeliavimas šioje perspektyvoje reiškia problemų sprendimą ir poreikių tenkinimą, 

atsižvelgiant į žmonių teises ir lygias galimybes. Aktyvus senėjimas paliečia visus senus 

žmonės, net ir tuos, kurių sveikata blogesnė. Galima teigti, kad po kelių tarpregioninių 

konsultacijų dėl gyventojų senėjimo, ilgalaikio vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

mokymosi poreikis tapo akivaizdus. 

Iki šiol Ispanijoje, veiksmai, kurių buvo imtasi šioje srityje buvo sutelkti daugiausia į 

pagrindinį švietimą raštingumo situacijai gerinti, švietimą kultūrai ir laisvalaikiui, 

švietimą pasirengimui išeiti į pensiją, švietimą populiacijos senėjimo situacijos 

žinomumui gerinti ir švietimą asmeniniam tobulėjimui (ypatingą dėmesį skiriant 

naujoms informacinėms technologijoms). 

Galima teigti, kad Ispanijos švietimo programos, skirtos vyresnio amžiaus 

suzaugusiesiems, skirstomos į keturias kategorijas: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60035/2/BALL-Informe_Mapeo_Espa%C3%B1a.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60035/2/BALL-Informe_Mapeo_Espa%C3%B1a.pdf
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 Asmens sveikata švietimas turėtų bandyti siekti sumažinti sergamumą 

lėtinėmis ligomis. Tai būtų galima daryti per informacines ir švietimo 

programas (sveikos mitybos, sport0), kurios informuotų, keistų žmonių 

supratimą, požiūrį, kad seni žmonės gali gyventi sveiką ir produktyvų 

gyvenimą, formuoti jų tinkamą elgseną.  

 Šeimos ir socialinę paramą stiprinimas: įgalintų senų žmonių priežiūros 

pagrindinius principus, kad jie gali suteikti paramą ir padėti savo artimiesiems 

ir draugams. Tai padėtų jiems pasijusti naudingais ir apsaugotų nuo socialinės 

izoliacijos. 

 Produktyvus užimtumas: kasmet vis labiau, vyresnio amžiaus žmonės yra 

reikalingi darbo rinkoje. Aukštas nedarbo lygis šiuo metu negali padėti 

įgyvendinti šį veiksmų planą, tačiau ilgainiui bus siekiama išlaikyti žmones 

darbo rinkoje siekiant: (1) ekonominio augimo, (2) sumažinti priklausomybę ir 

(3) sureguliuoti pensijų sistemos pusiausvyrą. 

 Asmens vystymasis: emocinis švietimas gali pagerinti žmogaus socialinį ir 

asmeninį tobulėjimą. Tokiu būdu mes galime padėti žmonėms psichinės 

sveikatos, socialinės sąveikos ir bendro žmogaus gyvenimo praturtinimo 

srityse. 

Šaltinis: INFORMES PORTALO MAYORES. ‘la Educación de las Personas Mayores en el Marco 
del envejecimiento activo. De Líneas Estratégicas y principios’. Número 26: 
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/sanchez-educacion-01.pdf 

Ispanijoje, buvo parengti du pagrindiniai planai arba teisiniai dokumentai, kuriais buvo 

bandyta nustatyti ir apibrėžti vyresnio amžiaus suaugusiųjų poreikius, nustatyti tikslus 

ir gaires, siekiant juos atliepti: 

 „Planas Gerontológico“, kuris apibūdinamas funkcionalumu, dinamiškumu, 

atvirumu švietimo erdvių ir aplinkų kūrimui. 

 „El Libro Blanco de Educación de Adultos“, kuris nustato nuolatinę švietimo 

koncepciją ir suteikia galimybę visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų 

amžiaus, dalyvauti socialiniuose ir švietimo procesuose. 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/sanchez-educacion-01.pdf
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Ispanijoje, mokymas ir švietimas vyresnio amžiaus suaugusiesiems yra teikiamas 

keliais būdais. Universitetuose, kurie siūlo kursus ir programas, skirtas vyresnio 

amžiaus suaugusiesiems (dažniausiai nuo 50-55 metų amžiaus), asmenys gali mokytis: 

 Integruotose programose: universitetai priima vyresnio amžiaus studentus ir 

integruoja juos į savo įprasto laipsnio studijų programas. Tokiu būdu vyresnio 

amžiaus suaugusieji gali mokytis universitete kaip pilnateisiai studentai, nors 

jiems neišduodami sertifikatai/diplomai, nes nėra pritaikytos testų ir egzaminų 

sistemos.  

 Specialiose programose: universitetai priima tik vyresnio amžiaus asmenis į 

neformalaus švietimo programas.  

 Išplėstinės universiteto paslaugos. Bendradarbiaudami su kitomis švietimo 

įstaigomis, universitetai siūlo platų veiklos diapazoną, vyresnio amžiaus 

suaugusiesiems, kultūros, sveikatos priežiūros ar laisvalaikio srityse. Tokiais 

atvejais organizacijos ir asociacijos, yra atsakingos už organizavimą ir asmenų 

skatinimą dalyvauti šiose veiklose. 

Atskirai nuo įprastų universitetų, siūlančių minėtus kursus ir programas, veikia, 

trečiojo amžiaus universitetas (U3A) – unikali ir įdomi organizacija, kuri suteikia 

vyresnio amžiaus suaugusiesiems galimybę tobulėti ir keisti savo gyvenimą. 

Lietuva 

Šiuo metu viena iš didžiausių suaugusiųjų švietimo problemų yra vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų mokymas. Tradiciniai mokymo metodai ne visada tinkami senjorams. 

Todėl yra svarbu tinkamai parinkti mokymo metodus ir turinį. Vis dar per daug 

skiriama dėmesio teorinėms žinioms, nuvertinant socialinius įgūdžius. Akcentuojant 

šiuos įgūdžius būtų įvertinta patirties reikšmė, ir tai būtų svarbu vyresnio amžiaus 

darbuotojams bei jų mokymosi motyvacijai. Didesnis dėmesys turi būti kreipiamas į 

praktinį mokymąsi ir mokomosios medžiagos rengimą, taip pat svarbu įvairinti 

mokymo kursų turinį. Senjorai dažnai nesugeba įvaldyti šiuolaikinių mokymo metodų. 
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Vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymasis priklauso nuo mokymo organizavimo: 

senjorams tinkamų mokymo strategijų, sąlygų, būdų ir tempo. Be to, mokymasis turi 

būti organizuojamas atsižvelgiant į mokymosi įgūdžius ir sąlygas.  

Būtina surinkti skirtingus senjorų ugdymo metodus, juos palyginti, išanalizuoti 

privalumus ir trūkumus, o informaciją apie sėkmingiausius iš jų skleisti įvairiose 

suinteresuotose organizacijose savo bei kitose šalyse. Daugelis vyresnio amžiaus 

žmonių domisi suaugusiųjų švietimu ir ketina mokytis, kad galėtų dalyvauti 

visuomenės gyvenime kaip lygiateisiai piliečiai. Sėkminga vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų ateitis priklauso nuo fizinės ir psichinės sveikatos, gebėjimo naudotis 

naujomis technologijomis. Labai svarbus motyvas dalyvauti mokymuose – galimybė 

susitikti su kitais, besidominčiais tais pačiais dalykais. Mokydamiesi žmonės jaučiasi 

sveikesni, aktyvūs piliečiai, prisidedantys prie šalies ekonomikos augimo. Žmonės su 

įvairiapusiškais gebėjimais yra didelė vertybė darbo rinkoje. Deja, kai kurie vyresnio 

amžiaus žmonės net ir norėdami bei galėdami dirbti, dėl savo amžiaus, yra priversti 

išeiti į pensiją. Nors dažnai darbdaviai renkasi jaunus žmones, tačiau tai nereiškia, kad 

jie dirbs geriau nei vyresni. Jaunimas neturi sukaupęs patirties ir išminties, kuri dažnai 

praverčia profesiniame gyvenime. Tad šių dienų iššūkis – perduoti jaunajai kartai tai, 

ką sukaupė vyresnieji. 

Dalyvavimas grupiniuose mokymuose suteikiama galimybę dalytis savo mintimis, 

jausmais, diskutuoti, keistis nuomonėmis. Todėl mokymų organizatorių ir suaugusiųjų 

mokytojų užduotis – kurti jaukią, atvirą mokymo(-si) aplinką, kad nuolatos būtų 

skatinami nuoširdūs pašnekesiai, spontaniškos reakcijos ir refleksijos. Tačiau jei 

mokymas(-is) nėra vertinamas darbdavių, vietos bendruomenės, šeimos narių ar kitos 

aplinkos, tikėtina, kad kursuose bus sulaukiama nedaug ir vyresnio, ir jaunesnio 

amžiaus žmonių. Pasitikėjimą savo jėgomis ir norą mokytis vyresniame amžiuje 

mažina ir kitos priežastys. Pavyzdžiui, praėjęs ilgas laiko tarpas nuo paskutinės 

mokymo(-si) patirties arba neigiama ankstesnio mokymo(-si) patirtis, naujų 

technologijų baimė, įsitikinimas, kad mokytis jau per vėlu dėl senyvo amžiaus ir pan. 

Taip pat svarbu ir mokymo būdai bei formos. Kas tinka vieniems, nebūtinai priimtina 
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kitiems. Vieni mėgsta mokytis savarankiškai, kiti – su artimais draugais, savo amžiaus 

grupės žmonėmis, dar kiti nori pažinti naujus žmones. Tinkamos mokymosi aplinkos, 

metodų ir formų parinkimas gali pašalinti daug kliūčių ir pagerinti vyresniųjų 

įsitraukimą į mokymosi procesą. Senjorai viena iš svarbių mokymosi kliūčių laiko 

įdomių kursų pasiūlos trūkumą savo gyvenamosiose vietovėse. 

Dalyvavimas mokymesi ne visada priklauso ir nuo pasirengimo bei motyvacijos. 

Svarbūs mokymų pasirinkimo kriterijai yra mokymo programos įdomumas ir 

naudingumas. Darbo užmokesčio padidėjimas, sertifikato įteikimas, mokymasis 

darbo metu laikomi nelabai svarbiais motyvaciniais veiksniais.  

Žemas pradinis išsilavinimas, nedarbas, gyvenimas atokiose, kaimiškose vietovėse – 

tai veiksniai, didinantys socialinės atskirties galimybes. Švietimas, mokymas(-is) – tai 

įrankiai, žiniomis ir įgūdžiais galintys pažaboti socialinę atskirtį. Tai ypač svarbu 

šiuolaikinės informacinės visuomenės, komunikacinių technologijų amžiuje, kai 

bendravimas tampa vis virtualesniu, tinkliniu ir sisteminiu.  

Neformalųjį suaugusiųjų švietimą gali teikti visi švietimo teikėjai esantys Lietuvoje. 

Neformalaus mokymo/si: įvairaus tipo organizacijos, kurių pagrindinė veikla, 

neprofesinis suaugusiųjų švietimas: suaugusiųjų kalbų mokymo/si, asmenybės 

plėtotės, meninės saviraiškos centrai, daugiafunkciai centrai kaimo vietovėse, 

Trečiojo amžiaus universitetai (TAU), neįgaliųjų organizacijos (asociacijos), 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, bibliotekos, muziejai, kultūros ir 

švietimo centrai, aukštosios mokyklos.  

LR švietimo įstatymo 58 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės atstovaujamoji 

institucija (t. y. Savivaldybės taryba) be kitų prievolių formuoja suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą ir inicijuoja, kad būtų 

formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, 

taip pat savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą, o savivaldybės 

vykdomoji institucija (t. y. savivaldybės administracija) be kitų svarbių prievolių 
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organizuoja suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Šiuolaikinėje dinamiškoje visuomenėje 

suaugusieji turi nuolat tobulėti ir mokytis, nes tik taip jie sugebės prisitaikyti prie 

pokyčių ir besikeičiančių reikalavimų. Suaugusiųjų mokymas(-is) yra viena iš 

pagrindinių prielaidų norint kurti konkurencingą ir dinamišką, žiniomis grįstą 

ekonomiką. 

Pažymėtina, jog būtina didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi, tačiau būtina 

nepamiršti ir tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas. Nes dėl 

prastos kokybės suaugusiųjų mokymo paslaugų sulaukiama menkų mokymosi 

rezultatų. Suaugusiųjų mokymo srityje dirbančių asmenų profesinis tobulėjimas turi 

labai daug įtakos suaugusiųjų mokymosi kokybei. 

Suaugusiųjų mokymo personalo pradinio parengimo turinio ir procesų nustatymui yra 

skiriama mažai dėmesio. Norint padidinti dalyvavimą būtina gerinti suaugusiųjų 

mokymo kokybę. Tai yra ypač aktualu vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime. 

Veiksmingo mokymo skatinimo priemonės apima mokymosi vietų prieinamumą, 

atvirojo ir nuotolinio mokymosi paslaugas atokiose vietovėse gyvenantiems 

asmenims, informaciją ir gaires, specializuotas programas ir lanksčią mokymo tvarką. 

Visgi vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime labiausiai vertinamas „akis į akį“ 

mokymo(-si) organizavimo metodas. 

Būtina plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas organizuojant 

suaugusiųjų mokymą, gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis suaugusiųjų 

švietimo srityje tarp švietimo darbuotojų ir švietimų teikėjų, stiprinant jų gebėjimus 

bei užtikrinti suaugusiųjų mokymo(-si) viešinimo sklaidą. 

2014 m. priimtas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymas – naujas postūmis ir prielaidos suaugusiųjų švietimo sistemos 

plėtrai, jame numatytas ir suaugusiųjų švietimo koordinavimas valstybės ir 

savivaldybių lygmeniu. 
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2014 m. patvirtintas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016 metų 

veiksmų planas“, 2015 m., įgyvendinat Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymo nuostatas beveik visose Lietuvos savivaldybėse taip pat parengti 

ir patvirtinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrai skatinti skirti strateginio 

planavimo dokumentai – veiksmų planai, kuriuose numatytas valstybės, savivaldybės 

ir nevalstybinių institucijų dalyvavimas, užtikrintas veiklos koordinavimas ir 

finansavimo galimybės. Tačiau esamos situacijos analizė rodo, jog nuoseklios 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos formavimas savivaldybėse vis dar yra 

naujovė. Todėl siekiant rezultatyvios šio švietimo plėtros labai svarbu, kad švietimo ir 

kitos organizacijos plėtotų neformalųjį suaugusiųjų švietimą nepriklausomai nuo jų 

institucinės priklausomybės ar įprastinės vykdomos veiklos. 

Siekiant tobulinti suaugusiųjų švietėjų vadybines, andragogines ir kitas šiai veiklai 

reikalingas kompetencijas, skatinamas švietimo bendruomenės ir kitų institucijų bei 

visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas, keičiantis informacija ir gerąja 

praktika, tobulinant ir plečiant veiklas bei visiems drauge formuojant naują 

suaugusiųjų mokymosi kultūrą savivaldybėje. Mokymosi visą gyvenimą politikai 

įgyvendinti ir suaugusiųjų švietimui plėtoti skatinamas švietimo bendruomenės, 

visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas. 

Svarbus vaidmuo tenka Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybai, kurios 

veikla įteisinta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, 

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacijoms. 

Slovėnija 

Švietimas vėlesniame amžiuje yra aktyvus senėjimas pats savaime ir reiškia ilgesnį 

darbinės veiklos periodą, vienodas prieigas prie socialinių išteklių: švietimo, kultūros, 

sveikatos, darbo, transporto, apgyvendinimo ir pan. Taigi, aktyvus senėjimas reiškia, 

kad žmogus yra geros sveikatos, labiau patenkintas darbu, dalyvauja sprendimų 
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priėmimo procesuose (ypač vietos bendruomenės), prisideda prie visuomenės, kaip 

aktyvus pilietis, turi galimybę atskleisti savo gabumus/talentus ir gyvena savarankiškai 

kaip įmanoma ilgiau. Slovėnijoje aktyvus senėjimas – gyvenimo būdas. Taigi, aktyvus 

senėjimas yra žmogaus praeities, dabarties ir ateities rezultatas. Aktyvaus senėjimo 

indeksas Slovėnijoje yra gana žemas. Tarp 27 ES šalių Slovėnijos reitingas buvo 19-asis. 

Šį rezultatą labiausiai nulėmė prastos vyresnio amžiaus žmonių įsidarbinimo 

galimybės. Švietimas vėlesniame amžiuje turi ir kitus tikslus: žmogaus asmeninį 

tobulėjimą, apmokamą ar neapmokamą darbą, aktyvią pilietinę veiklą vietos 

bendruomenėse ir ryšių tarp kartų stiprinimą. 

Švietimas vėlesniame amžiuje atliepia kelis vyresnio amžiaus žmonių psichosocialinių 

ir švietimo poreikius. Abiejų tipų poreikiai glaudžiai susiję. Vyresnio amžiaus žmonės 

mokosi tam, kad žinotų, būtų, priklausytų ir taptų (Krajnc, 2017). Jie turi daug poreikių. 

„Žinių, kultūros ir savirealizacijos poreikis. Senatvė yra „kultūros popietė“ sako C. G. 

Jungas. 

Poreikis išreikšti ir kurti, pajusti grožį, patirti intelektinį ir dvasinį gyvenimo pakylėjimą 

yra labai svarbus senatvėje. „Tik dabar žinau, kas iš tiesų yra gyvenimo vertybės“ sakė, 

vienas iš Slovėnijos Trečiojo Amžiaus Universiteto studentų. „Praleidau per daug laiko 

rūpindamasis materialiais dalykais, o realus gyvenimas buvo kitur” (Skubic, 2008). 

Poreikis būti integruotu, gerbiamu, turėti galimybę priimti sprendimus. Senyvo 

amžiaus ir senėjimo politika savivaldybėse turėtų būti plėtojama trimis kryptimis: 

1. Nuolatinis dialogas su išėjusiais į pensiją žmonėmis. 

2. Paslaugų plėtra, glaudžiai bendradarbiaujant su šeimomis ir kaimynais. 

3. Galimybių ieškojimas, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų jaustis lygiateisiais 

bendruomenės nariais. Vyriausybė turėtų reguliariai konsultuotis su vyresnio 

amžiaus žmonėmis, rengiant naujus teisės aktus. 

Slovėnų Trečiojo Amžiaus Universiteto (TAU) programos puikiai atliepia auksčiau 

įvardintus vyresnio amžiaus suaugusiųjų poreikius: sociologija, ekonomika, senatvė 
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politiniu požiūriu, mano tėvai seni/kritinė geragogija vyresnio amžiaus žmonių 

palaikymas. 

Poreikis performuoti ir remti kartų santykį 

Kultūrinis organizacijų modelis, kalbant apie žmonių amžių, keičiasi ir tai yra krizės, 

vadinamos „visuomenės senėjimas“ pasekmė. 

Antono Trstenjako institutas, kartu su mokyklomis ir vietos bendruomenėmis, 

įgyvendina keletą programų, kartų bendradarbiavimo srityje. 

Slovėnų TAU vykdo kartų švietimo programas ir organizuoja švietimo renginius, 

grindžiamus kartų bendradarbiavimo poreikiais, savanoriška veikla, tarpusavio 

santykiais ir pan. Kartų tarpusavio santykiai yra labai reikalingi aktyviam senėjimui.  

Šiuos santykius užmegzti ir išlaikyti padeda skirtingų kartų kūrybinės ir socialinės 

programos (CINAGE, RefugeesIN, šiame pasaulyje verta mokytis kartu, praktinis 

darbas studentams-andragogams, socialinis darbas ir pan.) 

Poreikis dirbti visą gyvenimą (savanoriauti)  

Jaunesni žmonės susidurdami gyvenimiškomis užduotimis kaip šeimos auginimas, 

būsto įsigijimas, neturi laiko laukti kol nepastovus darbas taps nuolatiniu. Vyresnio 

amžiaus žmonių įprastas darbas gali tapti nepilno etato darbais, kai jaunesni žmonės 

perima jų pareigas. Vyresnio amžiaus žmonės turi daug galimybių įsitraukti į 

savanorišką veiklą. 

Nuo 2000 metų slovėnų TAU rengia mokymo programas viešųjų įstaigų savanoriams 

(organizuotas savanoriškas kultūros mediatorių darbas). Slovėnų Philatropija siūlo 

daug mokymų ir praktinių savanoriško darbo galimybių vyresnio amžiaus žmonėms.  

Poreikis turėti prieigą prie naujų informacinių technologijų (ne tik pagalbinių 

technologijų)  
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Vena iš sričių, kurias plėtoja slovėnų TAU yra Sidabro Ekonomika. Savivaldybės, 

Antono Trstenjako institutas, Slovėnijos TAU, bendrovė ISA ir pan., įgyvendina 

programas, pradedantiesiems ir jau pažengusiems IKT vartotojams. Slovėnų TAU 

neseniai pradėjo kompiuterinio programavimo kursus vyresnio amžiaus žmonėms 

(Sidabro kodas). 

Įgytų žinių pripažinimo ir panaudojimo poreikis  

Daugumos vyresnio amžiaus žmonių įgytos žinios ir patirtis yra lengvai prieinamos 

visuomenei, tačiau reikalinga struktūrinė parama. Didžiulę vyresnio amžiaus žmonių 

įgytos patirties viešą sklaidą vykdo Slovėnijos TAU: straipsniai, viešos konferencijos, 

radijo laidos, elektroninės naujienos, TELEVIZIJOS programos, filmai, vieši renginiai 

(kino seansai, paskaitos) vykdomi bendradarbiaujant su kitais suinteresuotaisiais 

subjektais (kino platinimo kompanija, centrinė knygų parduotuvė, viešosios 

bibliotekos ir pan. 

Poreikis patenkinti psicho-socialinius poreikius 

Gyvenimo kokybė priklauso nuo to, kaip patenkinami vyresnio amžiaus žmonių 

psicho-socialiniai poreikiai. Psicho-socialiniai poreikiai, formuojant senėjimo politiką, 

dažnai pamirštami, tačiau turėtų būti atliepiami įgyvendinant švietimo programas. 

Apie šiuos poreikius kalbama visose Slovėnijos TAU programose (jaustis saugiu, 

pripažintu, įvertintu, priklausyti bendruomenei, realizuoti save ir pan.). Taip pat yra 

programų tarpasmeniniams ryšiams stiprinti (individuali psichologija, santykių 

analizė) ir filosofijos programa. 

Būtina atsižvelgti į vyresnio amžiaus žmones kaip kitokią ir unikalią visuomenės 

grupę 

Slovėnijos politikoje, su vyresnio amžiaus žmonėmis vis dar dažnai elgiamasi kaip su 

neįgaliaisiais. Slovėnijoje yra įvairių vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo teikėjų: 

Slovėnijos Trečiojo Amžiaus Universitetas, Antono Trstenjako institutas, pensininkų 

specialistų asociacija, Gerontologinė Slovėnijos Visuomenė, pagyvenusių žmonių 

dienos veiklos centrai, ankstesnio išėjimo į pensiją programas įgyvendina Gynybos 
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Ministerija, Liublianos Filosofijos fakulteto Andragogikos Departamentas, Slovėnijos 

Andragogikos visuomenė, suaugusiųjų švietimo institutas SIAE, Slovėnijos pensininkų 

asociacijos Federacija ir kt. Nors visi šie paslaugų teikėjai susivienija įgyvendindami 

bendrus projektus, jie retai gina savo bendrą politinę poziciją. 

Slovėnijos TAU sukūrė tinklą, kuris veikia kaip pusiau skėtinė organizacija daugumai 

pilietinių organizacijų, teikiančioms švietimo paslaugas ir mokymus. Slovėnijos TAU 

glaudžiai bendradarbiauja su jaunimo centru PANELE. Slovėnijos TAU taip pat įkūrė 

muziejų ir kultūros mediatorių tinklą. 

Kadangi Slovėnija turi gilias suaugusiųjų švietimo teorijos tradicijas, natūralu, kad 

Slovėnija seniai pripažino, kad suaugusieji turi teisę būti ugdomi neformaliu būdu ir, 

kad šiai tikslinei grupei turi būti pritaikyti mokymo tikslai, turinys, metodai ir technikos 

(Šalies pranešimas dėl suaugusiųjų mokymosi veiksmų plano: Slovėnija, p. 5). 33 metus 

Slovėnijos Trečiojo Amžiaus Universitete buvo vedami kursai vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų pedagogams. Prieš trejus metus, buvo parengta 80-ies valandų programa 

ateities vyresnių suaugusiųjų pedagogams (andragogams). Jų tikslas – paskatinti 

vyresnio amžiaus besimokančiuosius dalintis praktinėmis žiniomis, integruoti savo 

patirtį į programas, „panaudoti“ vyresnio amžiaus žmones kaip švietimo ir mokymo(-

si) šaltinius, rengti naujas programas kartu su atskirais vyresnio amžiaus 

besimokančiaisiais ir mokymosi grupėmis. 

Ši programa taip pat moko vyresnius suaugusiuosius „praktikuoti“ tarpusavio 

atsakomybę organizuojant mokymo seansus bei parenkant mokymosi šaltinius. 

Sudaromos galimybės vyresnio amžiaus suaugusiesiems pasirodyti viešai, reikšti savo 

nuomonę, skleisti savo žinias ir patirtį. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo procese naudojami mokymo metodai 

priklauso nuo mentoriaus amžiaus, jo ir visos vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo 

organizacijos požiūrio. Be aiškių ir visoms pusėms priimtinų susitarimų, principų 

taikomi vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo metodai nėra efektyvus. 
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Mentorių interviu analizė 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas yra ne tik teminis švietimas, žinių perdavimas 

ir modeliavimas, jis taip pat apima tarpasmeninius ryšius, mažina vyresnio amžiaus 

žmonių nepasitenkinimą savo socialine padėtimi ir jų bejėgiškumo jausmą pakeisti 

visuomenę (Battersby & Glendenning, 1990). Šio tyrimo objektas – vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų mentoriai (lektoriai) ir jų vaidmuo siekiant įgyvendinti savo ir 

besimokančiųjų mokymosi tikslus. Tyrimas yra paremtas kitų tyrimų išvadomis 

(Bračun Sova and all 2015.; Findeisen Findeisen, 2005, 2012), kuriose teigiama, kad 

mentoriavimas didžia dalimi priklauso nuo vyresnio amžiaus besimokančiųjų 

individualių bei bendruomeninių ir socialinių poreikių. 

Tyrimo klausimas „Kaip suaugusiųjų mentoriai jaučiasi savo vaidmenyje” buvo 

suskirstyta į detalesnius klausimus: 

1. Kaip mentoriai tobulina savo kvalifikaciją, kad galėtų dirbti su suaugusiųjų 

studentų mokymo(-si) grupe/grupėmis?  

2. Kaip mentoriai vertina savo vaidmenį dirbdami su suaugusiųjų studentų 

mokymo(-si) grupe/grupėmis? 

3. Kaip mentoriai planuoja suaugusiųjų studentų mokymo(-si) grupių veiklą, 

rengia programas ir jas įgyvendina? 

4. Kaip mentoriai atpažįsta skirtingų poreikių besimokančiuosius ir integruoja 

juos į mokymo(-si) procesą? 

5. Kaip mentoriai vertina tarpasmeninius suaugusiųjų studentų mokymo(-si) 

grupės ryšius? 

6. Kaip mentoriai jaučiasi būdami suaugusiųjų studentų mokymo(-si) grupės 

mentoriais? 

7. Kaip mentoriai vertina dalyvių prisidėjimą prie grupės mokymo(-si) veiklos 

organizavimo ir įgyvendinimo? 

8. Koks mentorių požiūris į vyresnio amžiaus žmones visuomenėje? 
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Latvija 

Mentoriai specialiai nesimoko, kad tobulintų savo kvalifikaciją – tai gyvenimo ir 

mokymosi patirtis, kurią jie įgijo, ir dabar gali panaudoti šviesdami žmones, kurie 

galbūt net labiau išsilavinę ir patyrę ir už pačius mentorius. Bendravimas ir ryšys tarp 

vyresnio amžiaus studento ir mentoriaus reikalauja abipusės pagarbos. Be abipusės 

pagarbos, švietimo procesas negali net prasidėti. 

Daugelis apklaustų mentorių eilę metų pradirbo su jaunimu, bet dirbdami su vyresnio 

amžiaus žmonėmis, jie jaučiasi lyg dirbtų su sau lygiais asmenimis, jie ne tik moko, bet 

ir mokosi, todėl vyresnio amžiaus žmonių „mokymas” jiems labai įdomus procesas, 

kuriuo jie mėgaujasi kiekvieną minutę. Nepaisant to, kad kai kurie vyresnio amžiaus 

žmonės yra nebaigę universitetų, dalyvaudami švietimo procese vėlesniame amžiuje, 

jie būna labai motyvuoti siekti naujų aukštumų, dirbti ir tobulėti. Tai yra labai svarbu, 

nes jaunimas į mokyklą, nesvarbu pradinę ar universitetą, privalo eiti ne savo valia, juos 

tai daryti verčia tėvai arba siekis įgyti aukštesnį išsilavinimą, kuris pagerina žmogaus 

pozicijas ir galimybes darbo rinkoje. Tačiau vyresnio amžiaus žmonės neturi tokių 

problemų. Jie neskuba ir viskas, ką jie daro vyresniame amžiuje yra jų pačių labui ir 

daroma laisva valia. 

Kaip mentoriai vertina mokymosi procesą jų mokymo(-si) grupėje? Jie bando dirbti su 

grupe ir kiekvienu studentu atskirai, bet kai susirenka didesnės grupės, tai ne visada 

įmanoma. Mentoriai taip pat teigė, kad studentai galį įtraukti jų pačių praktines žinias 

į programą. 

Programos dažniausiai rengiamos mokykloje ar mokymo centre. Jei programa nėra 

parengta, mentorius turi teisę pasirengti savo mokymo programą, tačiau su sąlyga, 

kad ji bus patvirtinta mokyklos administracijos arba atitinkamo vyriausybės 

departamento arba agentūros. 

Tarpasmeniniai ryšiai mokymo(-si) grupėje yra labai svarbus aspektas ir nuo jų 

pirmiausia pradedamas programos įgyvendinimas. Programos dalyvių siekiai, tikslai, 
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uždaviniai ir lūkesčiai turi būti įtraukti į programą, tik tada konkreti programa gali būti 

sėkmingai parengta ir įgyvendinta. 

Ispanija 

Interviu dalyvavusiems mentoriams vyresnio amžiaus žmonių mokymas reiškia 

patyrusių žmonių mokymą. Vyresnio ir pensijinio amžiaus žmonių mokymas leidžia 

jiems jaustis patogiau nei mokant jaunesnius žmones. Dauguma atsakiusiųjų sutinka, 

kad didžiąją laiko dalį mokymas yra dvipusis procesas, jie moko ir tuo pačiu metu 

mokosi patys. Šie mokiniai gali dalintis nepaprastai didele patirtimi ir žiniomis, ir kai 

kuriems respondentams atrodo, kad kai kada patys besimokantieji galėtų tapti grupės 

mentoriais. 

Respondentams mentorystė yra ne tik mokymas, kartais tenka būti kuratoriumi, 

pagalbininku, tarpininku, kai kada netgi draugu. Bendrąja prasme mentorystės 

suprantama kaip „žmogaus vedimas“, mentoriai taip pat teigia, kad jiems patinka 

mokytis iš savo studentų. 

Mentoriai savo vaidmenyje jaučiasi puikiai ir teigia, kad nustatė skirtingus vyresnio 

amžiaus studentų mokymosi stilius: kai kurie mokosi su mentorių pagalba, kiti kartu 

su bendraklasiais ir pan. Mentorių požiūris į savo studentus yra teigiamas ir daugelis jų 

teigia, kad jie išmoksta būti kantrūs su savo studentais. 

Ne visi interviu dalyvavę respondentai formaliai mokėsi, kad galėtų dirbti mentoriais, 

bet visi jie yra dalyvavę švietimo ar mokymo metodikos taikymo mokymuose. 

Pavyzdžiui, MOOC kursuose, internetiniuose mokymuose arba seminaruose apie 

įvairius mokymo metodus. Jie taip pat teigia, kad dauguma jų mokymo įgūdžių įgijo 

per asmeninę patirtį ir praktiką.  

Visi apklaustieji mentoriai sutinka, kad planavimas yra labai svarbus norint pasiekti 

gerų rezultatų. Jie organizuoja savo grupės veiklas pagal studentų poreikius ir tikslus 

(kurie paprastai išaiškėja po pirmųjų susitikimų). 
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Kai kurie studentai yra imlūs ir dalyvauja papildomose veiklose, kurias mentoriai 

organizuoja už klasės ribų, pvz., pokalbiai, ekskursijos ir pan.; tačiau tai visada 

priklauso nuo grupės. 

Iš mentorių visada tikimasi, kad jie turėtų laikytis tam tikro plano arba tvarkaraščio, 

bet visi jie tvirtino, kad taip nedaro, kai pastebi, kad besimokantieji turi mokymosi 

spragų. Mentoriai motyvuoja savo mokinius išklausydami jų pasiūlymų ką ir kaip reikia 

mokyti. 

Kiekvienoje grupėje besimokantieji būna labai skirtingi. Grupės mokiniai lanko kursu 

dėl daugybės priežasčių, todėl visi mentoriai sutinka, kad jie visuomet turėtų būti 

budrūs ir atkreipti dėmesį į individualius besimokančiųjų poreikius ir tikslus. Labai 

svarbu būti atviram ir išradingam, kad galėtum patenkinti individualius 

besimokančiųjų poreikius ir būti sėkmingam savo  darbe. Individualios besimokančiųjų 

savybės gali turėti įtakos kitiems mokiniams, kodėl apie tai visada būtina pagalvoti. 

Visi mentoriai teigė, kad jie palaiko arba kuria patogią, jaukią ir harmoningą mokymosi 

aplinką. Jie mano, kad kiekvienas dalyvis, turėtų būti įtrauktas ir skatinamas dalyvauti 

visose mokymų veiklose. Studentai yra ne vien besimokanti žmonių grupė, jie nori 

gerai praleisti laiką, užmegzti tarpusavio santykius ir siekti asmeninio tobulėjimo. 

Lietuva 

Mentoriai jaučia didelę pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms, nes jie yra išminties 

šaltinis, sukaupę begales vertingos patirties ir gali duoti patarimų, be to, jie verti 

pagarbos ir palaikymo. Paklausti apie savo amžių, mentoriai teigia, kad jie jaučiasi 

labai puikiai. Būdami savo amžiaus, jie jaučiasi laimingi, patyrę, išmintingi ir nori 

pasidalyti šia patirtimi su kitais. 

Mentoriai jaučiasi puikiai turėdami galimybę susitikti, diskutuoti ir pasidalyti patirtimi 

tam tikromis temomis/problemomis su vyresnio amžiaus studentais, tačiau jie taip pat 

sutinka, kad vyresnio amžiaus piliečiai turėtų būti aktyvesni, energingesni, burtis į 
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klubus, lankytis kavinėse, gyventi, mylėti, džiaugtis, smagiai ir prasmingai praleisti 

laiką, kurti ir išlaikyti teigiamą nuotaiką bei požiūrį į savo amžių ir gyvenimą. 

Mentoriai save apibūdina kaip auklėtoją, dėstytoją, mokytoją, kurio vaidmuo – burti 

apie save studentus, ruoštis veikloms ir (arba) paskaitoms, siekiant užtikrinti malonų ir 

tikslingą laiko praleidimą ir suteikti galimybę vyresnio amžiaus studentams bendrauti, 

dalyvauti diskusijose, grupiniuose darbuose, praktikumuose ir pan. Dauguma 

mentorių yra atviri kvietimams rengti paskaitas ar programas vyresnio amžiaus 

studentams, dalintis savo žiniomis ir mokytis iš studentų.  

Mentorystė respondentams reiškia galimybę bendrauti su įdomiais žmonėmis, dalintis 

savo žiniomis, džiaugsmą suteikti asmeniui galimybę tobulėti, pasitikrinti save, 

džiaugtis savo darbu ir pasiekimais. Mentoriams jų darbe labiausiai patinka: klausytojų 

entuziazmas, smalsumas, aktyvus studentų dalyvavimas paskaitose, užduodami 

klausimai ir gaunamas atgalinis ryšys, paprastumas, žmonių supratingumas, galimybė 

būti naudingų, dalytis mokslinėmis žiniomis ir patirtimi. Savo vaidmenyje mentoriai 

jaučiasi gerai arba puikiai, nes jie brangina ir vertina tai, kad jie gali dalytis savo 

žiniomis su vyresnio amžiaus žmonėmis ir taip paversdami jų gyvenimus smagesniais, 

prasmingesniais ir socialesniais.  

Natūraliai kyla klausimas ar mentorystė daro poveikį respondentų asmeniniam ir 

profesiniam gyvenimui. Apklausos duomenimis, mentoriai skaito įvairią mokslinę ir 

grožinę literatūrą, įvairius straipsnius, naudoja įvairias IKT priemones, šitaip kaupdami 

savo asmenines ir profesines žinias ir tobulindami savo kvalifikaciją. Daugeliu atvejų 

jie tobulina savo žinias ir įgūdžius namuose, neformaliu savišvietos būdu, tik kartais jie 

vyksta į specialius seminarus, konferencijas ar kitus renginius. 

Dauguma TAU mentorių nerengia ilgalaikių programų arba ilgalaikių planų, jie 

atvyksta skaityti paskaitų, kai atsakingas TAU vadovas juos pakviečia, prieš paskaitą 

aptarus konkrečią temą ar problemą, tačiau kai kurie mentoriai iš anksto parengia 
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ilgalaikes programas ir planus. Prieš rengdami programą, kai kurie mentoriai atlieka 

apklausą, siekdami išsiaiškinti konkrečias temas, studentų poreikius ir lūkesčius. 

Visi respondentai nurodė, kaip kai kuriais atvejais vyresnio amžiaus studentai nori 

dalyvauti mokymosi veiklos planavimo procese, jie inicijuoja ir organizuoja 

išvykas/ekskursijas, susitikimus (su žinomais žmonėmis), siūlo juos dominančias 

temas, dalinasi įspūdžiais perskaitę literatūrinius kūrinius ir pan. Aktyvus studentų 

įsitraukimas į mokymosi planavimo ir organizavimo procesus mentorių vertinamas 

labai teigiamai. 

Respondentų atsakymai rodo, kad dauguma mentorių nenaudoja jokių konkrečių 

metodų nustatyti studentų individualius/specialius poreikius, jie teigia, kad šios 

amžiaus studentai jaučiasi laisvai, mandagiai sustabdo lektorių ir paklausia, ar tam 

tikra informacija buvo teisingai išgirsta ar suprasta, šis darbas grindžiamas abipusiu 

pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. Visgi, kai kurie respondentai nurodė, kad kartais 

pastebi, jog vyresni studentai mokosi nevienodu tempu, dėl to reikia individualizuoti 

darbą, ypač jei tai susiję su praktine veikla.  

Kai kalbama apie tarpasmeninius ryšius mokymosi grupėje, mentoriai sutinka, kad 

teigiama atmosfera yra labai svarbu. Dėl šios priežasties tiek mentoriai, tiek studentai 

labai stengiasi elgtis tinkamai, gerbti vieni kitus, kuria jaukią ir estetišką aplinką. 

Mentoriai jaučia, kad jie gali pasitikėti studentais, jie yra vertinami, ir gauna tiesioginį 

grįžtamąjį ryšį ir dar tvirtesnius ir šiltesnius tarpusavio santykius. Mentoriai nori mokyti 

ir perduoti savo žinias, o studentai noriai jas perima. 

Slovėnija 

Visi į pokalbį pakviesti asmenys buvo universitetinį išsilavinimą turintys asmenys. 

Viena respondentė – mokslų daktarė. Keturių iš šešių respondentų baigę mokslus 

pedagogikos/andragogikos srityje.  
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Visi interviu dalyvavę respondentai rūpinasi savo kvalifikacija, pirmiausia jie šviečiasi 

neformaliai, nes šis metodas atitinka jų interesus ir poreikius. Mentoriai teigia, kad 

anksčiau įgytas formalus išsilavinimas yra nelabai svarbus. Svarbesnės yra mentoriaus 

kompetencijos susijusios su paskaitų skaitymu, mokymo veiklų vedimu studentų 

mokymosi proceso moderavimu grupėse. 

Respondentai įgijo IKT žinių lankydami kursus. Bet jie labai vertina andragogines 

žinias, kurios itin reikalingos perduodant žinias ir įgūdžius besimokančių suaugusiųjų 

grupėje. Be to, mentoriai mano, kad mentorius turi jausti savo studentus, priimti juos 

tokius kokie jie yra ir atsižvelgti į jų patirtį. Mentoriai taip pat pabrėžia būtinybę gebėti 

įsitraukti į veiklas kartu su studentais, turėti didaktinių gebėjimų (žinių perdavimą) bei 

motyvuoti studentus mokytis. Mentoriai turėtų būti užjaučiantys, 

bendradarbiaujantys, novatoriški, turėtų inicijuoti bendradarbiavimą ir dialogą. 

Mentoriai dažniausiai tobulina savo kvalifikaciją mokydamiesi savarankiškai, 

konsultuodamiesi su kolegomis, dalyvaudami įvairių suaugusiųjų švietimo 

seminaruose, skaitydami literatūrą ir dalyvaudami įvadiniuose andragogikos 

mokymuose, kuriuos organizuoja Slovėnijos suaugusiųjų švietimo institutas (SIAE). Jie 

taip pat dalyvauja mentorių mokymuose Slovėnijos Trečiojo Amžiaus Universitete. 

Buvo nustatyta, kad mokymasis iš bendraamžių yra gana svarbus, bet taip pat ir 

mokymosi iš draugų bei giminaičių. Kolegialus tarpusavio mokymąsi darosi vis 

svarbesnis profesionalų grupėse ir įmonėse. Jis yra skatinamas įvairiais būdais (pvz., su 

praktikos bendruomenėmis, interneto bendruomenėmis ar konsultuojantis su 

bendraamžiais (Billett, 2012). 

Trečiojo Amžiaus Universitete mokymosi darbo vietoje metodas visada buvo 

naudojamas. Interviu dalyvavę respondentai visiškai sutinka, kad kolegialus 

tarpusavio mokymasis darbo vietoje yra puikus. 

Interviu rezultatai parodė, kad visi mentoriai mokosi ištisus metus, kad pateisintų 

savo, kaip mentoriaus funkcijas. Jie taip pat mokosi per atostogas. kai paskaitos 

nevyksta. Tada jie ruošiasi naujiems mokslo metams. 
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Remiantis interviu duomenimis, galima teigti, kad labai svarbus mentorių 

pasirengimas mokytis ir jų motyvacija (jie mokosi per mokslo metus ir per atostogas). 

Mentoriai pabrėžia, kad „jausti žmones“ yra labai svarbu, tai reiškia, kad būtina turėti 

pakankamai kompetencijos veiksmingam bendravimui, dialogui ir bendradarbiavimui, 

profesinių žinių perdavimui bei gebėjimų suprasti ir patenkinti studentų poreikius. Šie 

duomenys sutampa ir su tyrimo apie svarbius mentoriavimo gebėjimus 

rezultatais(Nahmad Willimas ir Taylor, 2015). 

Mentoriai teigė, kad jie daug išmoko iš mokymosi grupės dalyvių, iš jų istorijų ir 

gyvenimiškos patirties. Šis teiginys iliustruoja žmogiškojo kapitalo apibūdinimą, kurį 

Healy ir Côté (2001, p. 18) dažniausiai apibrėžia kaip „žinios, įgūdžiai, gebėjimai ir 

individualios savybės, gerinančios asmeninį, socialinį ir ekonominį gyvenimą”. Interviu 

metu, mentoriai sakė, kad jų vyresnio amžiaus studentų asmeninės istorijos buvo 

svarbus jų mokymosi šaltinis. 

Mentorių nuomone, šiame darbe kantrybės reikia labiau dėl darbo pobūdžio, o ne dėl 

to, kad besimokantieji yra vyresnio amžiaus. Mentoriai skiria dėmesio kiekvienam 

mokiniui individualiai. Situacija visiškai skiriasi nuo formaliojo jaunimo mokymo, kur 

lektoriai skaito paskaitą, neprisitaikydami prie individualių studentų poreikių (tempas, 

turinio suskirstymas į mokymosi vienetus ir pan.). Stebint mokymosi grupes Trečiojo 

Amžiaus Universitete, pastebima, kad mentoriai patobulino paskaitų vedimo būdą. 

Tęstinis mokymasis mentoriams siūlo daug galimybių tapti labiau savimi pasitikinčiais 

dėstytojais. Sužinojome, kad švietimas ir mokymasis yra svarbiausi veiksniai, darantys 

įtaką mokymo grupių kuravimui.Taip pat išaiškėjo, kad mentoriai supranta, kad be 

nuolatinio mokymosi jie negali būti mentoriais, nes mokymasis yra sudėtinė gyvenimo 

dalis ir būtinybė, ypač mentoriams. 

Apklausti mentoriai teigia, kad jie patyrė asmenį augimą dirbdami su vyresnio amžiaus 

suaugusiaisiais. Jie mano, kad dabar jie labiau supranta kokie žmonės būna skirtingi, 

yra kantresni, atkaklesni, pasitikintys savimi. Jie gali geriau susidoroti su įvairove ir ją 

natūraliai priimti. 
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Kai kuriems mentoriams įgytos žinios yra naudinga situacijose, už Slovėnijos TAU ribų. 

Vyresnio amžiaus žmonių švietimas suteikia naujų žinių ne tik mokymosi grupės 

dalyviams, bet ir jų mentoriams. Iš esmės mokymasis grupėse sujungia žinias, patirtį, 

gyvenimo istorijas ir tarpusavio santykius ir užtikrina tarpasmeninį augimą. Štai kodėl 

mokymasis grupėje labai skiriasi nuo kursų lankymo. Mokymosi grupėje tarpusavio 

santykiai nėra oficialūs, mokymosi turinys nėra visiškai apibrėžtas, mentoriai ir 

studentai yra artimi, mentoriai nuolat atnaujinta savo žinias. 

Tyrimas parodė, kad mentoriams labai svarbus pirmasis įspūdis, programos 

pristatymas, tarpusavio santykių su studentais užmezgimas ir maloni atmosfera. Rami 

ir draugiška atmosfera gali būti sukurta tik, kai to nori ir siekia visi mokymosi grupės 

nariai. Mentorius vaidmuo mokymosi susitikimus paversti įdomius ir dinamiškus. Tik 

tie vyresnio amžiaus studentai, kurie yra viskuo patenkinti, lieka mokymosi grupėje, 

kiti iškarto išeina. 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programos 

turinio rengimas ir jos įgyvendinimo planavimas skiriasi nuo formaliojo švietimo 

programų rengimo. Didžiausias skirtumas tas, kad programos rengiamos atsižvelgti į 

visus studentų pageidavimus ir lūkesčius. 

Mentoriai yra lankstūs pasirenkant temas mokymosi susitikimams. Pagrindiniai 

mokymosi metodai Slovėnijos TAU mokymosi grupėse yra diskusijos ir socialiniai 

debatai. Mentoriai teigia, kad jie naudoja individualaus darbo, darbo porose ir darbo 

grupėse mokymo metodus. Studentai studijuoja skirtingus tekstus, kartu lanko 

parodas, kalbų mokymo grupėse naudojami vadovėliai ir gramatikos ir knygos. 

Kompiuterinio ir meninio mokymo grupėse naudojamas praktinio darbo metodas. 

Mentorių manymu, vertinimas vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime – labai svarbus 

įrankis, nes padeda išsiaiškinti kas mokymų dalyviams patinka, kas nepatinka, ko jie 

išmoko ir kaip jie išmoko. Gana dažnai jie aptaria įvykusius susitikimus kartu su savo 

mokiniais, prie kavos puodelio. 
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Mentoriai, pritaiko programas kiekvienai grupei. Susipažinimas su grupės nariais, jų 

poreikių ir lūkesčių išsiaiškinimas užtrunka gana ilgai, tačiau, jei mentoriai yra dirbę su 

grupe ilgą laiką, jei pažįstą tą grupę gana gerai, taigi pritaiko programą jos rengimo 

metu. Tai yra daroma prieš mokslo metų pradžią. Jie nepritaiko viso turinio kiekvienai 

grupei, tačiau jie parenka reikiamas mokymosi veiklas, pav. filmus, muziką, parodų 

lankymą, muziejus, keliones, išvykas į atitinkamas institucijas. 

Mentoriai teigia, kad labai svarbu gerai pažinti kiekvieną mokinį, kad būtų galima 

nustatyti jiems ribas ir jas pritaikyti prie vyraujančios grupės dinamikos. Šie procesai 

grupės dinamikoje žinomi ir į juos atsižvelgiama organizuojant mokymąsi grupėse 

(Sweet, Michelson, 2012). Negalima nesutikti su mentoriais, kurie teigia, kad 

mentoriai turėtų gerai pažinti kiekvieną besimokantįjį grupėje, kad turėtų su kuo 

pasikalbėti ir visada žinotų, kas turi būti skatinamas arba raminamas. Akivaizdu, kad 

mentorių darbas nesibaigia vien žinių perdavimu. 

Jų darbas – konsultuoti, vest ir laviruoti tarp skirtingų gyvenimo istorijų, patirčių, 

besimokančiųjų charakterių, asmeninių savybių ir gebėjimų. Atliekant tyrimą taip pat 

buvo išsakyta mintis, kad mentorius privalo užsitarnauti „grupės svarbiausiųjų“ 

pagarbą ir pasitikėjimą, kad galėtų toliau su jais sklandžiai bendradarbiauti. Jei to 

padaryti nepavyksta galima prarasti visos grupės pasitikėjimą Vadinasi, mentoius turi 

įgyti pasitikėjimą tų mokinių, kurie turi socialinę valdžią grupėje (Comp. Casula 2015). 

Į mokymosi grupes ateina įvairūs žmonės su savo gyvenimo istorijomis. Kai kurie 

integruojasi į grupę lengviau, kai kurie sunkiau. Taigi, mentoriams tenka laviruoti tarp 

įvairių mokinių grupėje ir vienyti skirtingas gyvenimo istorijas į vieną visumą. 

Būna situacijų, kai studentų pasireiškęs elgesys sugriauna grupės pusiausvyrą. Su 

tokiais asmenimis sunku kovoti ir jie daro blogą įtaką grupės dinamikai. Tokios grupės 

gali būti našta studentams ir pačiam mentoriui. Todėl grupės veikla nefunkcionuoja 

gerai. 
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Grupėse, kur tarpusavio santykiai yra geri, bendravimas pratęsia studijų sesijas. 

Mentoriai teigia, kad jų studentai ateina mokytis, kad įgytų naujų žinių, bendravimas 

paliekamas antroje vietoje. 

Geri santykiai teigiamai veikia besimokančiuosius ir mentorių. Dalyvavimas mokymo 

grupėse, yra linksmas ir atpalaiduojantis užsiėmimas. Tokiose grupėse gimsta 

draugiški santykiai. Jei grupėje yra žmonių, kurie savo nemandagiu ar keistu elgesiu 

sugadina atmosferą – griūva visos grupės harmonija.  

Respondentai mentorystę apibūdini kaip malonią veiklą. Jiems patinka mokyti ir 

bendrauti su skirtingais žmonėmis. Mentorystė juos motyvuoja. Darbas tampa jų 

tapatybe (Nicolini, 2012). 

Mentorystė apklaustiesiems daug reiškia, nes jie glaudžiai bendradarbiauja su savo 

studentais, visi grupės nariai yra lygūs, žinios įgyjamos per diskusijas, konsultacijas ir 

kuravimą. 

Mentoriai teigia, kad pagrindinis jų tikslas yra perduoti žinias, mokyti ir kuruoti 

mokymo(-si) procesą. Jie supranta, kad jų studentai ateina ne tik bendrauti, bet ir įgyti 

žinių. 

Mokymasis grupėse yra kooperatyvus. Darbo grupėse metu sukuriami teigiami ryšiai 

tarp grupių narų. Tiesioginio bendravimo pagalba, mokantis, studentai ir mentorius 

bando siekti bendrų tikslų. Studentai mokymosi grupėje yra aktyvūs, o mentoriai jiems 

užduoda klausimus. Tokiu būdu, iš dalies, mokymo našta nuimama nuo mentoriaus 

pečių. 

Studentai bendradarbiauja įvairiais būdais. Jie užduoda klausimus apie įvairias temas. 

Jie organizuoja keliones, ši veikla vienija grupės narius, o jei mentoriai atsižvelgia į jų 

norus, studentai tampa labiau motyvuoti aktyviau dalyvauti mokymosi procese. 
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Mentoriai teigiamai vertina veiklą grupėse. Jiems patinka, kad studentai turi 

pasiūlymų, domisi siūlomomis temomis, užduoda klausimus ir yra pasirengę plėsti 

savo akiratį. Prisidėdami prie grupės veiklos studentai kuria bendrus grupės ryšius. 

Sėkmingiems santykiams tarp studentų ir mentoriaus svarbu, kad mentorius galėtų 

organizuoti darbą kartu su studentais, vertinti jų pažangą ir nukreipti studentus 

tinkama mokymosi linkme. Mentorystė yra ne tik žinių perdavimas, bet ir dalyvių 

asmenybės tobulinimas. Mokymosi proceso metu keičiasi dalyvių požiūris ir 

įsitikinimai, plečiasi jų socialinis tinklas formuojasi tarpasmeniniai santykiai. Mentorius 

yra atsakingas už kiekvieno mokymosi grupės dalyvio asmeninį tobulėjimą, kuris turi 

įtakos teigiamai visos mokymosi grupės veiklos plėtrai bei tikslų siekimui. Mentoriai 

yra lyderiai, vedantys mokymosi grupes, tačiau ne jie vieni gali nustatyti mokymosi 

tikslus ir parinkti turinį. Tai yra visos grupės užduotis. 

Mentoriai palygino savo ir savo studentų socialinę padėtį ir įsivaizduoja savo senatvę. 

Dauguma jų norėtų tęsti savo įprastą gyvenimą: mokytis, dirbti sau ir kitiems, 

dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, būti savarankiškiems. Būti tuo, kuo norėjo 

būti visą gyvenimą. Jie norėtų ir vyresniame amžiuje atlikti aktyvius socialinius 

vaidmenis. 

Vyresnio amžiaus žmonės turėtų turėti teisę į visą gyvenimą trunkantį darbą ir 

mokymąsi. Jie turėtų aktyviau dalyvauti šalies socialinės ir ekonominės plėtros 

procesuose bei turėti teisę juos formuoti. Jie neturėtų būti nuvertinami ar vertinami 

pagal stereotipus. 
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Mentoriai savo (būsimoje) senatvėje norėtų būti tuo, kuo gali būti, tęsti savo gyvenimą 

be vadovavimo ir kontrolės, būti gerbiami ir būti lygūs su kitais kultūriniu lygmeniu. 
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Vyresnio amžiaus suaugusiųjų besimokančiųjų apklausos analizė 

Tyrimo aktualumas 

Nuolat kintant Europos demografinei situacijai, švietimo įstaigos turi parengti 

strategijas, kaip kovoti su augančia vyresnio amžiaus žmonių ir pensininkų populiacija. 

Daugelyje Europos šalių ir miestų yra sudaromos galimybės vyresnio amžiaus 

suaugusiesiems (amžius 50 + arba 60 +) dalyvauti formalaus, neformalaus arba 

neoficialaus mokymosi veiklose. Dabartinės „krizės“ laikotarpiu vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimas atsidūrė pavojuje dėl ekonominės situacijos, elitizmo, lyčių 

nelygybės, miesto ir kaimo atskirties, skaitmeninio atotrūkio ir vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų diskriminacijos dėl amžiaus. Šiais laikais būtina daugiau žinoti apie 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimą, vyresnio amžiaus suaugusiųjų charakteristiką, 

šio amžiaus žmonių tikslus ir siekius bei jų pačių požiūrį į vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

švietimą. 

Tyrimo problema 

Šis tyrimas skirtas įvertinti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programas, jų turinį, 

metodus, taip pat atskleisti vyresnio amžiaus besimokančiųjų charakteristiką. Tyrime 

dalyvavo tik aktyvūs vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo dalyviai. 

Tyrimu siekiama išsiaiškint vyresnio amžiaus suaugusiųjų: 

 motyvus dalyvauti švietimo programose,  

 kliūtis, trukdančias jiems tai padaryti,  

 jų gyvenimo kokybę prieš įsitraukiant į vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo 

veiklas ir po jų. 
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Tyrimo tikslas 

Šį tyrimą, įgyvendinant „Erasmus +" K2 projektą P3AE, tuo pačiu metu atliko keturios 

projektą įgyvendinančios šalys: Latvija, Lietuva, Ispanija ir Slovėnija. Atlikus tyrimą, 

Latvijos, Lietuvos, Ispanijos ir Slovėnijos gauti rezultatai buvo palyginti tarpusavyje. 

Projekte dalyvaujančios organizacijos ir Šalys yra gana skirtingos, skiriasi ir vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimo situacija, bet vyresnio amžiaus suaugusiųjų padėtis 

visuomenėje labai panaši. Vyresnio amžiaus suaugusieji gyvena atskirtyje, dažnai 

išstumiami iš darbo rinkos ir viešosios erdvės. Šio tyrimo rezultatai bus integruoti į 

mokymo modulius, skirtus vyresnio amžiaus suaugusiesiems, kurie bus plėtojami 

įgyvendinant šį projektą. 

Rengiant ir įgyvendinant vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programas, būtina 

pažinti vyresnio amžiaus studentus, suprasti jų socialinius poreikius, poreikį dalytis 

vertybėmis, jų požiūrį į suaugusių žmonių ir vyresnių suaugusiųjų švietimą, jų lūkesčius. 

Būtina nustatyti priežastis, skatinančias vyresnio amžiaus žmonės įsitraukti į 

mokymosi veiklas ir švietimo poveikį vyresnio amžiaus suaugusiųjų gyvenimo kokybei. 

Tyrimo objektai: 

 vyresnio amžiaus suaugusieji studentai (lytis, amžius, išsilavinimas, užimtumo 

statusas iki išėjimo į pensiją); 

 priežastys, paskatinusios vyresnio amžiaus studentus dalyvauti suaugusiųjų 

švietime iki pensijos ir jų požiūris į suaugusiųjų švietimą tuo laikotarpiu; 

 priežastys, paskatinusios vyresnio amžiaus studentus pasirinkti konkrečias 

švietimo programas; 

 kliūtys, neleidusios jiems dalyvauti suaugusiųjų švietime iki pensijos; 

 priežastys, paskatinusios vyresnio amžiaus studentus dalyvauti suaugusiųjų 

švietime po pensijos; 

 Labiausiai mėgiamos programos ir mokymo(-si) metodai; 
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 vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo poveikis vyresnio amžiaus studentų 

gyvenimo kokybei. 

Tyrimo klausimai 

 Ar daugiau vyresnio amžiaus studentų, dalyvaujančių švietimo programose, 

gyvena su savo partneriu arba šeima, ar tų, kurie gyvena globos namuose arba 

vieni (ir galbūt jaučiasi vieniši) ? 

 Koks procentas tų kurie gyvena kaimo teritorijoje ir mieste? 

 Ar daugiau dalyvių, kurie baigė aukštąjį mokslą? 

 Ar dalyvavimas suaugusiųjų švietime iki pensijos lemia dalyvavimą švietimo 

veiklose ir išėjus į pensiją? 

 Kurios programos yra mėgstamiausios/lankomiausios? 

 Kurie mokymo(-si) metodai labiausiai patinka? 

 Ar metų skaičius, praleistas pensijoje, daro įtaką dalyvavimui vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietime? 

 Ar dalyvių, neseniai išėjusių į pensiją, yra daugiau nei tų, kurie jau seniai išėjo į 

pensiją? 

 Ar jie dalyvauja švietimo veiklose siekdami kompensuoti darbinės veiklos 

laiką? 

 Kokią dalį sudaro tie vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo dalyviai, kurie 

kartais, retai arba niekada dalyvavo suaugusiųjų švietimo programose iki 

išėjimo į pensiją? 

 Kokios buvo priežastys, paskatinusios juos mokytis? 

 Ar gali būti, kad tie, kurie dažniau dalyvavo suaugusiųjų švietime anksčiau, 

dažniau dalyvauja vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programose? 

 Kokia dalį iš visų apklaustųjų sudaro tie respondentai, kurie dalyvavo 

suaugusiųjų švietime siekdami tobulinti profesines kompetencijas, o dabar 

siekia tenkinti savo asmeninius interesus? 

 Kokios priežastys skatina vyresnio amžiaus suaugusiuosius dalyvauti švietimo 

programose? 
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 Kas ragina vyresnio amžiaus suaugusiuosius dalyvauti švietimo programose ir 

koks jų pačių požiūris? 

 Kuo dar papildomai  vyresnio amžiaus suaugusiuosieji užsiima laisvalaikiu? 

 Ar jie kaip nors prisideda prie socialinės plėtros? 

 Kokia buvo jų gyvenimo kokybę, prieš dalyvaujant vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų švietimo programose ir dabar? Ar jie tapo optimistiškesni, įgijo 

daugiau pasitikėjimo savimi, pagerino savo bendravimą su kitais. Ar jiems 

lengviau paprašyti pagalbos? Ar jie turi daugiau draugų? Ar jie jaučiasi mažiau 

vieniši? Ar pagerėjo jų gyvenimo kokybė? 

 Ar jie ir toliau dalyvaus vyresnio amžiaus suausgusiems skirtose švietimo 

programose? 

Jungtiniai tyrimo rezultatai 

Apklausoje dalyvavo 558 respondentai iš visų keturių projekte dalyvaujančių šalių: 

Latvijos (40), Lietuvos (47), Ispanijos (40) ir Slovėnijos (431). Jungtiniai tyrimo 

duomenys pateikti 3-iame priede. Didžiausia tyrime dalyvavusių respondentų grupė 

priklauso 60 – 74 metų amžiaus grupei. Apklausoje daugiausia dalyvavo moterys (79,75 

proc.). Dauguma respondentų (55 proc.) gyvena su savo partneriu/vyru/žmona mieste 

(76 proc.). Didžioji dauguma (54,75 proc.) – įgiję aukštąjį išsilavinimą. Jų užimtumo 

statusas iki išėjimo į pensiją buvo profesinės srities darbuotojas (31,5 proc.) arba 

vadovas/aukštas pareigas užimantis pareigūnas (27,5 proc.) ir dauguma jų (48,75 proc.) 

buvo patenkinti savo darbu. Respondentų buvimo pensijoje trukmė 1 – 9 metai. 

Suaugusiųjų švietime, iki išėjimo į pensiją, respondentai dalyvavo dažnai (40,5 proc.) 

arba retai (38 proc.). Svarbiausia priežastimi dalyvauti suaugusiųjų švietime iki 

pensijos, respondentai nurodė žinių atnaujinimą (50,75 proc.). Kita svarbi nurodyta 

priežastis –tobulinti kvalifikaciją ir gauti diplomą/pažymėjimą (29,75 proc.). 

Vyresniame amžiuje respondentai dalyvauja suaugusiųjų švietime, nes nori įgyti naujų 

žinių (42,75 proc.), bendrauti (30,5 proc.), gilinti turimas žinias (26,75 proc.) bei 

siekdami asmeninio augimo (25,25 proc.). Dažniausios priežastys trukdžiusios 

anksčiau dalyvauti suaugusiųjų švietime – įsipareigojimai šeimai (32,5 proc.), per daug 
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darbo (28,50 proc.), programų kaina (16,5 proc.). Tyrimo rezultatai taip pat parodė, 

kad populiariausios programos, kurias renkasi vyresnio amžiaus suaugusieji yra 

užsienio kalbų (42,5 proc.) ir informacinių technologijų (17,75 proc.). Taip pat gana 

populiarios meno istorijos (13,25 proc.) ir sveikatos programos (12,5 proc.). Be to, 10,25 

proc. respondentų nurodė turintys kitus pomėgius – keramika, sodininkystė ir kita 

laisvalaikio veikla. Respondentams labiausiai patinkantys mokymo(-si) metodai – 

diskusijos (45,5 proc.), tiriamieji darbai (31,25 proc.) bei savarankiškas mokymasis 

(25,25 proc.). Dauguma tyrimo dalyvių lanko užsiėmimus vieną kartą (66,25 proc.) 

arba 2 – 3 kartus (31,25 proc.) per savaitę. Didžiausia dalis respondentų (35,75 proc.) 

patys nusprendė dalyvauti vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo veiklose, tačiau 

kitus paskatino partneris (24,75 proc.) ar šeima/vaikai (23,25 proc.). Tyrimo rezultatai 

taip pat parodė, kad respondentai yra visiškai patenkinti švietimo programomis, 

kuriose jie šiuo metu dalyvauja (5 balais teiginį įvertino 43,75 proc. respondentų). Taip 

pat, paaiškėjo, kad trečdalis tyrimo dalyvių buvo visiškai patenkinti savo gyvenimu 

prieš įsitraukdami į suaugusiųjų švietimo veiklas. Paklausti apie laisvalaikio praleidimą, 

pusė respondentų (49,25 proc.) nurodė, kad jie turi kelis pomėgius. Pusė apklaustųjų 

patvirtino, kad ir kitais metais dalyvaus suaugusiųjų švietimo programose. Galiausiai, 

rezultatai parodė, kad vyresnio amžiaus suaugusieji, dalyvaudami įvairiose 

programose jaučiasi labiau pasitikintys savimi, svarbūs, optimistiški. Be to, jie jaučia, 

kad gali paprašyti pagalbos, kai reikia, tačiau vis dėlto, jie jaučiasi vieniši ir sunkiai 

integruojasi į visuomenę. 

Išvados 

Skirtingi vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo ir švietimo aspektai buvo išanalizuoti 

keturiose projekte dalyvaujančiose šalyse – Latvijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir 

Slovėnijoje. 

Rezultatai rodo, kad Slovėnijos vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo sistema, su 

savo Trečiojo Amžiaus Universitetu ir absoliučiai unikalia ir vertinga patirtimi, galėtų 

būti naudojama kaip pavyzdys kitose šalyse. Be to, teisinis vyresnio amžiaus 
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suaugusiųjų švietimo reglamentavimas yra geras Ispanijoje, jis aprašytas 1-ame 

ataskaitos skyriuje „Demografiniai rodikliai ir teisinis reglamentavimas“. Lietuvoje ir 

Latvijoje, galėtų būti pritaikyta šių dviejų šalių praktika. 

Galutinės tyrimo išvados gali būti suskirstytos į tris pagrindines dalis, kaip nurodyta 

turinyje: demografiniai rodikliai ir teisinis reglamentavimas; mokymosi vyresniame 

amžiuje ypatumai ir mentorių ir vyresnio amžiaus besimokančiųjų apklausos 

rezultatai. 

Demografinių rodiklių ir teisinės reglamentavimo situacijos analizė rodo, kad trys šalys 

(Slovėnija, Ispanija ir Lietuva) yra labiau pažengusios vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

švietimo ir gyvenimo sąlygų srityje negu Latvija. Latvijoje nėra jokių specialių nuolaidų 

ar lojalumo programų, skirtų vyresnio amžiaus suaugusiems, ir tik kelios organizacijos 

rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių laisvalaikiu ir kita veikla. 

Priešingai nei Latvijoje, Lietuvoje auga vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimas. Tačiau 

susiduriama su kita problema – diskriminacija dėl amžiaus. Dažnai pastebima, kad 

darbo santykiuose, slapčia ir atvirai taikomas amžiaus kriterijus pasirenkant ir 

įdarbinant žmogų. Nepaisant to, Lietuvos vyriausybė aktyviai remia mokymosi visą 

gyvenimą veiklų įgyvendinimą per įvairias ES ir valstybės programas. Ispanijos 

vyriausybė oficialiai remia vyresnio amžiaus žmones darbo rinkoje. Šie veiksmai 

tiesiogiai susiję su pensijų sistemos reforma ir finansinėmis paskatomis, kurios 

susijusios su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Tačiau vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų (po 65 metų) įdarbinimo lygis Ispanijoje vienas žemiausių Europoje, daug 

žemesnis nei 28 ES šalių vidurkis (18.7 proc.). 

Slovėnijoje, dvi ministerijos yra atsakingos už suaugusiųjų švietimą: Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija ir Socialinių reikalų, darbo ir lygių galimybių ministerija. Jos 

atsakingos už suaugusiųjų švietimo politikos formavimą ir įgyvendinimą. Naujas 

programas ar suaugusiųjų švietimo kursus finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, Kultūros ministerija ar Žemės ūkio ministerija. Dauguma tęstinio 
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mokymosi ir neformaliojo švietimo lėšų priklauso nuo metinių Švietimo ministerijos 

planų. 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo situacija Latvijoje nėra pati geriausia, nes yra 

tik keletas organizacijų, aktyviai organizuojančių švietimo ir mokymo veiklas. Taigi, 

nors Latvija gali pasigirti suaugusiųjų švietimo istorija, ji šiuo metu nesiekia ES 

vidurkio suaugusiųjų švietime. Latvija dar turi nueiti ilgą kelią, nes mokymo(-si) 

medžiagos, sukurtos specialiai vyresnio amžiaus žmonės yra labai maža. Dauguma 

kursų ir mokymo centrų neturi konkrečios vizijos kaip pritraukti vyresnio amžiaus 

žmones į mokymosi veiklas. Bendrų kursų, skirtų įvairaus amžiaus suaugusiems, jie 

lankyti negali, nes turi bėdų bendraudami su jaunesnės kartos atstovais. Lietuva taip 

pat pripažįsta, kad šiuo metu viena iš didžiausių suaugusiųjų švietimo problemų yra 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymas. Tradiciniai mokymo metodai ne visada 

tinkami senjorams. Todėl yra svarbu tinkamai parinkti mokymo metodus ir turinį. Vis 

dar per daug skiriama dėmesio teorinėms žinioms, nuvertinant socialinius įgūdžius. 

Didesnis dėmesys turi būti kreipiamas į praktinį mokymąsi ir mokomosios medžiagos 

rengimą, taip pat svarbu įvairinti mokymo kursų turinį. Iki šiol Ispanijoje veiksmai 

suaugusiųjų švietimo srityje buvo sutelkti daugiausia į švietimą raštingumo lygiui kelti, 

kultūros ir laisvalaikio švietimą, pasiruošimo išeiti į pensiją švietimą, švietimą 

sąmoningumui dėl senstančios visuomenės didinimui ir švietimą asmens tobulėjimui 

(ypatingą dėmesį skiriant naujoms technologijoms). Vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

švietimo sritis Ispanijoje išlieka problematiška dėl aukšto nedarbo lygio. Tačiau jau yra 

daug valstybinių ir privačių įstaigų, kur vyresnio amžiaus suaugusieji gali turininga 

praleisti laisvalaikį, dalyvauti švietimo programose, gauti paramą ir pagalbą, priešingai 

nei Latvijoje. Slovėnijoje, švietimas vyresniame amžiuje skirtas aktyviam senėjimui, 

šioje šalyje tai reiškia galimybę dirbti ilgiau, vienodas prieigas prie socialinių išteklių: 

švietimo, kultūros, sveikatos, darbo, transporto, apgyvendinimo ir pan. Šioje šalyje 

sukurtos palankiausios sąlygos vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimui tarp keturių 

projekte dalyvaujančių šalių. 
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Slovėnijoje kursai vyresnio amžiaus suaugusiųjų mentoriams organizuojami jau 33 

metus Trečiojo Amžiaus Universitete. Be to, prieš trejus metus, buvo parengta 80-ies 

valandų programa, ateities vyresnio amžiaus suaugusiųjų mentoriams. 

Latvijoje mentoriai specialiai nesimoko, kad tobulintų savo, kaip mentoriaus, 

kvalifikaciją. Jų nuomone, gyvenimo ir mokymosi patirtis, leidžia jiems šviesti ir mokyti 

kitus suaugusius žmones, kurie galbūt net labiau išsilavinę ir patyrę. Daugelis mentorių 

jaučiasi išsisėmę, dirbdami su jaunimu, bet dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis, jie 

jaučiasi lygūs ir ne tik moko, bet mokosi patys kiekvieną dieną. Kai kurie vyresnio 

amžiaus žmonės neturi aukštojo mokslo išsilavinimo arba jokio išsilavinimo, bet jų 

dalyvavimas švietimo procese, rodo, kad jie turi motyvacijos siekti naujų aukštumų, 

dirbti ir tobulėti. Ispanijos apklaustiems mentoriams, vyresnio amžiaus žmonių 

mokymas reiškia patyrusių žmonių mokymą. Dauguma mentorių sutinka, kad didžiąją 

mokymo laiko dalį vyksta dvipusis procesas – mokymas ir mokymasis tuo pačiu metu. 

Mokosi ne tik studentai, bet ir patys mentoriai, nes šie studentai gali dalintis gausia 

gyvenimiška patirtimi ir žiniomis. Apklaustiems mentoriams mentorystė yra ne tik 

mokymas, bet ir kuravimas, tarpininkavimas, buvimas draugu. Mentoriams patinka jų 

darbas, taip pat jie savo praktikos metu nustatė skirtingus vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų mokymosi stilius: kai kurie mokosi savo mentoriaus pagalba, kitiems 

lengviau kai padeda bendraklasiai. Mentoriai teigiamai vertina vyresnio amžiaus 

studentus, be to jie išmoksta būti kantrūs su savo studentais.  

Lietuvoje, mentoriai jaučiasi puikiai turėdami galimybę susitikti, diskutuoti ir 

pasidalyti patirtimi tam tikromis temomis/problemomis su vyresnio amžiaus 

studentais, tačiau jie taip pat sutinka, kad vyresnio amžiaus piliečiai turėtų būti 

aktyvesni, energingesni, burtis į klubus, lankytis kavinėse, gyventi, mylėti, džiaugtis, 

smagiai ir prasmingai praleisti laiką, formuoti ir išlaikyti teigiamą nuotaiką bei požiūrį 

į savo amžių ir gyvenimą. 

Visi respondentai nurodė, kaip kai kuriais atvejais vyresnio amžiaus studentai nori 

dalyvauti mokymosi veiklos planavimo procese, jie inicijuoja ir organizuoja 
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išvykas/ekskursijas, susitikimus (su žinomais žmonėmis), siūlo juos dominančias 

temas, dalinasi įspūdžiais perskaitę literatūrinius kūrinius ir pan. Aktyvus studentų 

įsitraukimas į mokymosi planavimo ir organizavimo procesus mentorių vertinamas 

labai teigiamai. 

Respondentų atsakymai rodo, kad dauguma mentorių nenaudoja jokių konkrečių 

metodų nustatyti studentų individualius/specialius poreikius, jie teigia, kad šios 

amžiaus studentai jaučiasi laisvai, mandagiai sustabdo lektorių ir paklausia, ar tam 

tikra informacija buvo teisingai išgirsta ar suprasta, šis darbas grindžiamas abipusiu 

pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. Slovėnijoje vyresnio amžiaus suaugusiųjų mokymas 

skiriasi nuo formaliojo jaunimo mokymo, kur mokytojai skaito paskaitas 

neatsižvelgdami į individualius studentų poreikius (mokymosi tempą, pertraukas tarp 

mokymosi vienetų/temų ir pan.). Vesdami mokymus mokymosi grupėse Trečiojo 

amžiaus universitete mentoriai ištobulino paskaitų vedimo techniką. Mokymosi 

grupėse santykiai tarp mentoriaus ir dalyvių nėra oficialūs, mokymosi turinys nėra 

visiškai apibrėžtas, mentoriai ir studentai yra artimi, mentoriai nuolat atnaujinti savo 

žinias. Dažniausiai mentoriai tobulina savo kvalifikaciją mokydamiesi savarankiškai, 

konsultuodamiesi su savo kolegomis, dalyvaudami įvairiuose suaugusiųjų švietimo 

seminaruose, skaitydami literatūrą bei dalyvaudami andragogikos įvadiniuose 

mokymuose, kuriuos organizuoja Slovėnijos suaugusiųjų švietimo institutas (SIAE). 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimas suteikia naujų žinių ne tik besimkantiems, bet 

ir patiems mentoriams. Mentoriai teigia, kad vyresnio amžiaus studentai Slovėnijoje 

ateina į mokymosi grupes pirmiausia dėl žinių, bendravimas lieka antroje vietoje. 

Mentoriai yra atsakingi už kiekvieno besimokančiojo asmeninį augimą, nes tai daro 

teigiamą įtaką visos besimokančiųjų grupės tobulėjimui ir užsibrėžtų tikslų siekimui. 

Besimokančiųjų vyresnio amžiaus suaugusiųjų apklausos rezultatai parodė, kad 

respondentai yra atviri naujiems iššūkiams ir galimybėms. Daugumai iš jų dalyvauja 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo programose, nes tai yra būdas gauti naujų 

žinių, bendrauti su kitais žmonėmis, gilinti turimas žinias ir asmeninio tobulėjimo. 
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Dažniausiai nurodyta priežastis, trukdanti dalyvauti švietimo programose – 

užsiėmimų kaina, į šį faktą reikėtų atsižvelgti rengiant programas. Taip pat tyrimo 

duomenys parodė, kad vyresnio amžiaus suaugusieji labiausiai renkasi užsienio kalbų 

ir IKT programas.
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Priedas Nr. 1.  

Apklausos „Vyresnio amžiaus suaugusiųjų studentų charakteristika“ ANKETA 

An Erasmus+ KA2 project 

No: 2016-1-LV01-KA204-02271 

APKLAUSA 

Vyresnio amžiaus suaugusiųjų studentų charakteristika 

Prašome atsakyti į klausimus/pažymėti tinkamus atsakymus. 

1. Jūsų gimimo metai…………………………………………….                  

2. Jūsų lytis:  

a) moteris; 
b) vyras. 

3. Gyvenu su: 

a) vyru/žmona/partneriu/partnere; 
b) vaikais ir/arba išplėstinėje šeimoje; 
c) senelių namuose; 
d) vienas(-a). 

4. Formaliuoju būdu įgytas išsilavinimas: 

a) pradinė mokykla, nebaigta; 
b) pradinė mokykla, baigta; 
c) profesinė mokykla; 
d) vidurinė mokykla; 
e) 2-jų metų bakalauro studijos; 
f) 4 arba 5 metų trukmės bakalauro studijos; 
g) magistro studijos; 
h) doktorantūros studijos. 

5. Kur jūs gyvenate? 

a) mieste; 
b) kaime. 
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6. Koks buvo jūsų darbo statusas prieš išeinant į pensiją? 

a) vadybininkas / aukštos kvalifikacijos specialistas  
b) profesinės srities darbuotojas 
c) techninis darbuotojas / mechanikas 
d) darbuotojas 
e) aukštos kvalifikacijos darbuotojas 
f) žemos kvalifikacijos darbuotojas  
g) nekvalifikuotas darbininkas 
h) bedarbis/namų šeimininkė 

7. Ar buvote patenkinti savo darbu? Įvertinkite teiginį 5 balų sistemoje (1 – 

visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Pensijoje esu: 

a) 1 – 4 metus; 
b) 5 – 9 metus; 
c) 10 – 14 metus; 
d) 15 – 19 metus; 
e) 20 – 24 metus; 
f) 25 –29 metus. 

9. Dirbdamas dalyvavau suaugusiųjų švietimo veiklose: 

a) dažnai; 
b) retai; 
c) niekada 

10. Kokios buvo jūsų dalyvavimo suaugusiųjų švietimo veiklose 

priežastys? Galimi keli atsakymo variantai 

a) tobulinti kvalifikaciją arba gauti diplomą/pažymėjimą; 
b) atnaujinti žinias; 
c) tapti profesionalesniu darbuotoju; 
d) asmeniniai interesai. 

11. Kas trukdė jums dalyvauti suaugusiųjų švietimo veiklose anksčiau? 

Galimi keli atsakymo variantai 

a) užimtumas darbe; 
b) įsipareigojimai šeimai; 
c) nepatiko siūlomos veiklos; 
d) užsiėmimų kaina; 
a) atstumas nuo namų iki veiklų vietos; 
b) maniau, kad nesugebėsiu; 
c) niekas netrukdė; 
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d) kita …………………………………………………………… 

12. Kokios priežastys paskatino dalyvauti vyresnio amžiaus suaugusiųjų 

asmenų švietimo veiklose dabar? Galimi keli atsakymo variantai. 

a) įgyti naujų žinių; 
b) tobulinti turimas žinias; 
c) asmeninis augimas –daugiau žinių, įgūdžių, pasitikėjimo, savivertės ir pan.; 
d) susitikti su naujais žmonėmis, bendrauti; 
e) įveikti vienišumo jausmą; 
f) norisi nuolatinės veiklos; 
g) kompensuoti laiką išėjus į pensiją; 
h) kita. 

13. Kokią vyresnio amžiaus žmonių programą jūs lankote šiuo metu? Galimi 

keli atsakymo variantai. 

a) užsienio kalbos; 
b) kompiuterinių įgūdžių tobulinimas ir programų naudojimas; 
c) meno istorija; 
d) istorija; 
e) tapyba, dailė; 
f) pilietinio švietimo programos; 
g) kita……………………………………………………………………… 

14. Kiek kartų per savaitę dalyvaujate programose? 

a) 1 kartą; 
b) 2 - 3 kartus; 
c) 4 - 5 kartus; 
d) daugiau nei 5 kartus. 

15. Kas jus paskatino dalyvauti suaugusiųjų švietimo veiklose? Galimi keli 

atsakymo variantai. 

a) sutuoktinis/partneris; 
b) vaikai ir kiti šeimos nariai; 
e) draugai; 
f) klasiokai; 
g) kaimynai; 
h) niekas. 

16. Kaip jūs jaučiatės šiandien lankydami suaugusiųjų švietimo veiklas? 

Įvertinkite teiginį 5 balų sistemoje (1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

17. Be to, ką siūlo švietimo programos, ką jūs veikiate laisvalaikiu?  
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1) dirbu nepilnu etatu; 
2) savanoriauju; 
3) esu įsitraukęs į NVO veiklas; 
4) siūlau namų priežiūros paslaugas/pagalbą; 
5) turiu keletą užsiėmimų; 
6) kita…………………………………………………………… 

18. Įvertinkite kiekvieną teiginį 5 balų sistemoje (1 – visiškai nesutinku, 5 – 

visiškai sutinku). 

Dalyvaudamas suaugusiųjų švietimo veiklose: 1 - visiškai nesutinku, 5 – visiškai 
sutinku 

Jaučiuosi labiau pasitikintis, svarbus 1 2 3 4 5 
Geriau integruojuosi į visuomenę 1 2 3 4 5 
Nesijaučiu toks vienišas 1 2 3 4 5 
Turiu daugiau draugų 1 2 3 4 5 
Man lengviau bendrauti su kitais žmonėmis 1 2 3 4 5 
Esu optimistiškesnis 1 2 3 4 5 
Geriau prisitaikau prie pokyčių (visuomenėje, aplinkoje) 1 2 3 4 5 
Jaučiu, kad mano amžius yra prasmingas ir aš jį natūraliai 
priimu 

1 2 3 4 5 

Jaučiu, kad galiu prašyti pagalbos, kai man jos reikia 1 2 3 4 5 
Esu politiškai/visuomeniškai aktyvesnis 1 2 3 4 5 

19. Ar jūs buvote patenkintas savo gyvenimu iki tol, kol pradėjote dalyvauti 

suaugusiųjų švietimo veiklose? Įvertinkite teiginį 5 balų sistemoje (1 – 

visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

20.  Ar jūs ketinate dalyvauti suaugusiųjų švietimo veiklose ir kitais metais 

a) taip; 
b) ne; 
c) nežinau. 

Ačiū, kad skyrėte laiko atsakyti į anketos klausimus 
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Priedas Nr. 2.  

Mentorių interviu klausimai 

Gerbiamas lektoriau, 

Žinome, kad jūs dalyvaujate suaugusiųjų švietimo procese ir esate ar tikėtina būsite 

įtrauktas į vyresniųjų žmonių švietimo veiklas ateityje. Prašome atsakyti į jums 

pateiktus klausimus, kurie mums padės geriau suprasti jūsų darbo specifiką.  

Mes įsipareigojame niekam neatskleisime privačios informacijos apie jus.  

Dėkojame, kad sutinkate dalyvauti mūsų inicijuojamoje apklausoje. 

Vieta:  

Interviu pradžios laikas: 

Interviu pabaigos laikas: 

Apklausiamojo charakteristika 

Lytis: 

Amžius: 

Dirbantis/nedirbantis: 

Kokioje švietimo programoje dalyvaujate kaip lektorius?  

Požiūris į vyresnį amžių ir vyresnio amžiaus žmones 

Ką vyresnio amžiaus žmonės reiškia jums asmeniškai? 

Ką manote apie savo amžių? 

Ką turėtų vyresni žmonės veikti mūsų visuomenėje? 

Mentorystė (lektoriaus vaidmuo) 

Koks yra jūsų vaidmuo jūsų vadovaujamoje mokymo(si)mokymosi grupėje?  Ar 

galėtumėte jį apibūdinti? 

Ką mentorystė (lektoriaus vaidmuo) reiškia jums? 

Kas jums labiausiai patinka mentoriaus/lektoriaus vaidmenyje? 

Kaip jūs jaučiatės būdamas mentoriumi/lektoriumi? 
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Kaip jūs ir jūsų studentai mokotės vieni iš kitų? Ko jūs kaip mentorius/lektorius 

išmokote iš savo studentų grupės? 

Kaip mentorystė/lektoriavimas įtakojo jūsų profesinį ir asmeninį 

augimą/tobulėjimą?  

Profesinė kvalifikacija 

Kaip tobulinote savo kvalifikaciją, kad galėtumėte dirbti su savo suaugusiųjų 

studentų grupe/grupėmis?  

Dabar esate suaugusiųjų mentorius/lektorius, kaip dabar tobulinate savo 

kvalifikaciją darbui su suaugusiais? 

Kokiu būdu jūs tobulinate savo profesinės srities kvalifikaciją? 

Planavimas ir darbo organizavimas 

Kaip planuojate savo grupių veiklą? 

Kokiais būdais patys dalyviai prisideda prie grupės veikos (organizuoja edukacines 

išvykas, atsineša tekstus, informaciją, įrašus pvz.) 

Kaip jaučiatės dėl dalyvių prisidėjimo prie grupės mokymo(si) veiklos?  

Kaip jūs susitariate su savo grupe dėl mokymo(si) programos/mokymosi veiklų? 

Individualių savybių nustatymas 

Kaip atpažįstate skirtingų poreikių besimokančiuosius ir integruojate juos į 

mokymo(-si) procesą?  

Kaip keičiate grupės veiklos planą atsižvelgiant į skirtingus besimokančiųjų 

poreikius?  

Palankios darbo/mokymosi aplinkos kūrimas 

Kaip jūs įvertinate tarpasmeninius mokymo(si) grupės santykius? 

Kokia atmosfera vyrauja jūsų mokymo(si) darbo grupėje? 

Kaip tarpasmeniniai santykiai įtakoja grupės darbo/mokymo(si) procesą? 

Dėkojame už jūsų atsakymus 
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Priedas Nr. 3.  

Jungtinio tyrimo „Vyresnio amžiaus suaugusiųjų studentų charakteristika“ 

rezultatų suvestinė 

 Latvija Ispanija Slovėnija Lietuva Vidutinis 

Respondentų amžius 

40-44  5 %   1.25 % 

45-49    4 % 1.00% 

50-54 22 % 5 % 2 % 2 % 7.75 % 

55-59 8 % 17 % 4 % 2 % 7.75 % 

60-64 25 % 25 % 30 % 11 % 22.75 % 

65-69 45 % 33 % 35 % 28 % 35.25 % 

70-74  10 % 17 % 34 % 15.25 % 

75-79  5 % 9 % 19 % 8.25 % 

80-84   3 %  0.75 % 

Lytis 

Vyras 30 % 22 % 14 % 15 % 20.25 % 

Moteris 70 % 78 % 86 % 85 % 79.75 % 

Gyvena su: 

Partneriu/vyru/žmona 52 % 60 % 59 % 49 % 55.00 % 

Šeima ir vaikais 18 % 20 % 11 % 13 % 15.5 % 

Vienas 30 % 20 % 30 % 38 % 29.5 % 

Išsilavinimas 

Pradinis  5 % 1 %  1.5 % 

Vidurinis  5 % 14 % 5 % 6.00 % 

Spec. vidurinis 25 % 19 % 29 % 19 % 23.00 % 

Profesinis 5 % 33 % 8 % 13 % 14.75 % 

Aukštasis 70 % 38 % 48 % 63 % 54.75 % 

Gyvenamoji vietovė 

Miestas 65 % 82 % 72 % 85 % 76.00 % 

Kaimas 35 % 18 % 28 % 15 % 24.00 % 

Užimtumo statusas iki išėjimo į pensiją 

Vadovas/aukštos kvalifikacijos specialistas 40 % 24 % 36 % 10 % 27.50 % 

Profesinės srities darbuotojas 5 % 43 % 31 % 47 % 31.50 % 

Techninis darbuotojas/mechanikas  5 % 7 % 9 % 5.25 % 

Darbuotojas 25 % 9 % 19 % 7 % 15.00 % 

Aukštos kvalifikacijos darbuotojas 25 % 9 % 4 % 13 % 12.75 % 

Nekvalifikuotas darbininkas  5 % 2 % 7 % 3.50 % 

Bedarbis 5 % 5 % 1 % 7 % 4.50 % 

Pasitenkinimo darbu lygis (1 – labai nepatenkintas, 5 – labai patenkintas) 
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 Latvija Ispanija Slovėnija Lietuva Vidutinis 

1   2 % 2 % 1.00 % 

2 6 %  3 % 4 % 3.25 % 

3 4 % 22 % 8 % 15 % 12.25 % 

4 53 % 38 % 22 % 26 % 34.75 % 

5 37 % 40 % 65 % 53 % 48.75 % 

Buvimo pensijoje trukmė (metai) 

1-4 67 % 36 % 28 % 14 % 36.25 % 

5-9 33 % 29 % 32 % 41 % 33.75 % 

10-14   19 % 27 % 11.50 % 

15-19  4 % 13 % 14 % 7.75 % 

20-24  4 % 5 % 2 % 2.75 % 

25-29   2 % 2 % 1.00 % 

Dalyvavimas suaugusiųjų švietime prieš išeinant į pensiją 

Dažnai 49 % 30 % 39 % 44 % 40.50 % 

Retai 24 % 53 % 39 % 36 % 38.00% 

Niekada 27 % 17 % 22 % 20 % 21.50 % 

Priežastys paskatinusios dalyvauti suaugusiųjų švietime prieš išeinant į pensiją 

Noras tobulinti kvalifikaciją ir diplomą ar 

sertifikatą 

72 % 7 % 5 % 35 % 29.75 % 

Noras atnaujinti savo žinias/geriau išmokti 

dirbti 

28 % 53 % 72 % 50 % 50.75 % 

Asmeniniai interesai  40 % 22 % 15 % 19.25 % 

Priežastys trukdžiusios dalyvauti suaugusiųjų švietime prieš išeinant į pensiją 

Per daug darbo 25 % 23 % 44 % 22 % 28.50 % 

Įsipareigojimai šeimai 15 % 46 % 30 % 39 % 32.50 % 

Nepatiko programos   8 % 4 % 3.00 % 

Užsiėmimų kaina 60 %  2 % 4 % 16.50 % 

Atstumas nuo namų iki veiklų vietos  23 % 2 % 13 % 9.50 % 

Manymas, kad nesugebės mokytis   7 % 13 % 5.00 % 

Niekas netrukdė  8 % 29 % 13 % 12.50 % 

Priežastys paskatinusios dalyvauti suaugusiųjų švietimas vyresniame amžiuje (išėjus į pensiją) 

Noras įgyti naujų žinių 43 % 27 % 58 % 43 % 42.75 % 

Noras pagilinti turimas žinias  18 % 36 % 30 % 23 % 26.75 % 

Asmeninis tobulėjimas 5 % 13 % 56 % 27 % 25.25 % 

Susitikimai su naujais žmonėmis, 
bendravimas 

21 % 7 % 51 % 43 % 30.50 % 

Įveikti vienišumo jausmą  10 % 6 % 23 % 9.75 % 

Noras nuolat turėti užsiėmimą 10 % 7 % 6 % 34 % 14.25 % 

Noras kompensuoti laiką išėjus į pensiją 3 %  5 % 10 % 4.50 % 

Programos, kuriose dažniausiai dalyvauja suaugusieji 

Užsienio kalbų 43 % 66 % 55 % 6 % 42.50 % 



  

 

  Erasmus+ KA2 Nr. 2016-1-LV01-KA204-022712   68 

 Latvija Ispanija Slovėnija Lietuva Vidutinis 

Kompiuterinių įgūdžių tobulinimas 17 % 14 % 19 % 21 % 17.75 % 

Meno istorija 24 % 4 % 25 %  13.25 % 

Tapyba, keramika, sodininkystė  2 % 30 % 9 % 10.25 % 

Pilietinis švietimas  16 % 4 % 19 % 6 % 11.25 % 

Sveika gyvensena  4 % 5 % 41 % 12.50 % 

Kitos  6 % 29 % 29 % 16.00 % 

Metodai, kurie dažniausiai naudojami suaugusiųjų švietimo programose 

Diskusija 20 % 30 % 45 % 30 % 45.50 % 

Paskaita 28 % 12 % 65 % 77 % 13.00 % 

Darbas porose 13 % 15 % 10 % 14 % 12.25 % 

Mokymas(-is) bendradarbiaujant 5 % 20 % 19 % 5 % 8.00 % 

Individualus mokymas(-is) 8 % 5 % 17 % 2 % 25.25 % 

Edukacinės išvykos 3 % 3 % 46 % 49 % 8.75 % 

Projektiniai darbai 23 % 5 % 7 %  2.25 % 

Mokslinių tyrimų darbai   7 % 2 % 31.25 % 

Dalyvavimo suaugusiųjų švietimo programose dažnumas (kartai per savaitę) 

1 60 % 75 % 56 % 74 % 66.25 % 

2-3 40 % 25 % 41 % 21 % 31.75 % 

4-5   2 % 5 % 1.75 % 

Žmonės, paskatinę dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose 

Partneris 45 % 30 % 13 % 11 % 24.75 % 

Šeima/vaikai 45 % 25 % 17 % 6 % 23.25 % 

Draugai 10 % 5 % 11 % 45 % 17.75 % 

Klasiokai  2 % 3 % 2 % 1.75 % 

Niekas  38 % 67 % 38 % 35.75 % 

Suaugusiųjų švietimo programų vertinimas (1 – labai nepatenkintas, 5 – labai patenkintas) 

1  5 %   1.25 % 

2    1 % 0.25 % 

3 57 % 40 % 5 % 7 % 27.25 % 

4 10 % 27 % 33 % 39 % 27.25 % 

5 33 % 28 % 62 % 52 % 43.75 % 

Pasitenkinimas asmeniniu gyvenimu iki dalyvavimo suaugusiųjų švietimo programose 

1 33 %    8.25 % 

2 18 % 10 % 2 %  7.50 % 

3 18 % 16 % 12 % 32 % 19.50 % 

4 25 % 37 % 14 % 40 % 29.00 % 

5 6 % 37 % 72 % 28 % 35.75 % 

Užimtumas laisvalaikio metu 

Darbas nepilną darbo dieną 25 % 3 % 5 % 5 % 9.50 % 

Savanorystė  16 % 7 % 3 % 6.50 % 
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Dalyvavimas įvairių nevyriausybinių 

organizacijų veikloje 

5 % 16 % 2 %  5.75 % 

Namų priežiūros paslaugos/pagalba namuose 9 % 14 % 9 % 3 % 8.75 % 

Keletas pomėgių 28 % 44 % 52 % 73 % 49.25 % 

Kita 33 %  25 % 22 % 20.00 % 

Dalyvavimas suaugusiųjų švietimo programose kitais metais 

Taip 10 % 7 % 88 % 92 % 49.25 % 

Ne 7 % 67 % 1 %  18.75 % 

Nežinau 83 % 26 % 11 % 8 % 32.00 % 

Dalyvavimo mokymosi veiklose poveikis. Pritarimas teiginiams (1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku) 

Jaučiuosi labiau pasitikintis, svarbus 5.0 3.3 3.4 4.1 4.0 

Esu optimistiškesnis 3.7 3.9 3.7 4.0 3.8 

Jaučiu, kad galiu prašyti pagalbos, kai man jos 

reikia 
5.0 3.3 3.0 3.8 3.8 

Man lengviau bendrauti su kitais žmonėmis 3.0 3.9 3.3 4.2 3.6 

Turiu daugiau draugų 2.0 3.8 3.7 4.2 3.4 

Geriau prisitaikau prie pokyčių (visuomenėje, 

aplinkoje) 
2.1 3.7 3.3 4.1 3.3 

Jaučiu, kad mano amžius yra prasmingas ir aš 

jį natūraliai priimu 
1.0 3.2 3.7 4.4 3.1 

Geriau integruojuosi į visuomenę 2.9 3.4 1.0 4.1 2.9 

Nesijaučiu toks vienišas 1.6 3.6 1.0 4.0 2.6 

 


