Uzaicinājums uz kursiem
Latvijas Skolu sporta izglītības centrs (LSSIC) aicina novadu un pilsētu vispārizglītojošo skolu sporta
skolotājus, sporta skolu trenerus un sporta organizatorus piedalīties divu dienu tālākizglītības kursos Rīgā.
Kursu organizators
Programmas
nosaukums
Laiks
Vieta
Naktsmītne
Ēdināšana
Programmas apjoms
Programmas mērķis
Programmas
mērķgrupa
Nodarbību saturs
Plānotie rezultāti

Latvijas Skolu sporta izglītības centrs (LSSIC) un Latvijas Skolu sporta federācija (LSSF).
Metodiskais atbalsts sporta stundas un sporta interešu izglītības nodarbību organizēšanā.
2019.gada 22. - 23.augustā
Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”.
Adrese: Sarkandaugavas ielā 24, Ziemeļu rajons, Rīgā,
*** Viesnīcā “Jūrnieks” , vietu skaits viesnīcā ierobežots.
Adrese: Sofijas iela 8, Ziemeļu rajons
Rīgas Puškina licejs.
Adrese: Sarkanarmijas ielā 22
16 stundas
“Tālākizglītības kursi izglītības pedagogiem sporta jomā”
Interešu izglītības pedagogi, sporta skolotāji, sporta organizatori, sporta veidu treneri, sporta speciālisti.
Vieglatlētika, futbols, basketbols, lēkšana ar aukliņu, skrituļslidošana, alternatīvie sporta veidi, netradicionālās sporta
spēles, daudzveidīgas fiziskās aktivitātes, VFS, sporta stundas saturs sākumskolā, starptautisko sporta skolotāju kursu
pieredze. Savstarpējās pieredzes apmaiņa.
Iegūtas un pilnveidotas prasmes un iemaņas sporta stundas un ārpus stundu sporta nodarbību organizēšanā:
1. Kursu plānotais rezultāts – sporta speciālistu akadēmisko un profesionālo prasmju un iemaņu pilnveide un
tālākizglītība dažādos jautājumos saistībā ar fiziskām aktivitātēm un sportu nodarbībām;
2. Fizisko aktivitāšu izpratne, fizisko aktivitāšu un veselības sakarība. Izpratne par bērnu fiziskās sagatavotības
uzlabošanu veidiem;
3. Iegūt zināšanas un prasmes piedāvāto fizisko aktivitāšu apmācībai - jaunā, ar kompetenču pieeju saistītā
izglītībā, kur cauri vijas skolēnu domāšana un radošums, sadarbība un līdzdarbošanās.

Lektori un tēmas
Nodarbību plāns
Pieteikuma anketa
Maksa par naktsmītnēm
Maksa par ēdināšanu
Rekvizīti:

Papildus informācija

Lektori un tēmu projekti tiks nosūtīti 1. augustā uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
Precizējumi un labojumi tiks nosūtīti nedēļu pirms kursiem kursantiem un publicēti internetā nedēļu pirms kursu sākuma
Aizpildītu pielikuma anketu nosūtīt uz e-pastu: lssf.kursi@gmail.com
8,- eiro (astoņi)
Visas ēdienreizes 10,- eiro (pusdienas – 3,- eiro, vakariņas – 2,-eiro, brokastis -2eiro,-). Dalībnieks var izvēlēties
sev vēlamās ēdienreizes, norādot to pieteikuma anketā.
Latvijas Skolu sporta federācija
J. Čakstes bulvāris9 – 38, Jelgava, LV-3001
Reģistrācijas nr. 40008023478
Banka: A/S „Citadele”
Kods: PARXLV22
Konts: LV24PARX0016025015123
LSSIC vadītāja
– Eva Jākobsone (tel. 29220622, e-pasts: eewa@inbox.lv)
Projekta koordinators – Andris Lukss (tel. 29388661, e-pasts: lssf.kursi@gmail.com )

Reģistrācija:

22.augustā no plkst. 8.30 – 10.00 Bērnu jaunatnes centrā “Laimīte”, Sarkanarmijas ielā 24.

Kursu sākums:

22.augustā plkst. 11.00.
23.augustā plkst. 9.00

LSSF mājas lapa :

www.lssf.lv

Facebook lapa :

https://www.facebook.com/LSSFLatvia/

Apģērbs:

Praktiskās nodarbībās kursu dalībniekiem jāierodās sporta apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem.

Nokļūšana BJC “Laimīte”:

ar 5. tramvaju no pieturas “13. janvāra iela” vai “Operas un baleta teātris”.

Izkāpt pieturā :

“Allažu iela”

