
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos 

teorinės-praktinės konferencijos 

 

„Sėkmingos kūno kultūros pamokos veiklos“ 

 

PROGRAMA 

 

2017 m. gruodžio 1 d. (penktadienis) 
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija (I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda) 

 

9.00-10.00 Registracija 

10.00-11.30 Sveikinimo žodis (aktų salė) 

 „Kūno kultūros aktualijos LR Seime, 

Švietimo ir mokslo ministerijoje, Lietuvos 

kūno kultūros mokytojų asociacijoje“ 

Laima Trinkūnienė, LKKMA prezidentė 

Bronislavas Šimokaitis, LKKMA viceprezidentas 

"Lietuvos tautinio olimpinio švietimo 

projektai: galimybės ir naudos ugdymo 

įstaigoms" 

Ugnė Supranavičienė, Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto olimpinio švietimo programų vadovė 

„Sveikatos specialistų ir kūno kultūros 

mokytojų komandinis darbas“ 

Jūratė Grūbliauskienė, Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuro direktorė 

Studijų knygų pristatymas  Dovilė Šertvytienė, Kauno Jono Jablonskio 

gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė 

Audra Vilūnienė, Kauno „Varpo“ gimnazijos 

kūno kultūros mokytoja ekspertė 

11.30-12.00 Kavos pertrauka 

11.30-12.00 Miestų/rajonų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas (213 kab.) 

12.00-13.30 Praktinė dalis I 

Aktų salė 

„Kūno kultūros pamoka su Zumba fitness“ Laura Maškova, Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazijos neformalaus ugdymo mokytoja 

metodininkė, tarptautinės kategorijos aerobinės 

gimnastikos teisėja ir trenerė, licencijuota Zumba 

fitness trenerė  

„IKT naudojimas kūno kultūros pamokose“ Lijana Kulvietytė, Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė 

„Kontaktiniai ir nekontaktiniai mokomieji 

regbio žaidimai“ 

Donatas Streckis, Regbio klubo "Klaipėdos kovas" 

vadovas 

Sporto salė 

„Lėkščiasvydis – alternatyva kitoms sporto 

šakoms, kūno kultūros pamokose“ 

Saulius Lukonas, Klaipėdos licėjaus kūno kultūros 

mokytojas metodininkas 

„Tchoukball‘o žaidimas mokykloje“ Daiva Siaurienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė 

„Futbolas kūno kultūros pamokoje: 

sociokultūrinis ugdymas“ 

Marius Komovas, Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazijos kūno kultūros mokytojas 

metodininkas 

13.30-14.30 Pietų pertrauka (mokyklos valgykla) 

14.30-16.00 Praktinė dalis II  

16.15-17.00 Konferencijos refleksija (aktų salė) 

 Kūno kultūros mokytojų apdovanojimai: 

tiesioginės kūno kultūros pamokų 

transliacijos per Delfi.TV ir projektas 

„#BEACTIVE“ 

Algis Bronislavas Vasiliauskas, Lietuvos 

asociacijos “Sportas visiems” prezidentas 

Giedrius Grybauskas, Lietuvos asociacijos 

“Sportas visiems” generalinis sekretorius 

„Ką naujo sužinojau ir išmokau?“ 

Savarankiško darbo užduotys 

Ilona Malakauskienė, Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos kūno kultūros mokytoja ekspertė 

Pažymėjimų įteikimas 

  



• Išankstinė registracija vykdoma iki 2017 m. lapkričio 27 d. (pirmadienio) užpildant 

registracijos formą internete www.lkkma.lt 

• Konferencijos dalyvio mokestis 21,15 Eur. LKKMA nariams konferencija nemokama. 

• Atsiskaitymas tik pavedimu pagal renginio pabaigoje ugdymo įstaigai arba asmeniui 

išrašytą sąskaitą-faktūrą. 

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

reikalinga asmeninė sąskaita, reikia nurodyti namų adresą. 

• Dalyviams bus išduoti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai (0,87 Eur). 

• Jei užsiregistruosite, bet negalėsite atvykti, informuokite Daivą Siaurienę, tel. 8 650 13601 arba 

el. p. daivasiauriene@gmail.com 

• Kontaktinis asmuo – Ilona Malakauskienė, tel. 8 674 43338, el. p. viliona@gmail.com 

• Praktinėms veikloms reikalinga sportinė apranga.  
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