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20.02.2015. AICINĀM SPORTA SKOLOTĀJUS UZ SEMINĀRU 

"KONSTRUKTĪVAS SACENSĪBAS VISIEM UN IKVIENAM SKOLĒNAM SPORTA 

STUNDĀ: VAI TĀ IR VĒRTĪBORIENTĒTA IZGLĪTĪBA?" 

A programma (8 st.)  

Pestalozzi 

Semināra saturs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) asociētās profesores Andras 

Fernātes piedāvātā semināra mērķis ir varas hierarhijas mazināšana sporta stundā, kas rada 

ikdienas konfliktus starp skolotāju un skolēnu, starp indivīdiem un grupām. Kompetents sporta 

skolotājs izprot to, ka skolēna pamattiesības sporta stundā ir piedalīties un skolotāja pienākums 

ir radīt un nodrošināt tādas fiziskās aktivitātes sporta stundā, kuras pilnībā ir iekļaujošas un 

pieejamas visiem skolēniem, vienlaikus sekmējot vērtīborientētu izglītību sporta stundā. 

Seminārā minēto problēmu risināsim trīs aktivitātēs: pirmajā aktivitātē „prāta vētrā” un 

diskusijā noskaidrosim sporta skolotāju uzskatu atšķirības. Semināra aktivitāte parādīs, cik 

būtiski ir zināt šīs uzskatu atšķirības un cik dažādas ir pieejas sacensību būtības izpratnē. Otrajā 

aktivitātē noskaidrosim, kādas ir atšķirības starp tradicionālām sacensībām un konstruktīvām 

sacensībām. Trešajā aktivitātē - praktiskajā darbībā mazās grupās, konstruktīvu sacensību 

veidošanai būs iespēja apgūt jaunu tehnoloģiju „MAINI TOS”, nodrošinot pilnīgu fizisko 

aktivitāšu pieejamību ikvienam skolēnam sporta stundā.  

Asociētās profesores Andras Fernātes izstrādātā semināra saturs izveidots Eiropas Padomes 

Pestalozzi programmā, moduļa „Sporta izglītība un sports demokrātijas vērtību un cilvēktiesību 

veicināšanai” ietvaros. 

 

Pieteikšanās : Seminārs notiks LSPA, Brīvības gatve 333, 2.stāvā, 205.telpā. Semināra sākums 2015. 

gada 20.februārī, plkst. 10.00. Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides 

kursu beigšanas apliecību. Aktīvai līdzdarbībai motivētus sporta skolotājus semināram lūdzam 

pieteikties līdz 2015. gada 17.februārim elektroniski: http://bit.ly/1zFIfaD  

Semināra dalībnieku skaits grupā:  40 sporta skolotāji.  

Pēc pieprasījuma ir iespēja vienoties par semināru organizēšanu Latvijas reģionos.  

Pielikumā: semināra darba programma 

Dalības maksa: 30,00 Euro (ar pārskaitījumu uz kontu). Neierašanās gadījumā nauda netiek 

atmaksāta. 

LSPA rekvizīti:  

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija                    

Reģ. Nr. 90000055243 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Konta nr. LV53TREL9150120000000 

Banka: Valsts kase BIC kods TRELLV22  

Beigās uzrādīt EK kodu 21499  

 

Sīkāka informācija: 

Ilona Blekte 

LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja 

67799526, 27800435 

ilona.blekte@lspa.lv  
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20.02.2015. SPORTA SKOLOTĀJU SEMINĀRS  

"KONSTRUKTĪVAS SACENSĪBAS VISIEM UN IKVIENAM SKOLĒNAM SPORTA 

STUNDĀ: VAI TĀ IR VĒRTĪBORIENTĒTA IZGLĪTĪBA?" 

A programma (8 st.)  

SEMINĀRA DARBA PROGRAMMA 

Semināra nodarbības vada LSPA asoc. prof. Andra Fernāte 

 

9.30 Reģistrācija   

10.00 Semināra atklāšana  205. telpa 

10.00-11.20 1. aktivitāte „Milzīgo skudru sprints” 

Sagaidāmie rezultāti: 

o Dalībnieki gūs zināšanas par diskriminācijas un 

vardarbības formām; 

o Dalībnieki izpratīs to, ka katrs cilvēks veido 

zināšanas atšķirīgi.  

Lūdzu, neaizmirstiet  līdzi 

paņemt skolas avīzi un 

skolas mājaslapas attēlu, 

kurā skatāma informācija 

par sportu skolā! 

205. telpa 

11.20-11.50 Pārtraukums   

11.50.-13.10. 2. aktivitāte „Jā, varbūt nē” 

Sagaidāmie rezultāti: 

o Dalībnieki spēs noskaidrot un atbilstoši reaģēt uz 

citu cilvēku pārliecību un citādām vērtībām, jūtām un 

uzvedību. 

 205. telpa 

13.10.-13.40 Pārtraukums   

13.40- 15.40 3. aktivitāte „Konstruktīvas mācīšanās veidošana” 

Sagaidāmie rezultāti: 

o Dalībnieki spēs uzņemties atbildību un būs 

atbildīgi par savu rīcību un izvēli.   

Praktiskajā nodarbībā 

sporta zālē, piedalās visi 

semināra dalībnieki! 

Lūdzu, neaizmirstiet par 

sporta tērpu un apaviem! 

129. zāle 

15.40-16.00 Pārtraukums   

16.00-16.40 4. aktivitāte „Spogulis”  205. telpa 

16. 40 Semināra izvērtējums. Apliecību izsniegšana LSPA Profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības 

centra vadītāja Ilona Blekte 

205. telpa  


