
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos teorinės konferencijos 
 

„Sėkmingos fizinio ugdymo pamokos link: nuo teorijos prie praktikos“ 

PROGRAMA 
 

2019 m. kovo 15 d. (penktadienis) 

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija  (Kalnų g. 3, Raseiniai) 
 

9.00-10.00 Registracija 

10.00-10.15 Sveikinimo žodis 

10.15-11.30 Plenariniai pranešimai 

10.15-10.40 Fizinio ugdymo aktualijos: kas naujo?  Laima Trinkūnienė, LKKMA prezidentė 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas  

10.40-11.05 Esama situacija tobulinant mokinių fizinio 

pajėgumo nustatymo tvarkos aprašą 

Inga Gerulskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos 

Visuomenės sveikatos priežiūros departamento 

Mitybos ir fizinio aktyvumo skyrius vyriausioji 

specialistė 

11.05-11.30 Kūno kultūros mokytojų elgesio 

strategijos dirbant su vaikais, turinčiais 

emocijų ir elgesio sutrikimų 

Aida Gaižauskienė, Lietuvos sporto universiteto 

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros 

lektorė 

11.30-12.00 Kavos pertrauka 

12.00-13.45 Pranešimai 

12.00-12.30 Ryšys tarp mokinių fizinio aktyvumo ir 

akademinių pasiekimų: Švedijos patiris 

Olegas Batutis, kūno kultūros mokytojas ekspertas, 

Prienų „Žiburio“ gimnazija 

12.30-12.45 Mokyklos sporto komitetas – gyva 

bendruomenė 

Irena Vidžiūnienė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 

12.45-13.00 Mokinių mokymosi pažangos stebėjimas ir 

vertinimas fizinio ugdymo pamokose 

Stanislava Džiugelienė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, Kėdainių šviesioji gimnazija 

13.00-13.15 Kas sudaro fizinio ugdymo pamokos 

kokybę? 

Valda Petrokienė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazija 

13.15-13.30 Mokinių pasiekimų vertinimo įvairovė 

sėkmingoje fizinio ugdymo pamokoje 

Danguolė Gaubienė, kūno kultūros vyr. mokytoja, 

Šiaulių “Romuvos” gimnazija 

13.30-13.45 Studijų knygos “Tarpdalykinė integracija: 

fizinio ugdymo pamokų pavyzdžiai” 

pristatymas 

Dovilė Šertvytienė, kūno kultūros mokytoja 

ekspertė, Kauno Jono Jablonskio gimnazija 

Audra Vilūnienė, kūno kultūros mokytoja 

ekspertė, Kauno „Varpo“ gimnazija 

13.45-14.45 Pietų pertrauka (Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos valgykla)  

14.45-16.15 Pranešimai 

14.45-15.00 Jėgos pratimai gražaus kūno vaizdo 

formavimui 

Ilona Palavinskienė, kūno kultūros mokytoja 

ekspertė, KTU inžinerijos licėjus 

15.00-15.15 TRX diržai šiuolaikinėje fizinio ugdymo 

pamokoje 

Linda Gudaitė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija 

15.15-15.30 Integruota lietuvių kalbos ir fizinio ugdymo 

pamoka „Veiksmažodžio labirintai“ 

Edita Piekienė, pradinių klasių mokytoja 

metodininkė, Kauno Tado Ivanausko progimnazija  

Loreta Bulotienė, lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė, Kauno Tado Ivanausko progimnazija  

15.30-15.45 Kūno kultūros mokytojų saviugda: sveikata, 

fizinio aktyvumo motyvai ir formos 

laisvalaikiu 

Asta Lūžaitė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, Kauno Antano Smetonos gimnazija 

 

15.45-16.00 Integruotos pamokos – sėkmingo 

ugdymo(si) link 

Vita Masėnienė, kūno kultūros mokytoja 

metodininkė, Radviliškio r. Sidabravo gimnazija 

16.00-16.15 POUND – laisvė triukšmauti, kitokia klasė Karolina Mankutė, grupinių užsiėmimų trenerė, 

POUND  ICON, KKSD. 

Dovilė Narkunienė, kūno kultūros  vyr. mokytoja, 

Alytaus Panemunės progimnazija 

16.15-16.30  Konferencijos refleksija 

 Ką naujo sužinojau ir išmokau? 

Pažymėjimų įteikimas 

Jurgita Miniotienė, Raseinių kūno kultūros 

mokytojų asociacijos pirmininkė 

 



 

• Išankstinė registracija vykdoma iki 2019 m. kovo 8 d. (penktadienio) užpildant registracijos 

formą internete www.lkkma.lt 

• Konferencijos dalyvio mokestis 17,00 Eur. LKKMA nariams konferencija nemokama. 

• Atsiskaitymas tik pavedimu į Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos (toliau – 

RRŠPT) sąskaitą. Visa informacija dėl apmokėjimo vykdymo bus pateikta renginio metu. 

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

reikalinga asmeninė sąskaita, nurodykite asmens kodą. Kilus klausimams dėl asmens duomenų 

apsaugos, skambinti RRŠPT metodininkei Valdonei Balčaitienei, tel. 8 674 76160. 

• Dalyviams bus išduoti Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai (1,00 Eur). 

• Jei užsiregistruosite, bet negalėsite atvykti, informuokite Iloną Palavinskienę, tel. 8 671 16482,  

el. p. ilona.palavinskiene@inzinerijoslicejus.ktu.edu   

• Kontaktinis asmuo – Jurgita Miniotienė, tel. 8 615 40369, el. p. miniotiene.jurgita@gmail.com 
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