
                                                     
__________________________________________________________________________________ 

 

Vebinaras 

„Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: misija įmanoma!“ 

 

Fizinio ugdymo pamokų vykdymas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu - iššūkis 

Lietuvos fizinio ugdymo mokytojams. Pirma, todėl, kad tai niekada nedarėme ir neturėjome patirties, 

antra, fizinio ugdymo pamoka specifiška, nes mokinys turi būti fiziškai aktyvus ir judėti pamokoje, 

trečia, fizinio ugdymo mokytojo darbo aplinka – mokyklos sporto salė ar aikštynas. 

Mokomosios medžiagos pateikiant užduotis, ką mokiniai gali daryti namuose (individualiai ar 

drauge su tėvais) įvairiuose socialiniuose tinkluose tikrai daug, tačiau tikslingų mokymų, skirtų fizinio 

ugdymo mokytojams, ne treneriams, o ypač kuriuose būtų perduodama geroji praktinė patirtis dirbant 

nuotoliniu būdu, pasigendama. 

Todėl šio vebinaro tikslas - pasidalinti jau išbandyta ir sėkmingai veikiančia gerąja darbo 

patirtimi ir pavyzdžiais su Lietuvos fizinio ugdymo mokytojais organizuojant fizinio ugdymo pamokas 

nuotoliniu būdu, akcentuojant fiziškai aktyvias veiklas. 

Kviečiame Lietuvos fizinio ugdymo mokytojus dalyvauti vebinare. 

 

Data: 2021 m. sausio 20 d. (trečiadienis) 

Pradžia: 15 val. 

Trukmė: 6 val. 

Vieta: platforma ZOOM 

Dalyviai: Lietuvos fizinio ugdymo mokytojai 

 

 

Lektoriai: 

1. Laima Trinkūnienė, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija 

2. Olegas Batutis, Prienų „Žiburio“ gimnazija 

3. Marius Kavaliauskas, Prezidento Jono Žemaičio gimnazija 

4. Eglė Mickeliūnienė, Pasvalio Pumpėnų gimnazija 

5. Marius Komovas, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija 

6. Egidijus Marozas, Ingrida Mikštienė, Ramygalos gimnazija 

7. Jolanta Klimavičienė, Panevėžio r. Velžio gimnazija 

 

 

• Išankstinė registracija vykdoma iki 2021 m. sausio 19 d. užpildant registracijos formą: 

https://forms.gle/1ToxgRM6xcA6VzW89  

• Nuoroda prisijungimui bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams el. paštu. 

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

• Vebinare galės dalyvauti pirmi 96 užsiregistravę mokytojai.  

• Dalyvio mokestis 15 Eur. 

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

išsiųsta el. paštu po vebinaro). 

• 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. 8 682 22520, el. p. montrimaite.loreta@gmail.com 
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