
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos teorinės-praktinės konferencijos 

 

„Tradicijos ir iššūkiai šiuolaikinėje kūno kultūros pamokoje“ 

PROGRAMA 

 
2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienis) 

Garliavos sporto ir kultūros centras (Vasario 16- osios g 8, Garliava, Kauno r.) 

 

9.00-10.00 Registracija 

10.00-11.30 Sveikinimo žodis 

 „Fizinio ugdymo aktualijos LR Seime, Švietimo ir 

mokslo ministerijoje, Lietuvos kūno kultūros 

mokytojų asociacijoje“  

Laima Trinkūnienė, LKKMA prezidentė 

 „Sveikatinamasis fizinis aktyvumas: kaip 

judėsime toliau? “   

Inga Gerulskienė, Sveikatos apsaugos 

ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros 

departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo 

skyrius vyriausioji specialistė 

„Olimpinių vertybių ugdymo programos 

pristatymas“   

Vita Balsytė, Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto Olimpinio švietimo direktorė 

11.30-12.00 Kavos pertrauka 

12.00-13.45 

 

Praktinė dalis I 

„Aerobinės gimnastikos elementai kūno kultūros 

pamokoje“  

Odeta Burneikienė, mokytoja ekspertė, 

Kulautuvos pagrindinė mokykla 

„Rankinio žaidybiniai elementai kūno kultūros 

pamokase” 

Rita Urnikienė, mokytoja ekspertė, Kauno r. 

sporto mokykla 

Laima Bernotavičiūtė, mokytoja, Kauno r. 

sporto mokykla 

Ernesta Žilienė, mokytoja, Kauno r. sporto 

mokykla 

Miglius Astrauskas, mokytojas, 

Kauno r. sporto mokykla, 

Rankinio federacijos generalinis sekretorius 

„Šokinėjimo per ilgą šokdynę varžybų programos 

pristatymas (8-10 kl.) “   

 

Ada Kazlauskienė, mokytoja metodininkė, 

Kauno Jono Pauliaus gimnazija 

Audra Vilūnienė, mokytoja ekspertė, 

Kauno "Varpo" gimnazija  

13.45-14.45 Pietų pertrauka (Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos valgykla)  

14.45-16.10 Praktinė dalis II  

 „Netradicinio inventoriaus panaudojimas fizinių 

savybių ugdymui“   

 

Rimantas Kalėda, mokytojas metodininkas, 

Ežerėlio pagrindinė mokykla  

Vilma Klinavičienė, mokytoja metodininkė, 

Raudondvario gimnazija 

„Virvės traukimo ypatumai“   

 

Agnė Žadeikytė, Virvės traukimo sporto 

teisėja 

Kristina Urnikienė, Jonavos "Gekonas" 

komandos sportininkė 

Laurynas Gailius, Virvės traukimo 

federacijos generalinis sekretorius 

„Specializuota fizinių pratimų programa 

nuovargiui mažinti“   

Daina Kazlauskienė,  kineziterapeutė, Flexi-

Bar instruktorė, asociacija "Sporto idėja" 

16.20-17.00 Konferencijos refleksija 

 Kūno kultūros mokytojų apdovanojimai. 

 

Algis Bronislavas Vasiliauskas, Lietuvos 

asociacijos “Sportas visiems” prezidentas 

Giedrius Grybauskas, Lietuvos asociacijos 

“Sportas visiems” generalinis sekretorius 

„Ką naujo sužinojau ir išmokau?“ Inga Gliožaitienė, Kauno r. kūno kultūros 

mokytojų asociacijos pirmininkė Pažymėjimų įteikimas 

 

 



• Išankstinė registracija vykdoma iki 2018 m. lapkričio 27 d. (antradienio) užpildant registracijos 

formą internete www.lkkma.lt 

• Konferencijos dalyvio mokestis 25 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. 867116482,  

el. p. ilonapalo@gmail.com  

• Kontaktinis asmuo – Inga Gliožaitienė, tel. 861219482, el. p. ingagliozaitiene58@hotmail.com 

• Praktinėms veikloms reikalinga sportinė apranga. 
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