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Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos teorinės-praktinės konferencijos
„Keturios fizinio ugdymo pamokos - patiks ir jums“
PROGRAMA
2019 m. lapkričio 29 d. (penktadienis)
Kauno Rokų gimnazija (Vijūnų g. 2, Kaunas)
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-10.35
10.35-11.00

11.00-11.15

Registracija
Sveikinimo žodis
“Fizinis ugdymas mokykloje – kas pasikeitė?”
“Tiesa ar mitas: didėjant fiziniam aktyvumui
gerėja mokinių mokymosi pasiekimai ir
motoriniai gebėjimai”
“Sveikatinamojo fizinio aktyvumo aktualijos
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose”

Laima Trinkūnienė, LKKMA prezidentė
Prof. dr. Albertas Skurvydas,
Justė Knatauskaitė, doktorantė, Lietuvos
sporto universitetas
Inga Gerulskienė, Sveikatos apsaugos
ministerija, Visuomenės sveikatos

departamento, Sveikatos stiprinimo
skyriaus, vyriausioji specialistė
11.15-11.30

"CANTIENICA® metodas – būtinas fizinio
ugdymo pamokų elementas"

11.30-12.00

Kavos pertrauka
Praktinė dalis (sporto salė)
1 pamoka „Žaidimai su įvairiais kamuoliais:
idėjos mokytojui”
“Tinklinio pamoka – mergaitėms tai patinka”
2 pamoka “Kaip užauginti futbolo žvaigždes?”

12.00-12.45

12.50-13.35

13.35-14.35
14.35-15.20
15.25-16.10

16.20-17.00

•
•
•
•
•
•
•
•

Pietų pertrauka
Praktinė dalis (aktų salė)
3 pamoka „Kūno ir proto mankšta – kažkas
naujo?“
4 pamoka „Interaktyvios fizinio ugdymo
veiklos pritaikant orientavimosi sporto
elementus pamokoje“
Konferencijos refleksija
„Ką sužinojau ir išmokau?“
Pažymėjimų įteikimas

Rūta Feldmanaitė-Čaikovskienė, Vilniaus
Naujamiesčio mokykla, kūno kultūros mokytoja
metodininkė
Saulius Daunoras, Všį Motus Reguliarus,
CANTIENICA metodo instruktorius
Kornelija Balčiūnaitė, Oksana Smirnovienė,
Kauno „Saulės“ gimnazija, kūno kultūros
mokytojos ekspertės
Mantas Bražionis, Kauno Aleksandro
Stulginskio mokykla daugiafunkcinis centras,
kūno kultūros vyr. mokytojas
Olegas Batutis, Prienų „Žiburio“ gimnazija,
kūno kultūros mokytojas ekspertas
Lina Čečinaitė, Kauno Rokų gimnazija,
kūno kultūros mokytoja metodininkė
Janė Farmonikaitė, KTU inžinerinis licėjus,
kūno kultūros mokytoja metodininkė
Asta Igarienė, Kauno kūno kultūros mokytojų
asociacijos pirmininkė

Išankstinė registracija vykdoma iki 2019 m. lapkričio 26 d. (antradienio) užpildant registracijos formą
www.lkkma.lt
Konferencijos dalyvio mokestis 23 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, nurodykite namų adresą ir telefoną.
Dalyviams bus išduoti Kauno rajono švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (0,87 Eur).
Jei užsiregistruosite, bet negalėsite atvykti, informuokite Iloną Palavinskienę, tel. 8 671 16482
Kontaktinis asmuo – Asta Igarienė, tel. 8 685 74804, el. p. asta.igariene@gmail.com
Praktinėms veikloms reikalinga sportinė apranga.

