Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos teorinės konferencijos
“Sėkmingos kūno kultūros pamokos link: nuo teorijos prie praktikos”
NUOSTATAI
Tikslas - vykdyti Lietuvos kūno kultūros mokytojų mokslinę ir metodinę gerosios patirties sklaidą.
Data, laikas ir vieta
Konferencija vyks 2019 m. kovo 15 d. (penktadienį) 10 val. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje,
Raseiniuose (Kalnų g. 3, Raseiniai).
Preliminari programa
9.00 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 11.30 Plenariniai pranešimai
11.30 – 12.00 Kava
12.00 – 13.45 Pranešimai
13.45 – 14.45 Pietūs
14.45 – 16.15 Darbas sekcijose
16.15 – 16.30 Konferencijos refleksija. Pažymėjimų įteikimas.
Pastaba: numatomas darbas keturiose sekcijose: motyvacija kūno kultūros pamokose, mokymo
metodai, mokinių pasiekimų vertinimas, spec. poreikių mokinių fizinis ugdymas.
Reikalavimai tezėms
Tezės pateikiamos lietuvių kalba. Tezėse turi būti aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti metodai
ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados. Apimtis iki 1 A4 formato puslapio. Tekstas turi būti
surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, ,,Times New Roman“ 10 pt šriftu. Pavadinimas
didžiosiomis raidėmis paryškintas, apačioje paryškintai rašoma autoriaus (-ių) pirmoji vardo raidė ir
pavardė, po pavardės kursyvu rašomas ugdymo įstaigos, kuriai atstovauja autorius (-iai), pavadinimas.
Pavadinimas, autorius (-iai) ir ugdymo įstaigos pavadinimas rašomi lygiuojant į kairę pusę. Tekstas – į
abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm.
Tezės bus publikuojamos konferencijos medžiagoje ir talpinamos internetinėje LKKMA talpykloje
„Metodinė medžiaga“. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.
Pranešimų reglamentas
• Pranešimas turi būti parengtas ir pristatomas Microsoft Office Power Point programa.
• Plenarinio pranešimo trukmė 30 min.
• Pranešimo trukmė – iki 15 min.
• Konferencijos dalyvio anketą (Priedas) ir konferencijos tezes iki 2019 m. vasario 1 dienos
siųsti el. paštu: miniotiene.jurgita@gmail.com
Baigiamosios nuostatos
• Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti konferencijos nuostatus.
• Konferencijos trukmė: 6 ak. val.
• Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, lektoriams - pažymos, kad skaitė
pranešimus. Pirmumas atrenkant pranešimus bus teikiamas LKKMA nariams.
• Kontaktinis asmuo: Jurgita Miniotienė, tel. 8 615 40369, el. p. miniotiene.jurgita@gmail.com
Organizatoriai
• Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija
• Raseinių kūno kultūros mokytojų asociacija
• Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba
• Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

Priedas
Konferencijos dalyvio anketa
Pranešėjo vardas, pavardė
Įstaiga, pareigos, kvalifikacinė kategorija,
mokslo laipsnis
El. pašto adresas
Telefonas
Pranešimo tema
Darbo sekcija, kurioje numatomas skaityti
pranešimas (įrašyti vieną):
•

motyvacija kūno kultūros pamokose

•

mokymo metodai

•

mokinių pasiekimų vertinimas

•

spec. poreikių mokinių fizinis
ugdymas

Reikalingos techninės priemonės

