Apstiprinu
LSPA Senāta priekšsēdētājs
_________________________ prof. U.Grāvītis
2017.gada 7.decembrī,
protokols Nr. 4

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs
Profesionālās pilnveides pasākumi 2017.gada augusts - 2018.gada decembris
PEDAGOGIEM
Nr.
p.k.
1.

Norises vieta

2.

LSPA

3.

LSPA

4.

LSPA

5.

LSPA

6.

LSPA

7.

LSPA

Prāta sporta
centrs

Mērķauditorija
LR pedagogi
LR pirmsskolas izglītības
iestāžu un vispārizglītojošo
skolu sporta skolotāji
Latvijas veselības aprūpes
speciālisti, izglītības un
sporta darba speciālisti
LR Sporta skolotājiem
LR veselības aprūpes
speciālisti, izglītības un
sporta darba speciālisti
LR rekreācijas speciālisti,
pirmsskolas un skolas
pedagogi
LR rekreācijas speciālisti,
pirmsskolas un skolas
pedagogi

Tematika
Bērnu prāta spēju attīstīšana ar prāta sporta spēlēm
(A programma)

Apjoms
(st.)
26

Laiks

Plānotās
maksas (EUR)

2017. gada 23. līdz 26.
oktobris

-

Olimpiskā izglītība pirmsskolā un skolā
(A-programma)

6

24.11.2017.

-

Aktualitātes stājas korekcijai ar fiziskiem
vingrinājumiem *
Jaunais kompetencēs balstītais mācību saturs sporta
izglītībā skolā (A programma)

8

02.03.2018.

35.00

8

Aktualitātes veselības veicināšanai ar ikdienas fiziskām
aktivitātēm*

8

13.03.2018.
04.06.2018.
2018.g. oktobris
06.04.2018.

25.00
25.00
25.00
35.00

Āra aktivitātes pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
(A programma)*
2017. gada programmas atkārtojums
Stratēģiskās spēles un spēles apvidū vispārizglītojošās
skolās
(A programma)*

8

11.05.2018.

35.00

8

25.05.2018.

35.00

TRENERIEM
Nr.
p.k.

Norises vieta

1.

LSPA

2.

Days hotel

3.
4.

Rīgas Hanzas
vidusskola
LSPA

5.

LSPA

6.

LSPA

7.

LSPA

8.

Days hotel

9.

LSPA

10.

LSPA

Mērķauditorija
Latvijas augstskolu sporta
savienības biedri un studentu
sporta kustības dalībnieki
LR sporta veidu treneri,
sportisti, sporta speciālisti un
interesenti
Boksa federācija
Studentu sporta jomas treneri
un sportisti
LR dažādu sporta veidu
treneri
LR dažādu sporta veidu
treneri
LR dažādu sporta veidu
treneri
LR sporta veidu treneri,
sportisti, sporta speciālisti un
interesenti
LR dažādu sporta veidu
treneri
LR dažādu sporta veidu
treneri

Tematika

Apjoms
(st.)

Laiks

Plānotās
maksas (EUR)

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta
kompetenču pilnveide”

8

22.09.2017.

-

Sportistu psihiskās noturības attīstīšana – pamats
rezultātu paaugstināšanai sacensību sportā

8

06.11.2017.

35.00

10

18.11.2017.

-

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta
kompetenču pilnveide”
Mūsdienu sporta tehnika un tās kontrole

8

05.12.2017.

-

8

30.01.2018.

35.00

Fiziskā sagatavošana ātrspēka sporta veidos
(teorija/prakse)
Fiziskā sagatavošana spēka sporta veidos
(teorija/prakse)
Psiholoģiskās metodes rezultātu paaugstināšanai
augstu sasniegumu sportā

8

30.03.2018.

35.00

8

27.04.2018.

35.00

8

14.05.2018.

35.00

Fiziskā sagatavošana ātruma sporta veidos
(teorija/prakse)
Fiziskā sagatavošana izturības sporta veidos
(teorija/prakse)

8

21.09.2018.

35.00

8

23.11.2018.

35.00

“Boksa aktualitātes”

VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM
Nr.
p.k.

Norises vieta

1.

LSPA

2.

LSPA

Mērķauditorija
Latvijas veselības aprūpes
speciālisti, izglītības un sporta
darba speciālisti
LR veselības aprūpes
speciālisti, izglītības un sporta
darba speciālisti

Tematika
Aktualitātes stājas korekcijai ar fiziskiem
vingrinājumiem*
Aktualitātes veselības veicināšanai ar ikdienas
fiziskām aktivitātēm*

Apjoms
(st.)

Laiks

Plānotās maksas
(EUR)

8

02.03.2018.

35.00

8

06.04.2018.

35.00

REKREĀCIJAS SPECIĀLISTIEM
Nr.
p.k.
1.

Norises vieta

2.

LSPA

LSPA

Mērķauditorija
LR rekreācijas speciālisti,
pirmsskolas un skolas
pedagogi
LR rekreācijas speciālisti,
pirmsskolas un skolas
pedagogi

Tematika
Āra aktivitātes pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
(A programma)*
2017. gada programmas atkārtojums
Stratēģiskās spēles un spēles apvidū vispārizglītojošās
skolās
(A programma)*

Apjoms
(st.)
8

11.05.2018.

Plānotās
maksas (EUR)
35.00

8

25.05.2018.

35.00

Laiks

SPORTA DARBA VADĪTĀJIEM
Nr.
p.k.
1.

Mērķauditorija

Norises vieta
LSPA

LR sporta organizāciju
vadītāji

Tematika
Stratēģiskā plānošana sporta organizācijā

Apjoms
(st.)
8

Laiks
2018.g. decembris

Plānotās
maksas (EUR)
35.00

LSPA DOCĒTĀJIEM
1.

1
LSPA

LSPA docētāji

2.

LSPA

LSPA docētāji

3.

LSPA

LSPA docētāji

4.

LSPA

LSPA docētāji

5.

LSPA

LSPA docētāji

6.

LSPA

LSPA docētāji

13.

LSPA

LSPA docētāji

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Studentcentrētas mācīšanās, mācīšanas un novērtēšanas
nodrošināšana LSPA studiju procesā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Kompetenču pieejas nodrošināšana topošo skolotāju
studiju procesā LSPA
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Aktualitātes sporta zinātnē
„Docētāju profesionālisma pilnveide: angļu valodas
pilnveide
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas jauno tehnoloģiju ieviešanā mācību satura
īstenošanā veselības un fizisko aktivitāšu jomā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas studentcentrētā didaktiskā transformācijā
topošo skolotāju studiju procesā: mācīšanās stratēģiju
nozīme dažādos mācīšanās posmos
Sitienu un mešanas kustību organizācija biomehānikā

4

29.08.2017.

-

2

30.08.1917.

-

2

28.09.2017.
2017.gada oktobris2018.gada jūnijs

-

2

26.10.2017.

-

2

28.11.2017.

-

2

12.12.2017.

-

14.

LSPA

LSPA docētāji

19.

LSPA

LSPA docētāji

20.

LSPA

LSPA docētāji

23.

LSPA

LSPA docētāji

27.

LSPA

LSPA docētāji

28.

LSPA

LSPA docētāji

29.

LSPA

LSPA docētāji

30.
31.
32.
33.

LSPA
LSPA
LSPA
LSPA

LSPA docētāji
LSPA docētāji
LSPA docētāji
LSPA docētāji

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Aktualitātes pētniecībā sporta zinātnē un veselības
aprūpē sportā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas studentcentrētā didaktiskā transformācijā
topošo rekreācijas speciālistu studiju procesā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas saskarsmes prasmju pilnveidē
studentcentrētā pieejā studiju procesā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas studentcentrētas mācīšanās un mācīšanas
nodrošināšanai topošo sprta veidu treneru un vecāko
treneru studiju procesā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas studentcentrētā didaktiskā transformācijā
topošo rekreācijas speciālistu studiju procesā
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Aktualitātes zinātnes un pētniecības integrācijā
studentcentrētā pieejā LSPA studiju virzienos
Studiju kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšana
studentcentrētā pieejā LSPA realizētajās studiju
programmās
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”

*Programmas atkārtojas pie vairākām mērķauditorijām
Pēc pieprasījuma ir iespēja vienoties par semināru organizēšanu Latvijas reģionos
Pirms semināra aktuālā informācija atrodama LSPA mājas lapā: www.lspa.lv
Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte
Telefons: 67799526, 27800435
e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv
Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra izglītības metodiķe Austra Kurkinaite
Telefons: 67543420
e-pasts: austra.kurkinaite@lspa.lv

2

25.01.2018.

-

2

14.03.2017.

-

2

29.03.2018.

-

2

19.04.2018.

-

2

24.05.2018.

-

2

25.06.-30.06.2018.

2

27.08.-31.08.2018.

-

2
2
2
2

2018. septembris
2018. oktobris
2018. novembris
2018. decembris

-

-

