SPORTO RĖMIMO FONDAS
PROJEKTAS ,,PLAUKIMO TRENERIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

V SEMINARAS
,,(E)nvironment (liet. Aplinka) – komandinė kultūra, trenerio-atleto santykiai, komandos
dinamika ir draugystės komandos viduje, tėvų parama ir palaikymas“
PROGRAMA
2020 m. rugsėjo 30 d. (trečiadienis)
Viešbučio Park Inn by Radisson Kaunas konferencijų salė, K. Donelaičio g. 27

Lektoriai:
Prof. dr. Vilija Bitė Fominienė. Socialinių mokslų srities, edukologijos mokslų krypties (fizinis lavinimas,
judesių mokymas, sportas) mokslų daktarė, Lietuvos sporto universitete (LSU) eina prof. pareigas, yra Sporto ir
turizmo vadybos katedros vedėja. Tyrimų ir domėjimosi kryptis – sporto/laisvalaikio industrijos žmogiškųjų
išteklių – profesionalų ir vartotojų valdymas ir elgsena. Šia tematika lektorė skaito paskaitas studentams, atlieka
mokslinius tyrimus, publikuoja mokslinius straipsnius, dalyvauja projektinėse veiklose. Turi patirties vedant
mokymus darbuotojams.
Doc. dr. Inga Staškevičiūtė-Butienė. Organizacijų valdymo ir antreprenerystės specialistė, socialinių mokslų
daktarė, LSU docentė. Gyvenime ir profesinėje veikloje Inga kelia klausimą „O kodėl gi nepabandžius?“ ir tiki,
kad visos „sienos“ yra mūsų pačių pastatytos. Šiuo metu atlieka mokslinius tyrimus, dalyvauja įvairiose
projektinėse veiklose ir skaito viešas paskaitas, kuriose dalijasi sukauptomis praktinėmis žiniomis, dirbant
įvairiose komandose.
Prof. dr. Irena Valantinė. Socialinių mokslų daktarė, LSU profesorė, studijų programos „Sporto ir turizmo
vadyba“ direktorė, Europos sporto vadybos asociacijos (EASM) valdybos narė, atstovaujanti Lietuvai. Tyrimų ir
domėjimosi kryptis – gerasis valdymas sporte, sporto politika, sporto renginiai, lyderystė, verslumas. Aktyviai
dalyvauja ir sėkmingai įgyvendina nacionalinius bei tarptautinius projektus sporto vadybos srityje.
Doc. dr. Ilona Tilindienė. Edukologijos mokslų daktarė, LSU docentė, bendrosios bei sporto pedagogikos ir
psichologijos dalykų dėstytoja. Skaito paskaitas studentams, taip pat veda įvairius edukacinius seminarus sporto
šakų treneriams, fizinio ugdymo mokytojams. Atlieka mokslinius tyrimus ir dalyvauja įvairiose projektinėse
veiklose. Ilona vadovaujasi gyvenimo moto: ,,Tūkstančio mylių kelionę pradeda vienas žingsnis (Konfucijus).“.

Pranešimai

Laikas
9:00 – 9:30
9:30 – 10:30

Dalyvių registracija
Žmogiškieji santykiai ir jų svarba kuriant pozityvią aplinką (V.B. Fominienė)

10:30 – 12:00
12:00 – 13:00

„Mes“ vs „Aš“: komandinio darbo sėkmės formulė (I. Staškevičiūtė-Butienė)
Pietų pertrauka

13:00 – 14:00

Lyderis organizacijoje: padeda ar kenkia? (Irena Valantinė)

14:00 – 14:30
14:30 – 16:00

Pertrauka
Agresijos, patyčių raiška sportinėje veikloje ir prevencijos galimybės (Ilona
Tilindienė)
Diskusija
Seminaro sertifikatų įteikimas

16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

