Kauno rajono
Trečiojo amţiaus universiteto paskaitos vyksta
Neveronių laisvalaikio salėje
Adresas: Kertupio g. 18, Neveronys
PASKAITOS VYKSTA KETVIRTADIENIAIS
PASKAITŲ PRADŢIA – 15 VAL.
(JEIGU NENURODYTA KITAIP)

KAUNO RAJONO
TREČIOJO AMŢIAUS UNIVERSITETAS

2022 m.
PAVASARIO SESIJOS
PASKAITŲ TVARKARAŠTIS

Neveronių fakulteto prorektorius – Ţygimantas Juška
Telefonas pasiteiravimui:
mobil. 8 678 27978
el. paštas: neveroniukultura@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.

NEVERONIŲ SENIŪNIJA
2021 – 2022 m. m.

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

BENDRAKULTŪRINIS FAKULTETAS
Sausio 20 d.
ketvirtadienis
12 val.

Vasario 10 d.
ketvirtadienis
15 val.

Kovo 3 d.
ketvirtadienis
15 val.

Kovo 17 d.
ketvirtadienis
15 val.

Balandţio 7 d.
ketvirtadienis
15 val.

*Paskaita – praktinis uţsiėmimas „Asmeninės
fizinės veiklos planas, jo poveikis sveikatos
stiprinimui“
Lektorė – sporto trenerė Inga Gliožaitienė
Pastaba: Apranga ir avalinė turi būti nevaržanti
judesių, patogi judėti
Paskaita-poetinė meninė kompozicija „Būties
stebuklo valanda“, skirta Lietuvos kalbos
kultūros metams ir Šatrijos Raganos 140osioms gimimo metinėms
Lektorius ir atlikėjas – Rimantas Vaitkevičius,
aktorius, režisierius, teatrinio meno pedagogas
Praktinis užsiėmimas „Kaligrafinė tapyba su
kvapų menu“
Lektorė – Rasa Staskonytė, laisva menininkė,
kvapų meno kūrėja, edukatorė
Paskaita „Sveikatos ir imuniteto stiprinimo
sprendimai“
Lektorius - Visuomenės sveikatos specialistas
Jonas Lapinskas
Paskaita „Juozas Zikaras: dailininkas,
mokytojas, tėvas“
Lektorė – Rasa Jonė Ruibienė, Juozo Zikaro namų
muziejininkė

BENDRI RENGINIAI, KURIUOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI:
Kovo 19 d.

Kauno rajono TAU studentų išvyka
„Ţemaitijos dvarai“

Balandţio 30 d.

Kauno rajono TAU studentų išvyka
„Pasvalio kraštas“

Kovo 26 d.
šeštadienis
10 val.

Dalyvavimas projekte „Mitinio Ţvėries kilimas“.
Mezgamos/neriamos detalės rankų darbo kilimui.
Projekto iniciatorius ir vykdytojas – Kauno kultūros
centras, projekto partneris – Kauno rajono TAU.
Pėsčiųjų ţygis Neveronyse

Balandţio 9 d.
šeštadienis
10 val.

Pėsčiųjų ţygis Babtuose

Geguţės 7 d.
šeštadienis
10 val.

Pėsčiųjų ţygis Vilkijoje

Geguţės 25 d.
trečiadienis

Kauno rajono TAU 10-ies metų jubiliejaus
šventė Raudondvario dvare
(Pilies g. 1 Raudondvaris)

Birţelio 3-5 d.

Kauno rajono TAU studentų išvyka
„Talinas-Stokholmas-Tartu“

Birţelio 15 d.
trečiadienis
10 val.

Kauno rajono TAU sporto fiesta.
Vieta derinama.

