
Kursų Tenerifėje apžvalga ir ataskaita TAU 
2020-2021 

 
Šis dokumentas yra skirtas redaguoti visiems kolegoms, dalyvavusiems kursuose 
Tenerifėje 2020-2021 metais. Dokumentas yra suskirstytas į atskirus puslapius, 
pagal kursų datas, dalyvius ir pavadinimus. Kiekvienas gavęs prieigą, gali peržiūrėti 
ir pridėti savo prisiminimus, įžvalgas, pasiūlymus, skirtus pritaikyti 
universitetui bei savo fakultetui ir paskaitoms.  
 
Siūlau laikytis panašaus šablono, pateikiant veiklas, kuriose dalyvavome ir susieti 
jas su gautomis žiniomis bei įgūdžiais, kurie ateityje gali būti naudingai pritaikyti 
Kauno Tau veikloje.  
 
Pvz. Viena iš labiausiai įspūdį palikusių veiklų vyko teatre (pavadinimas, vieta). Šių 
kūrybinių dirbtuvių tikslas buvo lavinti pasitikėjimą savimi ir kitais, drąsiau kalbėti 
viešai, mokytis technikų, kurios gali padėti išeiti iš komforto zonos bei skatinti 
bendradarbiavimą tarp dalyvių (keletas technikų pavyzdžių). Puikiai sudėliota 
programa suteikė įžvalgų, kaip tokius pratimus galima panaudoti TAU senjorų 
kursuose, ypatingai, kai susirenka nauja tarpusavyje nepažįstamų žmonių grupė, 
kuriems teks bendrauti ir bendradarbiauti visus mokslo metus.  
 

Aprašant savo įspūdžius, prisiminimus, įžvalgas ir pasiūlymus, prašau naudotis 
šiomis gairėmis ir kursų tvarkaraščiu. Kiekvienas dalyvis rašo atskirame lape, po 
savo vardu.   
 
Jei turite klausimų, rašykite sanbingelyte@gmail.com arba skambinkite Sandrai.  
 
Prašau užpildyti ir atsiųsti iki rugpjūčio 22 d.  
 

  



Pirmoji grupė 

Kursų pavadinimas: Job-shadowing visit 
 

2020 m. Rugpjūčio 29 - Rugsėjo 12 d. 

Dalyviai:  

Mikuckaitė Daiva 

Večkienė Nijolė 

Velykienė Jolanta 

Velykis Rimvydas 

 

Kursų programa:  

 
 

Arrival, welcoming and ice-breaking General overview of the course and logistics 

Presentation of EDUPLUS Association and La Punta Bajamar Avanzando 

Association. Getting to know each other. Exercises for building group cohesion 

and trust. Short presentations of participants´ institutions. Exchange of good 

practices on working with seniors. 

 

Workshop in groups. Collaborative learning methods Reflections: How can I adapt 

the key learnings in my work. 

 

Arrival at LANAVE de La Tribu Calle Rafael Arocha Guillama, 7, 38008 Santa Cruz 

de Tenerife https://goo.gl/maps/2MYqhjgatw9MFsNK8 NOTES: no dress code, 

indoor location, comfortable clothes and shoes. 

 

Presentation of La Tribu Teatro organization Physical awareness and body 

awakening Removing fears and getting out of the comfort zone. 

 



Exercises to increase motivation to learn and reduce the stress Using drama 

techniques adapted to the cognitive abilities and the way of acquiring knowledge 

by seniors Group reflections and discussions on the drama methodology in class 

Reflections: How can I adapt the key learnings in my work 

 

Arrival at LANAVE de La Tribu Calle Rafael Arocha Guillama, 7, 38008 Santa Cruz 

de Tenerife https://goo.gl/maps/2MYqhjgatw9MFsNK8 NOTES: no dress code, 

indoor location, comfortable clothes and shoes. 

 

Warm up exercises Roleplays and exercises to increase group integration for 

seniors Increasing empathy and active listening. 

 

Exercises for boosting self-confidence and self-expression. Theater techniques on 

teaching emotional intelligence and cooperative spirit Conflict resolution through 

theater Group reflections and discussions on the improvisation theater 

methodology in class. 

Arrival at LANAVE de La Tribu Calle Rafael Arocha Guillama, 7, 38008 Santa Cruz 

de Tenerife https://goo.gl/maps/2MYqhjgatw9MFsNK8 NOTES: no dress code, 

indoor location, comfortable clothes and shoe 

 

Drama techniques for language learning Role plays and simulation exercises to 

pratice how to argue, negotiate, discuss, express your own opinion 

 

Drama methodology The design of theater-based lessons (styles, character 

composition, setting, the structure of an improvisation scene etc.) Reflections: 

How can I adapt the key learnings in my work. 

Work in groups – active learning methodologies for seniors. 

Guided visit to a permaculture ecological farm working with people with mental 

illness since 25 years The role of permaculture as a therapeutic technique Open 

discussion on possible future collaborations and planning follow up activities 



Summary of key learning points Final course evaluation and feedback Validation 

of learning outcomes and handling certificate 

 
NIJOLĖ 
Susitikimas su senjorų asociacijos nariais. Jo metu, taikydami įvairius 
grupės dinamikos metodus, plėtojome sąveiką ir tarpusavio 
pasitikėjimą – išgyvenome tarpkultūrinę bendrystę, pasidalinome 
praktine patirtimi. 

 
Susitikimas su universiteto ir prie jo veikiančio padalinio, kuris 
organizuoja mokymus senjorams, atstovais. Diskusijos metu buvo 
akcentuojami du esminiai veiklos aspektai – universitetinio, platesnio 
išsilavinimo įgijimo galimybė ir profesinės/darbinės patirties 
pritaikymo galimybė grupinės veiklos užsiėmimuose. 
Manau, kad tokiu būdu galėtų būti aktyvinamas mokymasis visą 
gyvenimą ir plėtojama savitarpio pagalba/mokymasis 
bendradarbiaujant mūsų universitete. 
 
Nuotolinio mokymosi organizavimas, radijo ryšio panaudojimas -tai 
patirtis, kuri pastiprino mus, ieškant mokymosi galimybių paplėtotės 
galimybėndemijos situacijoje. Ši patirtis pasiteisino Teologijos 
fakulteto praktikoje, organizuojant paskaitas Marijos radijo pagalba. 
Ją tikslinga plėtoti. 
 
Dramos metodo taikymas, kaip savivertės, pasitikėjimo savimi ir 
grupe plėtotės galimybė. Kūrybiškas ir emocionalus profesionalo 
vadovavimas paskatino reflektuoti, išgyventi pokyčius grupėje. 
Tai patvirtina aktyvinimo metodų paieškos ir taikymo svarbą TAU 
veikloje. 
  



JOLANTA 
Kas labiausiai nustebino ir patiko? Manau parašysiu tik tuos, kur man įstrigo ir ką jau 
bandau plėtoti savo fakultete. 
 
1. Kai rudens pradžioje su Kauno 3TAU buvome išvykę į kursus Tenerifėje, teko dėvėti 
kaukę visą dieną. Susitikimuose su naujais žmonėmis bendraudavome su kaukėmis, 
matydami tiktai akis. Kai keletą dienų pabūni su žmogumi, pripranti prie tokio jo “veido”. 
Ir atrodo, kad jau tą žmogų pažįsti. Tačiau man asmeniškai sukeldavo didžiulę nuostabą, 
kai žmogus kaukę nusiimdavo (pvz., kavos pertraukos metu). Dažnai būdavau 
įsivaizdavusi visai kitokį žmogaus veidą. Taigi, pradėjau stebėti, kaip kaukė keičia žmogų. 
Būdavo tikrai labai įdomių situacijų.  
Taigi, kilo mintis dizaino fakultete sukurti kaukės dizainą. Ši užduotis –surengti fotosesiją, 
kad parodyti, kaip kaukė keičia žmogaus įvaizdį. Darytume 2 nuotraukas: su kauke ir be 
jos. Būtų nuostabu tas nuotraukas atspausdinti ir surengti parodą. 
 
2. Taip pat Tenerifėje La Laguna mieste aplankėme sergančių Alzheimeriu senelių namus. 
Darbuotojos supažindino su keletu metodų kaip lavinami senjorų paprastieji įgūdžiai. 
Labiausiai mane sudomino “knyga”, kurios puslapiuose buvo prisiūta sagų, užtrauktukų, 
kabliukų, juostelių, įvairios tekstūros audinių gabaliukų. Kadangi aš pati jau trečius 
metus slaugau mamą, sergančia demensija ir Parkinsonu (93 m), jau ir anksčiau ieškojau 
lavinamųjų priemonių – bet jos dažniausiai būdavo ganėtinai brangios ir neatitiko mano 
lūkesčių.Taigi, man kilo mintis pasigaminti tokių “knygų” kartu su Kauno trečiojo amžiaus 
universiteto klausytojomis, Dizaino (o gal ne tik) fakultete, o vėliau jas padovanoti 
sergantiems žmonėms.  Parašiusi laišką į Kauno Alzheimerio klubą su užklausa, ar būtų 
naudingos tokios “knygelės” gavau atsakymą:“Gavau Jūsų laiškutį. Manau, kad tokia 
“knygelė” būtų naudinga sergantiems. Tokia “knygele”, manau, mielai pasinaudotų ir 
dienos centro socialiniai darbuotojai. Linkiu kūrybinės sėkmės! Pagarbiai- 
Kauno Alzheimerio klubo pirmininkė Vida Danienė” 

“Aktyvumo kilimėlis” – sustiprina įgūdžius ir nuramina protą. Teikia daug naudingos 
veiklos, gerinant rankų valdymą ir motorinius įgūdžius. Medžiagų faktūros sukuria 
vizualinę stimuliaciją. Puikiai tinka suaugusiesiems, sergantiems demencija ar 
Alzheimerio liga. Lavina smulkiąją motoriką, atliekant malonią ir nesudėtingą veiklą. 
Padeda senjorams išlikti kuo ilgiau savarankiškiems, kad galėtų mėgautis privatumu ir 
orumu. Toks “aktyvumo kilimėlis” jau džiugina keletą senjorų.  

Tai galėtų būti ir kaip socialinė akcija. 

 
3. Labai patiko La lagunos patirtis “integruojant” trečiojo amžiaus universiteto klausytoją 
į dizaino studijas Dailės akademijoje, dailės kolegijose, dailės gimnazijoje ar kt. 
mokyklose kaip “laisvus klausytojus” kur jie praeitų kursą ir atsiskaitytų kartu su 
studentais. Jau kalbėjausi su VDA, Vienožinskio kolegija, Kauno dailės gimnazijos 
direktoriais ar dekanais. Žodinį pritarimą turiu, labai sudomino, nudžiugino ir suinrtrigavo 
toks bendradarbiavimas. Laukiu galimybės įgyvendinti šį projektą! 
 
4. Na ir aišku, nuostabus patyrimas su mūsų „Flashmobo“ parodomis.  
3 parodos Tenerifėje ir viena Kauno Rotušėje.  



RIMVYDAS 
ERASMUS+ TENERIFĖ 2020-08-29…2020-09-13 

Rugpjūčio  29d.,  šeštadienis 
13:30 skrendame į Tenerifę ir po 6 val. skrydžio nusileidžiame Tenerife South (Pietų) aerodrome. 
Pasitinka gidas-vairuotojas Kęstutis, judame į viešbutį, pakeliui pietaujame kaimiško stiliaus restorane 
RANCHO DE NINO, įsikuriame MONACO apartamentuose. 

 
 
Rugpjūčio  30d., sekmadienis 
 9:30 autobusu važiuojame į kursų vietą Finca Ecologica Jamundi Camino la Costa Valle Guerra. 
Pažintinis susitikimas, prisistatymai, programos aptarimas, joga, relaksacinės technikos, universiteto 
vizija ateičiai. 
Rekomendacijos mūsų universitetui: 
-fiziniai pratimai kiekvienos paskaitos pradžioje, 
- reflekcija po paskaitos. Jei dalyvauja nauji nežinomi žmonės, suskirstyti poromis ir sužinoti vienas 
apie kitą, 
- akcentuoti dėmesį ekologiškiems produktams ir tvarumo temoms. 

   
Rugpjūčio  31d., pirmadienis 
 9:30 autobusu važiuojame į kursų vietą Finca Ecologica Jamundi Camino la Costa Valle Guerra. 
Pažintinis susitikimas su 5 vietiniais senjorais, prisistatymai, žaidimai ratu ir poromis, batikos dirbtuvės 
pagal Amazonės tradicijas iš natūralių medžiagų: palmių pluoštas, dažai iš žiedų, lapų, vaisių. Kavos 
pertraukėlė su pasivaišinimu žuvies-daržovių patieklais. Galimybė įsigyti ekologiškų džiovintų 
prieskonių ir mišinių. Vietiniai senjorai keliauja pas darželinukus į Portugaliją, su jais žaidžia, pakeičia 
senelius vakams, kurie jų neturi. Imituoja situacijas, pvz. dingsta elektra (kai būdavo karo metu), nėra 
kompiuterių, telefonų, todėl reikia prisiminti senovinius žaidimus ir anūkus sudominti parankinėmis 
priemonėmis. Dirba su kitomis šalimis: Lenkija, Bulgarija. Žaidžiant su vaikais parodoma, kaip galima 



nepirkti naujų sintetinių žaislų, o išsiversti su gamtiniais daiktais: akmenukais, virvutėmis, gumytėmis 
ir pan. Turi “online” kanalą. Stiprinamas jaunimo-senimo ryšys. Senjorams įdomūs praktiniai 
užsiėmimai, pvz. pasigaminti skarelę ar drabužį batikos technikos pagalba – pasibandėme. 
   

  
  
17:00 atvykstame į “Afrikos šokių” demonstraciją lauko aikštelėje ir susitinkame su vietiniais, 
nacionalinį projektą jau 6 metai vykdančiais atstovais (Allexis Mesz Marrero amesam@ fg.vll.es, FB: 
icitaco.) Jų metinis biudžetas siekia 90t. EUR, plius apie 10t.eur gauna natūra iš rėmėjų. Projektą 
pradėjo 4 darbuotojai, dabar jį vykdo 2, bet yra 100-200 “ambasadorių”- apmokytų lektorių ir lyderių, 
komunikuojančių su organizacijomis ir jaunimo ir senjorų grupėmis. Tikslas – apjungti įvairius 
bendruomenės sluoksnius ir gauti pastovų finansavimą iš savivaldos. Renginiai vyksta ryte ir vakare. 
Dėl COVID pasikeitė bendravimo stilius: anksčiau bendruomenės nariai puošė miesto erdves: dažė 
sienas, apmegzdavo medžius ir pan., filmuodavo ir mokydavo kitus, dabar – bendraujama per 
„telecafe“. Lauko aikštelėse organizuojami nemokami įvairių tautų šokių mokymai senjorams ir 
visiems norintiems. 

 
Rugsėjo  01d., antradienis 
10:00 University for Senjors of University of La Laguna. Susitikimas su universiteto prorektoriumi ir 
Senjorų universiteto programų direktoriumi bei kolegomis (IT panaudojimas COVID akivaizdoje, 20 
metų patirties analizė ir geriausių būdų paieška, proto sinapsinių ryšių gerinimą skatinančių stimulų 
parinkimas ir programų koregavimas, naujų technologinių inovacijų diegimas ir kt.). 
Finansavimas – mokamas atlyginimas visiems etatiniams lektoriams ir samdytiems ekspertams. Tikslas 
– ne suteikti “gerą laiką”, o mokytis visą gyvenimą. Patirtis – 20 metų. Šiuo metu peržiūrimos 
programos, kurios stagnuoja, koreguojama, paliekamos tos, kurios geriausiai veikia senjorų smegenis, 
yra efektyvios atminčiai gerinti, kokie stimulai yra geri, o kokie – blogi, neigiamai veikiantys psichinę 
būklę.  Išsilavinimas – dar ne viskas. Būtina pakeisti išsilavinusių mokslininkų, daktarų, magistrų 
mąstymą, kad žinios – dar ne sąlyga gerai savijautai. Taip pat ir su beraščiais, kurių salose yra nemažai. 



Todėl klausytojai skirstomi į atitinkamas grupes. IT departamentas daug dėmesio skiria naujų IT 
technologijų ( Siri, Alexis ir pan. ) taikymui užsiėmimams: 3D virtuali realybė, šviesos, garsas, robotai 
koordinacijos ugdymui, ekspozicijoms, žaidimami vaikams, tinkami naudoti visuomeninėse erdvėse ir 
namuose per TV, siekiant apjungti senimą su jaunimu. Erasmus+ projektai žinomi, tačiau vietiniai 
senjorai nelabai domisi kelionėmis ir tarptautiniais ryšiais, nes patys turi galimybes pakeliauti 
savarankiškai. Su kitų šalių institucijomis taip pat sunkai sekasi dėl kalbinio barjero, šalto klimato. 
Tobulina eksperimentinę programą, kaip atsilaikyti COVID-19 situacijoje. 
    

 
Kartu su mišria grupe (Lietuvos, Ispanijos senjorai, universiteto profesoriai) gavome užduotį rasti ir 
nufotografuoti 10 objektų mieste, bendraujant be gero kalbų žinojimo: lietuvių-anglų-ispanų. 

 
Rugsėjo  02d., trečiadienis 
LANAVE de la Tribu teatras. Užsiėmimą veda Pilar su asistente. Atsipalaidavimas, susikaupimas, 
pratimai darbui su senjorais. 



 
Rugsėjo  03d., ketvirtadienis 
LANAVE de la Tribu teatras. Užsiėmimą veda Pilar. Atsipalaidavimas, susikaupimas, pratimai darbui 
su senjorais, Mes – kaip eukalipto medis (bamboo), aplink kurį auga šakos, jaučiančios viena kitą ir 
patį medį, sekantis žingsnis – šakos jungiasi su šakomis be paties medžio, išlaikant harmoniją, ne tik 
fizinę, nes ne protas valdo, o vidinis balsas, jausmas, siela. Kasdieniai pratimai asmeniškai-mokymas 
kitų-tinklo plėtra. Pasiūlymas Pilar apsilankyti Lietuvoje su pranešimu ir pratimų serija (kursais). 
Rugsėjo  04d., penktadienis 
MUNA Nature and Archeology museum. Pažintinė ekskursija muziejuje, pokalbis salėje su senjorų 
programų vedančiaisiais. Darbas su savanoriais. Pagal Ispanijos įstatymus, jei darbas yra pastovus, jis 
turi būti apmokamas, jei trumpam renginiui – galimas. Kitaip laikoma, kad tai – nelegalus darbas. 
Po trumpos pertraukos pasivaikščiodami keliaujame į RADIO ECCA – radijo stotį-organizaciją, įkurtą 
jėzuitų ordino tikslu mažinti neraštingumą. Daug vietinių yra neraštingi, arba neturi bent minimalaus 
išsilavinimo. Jų metodika – per radiją klausoma apie 0,5 val., kasdien, pildomos savarankiškos 
užduotys pagal popierines metodikas (iki 8 per mėnesį) ir kartą per mėnesį pas klausytojus atvyksta 
dėstytojai pokalbiui “akis į akį”. Jei nepavyksta užbaigti kažkurio etapo, pvz matematikos, keliaujama 
toliau su visu srautu ir spragos užpildomos kitais metais. Gaunamas oficialus išsilavinimo diplomas. 
Taip pat vedami “laisvo klausytojo” kursai be atsiskaitymų ir diplomų. Imigrantams yra atskira kalbų 
mokymo programa, kurią baigę gali įsigyti ir oficialų išsilavinimą, kaip ir vietiniai. Vykdomos ir 
ilgalaikių bedarbių, kuriems virš 45m. programos. Įstaiga veikia nuo  1965m., ir per tą laikotarpį 
sėkmingai apmokė virš 2 mln. žmonių. Finansavimas gaunamas iš savivaldybės 
(maždaug  3000EUR/mėn./200 senjorų neformaliam ugdymui ir daugiau – formaliam, priklausomai 
nuo poreikių). Šiuo metu nuo radijo transliacijų pereinama prie modernesnių internetinių technologijų. 
Įdomu būtų šią patirtį įdiegti mūsų universitete, pvz., sukuriant nedidelę media studiją, o įrašų laidas 
transliuojant per Internetą su kokios nors profesionalios radio-TV studijos pagalba. 

  
Refleksija už visą praėjusią savaitę žodžiu ( Sandra) ir pildant anoniminę anketą. Diplomų įteikimas II 
grupės (mokymo kursų) dalyviams.  
Rugsėjo  05d., šeštadienis 
Anksti ryte išlydime II grupę namo. Teko pakeisti bilietus Tenerifė-Modlin į Tenerifė-London-Kaunas. 
Deja, III grupė atsisakė kelionės, nes Lenkija sustabdė RyanAir skrydžius, o kitos alternatyvos - 
netinkamos arba per ilgos. Kitą savaitę teks vykdyti tik darbo stebėjimo programą su likusiais 4 



administracijos nariais, ir planuoti kursų pratęsimą pagerėjus situacijai. Laisvas laikas, darbas su 
dokumentais. Sekmadienio užsiėmimai nukeliami į pirmadienį dėl pasikeitusios padėties.  
Rugsėjo  07d., pirmadienis 
La Libelula ekologiškas ūkis. Anca aprodė didelį (2000m2) žemės sklypą, kurį nuomoja iš vietinės 
turtuolės žemvaldės iš Portugalijos kilusi moteris, kuriame auginamos daržovės ir kiti augalai visiškai 
ekologišku būdu: be trąšų, neravint ir nenaudojant chemikalų, tik kartais šiek tiek pakoreguojant, kad 
jie vienas kito neužgožtų. Sodinama ratais, nesiekiant tvarkos ir gero vaizdo – kaip natūraliai gamtoje. 
Parduodama apie 20-čiai pažįstamų arba turguje. 
Viena iš Ancos iniciatyvų – paremti šį ūkį iš projektų. Dirba 1-2 apmokami darbuotojai ir savanoriai. 
Panašiai yra ir kitoje gyvulininkystės fermoje, kurioje laisvai laikomi įvairių rūšių, tarpusavyje 
sutariantys gyvuliai. 
Užsiėmimo tema – kaip įtakoti šiltnamio efektą personaliai, kolektyviai, kas dėl to kaltas ir kokios 
priemonės tinkamos. Pabrėžiama, kad ekologišką gyvenseną įtakoja labiausiai: transportas – turėtų būti 
elektrinis, naudoti kuo mažiau cheminių medžiagų, naudoti kuo mažiau sintetinių drabužių, mažiau 
skraidyti lėktuvais, naudoti žaliąją energiją,nemėtyti maisto, vartoti vietinių gamintojų produktus, 
naudoti atsinaujinančius gaminius ir kt. 

 
Rugsėjo  08d., antradienis 
Senjorių “dienos centre ACUFADE”. Istorija, perspektyva, patirtis dirbant su Alcheimerio, Parkinsono 
ir demencijos kamuojamas senoliais. Dabartinė kryptis – senjorų integracija į bendruomenę ir jų 
patirties perdavimas jaunimui, ne tik istoriškai dirbti tik su neįgaliais senjorais. Darbas su žaidimais, 
lavinančiais atmintį ir orientaciją, fizioterapija, pasivaikščiojimai, menų terapija, bendravimas. Dirba 
80 specialistų Tenerifėje ir dar 20 – kitur. Aptarnauja 700 senolių. Finansavimas iš savivaldybės, 
fondų, projektų, talkina savanoriai, lankydami senolius namuose savaitgaliais. Senjorai mokomi piešti, 
daryti drabužių eskizus, kuria filmus, pasiūtas kolekcijas demonstravo jaunimas miesto aikštėje. Tai 
sulaukė didelio bendruomenės ir valdžios susidomėjimo. Senjorai negalėjo patikėti, kad jų vaikystės 
svajonės realizavosi praktikoje. Kitas projektas – jaunimo ir senimo debatai, kai kažkas vaidina 
ministrą, biurokratą. Naudojami teatro vaidinimai, analizuojant herojų elgsenas, pvz., kodėl Hamletas 
ar Džiuljeta tai pasielgė vienoje ar kitoje sistuacijoije. Patys kuria dekoracijas, įtraukinat ir vaikus. 
Organizuoja kurybines dirbtuves, kuria pasakojimus, plakatus, laikraščius, trumpus geros nuotaikos 
filmukus, juos įgarsina anglų kalba, platina nemokamai. MAYORES VALORES. Kontaktas: Manuel 
Rebollo mayoresvalores@gmail.com (+34 609 546 826). 



 

 
Pristatėme Dizaino fakulteto parodą! 
 
Rugsėjo 9, trečiadienis 
8:00 pasijungėme Internetu “Online” prie Nacionalinės agentūros seminaro dėl pandeminės situacijos 
blogėjimo. Dalyvauja 28 dalyviai, vykdantys mobilumo projektus. Išklausėme projektų sąlygų 
pakeitimus, galimybes pratęsti terminą, rekomendacijas, kaip elgtis pandemijos sąlygomis, pildyti 
MobilityTools+ duomenis. 

 
 17:00 atvykome į COFRADIA DE LA PUNTA žvejų miestelį šiaurinje salos dalyje. Daugiau žalumos, 
mažiau turistų, lėtesnis tempas, namai, panašūs į Lietuvos, už nugaros – kalnai ir Teidė, prieš akis – 
vandenynas, akmenuotas krantas su mažais vandens “baseinais”. Tiktų gyventi. Pasitinka salos senjorų 
grupė. Cezaris čia gimė ir augo, todėl pasakoja apie savo skurdžią vaikystę, žvejybą ir druskos rinkimą. 
Einame pakrante link modernaus švyturio virš 2km pėsti- fizinė terapija. Pertraukoje senjorai vaišina 
savo gamintais pyragaičiais ir vaisiais. Nuoširdus bendravimas nekliudo gerai leisti laiką nežinant gerai 
svetimų kalbų. Pabaigai – antroji Dizaino fakulteto paroda Ispanijoje ! 



 
 
Rugsėjo 10, ketvirtadienis 
Vizitas pas ALUMNI buvusiame moterų vienuolyne La Laguna mieste. Susitinkame su prezidente 
Carmen, buv. akių gydytoja ir Dolores – AMULL viceprezidente. AMULL tikslas – apjungti senjorus 
su universitetu, daryti užsiėmimus, seminarus nesiekiant oficialių diplomų. Po 3 metų kursų lankymo 
iškeliama didelė šventė. Eina į bibliotekas, lanko teatrus, koncertus, spusdina, vykdo fotografijos 
užsiėmimus, rengia susitikimus su žinomais menininkais, rengia jų parodas. Vyrai čia taip pat mažiau 
aktyvūs, todėl juos stengiamasi sudominti techniniais užsiėmimais: automobiliais, kelionėmis, 
technologijomis, fotografavimu, astronomija ir pan. – idėja mums sukurti technologijų fakultetą ar 
fakultatyvą! 
Aptariame situaciją Lietuvoje ir Tenerifėje. Jie mums pavydi nepriklausomybės, kurios jie neturi, nes 
priklauso Lagunos univeristetui, kuris yra ne visada lankstus ir greitai reaguojantis į poreikius. 
Susiduria su iššūkiais, kai reikia mokyti distanciniu būdu, naudojant video įrašus, Whatsapp ir kitas 
priemones. Darėme SWOT analizę, kokia padėtis dabar ir ką norėtume keisti ateityje. Matymas 
maždaug tas pats tiek LT tiek ES. Gavome nuorodas, apsikeitėme bukletais. 
Atskirų regionų, šiuo atveju, Kanarų salos, jungiasi į regioninę asociacija, o šios – į Nacionalinę. 
Kanaruose yra Gran Kanaria ir Tenrifės, kurios apima visas 7 salas. 

 
2020-09-11, penktadienis 
Vizitas pas senjorus “association Tinguaro Mayor”, San Christobal de la Laguna. 
Sienos nukabinėtos nuotraukomis, maža nacionalinių kostiumų ekpozicija iš savos gamybos lėlių. 
Skiriami kostiumai:darbui laukuose (sunkūs, su pamušalu), liemenė, sijonas, stiprūs diržai, su 
sombrero, kasdieniai, lengvesni, su žiurstais, išeiginiai, su puošniu kaklo apdangalu. Salose yra 
skirtumai: šaltesnėse salose – su dvigybais sijonais, šiltesni. Kol kas kolekcija moteriška, bet planuoja 
pagaminti ir parengti vyrus “į poras”. Vyrauja raudonos spalvos diržai. 
Vykdo ANSINA projektą (didelis bukletas), kuris tęsiamas nuo 1991 iki 2018m., apimantis tautinius, 
proginius, šventinius kostiumus ir pačias šventes. Dalinai gauna finansavimą iš valstybės, bet ir patys 
gamina Kalėdinius paveikslus, suvenyrus, kad gauti papildomų lėšų. Kasmet gegužės  30 d. dalyvauja 
su kostiumais didelėje visuotinėje “Kanarų dienų” šventėje, į kurią iš visų salų susirenka tūkstančiai 



dalyvių, vaikų su savo tautiniais kostiumais. Tautinius kostiumus turi kiekvienas gyventojas. Panašios 
šventės vyksta 2-3 kartus metuose. 
Kita veikla: dideliais autobusais surenka žmones iš atokių vietovių, juos veža į pliažus, miškus, 
parodas, susitikimus 2 kartus per savaitę. Rodo, kaip profesionaliau siūti kostiumus. 

     

    
Trečią kartą pristatėme savo Dizaino fakulteto skrybėlių parodą, pavaišinome Stakliškių midumi, 
pasivaišinome vietiniais Kanarų vaisiais. Sertifikatai gauti ! 

Susipažinta su Ispanijos ir jos salų istorija, kultūra, švietimo sistema, senjorų įstaigomis, 
bendruomenėmis, darbo su jaunimu ir senjorais metodikomis, technikomis, užmegzta daugybė 
kontaktų, paskleista informacija apie Lietuvą, Kauno TAU, sugeneruota naujų idėjų Universitetui. 

  



Antroji grupė 
 
Kursų pavadinimas: Training soft skills necessary to work with 
seniors 
 

2020 m. Rugpjūčio 29 - Rugsėjo 12 d.  

Dalyviai:  

Bingelytė Sandra 

Genys Arūnas 

Juškevičiūtė Simona 

Kursų programa: sutampa su pirmąja savaite 

 
SANDRA 

Pirmųjų kursų metu dėmesys buvo sutelktas į minkštųjų įgūdžių, 
tokių kaip problemų sprendimas, efektyvus bendravimas ir 
kryptingumas, tobulinimą dirbant su vyresnio amžiaus studentais. 
Kursų metu praplėčiau savo supratimą apie aktyvų senėjimą 
dalyvaujant tradiciniuose žaidimuose ir sporto veiklose, kurios taip pat 
veikė kaip priemonė, sujungianti kartas ir kultūras. Mobilumo 
laikotarpiu buvau supažindinta su metodais, kurie dirbant su senjorais, 
gali padėti stiprinti bendradarbiavimą, pasitikėjimą savimi, emocinį 
intelektą, empatiją ir aktyvų klausymąsi. Mano nuomone, šie įgūdžiai 
yra labai svarbūs dirbant su vyresnio amžiaus žmonėmis, nes paprastai 
tokius klausytojus būna daug sunkiau įtraukti į ugdymo procesus. Tikiu, 
kad dirbant ir mokantis kartu, aš ir mano kolegos patobulinome mūsų 
komandinio darbo įgūdžius ir priminėme sau, kaip svarbu atsižvelgti į 
mūsų universiteto studentų norus ir poreikius.  

Kursų metu man taip patiko lankytis kitose institucijose (La 
Laguna universitete), kurios turi mokymo programas, skirtas specialiai 
senjorams. Su užsienio kolegomis diskutavome apie senjorų integraciją 
į aktyvią visuomenę, apie mokymąsi, kaip visą gyvenimą trunkantį 
procesą, ir visapusišką vyresnių žmonių tobulėjimą, kuris yra 
svarbiausias tikslas, kurio mūsų organizacijos ir siekia.  

Kursas buvo gerai suplanuotas, kiekviena veikla ir pratimai buvo 
naudingi mums, dirbantiems su senjorais. Kaip jau minėjau, 
bendradarbiavimas ir socialinė integracija yra vienas iš svarbiausių 
įgūdžių, būtinų dirbant su senjorais. Vienas iš puikių pavyzdžių kaip 



praktikuoti šį įgūdį realioje situacijoje, buvo lobio medžioklės užduotis 
La Laguna mieste, kur kartu grupelėse dirbo skirtingo amžiaus, kultūrų, 
kalbų ir socialinės kilmės žmonės. Visi dirbome kartu tam, kad 
sėkmingai atliktume nurodytą užduotį. Vėlgi, gebėjimas bendrauti ir, 
svarbiausia, klausytis, padėjo mums teisingai reaguoti į aplinkybes, su 
kuriomis susidūrėme. 

Anglų kalbos kursuose taikau Tenerifėje naudotas praktikas: 1. 
Lobio medžioklė: pritaikoma dirbant su skaitymo ir teksto suvokimo 
užduotimis.  Dirbant grupėse studentai turi bendradarbiauti, norėdami 
rasti teisingus atsakymus į pateiktus klausimus. Kiekvienas studentas 
turi gabaliuką teksto, tačiau užduotis laikoma įvykdyta tik tada, kai visi 
studentai pasidalina perskaitytomis ištraukomis, vieni kitiems apie ja 
papasakoja, išklausinėja vieni kitus ir užpildo klausimynus.  
2. Aktyvus klausymas: vienas svarbiausių minkštųjų įgūdžių, reikalingų 
užsienio kalbos klasėje. Kursai yra ne tik apie kalbą, jų metu dalyviai 
mokosi pažinti vieni kitus, susidraugauja, juos suartina bendras tikslas. 
Paskaitų metu labai skatinu aktyvų klausymą, kai studentas kalbėjimo 
užduočių metu pasakoja apie save, kiti klausytojai privalo klausytis 
pasakotojo, nes vėliau jiems bus užduodami klausimai iš to, ką girdėjo. 
Tokiu būdu studentai ne tik mokosi kalbos, bet ir daugiau sužino vieni 
apie kitus.  
  



 
SIMONA 
  



ARŪNAS 
   Kadangi po kursų praėjo ištisi metai ir jau ne kartą rašėm 
ataskaitas, pasidalinsiu tuo, kas man buvo įdomiausia. 
    Be jokios abejonės pirmoje vietoje – pati kelionė ir abiejų grupių  
dalyviai. Nesu nei dekanas, nei rektorato narys, tad buvo labai įdomu 
bendrauti tarpusavyje, domėtis anglų k.,dailės ir dizaino fakultetų 
darbais ir įdėjomis. Labai patiko dienos darbų aptarimai grįžus iš 
paskaitų. Nors ,,visai ne į temą'', pasakysiu, kad sužinojau įdomių 
dalykų apie 5G ryšį ir mano nemėgstamą chemiją. 
    Patys kursai buvo tikrai sklandžiai organizuoti : laiko užteko 
viskam. Mane žavėjo susitikimai su vietiniais senjorais ir jų pateikti 
reakcijos lavinimo, betarpiško susipažinimo tarpusavyje pavyzdžiai. 
Labai tiko ir dviejų dienų ,,teatro'' užsiėmimai. Juolab, kad visi 
dirbome nuoširdžiai ir atsakingai. Galiu pasigirti, kad grįžęs Lietuvon, 
dalį išmoktų pamokų pritaikiau dramos būrelio veikloje. Dar labai 
patiko radijo studijos aplankymas – čia ne tik Kauno TAU, bet ir kitų 
miestų universitetams kyla pavydas, kad mūsų užsienio kolegos turi 
puikią informavimo ir bendravimo priemonę. Žavėjo ir muziejaus 
lankymas, kuriame užimtumo randa kolegos senjorai. Teko pasikalbėti 
su tikru kolega- buvusiu mokytoju. Nesutrukdė nei kalbos barjeras : 
abu šnekėjomis savo gimtąja kalba ir vienas kitą puikiai supratome. 
     Aš manau, kad visi dalyviai tikrai rado kažko naujo ir mielai 
pasidalins tuo savo fakultetuose. Netgi gali papasakoti, kad vienas 
kursų dalyvis iš Lietuvos niekur nerado pomidorų sulčių, bet ragavo 
labai skanaus patiekalo iš ožiuko ir triušio, o vakarais, visa grupė 
ragavo pigaus ir labai skanaus vyno... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trečioji grupė 



Kursų pavadinimas: Non-formal education activities to promote active 

aging 

2021 m. kovo 28 - balandžio 2 d. 

Dalyviai:  

Bingelytė Sandra 

Gavrilčikienė Vida 

Jademskienė Gražina 

Poškienė Dalia 

Rankauskienė Eglė 

Kursų programa:



 

  



EGLĖ 
 
Mano įspūdžiai puikūs, tik juos truputį prislopino laikas ir darbai. Visada 
naudingos naujos patirtys. Kiekviena diena Tenerifėje buvo įsimintina, 
suteikė žinių, teigiamų emocijų.  Man buvo įdomu susipažinti su 
edukacine veikla Ispanijoje, palyginti su edukaciniais užsiėmimais 
Lietuvoje ir Maironio muziejuje. Jau šį rudenį planuojame kelis 
edukacinius užsiėmimus TAU Literatūros fakulteto klausytojams.   
Dėkui prof. R. Velykiui, kuris parengė ir koordinavo projektą. Linkiu 
toliau vykdyti panašaus pobūdžio projektus. Ir į juos drąsiai įsijungti 
TAU dėstytojus bei studentus.  
  



SANDRA 
Antrųjų kursų Tenerifėje metu man ypač patiko veikla, skirta 

vystyti grupės ryšį ir pasitikėjimą. Toliau plėčiau žinias apie technikas, 
kurios gerina bendradarbiavimą, didina pasitikėjimą savimi, emocinį 
intelektą, ir empatiją. Taip pat džiaugiausi galėdama keistis gerąja 
patirtimi, su kolegomis mokytojais iš kitų šalių. Turėjau įkvepiančių 
diskusijų, kaip integruoti vyresnio amžiaus žmones į aktyvų socialinį 
gyvenimą, todėl ir toliau skatinsiu savo mokinius įsitraukti į mokymosi 
visą gyvenimą procesą.  

Kursai buvo gerai suplanuoti ir kiekviena veikla gali būti 
pritaikoma. Labai naudingi buvo teatre pristatyti metodai, skirti lavinti 
saviraiškai ir bendradarbiavimui. Taip pat buvo pateikta keletas 
praktikų, kaip padidinti mokinių pasitikėjimą savimi ir skatinti juos išeiti 
iš savo komforto zonos, kad galėtų sėkmingai atlikti nurodytą užduotį.  

Anglų kalbos kursuose taikomos Tenerifėje naudotas praktikas:  
1. Pasitikėjimo savimi ir grupės bendrystės skatinimas: dirbant 

nuotoliniu būdu, šį būdą pritaikyti sunku, tačiau grįžus į kabinetus, tai 
būtų privaloma kasdienė praktika. Pradėdami mokytis užsienio kalbą 
grupėse žmonės dažnai bijo garsiai skaityti, bijo suklysti sakant 
atsakymą, ne taip ištarti žodį. Pamokos pradžioje, kasdien keičiantis, 
vienas studentas būtų pakviestas atsistoti/ateiti prieš klasę, pažiūrėti 
visiems kolegoms į akis ir angliškai trumpai pasisakyti kaip tą dieną 
jaučiasi, kas nutiko per savaitę ar kažką kito kas tuomet aktualu. 
Galima būtų pradėti nuo papraščiausio prisistatymo, kol žmogui bus vis 
drąsiau pasakyti daugiau. Jis nebūtų taisomas ar tuo labiau, 
pertraukiamas, o tiesiog išklausomas. Po to jam būtų paplojama ir 
padėkojama. Taip žmogus įgyja daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, 
mokosi lipti iš komforto zonos ir plečia ryšį su kolegomis studentais.  
2. Bendradarbiavimas: šiuolaikinės pradinukų klasės skatina darbą 
grupėse, suolai dažnai sustumiami, taip moksleiviai mokosi ieškoti 
kompromisų, problemas spręsti drauge ir pateikti galutinį, kartu priimtą 
sprendimą. Po kursų Tenerifėje, šį metodą ėmiau taikyti dažniau, skiriu 
užduotis skirtas darbui porose ar grupėse, kad studentai dalintųsi savo 
idėjomis ne tik pamokos metu, bet ir ruošiantis jai. Klausytojai ruošia 
bendrus dialogus, ieško skirtumų paveikslėliuose, pristato teksto 
suvokimo rezultatus.  

 
  



GRAŽINA 
1 diena - 03-28. CEIP Punta Del Hidalgo 
Susitikimas su priimančiosios organizacijos "Eduplus" asociacijos vadove ir vietos asociacijos "La Punta 
Bajamar Avanzando" atstovais. Apsilankyta mokyklos sode- darže, kur vykdomas bendruomenės kartų 
sodo projektas. Gavome informacijos apie jų viziją, misiją, veiklą, jų priemones, skirtas kartų 
bendradarbiavimui ir mokymuisi vieniems iš kitų. Vyko tarpkultūriniai patirties mainai. 
2-oji diena. 03-29 d. Finca El Mato. Asociacion paara el Desarrollo de la Permacultura. 
Dalyvių patirties su socialiai remtinais besimokančiaisiais pristatymas. Keitimasis gerąja patirtimi, kaip 
galima spręsti sudėtingas situacijas su besimokančiaisiais iš socialiai pažeidžiamos aplinkos. 
Susipažinta su funkcine įvairove ir pažeidžiamais besimokančiaisiais Ispanijos švietimo sistemoje.  
3 diena - 03-30.  Finca El Mato. Asociacion paara el Desarrollo de la Permacultura. 
Apsilankyta permakultūros ūkyje ir sužinota, kas yra permakultūra, apie jos gydomąjį poveikį 
neįgaliesiems. Sužinojome, kaip pritaikyti lauko veiklas dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais 
žmonėmis. Aptarėme projekto idėjas ir būsimo bendradarbiavimo galimybes. 
4-oji 03-31 diena. LANAVE de la Tribu. La Tribu teatro organizacijos pristatymas. Praktikavome 
vaidmenų žaidimus ir pratimus, skirtus pasitikėjimo savimi, empatijos ir aktyvaus klausymo 
stiprinimui, kurie būtini dirbant su socialiai remtinais mokiniais. Susipažinome su teatro metodais, 
skatinančiais išeiti iš savo komforto zonos, padedančiais ugdyti emocinį intelektą, saviraišką, 
bendradarbiavimo dvasią.  
5-oji 04-01 diena. Centro Medio Ambiental de Pedro Alvarez. 
Susipažinome su Desaplatanate asociacija ir Tivity. Sužinojome apie jų žaidybinimo metodus ir lauko 
edukaciją, skirtą socialiai remtinų mokinių įtraukimui. Dalyvavome lobių medžioklės veikloje Anagos 
miške, kurios metu sužinojo apie Tenerifės salos geografinę istoriją, fauną ir florą.  
6- 04-02 diena. Pinolere etnografinis muziejus ir parkas. 
Susipažinome su paprastų vietinių žmonių istorija, kultūra: gyvenimo būdu, tradicijomis, amatais.  
Taikėme lobių paieškos metodus, įgalinančius mokymosi procesą padaryti įdomesniu, įtraukiantį, 
motyvuojantį. 
Apibendrinome pagrindinius mokymosi dalykus, teigiamai įvertinome kursą. Mums buvo įteikti 
pažymėjimai, liudijantys apie dalyvavimą kursuose. 
Visos veiklos, kuriose dalyvavome kurso metu, ugdė pasitikėjimą savimi, toleranciją, kūrybiškumą, 
bendradarbiavimą, aktyvų klausymąsi, išėjimą iš komforto zonos dirbant su specialių poreikių 
mokiniais. 
 
Visos patirtys buvo svarbios:  
Kartų projektas. Naujai įgytos tarpkultūrinės žinios ir supratimas.  
Permakultūros naudojimas ne tik žemei, bet ir žmonių emociniam intelektui, tolerancijai, kantrybei, 
kūrybiškumui ugdyti, gydomasis darbo ūkyje poveikis. Įvairių vietos įmonių bendradarbiavimas kuriant 
permakultūrą, siekiant užsibrėžtų tikslų. 
Teatro technikos, naudojamos pasitikėjimui savimi, tarpusavio supratimui, konkurencingumui, 
į(si)traukimui, gerai atmosferai, tolerancijai, aktyviam klausymuisi ugdyti dirbant su pažeidžiamų 
grupių mokiniais. Tinka ir TAU klausytojams. 
Žaidimų technikos, lobių ieškojimas, kuriuos galima naudoti mokant / mokantis bet kokių dalykų, 
organizuojant įvairius renginius, lauko veiklas įvairaus amžiaus besimokantiesiems, net ir TAU 
klausytojams. 
Sužavėjo organizatorių ir visų kursų lektorių nuoširdumas ir profesionalumas, Pinolere etnografinio 
muziejaus ir parko atsakingi žmonės, pasirinktos kursų vietos.  



Dar kartą įsitikinome, kad tikrumas slypi paprastume, kad turėti daugiau nereiškia geriau.  
Ivairių šalių mokymo metodikos bei mąstymo tipai skiriasi, todėl tai reikia priimti tolerantiškai ir 
pritaikyti savo reikmėms tai, kas labiau tinka mūsų kultūrai, esamai situacijai. 
 
Visą laisvą nuo kursų veiklos laiką išnaudojome Tenerifės salos aplinkai, kultūrai, istorijai pažinti. Ačiū 
mūsų gidui Kęstučiui Kasperavičiui už puikų rūpinimąsi mūsų grupe, už profesionalumą, 
geranoriškumą, toleranciją, humoro jausmą. Labai dėkoju mūsų grupės vadovei Sandrai Bingelytei už 
puikią mūsų veiklos stebėseną ir koordinavimą mobilumo metu. 
Dėkoju Kauno TAU projektų koordinatoriams už suteiktą galimybę dalyvauti mobilume ir kursuose. 
Įgyta informacija ir patirtis bus panaudota organizuojant studijų programas, įvairias veiklas Trečiojo 
amžiaus universiteto klausytojams. 
 
Kursai padėjo: 

• Pagidinti žinias apie skirtingų besimokančiųjų tipus. 

• Apsvarstyti skirtingas situacijas, kurios sukelia marginalizaciją, socialinę atskirtį ir skurdą. 

• Ugdyti empatiją, pasitikėjimą ir gerinti aktyvaus klausymo įgūdžius. 

• Sužinoti, kaip panaikinti kliūtis ir stereotipus, susijusius su mokiniais iš nepalankios aplinkos. 

• Sužinoti, kaip nustatyti pažeidžiamų besimokančiųjų poreikius ir juos apmąstyti. 

• Suprasti, kaip taikyti aktyvaus mokymosi metodikas su nepalankioje padėtyje esančiais 

besimokančiaisiais. 

• Sužinoti, kaip planuoti veiklą, kuri padėtų didinti įvairovę šių dienų visuomenėje. 

• Įkvėpti, kaip sukurti humanistinę, antidiskriminacinę ir stimuliuojančią mokymosi atmosferą. 

• Keistis gerąja patirtimi, kaip elgtis sudėtingose situacijose su mokiniais iš pažeidžiamos 

aplinkos. 

 
  



DALIA 
Ataskaita apie dalyvavimą Tenerifėje buvo pateikta. Pasikartojant – pasidalinsiu teigiama 
patirtimi – būtent – įgalina bendravimą, kalbų tobulinimą, kitų šalių kultūros pažinimas. 
Dalykiniu, teoriniu atžvilgiu – įsimintiniausi susitikimai teatre. Meno (Teatro) terapija -  
naudinga ir pritaikytina pas mus. 
Nauja kursuose buvo informacija apie Švietimo sistemą.  
Komanda buvo gerai pasirengusi. 
Dėkinga Rektorei, Prorektoriui ir visai komandai. 
 Kuo geriausios kloties. 
 Su linkėjimais 
Dalia Poškienė  
  



VIDA 
Džiugu, kad galėjau pamatyti, sužinoti, kažkiek suprasti kaip 

vyksta senjorų kursai. Protinis ir dvasinis tobulėjimas – tai dabartinis 

mūsų tikslas, kurį galime sau dar iškelti. 

Kaip ir daugumai, labiausiai įsiminė gautos žinios per 

bendravimą teatre. Tikrai reikia ir verta išmokti pasitikiėti savimi ir 

kitais, išdrįsti kalbėti, nebijoti. Tačiau tam reikia pačiai daug ir 

kruopščiai mokytis, galbūt turėti pavyzdį, todėl pati tai perteikti 

kažkam kitam – tikrai negalėčiau, reik daugel įgūdžių, žinių ir t.t.  

Vien gyvenimo patirties nepakanka… 

Man aiškiau, praktiškiau, priimtiniau buvo pokalbiai, pavyzdžiai, 

susitikimai ekologine tema. Čia viskas žemiška, realu ir reali 

galimybė, tikslinga, aišku, perspektyvu. Tai ateities kryptis ir, 

daugeliu atveju, galima eita koja kojon.  

 

Ką pasiūlyčiau ALUMNI klubui? Drąsos, pasitikėjimo, veiksmo, nes 
visad sakau: kada vėliau jei ne dabar?  



Ketvirtoji grupė 

Kursų pavadinimas: Training soft skills necessary to work with 
seniors 
 

2021 m. gegužės mėn. 17-31 d.d 

Dalyviai:  

Senikienė Žibuoklė 

Večkienė Nijolė 

Velykienė Jolanta 

Velykis Rimvydas 

 
Kursų programa:  
DAILY PROGRAMME 
17th – 21st May 
DAY 1 – Monday, 17th of May (La Laguna) 
10.00 Arrival in La Laguna city center (location to be confirmed) 
NOTES: no dress code, indoor location, comfortable clothes and shoes, hats etc. 
10.00 - 11.30 Arrival, welcoming and ice-breaking 
General overview of the course and logistics 
Presentation of EDUPLUS Association and La Punta Bajamar Avanzando Association. 
Getting to know each other. Exercises for building group cohesion and trust. 
Short presentations of participants´ institutions. 
Exchange of good practices on working with seniors 
11.30 – 12.00 Break 
12.00 – 14.00 Workshop in groups. Collaborative learning methods 
Reflections: How can I adapt the key learnings in my work? 
DAY 2 – Tuesday, 18th of May (Santa Cruz de Tenerife) 
10.00 Arrival at LANAVE de La Tribu 
Calle Rafael Arocha Guillama, 7, 38008 Santa Cruz de Tenerife 
https://goo.gl/maps/2MYqhjgatw9MFsNK8 
NOTES: no dress code, indoor location, comfortable clothes and shoes. 
10.00 - 11.30 Presentation of La Tribu Teatro organization 
Physical awareness and body awakening 
Removing fears and getting out of the comfort zone 
11.30 – 12.00 Break 
12.00 – 14.00 Exercises to increase motivation to learn and reduce the stress 
Using drama techniques adapted to the cognitive abilities and the way of acquiring 
knowledge by seniors 
Group reflections and discussions on the drama methodology in class 
Reflections: How can I adapt the key learnings in my work? 
DAY 3 – Wednesday, 18th of May (Santa Cruz de Tenerife) 



10.00 Arrival at LANAVE de La Tribu 
Calle Rafael Arocha Guillama, 7, 38008 Santa Cruz de Tenerife 
https://goo.gl/maps/2MYqhjgatw9MFsNK8 
NOTES: no dress code, indoor location, comfortable clothes and shoes. 
10.00 - 11.30 Warm up exercises 
Roleplays and exercises to increase group integration for seniors 
Increasing empathy and active listening 
11.30 - 12.00 Break 
12.00 – 14.00 Exercises for boosting self-confidence and self-expression. 
Theater techniques on teaching emotional intelligence and cooperative spirit 
Conflict resolution through theater 
Group reflections and discussions on the improvisation theater methodology in class 
DAY 4 – Thursday, 20th of May (Santa Cruz de Tenerife) 
10.00 Arrival at LANAVE de La Tribu 
Calle Rafael Arocha Guillama, 7, 38008 Santa Cruz de Tenerife 
https://goo.gl/maps/2MYqhjgatw9MFsNK8 
NOTES: no dress code, indoor location, comfortable clothes and shoes. 
10.00 - 11.30 Drama techniques for language learning 
Role plays and simulation exercises to pratice how to argue, negotiate, discuss, 
express your own opinion 
11.30 - 12.00 Transportation 
12.00 – 14.00 Drama methodology 
The design of theater-based lessons (styles, character composition, setting, the 
structure of an improvisation scene etc.) 
Reflections: How can I adapt the key learnings in my work? 
DAY 5 – Friday, 21st of May (Tacoronte) 
10.00 Arrival at Finca El Mato / Asociación para el Desarrollo de la Permacultura 
Vis a vis of Calle Miranda 22 - 24 (San Juan Perales), Tacoronte. 
https://goo.gl/maps/vd9diKB216YsWfSYA 
NOTES: no dress code, outdoor location, comfortable clothes and shoes, hats etc. 
10.00 - 11.30 Work in groups – active learning methodologies for seniors 
11.30 - 12.00 Break 
12.00 – 14.00 Guided visit to a permaculture ecological farm working with people with mental 
illness since 25 years 
The role of permaculture as a therapeutic technique 
Open discussion on possible future collaborations and planning follow up activities 
Summary of key learning points 
Final course evaluation and feedback 
Validation of learning outcomes and handling certificates 
  



NIJOLĖ 
Tarptautinio, tarpdisciplininio ir skirtingų kartų bendradarbiavimo 
patirtis.  
I-oji dalis – susipažinimas, pasikeitimas informacija, taikant 
aktyvinimo, žaidimo, darbo probleminėje grupėje metodus.  
II-oji dalis - grupės dinamikos patirtis, taikant dramos metodologiją 
/išėjimas iš komforto zonos, neigiamos emocijos, įtampa, krizė, 
konfliktas grupėje. 
III-oji dalis – racionalizavimas, taikant konferencijos, mokslinės 
diskusijos metodologiją, darbą tarpkultūrinėse diadose. Grupės 
refleksija, atskleidusi bendradarbiavimą ir konflikto įveiką. 
IV-oji dalis – vizitas į tradicinį ūkį - ekologinio požiūrio, kultūros 
tęstinumo, socialinių vertybių raiška / The role of permaculture as a 
therapeutic technique.  
Vizitas, kaip tikslingai organizuotos ir suvaldytos grupės dinamikos 
rezultato – bendrystės, išgyvenimas. 
 
Todėl apibendrinant, galima teigti, kad skirtingų, tikslingai parinktų 
metodų taikymas, sudarant galimybes plėtoti savivertę, pasitikėjimą 
savimi ir grupe bei profesionalus vadovavimas grupės dinamikai, 
skatina reflektuoti, siekti pokyčių grupėje.  
Tokios metodologijos taikymo efektyvumas, organizuojant TAU veiklą, 
akivaizdus, tačiau reikalauja specifinės kompetencijos. 
  



  



ŽIBUOKLĖ 
  



JOLANTA 
Į antruosius kursus važiavau jau šiek tiek ramesnė, ankstesni susitikimai pailiustravo, kad nebūtina puikiai mokėti anglų 
kalbą, kad šiltai ir produktyviai bendrauti. 
 
Taigi pirmą dieną susitikome La Laguna su Anka ir dalyviais iš Lenkijos.  
Susipažinimas.  
Atlikome daug užduočių atmintes lavinimui (panašios kaip pirmų kursų metu: sustojus ratu pasakant vardą, parodant 
judesį ir išreiškiant emociją Dalyvių sk.11, visus atsiminti..) ir anglų kalbą ( pvz.: sustojus 2 eilėmis pasakyti teiginį- kitoje 
eilėje stovintis turi pasakyti neiginį, arba paaiškinti, kodėl nedarys ko nors, be neiginio ir tt). Labiausiai įstrigo užduotis 
kurios metu reikėjo “nustatyti” kas grupėje yra lyderis. Tai pratimai grupių pasitikėjimui ugdyti. Bendradarbiavimo 
mokymosi metodai.  
Po to trumpi dalyvių institucijų pristatymai. 
Refleksija-mūsų ir lenkijos dalyvių patirtys bei lūkesčiai, kaip galime pritaikyti pagrindines savo darbo žinias? 
Keitimasis gerąja patirtimi dirbant su senjorais. 
 
 
Antroji diena- abi grupės susitikome studijoje pas Pylar, „La Tribu Teatre“ Santa Cruz de Tenerife. 
Prasidėjus užsiėmimui, darant pratimus fizinio sąmoningumo, kūno pabudinimo, baimių pašalinimo ir išėjimo iš komforto 
zonos – keli lenkų grupės dalyviai atsisakė dalyvauti, aiškindami, kad tai jiems visai nenaudinga. Konfliktinė situacija…. 
Kaip išspręsti konfliktą? Buvo labai įdomu stebėti, nes tai vyko realiai. Ašaros, 
atsikalbinėjimai, aiškinimai ir tt. Bandėm pratęsti pamoką, bet… 
Labai įdomus patyrimas kaip išspręsti konfliktines situacijas. 
Teatro metodai, skirti emocinio intelekto ir bendradarbiavimo dvasios mokymui ir konfliktų sprendimas per teatrą. 
Grupiniai apmąstymai ir diskusijos apie improvizacijos teatro metodiką klasėje. 
 
 
Trečioji diena - Atvykimas į Finca El Mato / Asociación para el Desarrollo de la Permacultura. Tacoronte. 
Tai ekologinis ūkis, kurio vadovas Universiteto profesorius, perkėlęs savo paskaitas iš auditorijos į savo ūkį. 
Abi grupės kartu, atsiprašymai už sutrukdytas pamokas… apsikabinimai - darbas vyko toliau. 
 
Permakultūra -"Tai sąmoningas agrikultūriškai produktyvių ekosistemų dizainas ir priežiūra, kurios turi natūralių 
ekosistemų įvairovę, stabiliumą, bei atsparumą. Tai harmoningas landšafto ir žmonių integravimas, aprūpinantis juos 
maistu, energija, būstu ir atsakantis į kitus jų materialius poreikius." 

Stebino daugybė dalykų: kaip laikomi gyvūnai, sodinami augalai, ruošiama dirva, auginamos daržovės.  
Tai nepamirštama ekskursija, susipažįstant su Permakultūros dizaino principais, matant kaip tai veikia praktikoje, ir 
pasidalinant asmenine patirtimi.  
Ši veikla naudojama, kaip terapinė priemonė žmonėms, sergantiems psichikos ligomis. (nuo 25 metų).   
Vėliau vyko darbas grupėse - aktyvaus mokymosi metodikos senjorams.  
Pasidalinome į 3 grupes. Žaidimų forma bandėme įrodyti viena grupė kitai, kad pvz: ružava spalva gali pakeisti pasaulį. 
(Panaudojant viską, ką radome po ranka, pieštukai, balionai, popieriukai, kamštukai ir tt) 
 
Ketvirtoji diena – vėl studijoje pas Pylar, „La Tribu Teatre“ Santa Cruz de Tenerife. 
Tik dalyviai iš Lietuvos. 
Pratimai motyvuoti mokytis ir mažinti stresą, naudojant dramos technikas, pritaikytas pažintiniams gebėjimams. 
Dramos kalbos mokymosi technikos: 
Vaidmenų žaidimai ir modeliavimo pratimai, skirti praktikuoti kaip ginčytis, derėtis, diskutuoti, 
išsakyti savo nuomonę. 
Teatro pamokų dizainas (stiliai, personažų kompozicija, aplinka, improvizacijos scenos struktūra ir kt.) 
Grupiniai apmąstymai ir diskusijos apie dramos metodiką klasėje. 
Apmąstymai: kaip galiu pritaikyti pagrindines savo darbo žinias? 
Labai naudinga patirtis, stebint savo vidines būsenas, atpažįstant baimes. 
 
Baigiamasis kurso įvertinimas ir atsiliepimai. 
Diskusija apie galimą bendradarbiavimą ateityje ir tolesnės veiklos planavimą. 
Mokymosi rezultatų patvirtinimas ir pažymėjimų įteikimas. 
  



  



RIMVYDAS 
Pirmoji diena.  
EDUPLUS Association and La Punta Bajamar Avanzando Association. 
 
Susipažinimas, Lietuvos ir Lenkjios grupių prisistatymai su prezentacijomis. Daug fizinio judėjimo ir užduočių atmintes 
lavinimui ir lavinant anglų kalbą, įvairūs pratimai komandiniam darbui ir bendradarbiavimo skatinimui. 
Susiskirsčius į tarptautines grupes (Lietuva-Lenkija-Ispanija) analizuojama gauta informacija, apsvarstoma, ką galima 
panaudoti savo veikloje, trumpos ataskaitos ir reziume. 
 
Antroji diena.  
Mūsų ir lenkų grupės susitikome studijoje „La Tribu Teatre“ Santa Cruz de Tenerife. 
Prasidėjus užsiėmimui, darant pratimus fizinio sąmoningumo, kūno pabudinimo, baimių pašalinimo ir išėjimo iš 
komforto zonos – keli lenkų grupės dalyviai atsisakė dalyvauti, aiškindami, kad tai jiems visai nenaudinga ir neįdomu. Kyla 
konfliktinė situacija…. Buvo labai įdomu stebėti, nes tai vyko realiai ir kaip išeiti iš šios padėties. Ašaros, atsikalbinėjimai, 
aiškinimai ir tt. Bet sprendimas rastas – grupės dirbs atskirai, prisitaikant prie jų specifinių poreikių. 
 
Trečioji - penktoji diena.  
Pylar  „La Tribu Teatre“ teatro studijoje Santa Cruz de Tenerife. 
Dalyviaujame atskirai Lietuvos ir Lenkijos grupės. Pratimai motyvuotis ir mažinti stresą, naudojant dramos technikas, 
pritaikytas pažintiniams gebėjimams, dramos kalbos mokymosi technikos: vaidmenų žaidimai ir modeliavimo pratimai, 
skirti praktikuotis kaip ginčytis, derėtis, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę, saviraiška ir kitų savirealizacijų adaptacija sau. 
Bendri Lietuvos ir Lenkijos grupių pietūs restorane, apsikeitimas kontaktais, fotosesijos, ateities bendradarbiavimo planai. 
 
Šeštoji diena. 
Finca El Mato / Asociación para el Desarrollo de la Permacultura. Tacoronte. 
Tai - ekologinis ūkis, kurio vadovas- profesorius, perkėlęs savo paskaitas iš auditorijos į savo ūkį. 
Abi grupės kartu, atsiprašymai už sutrukdytas pamokas… apsikabinimai, viskas gerai ir normalu - darbas vyksta toliau. 
Permakultūra -tai harmoningas landšafto ir žmonių integravimas, aprūpinantis juos maistu, energija, būstu ir atsakantis į 
kitus minimalius materialius poreikius. 
Stebino daugybė dalykų: kaip laikomi gyvūnai, sodinami augalai, ruošiama dirva, auginamos daržovės. 
Tai nepamirštama ekskursija, susipažįstant su Permakultūros dizaino principais, matant kaip tai veikia praktikoje, ir 
pasidalinant asmenine patirtimi. 
Ši veikla naudojama, kaip terapinė priemonė žmonėms, sergantiems psichikos ligomis ir puoselėjant tvarių ūkininkavimą ir 
aplinką. Tai truko bene 7 metus, kol surastos optimalios augalų suderinamumo, sėjomainos proporcijos, ir augalai, vieni 
kitus papildydami, be jokių trašų ir herbicidų pradėjo duoti maksimalų derlių, kuris bent 7 kartus didesnis, nei naudojant 
“šiuolaikines, mokslu pagrįstas chemines priemones ir techniologijas” ! 
Vėliau vyko darbas grupėse - aktyvaus mokymosi metodikos senjorams. 
Žaidimų forma 3 grupėse su skirtingų šalių dalyviais bandėme įrodyti viena grupė kita imituotos “mokslinės konferencijos” 
pristatyme, kad pvz: spalva /svoris/forma gali pakeisti 
Pasaulį, panaudojant viską, ką turėjome po ranka: pieštukais, balionais, popieriukais, kamštukais, sagomis, akmenukais ir 
tt. Žodžiu, idėja ta, kad, labai norint mokslą galima “pritemti” prie norimo rezultato, bet tai nebūtinai yra tiesa….. Kritinio 
mąstymo ugdymas. 
Kursų sertifikatai ir apsikeitimas suvenyrais. 
 
 
Nepaprastai naudinga psichologinė patirtis, stebint savo ir kitų komandos narių, bendradarbių vidines būsenas, didinant 
tarpusavio supratimą ir komandinę dvasią. 

 


