2014 m. Kauno rajono švietimo centro Trečiojo amžiaus universitete (TAU)
mokėsi 403 suaugusieji šešiose seniūnijose: Garliavoje, Lapėse, Zapyškyje, Kačerginėje,
Domeikavoje, Babtuose. 2014 m. spalio 8 d. TAU pradėjo trečiuosius mokslo metus.
Studentų gretas papildė Neveronių seniūnijos senjorai. Šiuo metu universitete studijuoja
430 vyresniojo amžiaus žmonių. Kiekvienoje seniūnijoje veikė po 2 fakultetus: Sveikos
gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo bei Namų ūkio ir aplinkosaugos, pastarasis nuo 2014
m. spalio mėn. pervadintas „Bendrakultūriniu“. Garliavos, Lapių ir Kačerginės senjorai
mokosi anglų kalbos, laisvalaikiu kuria rankdarbius darbščiųjų rankų būreliuose,
Garliavos fakulteto studentai dainuoja TAU vokaliniame ansamblyje “Ežiuolė”. 2014 m.
organizuota per 130 renginių. Vyko paskaitos, praktiniai užsiėmimai, vakaronės,
susitikimai su aktoriais. 2014 m. lapkričio 20 d. vyko TAU studentų meninio skaitymo
konkursas, skirtas K. Donelaičio 300-ioms gimimo metinėms. Organizuota 10 išvykų į
spektaklius, koncertus, vyko pažintinės ekskursijos po Panemunės pilis, į Naisius, į VU
biblioteką ir į Švediją. Studentai taip pat dalyvavo TV3 laidos „Kvieskite daktarą“
filmavime.
Bendradarbiaudami su klinika „Ave vita“ įgyvendinome projektą „Kauno rajono
trečiojo amžiaus universiteto senjorų sveikatos stiprinimas“ pagal Kauno rajono
savivaldybės administracijos „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių projekto rėmimo“ programą. Šešiose seniūnijose vyko 6 paskaitos „Psichikos
sveikatos ir savijautos gerinimas“ ir 6 praktiniai užsiėmimai kaulų, raumenų bei kitų
sistemų funkcinių būklių ir savijautos gerinimui.
Trečiojo amžiaus universiteto valdybos nariai tobulino kvalifikaciją mokymuose:
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Edita Žaromskienė 2014 m. birželio 9-11 d. dalyvavo 24 akad. val. „TAU sistemos
administracijos atstovų kvalifikacijos kėlimo mokymai pagal tarpinstitucinės partnerystės
modulį“

Edita Žaromskienė, Danguolė Kasparienė ir Jolanta Balnytė 2014 m. spalio 24 ir
lapkričio 13-14 d. dalyvavo 20 akad. val. mokymuose „Andragogų kvalifikacijos kėlimo
mokymai pagal laisvalaikio formų ir savivaiškos modulį“
Problemos Vilkijos, Piliuonos seniūnijos pareiškė norą prisijungti prie TAU, tačiau dėl
ribotų žmogiškųjų išteklių negalime užtikrinti TAU veiklos šiose seniūnijose.
KR TAU patirtis pristatyta 2014-11-19 vykusioje mokslinėje konferencijoje „Mokymosi
tęstinumas – kultūros vertybė“ , kurią organizavo Lietuvos universitetinių tęstinių studijų
institucijų asociacija (LUTSIA). Edita Žaromskienė pristatė Kauno rajono TAU veiklą
skaitydama pranešimą „Trečiojo amžiaus universiteto vaidmuo kuriant tęstinio mokymosi
visą gyvenimą galimybes bendruomenėje“.
KRTAU veikla pristatyta „Puko TV“ rubrikoje "Veikti ir kurti drauge" (laida apie Kauno
rajono švietimo, kultūros ir sporto aktualijas).

