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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs
Profesionālās pilnveides pasākumi 2019. gada janvāris - 2019. gada decembris
PEDAGOGIEM
Nr.
p.k.
1.

Norises vieta

2.

LSPA

3.

LSPA

4.
5.

LSPA
LSPA

6.

LSPA

LSPA

Mērķauditorija
LR pirmsskolas pedagogi
(grupu audzinātāji)
LR pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogi
LR pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogi
LR Sporta skolotāji
LR Sporta skolotāji
*LR rekreācijas speciālisti,
skolas pedagogi, ārpusklases
darba organizatori

Tematika
Jēgpilna fizisko aktivitāšu satura integrēšana grupu
nodarbībās pirmsskolā
Fiziskās aktivitātes pastaigu laikā pirmsskolā
Fiziskās aktivitātes pirmsskolā
(lektori no Polijas)
Vērtību izglītības īstenošana sporta stundā
Sporta stundas saturs uz kompetencēm balstītā mācību
procesā.
Sadarbības spēles un rotaļas skolēniem

Apjoms
(st.)
8

29.03.2019.

Plānotās
maksas (EUR)
25.00

8

27.09.2019.

25.00

8

2019.gada maijs

35.00

8
8

12.03.2019.
03.06.2019.

25.00
25.00

8

12.04.2019.

35.00

Laiks

TRENERIEM
Nr.
p.k.

Norises vieta

Mērķauditorija

LSPA

LR dažādu sporta veidu
treneri

2.

LSPA

LR dažādu sporta veidu
treneri

3.

LSPA

4.

LSPA

LR dažādu sporta veidu
treneri
LR dažādu sporta veidu
treneri

5.

LSPA

1.

Tematika
Spēka treniņš
Dažāda vecuma sportistu fiziskā sagatavošana (VFS
treniņš, skriešanas, lekšanas, mešanas vingrinājumi,
iesildīšanās varianti sporta nodarbībās)
Balsta kustību aparāta analīze,
vingrinājumi ķermeņa dziļajai
muskulatūrai
Traumas sportā, profilakse. Dopings sportā

LR dažādu sporta veidu
treneri

Bērnu un pusaudžu psihofizisko īpatnību loma
darbam ar bērniem un pusaudžiem

Apjoms
(st.)
8

30.08.2019.

Plānotās
maksas (EUR)
35.00

8

01.03.2019.

35.00

8

11.10.2019.

35.00

8

08.11.2019.

35.00

8

06.12.2019.

35.00

Apjoms
(st.)
8

Laiks
2019.gada marts

Plānotās maksas
(EUR)
35.00

8

2019.gada maijs

35.00

Apjoms
(st.)

Laiks

Plānotās
maksas (EUR)

8

12.04.2019.

25.00

Laiks

VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM
Nr.
p.k.
1.

Norises vieta

2.

LSPA

LSPA

Mērķauditorija

Tematika

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

Inovatīva pieeja tehnoloģiju izmantošanā veselību
veicinošās fiziskās aktivitātēs (sadarbībā ar Kristjan
Port-Tallinas universitāte).
Līdzsvaru ietekmējošo ķermeņu struktūru un
funkciju izpētes metodes veselības aprūpē

REKREĀCIJAS SPECIĀLISTIEM
Nr.
p.k.

Norises vieta

1.

LSPA

Mērķauditorija
*R rekreācijas speciālisti,
skolas pedagogi,
ārpusklases darba
organizātori

Tematika
Sadarbības spēles un rotaļas skolēniem

SPORTA DARBA VADĪTĀJIEM
Nr.
p.k.
1.

Norises vieta

2.

LSPA

LSPA

Mērķauditorija
LR sporta
organizāciju
vadītāji
LR sporta
organizāciju
pārstāvji
vadītāji

Tematika
Stratēģiskā plānošana sporta organizācijā

Sabiedrisko attiecību organizēšanas pamatprincipi

Apjoms
(st.)
8

08.02.2019.

Plānotās
maksas (EUR)
35.00

8

05.04.2019.

35.00

Laiks

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

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Aktualitātes korupcijas novēršanā un apkarošanā izglītības
iestādēs”
(organizators Sporta vadības nodaļa).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Inovācijas jaunu tehnoloģiju ieviešanā mācību satura īstenošanā
veselības un fizisko aktivitāšu jomā”
(organizators Skolotāju nodaļa).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Inovācijas stratēģiskā partnerībā ar darba devējiem
studentcentrētas mācīšanās un mācīšanas nodrošināšanā topošo
sporta veida treneru un vecāko treneru studiju procesā”
(organizators Treneru nodaļa).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Inovācijas stratēģiskā partnerībā ar darba devējiem
studentcentrētas mācīšanās un mācīšanas nodrošināšanā topošo
rekreācijas speciālistu studiju procesā”
(organizators Rekreācijas nodaļa).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Aktualitātes zinātnes un pētniecības integrācijā studentcentrētā un
un pētniecībā balstītā pieejā LSPA studiju virzienos”.
(organizators prof. Andra Fernāte)
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Studiju kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšana studentcentrētā
un pētniecībā balstītā pieejā LSPA realizētajās studiju
programmās”.
(organizators prof. Andra Fernāte)

2

17.01.2019.

-

2

14.02.2019.

-

2

14.03.2019.

2

11.04.2019.

2

09.05.2019.

-

2

25.06.-28.06.2019.

-

-

7.

LSPA

LSPA docētāji

8.
9.
10.
11.

LSPA
LSPA
LSPA
LSPA

LSPA docētāji
LSPA docētāji
LSPA docētāji
LSPA docētāji

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
“Inovācijas stratēģiskā partnerībā ar darba devējiem
studentcentrētas mācīšanās un mācīšanas nodrošināšanā topošo
sporta veida treneru un vecāko treneru studiju procesā”
(organizators Treneru nodaļa).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja

*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

27.08. -30.08.2019.

2
2
2
2

2019. septembris
2019. oktobris
2019. novembris
2019. decembris

-

Ilona Blekte

