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SANTRAUKA 

Pielakauskaitė K. Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. 

Kauno rajono atvejis. Magistro darbo vadovė: Prof. habil. Dr. Margarita Teresevičienė. Vytauto 

Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Švietimo akademija. Kaunas, 2019. Puslapiai - 60 

Šiame darbe nagrinėjamas pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto 

veiklą remiantis Kauno rajono atveju. Atliktas tyrimas aktualus tuo, jog Trečiojo amžiaus universitetai 

skatina žmonių pilietiškumą, kuris pasireiškia per bendruomeniškumą. Asmenys įtraukia vieni kitus į 

mokymosi procesą, tai kuria pilietiškumu pagrįsta visuomenę, per universiteto veiklas suinteresuoti 

asmenys jungiasi vieningam tikslui ir bendram viešosios gerovės kūrimui. 

Tyrimo objektas - pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. 

Tyrimo tikslas – atskleisti pagyvenusių suaugusiųjų patirtis jiems įsitraukiant ir įtraukiant kitus 

bendruomenės narius į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas.  

Vykdant tyrimą „ Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. 

Kauno rajono atvejis“ buvo atliktas 3 etapų empirinis kokybinis tyrimas. Naudotas šis metodas: 

sutelktos (fokus) grupės diskusija.  

Išvados. Išsiaiškinta, kad TAU savo veikla užtikrina pagyvenusių suaugusiųjų geresnę socialinę 

integraciją į visuomenę. Tačiau susiduriama ir su trukdžiais įsitraukti į Trečiojo amžiaus universiteto 

veiklą: suinteresuotų žmonių nežinojimas apie švietimo svarbą, nepakankamos informacijos turėjimas 

apie vykdomus užsiėmimus, prisideda prie problemų įsitraukti į veiklas, susiduriama su TAU veiklos 

sklaidos problema. Universitete ugdomas bendruomeniškumas, žmones sieja bendras tikslas – noras  

mokytis, taip jie tampa neatskiriami bendruomenės nariai, kurie užtikrina ir tolimesnį mokymąsi bei 

bendradarbiavimą tarpusavyje ir savo pilietišku pavyzdžių įtraukiant neaktyvius bendruomenės narius. 

Išaiškėjo įtaka asmeniniam tobulėjimui, savo įgytą patirtį universitete, tyrimo dalyviai, panaudojo 

įvairiose srityse. Įsitraukiant į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas tyrimo dalyvių nuomone jie patyrė 

įvairius pokyčius savo asmeniniame bet ir visuomeniniame gyvenime.  
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SUMMARY 

Pielakauskaitė K. Elderly adults' involvement in University of the Third Age activities. Case of 

Kaunas District. Master's thesis supervisor: Prof. habil. Dr. Margarita Teresevičienė. Vytautas Magnus 

University, Faculty of Social Sciences, Academy of  Education. Kaunas, 2019. Number of pages: 60 

This study examines the involvement of elderly adults in University of the Third Age activities 

based on the Kaunas District case. The carried out research is relevant to the fact that Universities of 

the Third Age encourage public spirit, which manifests itself through sociality, people involve one 

another in the learning process. This creates a society based on public spirit, interested parties unite for 

a common purpose and the overall creation of public welfare via university activities. 

Object of research – Elderly adults’ involvement in University of the Third Age activities. 

Purpose of research – uncover the experiences of elderly adults who get involved and involve 

other community members in University of the Third Age activities. 

A three-stage empirical qualitative research was carried out during the "Elderly adults' 

involvement in University of the Third Age activities. Case of Kaunas district" study. The following 

method was used: focus group discussion.  

Conclusion. It has been determined that the activities of University of the Third Age ensure 

better older adult integration into society. However, there are also the following obstacles to getting 

involved in activities of University of the Third Age: ignorance about the importance of education, lack 

of information about activities. This leads to issues with get involved in activities there is a problem 

with the dissemination of the activities of the Third Age University. The idea of community is 

developed in University. People share a common goal of learning, thus they become integral parts of 

the community and ensure further learning and cooperation among themselves, as well as involve 

inactive members of the community. Influence on personal development was also noticed, as 

experience gained at the University were used by the research participants in various fields. According 

to the participants of this study, by getting involved in University of the Third Age activities, they felt 

they had undergone various changes in their personal and social life. 
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ĮVADAS 

Pasak Lukamskienės (2013) mūsų visuomenės senėjimas Lietuvoje įtakoja pastarojo 

dešimtmečio demografinių procesų sąveika, kuri keičia gyventojų amžiaus struktūrą. 2007 m. vyresnių 

negu 60 metų šalies gyventojų buvo net 20,4 proc. Tuo tarpu praėjus penkeriems metams, 2012 m. šis 

skaičius išaugo iki 23,6 proc., tačiau 1990 m. vyresnių negu 60 m., buvo vos 16 proc., visoje Lietuvoje. 

Jeigu senėjimo procesas Lietuvoje dar spartės artimiausius keturis dešimtmečius manoma, kad 2050 m. 

daugiau nei trečdalis tai sudaro - 36,6 proc. šalies pilietis bus perkopęs 60 metų ribą. Taigi senstant 

visuomenei, reikalingas ypatingas dėmesys suaugusiųjų švietimui. Suaugusiųjų švietimas būtinas 

šiandieniniame gyvenime, nes  mokslas, ir visuomenė nuolat sparčiai tobulėja ir kinta. Suaugusieji ir 

pagyvenę žmonės turi spėti neatsilikti nuo šio spartaus visuotino kompetencijų gausėjimo bei 

tobulėjimo, šiuolaikinės technikos modernizavimo bei nuolatinės žinių ir mokslo integracijos naujumo. 

Todėl savišvieta, kitų mokymas yra neišvengiamas norint būti visaverčiu visuomenės nariu, naudotis 

mokslo bei technologijų suteikiamais privalumais. Norėdami išlikti greitai besikeičiančioje 

visuomenėje, reikalinga užtikrinti universalų ir nuolatinį mokymąsi, įtvirtinti ir atgaivinti užmirštas 

žinias ir įgūdžius. Svarbiausios reikiamos žinios – užsienio kalbų žinojimas, informacinių technologijų 

išmanymas, verslo pagrindų žinojimas, socialiniai įgūdžiai. Įgyti šių žinių, vyresnio amžiaus žmonėms 

teikia galimybę Trečiojo amžiaus universitetas. Norint žmogų laikyti kaip vertybę, bei neleisti šiai 

vertybei sužlugti būtina investuoti į žmogiškuosius išteklius, nes žmogus ir jo galimybės yra 

neišsemiami klodai. Visa tai įgyvendinti ir skatinti nenutrūkti reikalingas bendradarbiavimas tarp  

socialinių partnerių bei darbdavių. Reikiamos investicijos darbuotojų kompetencijų kėlimui, darbuotojų 

ugdymo sistemai. Suaugusiųjų švietimo skatinimas, jo plėtra tai lyg demokratiškos visuomenės 

rodiklis. Visuomenė, kuri yra tolerantiška, bendradarbiaujanti, bei pilietiškai aktyvi, supranta asmeninę  

pareiga sau ir valstybės egzistencijai. Vyresnio amžiaus asmenų mokymas reikalingas valstybei taip pat 

ir iš ekonominės pusės, kadangi išsilavinę gyventojai – sudaro sąlygas šaliai išlikti labiausiai 

išsivysčiusių valstybių Europos Sąjungos gretose. Norint įgyti trūkstamų žinių, tai galima padaryti 

Trečiojo amžiaus universitete. Tai vieta, kur galima įgyti naujų žinių ar jas pagilinti, bet ir vieta, kur 

komunikuojama, skatinamos saviraiškos galimybės, tobulėjama profesiniais, socialiniais ir asmeniniais 

interesais. 

Problema: Susijusių su suaugusiųjų mokymusi ir vyresnio amžiaus žmonėmis, tyrimu yra gan 

nemažai, tačiau konkretus su pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimo į veiklas, bei per veiklas ugdomas 
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bendruomeniškumas, toks tyrimas Kauno rajono Trečiojo amžiaus universitete nėra labai plačiai 

analizuotas. Tad nusistovėjusi nuomonė apie pagyvenusio amžiaus besimokančiuosius privalo būti 

pakeista. Visuomenėje turėtų gyventi kitoks pagyvenęs žmogus – garbingas, aktyvus, sveikas, mokantis 

komunikuoti, motyvuotas, bei gebantis motyvuoti kitus  įsitraukti į Trečiojo amžiaus universitetų veiklą 

ir siekti aukštesnių tikslų. 

Darbo naujumas. Naujumas pasireiškia tuo, jog Trečiojo amžiaus universitetai skatina 

žmonių pilietiškumą, kuris pasireiškia per bendruomeniškumą, asmenys įtraukia vieni kitus į 

mokymosi procesą, tai kuria pilietišką visuomenę, kurioje asmenys skatina vieni kitus jungtis 

bendriems tikslams. Trečiojo amžiaus universiteto yra nepriklausomi asmenys, kurių veiklos neįtakoja 

šeimos ir visuomenės dalyvavimas jų asmeniniame gyvenime. Šio universiteto bendruomenės nariai 

patys pasirenka kokioje veikloje dalyvauti, taip užtikrindami savo socialinio gyvenimo sėkmę bei 

prisideda prie universiteto bendruomenės taip užtikrinant mokymosi sklaidą jų gyvenamose 

bendruomenėse. 

Objektas: Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą. 

Tyrimo tikslas: Atskleisti pagyvenusių suaugusiųjų patirtis jiems įsitraukiant ir įtraukiant 

kitus bendruomenės narius į Trečio amžiaus universiteto veiklas.   

Tyrimo uždaviniai:  

1. Aptarti Trečiojo amžiaus universitetų vaidmenį senstančioje visuomenėje. 

2. Atskleisti kas įtakoja pagyvenusių suaugusiųjų dalyvavimą Trečiojo amžiaus universiteto 

veiklose. 

3. Išsiaiškinti Trečiojo amžiaus universiteto svarbą bendruomeniškumo skatinimui. 

4. Išryškinti įgytos patirties dalyvaujant veiklose Trečiojo amžiaus universitete svarbą 

pagyvenusiam suaugusiajam. 

Probleminiai klausimai: 

1) Kodėl pagyvenę suaugusieji įsitraukia į Trečiojo amžiaus universitetų veiklas? 

2) Kaip Trečiojo amžiaus universitetai atliepia pagyvenusių suaugusiųjų mokymosi poreikius? 
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3) Kaip dalyvaujantys asmenys skatina kitus bendruomenės narius dalyvauti mokymosi 

procese? 

4) Kuo naudingas pagyvenusiam suaugusiajam įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto 

veiklą ? 

Tyrimo metodai. Teoriniai: mokslinės literatūros analizė, išanalizuojant pagyvenusiu 

suaugusiųjų padėtį senstančioje visuomenėje, neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes, Trečiojo 

amžiaus universiteto vaidmenį neformaliame švietime. 

Empiriniai: Sutelktos (fokus) grupės interviu dalyvavo 35 informantų. Tyrimui buvo 

sutelktos 4 fokus grupės. I-oje dalyvavo 6 asmenys, II-oje- 7, III- oje - 15, IV-oje – 7. Dalyviams po 

paskaitų būdavo pasiūlyta sudalyvauti fokus grupės diskusijoje jiems aktualia tema. Dalyvavę asmenys 

nuo 60 iki 91 metų amžiaus. Diskusijos dalyviai sudarė mišrias grupes, tačiau dominavo moterys. 

Tyrimo dalyvių išsilavinimas buvo didesnis nei specialus vidurinis išsilavinimas. Taip pat dalyviai 

aktyvūs Kauno rajono trečio amžiaus universiteto studentai. Kadangi Trečiojo amžiaus universitete 

studijuoja vyresnio amžiaus asmenys, tai tiriamieji pasirinkti atitinkamo amžiaus, nesiskirstant pagal 

lytį. Pokalbio trukmės svyravo nuo 40- 60 minučių. Buvo sudarytas klausimų sąrašas, kuriuos pokalbio 

metu  užduodavau tiriamiesiems.  

Duomenų rinkimo metodas: Kokybiniu metodu surinkti duomenys yra „turtingi smulkmenų 

ir artimesni respondentų pasauliui suprasti, jų požiūriams giliau suvokti“. Šis metodas leidžia 

įvairiapusiškai pažvelgti į problemą per unikalią asmens patirtį bei tiriamą reiškinį Žydžiūnaitė ir 

Sabaliauskas (2017). Remiantis Luobikiene (2008), kokybinio tyrimo procesas vedamas kuo 

natūralesnėje aplinkoje, tyrėjas laikomas kaip instrumentas duomenų surinkimui. Tyrėjas kaupia žodine 

bei vaizdine informaciją, išklauso tyrimo informantų mintis, informaciją nagrinėja pasitelkdamas 

induktyvinį metodą. Taip pat kokybinis tyrimas susijęs su atvejo – case analize, asmens gyvenimo 

patirtimi, tam tikromis gyvenimo istorijomis, sąveikomis, akivaizdžiais pavaizduotais tikslais. 

Pasitelkus atvejo analize galima labiau įsigilinti į asmens gyvenimą bei jo patiriamas problemas.  
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1. PAGYVENĘ SUAUGUSIEJI SENSTANČIOJE  VISUOMENĖJE 

Remiantis Eurostat 2016 m., informacija mūsų šalyje pagyvenusių žmonių buvo: 60 m. – 64m. 

171648 tūkst., 65 – 69 metų – 151215 tūkst., 70 –74 metų – 124183 tūkst., 80 – 84 metų – 88119 tūkst., 

o 85m., bei vyresniųjų net – 67927 tūkstančius. 65 metų ir vyresnio amžiaus pagyvenusių asmenų 

sudarė apie 19 proc. Lietuvos piliečių. Pagyvenusios moterys aplenkė vyrus, net du kartus tai sudarė 

66,4 proc. Tai galėtų būti dėl to, jog vyrai gyvena trumpiau negu moterys. Per pastaruosius dešimt metų 

vidutinė 65m. žmonių gyvenimo trukmė padidėjo vieneriais metais. Tai įtakojo pagyvenusių asmenų 

užimtumo didėjimas: 2016 m. antrą ketvirtadalį 8,2 proc., 65 m., bei vyresni asmenys dalyvavo darbo 

rinkoje, jų užimtumo skaičius augo 1,4 procento per metus. Todėl mokymosi visą gyvenimą idėjai ir 

suaugusiųjų mokymuisi skiriamas didelis dėmesys naujuose Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo 

įstatymuose. Vyresnio amžiaus asmenų švietimo situacija lietuvoje ataskaita, (2016)  

Lietuvos pažangos ataskaitos (2015) teigimu, išsilavinusios šalies pažangos įvertinimas – 

mokymasis visą gyvenimą bei jo augimas šalyje. Norima, jog remiantis šiuo įvertinimu 2030 m. mūsų 

šalis būtų aukštesnėje nei 17 vieta tarp kitų Europos Sąjungos narių. Pasak Eurostato (2016) m.  

duomenų nuo 2005 iki 2013 m. mūsų šalyje tarp 25 ir 64 metų asmenų mokymosi visą gyvenimą 

intensyvumas kito nuo 3,9 iki 6 proc. Vis dėlto, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis jų 

vidurkis buvo tik šiek tiek didesnis  – 10,5proc. Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija(2013) 

buvo numačiusi sudaryti palankias sąlygas motyvuotai ir lygiaverčiai sistemai, kuri leistų mokytis visą 

gyvenimą. Strategijoje itin didelis dėmesys skiriamas bendruomenės  pagalbai padedant pasirinkti 

veiklos kelią bei padėti pažinti save, bei kurti mokymosi sistemą, kuri būtų labiau prieinama ir 

lankstesnė. Šiam tikslui pasiekti buvo įtrauktos kultūros įstaigos bei šalies verslo atstovai. Vyresnio 

amžiaus suaugusiųjų švietimo skatinimas (2016). 

 Volles (2016) teigė, kad pagal diskurso analizę, nuo 1960 m. iki šių dienų ženkliai pasikeitė 

praktinio mokymosi koncepcija visoje ES. Suaugusiųjų švietimas pradėtas analizuoti dar 1920 m. 

Būtent tada buvo suaugusiųjų švietimo pradžia. Ši mokymosi sistema buvo puoselėjama ir ugdoma  ir 

iki 1960 – ųjų  bei 1970-ųjų išaugto į "nuolatinį švietimą" bei "edukacinę praktiką". Dar po 10 – ies 

metų 1980m. sistema išaugo į "visą gyvenimą trunkantį mokymąsi". Šios mokymosi visą gyvenimą 

raidos metu vyko analizė bei debatai, kuriuose paprastai didžiausią vaidmenį turėjo tarptautinės 

organizacijos. Vis dėlto, nuo 1996 m. visi aktualus klausimai, susiję su mokymusi visą gyvenimą buvo 
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perleisti ES politikams. Todėl Europos Sąjungoje vykstančios diskusijos apie mokymąsi visą gyvenimą 

persipina su humanistiniais idealais, kurie tradiciškai skatino UNESCO ir OECD įvairialypę 

neoliberalią visą gyvenimą besitęsiančią mokymosi koncepciją. 

Anot autorių Grek ir Ozga, (2010), dabar Europos Sąjungos akimis visą gyvenimą trunkantis 

mokymasis tai yra tarsi priemonė pakeisti bei patobulinti nacionalines švietimo ir ugdymo sistemas, 

kurios galėtų padėti sumažinti aukštą nedarbo lygį, ugdyti inovacijų atsiradimą bei verslumą. Dažnu 

atveju kaip priemonę apžvelgti demografiją Europoje buvo naudojama mokymosi visą gyvenimą 

sąvoka. Ši sąvoka taip pat atspindėjo ir socialinę tikrovę, ir švietimo svarbą, išsaugant švietimo ir 

kultūros vertybes, normas ir bendras valdymo reikmes. Taip pat mokymosi sistema žengia link 

neoliberalumo bei būdingo ekonominio determinizmo, keičiančio pilietinės visuomenės ir valstybės 

tarpusavio santykius, tokiu būdų suteikiant  asmeniui daugiau asmeninės atsakomybės. Todėl nagrinėta 

mokymosi visą gyvenimą analizė parodė, jog visą gyvenimą trunkančio mokymosi idėjos sklaida 

užtikrina perspektyvų mokymąsi, kuris leistų užpildyti skirtingas mokymosi pozicijas. Reikalingas visų 

ES šalių suinteresuotumas nuodugniai ir įvairiapusiškai švietimo ir mokymosi sritis. Taip pat labai 

svarbu panagrinėti privatų pramonės sektorių, bei jo įtaką mokymosi visą gyvenimą raidai. Todėl yra 

itin svarbu tinkamai suvokti ir suprasti visas galimas švietimo ir mokymosi tikslų įgyvendinimo 

problemas tarp ES šalių, bei žemus rezultatus švietimo sektoriuje.  

Pasak autorės Gunder (2014) amžius – socialinė samprata, kuri apibrėžia asmens gyvenimą. 

Taigi amžius lemia žmogaus padėtį visuomenėje, jo vaidmenį tam tikrose skirtingose socialinėse 

grupėse. Autorė išskyrė bei sociologiškai suklasifikavo asmens amžių į tris kategorijas: 

1. Chronologinis amžius: dar kitaip vadinamas "kalendoriniu amžiumi", tai laiko tarpas, 

kuris skaičiuojamas nuo žmogaus gimimo. 

2. Funkcinis amžius: ši sąvoka kuris apibrėžia laikotarpį kuris prasideda nuo tada kai asmuo 

turi tam tikrą veiklą ir užima tam tikrą padėtį visuomenėje. 

3. Subjektyvus amžius: kuris nusako pagyvenusio asmens savęs suvokimą. 

Amžių klasifikuojant į kategorijas pastebimas glaudus ryšys tarp subjektyvaus ir funkcinio  

amžiaus. Autorė Gunder (2014) sudarė keturias žmogaus amžiaus kategorijas: pirmąjį, antrąjį, trečiąjį 

bei ketvirtąjį amžius. Pirmasis amžius, tai laikotarpis per kurį žmogus išgyveną priklausomybės 

laikotarpį, pradeda mokytis švietimo įstaigose, ugdymosi laikotarpiu mokomasi socialinės 
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atsakomybės, per socializaciją rengiasi priimti suaugusiojo asmens pareigas. Antrasis amžius tai 

produktyviausias amžius. Asmenys esantys šio amžiaus grupėje gyvena aktyvų gyvenimą, siekia 

karjeros aukštumų ir yra materialiai apsirūpinę. Trečias amžius išėjimas į pensiją. Autorė šį laikotarpį 

sulygina su gyvenimo viršūne. Taigi šio amžiaus grupės asmenys nebedalyvauja darbo rinkoje, jie turi 

kur kas daugiau laiko savo poreikiu tenkinimui. Ketvirtajame amžiuje atsiranda naujos priklausomybės, 

tai tarsi galutinė senatvės dalis, kai asmuo suvokia savo laikinumą ir apmąsto visą prabėgusį gyvenimą. 

Tarpas tarp trečiojo ir ketvirtojo amžiaus, vadinamas „Lasletto“. Tai asmens pasitenkinimo savo būtimi 

laikotarpis, „Lasletto“ amžius bene ryškiausias subjektyvaus amžiaus laikotarpis, nes  asmenys yra 

aktyvus socialinėje visuomenėje, net ir nedalyvaudami darbo rinkoje. Išgyvendami šį amžiaus tarpsnį 

žmonės dažnai jaučiasi vyresni ar jaunesni nei tikrasis chronologinis amžius. Toks pagyvenusių 

asmenų požiūris ženkliai įtakoja jų aktyvumą ir turi didelę reikšmę kokybiškam senėjimui, socialiniam 

pilietiškumui ir mokymuisi visą gyvenimą. 

 

2. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETŲ VAIDMUO 

NEFORMALIAJAME SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 

 

2.1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įvairovė ir galimybės 

Mokymasis apima nemažai formalaus, neformalaus mokymosi ir savišvietos veiklų, bendrųjų 

ir profesinių, į kurias suaugusieji įsitraukia baigę pirminį švietimą ir mokymus. Mokymasis visą 

gyvenimą apima mokymąsi – traktuojamą nuo gimimo iki mirties. Suaugusiųjų mokymas yra būtinas 

mokymosi visą gyvenimą tęstinumui. Spartus visuomenės senėjimas laikomas vienu iš  didžiausių 

Europos iššūkių. Daugeliui valstybių įgalinant skirtingas politikas bei švietimo reformas, 

motyvuojančias vyresnius asmenis ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje, manoma, jog per ateinančius dešimt 

metų pagyvenusio amžiaus asmenų užimtumo rodikliai sparčiai kils. Vis dėl to, daug organizacijų, 

pavyzdžiui ekonominės recesijos metu, dažnai imasi vyresniems darbuotojams ne visada palankių 

strategijų – vykdo ankstyvo išleidimo į pensiją programas. Tačiau darbdaviai gali prarasti tikrąją 

vyresnių darbuotojų vertę: žodžiais neišsakytas žinias ir dažnai egzistuojančius nepademonstruotus 

įgūdžius. Manoma, jog darbovietes palikę vyresni negu 50 m. asmenys turi menkesnę tikimybę vėl 
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įsidarbinti, nei jaunesni žmonės. Būtina imtis veiksmų skatinančių vyresnius žmones atnaujinti savo 

įgūdžius ir žinias, reikia padėti jiems vėl mokytis ir padidinti jų galimybes įsidarbinant, kad būtų 

patenkinti tiek ekonominiai, tiek asmeniniai poreikiai. Prieiga per internetą: 

(http://sidmc.org/msys/mod/page/view.php?id=61) 

Lietuvoje aptariant mokymąsi visą gyvenimą, prieinama vieninga nuomonė, jog tai – 

suaugusiųjų švietimas formalus ar neformalus. Kaip teigia Totoraitis ir Tarasevič (2009), jog formalus 

suaugusių mokymas gretinamas su suaugusių ugdymo įstaigomis ir profesinėmis mokyklomis. Tuo 

tarpu neformalus ugdymas tapatinamas – su seminarais bei darbdavių rengiamais kvalifikacijos kėlimo 

kursais. Remiantis Linkaitytės (2012), mintimi, kad iki pat 2014 metų suaugusių neformaliam ir 

neprofesiniam švietimui labai stigo šalies palaikymo. Bet 2014 metais priimtas naujausias neformalaus 

suaugusių švietimo įstatymas, kuris nustatė, kad tokio tipo profesinis ir neprofesinis švietimas gali 

vykti bet kurioje (formalaus ar neformalaus) švietimo įstaigoje. Suaugusiųjų mokymosi teoretikas 

Jarvis, (2012) pirmasis paminėjo nuolatinio mokymosi svarbą suaugusiojo švietimo kontekste. Tyrėjai 

Rogers ir Horrocks (2010), turintys daugiametę suaugusiųjų mokymo patirtį iškėlė mintį, jog nesvarbu 

kokios idėjos ar kiti variantai, iškylančioms iš skirtingų ugdymo teorijų, vadovaujamasi, bendromis 

besimokančiųjų charakteristikomis, šių dalykų išmanymas gali būti naudingas  organizuojant tam tikras 

veiklas. Autoriai Rogers ir Horrocks (2010), sudarė septynis besimokančių suaugusių bruožus kuriose 

sakoma: 

1. Dalyvaujantys mokymosi procese yra suaugę asmenys. Todėl užtikrinant efektyvesnę 

mokymosi programą, pradžioje reikia išmatuoti asmens brandą, bei visų besimokančiųjų 

savirealizaciją ir savirefleksija. Brandumą bendraujant turi demonstruoti kiekvienas įsitraukęs 

į mokymosi procesą. 

2. Dalyvaujantys nuolatiniame mokymosi procese vyresni asmenys atkakliai siekia ugdytis. 

Kryptingumas, mąstymas bei suvokimas tarp kiekvieno asmens labai individualus, tačiau 

daugelis jų noriai dalyvauja savo pokyčių labui.  

3. Kiekvienas suaugęs savo individualius gebėjimus, asmeninę istoriją, bei nuomonę. Norint  

išlaikyti mokymosi veiksmingumą reikia atrasti sąsają su besimokančiojo vertybėmis. Kai 

besimokantieji įsitraukia į kokybišką ugdymą, jų išankstinis neigiamas nusistatymas trukdo 

asmeniniam individualumui atsiskleisti, dalintis patirtimi ar savo vertybėmis.  

http://sidmc.org/msys/mod/page/view.php?id=61
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4.  Mokytis pradedama jau turint išsikeltus tikslus. Suaugusieji  mokosi pasirengę siekti savo 

tikslų, turėdami motyvacijos bei lūkesčių, tačiau dažnai skirtingus ir nesuderinamus. Tai 

priartina prie apsisprendimo ugdytis. Tai įkvepia juos ieškoti mokymosi reikšmės jų 

gyvenimui. 

5. Suaugusieji mokytis ateina turėdami labai aiškių tikslų bei norų pačiam ugdymosi 

procesui.  

6. Atsiranda noras varžytis. Dažnai suaugusieji pradeda mokytis priklausydami tam tikrai 

socialiniai grupei, kuri labai įtakoja abipusius santykius su giminaičiais, bičiuliais bei 

kolegomis. 

7. Turimi skirtingi mokymosi modeliai. Suaugusieji ateina su tikslo įgyvendinimo  vizija, 

turėdami savus norus ugdymuisi bei tobulėjimui. Mokymosi planas sukuriamas atkreipiant 

dėmesį į mėgstamą ir įsivyravusi mokymo modelį bei žanrą. 

Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos (2015) duomenis, mokymuisi visą gyvenimą idėjos 

skleidimui siekia ne vien suaugusiojo savirealizacijos ir saviugdos poreikiams patenkinti. Tai įtakoja 

šalies socialinę, ekonominę bei valstybės gyventojų progresui. Dėl to besimokančiųjų ugdymosi 

reikšmė yra itin akcentuojama Lietuvos švietimo ir visų Europos Sąjungos šalių raštuose. Strategijoje 

EUROPA 2020 yra apibrėžiami vieni iš pačių svarbiausių suaugusiųjų švietimo tikslų visam Europos 

regionui.  Pažangi bei tvari integracinio augimo strategija  turėtų teigiamai įtakoti Europos suaugusiųjų 

mokymosi darbotvarkę. Lietuvos tikslai šioje srityje apibendrinami Valstybės pažangos strategijoje 

„Lietuva 2030“, šalies ugdymo 2013–2022 metų strategijoje (2013) bei Neformaliojo suaugusiųjų švie-

timo ir išplėstinio mokymosi nutartyse (2014). Vis dėlto  mūsų šalies  suaugusiųjų dalyvavimas tokio 

pobūdžio veiklose iki šiol užėmė 21 vietą 2014 metais, tai sudarė 5 proc., deja tai vienas iš paskutiniųjų 

rezultatų tarp ES valstybių, tuo tarpu kitų šalių vidurkis 2014 metais buvo 10,7 proc. Nepaisant to, 

mūsų šalis gali sėkmingai siekti geresnių rezultatų suaugusiųjų švietimo plėtojime. Palyginus su ES 

šalimis Lietuvoje gyvena mažiausia dalis suaugusiųjų (6,6 proc.), kurie  yra įgiję žemesnį nei vidurinį 

išsilavinimą (ES šalių vidurkis – 24,8 proc.). Vis dėlto mokymo procese susiduriama ir su trukdžiais 

įkvėpti mokytis bei išsaugoti suaugusius priklausančius socialiai pažeidžiamoms grupėms. Tikėtina, 

kad suaugusiųjų mokymosi plėtotę Lietuvoje turėtų paskatinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi įstatymas, struktūrinė parama, numatomos valstybės lėšų investicijos, ir skatinamos 

naujos iniciatyvos. Pasak tarptautinio suaugusiųjų gebėjimų tyrimo PIAAC rezultatų – maždaug 

penktadalis Europos suaugusiųjų turi prastus raštingumo ir skaičiavimo, o trečdalis – silpnus 
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informacinių komunikacinių technologijų naudojimo gebėjimus. Tai sukelia šiems asmenims problemų 

ieškant norimo darbo bei trukdo dalyvauti socialiniame gyvenime. Prieiga per internetą: 

(https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Suaugusiuju-mokymasis_2015%20Nr6.pdf ) 

Lietuvos įsitraukimas į šį tyrimą bus naudingas tuo, kad suteiks galimybes plėstis suaugusiųjų 

švietimui, suteiks svarbių duomenų, leisiančių veiksmingiau planuoti mokymosi visą gyvenimą veiklas. 

Nors mūsų šalyje ir yra išplėtotas platus suaugusiųjų mokymosi galimybių tinklas, bet dar yra 

nepanaudotų galimybių plėsti suaugusiųjų švietimą lengviau prieinamomis formomis, tobulinant 

nuotolinį ir el. mokymą, švietimo ir kultūros įstaigų partnerystes, profesinio mokymo įstaigų ir 

aukštųjų mokyklų veiklą. Net apie 60 mln. eurų buvo skirta  2014 – 2016 metų neformaliajam 

suaugusiųjų švietimui vystyti. Jie buvo panaudoti sustiprinti šioms sritims: teigiamųjų mokymo 

nuostatų formavimui bei bendrų kompetencijų įgijimui, suaugusiųjų mokymosi galimybių  tiek 

profesinėse, tiek aukštosiose mokyklose plėtrai  ir finansinių, organizacinių paskatų sistemos 

suaugusiųjų mokymosi kūrimui.  

2013 m.  buvo pateikta mūsų šalies valstybinės kontrolės bei audito ataskaita. Joje teigta, jog 

savivaldybėse nepakanka neformalaus suaugusių švietimo koordinavimo ir organizavimo valstybiniu 

masteliu. Taip pat buvo teigiama, kad švietimas plėtojamas netolygiai, savivaldybėse skiriama pernelyg 

mažas dėmesys, nėra nustatyti arba blogai nustatyti prioritetai finansavimui, taip pat savivaldybėse nėra 

nuodugniai analizuojami neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikiai. Taigi, remiantis šios ataskaitos 

duomenimis - neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra mūsų šalyje nėra išplėtota, yra nerezultatyvi bei 

netolygi. Visgi 2014 metais  priėmus Lietuvos neformalaus suaugusiųjų švietimo bei tęstinio mokymo 

įstatymą atsivėrė naujos galimybės bei prielaidos plėtoti suaugusiųjų švietimo sistemą. Šiame įstatyme 

buvo numatyta koordinuoti suaugusiųjų švietimą šalies bei regionų lygmenyje. 2014 m. buvo priimtas 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo sklaidos 2014 – 2016 m. veiksmų planas. Vyresniųjų švietimas 

integruojamas į bendrą  sistemą ir tampa labai svarbia visos Lietuvos ugdymo programos dalimi. 

Švietimo bei mokslo ministerijoje veikiančiame Neformalaus švietimo skyriuje yra įrengtas švietimo ir 

informacijos centras, kuris teikia įvairiapusę pagalbą suaugusiems, konsultuoja juos švietimo 

klausimais bei bando sudaryti kuo geresnes sąlygas kuo didesnei vyresnio amžiaus gyventojų grupei 

aktyviai įsijungti į testinio mokymosi veiklas. Prieiga per internetą: 

(https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Suaugusiuju-mokymasis_2015%20Nr6.pdf ) 

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Suaugusiuju-mokymasis_2015%20Nr6.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Suaugusiuju-mokymasis_2015%20Nr6.pdf
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Neformalus suaugusiųjų švietimas gali būti lengvai prieinamas kiekvienam suaugusiam 

žmogui. Mokymosi procesams palengvinti naudojamos nuotolinio mokymosi sistemos IKT pasitelkiant 

programas EPALE bei SMIS. Šios sistemos taip pat jau yra prieinamos ir formaliojo švietimo įstaigose. 

Pagal steigėjus neformaliojo švietimo įstaigas, veikiančias mūsų šalyje, galima suskirstyti į tris dalis: 

1. fizinių asmenų iniciatyva įkurtas organizacijas; 

2. iniciatyva, kurios ėmėsi savivaldybių tarybų nariai, remiantis Lietuvos švietimo įstatymo 

nuostatomis, pagyvenusiųjų neformaliojo švietimo skatinimo veiklą prijungiant prie jau veikiančios 

organizacijos savivaldybėje; 

3. Trečiojo amžiaus universiteto idėjos sklaida atsirado mūsų šalyje veikiančių universitetų 

darbuotojų iniciatyva.  

Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą didžiausią pareigą prisiima mūsų šalies neformalaus 

suaugusių mokymo taryba, kuri savo darbais įteisina neformalaus suaugusių švietimo bei ištęstinio 

mokymo įstatymus, šalies suaugusių mokymo centrų vadovams bei Lietuvos suaugusių švietimo 

organizacijoms. Norint ištobulinti suaugusiųjų mokytojų vadybines, andragogines bei kitas šiai veiklai 

reikalingas savybes, puoselėjamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pavyzdžiui: švietimo 

bendruomenės ar kitokios krypties įstaigų ir pilietiškų draugijų. Institucijų sandrauga skatintų mainytis 

informacijomis bei įgyta patirtimi, tobulinti bei plėsti planus. Savivaldybėse visa tai suformuotu 

originalias suaugusių mokymosi tradicijas. Mokymo visą gyvenimą šalininkai siekia išplėsti suaugusių 

asmenų mokymo svarbą visoms švietimo bendruomenėms, remiantis visuomeninių organizacijų 

bendradarbiavimu Vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietimo skatinimas (2016). 

Statistikos departamento atliktame suaugusiųjų asmenų švietimo tyrime (2016), teigta, kad kas 

trečias suaugęs Lietuvos pilietis tęsė mokymąsi. Nagrinėta dėl ko suaugusieji sugrįžta į mokymosi 

sferą, kokie motyvai tai sprendžia, stumia mokytis. Rezultatai atskleidė: jog dauguma dalyvavusių 

tyrime apsisprendė kelti savo kvalifikaciją, kadangi nori kuo kompetentingiau atlikti savo dirbamą 

darbą. Kiti pateikti motyvai buvo: vadovų reikalavimas įgauti reikiamų žinių, įgyti diplomą ar kitą 

profesinį pažymėjimą, mokėti elgtis saugiai darbo rinkoje, išlaikyti galimybe pakeisti esamą profesiją, 

tarpusavio bendravimo, nuosavo verslo pradžia. 
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2.2. Trečiojo amžiaus universitetų veikla istoriniu aspektu. 

Pasak kitose šalyse paplitusios  sampratos – Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai yra pelno 

nesiekianti, savarankiška, visuomeninė, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ugdymo institucija,  kuri 

suvienija asmenis, kurie yra vyresnio amžiaus, taip pat ir sveikatos sutrikimų turinčius neįgaliuosius bei 

jų globėjus, neribojant jų išsilavinimo bei amžiaus Kalvaitis, Barauskienė ir Mačėnaitė (2014).Šiomis 

dienomis galime pažymėti, jog šios koncepcijų skirtumai labiausiai išryškėjo pačioje Trečiojo amžiaus 

universiteto vystymosi bei kūrimosi  pradžioje. Šiandien  TAU koncepcijos jau nėra nesiskiria taip 

ženkliai. Tai įtakoja tam tikri visuomenės pokyčiai - informacinė visuomenė virsta žinių visuomene, o 

ši pereina į ekonomikos žinių visuomenę. Gana ryškus pokytis TAU struktūroje yra tas, kad daugelis 

šio tipo universitetų buvo įkurti greta kitų universitetų. TAU nariams išduoti studentų pažymėjimai 

suteikia galimybę naudotis lygiai tokiomis pačiomis lengvatomis kaip ir įprastų universitetų 

studentams.  

Andriekienė ir Jatkauskienė (2010) teigė kad, kita dalis TAU yra įsikūrę tarsi savarankiškos 

organizacijos asociacijų pagrindu, kur beveik visa atsakomybė už TAU veiklą tenka ne valstybei, o 

bendruomenei. Ši asociacijų pagrindu paremta TAU struktūra labai greitai paplito visose Europos 

šalyse. Vis dėl to, XX a. Pabaigoje, devintajame dešimtmetyje pradėjo itin ryškėti konservatyvios 

nuomonės dėl TAU ryšių su kitais universitetais.  1975 metais buvo įkurtas tarptautinės TAU 

asociacijos (AIUTA) reglamentas. Pagal šį reglamentą TAU buvo vieninteliai laikomi tikraisiais 

AIUTA nariais. Tuo tarpu   tokios institucijos kaip suaugusiųjų švietimo srities mokslinių tyrimų 

centrai, tęstinio profesinio mokymo, universitetai, tęstinių studijų, regioninės suaugusiųjų švietimo 

institucijos,  ir kt. buvo laikomi asocijuotais nariais. Taip pat verta paminėti, kad TAU, kurie buvo 

įkurti prie universitetų, paprastai turi savo fakultetus, o TAU, kuriuos įkūrė ar inicijavo asociacijos, 

fakultetų neturi. Taip pat, vienas svarbiausių skirtumų tarp visų TAU institucijų pasaulyje – tai kaip yra 

inicijuojami moksliniai tyrimai. Buvo steigiami specialūs fondai, kurių paskirtis paremti TAU mokslinę 

tiriamąją  veiklą, bei patobulinti vyresniojo amžiaus žmonių gyvenimo realybę.  Vis dėlto, jeigu 

pažvelgtume skirtingų šalių TAU veiklos, modelių bei struktūros skirtumus – galima drąsiai teigti, jog 

panašumų yra kur kas daugiau nei galime numanyti. Veiklas vienija bendri tikslai, panašios misijos, 

gvildenamos tos pačios temos, susiduriama su panašiomis problemomis ir kt. Labai realu, kad tai galėtų 

sąlygoti bendri demografiniai, socialiniai bei  ekonominiai klausimai. Nors ir galima pastebėti ženklų 

žmonių gyvenimo trukmės pailgėjimą - visuomenė sensta, o gimstamumas Europoje jau kuris laikas 
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nebeauga.  Pasak Europos Komisijos prognozių – tikima, kad  jog iki 2050 m. 12 % ES gyventojų 

amžius gali būti 80 metų ir daugiau. Šios prognozės atspindi pokyčius demografinėje mūsų žemyno 

sistemoje.  Taigi Europos gyventojų amžiaus augimas turi keletą teigiamų veiksnių – žmonės gyvens 

ilgiau bei vyresnio amžiaus asmenys turės galimybę išlikti aktyvesne visuomenės dalimi. Vis dėlto 

Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonės vis dar nėra tokie aktyvūs ir nevaidina tokio svaraus visuotinio 

vaidmens, kaip tarkim vakarų Europos  valstybėse gyvenantys pagyvenę žmonės. Tai greičiausiai 

galėtų įtakoti finansinė padėtis – dažnai patenkinti būtiniausiems poreikiams trukdo pinigų stygius.  

Kyla klausimas, kaip jiems džiaugtis šviesia senatve. Dirbti? Mokytis? O gal tiesiog atsiduoti seniems 

pomėgiams? Tiems, kuriems darbas yra ne pati geriausia išeitis, reikėtų sudaryti sąlygas tobulėjimo 

siekiui. Vienas jų - Trečiojo amžiaus universitetas (TAU).  

Formosa (2011) Remiantis 2011 metų duomenimis – XX a., antrojoje pusėje  buvo labai daug 

ugdymo įstaigų, kurios rūpinosi tik vyresnio amžiaus žmonių studijų poreikių bei interesų tenkinimu. 

Taigi Trečiojo amžiaus universitetas (UhendA), tapo labai sėkminga, besirūpinančia vėlyvuoju 

mokymusi įstaiga. Visuomenę  galima būtų apibūdinti, kaip kultūrinius ir socialinius centrus, kur 

vyresnio, pensinio amžiaus asmenys  įgyja naujų žinių apie svarbius dalykus arba sutvirtina jau turimas 

žinias, bei visatai vyksta malonioje aplinkoje ir pagal lengvą bei priimtiną metodiką (Midwinter) . 

Tikslinė auditorija – žmonės vėlyvajame, trečiajame, "kuriame daugiau nebėra darbo vietų ir vaiko 

auginimo, kad galėtų vadovauti laiką, o prieš sergamumą pradedama riboti veiklą ir mirtingumas atneša 

viską iki galo". 

Kalvaitis ir kt., (2014) teigė, jog Trečio amžiaus universitetas - tarptautinė organizacija, 

skatinanti ne tik švietimą, bet ir vyresnio amžiaus žmonių tobulėjimo siekimą. Jie dar kitaip vadinami 

(U3A). Trečiojo amžiaus universitetai buvo įsteigti 1973 metais Prancūzijoje bei susieti su daugeliu 

universitetų. Toks studijų pobūdis  yra taikomas daugybėje šalių, o didžioji dauguma jų - kontinentinės 

Europos valstybių . Britaniją tokia schema pasiekė 1980 m. pradžioje, tačiau pats modelis gerokai 

skyrėsi, o ir pati schema labiau priminė tarpusavio pagalbos organizacijos veiklą. Visame pasaulyje 

vyresniojo amžiaus asmenų  mokymosi poreikiai yra analizuojami labai skirtingai. Pasak užsienio 

šaltinių – kadangi pensinio amžiaus asmenys nebeturi tiek daug įsipareigoti šeimai, jie turi daugiau 

laisvo laiko bei gali jį panaudoti prasmingai. Be įgyjamų žinių bei įgaunamų įgūdžių besimokantieji 

asmenys taip pat įgauna ir galimybę užmegzti naujas pažintis bei ryšius. Taip pat, pasak užsienio 

autorių, tokio pobūdžio „Smegenų mankšta“  yra tarytum teigiamas šalutinis poveikis vyresnio amžiaus 

žmogui.  
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Suomijos trečiojo amžiaus universitetas. Pirmasis Trečio amžiaus universitetas (UTA) Suomijoje 

įsikūrė 1985 m. Jyväskylä. Tai buvo tarsi kooperatinės įmonės tarp vasaros Jyväskylä Universiteto ir 

departamentų sveikatos mokslų bei psichologijos. Po  pusės metų panašaus pobūdžio programa pradėta 

taikyti ir  Helsinkio universitete. Šiai dienai  trečiojo amžiaus universiteto programos  jau veikia net  

devyneriuose universitetuose (Jyväskylä, Helsinkis, Oulu, Rovaniemis, Tamperėje, Joensuu, Kuopijas,  

Turku ir Vasa). 1989 metais buvo įkurta patariamoji taryba. Jos paskirtis – kontroliuoti  bei koordinuoti 

Trečiojo amžiaus universiteto paslaugas. Trečiojo amžiaus universitetas Suomijoje yra glaudi sąsaja 

tarp trečiojo amžiaus universitetų ir kitų, įprastų universitetų. Kai kurie studijų užsiėmimai vyksta 

drauge kitų universitetų užsiėmimais. Daugumos trečiojo amžiaus universitetų studijų programos yra 

organizuojamos keliuose miestuose, pvz: Jyväskylä trečiojo amžiaus universitete paskaitos yra 

dėstomos  net 8-10 miestų esančių Centrinėje Suomijoje. Suomijoje galima būtų išskirti šiuos trečiojo 

amžiaus universiteto pagrindinius principus: Švietimas visiems, Sudedamoji universiteto dalis ( 

Suomijoje trečiojo amžiaus universitetas oficialiai priskiriamas tradiciškų universiteto įstaigų. Dar 

1991 m. pavasarį Suomijoje švietimo ministerija pripažino ir patvirtino trečio pasaulio universiteto 

veiklą, kaip atviro tipo universitetinę veiklą), kooperacinis planavimas (Visus trečio amžiaus 

universiteto veiklos veiksmus planuoja dėstytojai kartu su studentais), amžius – ne rodiklis ( trečiojo 

amžiaus universiteto veikloje nėra numatytas amžiaus apribojimas), finansai (Trečiojo amžiaus 

universiteto studijos Suomijoje yra dalinai finansuojamos valstybės).  Pagrindiniais trečiojo amžiaus 

universiteto tikslai Suomijoje: palaikyti patrauklias, palankias, psichologines, geras fizines ir socialines 

sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms  studijuoti. Tokiu būdu siekti padidinti žmonių ilgaamžiškumą, 

apsaugoti juos nuo pernelyg ankstyvo senėjimo, sustiprinti šių žmonių imuninę sistemą gerinant jų 

atsparumą įvairioms ligoms, skatinti žmones visada domėtis naujovėmis, neapsileisti, skatinti žmones 

bendrauti tarpusavyje, siekiant bendro tikslo ar problemos sprendimo, skatinti lygybę tarp įvairaus 

amžiaus žmonių kartų, bei suteikti galimybę žmogui mokytis visą gyvenimą. Prieiga per internetą: 

http://http.worldu3a.org/ 

Taip pat reikėtų išskirti  Australijos trečiojo amžiaus universitetą. Šio universiteto veikla siejama 

su britų trečio amžiaus universitetų veikla ir plėtra. Australijoje Trečiojo amžiaus universitetas įsikūrė 

1984 metais. Tuo metu šioje šalyje buvo pasirinktas Kembridžo universiteto modelis. Šiuo metu 

Australijoje išvystyta virš 200 universiteto teritorijų, studijuoja virš 60 000 vyresniojo amžiaus 

studentų. Šioje šalyje trečiojo amžiaus universitetas pripažintas, taip kaip sparčiausiai auganti bei 

besivystanti studijų organizacija. Taip pat šio universiteto studentą tarpusavy palaiko  bendravimą 

http://http.worldu3a.org/
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internete, naujienlaiškiais, konferencijomis ir seminarais. Trečiojo amžiaus universitetus Australijos 

valdžia aprūpina internete įranga, kuri suteikia galimybę patogiau bendrauti. Prieiga per internetą: 

http://http.worldu3a.org/ 

Trečiojo amžiaus universitetas Didžiojoje Britanijoje Cambridge U3A suaugusiųjų švietime yra  

sukaupęs itin didelę, ilgametę patirtį. Pagrindiniai šio universiteto tikslai:, supažindinti šalies 

gyventojus  su estetinėm, kultūrinėm ir intelektinėm galimybėm bei jų verte asmeniui ir visuomenei,  

taip pat apšviesti šalies visuomenę apie faktus ir informaciją su kuria susiduriama senstant, padėti 

vyresnio amžiaus žmonėms ugdyti, plėsti bei sustiprinti savo intelektines ir  kultūrines žinias  (taip 

suteikiant vyresnio amžiaus žmonėms galimybę geriau ir patogiau jaustis visuomenėje), sukurti įstaigą, 

kurios nariai nejaustu bendravimo barjero ( tarp studentų ir dėstytojų), suorganizuoti studijų programą 

taip, kad galima būtų laisvai mokytis , nekreipiant dėmesio į kvalifikaciją ar  asmeninius, sutelkti visus 

universitetus, kad jie padėtų įtraukti ne tik noriai besimokančius vyresnio amžiaus asmenis, bet ir  tuos 

kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio i tokio pobūdžio mokymosi veiklą žvelgia skeptiškai, Skatinti 

mokslinius tyrimus  apie visuomenės senėjimo procesus, bandyti ieškoti kylančių problemų sprendimo 

būdų, skatinto tokio pobūdžio įstaigų steigimą kaimyninėse šalyse bei bendradarbiauti kartu su jomis. 

Prieiga per internetą:  (https://u3ac.org.uk/history-of-u3ac/)  

2.3. Trečiojo amžiaus universitetų vystymasis Lietuvoje 

Visuomenei senstant, nemažas dėmesys tenka vyresniojo amžiaus žmonių švietimo poreikiams 

atliepti. Viena iš galimybių pasiekti tikslą – specialių mokymosi organizacijų, skirtų vyresnio amžiaus 

žmonėms, sukūrimas. Šių specialių mokymosi įstaigų reikia todėl, jog vyresniojo amžiaus žmonės turi 

specialių poreikių. Dažniausiai jiems jau nereikia šalies pripažinto diplomo, tačiau, pagyvenę 

besimokantieji dažnai dėl savo fizinės būklės siekia kitokių reikalavimų mokymuisi – lektoriai turėtu 

komunikuoti suprantamai, aiškiai, pateikiamos medžiagos turinys negali viršyti tam tikrų normų, 

tarpusavio bendravimas tokio tipo mokymosi institucijose gali būti laisvesnis bei paprastesnis nei kitoje 

švietimo organizacijoje. Kalvaitis ir kt., (2014) 

Autoriai Sučylaitė ir kt.,(2015), Klaipėdoje atliktame tyrime kreipė dėmesį į gyvenimo 

kokybės priežastis, suinteresuotus dėl fizinės būklės bei sąsajas su kitomis įvairiomis aplinkomis: 

psichologine, kultūrine ir socialine. Ankstesnės nemažai panašumu turi ir su mokymusi, įtvirtinančiu 

aktyviai veikti gyvenime. Stengtasi išsiaiškinti, ar trečiojo amžiaus universitetas – TAU, kuris įkurtas 

http://http.worldu3a.org/
https://u3ac.org.uk/history-of-u3ac/
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vyresnio amžiaus asmenims, patenkina besimokančiųjų sociokultūrinius ir psichologinius norus, turi 

įtakos pagyvenusių suaugusiųjų gyvenimo kokybei. Ištirdami bendrą pagyvenusių asmenų sveikatos 

vertinimą Klaipėdoje, Telšiuose bei Mažeikiuose išsiaiškinta, kad mažesniuose miestuose pagyvenę 

asmenys stipriau vertina fizinę būklę nei Klaipėdos apklaustieji. Tai galima susieti su aktyvia 

universiteto veikla ir energingais studentais Telšiuose ir Mažeikiuose taip pat geresne materialine 

padėtimi mažesniuose miestuose. Autorė Jievaitienė ir kt., (2011)  atlikdama tyrimą apie pagyvenusių 

moterų gyvenimo kokybę nustatė, jog miesto moterims bendra gyvenimo kokybė tesiekė 41,4 balus ir 

buvo žemesnė, negu kaimo vietovėse esančių moterų kurių rezultatai siekė 50,1 balus. Galima prieiti 

išvados, jog miestuose pagyvenusių asmenų gyvenimo kokybė yra prastesnė. Išsiaiškinta, kad 

senėjimas paveikia visas gyvenimo sritis: psichologinę biologinę ir socialinę. Todėl lankantiesiems 

užsiėmimus TAU yra lyg fizinio aktyvumo išlaikymo pagrindas ir įsijungimas į veiklas, norint kuo 

optimalesnės besimokančiųjų savijautos gyvenime. 

 Boulton (2010) teigimu, vyresnių asmenų švietimas laikomas kaip raktas link kokybiško 

gyvenimo, visa tai susyja su aukštesnėmis perspektyvomis vadovautis savo nuomone, įveikti fizinės 

būklės bei bendravimo problemomis, semtis gilesnės patirties, mėgautis gyvenimo teikiama laime ir 

tvirčiau įsitraukti į mokymąsi kaip procesą, bei gebėti sąmoninga kryptimi pakreipti savo gyvenimą.  

Remiantis autorės tyrimo duomenimis apie mokymosi poveikį pagyvenusių suaugusiųjų gyvenimo 

kokybei galima manyti, jog studijavimas trečio amžiaus universitete tai lyg perspektyva išmokti 

nukreipti asmeninį gyvenimą geresne kryptimi, gyvent sąmoningiau, bei mokytis kontroliuoti kasdien 

patiriamus sunkumus. Lebedinskaitė (2013) atliko gyvenimo kokybės tyrimą su įvairių senelių namų 

gyventojais, kurių amžius svyruoja apytiksliai 65 – 90 metų bei vyresnių. Autorės tyrimo dalyvių 

bendras sveikatos vertinimas buvo 51 balas. Atlikto tyrimo metu išsiaiškinta, jog subjektyvus 

pagyvenusiųjų fizinės būklės vertinimas yra žymiai didesnis pavyzdžiui: Klaipėdoje siekė 59 balus o  

Mažeikiuose 71,2 balus. Todėl tyrime teigiama, jog bendra studijuojančių trečio amžiaus universitete 

žmonių fizinės būklės analizė, gerokai didesnė negu asmenų, gyvenančių senelių globos namuose ir 

dažnai apsilankančių pas pirminės sveikatos priežiūros gydytoją. Todėl galima drąsiai teigti, kad 

Trečiojo amžiaus universitetai Lietuvoje suteikia vyresnio amžiaus žmonėms galimybes toliau tobulėti, 

lavintis, siekti žinių asmeninėje, socialinėje, politinėje ir profesinėje srityse, bei išlikti kiek įmanoma 

sveikesniems. Tokio formato mokymosi institucijos Lietuvoje nėra labai senos, tačiau perspektyvios, 

nes kas metus dalyvaujančių veiklose skaičius šiose įstaigose sparčiai auga tame tarpe ir vieno iš 

pirmųjų mūsų šalies Marijampolės trečiojo amžiaus universitete. 
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 Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas – įsteigtas Vilniuje 1995 metais, dr. Medardo 

Čoboto sumanymu, planai universiteto plėtojimui imtasi rengti visose šalies savivaldybėse. 

Marijampolės kolegijoje 2005 m. kovo 1d. universiteto rektoriaus M. Čoboto liepimu duris atvėrė TAU 

Marijampolės filialas, o 2007m. gegužės 9d. universitetas įtvirtintas kaip nepriklausomas, nepelno 

siekianti institucija, vykdanti veikla visose Marijampolėje bei jos apskrityse, sujungianti vyresnius, 

turinčius negalia žmones bei globėjus, neatsižvelgiant į amžių ar išsilavinimą. Universiteto misija 

išreiškia siekį plėsti šį judėjimą su visų apskričių senjorais ir turinčiais negalia asmenimis, atkreipiant 

dėmesį į besimokančiųjų norus ir mokymosi perspektyvas. Universitetą sudaro šie fakultetai: sveiko 

gyvenimo būdo bei sielovados, užsienio kalbos, psichologijos, meno bei kultūros, politinių mokslų, 

aplinkosaugos bei namų ūkio, kompiuterinio raštingumo, kineziterapijos. Mokymasis universitete 

viename iš pasirinktų fakultetų tęsiasi dvejus metus. Mokymosi proceso dalyviams paskaitas veda 

kolegijos ar pakviesti kitų aukštųjų mokymosi įstaigų dėstytojai, garsūs žmonės, rašytojai, kultūros ir 

politikos atstovai, pašnekovai iš svetur. Praėjus dviem metams mokymosi, dalyvavimo veiklose 

įteikiami diplomai. Paskaitos  fakultetuose vyksta kartą į mėnesį. Informacinių technologijų ir užsienio 

kalbų fakultetuose paskaitos organizuojamos dažniau, nes šių dalykų programa įgyvendinama tik per 

vienus metus. Paskaitų metu vedami praktiniai užsiėmimai, paskaitos, debatai, kultūros bei sporto 

užsiėmimai, dalyvaujama parodose, organizuojamos ekskursijos ir kelionės. Marijampolės trečiojo 

amžiaus universitetą galima laikyti ir visuomeninė organizacija, nes jie savo vykdoma veiklą plečia bei 

nuolatos tobulina atkreipiant dėmesį į socialinės politikos naujumą ir gyvenimo pasikeitimus. Taip pat 

sukurtos puikios sąlygos šiltai atmosferai, bei stabiliai emocinei būklei remti, kad besimokančiuosius 

supanti aplinka taptu pagrindu link dar spartesnio tobulėjimo. Be to, TAU studentai bendrauja ir 

bendradarbiauja su kitais šalies TAU, tačiau ir užsienio švietimo asociacijomis, planuojančiomis 

neformalų suaugusių mokymą kitose valstybėse. Prieiga per internetą: (http://www.mctau.lt/). 

2.4. Trečiojo amžiaus universiteto šiuolaikinės kryptys ir įsitraukimas į 

veiklas neformaliajame suaugusiųjų švietimo kontekste 

Įvairūs švietimo teikėjai esantys Lietuvoje gali teikti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

paslaugas. Neformalaus mokymosi: įvairiapusiškos institucijos, jų pagrindas neprofesinis suaugusiųjų 

mokymas: užsienio kalbų mokymas, savirealizacijos, meniškumo skatinimo taip pat daugiafunkciniai 

centrai kaimiškose apylinkėse. Trečio amžiaus universitetai, negalia turinčių asmenų organizacijos, 

įvairios bendruomenės, nepelno siekiančios organizacijos, kultūros bei ugdymo institucijos, mokyklos 

http://www.mctau.lt/
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bei bibliotekos, muziejai visi jie gali teikti švietimo paslaugas. Vyresnio amžiaus asmenų švietimo 

situacija Lietuvoje ataskaita (2016).  

2017–2020 m., dėl mokymosi visą gyvenimą sklaidos Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 

ministras priėmė įsakymą, (2017) reglamentuoja, jog savivaldybės atstovaujama institucija – 

savivaldybių tarybos be kitų reikalavimų kuria suaugusių neformalaus švietimo planus telkiančių 

ugdymo institucijų grupes ir skelbia, jog kuriamas suaugusiųjų švietimas atitiktų asmenų norus bei 

kuriamas savarankiškas neformaliojo švietimo teikėjų tinklas, o savivaldybių vykdomosios institucijos 

– savivaldybių administracijos be kitų svarbių prievolių planuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

Šiomis dienomis sparčiai besikeičiančiai visuomenėj priklausantys suaugusieji, turi nesustoti nuolatos 

tobulėti ir mokytis, nes tik tokiu būdu galima adaptuotis prie socialinių pokyčių ir pasaulio kaitos. Taip 

pat suaugusiųjų mokymasis paremtas ir ekonomika, nes norima sukurti konkurencingą ir dinamišką, 

žiniomis puoselėjama ekonomiką.  Įsidėmėtina tai, jog reikia skatinti suaugusiųjų suinteresuotumą 

mokytis, bet reikia neužmiršti ir taip pat skatinti dalyvauti atitinkamos kvalifikacijos kėlimo švietimo 

darbuotojams. Kadangi suaugusiųjų švietėjai dažnai neužtikriną kompetentingų mokymosi paslaugų, 

tai įtakoja žemus mokymosi rezultatus. Tai galimai įtakoja nepakankamas dėmesys skiriamas 

suaugusiųjų mokymo darbuotojų pradinio parengimo turinio ir procesų nustatymams. Siekiant 

užtikrinti įsitraukimą į veiklas reikia tobulinti suaugusiųjų mokymosi kokybę. Tai turi ypatinga reikšmę 

vyresnio amžiaus suaugusiųjų švietime. Norint įgalinti kokybišką mokymąsi reikia: skatinti dalyvauti, 

reikia užtikrinti mokymosi aplinkų prieinamumą, teikti atvirojo bei nuotolinio mokymosi paslaugas 

mažai apgyvendintose bendruomenėse gyvenantiems žmonėmis, skleisti informaciją ir tam tikras 

gaires, taip pat pritaikytas mokymosi programas ir įvairiapusišką mokymosi tvarką. Vyresnio amžiaus 

suaugusiųjų mokyme dažniausiai labai vertinamas individualūs, grupiniai mokymosi organizavimo 

metodai. Tad siektina plėsti švietėjų bei kitų su vadyba susijusių darbuotojų kvalifikaciją ruošiant 

suaugusių ugdymą, skatinti tarpusavio švietimo srityje dirbančių asmenų bendradarbiavimą bei keistis 

žiniomis, didinant jų patirtį ir išsaugoti suaugusių mokymosi idėjų plėtojimą. 

Bėkšta ir kt., (2011) teigė, jog suaugusiųjų mokymosi kokybei ir tęstinumui didelę įtaką daro 

motyvacija. Priežastis mokytis dažniausiai galima sugrupuoti į tris grupes: 

1. profesinė – siejami  su darbo rinkos reikalavimais ir pasikeitimais; 

2. asmeninė – su savirealizacija ir asmeniniu tobulėjimu; 
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3. socialinė – susijusi su įsitraukimu į visuomeninį gyvenimą. 

Suaugusiųjų švietime svarbią vietą užima suaugusiųjų mokymosi motyvacija, jos lygis bei 

pobūdis. Motyvacija – tai viena iš svarbiausių asmens elgseną lemiančių dalių. Suaugusiojo noras 

mokytis apibūdinamas per individualaus tikslo užsibrėžimą, laisvos valios turėjimą bei aukštą 

savarankiškumo lygį. Įvardijami besimokančiojo mokymosi motyvai: profesiniai, asmeninis 

tobulėjimas ir socialinių ryšių palaikymas. Profesinis motyvas svarbus  jaunesnio amžiaus asmenims 

kurių amžius siekia nuo 18 – 40 metų, šie besimokantieji, dažniausiai yra tik pradedantys dirbti, siekia 

karjeros aukštumos. Motyvai asmeniniam tobulėjimui ryškesni vyresniems negu 40 metų amžiaus , tai 

įtakoja žemesnis užimtumas ir geresnės finansinės galimybės. Socialinių ryšių motyvai aprėpia 

bendravimo, socializacijos kryptis, kurios visuomenėj sudaro labai svarbu vaidmenį. Todėl visą 

gyvenimą besitęsiantis mokymasis laikomas reikiamu kiekvienam, ypač vyresnio amžiaus asmenims. 

Dalyvauti mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose darbdaviai ar aplinkiniai neskatina vyresnių 

asmenų, ir atrodo,  jog vyresnio amžiaus darbuotojai rečiau lanko mokymus. Tyrimo analizė paskelbta 

2010 metais, kuri aiškinosi vyresniojo amžiaus žmonių mokymąsi teigė, jog skirtinguose Lietuvos 

miestuose asmenys suinteresuoti mokymusi ir su dideliu noru dalyvauja užsiėmimuose. Taip pat 

ataskaitoje teigiama, kad didelė dalis apklaustųjų ateityje tikrai ketina ko nors mokytis. Tai tik įrodo, 

kad suaugusiųjų mokymasis yra labai naudingas ir būtinas vyresnio amžiaus asmenims. Prieiga per 

internetą:  (http://www.sdcentras.lt/pr_gold/gold_res_LT.pdf ). 

Anot autorės Ambrozaitienės (2014) nagrinėjant Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto 

fakultetų studentų tvarkaraščius galima teigti, kad vedamos ne tik auditorinės paskaitos, bet taip pat 

vedami įvairūs praktiniai užsiėmimai: kalbų mokymasis, dailė, rankdarbiai, tobulinami IT gebėjimai, 

istorijos paskaitos, sveikatinimo pamokos, protmūšiai, šiaurietiškasis ėjimas. Taip pat platus kokybiško 

laisvalaikio kūrimas: ekskursijos į kitas Europos šalis, savirealizacija, labdaros – paramos renginiai, 

susitikimai su įžymiais žmonėmis, sporto užsiėmimai, vakarėliai ir pan. Dalyvavimas grupinėse 

veiklose leidžia keisti idėjomis, emocijomis, bendrauti tarpusavyje, keistis požiūriais. Taigi pagrindinė 

užduotis veiklų organizatoriams ir švietėjams – kurti malonią, laisvą mokymosi atmosferą, nuolat 

skatinama kalbėtis nuoširdžiai, reaguoti  ir reflektuoti. Bet jei mokymasis nebus įvertintas darbdavių, 

bendruomenės, artimųjų ar aplinkos, manoma, jog veiklose nebus sulaukiama tiek vyresnių, tiek 

jaunesnių asmenų. Tikėjimą savimi  bei motyvaciją mokytis vėlesniame amžiuje menkina  daugelis kitų 

priežasčių. Tokios kaip: praėjęs nemenkas laikas nuo paskutinio mokymosi arba neigiamos mokymosi 

http://www.sdcentras.lt/pr_gold/gold_res_LT.pdf
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patirtys, naujų technologijų neišmanymas, įtaiga, dėl amžiaus jog mokytis yra per vėlu. Labai svarbūs 

ir mokymosi būdai, bei formos. Kas tinka vienam, dažniausiai nepriimtina kitam, tai labai individualu. 

Vieni geba savarankiškai mokytis, kiti – su artimaisiais, bendraamžiais, kiti nori susipažinti su naujais 

žmonėmis. Reikiamos ugdymosi atmosferos pritaikymas geba panaikinti nemažai trukdžių bei 

paskatinti pagyvenusių suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi veikloje. Pagyvenę asmenys kaip viena 

kliūtį įvardija  įtraukiančių paskaitų/ veiklų pasiūlos trūkumą savo aplinkinėse vietovėse.  Taip pat 

išryškėjo mintis, kad mokymasis ne visuomet yra priklausomas  nuo motyvacijos ar pasirengimo. Čia 

dominuoja studijų programų nustatymo parametrai – tai ar mokymo programos įdomios ir ar teikia, 

bent minimalią naudą. Kaip bebūtų keista tačiau darbo užmokesčio augimas, diplomo įteikimas, 

kvalifikacijos kėlimas laikomi nelabai svarbiais motyvaciniais elementais. Žemas išsilavinimas, 

nedarbas bei išėjimas į pensiją, gyvenimas atokiose, kaimo bendruomenėse – tai veiksniai, didinantys 

socialinės atskirties reiškinį. Todėl atsižvelgiant į tai švietimas, mokymasis – tampa įrankiu, žiniomis ir 

įgūdžiais, įgalintas suvaldyti socialinę atskirtį, nes tai labai svarbu šiuolaikinėje informacinėje 

visuomenėje, naujų technologijų amžiuje, kai komunikacija yra vis virtualesnė bei šaltesnė. 

2.5. Trečiojo amžiaus universitetas Kauno rajone 

1994 m. kovo 17 d. buvo  įkurtas Kauno rajono švietimo centras. Kauno rajono vadovybės  

nutarimu 2004 m. rugsėjo 2 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos nutarimu išleisti nauji švietimo 

centro įsakai, remiantis jais švietimo centras virto biudžetine savivaldybės švietimo institucija, 

organizuojančia neformalų suaugusių bei jaunuolių švietimo paslaugas – psichologinės bei pedagoginės 

pagalbos mokiniams, mokytojams bei ugdymo įstaigoms. Nuo 2007 m. centras virto Švietimo ir 

mokslo ministerijos akredituota įstaiga, įteisintas egzaminavimo ECDL centras bei gavo pažymėjimą iš 

Vidaus reikalų ministerijos leidžianti rengti valstybės tarnautojų mokymus. Nuolatiniai centro 

užsiėmimai: projektų bei naujų programų kūrimas, kvalifikacijos kėlimo kursai, metodiniai užsiėmimai 

mokytojams. Taip pat ugdymo veiklų organizavimas, informavimas bei konsultavimas Kauno rajono 

Trečio amžiaus universitete. (Kauno rajono Trečiojo amžiaus universitetas Prieiga per internetą: 

http://www.centras.krs.lt/tau/) 

Centre dirba dvylika atitinkamą išsilavinimą turinčių mokytojų, specialiojo ugdymo specialistų 

bei andragogų, pasiruošusių kompetetingai patenkinti studentų ir mokinių ugdymosi reikalavimus ir 

suteikti profesionalią pagalbą. Darbuotojai privalo vadovautis tokiomis vertybėmis kaip: paslaugumas, 

atvirumas, kūrybiškumas, tolerancija, lankstumas, inovatyvumas. Centras rengia įvairius kursus, 

http://www.centras.krs.lt/tau/
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mokymus skirtingų sričių specialistams: direktoriams, mokytojams, kultūros, sporto darbuotojams, 

apskaitininkams, administratoriams, moksleiviams, ūkininkams, virėjams ir žinoma TAU studentams. 

Kasmet centro veiklose sudalyvauja net apie 10 tūkstančių dalyvių. Švietimo centro iniciatyva sukurtos 

puikios galimybės įvairių universitetų bei kolegijų studentams atlikti studijų praktikas. Švietimo centras 

taip pat teikia maždaug 120 skirtingų patvirtintų, kvalifikuotų tobulinimosi praktikų, jos ruošiamos, 

atkreipiant dėmesį į kiekvieno suinteresuoto tobulėti norus.  

Kauno rajono savivaldybė kartu su Kauno rajono švietimo centru, siekdami paskatinti  

pagyvenusių asmenų veiklumą, domėjimąsi aplinka bei savarankiškumo išlaikymą ir užimtumą, 

įgyvendindami mokymosi visą gyvenimą idėja ir atsižvelgdami į žmonių švietimo ir mokymosi 

poreikius. Todėl nuo 2012 metų buvo įkurti Trečio amžiaus universitetų fakultetai: menų bei 

literatūros, aplinkosaugos bei namų ūkio, sveikos gyvensenos bei dvasinio tobulėjimo, šiose rajono 

seniūnijose Garliavos, Lapių, Kačerginės, Domeikavos, Zapyškio. 2013 m. spalio mėnesio įsteigtas 

Babtuose, nuo 2014 m. spalio – Neveronyse, o nuo 2015 m. Raudondvario, Ringaudų ir Vilkijos 

seniūnijose. Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) Kauno apskrities filialai yra savanoriškos 

visuomeninės organizacijas. Savo veikla siekia užtikrinti pagyvenusio amžiaus asmenų stabilesnį 

dalyvavimą visuomeninėje aplinkoje, raginti  besimokančius siekti kokybiško ir turiningo gyvenimo, 

palaikant darbines jėgas, fizinę energiją, ugdantį išprusimo bei kultūrinį lygmenį, mainantis savo 

sukauptais gyvenimiškais patyrimais. Universiteto fakultetuose šiuo metu studijuoja apie 600 

vyresniojo amžiaus žmonių. Todėl universitetas turi laikytis sau iškelto tikslo – vykdyti nepertraukiamą 

žmonių mokymąsi, skatinti bendravimą, bendradarbiavimą tarpusavyje, laisvai reikštis ir skleisti savo 

turimą patirtį. Kaip ir kituose šalyje esančiuose trečiojo amžiaus universitetuose, studentams veiklas 

veda kolegijų ar kitų aukštųjų mokyklų lektoriai, įvairių profesijų specialistai. Taip pat aktyviai vedami 

seminarai, konferencijos, protmūšiai, kultūros popietės, mankštos, konkursai, vakaronės. Kačerginės 

bei Garliavos studentai gilina anglų kalbos žinias, kuria rankdarbius, dainuoja TAU vokaliniame 

ansambliuose. Paskaitos vykdomos kartą arba du kartus per mėnesį. Prieiga per internetą: 

(http://www.centras.krs.lt/tau/) 

2.6. Bendruomeniškumo skatinimas Trečiojo amžiaus universitete 

Sparčiai besivystančią bendruomenių ir bendruomeniškumo reikiamybę atspindi vis didesnis 

joms skiriamas dėmesys: visos Europos Sąjungos, ir visų šalių narių politiniu lygmeniu akcentuojama 

bendruomenių plėtra ir socialinių paslaugų prigretinimo prie vietos bendruomenių reikiamumas. 

http://www.centras.krs.lt/tau/
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Numatytas tikslas skatina pakeisti socialinių paslaugų teikėjų vaidmenis, funkcijas ir šiai veiklai 

reikalingas kompetencijas Misiūnienė, Sadauskas (2015). Mūsų visuomenė susiduria su vis 

spartėjančiomis socialinėmis problemomis: augančia socialine diferenciacija, socialine nelygybe, žema 

ekonomika, nedarbu, rasine netolerancija, migracijos keliamomis problemomis asmeniui, ir jo šeimai ir 

žinoma bendruomenei, bendruomenių mažėjimu ir su tuo susijusiu asmens nesaugumu. Norint atrasti 

šių problemų sprendimą vis labiau minimas prevencinis darbas, bendruomenių stiprinimas ir 

bendruomeniškumo ugdymas. Norėdami veikti bendruomenėje, naudotis jos ištekliais įvairioms 

problemoms spręsti, bei patenkinti savo poreikius, labai svarbu suprasti bendruomenės sąvoka, jų tipus, 

pasidalijimų mastą. Sukurti bendruomenes galima, norint pasiekti konkrečių tikslų ar interesų. Taip pat 

reikia nepamiršti, kad bendruomenėje svarbiausi junginiai yra žmonės, vedini tų pačių interesų. 

Leliūgienė, Sadauskas (2011).  

Pasak Koncevičienės, Beržanskienės, Eidukaitienės (2013), EESRK – Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas vykdydamas Darbo tvarkos taisykles, 2012 metais sausio 19 d. nutarė 

išreikšti mintį imtis iniciatyvos dėl pagyvenusio amžiaus asmenų įnašą bendruomenės  gyvenimui ir 

dalyvavimui tame. Iniciatyvos rezultatai teigė, kad pagyvenusieji asmenys energingi, turintys jėgų ir 

gajūs bendruomenės veikėjai. Pagyvenusieji duoda daug naujų žinių, stebina savo įgūdžiais bei 

skleidžią sukautą patirti jaunesnės kartos atstovams. Įvairiapusiškai prisideda prie ekonomikos 

klestėjimo, bendruomeniškumo sklaidos, šalies istorijos išsaugojimo. Pagyvenusieji savo šeimose  

išsaugo savitarpio santykius skatina supratimą, kad reikalingiausias dalykas žmogui yra bendravimas. 

Taip pat komitetas pareiškė, jog svarbiausia pirma nepulti kreipti dėmesio į pagyvenusio žmogaus 

amžių, bet jų pajėgumo išsaugojimui ir kad tiek šalies valdžia, tiek kitos organizacijos bei socialinė 

erdvė apie tai dalintųsi tik teigiamas mintis. Pagyvenusieji asmenys, ypač nedirbantys, išėję į pensiją 

turi nemažai laisvo laiko. Tačiau reikia griauti stereotipus, kad išėjimas į pensija tai gyvenimo pabaiga 

ir pagrindinė veikla lieka televizijos žiūrėjimas, namų ruoša, bei vaikaičių priežiūra, Šaunu, jei asmuo 

turi kitokios veiklos, kuri duoda teigiamų emocijų, laimę, slopina psichologinį krūvį, stresą. 

Svarbiausias dalykas ir yra tinkamas būdas išreikšti asmens pomėgius, suinteresuotumą, kuris  suteikia 

tik pozityvių jausmų.  

Kaip teigė autoriai Misiūnienė ir Sadauskas (2015), psichologiškai žmonėms būtina draugija, 

emocinis saugumas, kurį gali suteikti priklausymas tam tikrai socialinei grupei, artimai pasaulėžiūra, 

bei elgesiu. Taigi bendruomeninės paslaugos vystomos per bendruomenės centrus, kuriuos gali lankyti 
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visi bendruomenės nariai, o juose sukurtos sąlygos skatina asmenybę atsiverti ir tobulėti. Žmonių 

visuomeninį aktyvumą gali įkvėpti asmeniniai interesai, tačiau galimi ir ryškesni įnoriai, kuriuos 

skatina bendruomeniškumo jausmas ir suvokimas, jog esi susijungęs su kitais bendruomenės nariais. 

Atsiranda socialinis poreikis kurtis bendriems tikslams ir bendrai veiklai, bendriems įsipareigojimams 

ir bendrai atsakomybei. Šinkūnienės (2012) teigimu bendruomeniškumas neatsiejamas nuo 

identiškumo, priklausomumo, emocinių santykių bei teigiamų jausmų. Išjausdami bei suprasdami 

bendruomenės sąvoka asmenys greičiau adaptuojasi, vertina ryšį su aplinkiniais, giliau suvokia dvasinę  

bei socialinę aplinkos pagalbą, trokštantis didesnio tikslo. Nemažas palaikymo jausmas iš 

bendruomenės atlieka lyg apsisaugojimą nuo pavojų ir  skatina nepasiduoti staiga pasikeitus aplinkai ar 

gyvenimui. 

Almonaitienės (2010) atlikto tyrimo metu atskleista, kad socialinė atskirtis sukelia milžiniška 

grėsmę pagyvenusio asmens fizinei bei psichinei būklei. Juk asmuo nori bendrystės su kitu asmeniu, 

nori būti mylimu bei reikalingu. Nepatenkinęs šių norų, netekę ar neturėję artimųjų, asmenys išgyveną 

vienatvę. Atskleista, kad vienatvėje gyvenę asmenys baigia gyvenimą greičiau negu tie, turi su kuo 

bendrauti. Pasak Kuzmickienės (2011), pagyvenusieji asmenys, baigę profesinę veiklą, susiduria su per 

didelio laisvo laiko kiekiu. Kokios veiklos bus imtasi senatvėje bei kaip visa tai įtakos prisitaikymą ir 

socializaciją, keičiantis aplinkai, priklausys tik nuo pačio žmogaus išsikeltų siekių, kompetetingumo, 

socialinio statuso, gyvenimo aplinkos.  

Pagal autorių Miežytės –Tijūšienės, Bulotaitės (2012) teigimą kurį skelbia EESRK, Europos 

Sąjungoje vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių yra 85 mln. Skaičiai 2060 metais išaugs net iki 151 

mln. Todėl reikia kreipti dėmesį į vyresnių asmenų ugdymą jų gebėjimus prisitaikyti bei dalyvauti 

veiklose, ne į vadinamą chronologinį amžių. Tačiau svarbiausia suvokti ir sutikti, jog nepaisant tam 

tikrų fizinių apribojimų, pagyvenusio amžiaus asmenys nori ir gali išsilaikyti energingi bei aktyvūs 

visuomenės nariai. Autorių tyrimas supažindino su mintimi, jog augant socialiniam asmens aktyvumui, 

auga ir pensinio amžiaus asmenų klestėjimas. 

Tačiau yra ir teigiami pokyčiai kaip pavyzdžiui, kai mūsų šalyje buvo įkurtas Trečiojo amžiaus 

universitetas. Universiteto veikla įgalima palankesnę pagyvenusių asmenų įsitraukimą į bendruomenės 

veiklas, kelia energingumo lygį, užtikrinant prasmingą laisvalaikį, taip išlaikant asmenų darbinius 

gebėjimus, ugdant informacijos priėmimo bei kultūros lygį, dalinantis gyvenimiška patirtimi. 

Markevičienė (2012). 
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Suaugusio pagyvenusio žmogaus mokyme viena iš svarbiausių užduočių lieka praplėsti asmens 

turimas žinias, patirtį, bet ir skatinti būti visaverčiu ir aktyviu visą savo gyvenimą. Gyvenimo kokybė 

priklauso nuo asmens fizinio aktyvumo, protiniu sugebėjimų bei šių savybių išsaugojimo senatvėje. 

Pagyvenęs  žmogus turi sugebėti puikiai jaustis savo įprastoje aplinkoje, siekdamas būti savarankišku, 

patenkinti savo kultūrinius ir dvasinius poreikius, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Pasaulis greitai 

keičiasi ir pagyvenę žmonės turi spėti su pasauliu, tai skatina juos mokytis ir neatsilikti nuo ritmo. 

  

3. TYRIMO METODOLOGIJA 

3.1 Metodika ir tyrimo organizavimas 

Siekiant baigiamojo darbo tikslo, atskleisti svarbą besimokančiajam Kauno rajono Trečiojo 

amžiaus universiteto padaliniuose, pasitelktas kokybinis tyrimas. Kurio tikslas yra ne apskaičiuoti, 

tačiau suvokti vertę, kurią asmuo apibūdina kaip socialinį fenomeną. Norint kuo aiškiau aptarti Kauno 

rajono Trečiojo amžiaus universiteto vykdomas veiklas, tyrimą galima suskirstyti į tris etapus:  

• Mokslinės literatūros analizė  

• Empirinis kokybinis tyrimas, fokus grupės.  

• Išvadų ir apibendrinimo etapas. 

Tyrimo klausimas – kuo naudingas pagyvenusiam suaugusiajam įsitraukimas į Trečiojo 

amžiaus universiteto veiklas? 

Tyrimo eiga: Norint išsiaiškinti Trečiojo amžiaus universiteto vykdomas veiklas ir 

pagyvenusių asmenų įsitraukimą į jas, naudoti šis metodas – sutelktos fokus grupės diskusija. Šį 

metodą pasirinkau dėl to, kad tai vienas iš labiausiai vartojamu metodų duomenims surinkti ir dėl to jog  

grupinės diskusijos metu žmonės laisvai reiškia savo mintis parinkta tema šiuo atveju apie įsitraukimą 

TAU vykdomą veiklą. Todėl vedant diskusijas naudojau pusiau struktūrizuotą interviu su tyrimo 

dalyviais aptarėm jau numatytus klausimus, panaudojau ir kelis papildomus klausimus. Klausimai 

diskusijai išplaukė iš teorinio pagrindimo. Kuriuos sugrupavau į keturias temas:  

• Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto vykdomos veiklos pagyvenusiems asmenims;  
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• Pagyvenusių asmenų galimybės įsitraukti į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas; 

• Bendruomeniškumo skatinimas dalyvaujant veiklose; 

• Trečiojo amžiaus universiteto veiklų įtaka pagyvenusiam asmeniui. 

Tyrimo imtis: Tyrimas buvo atliktas 2018 metų lapkričio mėnesį, bei 2019 metų kovo 

mėnesį, trijuose Kauno rajono TAU filialuose : Vilkijos, Kačerginės, Ežerėlio. Sutelktos (fokus) grupės 

interviu dalyvavo 35 informantų. Tyrimui buvo sutelktos 4 fokus grupės. I-oje dalyvavo 6 asmenys, II-

oje- 7, III- oje - 15, IV-oje – 7. Tyrimui suformuluoti klausimai – gairės, orientuotos į tyrimo tikslą – 

nustatyti  Kauno rajono TAU mokymosi poreikius ir parengti rekomendacijas šių poreikių tenkinimui. 

Fokus grupės diskusija sudaryta iš 9 klausimų (žr. priedas nr. 1). 

Tyrimo etika: Tyrimas buvo atliktas laikantis visų reikiamų etikos reikalavimų. Diskusijos 

dalyviai tyrime dalyvavo noriai bei savanoriškai. Pradedant vesti fokus grupes diskusijos pradžioje 

dalyvaujantiems asmenims buvo atskleista darbo tema, tikslai ir uždaviniai. Užtikrintas dalyvių 

konfidencialumas, paaiškinta jog dalyvavimas yra anonimiškas, dalyvių asmeninė informacija tyrime 

bus pakeista. Į laikmeną įrašyta informacija niekur nebus platinama, išskyrus šį magistro darbą todėl 

interviu pradėtas įrašinėti tik leidus kiekvienam tyrimo dalyviui.  

Tyrimo ribotumas: Daugelis iš atliekamų tyrimų turi tam tikrus trūkumus ir ribotumus, tad 

tyrime gauta medžiaga parodo tik šitos surinktos diskusijos dalyvių nuomonę. Iškeltos išvados 

laikytinos tik šioms mažoms surinktoms tyrimo grupėms, todėl iškeltos išvados neturėtų apžvelgti visų 

mūsų šalies Trečiojo amžiaus universitetų padėtį. 

Tyrimo instrumentas: Tyrimą sudarys 9 (žr. priedas nr.1) tyrimo klausimai, kuriais bus 

siekiama išsiaiškinti kuo daugiau informacijos apie Kauno rajone TAU vykdomą  švietimo naudą 

besimokančiajam vyresnio amžiaus asmeniui. Kokiomis priemonėmis vykdoma veikla, kaip trijuose 

TAU padaliniuose stengiamasi įtraukti į veiklas.  

3.2 Fokus grupės tyrimo metodas 

Teorinėje darbo dalyje buvo pristatomas pagyvenusio suaugusiojo vieta visuomenėje, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo reikšmė,  bei Trečiojo amžiaus universitetų apžvalga plačiu mastu. 

Analizuojant mokslinę literatūra paaiškėjo, kad mokymasis gali teigiamai atsiliepti vyresnio amžiaus 

asmeniui, jo socialiniai gerovei. Pabrėžtas suaugusiųjų mokymosi reikiamumas, socialinis poreikis 
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sąlygoja norą mokytis. Norint aiškesnio suvokimo, kokios veiklos yra organizuojamos teorinėje dalyje 

pateikta Trečiojo amžiaus universiteto sampratos, išsiaiškinta Trečiojo amžiaus universiteto svarbą 

besimokančiajam. Tiriamojoje darbo dalyje bus supažindinta su Kauno Trečiojo amžiaus universiteto 

veikla bei svarba besimokančiajam.  Universiteto organizuojama veikla parodė kitokias pagyvenusio 

suaugusiojo besimokančiojo puses. Dalyvaujantys veiklose studentai paneigia išankstines nuomones 

apie save kaip apie pagyvenusius neturinčius energijos asmenis. Tad norint giliau išplėsti šį tyrimą bus 

naudojamas kokybinis fokus grupės tyrimas.  

Fokus grupė – fokusuota, susitelkta į tam tikrą temą platesniu ar siauresniu mastu. Diskusinė 

grupė – parengtos nedidelės grupelės asmenų pokalbis ar diskusija. 

Diskusija fokus grupėje – vienas iš greičiausių įvertinimo technikų, kuri suteikia nemažai 

informacijos. Diskusijos metu dalyviai visas savo mintis išreiškia drąsiai, dalyvių atsakymai nėra 

įspraudžiami į jokius rėmus (kaip tai dažnai įvyksta anketuojant ar imant interviu), galima koreguoti 

pokalbio temas, diskusiją nukreipti reikiama linkme (norint išgauti atsakymus į užduodamus 

klausimus).  

Fokus grupės – tai viena iš populiariausių kokybinių tyrimų metodų. Fokus grupių metodas 

remiasi interviu, kuris vedamas ne su vienu žmogumi, o didesne grupe asmenų, kurie yra socialiai 

panašūs Luobikienė (2010). Ši grupinė diskusija pravedama moderatoriaus pagal numatytą pokalbio 

planą. Fokus grupę vidutiniškai sudaro 6 – 10 žmonių, pasirinktų pagal tikslinius konkretaus tyrimo 

uždavinius. Grupės dalyvių skaičius pagrįstas tuo, jog dalyvaujant mažesniam žmonių skaičiui sunku 

diskutuoti reikiama tema, diskusija greitai išblėsta. Bet esant per dideliam dalyvių skaičiui, 

nepanaudojamos visos galimybės išreikšti savo nuomonę ir pradedama veikti ne su pilna grupe, o tik  

dalimi, taip įvyksta grupės skilimas. Grupės dydis reikia pasirinkti nuo mums reikiamo rezultato ar 

norime naujų idėjų, ar išsamių nuomonių diskutuojamu klausimu Luobikienė (2010). 

Fokus grupėje tyrėjas veikia labiau kaip moderatorius (diskusijos vedėjas) arba skatintojas 

pasisakyti. Reikia skatinti, reguliuoti, patarti grupei jos tarpusavio sąveikoje ir fiksuoti duomenis. 

Moderatorius pateikia klausimus, patikslina atsakymus į juos, skatina neaktyvių dalyvių įsitraukimą į 

diskusiją ir sustabdo aktyviuosius. Moderatoriui keliami reikšmingi reikalavimai: suvokimas ir 

mokėjimas dirbti su grupe, kuri dažnai nukrypsta nuo diskusijų objekto, gebėjimas klausytis bei 

nukreipti diskusiją reikiama linkme. Optimaliausia fokus grupės trukmė yra 1,5 – 2h. Jauki tarpusavio 

bendravimo atmosfera, išlaikoma moderatoriaus, skatina atsiverti grupės dalyvių įpročiams, 

įsitikinimams, požiūriams, preferencijoms, pomėgiams, asociacijoms. Fokus grupės leidžia giliau 
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įsisąmoninti į mąstymo struktūras, sąmonės srautus, išsiaiškinti paslėptus poreikius. Fokus grupių 

duomenims netaikomi kai kurie kiekybiniai parametrai:  reprezentatyvumo reikalavimai, nevertinama 

statistinė paklaida. Svarbiausias yra turinio gilumas, išsamumas ir interpretacija, bet ne statistinė 

analizė. Fokus grupės tyrimas dažniausiai atliekamas kabinete, su garso įrašymo technika. Surinkus 

reikiamus duomenis, įrašai perklausomi, analizuojami, interpretuojami bei daromos išvados. 

Luobikienė (2010). 

3.3 Fokus grupės tyrimo vykdymo aprašas 

Kadangi atlieku tyrimą Kauno rajono Trečiojo amžiaus universitetuose su pagyvenusio 

amžiaus asmenimis, organizuojant fokus grupes, pirmiausia išsiunčiau prašymus į skirtingus Kauno 

rajone esančius TAU fakultetus. Dėl leidimo rengti fokus grupes į mano prašymą atsiliepė 4 fakultetai. 

Dalyviai po paskaitų būdavo pakviesti sudalyvauti pokalbyje. Dalyvavę asmenys nuo 60 iki 91 metų 

amžiaus. Diskusijos dalyviai sudarė mišrias grupes, tačiau dominavo moterys. Tyrime dalyvavo 

asmenys turintys didesnį negu vidurinis išsilavinimas tarp jų buvo: dėstytojų, menininku, inžinierių, 

mokytojų, rašytojų, taip pat jie aktyvūs Kauno rajono TAU studentai. Kadangi Trečiojo amžiaus 

universitete studijuoja vyresnio amžiaus asmenys, tai tiriamieji pasirinkti atitinkamo amžiaus, 

nesiskirstant pagal lytį. Pokalbio trukmės svyravo nuo 40- 60 minučių. Buvo sudarytas klausimų 

sąrašas, kuriuos pokalbio metu  užduodavau tiriamiesiems.   

Darbo fokus grupėje planas:  

1.Trumpas moderatoriaus prisistatymas.  

2.Tikslo pristatymas. Dalyviams trumpai paaiškinama tyrimo svarba. Pabrėžiama, kad labai 

svarbi kiekvieno  nuomonė.  

3.Supažindinama, kur bus panaudoti diskusijos rezultatai.  

4.Gaunamas sutikimas, ar sutinka, kad diskusija bus įrašinėjama.  

5.Dalyviams patariama, kad nebūtina  pasakoti apie save. Jei pažįsta kitus bendraminčius, su 

kuriais dalinasi nagrinėjamos problemos klausimu, tad gali papasakoti ir apie jų problemas.  

6. Aptariamos diskusijos taisyklės – kalbėti po vieną, bus išklausomas kiekvienas.  

7. Pirmieji 2 klausimai buvo numatyti: „1.Kada pradėjote dalyvauti TAU veiklose?? „Kokias 

paskaitas (užsiėmimus, fakultetą) lankote? Kaip dažnai?.“ Tolimesni klausimai šiek tiek priklauso nuo 

diskusijos eigos, dalyvių aktyvumo, nes grupėje nebūtinai turi būti diskutuojama visais paruoštais 

klausimais. 
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8. Moderatorius seka diskusiją, stengiasi įtraukti ir tylesnius dalyvius. Jų klausiama: „O kaip 

jūs manote? Ar sutinkate su kitų nuomone, o gal turite savo pastebėjimų?“ ir pan.   

Moderavimo veiksmai:  

• Trumpai pažymima, prie ko reikia sugrįžti  diskusijos metu;  

• Stebima diskusijos dalyvių kūno kalba, siekiant suprasti, kada tylesni grupės nariai yra 

pasiruošę pasisakyti;    

• Einant prie kito klausimo, daromas trumpas įvykusios diskusijos apibendrinimas, išskiriant 

svarbiausius dalykus. 

Diskusijos užbaigimas:   

• Baigiamas dalyvių žodis.  

• Padėka visai dalyvavusiai grupei ir primenama, kaip jų atsakymai bus panaudoti. 

Duomenų rinkimas:  

• Garso įrašai.  

• Užrašų vedimas diskusijos metu. 

Duomenų analizė ir apibendrinimas:  

1. Garso įrašų perklausa, interpretavimas ir analizė;  

2. Įrašų tekstų atrinkimas pagal tyrimo klausimus;   

3. Apibendrinimas. 

 

3.4 Fokus grupės tyrimo privalumai ir trūkumai 

Fokus grupės privalumai. Dalyviai vienas su kitu konfrontuoja tiesiogiai. Tarp nepažįstamų 

žmonių grupinės diskusijos metu vyksta galima išskirti du procesus: grupės susijungimas ir 

skirstymasis. Pradžioje dalyviai stengiasi susiburti į vieną grupę, bet po to ji suskyla į mažesnes 

grupeles. Skilimo etapas atsiskleidžia nuomonių skirtumus. Fokus grupės metodas skatina sukurti 

jaukesnę atmosferą, kuri leistu asmeniui jaustis gerai, reiškiant savo mintis. Per trumpą laiką galima 

sužinoti daug informacijos, apklausti daug žmonių. Moderatorius turi patikslinti ir siekti suprasti bet 

kurio dalyvio atsakymus. Fokus grupėse išvados kiekvieno dalyvaujančio lengvai suvokiamos bei 

informatyvios. Rezultatai išgaunami greitai. 

Fokus grupės trūkumai: vienas iš svarbiausių tai – ribotas respondentų skaičius, todėl dažnai iš 

diskusijoje dalyvaujančių dalyvių nuomonių sunku susidaryti viziją nagrinėjama tema. Antroji 

problema – lyderio iškilimas, kuris primeta savo nuomone kitiems respondentams, kurie dažniausiai 
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seka primesta nuomone. Todėl  moderatorius turi gebėti kontroliuoti panašius procesus, tačiau jų 

dažnai išvengti neįmanoma. Dar vienas trūkumas – laikas. Jei 6 žmonių grupėje diskusija trunka apie 

1,5 valandas, tai vienam žmogui tenka tik 15 minučių. Toks laiko tarpas apsunkina rūpimų klausimų 

aptarimą. Galima pamatyti ir atsakymų tendencingumą. Pasitaiko atveju kada dalyviai, suvokdami, 

kokio atsakymo iš jų norima, gali kalbėti nenuoširdžiai. Todėl dalyviai gali sakyti tai, ką moderatorius 

nori iš jų išgauti. Tad norint gilesnių atsakymų gali tekti užduoti dar kelis papildomus klausimus 

Žukauskienė (2010). 

4. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

Atliekant fokus grupes darbo uždavinys buvo išsiaiškinti Pagyvenusių asmenų priežastis 

įsitraukiant į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas, su kokiomis kliūtimis susiduriama norint įsitraukti, 

taip pat kaip mokymasis TAU kuria bendruomenę, ir kokia nauda mokymasis teikia asmens 

socialiniam bei asmeniniam gyvenimui, tad  noriu pristatyti su tuo susijusius rezultatus. Fokus grupėje 

diskusija buvo įrašinėjama, o vėliau visi pokalbiai transkribuoti iš garso failo į tekstą, o iš jų gautus 

apibendrinimus išskaidžiau į temas – kategorijas, o kategorijas į dar smulkesnes subkategorijas.  

Tiriamųjų charakteristika: fokus grupės interviu dalyvavo 35 informantai. Tyrimui buvo 

sutelktos 4 fokus grupės. I-oje dalyvavo 6 asmenys, II-oje- 7, III- oje - 15, IV-oje – 7. Dalyvavę 

asmenys buvo nuo 60 iki 91 metų amžiaus. Diskusijos dalyviai sudarė mišrias grupes, tačiau dominavo 

moterys. Tyrimą sudarė 30 moterų bei 5 vyrai. Tyrime dalyvavo asmenys turintys ne žemesnį, nei 

specialųjį vidurinį išsilavinimą ir yra aktyvūs Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto studentai. 

4.1 Trečiojo amžiaus universiteto įtraukiančios veiklos 

Tyrimo metu išsiaiškinta, kaip asmenys atrado Trečiojo amžiaus universitetą, kiek laiko 

dalyvauja šioje veikloje,  kaip įsitraukia į veiklas, kaip aktyviai dalyvauja užsiėmimuose ir kokias 

veiklas siūlo Kauno rajono TAU pagyvenusiam besimokančiajam. (žr. 1 lentelę). 

Lentelė 1. Kauno rajono TAU vykdomos veiklos pagyvenusiems asmenims 

Kategorija Subkategorija Pagrindiniai teiginiai Interviu citatos 

Trečiojo 

amžiaus 

1.TAU 

atradimas 

• Mokymasis visą 

gyvenimą 

“Šiaip studijuoju vos ne visą 

gyvenimą, <…>o dabar tai kaip 
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universiteto 

įtraukiančios 

veiklos. 

• Motyvacija 

mokymuisi 

• Nepertraukiamas 

universiteto 

lankymas 

 

laisvalaikis jau ketvirti metai kaip 

studijuoju čia.” 

“2012 spalio prieš 7 metus <…> 

labai seniai jau.” “Ketvirtus metus, 

va taip varom ir varom kaip 

prasidėjo čia veiklos ir negalim 

sustot atrodo.” 

 „lektorė paskaitė paskaitą apie 

Trečiojo amžiaus universitetą, 

tiesiog mes kalbėjom ir ji mus taip 

užkabino tai jau keturi metai kai 

mokaus“  

 2.Dalyvavimas 

paskaitose. 

• Įsitraukimas į veiklas 

• Patinkančių veiklų 

atsirinkimas 

 

“Kas organizuojama viską 

stengiamės lankyt, kaip sakant 

išnaudot visas galimybes…” 

“Man tai labiausiai patiko 

susitikimai su aktoriais, knygų 

pristatymai” 

„Aš stengiuosi atrinkti kuo daugiau 

veiklų dalyvauju visokiuose 

atidarymuose, mane net kvietė ir 

bendradarbiauti viename 

projekte...“ 

“…noras save realizuoti išėjus 

užtarnauto poilsio.” 

“Kelionės, man tai kelionės 

labiausiai į Rygą važiavom, 

Klaipėda, Olandiją, juk gali tokios 

galimybės nebesulaukt jau.“ 

 3.Rengiamos 

veiklos TAU. 

• Fizinis aktyvumas 

• Sveikatos išlaikymas 

„Va kad ir ta fizinio paskaita du 

kart savaitei ten mankštos, bet 
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• Meninė veikla 

• Socialinė 

atsakomybė 

• Projektinė veikla 

 

nulėkėm kartu su žmona tai tik 

dviese buvom,  bet paskaitose kitas 

moteriškes paraginau ir kitą syk jau 

žiūriu pusę salės, po mankštos ir 

patiko ir viską, ir kitą kart žiūrim, 

kad tik vietos būtų, nes salė atrodo 

užsikimš.” 

„aš dalyvauju tuose sporto 

renginiuose pas save kaime, ten taip 

pat organizuoja sporto veiklas, nes 

man nepatogu važinėt tai pas mus 

bendruomenei atvažiuoja trenerė, o 

kitą kart per projektorių 

sportuojam“ 

“Per meno paskaitas numegztas 

kojines paaukojome Kalėdinėje 

akcijoje, ir mūsų moterys numezgė 

daugiausiai kojinių. “ 

 

Bendraujant išaiškėjo, kad visi informantai studijuoja jau ne pirmus metus: „lektorė paskaitė 

paskaitą apie Trečiojo amžiaus universitetą, tiesiog mes kalbėjom ir ji mus taip užkabino tai jau keturi 

metai kai mokaus“. Iš to galima spręsti, kad veikla vykdoma  TAU įtraukia asmenis  ne laikinai o ilgam 

kelerių metų mokymosi procesui. Asmenys pabaigę dvejus metus, vėl stoja į TAU iš naujo, taip 

sudarydami mokymosi tęstinumą. TAU plėtodamas visa gyvenimą mokymosi sklaidą leidžia suvokti, 

kad pagyvenusieji yra aktyvūs intelektualiu, fiziniu, bei socialiu lygmeniu. “2012 spalio prieš 7 metus 

<…> labai seniai jau.” 

Trečiojo amžiaus universitete yra vykdoma mokymosi visą gyvenimą plėtotė. Dalyviai 

mokymąsi lygina kaip su laisvalaikio praleidimo forma, tai rodo jų intelektualumą, bei kokybiško 

laisvalaikio praleidimo paieškas. Tęsiant pokalbį išryškėjo mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaida.  

„Šiaip studijuoju vos ne visą gyvenimą, <…> o dabar tai kaip laisvalaikis jau ketvirti metai kaip 

studijuoju čia.”  
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Intelektualųjį pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimą į veiklas įrodo aktyvus dalyvavimas 

įvairiuose Kauno rajono TAU organizuojamuose užsiėmimuose, besimokantys asmenys išnaudoja visas 

jiems TAU teikiamas mokymosi galimybes. “Kas organizuojama viską stengiamės lankyt, kaip sakant 

išnaudot visas galimybes…” 

Užsiėmimų formos labai įvairios: paskaitos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, protmūšiai, 

ekskursijos, išvykos, įtraukimas į rajone vykdomą veiklą, pokalbiai su garsiais asmenimis, politikais, 

rašytojais, teatro žvaigždėmis, gydytojais, muzikantais, lankymasis parodose, spektakliuose, įvairiuose 

kultūriniuose renginiuose. Užsiėmimai fakultetuose formuojami atsižvelgiant į auditoriją. “Man tai 

labiausiai patiko susitikimai su aktoriais, knygų pristatymai” 

Taip pat Kauno rajono senjorų veiklumą parodo aktyvus dalyvavimas projektuose su kitais 

Trečiojo amžiaus universitetais, galimybė dalintis patirtimi, sukauptų žinių sklaida. „Aš stengiuosi 

atrinkti kuo daugiau veiklų dalyvauju visokiuose atidarymuose, mane net kvietė ir bendradarbiauti 

viename projekte...“ Išryškėjo mintis, jog daugelyje TAU organizuojamuose veiklose, švietime ir 

projektinėje veikloje pagyvenusieji įsitraukia tikrai energingai. TAU dirba jau daugybe metų, tai tik 

patvirtina, kad universitetas ir turėtų būti ta vieta, kur žmonės turėtų galimybe save realizuoti. Sulaukę 

pensinio amžiaus nebedalyvaujantys darbo rinkoje žmonės nenori būti atskirti nuo visuomenės. 

“…noras save realizuoti išėjus užtarnauto poilsio.” Žmonės išdirbę visą savo gyvenimą, bei galiausiai 

pasiekė pensinio amžiaus ribą, pradeda ieškoti naujų saviraiškos būdų. 

Pagyvenusieji veiklūs ne tik intelektualiai, bet ir fiziškai, dalyvauja kartu su šeimos nariais, 

sutuoktiniais, savo pavyzdžių studijuojantys asmenys įtraukia ir skatina kitus universiteto 

bendruomenės narius įsitraukti į veiklas. „Va kad ir ta fizinio paskaita du kart savaitei ten mankštos, 

bet nulėkėm kartu su žmona tai tik dviese buvom,  bet paskaitose kitas moteriškes paraginau ir kitą syk 

jau žiūriu pusę salės, po mankštos ir patiko ir viską, ir kitą kart žiūrim, kad tik vietos būtų, nes salė 

atrodo užsikimš.”  

 Pagyvenusieji bando išlaikyti savo aktyvumą, gerindami savo fizinę būklę. Jaustis energingais 

bei laisvais nuo aplinkiniu, taip išlaikydami savo autonomiškumo jausmą, jog dar sugeba dalyvauti 

fizinės jėgos reikalaujančiose veiklose yra fiziškai aktyvus ir geba sveikai gyventi. Būtent dėl šių 

priežasčių studentai renkasi Sveikatos bei Fizinio aktyvumo fakultetų organizuojamus užsiėmimus. „aš 

dalyvauju tuose sporto renginiuose pas save kaime, ten taip pat organizuoja sporto veiklas, nes man 

nepatogu važinėt tai pas mus bendruomenei atvažiuoja trenerė, o kitą kart per projektorių 
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sportuojam“. Besimokantieji lanko mokymus apie sveikatos išlaikymą vyresniame amžiuje: sportuoja, 

energingai mankštinasi, lanko baseiną, dalyvauja sporto renginiuose, mokosi įvairių sporto šakų. 

 “Kelionės, man tai kelionės labiausiai į Rygą važiavom, Klaipėda, Olandiją, juk gali tokios 

galimybės nebesulaukt jau.” Fizinis aktyvumas atsiskleidžia ir keliaujant remiantis informantės 

nuomone, pagyvenusieji asmenys džiaugiasi turėdami galimybę keliauti. Pasak informantės, mokslo 

metų eigoje jos į ekskursijas jau buvo išvykę net daugiau negu 3 kartus, taip pat džiaugiasi TAU jiems 

suteikiamomis galimybėmis pažinti naujas kultūras, atrasti vietoves, susipažinti su naujais žmonėmis. 

Tai patvirtina autoriaus Boulton (2010) autoriaus mintys, kad keliaudami žmonės atranda naujų potyrių 

susipažįsta su naujomis kultūromis, gilinamos istorijos žinios realiai susipažįstama su objektais apie 

kuriuos buvo mokomasi, atrandami nauji pomėgiai. Lankydami kitas šalis pagyvenusieji aktyviai 

gyvena bei išlaiko aktyvumą. Taigi būti fiziškai aktyviam yra itin svarbu norint sumažinti sveikatos 

problemas, bei užtikrinti sėkmingą senėjimą.  

Pokalbio metu išaiškėjo, kad norą gyventi aktyviai įmanoma išreikšti, ne vien užsiimant fizine 

veikla, tačiau dainuojant  ugdant savo meninius gebėjimus. Formuojasi požiūris, kad pagyvenęs 

besimokantis asmuo, geba įsisavinti naujų žinių, siekia kokybiškai bei aktyviai gyventi, būti visaverte 

bendruomenės dalimi. Tai įrodo Kauno rajono Vilkijos  TAU besimokantieji, kurie išreiškia save 

dainuodami ansamblyje, su kuriuo vykdo aktyvią veiklą pasirodo įvairiuose renginiuose, bendruomenės 

šventėse, taip pat keliauja po visą Lietuvą. „Su savo ansamblių važiavom ir į Lapes, Garliavą dainuot 

nu ir atrodo menkniekis, bet kultūriniesi, tai suteikia mums džiaugsmo, smagu juk, nors toks iš manęs ir 

dainininkas, bet va kai ir man smagu ir matau kad kitiems patinka tai ir būna ta paspirtis varyt toliau 

kaip sakant. “  

“Dabar dalyvaujam Tautos namų projekte “Lietuva mano veidas“ audimo užsiėmimai vyksta. 

Kiekviena užsiėmimo metu nuaustas moters ar vyro audinys keliaus iš visos Lietuvos į viena bendrą 

austą meno kurinį.” Analizuojant mintį, buvo išsiaiškinta, jog universiteto studentai supranta, kad yra 

pilnaverčiai visuomenės veikėjai. Pagyvenusio amžiaus asmenys jaučiasi gerai, užsiimdami naudinga 

visuomenine veikla, dalyvavimas naudingoje veikloje ne tik kitiems asmenims, bet ir patiems 

studentams atneša geras emocijas. Šiuo būdų pagyvenęs žmogus skleidžia mintį, jog yra naudingas 

visos visuomenės narys. “Per meno paskaitas numegztas kojines paaukojome Kalėdinėje akcijoje, ir 

mūsų moterys numezgė daugiausiai kojinių. “ Besimokantysis prasmingai leidžia laiką. Savo veikla 

skelbia, kad yra socialiai aktyvus. Išlaiko tarpusavio santykius, šviečiasi, keičiasi sukaupta patirtimi, 
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aktyviai leidžia laiką, dalyvauja socialinėse akcijose. Konstruojama nauja žinutė, jog pagyvenęs asmuo 

yra aktyvus bei naudingas visuomenės narys.  

4.2. Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimas į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas 

Tačiau ne ką mažiau svarbesnės ir įsitraukimo priežastys, kurios svarbios sėkmingo ir 

aktyvaus dalyvavimo veiklose rodiklis, kuris taip pat rodo ir  socialinį pagyvenusio asmens aktyvumą. 

Vyresnio amžiaus asmenims aktyvumo išlaikymas visose srityse padeda susitvarkyti su patiriamomis 

problemomis bei gauti įvairiapusį palaikymą ne tik iš artimųjų, bet ir iš aplinkos. (2 lentelė). 

 

Lentelė 2. Pagyvenusių asmenų įsitraukimas į TAU veiklas 

Kategorija Subkategorija Pagrindiniai teiginiai Interviu citatos 

Pagyvenusių 

suaugusiųjų 

įsitraukimas į 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

veiklas 

1.Įsitraukimo 

priežastys 

• Nuolat dalyvaujantys 

įvairiose veiklose 

• Motyvacija 

• Noras 

• Kokybiškas laiko 

praleidimas 

“…išeini, prasiblaškai, sužinai, 

pamatai, svarbiausia visi 

panašaus amžiaus, ir kad tas 

noras mokytis vis auga su 

metais niekur nedingsta.”  

„...pradėjau domėtis tuo TAU 

matei juk kiek mūsų pilna salė, 

mačiau kaip žmonės gaudo 

kiekvieną naują žodį, kiekvieną 

kažkokia naujovę, kaip jie nori 

klausinėti, kokie jie yra 

motyvuoti, jie nesiskirsto po 

paskaitų, jie dar kažką tai nori.“ 

„Kai išeini į pensiją turi daug 

laisvo laiko ir tada pradedi 

ieškoti kur tą laiką praleisti, ne 

tik šiaip sau, bet ir kokybiškai.“ 

„Smagiau gyvent, išeini su 

nuotaika, kai būni vienas 

užsidaręs, taigi nuobodu, kiek 
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galima tą televizorių žiūrėt.“ 

2. Veiklos, kurios 

įtraukia į 

mokymosi 

procesą. 

• Aiškiai pateikta 

informacija  

• Įdomios paskaitos 

• Gyvas bendravimas 

 

„Man tai dalyvavimas 

paskaitose, įdomus žmonės 

kviečiami, tiesiog džiaugiesi 

dalyvavimu, kad gauni 

informacijos daug, kartais 

atrodo net per daug, bet kaip 

įrėminta sukonkretinta taip 

informacija atrodo daugiau 

susiguli galvoj ir po to naudos 

daugiau būna“  

„Va kad ir šiandien vykusi 

paskaita tiesiai gyvai, 

konkrečiai, sklandžiai, tas gyvas 

bendravimas, jo labiausiai 

mums reikia.“  

 

Šiai kategorijai analizuoti, galima remtis Miežytės – Tijūšienės, Bulotaitės (2012) atliktu 

tyrimu, kuris teigia, jog pagyvenusio asmens psichologinė būklė yra labai svarbi socialiniam aktyvumui 

išsaugoti. Tyrimo metu buvo atskleista, kad vyresniam žmogui, kurio aktyvumas yra aukštesnis jam kur 

kas maloniau gyventi, išlaikoma gera fizinė būklė, taip pat pozityvus požiūris į supančią aplinką. 

“…išeini, prasiblaškai, sužinai, pamatai, svarbiausia visi panašaus amžiaus, ir kad tas noras mokytis 

vis auga su metais niekur nedingsta.”  

Socialinį senjorų aktyvumą patvirtina didelis  TAU besimokančiųjų skaičius. Dideliu 

socialiniu aktyvumu galėtume laikyti pagyvenusių asmenų siekį dalyvauti įvairiose mokslinėse ir 

fizinėse veiklose bei motyvacija tobulintis. Taip pat aktyvumas atsispindi pagyvenusių žmonių 

dalyvavimu įvairaus pobūdžio akcijose, būnant aktyviais per užsiėmimus, dalyvaujant projektinėse 

veiklose. Būnant aktyviais per užsiėmimus galima atsiskleisti ir pasidalinti įgyta patirtimi tarpusavyje 

su kituose miestuose esančiais trečio amžiaus universitetais bei keliaujant. Sklandžiai vykdomas 

bendradarbiavimas tiek su mūsų šalies TAU, tiek ir su kitų šalių universitetais. „...pradėjau domėtis tuo 

TAU, matei juk kiek mūsų- pilna salė, mačiau kaip žmonės gaudo kiekvieną naują žodį, kiekvieną 
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kažkokia naujovę, kaip jie nori klausinėti, kokie jie yra motyvuoti, jie nesiskirsto po paskaitų, jie dar 

kažką tai nori.“ 

Griaunamas stereotipas apie pagyvenusį žmogų, jog norint toliau gyventi neužtenka vien tik 

būti namuose ir „džiaugtis“ vienatve. „Smagiau gyvent, išeini su nuotaika, kai būni vienas užsidaręs, 

taigi nuobodu, kiek galima tą televizorių žiūrėt.“ Išėjus į pensija gyvenimas nesustoja, kaip tik 

atsiranda laiko tam kam galbūt niekada jo neatrasdavai taip prasideda kokybiško gyvenimo  išėjus į 

pensija paieškos. „Kai išeini į pensiją turi daug laisvo laiko ir tada pradedi ieškoti kur tą laiką 

praleisti, ne tik šiaip sau, bet ir kokybiškai.“ 

Viena iš priežasčių dėl ko TAU tampa patrauklus mokymosi, naujovių, bei galimybių 

atradimo procese, tai – veiklos. Pasak informantės siūlomos paskaitos nenuobodžios, konkrečios, 

struktūruotos, lengvai įsimenama informacija, kuri pritaikyta pagal besimokančiojo norus. Galima 

teigti, kad švietimo procesas geba sudominti bet kokio amžiaus asmenį, taip galima sulaukti tikrai 

puikių rezultatų. „Man tai dalyvavimas paskaitose, įdomus žmonės kviečiami, tiesiog džiaugiesi 

dalyvavimu, kad gauni informacijos daug, kartais atrodo net per daug, bet kaip įrėminta sukonkretinta 

taip informacija atrodo daugiau susiguli galvoj ir po to naudos daugiau būna“  

Remiantis informantės teiginiu, geriausios paskaitos kuriose galima bendrauti gyvai, lektoriai 

turi kalbėti sklandžiai, konkrečiai. Taip pat išsiaiškinama, kad pagyvenusiam asmeniui labiausiai 

reikalingas gyvas bendravimas. McLeod,(2007) teigimu atsigręžiant į Maslow, poreikių piramidę 

teigiama, kad socialiniai poreikiai vieni iš svarbiausiu ir didžiąją dalį šių poreikiu užima bendravimo 

poreikis. Bendravimo trūkumas vėlesniame amžiuje stipriai išryškėję, todėl manau, jei šio poreikio 

asmuo negali patenkinti savo artimoje aplinkoje, asmeniniame gyvenime, tai TAU yra puiki vieta, 

kurioje gali įgyvendinti savo lūkesčius, bei nesijausti vienišu, užmirštu, atsiranda galimybė bendrauti, 

bei patenkinti socialinius poreikius jausti bendryste su kitais, būti bendruomenės dalimi. „Va kad ir 

šiandien vykusi paskaita tiesiai gyvai, konkrečiai, sklandžiai, tas gyvas bendravimas, jo labiausiai 

mums reikia.“  

4.2.1 Įsitraukimo į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas trukdžiai 

Kaip ir kiekvienoje veikloje pasitaiko trukdžių bei susiduriama su problemomis. Fokus grupėse 

dažnai aptartas klausimas buvo, kokios galimos problemos gali įtakoti nedalyvavimą paskaitose, kas 

prie to prisideda, galbūt tai aplinkos trikdžiai, o gal pačio asmens problemos. 
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Lentelė 3. Įsitraukimo į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas trukdžiai 

Kategorija Subkategorija Pagrindiniai teiginiai Interviu citatos 

Įsitraukimo į 

Trečiojo 

amžiaus 

universiteto 

veiklas trukdžiai 

1.Trukdžiai 

įsitraukti į 

vykdomas 

veiklas 

• Nepasitikėjimas savimi 

• Motyvacijos trūkumas 

• Nežinojimas 

• Baimė, pasyvumas 

• Bendraminčių trūkumas 

„Pasyvumas paprasčiausiai, ko 

gero reik, kad kas pastumtu 

truputį, pajudintų, mano brolis 

jaunesnis irgi paskambinu 

pasiūlau padalyvaut, tai sako ne 

jau mes visai seni, mes 

nevažiuosim. Tai aš jam ir 

sakau juk tu dar gyveni.. Taip 

atrodo pradžioj neisi, bet reik 

išdrįst ir pabandyt.“ 

„Tai žmonės dar pradžioj 

neįsivaizduoja kas čia vyksta, 

bet reik pabandyt, kai ateini čia 

pabūni tai po to tiesiog lauki tų 

paskaitų, to užimtumo “ 

„Aš pasakyčiau, gal ir atstumas 

trukdo tarkim iš aplinkiniu 

miestelių sunku atvažiuoti, dar 

baimė kitas bijo vienas eiti, 

trūksta to draugo bendraminčio 

šalia su kuriuo galėtum 

dalyvauti. Nors turim mes ir 

sąjungas ir viską, bet mieste vis 

tiek palyginus daugiau ir tų 

organizacijų ir galimybių 

užimtumui, todėl čia stengiuos 

nepraleist nei vienos 

paskaitos.“ 
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Diskutuojant su kokiais trukdžiais susiduria pagyvenę asmenys norintys pradėti dalyvauti 

veiklose su pašnekovais priėjome gan vieninga nuomone, jog pagrindinė priežastis yra žmonių 

pasyvumas, motyvacijos nebuvimas, bandymas ieškoti pasiteisinimu nedalyvauti veiklose, atsiriboti  

nuo socialinio gyvenimo išryškėja slėpimasis po savo chronologiniu amžiumi,  baimė bandyti naujus 

dalykus. „Pasyvumas paprasčiausiai, ko gero reik, kad kas pastumtu truputį, pajudintų, mano brolis 

jaunesnis irgi paskambinu pasiūlau padalyvaut, tai sako ne jau mes visai seni, mes nevažiuosim. Tai aš 

jam ir sakau juk tu dar gyveni.. Taip atrodo pradžioj neisi, bet reik išdrįst ir pabandyt.“ 

Rogers ir Horrocks (2010)  teigimu, studentas atsineša savita suvokimą apie mokymosi svarbą 

taip dalindamasis sukaupta patirtimi ir skleisdamas geras mintis. Mokymosi efektyvumui užtikrinti 

TAU organizatoriai privalo vadovautis šiomis vertybėmis. Kai vyresnio amžiaus asmenys pradeda 

mokytis turėdami neigiamą patirtį susijusią su studijų vertybėmis yra labai svarbu atsižvelgti į žmogaus 

poreikius bei jų įgyvendinimą. Todėl labai svarbu tinkamai vertinti vidines žmogaus savybes išlaikant 

žmogaus savitumą, bet kokiu atveju. “dar yra daug tokių žmonių kurie nesuvokia kad reikia tobulėti 

bet kokiame amžiuje, reikia džiaugtis, kad tu šitos brandos sulaukei, ne visi jos sulaukia, o jeigu 

sulaukei , tai reikia stengtis kuo ilgiau išlikti toje aktyvioje veikloje…” Suinteresuotų asmenų 

nežinojimas apie švietimo svarbą, nepakankamos informacijos turėjimas apie vykdomus užsiėmimus, 

prisideda prie problemų įsitraukti į veiklas, susiduriama su TAU veiklos sklaidos problema. „Tai 

žmonės dar pradžioj neįsivaizduoja kas čia vyksta, bet reik pabandyt, kai ateini čia pabūni tai po to 

tiesiog lauki tų paskaitų, to užimtumo “ 

Viena iš įvardintų problemų tai prastas susisiekimas, kaimiškose vietovėse nėra tiek daug 

veiklos bei užimtumo pagyvenusiems asmenims, norint gauti visas paslaugas neretai reikia vykti į 

miestus, tai ir yra vienas iš pagrindiniu trukdžių norint užtikrinti kokybiško gyvenimo sklaidą 

pagyvenusiam asmeniui. Socialinės atskirties mažinimui galima pasitelkti žinias bei mokymus kuriuos 

mums suteikia švietimo sistema Ambrozaitienė (2014). Informantė taip pat pamini, jog baimę įsitraukti 

skatina ir draugų ar tų pačių interesų vedinų asmenų nesuradimas, bendraminčių trūkumas. „Aš 

pasakyčiau, gal ir atstumas trukdo tarkim iš aplinkiniu miestelių sunku atvažiuoti, dar baimė kitas bijo 

vienas eiti, trūksta to draugo bendraminčio šalia su kuriuo galėtum dalyvauti. Nors turim mes ir 

sąjungas ir viską, bet mieste vis tiek palyginus daugiau ir tų organizacijų ir galimybių užimtumui, todėl 

čia stengiuos nepraleist nei vienos paskaitos.“ 

Pokalbio metu viena iš informančių išryškino, jog visi trukdžiai ir nenoras įsitraukti į veiklas 

prasideda tik nuo pačio žmogaus, asmens išankstinis nusistatymas, neigiamas požiūris, teisinimasis 
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laiko nebuvimu, apatija dalyvavime veiklose, neužtikrina sveiko, socialiai aktyvaus žmogaus 

išsaugojimo vyresniame amžiuje. Norint išvengti šių problemų informantės teigimu reikia atsisakyti 

neigiamų atsakymų, norint pokyčių reikia pradėti nuo savęs, taip pat savo pavyzdžiu motyvuoti kitus, 

kurie galbūt nori dalyvauti veiklose, bet dėl kažkokių priežasčių vengia įsitraukti. „Nu kaip pasakyti aš 

galvoju gal aš tokia natūra, bet vėlgi aš išbraukiu iš savo žodynėlio žodžius: nenoriu, neįdomu, neturiu 

laiko, negaliu, aš juos braukiu, net bijau.“ 

4.3. Bendruomeniškumo skatinimas Trečiojo amžiaus universitete 

Pokalbių metu išryškėjo mintis, kad nors ir išėjęs į pensiją pagyvenęs asmuo ir toliau nori išlikti 

svarbus šeimos bei bendruomenės narys. Pasak autoriaus Trakšelys (2014) pavyzdžiui, Trečiojo 

amžiaus universitetas, kurį lanko asmenys yra siekiantys įvairialypės pažangos. Asmenis jungia 

vieningas tikslas – noras  mokytis. Visi dalyvaujantis organizuojamose veiklose ir priimantis TAU 

nuostatus ir principus prisijungia prie šios bendruomenės. Trečiojo amžiaus universitetas, vykdydamas 

savo veiklą sudaro galimybes pagyvenusiems asmenims lengviau adaptuotis prie socialinės kaitos 

visuomenėje taip išlaikant vertybių tęstinumą šalyje. 

Lentelė 4. Bendruomeniškumo skatinimas Trečiojo amžiaus universitete 

Kategorija Subkategorija Pagrindiniai teiginiai Interviu citatos 

Bendruomeniš-

kumo 

skatinimas 

1.Bendruomen

ės narių 

įtraukimas į 

mokymosi 

procesą. 

• Bendruomeniškumas 

• Skatinimas dalyvauti 

kitus bendruomenės 

narius užsiėmimuose 

• Bendrystės jausmas 

• Socialinės atskirties 

mažinimas 

 

 

„Nu va kažkaip kažko trūko kaime 

gyvenam, tai paskaitėm skelbimą 

čia Vilkijoj, pasitarėm su drauge, 

pasiraginom vienas kitą...“ 

“... jeigu stipri bendruomenė jeigu 

grožis kažkur gimsta apačioj ir jei 

jungtųsi į vieną bendrą žiedą jūs 

pažiūrėkit kas išeitų,<...>va kad ir 

mūsų šitam mažam dalyke aš 

matau didelę prasmę, čia yra gražu 

ir mes turim jungtis ir išlaikyt šią 

mūsų gražią bendruomenę..”  

“Galėtu pagalvot, pamatyt mūsų 
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maža bendruomenė, bet laiminga, 

o kuo laimingesnės tos mažos 

bendruomenės, tuo laimingesnė 

Lietuva,  o kai žmonės laimingi jie 

ir sveikesni.” 

„...tai jei po 7metų pažiūrėkit sėdi 

žmonės ir niekur nebėga. Tai 

didelis pasiekimas, nes anksčiau po 

paskaitos visi bėgdavo o dabar po 

kiekvienos paskaitos mes 

susirenkam aptariam pasikalbam , 

atsirado tas bendrystės jausmas“. 

“Visur reikia gero „vedlio“ kur 

geras vedlys ten ir puiki 

bendruomenė..” 

 

Atsiskleidžia ir bendruomeniškumo jausmas žmonės vieni kitus motyvuoja siekti, atrasti kažką 

naujo. Veiklos, užimtumo stygius mažuose miesteliuose labai dažna problema su kuria susiduria ne tik 

jauni ar darbingo amžiaus žmonės, bet ypatingai pagyvenę asmenys, kurie dėl kokių nors priežasčių 

negali dalyvauti didmiesčių siūlomose veiklose. Todėl visi suinteresuoti  asmenis rado kelią į TAU 

ieškodami naujų galimybių, norintis praskaidrinti savo kasdienybę, taip įsitraukdami į švietimo 

procesą. „Nu va kažkaip kažko trūko kaime gyvenam, tai paskaitėm skelbimą čia Vilkijoj, pasitarėm su 

drauge, pasiraginom vienas kitą...“ 

Bendravimas tai bene pats svarbiausias poreikis kurį išreiškė TAU studijuojantys asmenys.  

Komunikuodami tarpusavyje trečio amžiaus universitetų studentai dalindamiesi gyvenimiška patirtimi 

su kitais taip išpildo savirealizacijos poreikį. Studijavimas Trečiojo amžiaus universitete pagyvenusius 

asmenis įgalina aktyviai dalyvauti bendruomeninėse veiklose.“... jeigu stipri bendruomenė jeigu grožis 

kažkur gimsta apačioj ir jei jungtųsi į vieną bendrą žiedą jūs pažiūrėkit kas išeitų,<...>va kad ir mūsų 

šitam mažam dalyke aš matau didelę prasmę, čia yra gražu ir mes turim jungtis ir išlaikyt šią mūsų 

gražią bendruomenę..”  
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Pokalbio metu plačiai aptartas ir atsiradęs bendrystės jausmas, veiklų dalyviai šiltai bendrauja po 

paskaitų, aptaria klausytą paskaitą, dalinasi mintimis, diskutuoja, tariasi dėl sekančio susitikimo. Tai 

parodo kokią galią turi bendras tikslo siekimas – šiuo atveju mokymasis ir kaip tai teigiamai veikia 

dalyvaujančius asmenis. „...tai jei po 7metų pažiūrėkit sėdi žmonės ir niekur nebėga. Tai didelis 

pasiekimas, nes anksčiau po paskaitos visi bėgdavo o dabar po kiekvienos paskaitos mes susirenkam 

aptariam pasikalbam , atsirado tas bendrystės jausmas“. 

Dromantienės, Česnuitytės (2011) teigimu aktyvumą apibūdina kaip veiklą, kuri yra 

reikšmingesnė už dalyvavimą darbo rinkoje. Taip yra todėl, kad aktyvus gyvenimo būdas prisideda prie 

reikšmingo tarpusavio santykių išlaikymo, darnos ne tik šeimoje bet ir bendruomenėje. Nors ir 

nedalyvaudamas darbo rinkoje aktyvus pagyvenęs pilietis gali suteikti visapusišką pagalbą ne tik 

šeimai, bet ir visai jį supančiai aplinkai. “Galėtu pagalvot, pamatyt mūsų maža bendruomenė, bet 

laiminga, o kuo laimingesnės tos mažos bendruomenės, tuo laimingesnė Lietuva,  o kai žmonės 

laimingi jie ir sveikesni.” 

Vedant visas fokus grupes ir  kalbant apie bendruomenę, išryškėjo vieninga mintis, jog norint 

sukurti, išlaikyti gražią, stiprią bendruomenę reikalingas puikus savo darbą išmanantis vadovas, kuris 

užtikrina kryptinga informacijos sklaidą, moka suburti kolektyvą, atsakingai rūpinasi studentais jų 

gerove. “Visur reikia gero „vedlio“ kur geras vedlys ten ir puiki bendruomenė..” 

4.4. Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimo į Trečiojo amžiaus universiteto 

vykdomas veiklas įtaka socialiniam bei asmeniniam gyvenimui 

Su grupėmis analizuojant pokyčius jų socialiniame bei asmeniniame gyvenime išryškėjo, jog 

mokymasis teigiamai veikia ir lankančių užsiėmimus tarpusavio santykius, plečia pasaulėžiūrą, skatina 

aktyvumą, pagerina netgi sveikatos būklę. Įgytos žinios universitete pritaikomos asmeniniame ir 

socialiniame gyvenime, šeimoje ar bendraujant su draugais. 

 

Lentelė 5. TAU vykdomų veiklų įtaka pagyvenusiam asmeniui 

Kategorija Subkategorija Pagrindiniai teiginiai Interviu citatos 

Pagyvenusių 

suaugusiųjų 

įsitraukimo į Trečiojo 

1. Socialinio, bei 

asmeninio 

gyvenimo 

• Konfliktų 

mažėjimas 

• Pasaulėžiūra 

 „Kol nebuvom pensininkai su 

žmona, per daug ir stumdaisi, 

ta trintis tokia buvo, tai 
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amžiaus universiteto 

vykdomas veiklas 

įtaka asmeniniam 

tobulėjimui 

 

pokyčiai lankant 

TAU. 

• Nauji draugai 

• Aktyvumas 

• Atsakomybė 

 

pavadovauji vienas kitam, o 

dabar nėr kada mokytis reik“ 

„Pasaulėžiūrą plečia, 

užimtumas ne tik, kad 

namuose sėdėt, nors aš ir taip 

aktyvi su dviračiu visur 

mėgstu važinėt, bet vis tiek va 

išeini pasižiūri,  pabendrauji 

su žmonėmis paskaitose, 

atrandi bendraminčių, 

draugų.“ 

„Atgaivino tą atsakomybės 

jausmą, žinai , kad vyks 

paskaitos tai eini ruošiesi, 

skubi, kad tik galėtum 

sudalyvaut. Sakau man tai 

smagu labiausiai keliaut 

patinka, veža visur“  

2. Įgytų žinių 

pritaikymo 

galimybės. 

• Jau turimų žinių 

gilinimas 

• Rūpinimasis savimi 

• Pokyčiai 

bendravime 

„Na man tai viskas kas su 

medicina susiję va tos 

paskaitos kai su gydytojais 

būna atrodo pagilint senas 

žinias ir naujų sužinai, kas ir 

svarbiausia pagyvenusiam juk 

sveikata jos išsaugojimas.“ 

„Vis tiek vien praprusimas, 

bet kokiu atveju, gal tom 

temom šiaip nepaskaitytum, 

bet va jau kai daugiau 

įsigilini per paskaitas tai ir su 

kaimynu padiskutuot gali.“ 
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„Aš vis ieškau kažko naujo ką 

galiu nuveikt va ir buvo 

skelbimas aš mielai į VDU 

važinėčiau anglų kalbos 

mokyčiaus“  

3. TAU plėtros 

galimybių sklaida. 

• Asmens 

dalyvavimas 

mokymosi  procese 

• Sklaida priklauso 

nuo sveikatos būklės 

• Universitetų 

atskyrimas nuo kitų 

institucijų 

„Nuo žmonių  priklauso 

viskas, va kaimynus reik 

pajudint, o čia tokiam amžiui 

ir pasišneki ir viską.“ 

„Taip  nuo žmonių, bet ir nuo 

pačio sveikatos daug 

priklauso. Bet jeigu žmogus 

juda vis tiek jis randa išeitį ir 

įsijungia į veiklas“ 

„<...kad geriau šitie 

universitetai būna, ne prie 

mokyklų, kodėl aš taip sakau? 

Dėl to, kad ten jau yra 

bendruomenė ir direktorius, 

mokytojai ir mokiniai, 

jaučiamės gal šiek tiek kaip 

vaikučiai, tokio lygio...>“ 

 

Sumažėjo tarpasmeninių konfliktų, nes nelieka laiko užsiimti netikslingu santykių aiškinimuisi, 

priekabių ieškojimui, nes nemažą dalį laiko užima mokymasis, dalyvavimas veiklose. Išanalizavus 

pokalbio metu išgirstus atsakymus galima teigti, jog įgytos patirtys TAU leidžia žmonėms lengviau 

komunikuoti, suprasti, įsigilinti, išspręsti iškilusias problemas ne tik šeimoje, bet ir bendruomenėje. 

„Kol nebuvom pensininkai su žmona, per daug ir stumdaisi, ta trintis tokia buvo, tai pavadovauji 

vienas kitam, o dabar nėr kada mokytis reik“ 

Pokalbio metu ryškėjo tai, jog šie pagyvenę asmenys griauna susidariusia neigiamą nuomonę 

apie pagyvenusį žmogų. Universitetas atskleidžia kitokia pagyvenusio žmogaus pusę, keičiasi 
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asociacijos su seno žmogaus sąvoka, kur negaliu keičia galiu, ir su įsitraukimu  į veiklas TAU. 

Atsispindi noras užtikrinti kokybišką bei visavertę senatvę. Informantės teigimu prasiplėtė draugų ir 

pažįstamų ratas, nors vieni mėgsta mokytis savarankiškai, tačiau kitiems reikia mokytis su kitais 

bendraamžiais, o kiti per mokymosi procesą nori naujų pažinčių. „Pasaulėžiūrą plečia, užimtumas ne 

tik, kad namuose sėdėt, nors aš ir taip aktyvi su dviračiu visur mėgstu važinėt, bet vis tiek va išeini 

pasižiūri,  pabendrauji su žmonėmis paskaitose, atrandi bendraminčių, draugų.“ 

Dalyvaudama vienoje iš TAU paskaitų pastebėjau, kad besimokantieji į užsiėmimą atvyksta 

pasipuošia, geros nuotaikos, motyvuoti, nes dalyvavimas užsiėmimuose jiems lyg maloniai praleistas 

laikas. Veiklose dalyvaujantys asmenys išsiskyrė savo elegantiškumu ir orumu. Studijuojančių asmenų 

ne tik išorinis, bet ir vidinis įvaizdis skelbia, kad pagyvenęs žmogus išlieka pasitempęs bei tvarkingas. 

Įsitikinti šiomis įžvalgomis galima pabendraujant su Trečio amžiaus universiteto lankytojais bei 

suprasti, kad sulaukus užtarnauto poilsio, žmogus dar turi galimybę aktyviai gyventi, mokytis, būti 

pilnaverčiu visuomenės nariu bei išlikti jaunatvišku. „Atgaivino tą atsakomybės jausmą, žinai , kad 

vyks paskaitos tai eini ruošiesi, skubi, kad tik galėtum sudalyvaut. Sakau man tai smagu labiausiai 

keliaut patinka, veža visur“  

Pokalbio metu išryškėjo, kad Trečiojo amžiaus universiteto veikla įtvirtina pagyvenusių asmenų 

įsiliejimą į bendruomenę, skatina aktyvumą, bei efektyvumą siekiant naudingo bei kokybiško 

gyvenimo. Šie siekiai palaiko žmogaus pasitikėjimą savimi, skatina užsiiminėti fizinę veikla  bei gilinti, 

tobulinti žinias. Taip ne tik įgauti naujos patirties, bet ir tuo pačiu pasidalinti su kitais esama sukaupta 

patirtimi. „Na man tai viskas kas su medicina susiję va tos paskaitos kai su gydytojais būna atrodo 

pagilint senas žinias ir naujų sužinai, kas ir svarbiausia pagyvenusiam juk sveikata jos išsaugojimas.“ 

Diskutuojant kilo mintis, kad Trečiojo amžiaus universitetą lanko brandaus amžiaus žmonės, 

kurie žino ko nori iš švietimo proceso, patys renkasi tai, kas jiems atrodo patraukliausia, reikalingiausia 

jų atžvilgiu. Visiškai nepaisant amžiaus, asmenys trykšta entuziazmu įgyti reikiamų žinių naujos kalbos 

mokymesi bei susipažinti su naujausiomis informacinėmis technologijomis, vėlgi grįžtama prie minties, 

kad mokytis niekada nevėlu. „Aš vis ieškau kažko naujo ką galiu nuveikt va ir buvo skelbimas, aš 

mielai į VDU važinėčiau anglų kalbos mokyčiaus...“  

Dalyvaujant Trečiojo amžiaus universiteto veikloje, informanto teigimu atskleista nuomonė, kad 

pagyvenę asmenys aktyviai dalyvauja universiteto veiklose, net ir nedarydami to specialiai informuoja 

visuomenę apie savo norą aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Trečiojo amžiaus universiteto 
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besimokančiųjų didžiausi lūkesčiai - panaudoti savo gaunamas žinias bendraujant su žmonėmis. 

Užsiėmimai grupėse skatina diskusijas, kuriuose žmonės gali išreikšti save, pasidalinti nuomonėmis, 

patirtimi. Veiklų organizatorių bei dėstytojų tikslas – sukurti šiltą, visiems prieinamą mokymosi 

atmosferą, kuri skatintu malonias diskusijas, gilinimąsi į save bei kitus. „Vis tiek vien praprusimas, bet 

kokiu atveju, gal tom temom šiaip nepaskaitytum, bet va jau kai daugiau įsigilini per paskaitas tai ir su 

kaimynu padiskutuot gali.“ 

Pagyvenusiam asmeniui tikėjimą savimi bei poreikį išmokti ar įgyti naujų žinių gali sumažinti 

įvairios priežastys. Tai gali įtakoti ir nuo paskutiniųjų mokymosi metų prabėgęs didelis laiko tarpsnis 

bei nepasitikėjimas savimi dėl chronologinio amžiaus baiminantis, kad jau esi per senas mokslams, kai 

kurių technologinių dalykų neišmanymas. Visa tai ir žlugdo norą mokytis. „Nuo žmonių  priklauso 

viskas, va kaimynus reik pajudint, o čia tokiam amžiui ir pasišneki ir viską.“ 

Remiantis informantės teigimu suaugusiųjų švietimo kontekste labai svarbią vietą užima 

suaugusiųjų mokymosi motyvai, jų lygis bei pobūdis, bet svarbiausia motyvacija – vienas iš 

svarbesniųjų žmogaus elgesį lemiančių veiksnių. Suaugusiųjų norą mokytis apibūdina per individualių 

tikslų turėjimą, laisvo pasirinkimo buvimą, savarankiškumo aukštą lygį ir pan.  pateikia 

besimokančiojo motyvus: profesinius, asmenybės tobulėjimo bei socialinių ryšių. (Bėkšta et. al 2011).  

„Taip  nuo žmonių, bet ir nuo pačio sveikatos daug priklauso. Bet jeigu žmogus juda vis tiek jis randa 

išeitį ir įsijungia į veiklas“ 

Pokalbio metu kilo diskusija apie Trečiojo amžiaus universitetų autonomiškumą, bei galimybes 

jį išsikovoti. Informantė pateikė svarbių teiginių apie TAU, kuriais nėra patenkinta vienas iš jų Trečiojo 

amžiaus universitetų prijungimas prie mokyklų, pokalbio metu atskleidė nepasitenkinimas, jog 

pagyvenusysis lankantis Trečiojo amžiaus universitetą, kuris įsikūręs mokykloje sulyginami su 

mokiniais, trūksta pagarbos, taip norimo studento statuso.„<...kad geriau šitie universitetai būna, ne 

prie mokyklų, kodėl aš taip sakau? Dėl to, kad ten jau yra bendruomenė ir direktorius, mokytojai ir 

mokiniai, jaučiamės gal šiek tiek kaip vaikučiai tokio lygio...>“ 
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REZULTATŲ APTARIMAS - DISKUSIJA 

Sparčiai besikeičiantis gyvenimo tempas reikalauja nuolat tobulinti savo žinias bei įgūdžius. 

Todėl šių dienų visuomenėje mokytis visą gyvenimą tampa būtinybė. Atliktas kokybinis tyrimas leido 

atskleisti pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimo į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas galimybes, bei 

pokyčius dalyvaujant veiklose. Tyrimo metu išsiaiškinta mokymosi reikšmė pagyvenusiam žmogui bei 

kiek pats asmens mokymasis įtakoja kitus ir aplinką Atlikto tyrimo rezultatus palyginti su kitų tyrėjų 

darbais, susijusiais su tuo pačiu tyrimo objektu, sudėtinga, kadangi tyrimų tokia pačia tema nėra daug. 

Yra tik panašių darbų, kuriuose galima atrasti panašumų. Surasti panašumai leidžia teigti, jog reikia 

pagyvenusius žmones įtraukti į mokymąsi, taip pat skleisti daugiau informacijos apie mokymosi 

galimybes. Nes daugelio visuomenės narių nuostatos apie pagyvenusius asmenis dažnai būna 

neigiamos, todėl dėl šių priežasčių itin didelis dėmesys pastaraisiais dešimtmečiais skiriamas 

suaugusiųjų mokymui bei ugdymui. 

 Remiantis Schmidtas – Hertha (2015) nuomone, mokymasis vyresniame amžiuje labai svarbus 

gyventojų sveikatai ir gerai savijautai, socialinei integracijai bei įsitvirtinimui visuomenėje. Tai lemia, 

kad besimokantys pagyvenusieji rečiau serga, jiems nereikia papildomų socialinių paslaugų, o pensinio 

amžiaus ribą peržengę ir toliau liekantys darbo rinkoje darbuotojai sukuria didesnę pridėtinę vertę. 

Gaila, tačiau senstant mūsų visuomenei mokymasis turėtų būti vienas iš svarbiausių prioritetų mūsų 

valstybei ir verslui, deja Lietuvoje trūksta ne tik aiškios ilgalaikės neformaliojo vyresniųjų apie 65 

metų ir vyresnių amžiaus grupės atstovų švietimo strategijos, bet ir ją pagrindžiančių esamos situacijos 

tyrimų.  

Aptariant teorinę analizę atskleista, kad Trečiojo amžiaus universitetas apima neformalųjį, tęstinį 

bei savišvietos mokymąsi. Trečiojo amžiaus universitetą galima laikyti suaugusiųjų švietimo institucija, 

padaliniu, kuris pagyvenusio amžiaus žmonėms teikia neformalųjį bei tęstinį švietimą bei tenkina jų ir 

visuomenės poreikius. Autorė Urbanovič (2011) savo tyrime teigė, kad sėkmingas suaugusiųjų 

gyvenimas priklauso nuo gebėjimo nuolatos mokytis. Todėl neformalus suaugusiųjų švietimas tampa 

neatskiriama suaugusiųjų mokymosi dalis. Atlikus fokus grupės diskusija išryškėjo nuomonė, kad 

neformalus suaugusiųjų švietimas suteikia asmenims pasitikėjimo bei naujų įgūdžių, kurie prisideda 

prie asmens gyvenimo gerėjimo. Diskutuojant atsiskleidė, kad pagyvenę besimokantieji yra sąmoningi 

ir žino ko nori iš švietimo įstaigos, tad tai įpareigoja švietimo sistemą ir pačius švietėjus keistis, nuolat 

tobulėti. Nors mūsų šalies demografiniai pokyčiai senėjimo kontekste kinta, tačiau socialinė bei 
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ekonominė aplinka verčia suaugusiųjų švietimo įstaigas keistis, adaptuotis, ieškoti būdų, kaip didinti 

švietimo įstaigų veiklos efektyvumą, patrauklumą besimokančiajam. 

Taip pat tyrime buvo atskleista, kad besimokantys Trečiojo amžiaus universitete asmenys 

prisideda prie visuomeninės gerovės bei bendruomeniškumo plėtojimo ne tik universitete. Tad tyrimo 

dalyvius reikėtų vertinti kaip aktyvius socialinius veikėjus ir tokius, kurie savo veikla geba įtraukti 

kitus bendruomenės narius į mokymosi procesą. Tai parodo augantis klausytojų skaičius, kuris rodo, 

kad TAU veikla yra naudinga ne tik besimokantiems, bet ir pačiai visuomenei. Atliekant tyrimą visi 

diskusijų dalyviai buvo vieningos nuomonės apie patį senėjimo procesą, jie teigė, kad išėjimas į pensiją 

tai tik naujo laisvo etapo pradžia, kurioje gali įprasminti save savo atliekama veikla. Išėjimas 

užtarnauto poilsio tinkamas metas ne tik išreikšti save, užsiimti įdomia veikla, bet ir laikas išmokti 

naujų socialinių vaidmenų. Turint tiek laisvo laiko žmogus turi galimybę puoselėti savo intelektinę 

energiją bei ją nukreipti į naujas sritis, šiuo atveju mokymąsi Trečiojo amžiaus universitete. 

Studijuojantys žmonės jaučiasi esantys vertingi piliečiai, turintys žinių, kompetencijų bei patirties. 

Užsiimdami mokymusi, bet ir skleisdami mokymąsi visą gyvenimą idėja, asmenys nuolat 

dalyvaujantys gebėjimus stiprinančią ir sveikatą palaikančią veikloje.  

Šis tyrimas patvirtina kitų tyrimų gautus rezultatus, kad pagyvenusieji žmonės yra mūsų 

visuomenės pamatas ir mes turime skatinti jų aktyvumą, gerinti gyvenimo kokybę siūlydami dalyvauti 

neformaliajame švietime. Šio tyrimo naujumas yra tas, jog reikia skleisti informaciją apie mokymosi 

galimybes Trečiojo amžiaus universitete ir mokymosi nauda pagyvenusiems asmenims bei jų aplinkai 

ir neaktyvių, vienišų, gyvenančių socialinėje atskirtyje pagyvenusių asmenų įtraukimą per įvairias 

veiklas į visuomenę. 

Tyrėjo refleksija. Atlikdama šį tyrimą tobulinau save ne tik kaip asmuo, bet ir kaip tyrėja. 

Kalbėdama su tyrimo dalyviais, analizuodama gautus tyrimo duomenis, ne tik tobulinau savo, kaip 

tyrėjos įgūdžius, bet ir leidausi į naują tiriamojo fenomeno pažinimo paieškas. Tačiau susidūriau ir su 

kliūtimis. Pagrindinė kliūtis su kuria susidūriau tyrimo metu buvo baimė, vis bijojau ir atidėliojau 

diskusijas, vis keičiau klausimus, ieškojau universitetų, kurie galėtų leisti man atlikti tyrimą. Maniau, 

kad jie nepalaikys mano idėjos rengti focus grupės diskusijas. Man tai buvo viena sunkiausių užduočių 

ruošiant medžiagą darbo tyrimui. Tačiau, kai pravedžiau pirmąją diskusiją baimės neliko, o po 

paskutiniojo focus grupės diskusijos užsiėmimo sulaukiau daug pagyrų, kad rašau būtent šia tema apie 

Kauno rajono Trečiojo amžiaus universitetus bei jame besimokančius asmenis. Tyrimo dalyvių 
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džiaugsmas, jog kažkas jais domisi motyvavo mane nesustoti. Kiekvienas pokalbis su tyrimo dalyviais 

į mano gyvenimą įnešė kažką nepamirštamo bei svarbiausia nauja idėja, kaip būtų galima įkurti naują 

Trečiojo amžiaus universitetą savo pačios gyvenamame miestelyje. Tyrimas man leido giliau pamatyti 

ir suprasti koks pagyvenęs asmuo yra svarbus mums kiekvienam kaip visuomenės narys, kaip vertina ir 

priima besimokančius pagyvenusius asmenis jų šeimos, draugai, pažįstami. Ir taip pat kaip skirtingų 

amžių tyrėjai suvokia mokymosi svarba pagyvenusiame amžiuje. Taip pat tyrimo metu paaiškėjo 

kokios yra svarbios asmeninės žinios ir kiek jų dar trūksta.  
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IŠVADOS 

1. Išsiaiškinta, kad Kauno rajono Trečiojo amžiaus universitetai savo veikla užtikrina pagyvenusių 

suaugusiųjų geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatina jų efektyvų, produktyvų ir turiningą 

gyvenimą, palaikant jų darbingumą bei aktyvumą per mokymosi procesą.  

2. Susiduriama ir su trukdžiais įsitraukti į Trečiojo amžiaus universiteto veiklą: suinteresuotų asmenų 

nežinojimas apie švietimo svarbą, nepakankamos informacijos turėjimas apie vykdomus užsiėmimus, 

prisideda prie problemų įsitraukti į veiklas, taip susiduriama su TAU veiklos sklaidos problema. 

3. Universitete ugdomas bendruomeniškumas. Išėjęs į pensiją pagyvenęs asmuo ir toliau nori išlikti 

svarbus šeimos bei bendruomenės narys. Besimokančius asmenis sieja bendras tikslas – noras  mokytis, 

taip jie tampa neatskiriami bendruomenės nariai, kurie užtikrina ir tolimesnį mokymąsi bei 

bendradarbiavimą tarpusavyje. Taip savo pilietišku pavyzdžių besimokantys pagyvenę asmenys į 

mokymosi veiklą įtraukia neaktyvius bendruomenės narius. 

4. Pagyvenusių suaugusiųjų įsitraukimo į Trečiojo amžiaus universiteto vykdomas veiklas išaiškėjo 

įtaka asmeniniam tobulėjimui, savo įgytą patirtį universitete, tyrimo dalyviai panaudojo įvairiose 

srityse. Žinios įgalino realizuoti save, suprasti aplinkinius, lengviau įveikti iškilusias problemas. 

Įsitraukiant į Trečiojo amžiaus universiteto veiklas tyrimo dalyvių nuomone jie patyrė įvairius pokyčius 

savo asmeniniame, bet ir visuomeniniame gyvenime. Pokyčiai užfiksuoti fiziniuose, psichologiniuose 

procesuose, taip pat ryškus pokytis bendravimo įgūdžių tobulinime, asmenys tapo komunikabilesni, 

išmoko tvirtai apginti savo nuomonę ir suprato, kad nors ir esant brandaus amžiaus savo intelektinius 

gebėjimus galima ir toliau vystyti. 
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REKOMENDACIJOS 

1. Savivaldybėms atsakingoms už Trečiojo amžiaus universitetų išlaikymą: atlikus literatūrine analizę 

paaiškėjo, jog mokymasis TAU apima ir mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidą, pagyvenusio amžiaus 

asmenų protinės ir fizinės būklės gerinimą. Taip pat vykdant fokus grupės diskusija tarp dalyvių kilo 

mintis, jog Kauno rajone Trečiojo amžiaus universitetams reiktų atskirų patalpų, kadangi jie prijungti 

prie bibliotekų, mokyklų, kultūros centrų, besimokantiems asmenims norisi turėti atskira universitetų 

aplinką, kuriose jie galėtų dažniau rinktis ir ne paskaitų metu. Dėl to savivaldybės dėmesys turėtų būti 

skirtas dėl didesnio finansavimo galimybių. Didesnis finansavimas užtikrintų tolimesnį universitetų 

gyvavimą, bei naujų universitetų kūrimąsi.  

2. Trečiojo amžiaus universitetų administracijai: motyvuoti mokytis, stengtis kurti kuo patrauklesnę 

mokymosi aplinką taip įtraukiant neaktyvius bendruomenės narius. Plėsti marketingo sferą susijusią su 

mokymosi galimybėmis. Pavyzdžiui informacija susijusi su Trečiojo amžiaus universiteto veikla turi 

būti aktyviai skleidžiama laikraščiuose, internete, kultūriniuose centruose, mažose bendruomenėse. 

Taip supažindinant žmones su universiteto veikla, mokymosi galimybėmis, saviraiška dalyvaujant 

mokymosi procese. Taip bus užtikrinta ir vystoma nenutrūkstama TAU veikla. 

3. Tyrėjams: gilintis į suaugusiųjų mokymosi turinį ir formas kurios geriausiai atlieptų TAU dalyvių 

poreikius ne tik Kauno rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Taip pat reiktų ieškoti būdų kaip plėtoti TAU 

dirbančių savanorių dėstytojų pritraukimo strategiją, taip siekiant tobulinti mokymosi procesus. 
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PRIEDAI 

Priedas nr.1  Interviu klausimai:  

1. Kada pradėjote dalyvauti TAU veiklose?  

2. Kokios TAU organizuojamos veiklos ( ar paskaitos) Jums labiausiai patinka? Kodėl?  

3. Kas Jus paskatino įsitraukti į TAU veiklas? Kaip jūs atradote TAU?  

4. Kokios veiklos (ar mokymasis) labiausiai įtraukia, sudomina. Kodėl?  

5. Kaip manote, kas trukdo vyresnio amžiaus žmonėms Kauno rajone įsitraukti į TAU vykdomas 

švietimo veiklas?  

6. Kaip dalyvavimas TAU keičia socialinį ir asmeninį gyvenimą?  

7. Kaip ir kur pritaikomos įgytos žinios ir patirtis? Kokias naujas patirtis įgijote?  

8. Kaip mokymasis ir dalyvavimas TAU veiklose įtakojo Jūsų asmeninį gyvenimą?  

9. Kaip manote ko reiktų, kad į TAU veiklas įsijungtų daugiau žmonių? (ar tai priklauso tik nuo 

TAU organizatorių ar nuo pačių vyresniojo amžiaus žmonių ar nuo savivaldybės, gal švietimo 

politikos ar ko kita?) 

 

 


