
Kūno kultūros mokytojų seminaras 

Spalio 7 d. Lietuvos sporto universitete (LSU) vyks kūno kultūros mokytojų seminaras „Mokinių, 

turinčių specialiųjų poreikių, dalyvavimas bendrose kūno kultūros pamokose“. Seminarą ves profesorius 

Martin E. Block iš Virdžinijos universiteto (JAV). 

Seminaro programa 

Dalyvių registracija 8.45 val. 

9.00–10.30 – Kūno kultūros mokytojo saviveiksmingumas inkliuzinėje kūno kultūros pamokoje. 

(Saviveiksmingumas – žmonių tikėjimas savo gebėjimais atlikti užduotis iki tam tikro lygmens. Tikėjimas 

savo jėgomis rodo, kaip žmonės jaučiasi, galvoja, motyvuoja save ir elgiasi (Bandura, 1994). 

10.30–10.50 – Pertrauka. 

10.50–12.20 – Pagalbos metodai mokytojui, dirbančiam inkliuzinėse klasėse. 

12.20–13.00 – Pertrauka. 

13.00–14.00 – Praktinės patirties pavyzdžiai. 

14.00–14.30 – Klausimai, diskusija, aptarimas 

 

Seminaras vyks 111 auditorijoje, Karjeros ir kompetencijų plėtotės centre, Lietuvos sporto 

universitete, Sporto g. 6, Kaunas. 

Seminaro pažymėjimo (6 val.) kaina–4,5 €. Sąskaitos rekvizitus pateiksime tik užsiregistravus į seminarą.  

Registracijos forma:Čia. 

 

Apie seminaro lektorių 

LSU Taikomosios fizinės veiklos studijų programos dėstytojos docentės Diana Rėklaitienė, Jūratė 

Požėrienė ir Vida Ostasevičienė su prof. M. E. Block bendradarbiauja jau kelerius metus, bet tik šiemet, spalio 

2–8 d., šių dėstytojų iniciatyva ir kvietimu prof. Martin E. Block Lietuvoje lankysis pirmą kartą. Profesoriaus 

vizitą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas ir LSU. Mūsų šalies pedagogai ir studentai turės unikalią 

galimybę ne tik klausytis profesoriaus paskaitų, bet ir pasikonsultuoti bei spręsti kasdien mokytojams 

iškylančias problemas dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Tikimasi, kad didžiulę profesinę patirtį 

sukaupęs prof. Martin E. Block seminaro dalyviams suteiks ne tik naujų žinių apie neįgaliųjų moksleivių 

įgalinimą per kūno kultūros pamokas ir kitas fizines veiklas, bet ir praplės suvokimą apie esmines neįgaliųjų 

įgalinimo raidos perspektyvas tarptautiniu požiūriu. 

Daug praktinės patirties prof. Martin E. Block sukaupė dirbdamas mokyklose su įvairių negalių 

turinčiais vaikais, gerai žino neįgaliųjų integracijos situaciją įvairiose šalyse, pats atlieka tyrimus su kitų šalių 

mokslininkais ir yra kviečiamas skaityti paskaitų, vesti seminarų ir mokymų. Be to, profesorius konsultuoja ir 

nevyriausybines organizacijas, mokyklas, universitetus, ministerijas. Šiuo metu prof. Martin E. Block yra 

Tarptautinės taikomosios fizinės veiklos federacijos, vienijančios mokslininkus, dėstytojus bei specialistus iš 

viso pasaulio ir formuojančios bendrą neįgaliųjų įgalinimo per fizinę veiklą politiką, prezidentas. 

Prof. Martin E. Block yra publikavęs daugiau kaip 80 straipsnių moksliniuose žurnaluose, daugiau nei 

20 vadovėlių ir knygų bendraautorius, kaip kviestinis lektorius skaito pranešimus pasaulinio lygio mokslinėse 

konferencijose. Profesorius yra 11 tarptautinių mokslinių žurnalų (Thomson Reuters Web of Knowledge 

duomenų bazėse) redkolegijos narys, aštuonių tarptautinių profesinių-mokslo organizacijų valdybos narys, 

http://www.lsu.lt/node/5188


studijų ir mokslo tiriamųjų projektų dalyvis bei vadovas, disertacijų vadovas ir / ar komisijos narys JAV ir 

Europoje. 

 

 
 

Iš kairės: prof. A. Klavina (Latvija), doc. D. Rėklaitienė, prof. Y. Hutzler (Izraelis), Tarptautinės taikomosios 

fizinės veiklos federacijos (IFAPA) prezidentas prof. M. E. Block (JAV) prof. M. Kudlacek (Čekija), 

doc. V. Ostasevičienė, dokt. N. Strazina (Latvija) 2015 m. Izraelyje vykusio ISAPA simpoziumo metu. 


