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Projekto „Senjorų vadovai“ koordinatorius – Vienoje įsi-
kūręs kultūros ir socialinių tyrimų centras „queraum“. Pro-
jekto partnerių šalyse glaudžiai bendradarbiauja vyresnio 
amžiaus žmonių organizacijos, suaugusiųjų švieti mo insti -
tucijos bei vietos savivaldos atstovai. Projekto eigoje bus 
vystoma bendradarbiavimo sistema, siekiant įtraukti  kuo 
daugiau įvairių paslaugų ti ekėjų, vyresnio amžiaus žmo-
nių organizacijų ir socialinės politi kos formuotojų ir kurti  
žiniomis pagrįstą visuomenę su stabiliu ekonomikos augi-
mu, didesniu darbo vietų skaičiumi bei geresniais sociali-
niais ryšiais.

KontaktaiPartneriai

Neformalus mokymasis vyresniame amžiuje



Šis projektas fi nansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi ti k autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali 
būti  laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Vyresniems žmonėms, kurie nori mokyti s ir gali bei su-• 
geba mokyti  kitus.

Vyresniems žmonėms, kurie norėtų gyventi  aktyviau, • 
prasmingiau ir įdomiau, bet nežino, kaip tą padaryti .

Organizacijoms, kurios gali bendradarbiauti  su Senjo-• 
rų vadovais.

Moksliniais tyrimais mūsų šalyje ir Europoje įrodyta, kad

ti e, kurie mokosi visą gyvenimą, ilgiau išlieka aktyvūs ir • 
gyvybingi. 

Vyresniems žmonėms mokyti s yra sunkiau: mažiau paska-• 
tų, mažiau noro, ir sugebėjimai  nebe ti e.

Europoje siekiama, kad poreikis mokyti s  išliktų visą gyve-• 
nimą.

Kodėl svarbu mokytis visą gyvenimą? Kam skirtas šis projektas? Rezultatai

Projekto partneriai parengs vyresniems žmonėms pritai-• 
kytą mokymosi programą.

Pagal šią programą Austrijoje, Italijoje, Jungti nėje Kara-• 
lystėje, Lietuvoje, Šveicarijoje, Vokieti joje mokysis vyres-
nio amžiaus žmonės.

Jiems aktyviai dalyvaujant mokymosi procese, bus sukur-• 
tos priemonės, padedančios teikti  informaciją apie pas-
laugas vyresnio amžiaus žmonėms ir lanksčiai reaguoti  į 
jų poreikius.

Remianti s prakti ne mokymų pati rti mi bus parengtos me-• 
todinės priemonės suaugusių švieti mą organizuojančioms 
įstaigoms ir organizacijoms.

Vyks pati rti es perdavimo seminarai ir renginiai, supažin-• 
dinantys suaugusių švietėjus su mokymų programa ir ga-
limybėmis mokyti  Senjorų vadovus.  

Daugiau informacijos rasite projekto ti nklalapyje 
htt p://www.senior-guides.eu

Išanalizavus vyresnio amžiaus žmonių padėtį  ir poreikius 
įvairiose Europos šalyse, parengtas projektas „Senjorų va-
dovas“, kurio eigoje bus kuriama, prakti škai išbandoma ir 
plati nama vyresniems žmonėms skirta mokymosi programa. 
Besimokanti eji pagal šią programą asmenys išmoks ieškoti  
informacijos apie vyresniame amžiuje aktualias mokymosi, 
laisvalaikio praleidimo, socialines ir kitas paslaugas, o taip 
pat padėti  savo bendraamžiams daugiau sužinoti , pažinti  ir 
įgyti  naujos pati rti es. Taigi, šis projektas yra ne ti k galimybė 
mokyti s pati ems, bet ir tapti  kitų vadovais. Projektas „Senjo-
rų vadovas“ įgyvendinamas Mokymosi visą gyvenimą (2007-
2013) GRUNDTVIG programos lėšomis. Projekto pradžia 
2009 spalio 1 d., pabaiga – 2011 rugsėjo 30 d.

www.senior-guides.eu

Kas yra Senjorų vadovas?
Tai aktyvus ir smalsus vyresnio amžiaus žmogus, gebanti s 
rinkti  ir perduoti  informaciją apie įvairias paslaugas savo 
bendraamžiams. Senjorų vadovas daug kuo domisi (kultūra, 
istorija, sportas), turi pomėgių ir nori juos toliau lavinti , kad 
taptų pati kimu kitų žmonių vadovu kurioje nors srityje. Tai 

žmogus, pasiruošęs mokyti s, patarti  ir padėti  kiti ems.


