Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) Kauno rajone tęsia savo veiklą
Trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2012 m. spalio 30 dieną. TAU savo veiklą
planuoja mokslo metams, todėl ataskaitinis laikotarpis apima pirmųjų mokslo metų antrąjį
semestrą ir antrųjų mokslo metų pirmąjį semestrą.
Pirmųjų mokslo metų pabaigoje universitete mokėsi 287 studentai. Pirmųjų mokslo
metų užbaigimo šventėje dalyvavo 200 TAU studentų. Kauno Valstybiniame lėlių teatre
senjorai prisiminė paskaitų, susitikimų, švenčių, kelionių akimirkas. Po to žiūrėjo spektaklį
„Kelionė Ssaulės link“ Antruosius mokslo metus pradėjo 300 studentų. Studentų skaičius
išaugo, nes įsteigtas TAU fakultetas Babtų seniūnijoje. Šiuo metu universitete mokosi 403
studentai.
2013 m. veikė po du fakultetus visose seniūnijose: Sveikos gyvensenos ir dvasinio
tobulėjimo bei Namų ūkio ir aplinkosaugos. Garliavoje veikė menų fakultetas, nuo 2013 m.
spalio 1 dienos menų fakultetas įsteigtas ir Lapių seniūnijoje.
2013 m. organizuotos 85 paskaitos, 34 praktiniai užsiėmimai ir 32 kiti renginiai
(ekskursijos (LR Seime), išvykos, edukaciniai renginiai muziejuose, koncertai, apsilankymai
spektakliuose).
2013 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais 22 Garliavos ir Lapių TAU studentai dalyvavo
mokymuose pagal Ugdymo plėtotės centro ir UAB „Ayus“ mokymuose pagal vykdomą
projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias kompetencijas (II etapas)“. Senjorai Lapėse mokėsi judesio meno (įvairių
folklorinių, klasikinių, sportinių šokių), senjorai Garliavoje mokėsi želdinių dizaino ir
ekologinės žemdirbystės (susipažino su ekologine sodininkyste, sodybos projektavimo
principais, augalų dauginimu, genėjimu ir priežiūra, dekoratyvių augalų parinkimo ir derinimo
sodyboje principais).
Įgyvendinant projektą „Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto senjorų sveikatos
stiprinimas“ pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos „Visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos priemonių projekto rėmimo“ programą, organizuotos 8 paskaitos
širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos temomis ir 8 paskaitos psichikos ir savijautos gerinimo
temomis bei 24 praktiniai užsiėmimai: po 8 šokio judesio terapijos, jogos ir pilates
užsiėmimus.
Dvi Kačerginės TAU studentės Marija Slišajevienė ir Danutė Ilgakojienė dalyvavo
seminare “Šaunūs seneliai” Lenkijoje pagal Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą programą
Grundtvig.
2013 m. gegužės 16 d. Kauno moksleivių techninės kūrybos centre vyko TV diskusija
“Sąmoningas vartojimas”. Diskusijoje dalyvavo Kačerginės ir Zapyškio TAU studentai ir
Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Gegužės 24 d. ekskursijoje į Latviją dalyvavo 90 senjorų iš 5 seniūnijų.
2013 m. spalio 1d. organizuota antrųjų mokslo metų atidarymo šventė Pažaislio
vienuolyne. Šioje šventėje dalyvavo 250 studentų. Po šventų mišių organizuota ekskursija po
vienuolyną.
Viešinimas
Trečiojo amžiaus universiteto veiklų viešinimui sukurta internetinė svetainė
http://www.centras.krs.lt/tau. Čia skembiama aktuali informacija, tvarkaraščiai, kontaktiniai
duomenys.
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“, parengė
mokomąjį filmą „Trečiojo amžiaus universitetai Lietuvoje“. Šiame filme plačiai pristatoma
Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto veikla ir patirtis.
Dalyvaujant projekte „Skaitmeninės istorijos“ sukurtas informacinis filmukas apie
Kauno rajono TAU. Filmas pristatomas KR TAU svetainėje http://www.centras.krs.lt/tau
Universiteto rektorė Edita Žaromskienė dalyvavo LRT radijo laidoje „Aktualijų
studiją“ tema „Mokymasis visą gyvenimą“ apie trečiojo amžiaus universitetų veiklą Lietuvoje.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1008912912
2013 m. balandžio 18 d. Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas įtrauktas į LR
švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtą Švietimo ir mokslo institucijų registrą. www.itc.smm.lt

