
  
 V EDUKACIJOS FORUMAS  

EDUKOLOGIJA LIETUVAI – MOKSLINIAIS TYRIMAIS GRĮSTO 

UGDYMO IR ŠVIETIMO LINK  

Tema „Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo 

tyrimai?“  
 
Data  2021 m. balandžio 29 d. 

Laikas 15.00–17.00 

  

Prisijungimas 

  

 

Moderatoriai    

 https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija) 

https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ 

dr. Brigita Miežienė, Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio 

ugdymo katedros docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė  

dr. Rolandas Zuoza, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto 

grupės vadovas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos 

mokslų instituto mokslo darbuotojas 

 

Forumo programa (derinama) 
Įžanga dr. Linas Obcarskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

viceministras 

prof. dr. Diana Rėklaitienė, Lietuvos sporto universiteto rektorė  

 

 Pranešimas  

 

 

 

 

Diskusija  

 

 

 

 

Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką 

rodo tyrimai? 

prof. dr. Arūnas Emeljanovas, Lietuvos sporto universiteto  

Fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius, Lietuvos edukacinių 

tyrimų asociacijos valdybos narys 

Diskusijos dalyviai 

Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė 

prof. dr. Natalja Fatkulina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų instituto direktorė  

dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos kūno kultūros mokytojų 

asociacijos prezidentė  

Vytuolis Valūnas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

Audronė Vizbarienė, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacijos prezidentė  

 

Baigiamasis 

žodis              

prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 

prezidentė 

prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų 

departamento vyriausioji patarėja 

 

 

https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ


Apie pranešėją:  

 

 
 

Profesorius dr. Arūnas Emeljanovas jau daugiau nei 20 

metų dirba fizinio ugdymo srityje, vykdo ekspertinę 

veiklą, yra pagrindinių, su fiziniu ugdymu susijusių 

tarptautinių organizacijų narys. Plati ir mokslinė 

profesoriaus veikla: iš viso yra paskelbęs daugiau kaip 80 

mokslo publikacijų, pusė jų paskelbta Clarivate Analytics 

Web of Science duomenų bazės leidiniuose su citavimo 

indeksu, skaitė daugiau nei 100 pranešimų tarptautinėse 

konferencijose, su kolegomis yra išleidęs 3 knygas, keletą 

mokomųjų priemonių. Profesorius žiniomis dalijosi 

Graikijos, Norvegijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, 

Ispanijos, Indijos, Pakistano ir kitų šalių universitetuose, 

stažavosi Harvardo ir Kolumbijos universitetuose (JAV). 

Mokslininkas ypač aktyvus projektinėje veikloje – yra 

laimėjęs daugiau nei 20 Lietuvos ir tarptautinių mokslo 

projektų. 
 

 

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, 

savivaldybių atstovus, fizinio ir sveikatos ugdymo mokytojus, sporto specialistus, fizinio aktyvumo 

ir sporto organizatorius, švietimo, sporto ir sveikatos politikos kūrėjus, visus, kuriems svarbus  

fizinio aktyvumo, sporto, sveikatos ugdymas, asmens ir visuomenės gerovė. 

 

Informacija pasiteirauti:  

el. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;  

el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364. 
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mailto:Loreta.Zadeikaite@smm.lt

