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Įvadas 
Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės tiriamojo darbo, atlikto vykdant projekto MEANING IO1 
„Pagrindai (schema) ir tyrimai“, išvados. 

 

Projekto pristatymas 
Projekto „MEANING“ tikslas yra parengti gaires anglų kalbos mokytojams, kad būtų galima geriau 
patenkinti vyresniųjų klasių mokinių mokymosi poreikius, paskatinti senjorų motyvaciją mokytis ir 
dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese. Projektu taip pat siekiama rasti būdus, kaip tinkamai 
padėti vyresnio amžiaus tobulinti savo anglų kalbos įgūdžius ir pasiekti geresnių rezultatų mokantis šios 
užsienio kalbos. 

Norint pasiekti tikslus, projektas bus vykdomas keliais etapais: 

- Situacijos analizė ir tiriamosios veiklos (IO1): šia užduotimi siekiama apibrėžti ir suprasti kalbos 
mokytojus ir vyresnių besimokančiųjų poreikius anglų kalbos mokymosi procese. Tai vartotojų poreikių 
identifikavimo etapas, kurio rezultatai pateikiami šioje ataskaitoje. 

- Suaugusiųjų mokymo gairės - metodika, mokymosi strategijos ir metodai, idėjos (IO2): Išanalizavę 
vartotojų poreikius, projekto partneriai sukurs gaires, apibrėžiančias metodiką, kuri turi būti taikoma 
mokant vyresnio amžiaus studentus, atsižvelgiant į auditorijos ypatumus. 

- Paruoštos naudoti kortelės (IO3): projekto partneriai sukurs mažiausiai 60 kortelių, kad padėtų anglų 
kalbos mokytojams užsiėmimų metu. Šiose kortelėse bus pateikiama keletas lengvų praktinių 
užduočių, kurias galima pritaikyti su suaugusiųjų mokinių grupe. 

- El. Mokymosi platforma (IO4): galiausiai visa projekto metu surinkta medžiaga bus prieinama 
elektroninėje mokymosi platformoje, kuria galės naudotis mokytojai ir besimokantys suaugę visoje 
Europoje. 

 

Metodika 
Šio intelektinio produkto (IO1) kūrimas prasidėjo nuo desk-research (t.y., situacijos analizės) tyrimų, 
kurie buvo atlikti visose šalyse partnerėse: Lenkijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Tada kiekvienoje šalyje buvo organizuojamos tikslinės fokusuotos grupinės diskusijos ir 
atliekami išsamūs pusiau struktūruoti interviu su anglų kalbos mokytojais. Ši sąveika su tiksline projekto 
auditorija nuo pat pradžių leido projekto partneriams įgyvendinti design-thinking metodiką: žinant 
tikslinę auditoriją, jos poreikius ir lūkesčius, bus galima sukurti patikslintą metodiką (IO2). 

Europos visuomenė sensta. Eurostato duomenimis, 2019 m. Daugiau nei penktadalis (20,3%) 27 ES 
valstybių gyventojų buvo 65 metų ir vyresni. Prognozuojama, kad 80 metų ar vyresnių žmonių dalis ES-
27 gyventojų padaugės pustrečio karto skaičiuojant nuo 2019 m., iki 2100 m. - nuo 5,8% iki 14,6%. Šį 
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reiškinį galima paaiškinti mažu gimstamumu Europoje, ilgesne gyvenimo trukme ir tokia statistika yra 
aktuali visoms šio projekto šalims partnerėms. 

Tiek Prancūzijoje, tiek Lietuvoje pagyvenusių žmonių užimtumas didėja. Augantis senjorų 
susidomėjimas aktyviu gyvenimo būdu yra aiškus Europoje stebimų socialinių pokyčių elementas. 
Pagyvenę žmonės šiomis dienomis pasižymi geresne sveikatos būkle, jie yra vis judresni ir nori 
kokybiškai praleisti laisvą laiką po savo profesinės veiklos, tą darydami harmoningai su savo kūnu ir tuo 
pačiu įgyvendindami savo turimas svajones. Todėl labai svarbi instruktorių ir pedagogų užduotis yra 
tikslingai ir tinkamai parengti darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie sudaro naują grupę švietimo 
paslaugų rinkoje ir neretai sukelia nemažai mokytojų susirūpinimo, metodus. Senjorai yra labai 
nevienalytė socialinė grupė ir  tai lemia ne tik amžiaus skirtumai (55/60-90 m.), bet ir profesinė 
diferenciacija ir, svarbiausia, turimų užsienio kalbos įgūdžių skirtumai. 

 

Kas yra senjorai, besimokantys naujų kalbų? 

2011 m. Lenkijoje buvo atlikta apklausa 43-uose Trečiojo amžiaus universitetuose ir 9 kituose 
centruose, kurie siūlo kalbos kursus senjorams tiek gyvai, tiek internetu. 2145 apklausoje dalyvavusių 
respondentų amžius buvo nuo 48 iki 94 metų. 86% tyrime dalyvavusių senjorų buvo moterys, todėl 
vyrų dalis šioje grupėje yra mažesnė nei 14%, kas atitinka tokios besimokančiųjų grupės sudėtį. Šis 
bruožas taip pat pastebėtas Vokietijoje, kai moterys nori mokytis naujų kalbų. Lenkijoje daugiau nei 
70% visų respondentų gyvena didžiuosiuose miestuose, 25% mažuose miesteliuose, o mažiau nei 4,5% 
yra iš kaimo vietovių. Aukštajį išsilavinimą turi virš 63%, o vidurinį - beveik 36%. Tik 15 žmonių (0,7%) 
iš visos grupės turi pradinį išsilavinimą. (Jaroszewska 2013). 

Kai kurie kalbų kursai, skirti būtent senjorams, jau vyksta Vokietijoje, o kitose šalyse partnerėse 
daugumą kalbos kursų senjorams siūlo Trečiojo amžiaus universitetai. Valstybinė švietimo įstaiga, 
vadinama „Volkshochschule“, daugiausia siūlo anglų kalbos kursus vyresniems besimokantiems (54 
metų ir vyresniems). Didžiojoje Britanijoje atlikus plataus masto 2017 m. apklausą nustatyta, kad 29% 
55–64 m. amžiaus suaugusiųjų dalyvauja tam tikroje mokymosi formoje, tuo tarpu 65–74 m. amžiaus 
grupėje tokių yra tik 18%, 75 m. amžiaus – 10%. Štai Prancūzijoje 2018 m. beveik 15% studentų, 
įsitraukusių į mokymosi visą gyvenimą veiklas universitete, yra pensininkai. 15-20% vyresnių nei 60 m. 
pensininkų ir ankstyvųjų pensininkų yra įregistruoti įvairiuose „Conservatoire National des Arts et 
Métiers“ MOOC. Remiantis „Ifop“ internetinio mokymosi platformos „Babbel“ atliktu tyrimu, 85% 
pagyvenusių žmonių Prancūzijoje teigia galintys išmokti užsienio kalbą. Tačiau ši tendencija pastebima 
ne visose projekto partnerių valstybėse. Pavyzdžiui, remiantis EPALE duomenimis, Lietuvoje mokymosi 
veikloje dalyvauja tik 0,93% 65 metų ir vyresnių asmenų (Europos vidurkis yra 10,9%). Pagal tą patį 
tyrimą, pagrindinė priežastys, trukdančios Lietuvos senjorams įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą 
veiklas, yra ekonominės. 
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Kokia jų motyvacija? 

Prancūzijoje, pagal „Ifop“ atliktą „Babbel“ tyrimą, 91% apklaustųjų mano, kad užsienio kalbos 
mokymasis sulaukus 60 metų yra vienas geriausių būdų išlikti psichiškai budriems. Vokietijoje pažintinė 
stimuliacija taip pat yra paskelbta kaip motyvacija įgyti naujų įgūdžių. Anksčiau cituota 2017 m. 
Jungtinėje Karalystėje atlikta apklausa parodė, kad ši mažiausiai mokymosi procese dalyvaujanti grupė 
(t.y., vyresnio amžiaus žmonės) turi didžiausią motyvaciją mokytis. 94% aktyvių besimokančiųjų, kurių 
amžius nuo 75 metų amžiaus, kaip savo motyvus mokytis nurodė norą turiningai praleisti laisvalaikį ar 
asmeninį susidomėjimą. Tokius motyvus, kaip skatinančius mokytis, nurodė tik 12% šios apklausos 
dalyvių, kurių amžius 17–24 m. 

 

Fokusuotos grupinės diskusijos 
Projekto metu buvo įgyvendintos septynios tikslinės fokusuotos grupinės diskusijos (FG): 

- 2021 m. Vasario 3 ir 5 d. Lenkijoje 

- 2021 m. Vasario 12 d. Jungtinėje Karalystėje 

- 2021 m. Vasario 12 d. Prancūzijoje 

- 2021 m. Vasario 15 d. Lietuvoje 

- 2021 m. Vasario 18 d. Vokietijoje 

Iš viso šiose diskusijose dalyvavo 39 dalyviai: 38% buvo vyresnio amžiaus besimokantieji, o 62% dalyvių 
atstovavo švietimo sritį (pedagogai, andragogai). 

Šalis FG tipas Dalyviai 

Jungtinė Karalystė Online  3 senjorai 

3 kalbų mokytojai 

Lietuva Online  3 senjorai 

1 anglų k.mokytoja 

2 suaugusiųjų mokytojai (andragogai) 
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Lenkija Online  3 anglų k. mokytojai 

1 vokiečių k. mokytoja 

1 suaugusiųjų mokytojas (andragogas) 

2 FG vedėjai 

Lenkija Online  3 senjorai 

2 suaugusiųjų mokytojai 

2 FG vedėjai 

Prancūzija Online  3 kalbų mokytojai 

2 suaugusiųjų mokytojai (andragogai) 

2 senjorai 

Vokietija  2 suaugusiųjų mokytojai (andragogai) 

4 senjorai 

 

Partneriai kartu sukūrė suderintą fokusuotų grupinių diskusijų įgyvendinimo procedūrą, siekiant 
surinkti palyginamus duomenis kiekvienoje iš šešių šalių partnerių. Kiekvienas fokusuotų grupinių 
diskusijų dalyvis gavo informacinį lapą apie projektą ir pasirašė partnerių parengtą informacinį sutikimą 
dalyvauti šioje tiriamojoje veikloje. Taip pat buvo sukurta matrica, tam, kad kiekvienos šalies FG vedėjai 
užduotų tuos pačius klausimus grupei. Rezultatai yra pateikiami šios ataskaitos išvadų dalyje, tačiau 
keletą komentarų verta paminėti, nes jie buvo panašūs visose šalyse partnerėse: 

Senjorai yra tikrai motyvuoti, dėstytoja iš Jungtinės Karalystės atkreipė dėmesį: „Aš mačiau tikrai didelį 
skirtumą [tarp vyresnio amžiaus besimokančiųjų ir jaunimo mokymo], nes jie buvo labai motyvuoti. 
Paprastai tai yra lyg dantų traukimas, kad [jauni studentai] ką nors padarytų, bet vyresni mokiniai iš 
tikrųjų norėjo namų darbų, jie norėjo ką nors veikti, nes jų motyvacija buvo tik mokymasis iš 
malonumo“. 

Mokymosi sesijose senjorams reikia pritaikyto tempo. Vienas suaugusiųjų pedagogas iš Lietuvos 
pabrėžė, kad: „Jeigu su jaunimu tik spėk suktis, nes tu užsimeni ir jie padaro užduotį pirmiau nei tu baigi 
sakinį, šaukia, kad „viskas, aš jau padariau“, tai vyresnio amžiaus asmenims reikia daugiau to dėmesio 
– mes padarom, pakalbam, išbandom, pasitikrinam, po to dar kartą perklausiam“. 
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Jie praleidžia daugiau laiko mokydamiesi ir rečiau nutraukia mokymosi kursą, pamokas, kaip pabrėžė 
prancūzų kalbos pedagogė Elina. 

 

Fokusuotų grupinių diskusijų metu buvo nustatyti sunkumai, kurie aktualūs senjorams mokantis 
užsienio kalbos: 

- Klausymas ir tarimas 
- Pasitikėjimo trūkumas 
- Terminologija, susijusi su gramatikos mokymusi 
- Sutrikusi atmintis 
- Fiziniai sutrikimai (klausos praradimas, prastas regėjimas) 

Pasibaigus FG, dalyviai gavo vertinimo formą, kad galėtų įvertinti diskusijos vykdymą ir turinį. 
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Pusiau struktūruoti interviu 
Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis partnerė atliko po du pusiau struktūruotus interviu su anglų 
kalbos mokytojais, kurių metu surinkti duomenys padėtų geriau suprasti vyresnio amžiaus 
besimokančiųjų poreikius. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie specialistus, kurie 
buvo apklausti pasitelkiant pusiau struktūruoto interviu metodą: 

 

Šalis Lytis Amžius Išsilavinimas 
Darbo 

mokytoju 
patirtis 

Patirtis, 
mokant 
senjorus 

Darbo vieta 

Savęs kaip 
specialisto 
įvertinimas 

(dešimtbalėje 
sistemoje) 

Prancūzija M 33 Istorijos magistras 7 metai 7 metai Paryžius 6/10 

Prancūzija M 36 Prancūzų kalbos 
kaip užsienio 
kalbos 
pažymėjimas (FLE) 

11 metų 11 metų Paryžius 8/10 

Vokietija M 38 Lyginamosios 
kalbotyros ir anglų 
kalbos kaip 
užsienio kalbos 
menų bakalauras; 
Teorinės 
kalbotyros 
magistras; CELTA 
Sertifikatas 

13 metų 8 metai Leipcigas 8/10 

Vokietija M 68 Laisvai samdoma 
anglų k.  mokytoja 
(Anglų didaktikos 
ir dailės 
magistras) 

15 metų 3 metai Speaksmart 
Miunchenas 

8,5-9/10 

Lietuva M 21 VU studentė, 
Anglų-norvegų 
lingvistika, trečias 
kursas 

2 metai 1 metai Vilnius 7-8/10 

Lietuva M 60 Anglų k. ir 
literatūros 
mokytoja (LEU) 

37 metai 2 metai Kauno raj. 8/10 
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Lenkija M 40 Anglų k. mokytoja 17 metų 10 metų Privačios 
pamokos – 
maža grupė, 
kur mokosi 2-3 
mokiniai 

9/10 

Lenkija V 37 Anglų k. mokytoja 10 metų 5 metai Poznanė 8/10 

Jungtinė 
Karalystė 

V 53 BSc Hons/CELTA 22 metai 18 metų Didmiestis  10/10 

Jungtinė 
Karalystė 

V 48 BA English Lit. 
CELTA 

21 metai 9 metai Nuotoliniu ir 
JK mieste 

10/10 

 

Išsamesnę interviu informaciją galite rasti kiekvieno partnerio parengtose ataskaitose, o šiame tekste 
toliau pateikiamos pagrindinės išvados. 

Apie senjorų motyvaciją mokytis: 

- Pažinimo įgūdžių treniravimas 
- Socialinis kalbos mokymosi aspektas 
- IRT naudojimas 
- Anglų kalbos paplitimas ir vyravimas šiandieninėje visuomenėje 
- Savęs ugdymas 
- Kelionės 
- Šeima 

Senjorų motyvaciją mokytis ribojantys veiksniai arba priežastys yra panašūs į tuos, kurie identifikuoti 
fokusuotų grupinių diskusijų metu. 

 

Išvados 
Vykdant projektą, buvo atlikta įvairių duomenų ir skirtingų dokumentų analizė, kuri leido projekto 
partneriams apsibrėžti keletą esminių tikslų, kuriuos svarbu įgyvendinti kuriant anglų kalbos 
mokytojams skirtą metodiką. 

Mokslinė socialinio darbo su pagyvenusiais žmonėmis disciplina (arba pagyvenusių žmonių 
pedagogika) buvo sukurta Vokietijoje ir joje apibrėžiama keletas senjorų mokymosi principų, kurie yra 
skirtingi lyginant su jaunų asmenų mokymosi bruožais: 

- turi būti pasitelkiami ir naudojami specifiniai klausymo pratimai; 
- dirbama mažose grupėse; 
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- naudojamas lėtesnis mokymosi tempas: mokinių progresas lėtesnis, tačiau tai būtina, kad būtų 
galima mokymosi medžiagą daugiau kartoti ir praktikuoti; 

- naudojami pratimai, leidžiantys pagyvenusiems besimokantiems dalytis savo gyvenimo 
patirtimi ir kalbėti apie savo biografiją; 

- nuo pat pradžių turi būti apsibrėžiamas aiškus ir visiems suprantamas užsiėmimų tikslas ir 
konkretūs žingsniai šiam tikslui pasiekti. 

Britų taryba, kuri yra viena pirmaujančių pasaulyje anglų kalbos švietimo institucijų, taip pat 
rekomenduoja anglų kalbos mokytojams, kurie dirba su vyresnio amžiaus besimokančiais, keletą 
praktikų: 

- kalbėkite aiškiai bei garsiai ir (arba) padidinkite garso įrašų garsumą, esant poreikiui – 
kartokite; 

- užsiėmimų metu naudokite didelio formato ženklus ir aiškiai užrašykite ant lentos, tuo pačiu 
užtikrinkite, kad mokiniai sėdėtų kuo arčiau lentos; 

- numatykite poreikį papildomam laikui, kurio gali prireikti besimokantiesiems fiziškai judant 
klasėje, dalyvaujant grupės veikloje; 

- į užsiėmimų turinį integruokite atmintį lavinančius pratimus, kurių atlikimo metu susiekite tiek 
seną, tiek naują mokymosi informaciją; 

- praktikuokite „humanistinius“ metodus, kurie užtikrintų besimokančiųjų saugumą ir 
supratimą; 

- užsiėmimų metu venkite veiklų, kurios gali sukelti studentams nerimą, pvz., įvairūs 
patikrinimai, nenumatyti testai ar pan.; 

- sumažinkite besimokančiųjų stresą, kurdami draugišką atmosferą, daugiau dėmesio skirkite 
sėkmingam bendravimui, o ne kiekvienos studentų klaidos taisymui. 

 

Sąveika su anglų kalbos mokytojais, kaip viena iš tikslinių grupių, leido projekto partneriams parengti 
keletą esminių išvadų ir sudėlioti surinktus praktinius patarimus, kuriuos svarbu paminėti rengiant 
metodiką, skirtą anglų kalbos mokytojams: 

- sukurkite „griaučius”: palaikykite besimokančiuosius ir šiek tiek paruoškite juos prieš atlikdami 
klausymo pratimus, lavinkite jų mentalinius įgūdžiu ir peržiūrėkite žodyną; 

- įvertinkite kalbos praktinio taikymo poreikį; 
- tikslingai parinkite ir pritaikykite mokymosi turinį; 
- venkite žargono ir techninių terminų; 
- naudokite daug vaizdinės medžiagos ir taikykite įvairias praktines užduotis; 
- nenaudokite per daug pagalbinių priemonių mokymosi procese; 
- skatinkite besimokančiųjų savęs vertinimą; 
- pasiekimų vertinimas turėtų būti atliekamas spausdintine forma (t.y., popieriaus lape, venkite 

interaktyvių įrankių); 
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- vertinkite ir akcentuokite grįžtamojo ryšio svarbą; 
- užsiemimų metu pasitelkite kartojimo pratimus, kurie skirti dirbant su mokiniais, turinčiais 

atminties sutrikimų; 
- besimokančiuosius suskirstykite į mažas grupes, atsižvelgdami į jų amžių; 
- atsižvelkite į vyresnio amžiaus gyventojų heterogeniškumą; 
- jei yra poreikis, verskite mokymosi medžiagą studentams ir tą darykite visų užsiėmimų metu; 
- vyresnio amžiaus besimokantieji turi stipriai išreikštą bendravimo poreikį, tad jį įvertinkite ir į 

jį atsižvelkite; 
- turėkite kuo daugiau kontaktų su studijuojama kalba (filmai, knygos ir kt.); 
- naudokite autentiškus garso įrašus; 
- sukurkite besimokančiųjų bendruomenę (pvz., atskirą grupę „Facebook” socialiniame tinkle); 
- užtikrinkite, kad mokymosi procese bent viena pamoka per savaitę vyktų gyvai, susitinkant 

mokiniams klasėje; 
- tinkamiausias užsiemimų formatas: užsiemimai vyksta 2-3 kartus per savaitę, o viena pamoka 

trunka ne ilgiau kaip 45-60 minučių; 
- pateikite užduočių atlikimui namuose (neprivalomai); 
- praktikuokite užduočių atlikimą ir bendravimą porose; 
- taikykite interaktyvias užduotis (jei besimokantieji į tai žiūri palankiai ir jiems toks formatas 

tinkamas); 
- vienoje besimokančiųjų grupėje turėtų būti senjorai, kurių anglų kalbos žinių ir įgūdžių lygis 

panašus; 
- užsiemimų metu  taikykite senjorams draugiškas ir socialias užduotis bei temas; 
- teorinei daliai skirkite ne daugiau kaip 30% viso užsiėmimo laiko; 
- stenkitės kuo mažiau vartoti gimtąją kalbą ir tai daryti skatinkite besimokančiuosius. 

Apibendrinant, šios įgyvendintos tiriamosios veiklos taip pat padėjo projekto partneriams nustatyti 
įgūdžius, kurių reikia kalbos mokytojui dirbant su senjorais: 

- charizma; 
- komunikabilumas; 
- gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie skirtingų situacijų; 
- gebėjimas domėtis ir atsižvelgti į besimokančiųjų amžiaus skirtumus; 
- polinkis tobulėti ir domėjimasis naujovėmis (t.y. naujais metodais ir strategijomis) profesinėje 

srityje; 
- empatija; 
- gebėjimas užmegzti ir palaikyti ryšį su besimokančiuoju; 
- kantrumas; 
- aktyvus klausymas(is); 
- supratimas; 
- tolerancija; 



                                    
 
 

 
 
   

www.projectmeaning.eu 

11 

   
 

- kūrybiškumo įgūdžiai (pvz., vaidyba, dainavimas); 
- geras informacijos perteikimas žodžiu, retorikos įgūdžiai; 
- atvirumas naujovėms. 
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