

privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpi

Kauno rajono
Trečiojo amţiaus universiteto paskaitos vyksta:
Ringaudų pradinėje mokykloje
(Adresas: Gėlių g. 2, Ringaudai)

KAUNO RAJONO
TREČIOJO AMŢIAUS UNIVERSITETAS

PASKAITOS VYKSTA TREČIADIENIAIS
PASKAITŲ PRADŢIA – 15 VAL.
(JEIGU NENURODYTA KITAIP)

2022 m.
PAVASARIO SESIJOS
PASKAITŲ TVARKARAŠTIS

Ringaudų fakulteto prorektorė – Aldona Čibirienė
Telefonas pasiteiravimui:
(8 600) 30583
el. paštas: aldonacib@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

RINGAUDŲ SENIŪNIJA
2020 – 2021 m. m.

Kontaktinėse veiklose negali dalyvauti:
 asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
požymių
asmenys, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
LR SAM rekomendacijos dėl paskaitų ir renginių organizavimo:
 paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu užtikrinti, kad būtų laikomasi
ne mažesnio ;
 renginių metu asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias

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

BENDRAKULTŪRINIS FAKULTETAS
Sausio 19 d.
trečiadienis
15 val.

Vasario 2 d.
trečiadienis
15 val.

Vasario 23 d.
trečiadienis
15 val.

Kovo 22 d.
antradienis
15 val.

Paskaita-poetinė meninė kompozicija „Ţynys
akim ţvaigţdėtom. Dvikalbio lietuvių dainiaus
asmenybė, kūryba, likimas“
Lektorius ir atlikėjas – Rimantas Vaitkevičius,
aktorius, režisierius, teatrinio meno pedagogas

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“

Paskaita „Sveikatos ir imuniteto stiprinimo
sprendimai“
Lektorius - Visuomenės sveikatos specialistas
Jonas Lapinskas
Edukacinės dirbtuvės „Rytietiškos kaligrafijos
pagrindai“
Lektorė Kristina Barancovaitė – Skindaravičienė,
VDU dėstytoja, Japonijos istorijos ir kultūros
ekspertė
Paskaita „Klimato kaitos poveikis Lietuvai ir
pasauliui“
Lektorė – dr. Audronė Galvonaitė, Lietuvos
geografė, meteorologė, fizinių mokslų daktarė

Balandţio 13 d.
trečiadienis
15 val.

Praktinis užsiėmimas „Cianotipija arba mėlynieji
antspaudai“
Lektorė – Kristina Meilutė, fotomeninkė,
edukatorė, dizaino dėstytoja

Geguţės mėn.
data derinama

Ekskursija į meteorologijos stotį Ringauduose

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.

