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Rokasgrāmata par vērtību mācīšanu bērniem sportā: 120 spēles laimīgiem bērniem 

Rokasgrāmata “120 spēles laimīgiem bērniem” tika izstrādāta Iasi Alexandru Ioan Cuza universitātē (UAIC), Rumānijā, savukārt pati 
rokasgrāmata prezentēta visu projekta dalībvalstu sporta pedagogiem (no katras valsts 2) seminārā Atēnās, Grieķijā, kur sporta 
pedagogi vērtēja un apsprieda rokasgrāmatas saturu, lai to papildinātu un uzlabotu saturiski 2018.gada janvārī. 

Rokasgrāmatā atrodams inovatīvs mācību materiāls sporta pedagogiem un treneriem, kuri projekta ietvaros apmācīti darbam ar 
jaunajām metodēm, lai veicināti izpratni un palīdzētu bērniem vecumā no 10 līdz 12 gadiem apzināt olimpiskās vērtības un FAIRHAP 
projekta principus. 

Izglītojošais materiāls iekļauj mācību metodiku, kas apvieno humānās vērtības ar tehniskajām prasmēm komandu sporta veidos. 
Papildus teorētiskajam materiālam iekļauti apmācības plāni sporta pedagogiem/treneriem. 

Materiālā iztirzāti olimpisko ideālu principi, cilvēktiesību pamatprincipi, multikulturālisms, rasisms, ksenofobijas problēmas, dzimumu 
līdztiesība, sociālā nevienlīdzība un sociālā atstumtība, agresija un vardarbība sportā, ētikas principi sportā, tāpat arī iekļauta 
informācija prieka sajūtas veidošanu nodarbojoties ar sporta aktivitātēm. 

Lejupielādēt rokasgrāmatu  
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Trešā un ceturtā projekta 
vadības sapulce 

No 13. līdz 14. decembrim 2017.gadā Iasi pilsētā, Rumānijā notika 
projekta dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā bija jautājumi 
saistīti ar projekta aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem, projekta 
vadību un finansu pārvaldības jautājumiem, tāpat arī saskaņots 
darba plans turpmākajiem 6 mēnešiem. 

Ceturtā sapulce notiks Haskovo pilsētā, Bulgārijā no 20. līdz 
21.jūnijam 2018.gadā. 
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APMĀCĪBU ĪSTENOŠANA 

Sporta pedagogi/treneri, kuri apmāca bērnus pēc 
izstrādātās rokagrāmatas vadlīnijām pirms apmācību 
uzsākšanas piedalījās 2 dienu seminārā, lai apgūtu 
rokasgrāmatas pamatprincipus un turpmāk izmantotu 
metodes arī savā darbā. 

Katrā no projekta dalībvalstīm izveidotas komandas 
bērniem vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Dzimums, fiziskā 
sagatvotība un kustību prasmes netiek ņemtas vērā, jo 
programmas būtība ir izvairīties no jebkādas izslēgšanas 
iespējas un veicināt apgūt sporta principus un ideālus 
visiem. 

Bērniem, kuri piedalās apmācībās, tiks īstenota sporta 
programma, kas apvieno regulāras sporta nodarbības un 
virkni īpašu spēļu un diskusiju, kas veicina izpratnes 
veidošanos par olimpiskajām vērtībām 24 nedēļu garumā. 

Pēc apmācībām bērni piedalīsies divu dienu atklātajā 
turnīrā, kura mērķis ir sekot bērnu sportiskajai uzvedībai 
pēc apgūtajām zināšanām, iemaņām un teorijas. Turnīrā 
mērķis ir iepazīstināt vecākus, citus sporta pedagogus, 
trenerus, sabiedrību ar sasniegtajiem rezultātiem. 

Visas komandas piedalīsies dažādu sporta spēļu elementu 
apgūšanā un dalībniekiem tiks izsniegti aplicinājumi par 
dalību projektā un aktivitātēs. 
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