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Išleido pirmąją absolventų laidą
Diana JOMANTAITĖ

> Kretingos Trečiojo amžiaus
unlversltetas Išleido pirmąją
savo studentų laidą. Po dvejus
metus trukusių studijų univer-
siteto diplomai buvo Įteikti 98
studentams.

Viena iš atsiėmusiųjų diplomą
- kretingiškė Zita Paulienė - su
pasididžiavimu kalbėjo, kad pa-
galiau ir Kretinga turi senjorams
skirtą universitetą bei niekuo ne-
atsilieka nuo šalies didmiesčių.

"Kol nebuvo Trečiojo amžiaus
universiteto, visada pavydėdavau
tiems miestams, kurie tokius uni-
versitetus jau buvo įsteigę. Vyres-
niems žmonėms tai - puiki gali-
mybė save realizuoti, prasmin-
gai praleisti laiką ir dar nema-
žai išmokti. Per dvejus metus tu-
rėjome 20 skirtingų užsiėrnimų,
paskaitas skaitė įvairūs lektoriai,
susipažinome su įdomiais žrno-
nėmis, be galo daug sužinojo-
me. Neįkainojama ir tai, kad kie-
kvienas iš mūsų susi radome nau-
jų pažįstamų, atradome papildo-
mos veiklos. Baigusi Sveikatos ir
dvasinio tobulėjimo fakultetą už-
simaniau dar daugiau žinių. To-

~ zita Paulienė; pabaigusi vieną
Trečiojo amžiaus universiteto fakul-
retą, jau planuoja naujas studijas.

dėl nuo kitų metų būsiu Kultūros
fakulteto pirmakursė. Visą gyve-
nimą mokiusi kitus, žinių trošku-
lio vis tiek nenumalšinau", - sa-
kė buvusi rusų kalbos mokytoja
Z.Paulienė.

Pedagogų švietimo centro,
kuruojančio universiteto veiklą,
direktorė Adelė Mazeliauskienė
pasidžiaugė, kad Kretingos rajo-
no senyvo amžiaus žmonės tokie
aktyvūs - beregint priėmė nau-
jovę.

"Mintis įkurti Trečiojo am-
žiaus universitetą Kretingoje
sklandė jau seniai. Pirmasis bly-

~ Trečiojo amžiaus universiteto absolventai prieš atsiimdami diplomus sugiedojo senjorų himną.
Dariaus Šypalio nuotr.

nas neprisvilo - norą studijuoti
pareiškė beveik šimtas žmonių.
Jie baigė tris fakultetus. Sausio 10
dieną pradedame naujus moks-
lo metus, studijas pradės antro-
ji mūsų studentų laida. Du fa-
kultetai jau yra užpildyti, nema-
ža dalis baigusiųjų iš naujo pa-
sirinko studijas, kurių nepalietė
. per tuos dvejus metus", - pasa-
kojo A.Mazeliauskienė.

Pasak jos, Trečiojo amžiaus
universiteto lektoriai turėjo pui-
kiausius studentus - kretingiš-
kiai buvo smalsūs, norėjo suži-
noti viską, kas tik įmanoma, no-

ria i dalyvavo renginiuose, išvy-
kose.

"Studentų amžius svyravo
nuo 50 iki 85 metų. Visi studen-
tai į paskaitas du kartus per mė-
nesį ateidavo kaip į šventę. Uni-
versitetas atliko ir socializacijos
vaidmenį. Studentai dabar vie-
ni pas kitus vaikšto į svečius,
dalyvauja šventėse" - kalbėjo
A.Mazeliauskienė.

Kretingos Trečiojo amžiaus
universiteto absol ventus pager-
bė kolegos iš Vilniaus, Marijam-
polės, Radviliškio, Raseinių, Tel-
šių, Rietavo bei Palangos univer-

sitetų, pasveikino rajono vado-
vai.

"Kretinga neatsilieka nuo di-
džiųjų miestų. Džiugu, kad mū-
sų senjorai nesėdi užsidarę na-
muose, 0 žvelgia į pasaulį pla-
čiau. Toks gyvenimas turi pras-
mę. Nieko nėra geresnio, kaip
turėti bendruomenę ir būti jo-
je, kartu spręsti problemas, išgy-
venti džiaugsmus. Todėl tikiuo-
si, kad Trečiojo amžiaus univer-
sitetą baigs dar ne viena studen-
tų laida'; - diplomų įteikimo iškil-
mėse linkėjo rajono meras Juo-
zas Mažeika.


