Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos teorinės - praktinės konferencijos
„Keturios fizinio ugdymo pamokos - patiks ir jums“
(pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame
ugdyme“, Nr. 213002709)

PROGRAMA
2021 m. lapkričio 26 d. (penktadienis)
Vilniaus Balsių progimnazija (Bubilo g. 8, Vilnius)
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.40
10.40-11.05

Registracija (turėti galimybių pasą)
Sveikinimo žodis
„Fizinio ugdymo aktualijos ir
perspektyvos“
„Praktinis sveikatinamojo fizinio
aktyvumo taikymas mokykloje“

11.05-11.30

„Fizinis raštingumas“

11.30-12.00

Kavos pertrauka
Praktinė dalis (sporto salė)
1 pamoka ,,Kaip atrasti futbolo talentą“

12.00-12.45

12.50-13.35
13.35-14.35
14.35-15.20

15.25-16.10

16.10-17.00

•
•
•
•
•
•
•
•

2 pamoka ,,Sportuoti su draugu
linksmiau“
Pietų pertrauka
Praktinė dalis (sporto salė)
3 pamoka ,,Tinklinis - žaidimas, kurį
gali žaisti visi“
4 pamoka ,,Naujas žvilgsnis ir
kūrybiškumas: judesių įvairovė ir
galimybės“
Konferencijos refleksija
Fizinio ugdymo mokytojų
apdovanojimai
„Ką sužinojau ir išmokau?“

Laima Trinkūnienė, LKKMA, prezidentė
Inga Gerulskienė, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija, Sporto grupės vyriausioji
specialistė
Vita Balsytė, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas,
Olimpinio švietimo direkcijos direktorė
Žydrūnas Grudzinskas, Vilniaus Senvagės
gimnazija, fizinio ugdymo mokytojas, FA "Žalgirietis"
direktorius ir FK "Žalgiris B" vyr. treneris
Ieva Morkienė, Vilniaus Gabijos progimnazija, fizinio
ugdymo mokytoja, asmeninė trenerė

Domantas Savickas, Vilniaus VGTU inžinerijos
licėjus, fizinio ugdymo mokytojas, Vilniaus SM
“Tauras” tinklinio treneris
Laura Sekmokaitė, Vilniaus Saulės Gojaus mokykla,
fizinio ugdymo mokytoja, klubo ,,Splitas“ LTU įkūrėja
ir trenerė
Olegas Batutis, Laima Trinkūnienė
Irutė Juršėnaitė, Vilniaus kūno kultūros mokytojų
draugijos pirmininkė

Išankstinė registracija vykdoma iki 2021 m. lapkričio 23 d. (antradienio) užpildant formą
https://forms.gle/S5kkzZQNKYBeVRZD8
Konferencijos dalyvio mokestis 25 Eur.
Atsiskaitymas tik pavedimu pagal renginio pabaigoje ugdymo įstaigai arba asmeniui išrašytą sąskaitąfaktūrą.
Dalyviams bus išduoti Kauno rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Jei užsiregistruosite, bet negalėsite atvykti informuokite Loretą Montrimaitę, tel. 8 37 393093, el. p.
montrimaite.loreta@gmail.com
Kontaktinis asmuo – Irutė Juršėnaitė, tel. 8 65607928, el. p. jirute0822@gmail.com
Konferencijoje dalyvaus tik galimybių pasą turintys asmenys.

Aprangos kodas – sportinė apranga ir sportinė avalynė.

