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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO SPORTINIO UGDYMO STEBĖSENOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1. Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) sportinio ugdymo stebėsenos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato Centro sportinio ugdymo stebėsenos tikslus, uždavinius, stebėsenos 

organizavimą ir vykdymą, fiksavimą bei disponavimą stebėsenos informacija. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 

V-1201, pareigybių aprašais ir kitais Telšių sporto ir rekreacijos centro veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais. 

3. Sportinio ugdymo stebėsena – nuolatinis sportinio ugdymo proceso būklės ir kaitos 

analizės vertinimas. 

4. Sportinio ugdymo stebėsenos paskirtis: 

4.1.  vertinti proceso kokybę, nustatyti sportinio ugdymo organizavimo stiprybes ir trūkumus; 

4.2.  skatinti trenerius analizuoti savo veiklos rezultatus Centro veiklos kontekste; 

4.3.  priimti sprendimus dėl Centro sportinio ugdymo organizavimo kokybės tobulinimo. 

    

II.   STEBĖSENOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

       5.  Sportinio ugdymo stebėsenos tikslas – analizuoti ir vertinti sportinio ugdymo proceso 

būklę ir kaitą, siekiant inicijuoti pokyčius sportinio ugdymo kokybei gerinti. 

6. Sportinio ugdymo stebėsenos uždaviniai: 

6.1.  teikti metodinę pagalbą treneriams; 

6.2.  rinkti ir sisteminti duomenis apie sportinio ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginių 

Centro tikslų įgyvendinimą; 

6.3.  analizuoti, vertinti sportinio ugdymo veiklą, fiksuoti treniruočių planavimo ir apskaitos 

žurnale vertinimo išvadas; 

6.4.  skleisti sportinio ugdymo organizavimo ir vykdymo gerąją patirtį. 

 

III.   STEBĖSENOS OBJEKTAI 

 

7. Treniruočių organizavimas. 

8. Mokinių sportinių pasiekimų vertinimas ( kontroliniai normatyvai 2 kartus per metus, MP 

rodiklių nustatymas mokslo metų pabaigoje). 

9. Treniruočių krūvio planai ir jų įgyvendinimas. 

10. Treniruotėje taikomų metodų ir formų tinkamumas. 

11. Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalo pildymo priežiūra. 

12. Trenerių dalykinės ir pedagoginės kvalifikacijos kėlimas. 
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13. Mokinių treniruočių lankomumas. 

14.  Varžybų organizavimo kokybė. 

 

                            IV.   STEBĖSENOS PRINCIPAI, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

15. Ugdomosios veiklos stebėsenos principai: demokratiškumas, humaniškumas, 

tikslingumas, sistemingumas, objektyvumas, konfidencialumas. 

16.  Ugdomosios veiklos priežiūra organizuojama vadovaujantis Centro veiklos tikslais ir 

uždaviniais. 

17.  Sportinio ugdymo stebėseną vykdo Centro direktorius ir vedėjas ugdymui. 

18. Sportinio ugdymo proceso stebėsenos rūšys: reguliari – pasikartojantys stebėsenos darbai, 

pagal Centro tikslus ir uždavinius. Nereguliari – pagal ugdymo metu iškylančias problemas. 

19. Stebėtojas privalo pasirinkti stebėjimo objektą arba kelis objektus. Stebėti dalį arba visą 

treniruotę, susitarti su stebėsenos subjektu (treneriu) dėl stebėsenos aptarimo laiko ir vietos. 

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Aprašo vykdymą kontroliuoja Centro direktorius, aptariant jo įgyvendinimą trenerių 

taryboje. 

21. Aprašo pakeitimus ir papildymas tvirtina Centro direktorius. 

22. Tvarkos aprašas skelbiamas Telšių sporto ir rekreacijos centro interneto svetainėje. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


