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2018 metų spalio 17–21 dienomis dalyvavome kvalifikacijos kėlimo kursuose 

„Mokymasis vyresniame amžiuje kartų kaitos kontekste". Šiuo mokymus organizavo Kipro 

suaugusiųjų švietimo asociacija  

(https://sites.google.com/site/learninginlaterlife2016/). Mokymai vyko Larnakoje, Kipre dalyvavo 9 

dalyviai iš 5 šalių: Kipro, Lietuvos, Graikijos, Ispanijos, Olandijos. 

Visas 5 dienas vyko darbas, vadovaujant patyrusiems dėstytojams, todėl visi dalyviai 

aktyviai dalyvavo seminare ir dalinosi savo patirtimi. Žaisdami aiškinomės kaip bėgant metams ir 

keičiantis gyvenimo aplinkybėms keičiasi ir žinių poreikis. Dirbome grupėse ir dalindamiesi savo 

asmenine patirtimi kūrėme kartų portfolio. Taip pat dirbdami porose kūrėme ir struktūravome mokymo 

procesą apgalvodami įvairias veiklas, kurias vėliau pristatėme trumpuose vaidinimuose. Dalyviai 

dalinosi patarimais kaip galima būtų pritaikyti naujas idėjas praktikoje. Seminare apsilankė ir garbaus 

amžiaus vice pirmininkas Panayiotis Mallis, kuris dalijosi savo gyvenimo patirtimi ir ilgaamžiškumo 

patarimais. Turėjome galimybę iš arčiau pažinti šalį. Aplankėme svarbius Kipro istorijoje miestus: 

Nikosiją, Limasolį, Paphos ir juose esančius kultūrinius objektus. 
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Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys yra skiriamas skirtingiems kartų ypatumams. 

Įvairiuose šaltiniuose lyginamos skirtingų kartų vertybės ir elgsena. Kitais žodžiais tariant, apie kartų 

charakteristikas yra diskutuojama daug ir įvairiuose kontekstuose. Su žmonėmis, priklausančiais 

skirtingoms kartoms, mes susiduriame kiekvieną dieną. Vis dėlto, mūsų mokymo centras yra ta vieta, 

kurioje kiekvieną dieną susiduria mažiausiai trys skirtingos kartos, turinčios derintis viena prie kitos, 

nepaisant savo skirtingų ypatybių. 

Kartų ypatumų žinojimas leistų užtikrinti sklandaus mokymo organizavimą skirtingų 

kartų mokiniams, juos motyvuoti, išlaikyti ir realizuoti stipriąsias kiekvienos kartos savybes, kartu 

skatinant jų bendradarbiavimą ir komunikaciją. Skirtingų poreikių ir elgsenos supratimas gali padėti 

išlaikyti draugišką darbinę aplinką, sėkmingą bendradarbiavimą, užtikrinti keitimąsi žiniomis, 

produktyvumą bei darnius santykius. Tuo tarpu mokinių pasitenkinimas mokymusi yra būtina sąlyga 

siekiant sėkmingos mokymo centro veiklos. 

 

Kartų skirstymas 

Mokslinėje literatūroje nėra vieningai sutariama dėl kartų klasifikacijos. Priežastis yra ta, 

kad vis dar nėra visuotinai priimtinų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima atskirti vieną laikotarpį nuo 

kito, o ir tai pačiai kartai priskiriami žmonės gali minėtą istorinį įvykį vertinti skirtingai. Klasifikuojant 

kartas yra svarbu įvertinti įvairius aplinkos faktorius – socialinius, istorinius, kultūrinius, ekonominius 

ir technologinius. 

Vis dėlto didžioji dalis mokslininkų, atsižvelgdami į tam tikro laikotarpio pagrindinius 

įvykius, naudoja paprastą būdą ir kartas skirsto pagal žmonių gimimo datą. Remiantis šiais principais, 

kartas suskirstė Strauss ir Howe (1991), kurių kartų klasifikacija yra remiamasi iki šiol. 

 

Kartų klasifikacija 

Kartų pavadinimas Gimimo laikotarpis 

Prarastoji karta (Lost Generation) 1883–1900 

Didžioji karta (Greatest Generation) 1901–1924 

Tylioji, tradicinė karta (Silent Generation) 1925–1942 

Kūdikių bumo karta (Baby Boom Generation) 1943–1960 

X karta (Generation X) 1961–1981 

Y/Tūkstantmečio karta (Y/Millenial Generation) 1982–2001 

Z/ Interneto karta (Z/ Homeland Generation) 2005 - 

 



Demografija, technologijos, žinių srautas, globalizacija, kintanti bendruomenė – visi šie 

veiksniai lemia kartų formavimąsi, daro įtaką jų bruožams bei charakterio savybėms. Tam, kad 

galėtume išanalizuoti skirtingų kartų charakterio savybes ir kaip jos pasireiškia aplinkoje, reikėtų 

atkreipti dėmesį į išorinius faktorius, lėmusius šiuo metu esančių kartų formavimąsi. 

Paprastai literatūroje išskiriama keletas pagrindinių faktorių, turėjusių įtakos kartoms. 

 

Aplinkos veiksniai, turėję įtakos kartų formavimuisi 

Kūdikių bumo karta X karta Y karta 

Kenedis, kontracepcija, 

televizija, Bitlai 

Šaltasis karas, M. Tečer, 

Žvaigždžių karai, roko muzika, 

Europos Sąjunga, 

automobilinės kelionės 

Kompiuteriai, internetas, 

mobilusis ryšys, trumposios 

žinutės, kompiuteriniai 

žaidimai, visuotinis atšilimas, 

Facebook, pigios avia kelionės 

 

Ką žinome apie šių dienų kartas? 

Kūdikių bumo karta. Taip pavadinta todėl, kad po II pasaulinio karo, iki pat 1960 metų, 

šios kartos atstovų gimė tiek, kiek daugiau nėra nei vienos kitos kartos. Šios kartos moto – „Mes 

išsikovojome‘‘. Formavosi pokario metais, buvo veikiama ideologijos bei revoliucinio laisvės ir taikos 

troškimo (hipių judėjimas). Tai ypač gausaus vartojimo karta, sukūrusi daugiau materialinių gėrybių (ir 

sukaupusi daugiau skolų) nei visos kitos kartos iki jos. Brendusi skrydžių į kosmosą laikotarpiu. Šios 

kartos atstovams įtakos turėjo pilietinių teisių judėjimas, Vietnamo karas ir kūdikių bumo 

konkurencija. Šiai kartai yra svarbi sveikata, šeima, tradicijos, vaikų sėkmė, aplinkinių pripažinimas ir 

finansinis saugumas. Jie mėgsta saugumą ir stabilumą.   

X karta. Tai pati maištingiausia, dar kitaip vadinama ,,Klajoklių“, karta. Užaugo kaip 

,,užrakintų vaikų“ arba vaikų ,,su raktu ant kaklo“ karta. Taip jie vadinami todėl, kad tėvai, siedami 

šeimos gerovę su materialinėmis vertybėmis, buvo susitelkę į darbą ir neskyrė jiems pakankamai 

dėmesio. Skirtingai nei tėvai ir seneliai, X karta kūrė šeimas atsargiai ir daug vėliau, o jų požiūris į 

vaikus ir santykius su jais labai skiriasi nuo kūdikių bumo kartos atstovų požiūrio. X kartos atstovai 

labai saugo savo vaikus, su jais bendrauja lygiavertiškai, dominuoja liberalūs, ne griežti auklėjimo 

metodai. Jų gyvenimą formavo globalizacija, MTV, AIDS ir kompiuteriai. Lietuvoje šios kartos 

formavimuisi didelę įtaką padarė Komunizmo žlugimas. Vertina šlovę, laisvę, pokyčius, kūrybingumą 

ir savarankiškumą. 

Y karta. Kai pasaulis pradėjo kompiuterizuotis, gimė Y karta. Pavadinimas nuo angliško 

trumpinio YUP‘i – jauni miestiečiai profesionalai (angl. Young, urban & professional). Tai labiausiai 



saugota ir lepinta karta, kuri augo naujosios globalizacijos sąlygomis, komunikacinių technologijų ir 

belaidžio ryšio eroje. Gyvena skirtingų kultūrų daromos įtakos laikotarpiu. Y kartos atstovai pasižymi 

dideliu pasitikėjimu savimi, arogancija, dėmesio troškimu. Gyvenime daug įtampos, aktyvus gyvenimo 

būdas. Pasižymi humaniškumu, etiškumu ir savirealizacija. Šios kartos atstovai lengvai bendrauja 

internetu, mezga virtualius socialinius ryšius, tačiau realus socialinių kontaktų tinklas yra siauresnis 

nei jų tėvų ir senelių – jie gali būti drovūs ir užsisklendę savyje. Nepakankamai įdomus gyvenimas 

jiems sukelia stresą, tad nuolatos ieško naujovių. Jie puikiai išmano moderniausias technologijas ir 

laisvai bendrauja įvairiomis užsienio kalbomis. 

Taigi, visų trijų kartų formavimuisi įtakos turėjo skirtingi įvykiai, kurie lėmė kartų 

pasaulėžiūrą, poreikius ir gyvenimo būdą. Pavyzdžiui Y kartos atstovai, gyvendami pertekliaus laikais, 

vertina laisvę ir prioritetą skiria saviraiškai, ko negalima pasakyti apie jų senelius (kūdikių bumo 

kartą), kurie viską turėjo išsikovoti patys ir negalėjo skirti daug laiko nei sau, nei savo šeimai. Šie 

skirtumai yra jaučiami ne tik šeimoje, kuomet seneliai kartoja, jog „nesupranta jaunimo“, netik 

mokykloje, kuomet kūdikių bumo kartos mokytojas nesupranta, kodėl vaikai jo nesiklauso, bet ir 

suaugusiųjų mokymo centruose, kuriuose kartų susidūrimas yra neišvengiama kasdienybė. Vis dėlto, 

panašūs įvykiai, kurie padeda apibrėžti kartų ypatybes skirtingose šalyse, gali būti vertinami skirtingai. 

Paminėtina, kad kartų konceptualizacija yra paremta įvykiais, nutikusiais JAV, tačiau individai, augę 

Amerikoje 1950 m. ar 1960 m., gali būti išgyvenę visai kitokią patirtį, lyginant su individais, augusiais 

Sovietų Sąjungoje. Į šį faktorių reikėtų atkreipti dėmesį, klasifikuojant ir apibrėžiant kartų 

charakteristikas. 

 

Motyvacija – iššūkis skirtingų kartų mokytojams 

Mokinių motyvavimas – tai viena iš sunkiausių užduočių, su kuriomis susiduria 

mokytojas, norėdamas sėkmingai mokyti skirtingų kartų mokinius. Tam, kad užsitikrintų sėkmingą 

mokymą, mokytojas turi suprasti, kas juos motyvuoja. Literatūroje yra išskiriami dviejų tipų veiksniai, 

turintys įtakos motyvacijai: 1)vidiniai – tai iš asmens vidaus kylančios paskatos (įdomaus, atsakingo 

darbo siekis, galimybė ugdyti save). Šie veiksniai lemia stipresnį ir ilgiau trunkantį efektą; 2)išoriniai – 

tai, kas daroma iš išorės, kad mokinys būtų motyvuotas (skatinimas ar baudimas). 

Internetinėse platybėse gausu straipsnių, nurodančių kas motyvuoja skirtingas kartas, 

tačiau vieningas susitarimas, kaip suderinti skirtingą požiūrį į motyvaciją, nėra atskleistas. Vis dėlto, 

vieningai pripažįstama, kad kartos motyvaciją suvokia skirtingai ir atkreipiamas dėmesys, kad 

sunkiausia yra motyvuoti Y kartos mokinius. Išskiriami kertiniai akcentai, turintys įtakos kartų 

motyvacijai. Visi jie yra skirtingi, tačiau pagal juos galima nustatyti, kaip reikėtų bendrauti su 



skirtingų kartų atstovais. Visus šiuos skirtingoms kartoms būdingus aspektus reikėtų įvertinti, 

motyvuojant šių kartų atstovus. 

 

Kartoms būdingi bruožai 

Kūdikių bumo karta X karta Y arba Tūkstantmečio karta 

Nepriklausomybė, asmeniniai 

tikslai, konkurencingumas, 

komandinis darbas, orientuoti į 

tradicijas, sėkmes 

akcentavimas, aiškūs žingsniai 

kaip ir ko siekti, stipri 

atsakomybė už savo ir kitų 

veiksmus. 

Individualizmas, grįžtamojo 

ryšio gavimas ir teikimas, 

technologijos, kūrybiškumas, 

iššūkiai, permainos, 

teisingumas, vertybių 

akcentavimas, gyvenimo 

kokybės akcentavimas, ypač 

vertina laiką. 

Greitesnis tempas, nuolatinis 

mokymasis, didesnis 

pasitikėjimas technologijomis, 

autonomiškumas, įvairovė, 

atviri naujovėms, teigiamo 

paskatinimo tikėjimasis, 

neformalus bendravimas, ‘‘Aš 

dabar‘‘, greiti apdovanojimai, 

įvaizdis. 

 

Atsižvelgiant į šiuos bruožus, galima taikyti bendravimo aspektus, tinkančius skirtingų 

kartų atstovams ir tokiu būdu didinti jų mokymosi motyvaciją.  

Kūdikių bumo kartos atstovams yra būtina nuolatos akcentuoti ir pabrėžti jų pasiekimus 

bei indėlį į komandinį darbą, tačiau, lyginant su vėlesnėmis kartomis, jiems nėra reikalingas nuolatinis 

grįžtamasis ryšys. Jie vertina mokytoją, kuris visada laikosi duoto žodžio ir, esant būtinybei, 

konsultuoja, bet nenurodinėja. Atsižvelgiant į šiai kartai būdingus bruožus, galima matyti, kad jiems 

svarbu, jog mokytojas būtų dėmesingas ir aiškiai apibrėžtų užduotis. Mokytojas turi turėti aiškią viziją, 

tikslą, pasižymėti profesionalumu, charizma ir stiprios asmenybės įvaizdžiu.  

X kartos atstovams yra svarbu dirbti smagioje aplinkoje, tad su šios kartos atstovais yra 

ypač svarbu dirbti komandoje. Šie darbuotojai vertina mokytoją, kuris klausia jų nuomonės ir dirba 

kartu su jais tam, kad pasiekti geriausių rezultatų, tačiau, priešingai negu kūdikių bumui, mokytojas 

turi ,,užsidirbti‘‘ autoritetą. Jis turi domėtis jais, būti uždegantis ir sektinas pavyzdys, nustatyti aiškius 

tikslus ir vertinti pagal nuopelnus. Šios kartos atstovai vertina prasmingą darbą, kuris jiems ne tik, kad 

patiktų, bet ir įtrauktų, „užvestų“. Šios kartos mokinius motyvuoja tai, kad jie jaučiasi įvertinti.  

Didžiausias mokytojų iššūkis – Y karta, kritikuojama dėl motyvacijos stygiaus. Šios 

kartos mokiniams ypač svarbus dažnas grįžtamasis ryšys ir suvokimas, kad jie prisideda prie sėkmingo 

darbo. Mokytojas turi šios kartos mokinius įtraukti į projektus, reikalaujančius skirtingo užduočių 

atlikimo, t.y. suteikti jiems sąlygas mokytis, tobulėti ir save ugdyti, tačiau užduotys turi būti įdomios ir 

sudėtingos, kadangi rutininės, kantrybės ir kruopštumo reikalaujančios užduotys jiems greitai 



nusibosta ir jie ima nuobodžiauti. Geras mokytojas turi domėtis jų pasiekimais, hobiais, laisvalaikiu, 

t.y. būti bendraujantis ir ugdantis mokytojas. Lyginant su kūdikių bumu, šiai kartai nebėra tokia svarbi 

pagarba, jie vertina patį bendravimą – ypač neformalų. Nuolatiniai iššūkiai, naujos žinios, 

pripažinimas dėl padaryto darbo bei sugalvotų naujų idėjų, grįžtamasis ryšys ir galimybė dalyvauti 

sprendimų priėmime – yra pagrindiniai Y kartos motyvatoriai. Kaip ir X kartai, labai svarbi darbo 

aplinka, kurioje gali jaustis laisvai ir neformaliai. Pažymėtina, kad visų kartų motyvacijos aspekte 

svarbų vaidmenį vaidina mokytojas. Jis formuoja užduotis, suteikia grįžtamąjį ryšį, įtraukia į įvairius 

projektus, formuoja darbinę aplinką ir joje vyraujančias vertybes. 

Kartų motyvacijos indikatoriai rodo, kad skirtingos kartos vertina skirtingus dalykus. 

Šiuos dalykus mokytojas turėtų įžvelgti ir taikyti įvairius motyvacijos būdus, atsižvelgiant į mokinių 

lūkesčius. Motyvaciniai veiksniai keičiasi su amžiumi, tačiau didžiausią įtaką jiems turi tam tikrai 

kartai būdingi bruožai. Taikant tikslingus ir teisingus motyvacijos būdus, mokytojas gali padidinti 

darbo efektyvumą ir užtikrinti sėkmingą mokinių mokymąsi. Vis dėlto, skirtingiems žmonėms tinka 

skirtingi skatinimo būdai, tad, norint pasiekti geriausių rezultatų, reikėtų atsižvelgti į kiekvieno grupės 

nario individualius poreikius. 

 

Svarbiausi kartų bendravimo kriterijai 

Kūdikių bumo karta X karta Y karta 

Mokytojas turėtų:  

1. Rodyti savo rūpestį. 

2.Bendrauti formaliai. 

3. Nenurodinėti. 

4.Akcentuoti ir pripažinti 

pasiekimus viešai. 

5. Konsultuoti. 

6. Laikytis duoto žodžio. 

7. Pabrėžti svarbą komandai. 

Mokytojas turėtų:  

1. Klausti nuomonės. 

2. Bendrauti neformaliai. 

3. Informaciją pateikti tiksliai ir 

trumpai. 

4. Domėtis darbu ir šeima. 

5. Kalbėti apie sužinotas 

naujoves. 

Mokytojas turėtų: 

1.Palaikyti neformalius 

santykius. 

2. Dažnai suteikti grįžtamąjį 

ryšį. 

3. Patarti. 

4. Nenurodinėti. 

5. Klausti nuomonės. 

6. Pagirti ir padėkoti.  

7. Užmegzti ryšį socialiniuose 

tinkluose (facebook, Twitter, 

Linkedin ir kt.). 

8. Domėtis hobiais ir 

laisvalaikiu. 

 

 



Mokyti skirtingo amžiaus grupes yra išties sudėtinga. Vienas mokymo stilius, tinkantis 

visoms kartoms, tiesiog nebeegzistuoja. Taip yra todėl, kad visos trys kartos turi skirtingus požiūrius 

ne tik į mokymąsi, mokytoją, bet ir į viena kitą. Mokytojas, būdamas šių trijų grupių viduryje, turėtų 

įvertinti kiekvienai jų būdingus aspektus. 

Šiandienos kartą sudaro beveik du dešimtmečiai. Svarbus yra amžiaus tarpsnis nuo 15 iki 

25 metų, gyvenimo būdas, gyvenimo įvykiai ir dabartiniai visuomenės pokyčiai. 

Protesto karta buvo pirmoji karta, kuri užaugo su televizoriumi. Pasaulis tapo viena 

gyvenviete. Televizorius pakeitė žmoniją taip, kad niekas daugiau negalėtų pasakyti: mes nežinojome. 

Televizija mus pavertė tyliais liudytojais to kas vyksta šiuo metu pasaulyje. Tačiau ši karta ir vėlesnės 

kartos išmoko iš arti stebėti pasaulio įvykius. Taigi, mes galime tiesiogiai dalyvauti pasaulio įvykiuose. 

Mes išmokome įsitraukti į įvykius vykstančius arti ir toli.  

Tinklo kūrimas tapo naujove tvarkant savo pasaulį, užmezgant kontaktus, palaikant 

ryšius, bendraujant tarpusavyje. Tai kaip mes pateikiame tinklus ir tinklo visuomenės idėją iš dalies 

lemia ankstesnės inovacijos, pvz., televizija, kompiuteris ir internetas. 

Lygiagrečiai tiesioginiams kontaktams sukūrėme platesnius kontaktų tinklus. Tai buvo 

pragmatiškoji karta, gimusieji nuo 1970 iki 1985 m., kuri visiškai pakeitė mūsų tinklų kūrimo būdą: 

pokalbiai, momentiniai pranešimai, SMS, socialiniai tinklai linkedin, facebook ir kt. 

Ši karta pristato visiškai naują įgūdžių rinkinį, pavyzdžiui: 

-išmokti pristatyti save; 

-susikurti savo poziciją; 

-išreikšti save; 

-sukurti savo profilį; 

-išmokti užmegzti ir palaikyti ryšius; 

-išmokti tarpusavyje sujungti žmones, verslą, žinias ir santykius; 

- išmokti organizuoti produktyvius mainus. 

Kitas pavyzdys: internetas (dar kuriamas). Labai susijęs su X karta, dar vadinama 

interneto karta. Internetas yra naujovė, kuri svarbesnė už kompiuterį. Internetas keičia informacijos 

rinkimo ir bendravimo būdus. Šiuo istorijos momentu gimė idėja išmokti mokytis. Televizija pavertė 

mus pasyviais vartotojais (gavėjais), internetas taip pat daro mus (inter) aktyviais (informacijos 



siuntėjais). Tuo pačiu metu jis sukuria visiškai naują kompetencijų rinkinį, reikalingą skaitmeninėje 

aplinkoje: turime išmokti ieškoti, naršyti skaitmeninėje erdvėje, debesyje. Turime išmokti naršyti ir 

„skrolinti“. Turime išmokti „googlinti“. 

Ir pagaliau atėjome į šiandienos pasaulį, socialinės žiniasklaidos pasaulį, kuriame kartais 

gyvename antrą gyvenimą internete. Y kartos pasaulis, gimusiųjų 1985–2000 m., ir pagal kurį seks 

kitos kartos: pagyvenę žmonės, nes jie mokosi gyventi ir išgyventi skaitmeniniame pasaulyje, jauni, 

nes tai yra lengva ir suteikia linksmybių ir pramogų.  

Šiai kartai būdingų naujų kompetencijų formavimas: 

- padaryti save matomu; 

- užmegzti kontaktą; 

- būti interaktyviam; 

- dalintis; 

- sujunti; 

- parodyti; 

- išreikšti. 

o  

-  
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Kas pasikeitė? 

Pasikeitė požiūris į mokymąsi. 

Praeityje buvo išskiriami trys gyvenimo etapai:  

Mokymasis skirtas vaikams. 

Darbas – suaugusiems. 

Poilsis – pensininkams. 

Šiandien mokymasis, darbas ir poilsis 

suprantami, kaip visą gyvenimą trunkantis 

procesas. 

 

Ką galime išmokti vieni iš kitų? 

Gyvename visuomenėje, kuri susideda iš kelių kartų. Mokomės vieni iš kitų perduodami savo žinias ir 

patirtį.  

Mokymasis tarp kartų pagal S. Newman: 

Jaunimas moko vyresnius (IT kursai, kalbų mokymas). Vyresni moko jaunimą (senelių projektai). 

Jaunimas ir vyresni dirba kartu (bendruomeniniai projektai, ekologiniai projektai, tarpkultūrinis 

mokymasis). 

Kiekviena karta turi savitą pasaulio suvokimą, kurį nulėmė ekonominiai, socialiniai, politiniai įvykiai, 

technologijų vystymasis.  

Karta Ekonomika Naujovės Visuomenė Politika 

1930-1940 Krizė 

Karo produkcija 

restauracija 

telefonas Susijusi su darbu 

ir namais 

II Pasaulinis 

karas 1940-1955 automobilis 

1955-1970 Planinė 

ekonomika 

televizija Sovietų Sąjunga 

1970-1985 kompiuteris 

1985-2000 Laisvosios rinkos 

ekonomika 

internetas individualizacija Nepriklausomybė 

2000-2015 socialiniai tinklai protų nutekėjimas Europos Sąjunga 
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Ką turime bendro? 

Jaunimas 

Reikia dėmesio ir priežiūros 

Žiūrima, kaip į per mažus ką nors daryti 

Žiūri į ateitį nežinodami praeities 

Nori žinoti 

Nori parodyti 

Smalsūs ir ambicingi 

Aukšta savivertė 

Vyresni žmonės 

Reikia dėmesio ir priežiūros 

Žiūrima, kaip į per senus kam nors 

Žiūri į ateitį iš praeities 

Nori pasakyti 

Nori pažiūrėti 

Apdairūs ir atsargūs 

Žema savivertė 

 

Metodologija dirbant su skirtingų kartų grupėmis 

Darbo metodologija priklauso nuo grupės sudėties. Todėl dirbant su skirtingų kartų grupėmis reikia 

atsižvelgti kokios savybės būdingos tam tikrai kartai. 

Kas vyksta grupėje kai: 

Mažuma yra vyresnieji? 

Jaunimas yra mažuma? 

Vidutinio amžiaus ir jaunimas yra dauguma? 

Vyresnieji sudaro daugumą? 

Jaunimas sudaro daugumą? 

 

50+ besimokančiuosius svarbu ne mokyti, o: 

 tiesiog kalbėtis; 

 sujungti  patirtis; 

 rasti nuoseklumą; 

 abipusis mokymasis; 

 praktiškai pritaikomas. 

 

 



Taip pat mokant senjorus svarbu: 

 paklausti ko jie nori; 

 būti atviram kitokioms idėjoms ir nuomonei, nei tu tikiesi iš vyresnių žmonių; 

 užduoti konkrečius klausimus susijusius su jų karta. 

 

Panayiotis Mallis (vice pirmininkas) ir jo ilgaamžiškumo Dekalogas 

Gyvenimo moto: visada stenkis, tobulėk, mokykis! 

1. Atvirumas patyrimui, smalsumas 

2. Tvirtas noras 

3. Nuolatinė kova su abejingumu 

4. Entuziazmas susidūrus su problema ar kilus ginčui 

5. Beribė kantrybė 

6. Savikontrolė 

7. Protingas atlaidumas kitiems 

8. Humoras bet kokiomis sąlygomis 

9. Sugebėjimas išnarplioti sudėtingas situacijas 

10. Įgudimas gyventi vienam 

 

 

 

 


