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Pavadinimas
Sportininkų rengimo teorija ir praktika
Būtinas pasirengimas dalyko studijoms
Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija – doktorantūros modulis.
Pagrindinis tikslas
Dalykas (modulis) orientuotas į tai, kad doktorantas susidarytų konceptualių teorinių ir praktinių sportininkų
rengimo žinių sistemą, gebėtų suprasti naujausias sportininkų rengimo teorijas, sportininkų treniravimo
principus, gebėtų savarankiškai sisteminti renkamą teorinę bei empirinę mokslinę informaciją, gebėtų atlikti
šios informacijos kritinę analizę bei vertinimą, gebėtų kūrybiškai spręsti mokslinės analizės reikalaujančią
sportininkų rengimo problemą; gebėtų perteikti naujausias sportininkų rengimo technologijų žinias ir
praktiškai valdyti sportininkų treniravimą.
Siekiami modulio studijų rezultatai
Eil.nr. Rezultatai

Studijų metodai

1

Suprasti naujausias sportininkų rengimo Atvejo analizė (atvejo
studijos), Diskusija,
teorijas, sportininkų treniravimo principus.

2

Pratybos (seminarai)
Atpažinti sportininkų rengimo šiuolaikinių Atvejo analizė (atvejo
technologijų problemas, siūlys sprendimo būdus studijos), Diskusija,
pagrindžiant teorine bei praktinės patirties Pratybos (seminarai)

Studento
pasiekimų
vertinimo
metodai
Egzaminas
komisijoje, Esė
Egzaminas
komisijoje, Esė

analize.

3

4

Kūrybiškai
spręsti
mokslinės
analizės Atvejo analizė (atvejo
reikalaujančią sportininkų rengimo valdymo studijos), Pratybos
problemą, parengti
sisteminį sportininkų (seminarai)
treniravimo valdymą.

Egzaminas
komisijoje, Esė

Perteikti naujausias sportininkų rengimo
technologijų žinias ir praktiškai valdyti
sportininkų treniravimą.

Egzaminas
komisijoje, Esė

Atvejo analizė (atvejo
studijos), Pratybos
(seminarai)

Anotacija
Dalykas leis doktorantams nagrinėti naujausias sportininkų rengimo teorijas, tarptautinės sportininkų rengimo
patirties struktūros modelius, elito sportininkų rengimo tendencijas, netradicines sportininkų rengimo
technologijas, sportininkų parengtumą lemiančius genetinius veiksnius, jaunųjų sportininkų atrankos ir
rengimo ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais, individualaus sportininkų daugiamečio rengimo ypatumus.
Doktorantai išmoks modeliuoti sportininkų rengimo programas, praktiškai taikyti naujausias informacines
technologijas valdant sportininkų treniravimą, nustatyti rengimo ir parengtumo modelių sąveiką, parengti
sisteminę sportininkų treniravimo valdymo sistemą.
Modulio paskirtis
Universitetinių studijų lygmuo
Dalykų grupė
Pakopa
Laipsnis
Trečioji
Daktaro
Studijų krypties gilinimosi
Studijų sritis arba kryptis pagal studijų finansavimo metodiką
1.2 Archeologijos studijų kryptis, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų
studijų krypčių grupės, burnos priežiūros, visuomenės sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos
technologijų studijų kryptys, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų rengimą), technologijų
mokslų studijų krypčių grupės, psichologijos, klasikinių studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono
studijų kryptys, matematikos mokslų studijų krypčių grupė

Dalys (skyriai) ir temos
Eil. Nr.
Pavadinimai
1.
Šiuolaikinės sportininkų treniravimo teorijos ir jų interpretacija.
Sportininkų varžybinės veiklos nustatymas ir įvertinimas, šiuolaikinių technologijų taikymo
2.
tarptautinė patirtis.
Sportininkų organizmą mobilizuojančių ir atsigavimo priemonių taikymo šiuolaikinės metodikos ir
3.
tarptautinė patirtis.
Genetinių veiksnių sąveika su sportininkų potencinėmis galiomis ir genetiškai sąlygotu atsaku į
4.
treniravimo programą.
Jaunųjų sportininkų treniravimo šiuolaikinės teorijos: judėjimo įgūdžių ir judamųjų gebėjimų
5.
lavinimo koncepcija.
6.
Individualus netradicinių priemonių taikymas rengiant sportininkus.
Sportininkų tikslinių programų rengimo, jų įgyvendinimo problemos kompleksiniai sprendimo
7.
būdai.
8.
Sportininkų treniravimo modeliavimas ir sisteminis treniravimo valdymas
Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys
vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant
iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
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Dėstytojas
Vardas, pavardė
Arūnas Emeljanovas

Pareigos
profesorius
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Dėstomoji kalba
Pavasario semestre:
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LSU fizinio ir socialinio ugdymo katedra
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Lietuvių, Anglų
Struktūra

Eil
.
nr.

Vedimo
forma

1

Pagrindi
nė

Semestr
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P
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Laboratori
nių darbų

Konsultaci
nių
seminarų
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Savarankiš
ko
darbo

4

4

0

0

0

152

Iš
Kred
viso
.
val.

160

6

Vedimo forma Pagrindinė
Atsiskaitymas už savarankišką darbą
Iš Įtaka Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo
Galutinis Temos(ų)
savaitė (o)
viso, paž,
atsiskaitymas
Nr.
val.
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-20
Esė
1-8
76
50 *
0
Egzaminas komisijoje
√
1-8
76
50 *
0
Iš viso:
152 100
Atsiskaitymo forma

Vertinimo kriterijai ir sąsaja su studijų modulio rezultatais
Atsiskaitymo
Atsiskaitymo forma
Vertinimo kriterijai
savaitė
Esė
16
Esė atitinka suformuluotą temą. •
Esė struktūra leidžia pasiekti
tikslą. Išvados pagrįstos ir
•
atitinka tikslą Panaudotos
literatūros sąrašas pateiktas APA
stiliumi. Parašytas gera
akademine kalba.
•

•

Egzaminas komisijoje

17

Problemos sprendimui
•
panaudotos reikiamos teorinės
žinios. Problemos sprendimas
yra logiškas, tekstas pateiktas •
taisyklinga kalba

•

Studijų rezultatai
Suprasti naujausias sportininkų
rengimo teorijas, sportininkų
treniravimo principus.
Atpažinti sportininkų rengimo
šiuolaikinių technologijų
problemas, siūlys sprendimo
būdus pagrindžiant teorine bei
praktinės patirties analize.
Kūrybiškai spręsti mokslinės
analizės reikalaujančią
sportininkų rengimo valdymo
problemą, parengti sisteminį
sportininkų treniravimo
valdymą.
Perteikti naujausias sportininkų
rengimo technologijų žinias ir
praktiškai valdyti sportininkų
treniravimą.

Suprasti naujausias sportininkų
rengimo teorijas, sportininkų
treniravimo principus.
Atpažinti sportininkų rengimo
šiuolaikinių technologijų
problemas, siūlys sprendimo
būdus pagrindžiant teorine bei
praktinės patirties analize.
Kūrybiškai spręsti mokslinės
analizės reikalaujančią
sportininkų rengimo valdymo
problemą, parengti sisteminį
sportininkų treniravimo
valdymą.
Perteikti naujausias sportininkų
rengimo technologijų žinias ir
praktiškai valdyti sportininkų
treniravimą.

