Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) mokymai ( metodininkė, TAU rektorė, Edita Žaromskienė).
2016 metų pavasarį Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas (TAU) baigė ketvirtuosius, o rudenį
pradėjo penktuosius mokslo metus. Prie gausios TAU bendruomenės prisijungė Karmėlavos seniūnijos
senjorai, todėl šiais metais 623 vyresniojo amžiaus asmenys mokėsi vienuolikoje Kauno rajono seniūnijų:
Babtų, Domeikavos, Garliavos, Kačerginės, Karmėlavos, Lapių, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų,
Vilkijos ir Zapyškio. Fakultetų skaičius seniūnijose kito priklausomai nuo žmonių skaičiaus ir mokymų
tematinio poreikio. Nors daugiausiai studentų renkasi Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo fakultetą,
vis populiaresnis tampa ir Bendrakultūrinis fakultetas.
2016 m. TAU organizuoti 126 renginiai: vyko paskaitos, praktiniai užsiėmimai, konkursai,
susitikimai su aktoriais, išvykos. Paskaitas studentams skaitė garsūs Lietuvos žmonės: Lietuvos
sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis, LSMU Kauno klinikų profesorius Leonardas
Lukoševičius, klimatologė Audronė Galvonaitė, akademikas prof. Jurgis Brėdikis, aktoriai Doloresa
Kazragytė, Olita Veronika Dautartaitė, Nijolė Narmontaitė, teatro režisierius Gytis Padegimas, būruotojas
Paulius Kovas, aerobikos trenerė Joana Bartaškienė ir kiti. Suorganizuotos 7 ekskursijos į Naisius ir
Kryžių kalną", 3 išvykos į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, pavasarį vyko ekskursija į
Olandiją, Lenkiją, Estiją, Vokietiją ir Austriją.

Vyko bendri fakultetų renginiai: du protų mūšiai: „Kietas riešutėlis. Ar gerai pažįsti savo kraštą“
Zapyškio seniūnijoje (2016-03-01), ir „Darni energetika – švari aplinka“ Garliavos seniūnijoje (2016-

11-11). Senjorai džiaugėsi galimybe pabendrauti ir susipažinti su kitų KRTAU fakultetų studentais:
varžėsi Šauniausiojo senjoro šventėje Babtų seniūnijoje (2016-04-28), Vilkijos ir Garliavos fakultetų
studentai drauge šventė užgavėnes.

Renginių tvarkaraščiai sudaromi kiekvienam pusmečiui yra prieinami interneto svetainėje:
www.centras.krs.lt. Informacija apie įvykusius renginius skelbiama Kauno rajono švietimo centro
svetainėje bei socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/Svietimo.centras/
Ketvirtųjų mokslo metų uždarymas vyko Nacionaliniame Kauno dramos teatre 2016-05-31.
Ketvirtuosius mokslo metus šiame universitete baigė 565 trečiojo amžiaus studentai. 192 iš jų baigė
antrąjį studijų kursą. Šventės metu jiems buvo įteikti universiteto baigimo diplomai.

2016 m. rugsėjo 30 d. TAU pradėjo penktuosius mokslo metus. Mokslo metų atidarymas vyko
Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje. Šventėje dalyvavo per 400 žmonių. Šventinę atidarymo dalį
pratęsė pirmoji paskaita apie dainavimą bei muziką. Paskaitą vedė Ona Kolobovaitė ir Vytautas Lukočius.

Kaip ir paėjusiais metais, didžiausia problema išlieka lektorių savanorių paieška. Šioje srityje
labiausiai gelbsti projektinė veikla. Pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos „Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projekto rėmimo“ programą, įgyvendinome du
projektus: „Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentų sveiko ir kokybiško senėjimo

skatinimas“ (projekto rengėjas klinika „Ave vita“) ir „Suaugusių asmenų sveikatos stiprinimas per
fizinio aktyvumo programas“ (projekto rengėjas Lietuvos sporto universitetas). Atsižvelgdami į
senjorų pageidavimus, organizavome ne tik paskaitas, bet ir aktyvius praktinius šokio bei kineziterapijos
užsiėmimus.

Vykdydami lektorių paiešką bendradarbiaujame su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis
(VDU, KTU, LSU, KU), profesinėmis mokyklomis, taip pat su kitų trečiojo amžiaus universitetų
(Šilalės TAU ir Marijampolės TAU) veiklos koordinatoriais.

