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Trejų metų patirtis 

nenuvylė: jaunimiečiai 

džiaugiasi atradę save 
Rasa GEDVILAITĖ

Jau ketvirtus mokslo metus pradės Kretingos 
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro jauni-
mo klasių mokiniai. Kaip tikino direktorė Irena 
Dukštienė ir čia dirbantys pedagogai, trijų metų 
patirtis įrodė, jog jaunimo klasės itin pateisi-
na mokinių, atėjusių su mokymosi motyvacijos 
stoka, lūkesčius, jie puikiai pritampa, atranda 
save. 

Senėkime aktyviai mokydamiesi

„PRISIRPUS  MĖLYNĖM  Į TĖVIŠKĘ GRĮŽTU“      
Programa:

12 val. - Šv.  Mišios S. Įpilties parkelyje prie Marijos skulptūros.
13 val. – Eisena link Piliakalnio poilsiavietės.
13.30 val. -  Šventės atidarymas, mėlynių turgus, kraštiečių pristatymas.
14 val. – Šventinis koncertas:
• Piliakalnio  pagrindinio ugdymo skyriaus   folkloro ansamblis ,,Kėilelė“;
• Kretingos kultūros centro vaikų studija ,,Saulenė“;
• Kretingos kultūros centro S. Įpilties skyriaus saviveiklininkai;
• Latvijos R. Rucavos  folklorinis ansamblis ,,Rucava“;
• Klaipėdos r. Sendvario kultūros centro kaimo kapela ,,Martvežiai“;
• Šilutės r.  jaunimo kantri grupė  „Karčiamėlė“;
• Gegužinė  su  grupe   ,,Kompanija – X“.
Virtinukų su mėlynėm ragavimas, Įpilties medžiotojų būrelio patiekalo ,,Šiurpo“  

degustavimas.
23 val. – Nusileidžiančios saulės pagerbimas: šventinis laužas, fejerverkai.
KVIESKITE  SAVO ARTIMUOSIUS, VAIKYSTĖS IR MOKYKLOS  DRAUGUS.

SUSIBURKIME Į ŠVENTĘ VISI – JAUNI IR SENI.
Organizatoriai:  Darbėnų seniūnija, S. Įpilties bendruomenė, Moterų klubas ,,Gardenija“, S. Įpil-

ties  kultūros skyrius. 
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MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į ĮPILTIES KRAŠTO ŠVENTĘ 

Kretingiškiai su Latconsul įteiktais sertifi katais.

Vaikų ir jaunimo namuose.

Šiuo metu visos Europos šalys susiduria su viena panašia problema – 
visuomenės senėjimu. Pagyvenusių žmonių vis daugėja, o tai reiškia, kad 
kiekvienas iš mūsų turime būti įsitikinęs, jog pagyvenęs pilietis mūsų šaly-
je yra stiprus bei turi galimybes aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime.  
Kita  vertus, pagyvenę žmonės yra viena pažeidžiamiausių visuomenės 
grupių, todėl senjorams reikia labiau individualizuotų mokymo metodų, 
tad žmonės, susiję su neformaliu senjorų švietimu, turėtų būti labai gerai 
paruošti tiek teoriškai, tiek praktiškai. 

Kretingos rajono pedago-
gų švietimo centras kartu su 
partneriu – LatConsul 2013 m. 
gruodį pradėjo įgyvendinti  24 
mėn. trukmės Grundtvig senjo-
rų savanorystės projektą „Balti-
jos šalys suaugusiųjų švietimui“ 
pagal Mokymosi visą gyvenimą 
programą.  Kretingos rajono 
Pedagogų švietimo centras  į šį 
projektą įtraukė Trečiojo am-
žiaus universiteto (TAU)  klau-
sytojus.  Šeši senjorai savanoriai 
birželio 1 dieną išvyko savano-
riauti į Latvijos sostinę. 

Į savanorišką misiją  Rygoje 
vyko Pranas Rimas Andriejaitis, 
Stanislava Butkutė, Juozas  Gri-
cius, Regina Končienė, Danu-
tė Vasiliauskienė ir Genovaitė 
Žukauskienė. Senjorus priėmė 
Latconsul  atstovai.  Pačią pir-
mą dieną susipažinome su Lat-
consul  vadovais, darbuotojais,  
numatytų darbų programa bei 
pristatėme Kretingos rajono Pe-
dagogų švietimo centro Trečio-
jo amžiaus universiteto veiklą, 
nes Latvijoje yra įvairių senjorų 

organizacijų, tačiau Trečio am-
žiaus universitetų nėra.

Pagrindinė Kretingos sava-
norių misija – pagalba Latvijos 
visuomeninėms organizaci-
joms.  Pirmiausia apsilankėme 
Latvijos neįgaliųjų moterų  aso-
ciacijoje ASPAZIJA. Mus sutiko 
jos įkūrėja ir prezidentė chemi-
jos mokslų profesorė Ilzė Laine.  
Asociacija įkurta 1998 metais, o 
jos tikslas – padėti neįgalioms 
moterims integruotis į visuo-
menę ir joje įsitvirtinti, mokytis, 
dalyvauti įvairioje veikloje.  Ne-
įgalioms moterims organizuoja-
mi pynimo iš vytelių, fl oristikos, 
dekupažo, šokio,  muzikos tera-
pijos ir kt. užsiėmimai. Paga-
minti rankdarbiai parduodami 
mugėse ar pačių įkurtame sa-
lone „Saulgrieze“. Mes, lietuviai 
savanoriai, čia dirbome keletą 
dienų:  tvarkėme aplinką, padė-
jome pasirengti  ir dalyvavome 
šventėje „Vasarsvetki Grizinkal-
na“, bendravome, mokėme ir 
patys  mokėmės rankdarbių, šo-
kome biošokius su neįgaliomis 

moterimis.  Aspazijos preziden-
tė Ilzė Laine už veiklą asociaci-
joje apdovanota Latvijos Respu-
blikos Trijų žvaigždžių ordinu, 
o padėkos raštus  ji įteikė ir kie-
kvienam Lietuvos savanoriui.

Savanoriška misija  mūsų 
laukė vaikų ir jaunimo namuose 
„Ezermala“.  Vaikų namai įkurti 
privačių namų rajone, jaukioje 
gamtinėje aplinkoje. Čia gyve-
na jaunuoliai ir merginos nuo 
15 iki 24 metų. Jie mokosi ir 
laikosi namuose nustatytų tai-
syklių, kurias pažeidus galima 
šių namų netekti.  Mes, senjo-
rai, buvome šiltai sutikti ir mo-
kėme čia gyvenantį jaunimą 
pasigaminti lietuviškus, greitai 
ir nesudėtingai ruošiamus pa-
tiekalus, stalo serviravimo bei 
namų ruošos darbų.  Tiek mais-
to ruošimas, tiek bendras stalas 
ir bendravimas suartino latvių 
jaunuolius ir lietuvius senjorus, 
vėrėsi  sielų durys, o vaikai mus 
lydėjo ir į autobuso stotelę, ir į 
zoologijos sodą.

Rygos aklųjų ir silpnaregių 

bibliotekoje tvarkėme knygų 
fondus bei katalogus, rengėme 
lankstinukus artėjančiai šventei, 
rinkome Brailio raštu spausdin-
tas knygas. Biblioteka  turi kom-
piuterinę techniką, spausdin-
tuvą, todėl knygas, kurios nėra 
ilgalaikės,  akliesiems  spausdina 
čia dirbantys žmonės. 

Visur, kur lankėme vienaip ar 
kitaip likimo nuskriaustus žmo-
nes, mezgėsi šiltas, nuoširdus 
bendravimas, kultūrų artumas 
leido ir latviams, ir lietuviams 
atverti sielas.

Laisvalaikiu laukė pažintys 
su Latvijos sostine Ryga, jos ar-
chitektūros, istorijos, kultūros  
paminklais.  Susipažinome su 
Rygos senamiesčiu, kuris yra 
įtrauktas į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą, architektūra  
medinės Rygos,  kur klasicistinio 
stiliaus  vieno ar dviejų aukštų 
mediniai  pastatai traukia akis 
savo puošniomis detalėmis ir 
neturi analogų visoje Europo-

je.  Lankėmės Rygos Nacionali-
niame zoologijos sode, kuriam 
daugiau nei šimtas metų, Latvi-
jos universiteto botanikos sode,  
Latvijos Nacionalinės operos 
scenoje žiūrėjome  V. A. Mocar-
to operą „Figaro vedybos”, su-
sitikome su laikraščio „Diena” 
korespondentais, keliavome į  
Bauskės, Rundalės pilis.

Užsimezgę ryšiai nenutrūko.  
Grįžę namo, keičiamės  infor-
macija, sulaukiame laiškų, nuo-
traukų ir laukiame naujų susiti-
kimų Lietuvoje.   Mes, senjorai 
savanoriai, dėkojame Kretingos 
rajono Pedagogų švietimo cen-
tro direktorei  Adelei Maze-
liauskienei,  kuratorei  Aureli-
jai Jedenkienei bei Latconsulo 
darbuotojams, sudariusiems 
galimybę atlikti šią kilnią sava-
norystės misiją.   

Danutė VASILIAUSKIENĖ
Kretingos rajono PŠC 

Trečiojo amžiaus universiteto 
klausytoja savanorė

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Jaunimo klasių tikslas – pa-
dėti į mokyklą grąžinti paauglius 
ir jaunuolius, taip pat pagelbė-
ti jiems pažinti save, mokytis 
spręsti problemas, ugdyti pasi-
tikėjimą savimi, gebėjimą pa-
naudoti savo žinias ir įgūdžius, 

pomėgius ir polinkius, ugdyti 
atsparumą neigiamai socialinės 
aplinkos įtakai. Suformuotos 7, 
8, 9, 10 jaunimo klasės. Paau-
gliai, kaip ir jų bendraamžiai, 
pamokas lanko dienos metu. as lanko dienos metu. 

(Nukelta į 7 p.)


