
Diplomus atsiėmė dar viena senjorų laida
> Prieš didžiąsias šventes Kretingos rajono pedagogų švietimo centro (PŠC) Trečiojoį
amžiaus universiteto (TAU) diplomais apdalintas 131 absolventas.
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•• Diriguojami Aloyzo Žilio (kairėje), iškilmingą diplomų įteikimo
šventę Trečiojo amžiaus universiteto studentai pradejo Kretingos
himnu.

VIktorija VAŠKYTĖ

Anot Kretingos PŠC direktorės
Adelės Mazeliauskienės, dėl svei-
katos ir kitokių asmeninių bėdų
mokslus baigė ne visi, tačiau kai
kurie iš baigusiųjų nusipelnė dvi-
gubų pagyrų - šventėje .Sėkmė ir
kelionė jos link" papildomai ap-
dovanota 17 pačių aktyviausių
studentų - savanoriavusių, ve-
dusių gerumo pamokas, kūrybi-
nes popietes. Dar dvi dešimtys
absolventų pagerbti padėkomis.

"Šie aktyvūs žmonės mums
tapo nepamainomais pagal-
bininkais. Kadangi patys dir-
bame .visuomeniniais pagrin-
dais, norejosi, kad šioje veiklo-
je dalyvautų ir studentai", - tei-
gė A.Mazeliauskienė.

Pastarieji dveji metai Kre-
tingos TAU itin turtingi - įvai-
rių sričių lektorių, mokslininkų,
menininkų, žolininkų, arnatinin-
kų. Gausiausias renginys - kon-
ferencija "Darykime tai, kuo ti-
kime, tikėkime tuo, ką darome",
kurioje dalyvavo TAU klausyto-
jai iš septynių Lietuvos rajonų ir
miestų.

Sausi Kretingos TAU vėl pa-
sitiks naujus studentus. Prašy-
mai studijuoti registruojami nuo
gruodžio pradžios ir jau dabar
universiteto vadovybė turi suk-
ti galvą, kaip sutalpinti visus no-
rinčius, mat jau įsivyravusi tra-
dicija, kad baigę vieną fakultetą,
studentai tuoj pat perstoja i ki-
tą ir taip, semdamiesi žinių, ben-
draudami, kartu praleidžia šeše-

• Pedagogų švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė
(dešinėje), kuruojanti universiteto veiklą, pripažino, jog norinčių
studijuoti daugėja kasmet. Danaus Šypalia nuorr.

rius metus.
A.Mazeliauskienė pastebėjo,

kad tarp norinčių studijuoti vis
dažniau pasitaiko ir 50-mečių
bedarbių, todėl pasvarsto gali-
mybę ivesti amžiaus apriboji-
mus - i universitetą priimti tik
55 ar 60 sulaukusius žmones.
Jauniausias šių metų absolven-
tas - 55-erių, vyriausias - 85 m.

"Kitąmet planuojame studen-
tus kviesti i tris fakultetus. Plėstis
nėra galimybių - su šiuo projek-
tu dirba vos trys metodininkės,
kiekviena atsakinga už vieną fa-
kultetą", - sakė A.Mazeliauskienė,
kuruojanti universiteto darbą.

Pagal Neformaliojo suaugu-
siųjų švietimo įstatymą kitąmet
savivaldybėse turėtų atsirasti ko-
ordinatorius suaugusiųjų rnoky-

mui, tačiau, A.Mazeliauskienės
žodžiais, kol kas neaišku, ar toks
etatas bus įsteigtas ir Kretingoje.

Kaip ir kasmet, universite-
to absolventus sveikino Kretin-
gos rajono meras Juozas Mažei-
ka, vicemeras Vytautas Ročys,
administracijos direktorius Vir-
ginijus Domarkas, direktoriaus
pavaduotoja Danutė Skruibienė,
Svietimo skyriaus vedėjas An-
tanas Sungaila, jo pavaduotoja
Daiva Tranizienė bei br. Bernar-
das. Meninę programą dovano-
jo TAU moterų ansamblis "Sva-
jonių aidas" bei mokyklos-darže-
lio "Žibutė" vaikai, vadovaujami
Aloyzo Žilio, folkloro kolektyvas
"Gervelė" su meno vadove Elena
Šalkauskiene, armonikos meis-
tras Vytautas Kubilinskas.


