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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PASĀKUMI 2016./2017.akadēmiskajā gadā
Nr.
p.k.

Norises vieta

2.

Jelgava,
1
Jēkabpils nov.
Rēzekne,
Preiļi
Rīga

3.

LSPA

4.

LSPA

5.

Rīga, Salaspils

6.

LSPA

1.

Mērķauditorija

Tematika

Apjoms
(stundas)

Laiks

Plānotā
maksa
(EUR)
-

Latvijas
sporta skolotāji

Orientēšanās sporta pamati sporta stundās
(organizē Latvijas Orientēšanās federācija).

6

23.08. – 16.09.2016.

Latvijas
daiļslidošanas
treneri
LSPA docētāji

2016./2017. g. Sezonas tehnisko izmaiņu novitātes un
treneru sporta kompetenču pilnveide
(organizē Latvijas Slidošanas asociācija).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Studiju kursu studiju rezultātu atbilstība studiju
programmas mērķiem, uzdevumiem un studiju
rezultātiem. Bakalaura darba tēmu aktualitāte sporta
zinātnes attīstības aspektā
(Prof. A.Fernāte).
Neiroplasticitāte, talants un domāšanas veidi
(Mg.sp.zin. A.Piļkēvičs).
Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta
kompetenču pilnveide – teorētiskās un praktiskā
nodarbība
(organizē Latvijas Augstskolu sporta savienība).
Tehniskās sagatavotības un komandas uzbrukuma
taktiskās sagatavotības pilnveidošana treniņu procesā
handbolā
(organizē Latvijas Handbola federācija).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
"Motivācijas veicināšana mācību procesā neirozinātnes atklājumi un praktiskie risinājumi"
(Mg.sp.zin. A.Piļkēvičs).

16

23.-24.08.2016.

-

4

29., 30., 31.08.2016.

-

8

06.09.2016.

-

10

24.-25.09.2016.

-

2

29.09.2016.

-

Latvijas
studentu sporta
jomas
treneri un sportisti
Latvijas
handbola treneri
LSPA docētāji

7.

LSPA

LSPA docētāji

8.

LSPA

LSPA docētāji

9.

LSPA

LSPA docētāji

10.

Nacionālā sporta
manēža,

Latvijas boksa un
tuvcīņu sporta veidu
treneri

(Maskavas iela 160,
Rīga)

11.

LSPA

LSPA docētāji

12.

LSPA

13.

LSPA

Latvijas
dažādu sporta veidu
treneri
LSPA docētāji

14.

LSPA

15.

LSPA

16.

LSPA

17.

LSPA

18.

LSPA

19.

Latvijas
sporta skolotāji
LSPA docētāji

Latvijas
dažādu sporta veidu
treneri
LSPA docētāji

Latvijas
dažādu sporta veidu
treneri
Latvijas
fizioterapeiti

Angļu valodas pilnveide
(asoc.prof. I.Boge, docētāja I.Ropa).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Studentcentrētas pieejas īstenošana studiju procesā
(organizē prof. A.Fernāte).
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Docētāju ētika un kultūra
(organizē Sporta vadības nodaļa).
Seminārs
„Aktualitātes boksā un citos tuvcīņu sporta veidos”
(organizē Latvijas Boksa federācija).

2016./2017.ak. g.

-

2

18.10.2016.

-

2

15.11.2016.

-

8

8.12.2016.

-

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Aktualitātes pētniecībā: kvantitatīvo datu apstrādes,
analīzes un interpretācija metodes
(organizē prof. J.Lanka).
Bērnu un jauniešu sports

2

13.12.2016.

-

8

13.01.2017.

35.00

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Aktualitātes pētniecībā: kvalitatīvo datu apstrādes,
analīzes un interpretācijas metodes
(organizē prof. A.Fernāte).
Vērtību izglītības īstenošana sporta stundā

2

17.01.2017.

-

8

17.02.2017.

35.00

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā veselības aprūpē
(organizē Fizioterapijas nodaļa).
Vispusīgā fiziskā sagatavošana - Ātruma treniņš

2

21.02.2017.

-

8

03.03.2017.

35.00

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas augstskolu didaktikā topošo skolotāju studiju
procesā
(organizē Skolotāju nodaļa).
Vispusīgā fiziskā sagatavošana - Spēka treniņš

2

14.03.2017.

-

8

07.04.2017.

35.00

Seminārs fizioterapeitiem
(tēma u.c. dati tiks precizēti).

8

2017.g. aprīlis

Par maksu

20.

LSPA

LSPA docētāji

21.

LSPA

22.

LSPA

Latvijas dažādu
sporta veidu treneri
LSPA docētāji

23.

LSPA

Latvijas
sporta skolotāji

24.

LSPA

LSPA docētāji

25.

LSPA

26.

LSPA

Sporta skolotāji un
treneri- studentu
prakšu vadītāji
LSPA docētāji

„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas augstskolu didaktikā topošo sporta veida
treneru un vecāko sporta veidu treneru studiju procesā
(organizē Treneru nodaļa).
Vispusīgā fiziskā sagatavošana - Izturības treniņš un
sportistu atjaunošanās pēc fiziskām slodzēm.
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Inovācijas augstskolu didaktikā topošo rekreācijas
speciālistu studiju procesā
(organizē Rekreācijas nodaļa).
Poļu kolēģu pieredze izglītības kvalitātes uzlabošanā
“Tradicionālās spēles, tendences un jaunas idejas sportā
vispārizglītojošās skolās”.
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Aktualitātes zinātnes un pētniecības integrācijā
studentcentrētā pieejā LSPA studiju virzienos
(organizē prof. A.Fernāte).
Mentordarbība sportā - kvalifikāciju “Sporta
skolotājs” un “Sporta veida treneris”
LSPA studentu prakšu vadītājiem.
„Aktualitātes augstskolu didaktikā”
Studiju kvalitātes paaugstināšanas iespējas
studentcentrētā pieejā LSPA realizētajās studiju
programmās
(organizē prof. A.Fernāte).

Pēc pieprasījuma ir iespēja vienoties par semināru organizēšanu Latvijas reģionos
Pirms semināra aktuālā informācija atrodama LSPA mājaslapā: 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

11.04.2017.

-

8

5.05.2017.

35.00

2

16.05.2017.

-

8

26.05.2017.

35.00

2

27.06.2017.

-

72

21.-31.08.2017.

Par maksu

2

28.-31.08.2017.

-

