
MČTAU Turizmo fakulteto 2020–2021 mokslo metų veikla

Apie fakultetą

Turizmo fakultete veikia ir savarankiškai veiklą planuoja 10 grupių, kurioms sumaniai
vadovauja kuratoriai ir 5 atskiros grupės, kuriose dalyvauja visi norintys fakulteto nariai.

Šiais mokslo metais, esant ypatingai pandemijos grėsmei, į Turizmo fakultetą užsiregistravo
77 senjorai. Iš viso panoro lankyti Turizmo fakultetą per 1000 MČTAU klausytojų.

Iki šių metų fakulteto veikla pasižymėjo didele įvairove: kelionės, ekskursijos, žygiai, sportas,
universiados, sveikatingumo stovyklos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, paskaitos,
mokymasis, savanorystė, konferencijos. Visa tai padėjo mums, senjorams, pažinti naujus
pasaulius, atrasti naujus draugus, o kartais ir save. Antroji koronaviruso banga, nors ir
sustabdė visus planus, tačiau neišgąsdino. Daugeliui buvo naujų iššūkių – reikėjo išmokti
bendrauti internetinėje erdvėje. Nuotoliniai mokymai, nuotraukų konkursai, nuoširdus
virtualus bendravimas užpildė mūsų kasdienybę.

Į ekskursijas bei keliones vyko ir aktyvaus poilsio stovyklose dalyvavo ir klausėsi virtualių
paskaitų senjorai ne tik mūsų fakulteto, bet ir iš kitų MČTAU fakultetų bei kitų Lietuvos
miestų TAU.

Tai puikus įrodymas, kad Turizmo fakultetas yra atviras visiems.

Studijuojame Vilniaus kraštą

Siekdami dar gilesnių Vilniaus krašto studijų, nusprendėme toliau studijuoti šiuos pažinimo
klodus. Spalio – lapkričio mėn. dalyvavome viešose paskaitose, skirtose UNESCO
globojamam Vilniaus miestui, kurios vyko miesto Rotušėje. Didelį įspūdį paliko lektoriaus
Dariaus Pocevičiaus paskaita apie istorinio Vilniaus centro požemius. Menotyrininkės Sigitos
Maslauskaitės-Mažylienės paskaita padėjo mums įsivaizduoti, koks būtų Vilniaus veidas,
jeigu nebūtų vienuolijų ir bažnyčių. Šiandieninių technologijų dėka siūlome visiems pamatyti
ir pasiklausyti šių paskaitų Google „UNESCO globojamas istorinis Vilniaus centras“.
Planuotos konferencijos, skirtos Vilniaus kraštui, dėl karantino negalėjome organizuoti.
Grupėse organizuojamos ekskursijos po Vilnių ir po jo apylinkes.

Savanorystė

Jau beveik dešimtmetį, kaip kiekvieną rudenį ir pavasarį, Turizmo fakulteto savanoriai
aktyviai renkasi į savanorystės talkas Vilniaus Universiteto Botanikos soduose. Kairėnų
Botanikos sode vyko 2 talkos rudenį ir 3 pavasarį. Botanikos sode „Vingis“ vyko 3 talkos
rudenį ir 5 talkos pavasarį. Talkoms vadovavo grupių kuratoriai. Jungtinėms talkininkų
grupėms atsakingai vadovavo Vytautas Petrokas ir Aldona Pozerienė.

Neseniai pradėjome savanoriauti Europos parke. Šį pavasarį įvyko trys savanorystės talkos,
kuriose dalyvavo 30 senjorų. Karantino sąlygomis, atsakingai vadovaujant Reginai Gucalo
(III gr.), senjorai buvo paskirstyti į atskiras grupes ir atskiromis dienomis padėjo išvalyti mišką
nuo sunkaus sniego prilaužytų medžių šakų. Dar spėjome pamatyti lenkų menininko Jerzio
Kedzioro skulptūrų parodą „Balansas medžių viršūnėse“, kuri dėl karantino liko neišvežta.



Dalyvavimas savanorystės talkose buvo nuostabi galimybė išeiti iš namų, pajausti
bundančios gamtos grožį ir bendrystėje vėl susigrąžinti gyvenimo viltį.

Ekskursijos po Europos parką

Kad šalia Vilniaus, tik 19 km. nuo miesto, yra Europos parkas – visi žinojome. Bet kad jis
toks didelis (55 ha) ir kad jame yra eksponuojama skulptūrų daugiau kaip iš 100 įvairių
pasaulio šalių – nežinojome. Prieš metus sudaryta bendradarbiavimo sutartis leido mums
lankyti Europos parką perkant bilietą už mažiausią kainą ir nemokamai vykdyti fakulteto
renginius.

Nepamirštamos III-iosios grupės „naujokų“ krikštynos 2020 metų rudenį. Kai grasinamai
artėjo antroji karantino banga – ten, Europos parke, mes jautėmės daug drąsesni ir
laisvesni. Buvo suorganizuotos 9 ekskursijos po parką, kurioms vadovavo grupių kuratoriai.

Fakulteto žygiai

MČTAU Turizmo fakulteto žygeivių grupė sėkmingai įvykdė žygių maratono „133 kilometrai
aplink Vilnių“ projektą. Įveikti visi 11 etapų, nueiti 133 kilometrai.

Dar 2020 pavasarį šią idėją pasiūlė tuomet dar mūsų fakulteto klausytojas Ovidijus
Gabrėnas. Pritarimas buvo visuotinis. Jis labai atsakingai išstudijavo Vilniaus miesto
savivaldybės paruoštą 100 km taką aplink Vilnių. Kartu su žmona Audrone (III gr.) praėjo
šiuos kilometrus ir suskirstė į 11 etapų, pritaikydamas MČTAU senjorams.

Karantinas pakoregavo žygių pradžią, tad teko startuoti 2020-ųjų rudenį.

Pirmasis žygis įvyko 2020.10. 03 d., maršrutas labai įdomus ir turtingas gamtiniais ir
istoriniais objektais: Trijų Kryžių kalnas, Belmontas, Puškoriai ir atodanga, Stepono Batoro g.
Dalyvavo 15 žmonių. Šis vienintelis žygis buvo vykdomas du kartus, nes norinčių
užsiregistravo dar 11 žmonių. Po keturių žygių lapkričio mėn. vėl paskelbtas karantinas
Lietuvoje neleido toliau tęsti šio žygių maratono.

Tik 2021.04.17 d. įvyko penktasis žygis ir 2021.05. 29 paskutinis – vienuoliktas, kurio
maršrutas: Antakalnis, Sapieginės pažintinis takas, Našlaičių kapinės, Ramanausko Vanago
užkasimo vieta, žydų senosios kapinės, Stalo kalnas, Kalnų parkas. Dalyvavo 17 žmonių.

Ne veltui Vilniaus kraštovaizdis ir jo geologinė struktūra yra vienas įspūdingiausių Europoje.

Didelio pasisekimo sulaukė pasivaikščiojimai Vilniaus pažintiniais takais. Mažomis
grupelėmis vyko pasivaikščiojimai po Žvėryną, po Verkius, po Sapieginę, po Kalnų parko
kalvas, po Ozo gūbrius ir kt. Su kokiu nuoširdumu du kartus rinkosi fakulteto klausytojai į
Kryžiaus kelią Kalvarijose. Vadovaujant Danguolei Bertašiūtei, šis žygis buvo labai
dvasingas. Visus lydėjo nuoširdus padėkos jausmas už išsaugotas mūsų gyvybes karantino
metu.

Užsiėmimai virtualioje erdvėje

Kai 2020 m. lapkričio mėn. vėl buvo paskelbtas karantinas visoje Lietuvoje, nuoširdus
virtualus bendravimas užpildė mūsų kasdienybę. Nuotoliniu būdu Google Meet ir ZOOM



platformose organizuojamos paskaitos, šventės ir tiesiog pasikalbėjimai vyko ne tik fakulteto
mastu, bet ir grupėse. Kai kurios grupės bendravo el. laiškais ir tel. skambučiais. Vyko 24
virtualūs užsiėmimai.

Pradėjome bendrauti Facebook erdvėje. Vyko nuotraukų konkursai „Aš ten buvau“,
„Karantininės Kalėdos“ ir kt.

Gruodžio 1 d. įvyko pirmasis virtualus aktyvo pokalbis. Vadovaujant Ovidijui Gabrėnui (jau
paskirtam Informacinių technologijų fakulteto dekanui), mokėmės prisijungti. Po to patys
mokėme visus. Nepamainoma Ovidijaus Gabrėno pagalbininkė Regina Gucalo kantriai
padėjo kiekvienam. Džiaugėmės, kad nuo kelių dešimčių iki daugiau dviejų šimtų
klausytojų dalyvavo virtualiuose renginiuose. Kai kurias paskaitas teko kartoti. Dažnas
svečias mūsų virtualiose paskaitose buvo rektorė Zita, prorektoriai Aldona ir Gediminas ir kiti
rektorato nariai bei kitų fakultetų dekanai. DĖKOJAME JIEMS.

Pirmieji bandymai buvo nelengvi. Visiems prisijungti nepavyko.

Teko kartoti žurnalo „Kelionės ir pramogos“ redaktorės Onos Nosevičienės paskaitą
„Karališkasis kelias iš Vilniaus“. Malonu paminėti, kad temas mūsų virtualioms paskaitoms
siūlė patys fakulteto klausytojai ir grupių kuratoriai.

Du kartus reikėjo kartoti virtualią kelionę „Širvintos: sugrįžimas į vaikystės miestą“. Ją
paruošė III gr. kuratorė širvintiškė Milda Stanevičienė. Antrosios paskaitos metu savo veiklą
pristatė Širvintų TAU vadovė Daiva. Visiems labai patiko kuratorės Mildos Stanevičienės
suorganizuota dar viena paskaita „Botanikos sodas Vilniaus pilyse“, lektorė Angelė
Čepėnaitė. Virtuali kelionė vyko po Drezdeno kraštą „Lietuvos ir Saksonijos istoriniai ryšiai“.
Organizavo VIII gr. kuratorė Nijolė Šulcienė. Lektorė – šios grupės klausytoja, gidė Audronė
Kivarienė.

V gr. kuratorė Danutė Mateikienė planavo su savo grupe aplankyti LDK istorines vietas
Vakarų Ukrainoje. Karantinas sutrukdė. Tad organizavo virtualią paskaitą „Lietuviškoji
Ukraina“, lektorė gidė Danutė Čorny.

V gr. klausytojas Kęstutis Turonis pasiūlė ekologinę temą ir kartu su kuratore Danute
Mateikiene pakvietė Žaliosios politikos instituto prezidentą Remigijų Lapinską, kuris maloniai
pristatė dvi paskaitas „Tvari plėtra ir žalioji ekonomika“ ir „100 žingsnių link darnaus miesto“.
VI gr. kuratorė Danguolė Šulcienė maloniai nustebino visus pati pravesdama mokslinę
paskaitą „Kaip augalai keliavo iš Lietuvos į kosmosą“. Turėdama biologijos mokslų daktarės
laipsnį ir didžiulę patirtį, 44 metus išdirbusi mokslinį darbą Botanikos institute, Danguolė
papasakojo ir parodė neįtikėtiną dalyką – augalai gali išgyventi kosmose ir subrandinti derlių.

Didelio susidomėjimo sulaukė X gr. kuratorės Gražinos Jackūnienės paskaita „Sodros
paslaugos senjorams“. Dar tebedirbanti Sodroje, Gražina labai profesionaliai supažindino su
naujais pensijų mokėjimais ir kitomis paslaugomis senjorams.

Kelias virtualias paskaitas organizavo I gr. kuratorius Raimundas Šakalys. Jos buvo skirtos
Totorių metams, Kretingos krašto žymiems žmonėms, Juozui Zikarui, Vytautui Mačerniui ir
kt. Susiklosčius nepalankiai situacijai, grupės veikla vyko atskirai. Į paskaitas buvo kviečiami



atskiri fakulteto klausytojai. Apie vykstančius renginius ir veiklą I -oje grupėje fakulteto
dekanė nebuvo informuojama.

Pasikalbėjimų angliškai klubas ,,CHATLINE GROUP”

Visi žinome, kaip svarbu svetur susikalbėti... Todėl dar vienai profiliuotai grupei –
pasikalbėjimų angliškai klubui ,,CHATLINE GROUP” jau trejus metus vadovauja Rimvydas
Pranaitis. Savarankiški dalyvių pasisakymai savo pasirinkta tema, kelionių įspūdžiai,
diskusijos, aptarimai, poezija ir dainos – viskas angliškai. Visą karantino laiką, kiekvieną
pirmadienį vyko nuoširdus virtualus bendravimas. Nuoširdžiai dėkoju grupės vadovui
Rimvydui ir visiems šios grupės klausytojams.

Tolimų kelionių mėgėjų klubo „Kelionių pavilioti“ vadovas alpinistas Vilius Šaduikis
turėjo didelių planų... Dar spėjome paklausyti paskaitą apie ypatingą piligriminį Šv. Jokūbo
kelią per Lietuvą „Camino Lituano“. Savo įspūdžius pasakojo žurnalistas, rašytojas
Gerimantas Statinis. Jo žodžiai pasiekė kiekvieno širdį. Išsiskirdami pasižadėjome praeiti
nors nedidelę šio kelio dalelę. Visiems patiko virtuali paskaita, kurioje keliautojas, alpinistas
Vytautas Bukauskas pristatė aukščiausias vietas Lietuvos savivaldybėse. Įdomiausia tai, kad
lektorius pats su šeima karantino dienomis aplanke visas 60 savivaldybių ir,
vadovaudamasis geografinių koordinačių duomenimis, įamžino šias vietas pačiose
netikėčiausiose vietose.

Fakultete veikia aktyvios ir sveikos gyvensenos klubas ,,Šaltinis“. Koordinatorius
Viktoras Budraitis. Organizuojami sportiniai renginiai, aktyvaus poilsio stovyklos
Druskininkuose, Birštone ir Šventojoje. Fizinio aktyvumo grupės vadovės Natalija Kiselienė ir
Ramutė Bernotienė vedė kūno raumenų ir sąnarių stiprinimo mankštas. Karantino metu
mažomis grupelėmis du kartus per savaitę rinkdavosi prie Baltojo tilto ir Vingio parke.

Teresė Svirnelienė ir Albinas Milašiūnas, stalo teniso žaidėjų grupių vadovai, dėl karantino
negalėjo vykdyti bendrų treniruočių. Kai kurie treniravosi individualiai.

Prodekanė Lina Dilbienė, Vytautas Petrokas ir Elena Dobrovolskienė organizuoja tris
aktyvaus poilsio stovyklas sveikatos centre „Energetikas“ Šventojoje.

Pirmoje birželio mėn. dalyvavo 63 senjorai ne tik iš MČTAU, bet ir iš Trakų, Šiaulių,
Elektrėnų, Kėdainių, Druskininkų Trečiojo amžiaus universitetų.

Antroji vyks rugpjūtį, užsiregistravo 124 senjorai. Trečioji vyks rugsėjį, užsiregistravo 80
senjorų.

Aktyvūs Turizmo fakulteto kuratoriai, tarybos nariai ir kiti geranoriški pagalbininkai padeda
sukurti ypatingą stovyklavimo atmosferą, kad net sergantys pamiršta savo sveikatos
problemas ir pasijaučia daug geriau.

Ne tik mankštos, žygiai, sportas bei daktarų patarimai, bet ir poezijos skaitymai,
pasidainavimai, filmukai ir nuotraukos iš kelionių – niekas nenuobodžiauja...

Tęsėme aktyvaus poilsio stovyklas Druskininkuose – buvo suorganizuotos keturios
aktyvaus poilsio stovyklos. Dalyvavo 76 klausytojai.



Šiais mokslo metais pavyko suorganizuoti tris aktyvaus poilsio stovyklas Birštone.
Dalyvavo 67 senjorai.

Tarpusavio bendradarbiavimo sutartys

Ilgametė draugystė su Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) turi gilias ir gražias
tradicijas. Visada esame laukiami Kaune.

Birželio 19 d. LUMA dalyviams ir Kauno TAU senjorams organizavome pirmą ekskursiją iš
projekto „Istorijos ir kultūrų sankirtos. Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai“. Vaikščiojome
po Vilniaus vietas, menančias totorių kultūrinį palikimą. Lankėme totorių bendruomenes
Nemėžyje, Keturiasdešimt totorių kaime, Trakų Vokėje. Dalyvavome kulinarinio paveldo
edukacinėje programoje.

Vyksta susirašinėjimas su Gardino Auksinio amžiaus universitetu, su Maltos Trečiojo
amžiaus universitetu, draugystės ryšiai su Reikjaviko TAU senjorais – tai įrodymas, kaip
svarbu žinoti apie mūsų bendraamžius ir jų veiklą kituose kraštuose. Iš kelionės po
Karaliaučiaus kraštą parvežėme dar vieną bedradarbiavimo sutartį su besikuriančiu
Kaliningrado TAU. Gera žinoti, kad turime draugų ir kad esame reikalingi.

Dėkoju

Nuoširdžiai dėkoju visam Turizmo fakulteto aktyvui už didelį indėlį, organizuojant ir vykdant
fakulteto veiklą. Didžiausias Turizmo fakulteto privalumas yra bendravimas, puikiai dirbantis
aktyvas, gebantis suprasti ir realizuoti fakulteto planus bei klausytojų lūkesčius.

Detalesnę Turizmo fakulteto veiklą, grupių ataskaitas rasite MČTAU svetainėje
http://www.mctau.lt/fakultetai/turizmo-fakultetas

Kviečiu aplankyti fakulteto Facebook grupę. Čia rasite daug nuotraukų.

https://www.facebook.com/groups/2931738443518277

Teodora Dilkienė, MČTAU Turizmo fakulteto dekanė

https://www.facebook.com/groups/2931738443518277

