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>Kretingos pedagogų švietimo
centras (PŠC) surengė respubli-
kinę Trečiojo amžiaus universi-
teto (TAU) konferenciją ••Daryki-
me tai, kuo tikime, tikėkime tuo,
ką darome".

Buvo pristatyta TAU veiklos
patirtis, meninės programos,
vyko diskusijos, apsikeista idė-
jomis.

Senjorainori tobulėti
Konferencijoje dalyvavo ir pa-

tirtimi dalijosi Vilniaus Medar-
do Čoboto, Telšių, Radviliškio,
Mažeikių, Plungės, Klaipėdos,
Neringos, Palangos TAU rekto-
riai bei vadovai. Taip pat kalbė-
jo Švietimo ir mokslo ministeri-
jos viceministrė Genoveita Kra-
sauskienė, Ugdymo plėtotės cen-
tro metodininkas Albinas Kalvai-
tis, Klaipėdos universiteto Svei-
katos mokslų fakulteto dekanas
profesorius Artūras Razbadaus-
kas, Kretingos r. švietimo sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Daiva
Tranizienė, Kretingos TAU at-
stovas Alfonsas Grikšas.

A. Mazeliauskienė konferenci-
joje plačiau papasakojo apie Kre-
tingos universitetą.

Pasak jos, garbaus amžiaus
žmonės nori tobulėti, bendrau-
ti, dvasiškai augti ir mokytis to,
ko kažkada nespėjo. Tuo tikslu
2010 m. gruodžio 14 d. PŠC įstei-
gė Trečiojo amžiaus universitetą
su dviem fakultetais - Sveikatos
ir dvasinio tobulėjimo bei Žmo-
gaus ir socialinės aplinkos. Įvai-
riomis temomis paskaitas stu-
dentams skaitė pakviesti lekto-
riai. Po dvejų metų - tiek trun-

ka studijos - 98 studentams bu-
vo įteikti baigimo pažymėjimai.
Šią ceremoniją atliko rajono me-
ras Juozas Mažeika.

Prasidėjus naujiems mokslo
metams, 2013-aisiais, į universi-
tetą, pasak direktorės, sugužėjo
dar gausesnis senjorų būrys, tarp
jų - ir tie, kurie jau anksčiau mo-
kėsi, tačiau susidomėjo kitais fa-
kultetais. "Kai kurie senjorai dar
prieš baigdami studijas juokavo,
kad paliktume juos "antrus me-
tus" arba priimtume į magistran-
tūrą",- apie tai, koks šis univer-
sitetas populiarus, pasakojo di-
rektorė.

Paskaitos,lšvykos,taikos
Pern'ai jau veikė trys fakulte-

tai: Kultūros ir meno, Kraštoty-
ros ir pažinimo, Sveikatos ir dva-
sinio tobulėjimo.

"Jau turime savo himną ir vė-
liavą. Himno ,,0 man reikia ..:'
muzikos autorius - kompozito-
rius Aloyzas Žilys, žodžius para-
šė pedagogė Vida Paulauskienė,
o vėliavą išsiuvinėjo tautodaili-
ninkė Virginija Laučienė", - pa-
sidžiaugė direktorė.

Kretingos TAU išrinkta 12-
os narių taryba, kuriai sėkmin-
gai vadovauja pedagogė Danu-
tė Vasiliauskienė. Studentams
rengiami seminarų ciklai, kon-
ferencijos, paskaitos, vakaro-
nės, kūrybos vakarai, kryžiažo-
džių konkursai, įvairūs susitiki-
mai, edukacinės ir pramoginės
išvykos. Artimiasia išvyka gegu-
žę planuojama keltu į Rygą, Ta-
lina, Stokholrną.

Kretingos TAU klausytojai
prisideda ir tvarkant miestą.

Universitetui projektus sė-
kmingai rašo PŠC metodininkė

~ Į Kretingos kultūros centro salę susirinko gausus būrys respublikos Trečiojo amžiaus universitetų
studentų ir svečių. Renginio pradžioje nuskambėjo kretingiškių senjorų himnas ,,0 man reikia ...". .
Aurelija Iedenkienė. Tarp lairnė-
tų projektų - 6 atrinktų Kretin-
gos TAU senjorų savanorių išvy-
ka į Rygą, kur keturias savaites jie
iš europinio projekto lėšų gyvens
ir talkins vietos neįgaliųjų įkurto-
je parduotuvėje, 0 Jaunuolių na-
muose buvusiems vaikų namų
auklėtiniams padės ugdyti soci-
alinius įgūdžius - mokys skalbti,
lyginti, virti, naudotis internetu.
Prieš atranką savanoriai bus ap-
mokyti latvių kalbos.

Remialr Savlvaldybė
Pirmaisiais metais TAU išsi-

laikyti teko savo jėgornis, 0 da-
bar padeda Kretingos rajono sa-
vivaldybė - pernai ji skyrė 10
tūkst. Lt, tiek pat ir šiemet. "Da-
bar jau galime bent už kelionę
sumokėti lektoriams, atvykstan-
tiems iš toliau",- sakė A. Maze-

liauskienė.
Jos teigimu, šiuo metu univer-

sitete - apie 150 klausytojų. Po-
puliariausi fakultetai - Sveika-
tos ir dvasinio tobulėjimo, Kraš-
totyros ir pažinimo. Tarp akty-
viausių studentų direktorė mi-
nėjo: Angelę Paulauskienę, Al-
doną Retkienę, Virginiją Timo-
šenkienę, Danutę Gikarienę, Ja-
niną Beniušienę, Ireną Bendikie-
nę, Zitą Paulienę, Reginą Ionku-
vienę, Marytę Stankuvienę, Eu-
geniją Kedienę, Ireną Gaigalie-
nę, Praną Andriejaitį, Albiną Bu-
drikienę, Albertą Mikučionį, Ni-
jolę Žutautienę, Adeliją Šalnie-
nę, Virginiją ir Anatolijų Mašu-
rinus, Birutę Zenkevičienę, Juo-
zą Gricių, Reginą ir Kajų Garš-
kas, Vandą Stanionienę, Bronių
Karlikauską ir daugelį kitų.
Į universitetą priimami sulau-

kusieji 55-erių. Pasak A. Maze-
liauskienės, vyriausiam - 85-eri.
"Vyriausias studentas - Adomas
Aleksandravičius, kažkada dir-
bęs prie geležinkelio. Nenuils-
tantis mūsų šokėjas",- apibūdi-
no direktorė.

Konferencijos dalyviams kon-
certavo Kretingos TAU moterų
ansamblis "Svajonių aidas", va-
dovaujamas A. Žilio. Savo pro-
gramas taip pat pristatė Telšių,
Mažeikių, Klaipėdos, Palangos,
Vilniaus Medardo Čoboto tre-
čiojo amžiaus universitetai.

Organizuojant konferenci-
ją prisidėjo Kretingos kultūros
centras, suteikęs patalpas. "Jei
ne šio centro vadovų geranoriš-
kumas, būtume turėję problemą,
kaip sutalpinti tokį gausų daly-
vių būrį",- sakė PŠC direktorė
Adelė Mazeliauskienė.


