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VYRESNIOJO AMŽIAUS ŽMONIŲ MOKYMOSI TYRIMAS
FOKUS GRUPIŲ APIBENDRINIMAS
Fokus grupės Nr.1 (aktyviai dalyvaujantys mokymesi) susitikimas vyko Atviros Lietuvos
fondo patalpose, Didžioji g. 5, Vilniuje.
Dalyvavo 7 Vilniaus miesto gyventojai.
Fokus grupės Nr.2 (neaktyviai dalyvaujantys mokymesi) susitikimas vyko Trakų Švietimo
centre, Birutės g. 42, Trakai.
Dalyvavo 8 Trakų gyventojai.
Lyginant abiejų fokus grupių dalyvių interviu, galima pastebėti ryškų skirtumą tarp sostinės ir
mažesnio miestelio senjorų poreikių mokytis. Tiek pirmos, tiek antros grupės dalyviai noriai
pasakojo apie savo pomėgius, gyvenime sukauptą patirtį, tačiau kalbant apie naujų dalykų
mokymąsi, kaimiško regiono vietovių senjorai buvo daug kritiškesni. Jie nenori mokytis
kažko visiškai naujo, tačiau kai kurie iš jų norėtų tobulinti tam tikras jau turimas žinias ir
gebėjimus. Senjorai nuolat pabrėžė sveikatos ir jėgų trūkumą, kuris neleidžia mokytis. Mieste
gyvenantys senoliai buvo daug drąsesni pasvajoti, ko norėtų mokytis ir tiki, kad dar galės tą
įgyvendinti. Jau šiuo metu jie mokosi kalbų, dirbti kompiuteriu, nuolat skaito ir viskuo domisi.
Pastebėtas abiejų fokus grupių dalyvių panašumas – visi itin aktyviai dalyvauja
visuomeniniame gyvenime: kuria bendruomenės, buriasi į susivienijimus, sąjungas, dainuoja
ansambliuose ir choruose, keliauja, švenčia šventes.
Visi tyrime dalyvavę senjorai turi mėgstamų užsiėmimų, kuriuos pasirenka atsižvelgdami į
gyvenamąją vietą ir finansines galimybes. Beveik visi senoliai mėgsta skaityti knygas, tačiau
jas renkasi įvairias, priklausomai nuo domėjimosi srities. Teatruose lankytis ne visi senjorai
išgali, tačiau tą daro su malonumu visi respondentai. Kinuose jie lankosi kiek rečiau, mieliau
renkasi kitą alternatyvą – filmų žiūrėjimą per televiziją.
Kalbant apie norą dirbti grupėje su jauno amžiaus žmonėmis, senjorų nuomonės skyrėsi: vieni
norėtų dirbti mišrioje grupėje, kiti – ne, dar kiti sutiktų tik tam tikrais atvejais. Pažymėtina,
kad mišrioje grupėje labiau sutinka dirbti senjorai, kurie praeityje daugiau dirbo su žmonėmis
arba vis dar dirba. Savo nenorą mišrioje dirbti grupėje senoliai grindė baime atsilikti nuo
jaunimo, būti išjuoktais. Tačiau tos pačios priežastys skatina domėtis aplinka, visuomenės
gyvenimu, mokytis ir tobulėti.

