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Senjorai senjorams apie TAU veiklą
> Kretingos raJono pedagogų švietimo centro (PŠC) InlclJuoto lr Jame vei-
kiančio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU] 12 žmonių taryba bel aktyviausi
studentai senjorai vasaros atostogų ĮspDdžlus paplldė naujais patyrImais: jie
turėjo Išskirtinę galimybę apie Kretingos TAU veiklą papasakoti kitų miestų lr
rajonų senjorams.

Audronė PUIŠIENĖ

"Ugdymo plėtotės centro ini-
ciatyva pas mus viešėjo žurna-
listas Arminas Jankauskas, kuris
rengė filmuotą medžiagą apie
Kretingos TAU veiklą. Per ko-
kį kanalą bus transliuojama lai-
da, dar neaišku, bet žinome, jog
filmuotas pasakojimas apie kre-
tingiškių senjorų bei mūsų kole-
gų iš Rokiškio ir Kauno rajono,
kur taip pat viešėjo žurnalistas,
veiklą bus paskleistas visuose
Lietuvoje veikiančiuose 28 tre-

čiojo amžiaus universitetuose",
- pasidžiaugė Kretingos PŠC di-
rektorė Adelė Mazeliauskienė.

Kretingiškiai studentai, pri-
statydami TAU veiklą, šoko,
dainavo, vaidino, surengė dar-
bų parodą, išklausė Klaipėdos
universiteto doktoranto Kęstu-
čio Trakšelio paskaitos psicho-
logine tema kaip nesenti, kaip ir
sulaukus garbaus amžiaus gali-
ma gražiai bei or iai gyventi.

"Iš esmės buvo būtina at-

skleisti, ar senjorai, lankyda-
mi Trečiojo amžiaus universi-
tetą, išnaudoja visas jiems su-
teiktas galimybes. Manau, jog
šią užduotį jie įvykdė", - teigė
A.Mazeliauskienė.

Kad Ugdymo plėtotės cen-
tras atkreiptų dėmesį į Kretin-
goje veikiantį TAU, Kretingos
PŠC teko nemažai padirbėti,
formuojant šios įstaigos įvaiz-
dį: buvo rengiamos konferen-
cijos, popietės, išvykos, susiti-
kimai.

"Per dvejus veiklos metus ir
patys daug mokėmės, kaupė-
me patirtį. Išleidę pirmąją lai-
dą įvertinome savo įdirbį ir vie-
toje. dviejų fakultetų įsteigė-
me tris - dabar Sveikatos-dva-
sinio tobulėjimo, Kraštotyros-

pazirumo bei Kultūros-meno
fakultetuose mokosi 150 sen-
jorų, kuriems, užbaigus univer-
sitetą, įteikiami jo baigimo pa-
žymėjimai. Jeigu turėtume ga-
limybių ir mūsų nevaržytų pa-
talpos, Kretingos TAU tikrai su-
lauktų dar bent 100 senjorų -
pagyvenę žmonės nori veiklos",
- pastebėjo Kretingos PŠC di-
rektorė.

Anot jos, tenkinant rajono
senjorų poreikius, naujų gali-
mybių turėtų suteikti daugia-
funkciai centrai - vienas jų vei-
kia Baubliuose, kitas nuo 2014-
ųjų pradės veikti Kartenoje. .Pa-
vykus išspręsti kai kuriuos or-
ganizacinius klausimus, manau,
galimybę mokytis TAU turėtų ir
kaimiškųjų vietovių žrnonės", -

pasvarstė A.Mazeliauskienė.
Dvejus metus TAU veikė be

jokios finansinės rajono biu-
džeto paramos, trečiaisiais vei-
klos metais TAU veiklai skir-
ta 10 tūkst. Lt. Naujieji mokslo
metai kretingiškiams senjorams
prasidės spalio l-ąją - Pagyve-
nusių žmonių dieną. Ją senjorai
tradiciškai paminės gausiu bū-
riu Kretingos kultūros centre.

150
tiek pagyvenusių žmonių
užima Kretingos PŠC
įkurtas Trečiojo amžiaus
universitetas


