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Seminaras 

„FIZINIO UGDYMO CITRINOS“ 
 

(pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame 

ugdyme“, Nr. 213002709) 

 

 

Fizinio ugdymo mokytojai atstovauja profesijai, kurios veikla susijusi su nuolatine psichine ir 

fizine įtampa, pervargimu, nepasitenkinimu – prasta savijauta. Fizinio ugdymo mokytojo darbo 

specifika yra unikali ir stipriai skiriasi nuo kitų ugdymo proceso dalyvių veiklos, jam keliama nemažai 

reikalavimų (kontroliuoti emocijas, nepriekaištingai elgtis, vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis, 

Higienos normos bendraisiais sveikatos reikalavimais, saugaus darbo taisyklėmis sporto salėje), 

apsunkinančių jo darbą. 

Mokyklinio fizinio ugdymo raida, ugdymo turinio ir nuostatų kaita, ugdymo kokybė, pamokų 

skaičius, įtraukiojo fizinio ugdymo aktualijos, fizinio ugdymo erdvių ir aplinkų išnaudojimo 

galimybės, teisingumas ir efektyvumas – amžinosios fizinio ugdymo temos – analizuojamos nuolat. 

Seminaro tikslas – supažindinti Lietuvos fizinio ugdymo mokytojus su aktualijomis ir 

perspektyvomis mokykliniame fiziniame ugdyme. 

Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija kviečia dalyvauti seminare. 

 

Temos: 

1. Fizinio ugdymo aktualijos ir perspektyvos (Laima Trinkūnienė) 

2. Fizinio ugdymo bendrųjų programų kaitos kryptys (Gintaras Daugėla, fizinio ugdymo 

mokytojai) 

3. Mokyklos edukacinių erdvių išnaudojimas fizinio ugdymo pamokų vykdymui (Ilona 

Malakauskienė, fizinio ugdymo mokytojai) 

 

 LKKMA nariams  

Data 2022 m. gegužės 23 d. (pirmadienis) 2022 m. gegužės 30 d. (pirmadienis) 

Registracija https://forms.gle/RnSuz3ZzKF86temZ8  https://forms.gle/53H3vx9wFGM6ZTHi6  

Kaina Nemokama 23 Eur. 

Pradžia 15 val. 

Trukmė 6 val. 

Vieta platforma ZOOM 

 

• Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams el. paštu. 

• Prisijungus Zoom lange, Jus identifikuojant, turi būti parašytas vardas ir pavardė. 

• Seminare galės dalyvauti pirmi 90 užsiregistravę mokytojai. 

• Atsiskaitymas tik pavedimu pagal ugdymo įstaigai arba asmeniui išrašytą sąskaitą-faktūrą (bus 

išsiųsta el. paštu po seminaro). 

• Registruodamiesi nurodykite, kam rašyti sąskaitą-faktūrą – įstaigai ar dalyviui asmeniškai. Jei 

reikalinga asmeninė sąskaita, nurodykite namų adresą ir telefono nr. 

• Dalyviams bus išduoti Kauno rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Pažymėjimų kaina įskaičiuota į seminaro kainą. 

• Kontaktinis asmuo: Loreta Montrimaitė, tel. 8 655 62837, el. p. montrimaite.loreta@gmail.com 
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