
 

 

Kauno rajono  

Trečiojo amţiaus universiteto paskaitos vyksta  

Eţerėlio kultūros centre 

Adresas: Kauno g. 21, Eţerėlis 

 

PASKAITOS VYKSTA ANTRADIENIAIS 

PASKAITŲ PRADŢIA – 15 VAL.  

(JEIGU NENURODYTA KITAIP) 

 

 

Eţerėlio fakulteto prorektorė –  

Jolanta Marija Malinauskaitė 
 

Telefonas pasiteiravimui:  

mobil. 8 620 66223 

el. paštas: jolantamm60@gmail.com 

   

 

 

 

 

LR SAM rekomendacijos dėl paskaitų ir renginių organizavimo: 

 paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu užtikrinti, kad būtų laikomasi 

ne mažesnio nei 1 m atstumo; 

 renginių metu asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius); 

 turėtų laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo  

Kontaktinėse veiklose negali dalyvauti: 

 asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių  

 asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. 

 

 

 

 

 

 

KAUNO RAJONO  

TREČIOJO AMŢIAUS UNIVERSITETAS 
 

 

 

2020 m. 

RUDENS SESIJOS  

PASKAITŲ TVARKARAŠTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EŢERĖLIO SENIŪNIJA 

2020 – 2021 m. m.  

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/Kauno-rajono-trečiojo-amžiaus-universitetas 

 

mailto:jolantamm60@gmail.com
http://www.facebook.com/Kauno-rajono-trečiojo-amžiaus-universitetas


BENDRAKULTŪRINIS FAKULTETAS 
 

Spalio 7 d.  

trečiadienis 

15 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ I dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė 

Spalio 13 d. 

antradienis 

16 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ II dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė 

Spalio 20 d.  

antradienis 

15 val. 

 

**Paskaita „Fizinis aktyvumas - emocinės 

sveikatos pagrindas“ 
Lektorė – Rita Gruodytė Račienė, Lietuvos sporto 

universiteto dėstytoja 

Spalio 23 d.  

penktadienis 

15 val. 

 

*Internetinė paskaita „Emocinis atsparumas. 

Praktinės rekomendacijos“ III dalis 
Lektorė – Nomeda Marazienė, emocinio intelekto 

lavinimo trenerė  

Lapkričio 10 d.  

antradienis 

15 val. 

 

**Paskaita „Saugus fizinis aktyvumas 

vyresniame amţiuje“  

Lektorė – Inga Gliožaitienė, sporto trenerė 

Gruodţio 8 d. 

antradienis 

15 val. 

 

*Praktinis užsiėmimas „Fraktalinis piešimas – 

savęs paţinimui ir ugdymui“  
Lektorė – prof. dr. Rūta Adamonienė, Mykolo 

Riomerio universiteto Viešojo saugumo akademijos 

Humanitarinių mokslų katedra. 

 
 

 

BENDRI RENGINIAI, KURIUOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI: 

  

Protų mūšis „Istorija kitaip: ko neţinai apie 

moteris?“ 

Spalio 28 d. 14 val.  

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  

 

 

 

 

Ketvirtoji Kauno rajono senjorų sporto fiesta 

2019 m. lapkričio 24 d. 12 val. 

Kauno rajono socialinių paslaugų centre 

 

 

 

Meduolinių namelių konkursas ir rankdarbių mugė 

Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje Kauno rajono 

Kalėdų eglutės įžiebimo šventės metu. 

 

  

Akcija „Šiltos Kalėdos“ lapkričio – gruodţio mėn. 

 

 

 

**Pėsčiųjų ţygiai Domeikavoje, Lapėse, Garliavoje. 

Laikas derinamas 

 

 

 

*Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai organizuojami įgyvendinant projektą 

„Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveikatos stiprinimas 

ir švietimas”, finansuojamą Kauno rajono Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis. 

**Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai organizuojami įgyvendinant projektą 

„Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis - moterų sporto 

plėtrai Lietuvoje“, finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis. 

 


