
Tālākizglītības kursi „ Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar 
funkcionāliem traucējumiem” 

26.-29.10.2015.  
Programma.	  

26.oktobris,	  pirmdiena	  
10.00	  -‐	  12.00	  	   Bērnu	  stājas	  attīstība	  un	  to	  ietekmējošie	  faktori.	  (T)	  (Aija	  Kļaviņa)	  
12.00-‐12.30	  	   pusdienu	  pauze	  
12.30	  -‐14.30	  	  	   Kā	  iepazīt	  savu	  ķermeni?	  (Marika	  Glazkija,	  “Marikas	  Vingrotava”	  speciāliste)	  (P)	  
14.30	  –	  15.15	  	   Stājas	  korekcijas	  vingrojumi.	  (P)	  
15.30	  –	  17.00	   Muskuļu	  korsetes	  notiprinošie	  vingrinājumi	  (P)	  
17.00-‐	  	  17.30	  	   Kopsavilkums,	  jautājumi	  
	   	   	  	  
27.	  oktobris,	  otrdiena	  
10.00-‐12.30	  	   Sensoro	  pamatmaņu	  attīstība	  (T,P)	  (Stella	  Mutule) 
12.30	  -‐13.00	  	   Ritma	  un	  kustības	  terapeitiska	  iedarbība	  (T,P)	  
12.00-‐12.30	  	   pusdienu	  pauze	  	  
12.30	  –	  14.00	   Iegurņa	  stabilitāte	  un	  tā	  nozīme	  cilvēka	  dinamikā	  (Marika	  Glazkija)	  (P)	  
14.00-‐17.00	   Elpošanas	  un	  ķermeņa	  atbrīvojošie	  vingrinājumi	  (P)	  
17.00	  -‐	  17.30	  	   Kopsavilkums,	  jautājumi	  
	  
28.	  oktobris,	  trešdiena	  
10.00-‐12.00	  	   Jogas	  vingrinājumi	  bērniem	  (Liene	  Bodnare)	  (T,P)	  
12.00-‐12.30	  	   pusdienu	  pauze	  	  
13.30	  –	  17.00	   Stāju	  noturošo	  muskuļu	  novērtēšana	  (Zinta	  Galēja)	  (T,P)	  
17.00	  -‐	  17.30	  	   Kopsavilkums,	  jautājumi	  
	  
29.oktobris,	  ceturtdiena	  
10.00	  –	  13.00	  –	  Iekļaujošā	  izglītība	  un	  pielāgotās	  fiziskās	  aktivitātes	  Somijā	  (Jyrki	  Vilhu)(T/P)	  
13.00-‐13.30	  	   pusdienu	  pauze	  	  
13.00	  –	  16.00	  	  -‐	  Prāta	  vingrošana	  (Aija	  Kļaviņa)	  (T,P)	  
16.00	  –	  17.00	  –	  Kursu	  novērtējums,	  diskusijas,	  jautājumi,	  sertifikātu	  izsniegšana.	  	  
	  
(T)	  teorētiska	  nodarbība	  	   (P)	  –	  praktiska	  nodarbība	  
	  
Uz	  visām	  dienām	  ģerbieties	  ērti,	  lai	  varam	  izkustēties	  un	  aktīvi	  iesaistīties	  praktiskajās	  nodarbībās.	  
Paņemiet	  līdz	  vingrošanas	  paklājiņus	  vai	  dvielīšus.	  Obligāti	  maiņas	  apavi.	  	  
	  
Katru	  dienu	  ieplānosim	  2	  x	  15-‐	  20	  min	  kafijas/tējas	  pauzes,	  ko	  nodrošina	  organizatori.	  	  
Pēc	  iepriekšējo	  kursu	  pieredzes	  pusdienām	  dalībnieki	  ņem	  līdz	  savas	  maizītes,	  salātiņus.	  Kafiju,	  tēju	  un	  
našķus	  nodrošina	  organizatori.	  	  
	  
TRANSPORTS	  
-‐ Uz	  Rīgas	  66.vidusskolu	  (Katrīnas	  iela	  2)	  var	  nokļūt	  gan	  ar	  tramvaju	  (Nr.	  5),	  gan	  citiem	  sabiedriskā	  

transporta	  līdzekļiem,	  kas	  kursē	  gar	  Viestura	  dārzu,	  Rūpniecības	  ielu	  un	  citām	  apkārtējām	  ielām.	  
Lūdzu	  paši	  uzziniet,	  kurš	  transports	  Jums	  ir	  visērtākais	  no	  Jūsu	  atrašanās	  vietas.	  	  

Tie	  kas,	  brauks	  ar	  personīgo	  auto,	  tad	  brauciet	  skolas	  iekšējā	  pagalmā	  (zem	  zīmes	  „Tikai	  skolas	  
transportam”)	  un	  tur	  ērti	  var	  novietot	  savu	  auto.	  	  	  



	  
Jautājumu	  vai	  neskaidrību	  gadījumā	  zvaniet:	  29203488	  (Aija)	  


