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IETEIKUMI SKOLOTĀJIEM, TRENERIEM UN
SPORTA KLUBU INSTRUKTORIEM, KĀ BĒRNUS
UN JAUNIEŠUS PIESAISTĪT SPORTAM,
IZMANTOJOT KOMANDU SPORTA SPĒLES

Dārgie sporta draugi Latvijā un Eiropā!
Šīs "Rokasgrāmatas" ("Metodoloģiskā rokasgrāmata sporta
instruktoriem") nākšana klajā ir kā spilgts un neapstrīdams
apliecinājums piecpadsmit dažādu sporta organizāciju dažādās valodās
runājošu sporta darbinieku no dažādām Eiropas valstīm veiksmīgam
vienotas komandas darbam... Kā piemērs dažādu sporta
- veidu pārstāvju
sadarbībai, - sākot no tautas sporta, skolu un ielu sporta līmeņa, līdz pat
olimpisko sporta veidu līmenim...
Ļoti ceru, ka šī "Rokasgrāmata" daudziem sporta skolotājiem, sporta
treneriem un sporta instruktoriem būs labs palīglīdzeklis, kā savā ikdienas darbā, pielietojot savas
zināšanas, prasmes, pieredzi un paraugu, ieinteresēt, aicināt, iesaistīt un mudināt bērnus un
pusaudžus izvēlēties aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un sākt nodarboties ar tieši sev vispiemērotāko
sporta veidu, iespējams, - visai savai turpmākajai dzīvei.
Mūsu pats galvenais mērķis šodien ir uzrunāt tos bērnus un jauniešus, kuriem ir 13/15/17 gadu, jo tas
nenoliedzami ir vecums, kuram no vienas puses varbūt ir raksturīgs aktīvs un neizsīkstošs sportotprieks,
bet no otras puses – varbūt pilnīga nevēlēšanās iesaistīties jebkādās ﬁziskās aktivitātēs. Šī ir tā
robežšķirtne un laiks, kad mēs sportu varam vai nu pieņemt, vai arī nepieņemt kā savas turpmākās
dzīves neatņemamu sastāvdaļu.
Mums visiem ir jāsaprot, kas jaunam cilvēkam dzīvē un sportā šķiet pats galvenais un kādas ir viņa
prioritātes... Visticamāk, ka tās parasti nav domas par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, par regulārām
ﬁziskām nodarbībām, par ilgiem, smagiem un nogurdinošiem treniņiem no mācībām brīvajā laikā.
Ja mums, pieaugušajiem, sportā ir vienas prioritātes, jaunajam cilvēkam tās ir pavisam citas. Sportā
tas ir spēles prieks... Tas ir sacensību prieks... Tas ir uzvaras prieks... Un tas viss — labam un
priecīgam noskaņojumam...
Sporta skolotājs, sporta treneris, sporta instruktors – tas ir tādu prasmju nepieciešamais kopums, lai
jaunajam cilvēkam iemācītu un palīdzētu izvēlēties ceļu turpmākajai dzīvei.
Sporta spēļu komandas trenerim spēles laikā pats galvenais uzdevums ir pārredzēt visu laukumu un
visus spēlētājus gan laukumā, gan arī pie laukuma, bet katram spēlētājam ir jāzina vieta, kurā viņam
jāatrodas konkrētā brīdī un kurā būs jāatrodas pēc jau pēc mirkļa.
Kā jebkura rokasgrāmata, arī šī sniegs derīgus padomus daudzos jautājumos, bet nebūt ne visos. Tā
rosina domāt, kā darīt un ko darīt... Lūkosim, lai katrs pats esam savā vietā un lai protam ierādīt savu
vietu tiem, kuri šodien vēl šaubās un kuriem pašiem ir grūti to saskatīt un izvēlēties!
Einars Fogelis,
Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents
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1. IEVADS
Šī rokasgrāmata sporta instruktoriem (turpmāk tekstā – rokasgrāmata) ir izstrādāta projekta
“Promotion and EncourAGement of RecreatiONal Team Sport (AGON)” ietvaros, kastika
ﬁnansēts no Erasmus+ programmas un ieviests no 2015. gada aprīļa līdz 2016. gada septembrim.
Projekta mērķis ir popularizēt aktīvāku dzīvesveidu, veicinot tautas sportu un koncentrējoties uz
komandu sporta spēlēm, lai cīnītos pret pieaugošajām aptaukošanās tendencēm un sabiedrības
veselības pasliktināšanos mazkustīga dzīvesveida dēļ.
Šīs rokasgrāmatas mērķgrupa saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) deﬁnīciju ir 10
līdz 19 gadus veci pusaudži. Projekta mērķauditorijas ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta
pusaudžiem ar lieko svaru un tiem jauniešiem, kuri ir pametuši mācības vai izslēgti no skolas
(saukta arī par “NEET grupu” – jaunieši, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu).
Rokasgrāmata ir veidota, balstoties projekta ietvaros izstrādātajā AGON modelī, kas popularizē uz
bērnu vērstu, holistisku pieeju darbam ar jauniešiem. Vispirms rokasgrāmatā tiek aprakstīts
pusaudžu psiholoģiskais proﬁls, kas jāņem vērā, lai pusaudžus iesaistītu un noturētu sporta
aktivitātēs. Tālāk tiek piedāvāts katra AGON modeļa posma – motivēšana, plānošana, īstenošana
un novērtēšana – teorētiskais ietvars, kā arī praktiski padomi, kā AGON modeli ieviest praksē.
Ceram, ka šī rokasgrāmata nodrošinās skolotājus, trenerus, sporta instruktorus un brīvprātīgos ar
metodēm, kā pusaudžus iesaistīt sporta aktivitātēs. Šo metodoloģiju var izmantot dažādas
organizācijas – skolas, organizējot regulāras sporta stundas vai ārpusskolas aktivitātes, sporta
klubi, neformālas sporta grupas, kā arī citas organizācijas, kuru aktivitātēs ietilpst darbs ar
jauniešiem un sportu, vai pat vecāki.
Šī rokasgrāmata ir 3 daļu metodoloģiskā materiāla, kas ir izstrādāts AGON projekta ietvaros,
1. daļa. “Triloģijas” 2. daļā daudz detalizētāk tiek aprakstīta partnervalstīs esošā situācija un
konkrēti piemēri attiecībā uz handbolu un ﬂorbolu, kas ir divi komandu sporta veidi, uz kuriem
fokusējas AGON projekts, kā arī sniegts pārskats par pilotaktivitātēm, ko īstenojuši AGON partneri.
3. daļā ir praktiskas vadlīnijas handbola un ﬂorbola instruktoriem. Rokasgrāmatas 2. un 3. daļa
pieejama angļu valodā projekta mājas lapā www.agonproject.eu

2. AGON PROJEKTS
AGON projekta īstenošanā ir iesaistītas 15 sporta organizācijas no Čehijas Republikas, Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas un Polijas. Šo organizāciju darbs tika koncentrēts četrās aktivitāšu kopās, kas ir
aprakstītas 1.tabulā.
1. tabula. AGON projekta galvenās aktivitātes.
Aktivitāšu kopa
Konteksta analīze un labās
prakses piemēru
apkopošana

Rezultāti

○ Četras situāciju izpētes par ﬂorbola mācīšanu Igaunijā,

Latvijā, Lietuvā un Polijā;
○ Piecas situāciju izpētes par handbola mācīšanu Igaunijā,
Latvijā, Lietuvā, Polijā un Čehijas Republikā.
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Metodoloģijas attīstīšana

○ Ielu handbola un florbola koncepts un metodoloģija;
○ Četras pilotaktivitātes tautas sporta popularizēšanai
jauniešu vidū Lietuvā, Polijā, Igaunijā un Latvijā.

○ Programmatūras ģenerētu sporta rakstu sistēmas izstrāde
un testēšana;

Izstrādātās metodoloģijas
ieviešana un testēšana

○ Starptautisks florbola turnīrs 13-15 gadus veciem

jauniešiem (2015. gada septembris, Latvija);
○ Starptautisks handbola turnīrs 13-15 gadus veciem
jauniešiem (2015. gada septembris, Latvija).

○ Sporta pedagogu konference “Esi aktīvs – izvēlies komandas
sporta spēles!” (2015. gada septembris, Latvija);

Komunikācija un
informācijas izplatīšana

○ Konference sporta profesionāļiem “Laba pārvaldība tautas
sportā” (2016. gada maijs, Latvija);
○ Rekomendācijas “Laba pārvaldība tautas sportā”;
○ Pūļa finansēšanas platformas izstrāde.

Pirmo divu aktivitāšu kopu rezultāti ir apkopoti šajā metodoloģiskajā materiālā “Ieteikumi
skolotājiem, treneriem, sporta klubu instruktoriem, kā bērnus un jauniešus piesaistīt sportam,
izmantojot komandu sporta spēles”.
Papildus iepriekš minētajām četrām aktivitāšu kopām projekts iekļāva arī projekta vadību, kas
ietvēra dažādas koordinēšanas aktivitātes, tostarp,- visu partneru tikšanās Polijā 2015. gada
jūnijā un Latvijā 2015. gada septembrī, kā arī 2016. gada maijā.

3. GLOBĀLA TENDENCE: FIZISKĀS AKTIVITĀTES LĪMEŅA
PAZEMINĀŠANĀS
Saskaņā ar “Eirobarometra” 2013. gada pētījumu par sportu un fiziskajām aktivitātēm, – 41%
eiropiešu nodarbojas ar sportu vismaz reizi nedēļā, tomēr ievērojama daļa ES pilsoņu – 59% – to
dara vēl retāk vai nedara nemaz. Pētījums atklāj arī būtiskas ģeogrāfiskās atšķirības – Eiropas
ziemeļu valstu iedzīvotāji ir fiziski aktīvāki (54%–70% cilvēku nodarbojas ar sportu vismaz reizi
nedēļā), kamēr dienvidu valstu iedzīvotāji ar sportu nodarbojas daudz mazāk (60%–78%
iedzīvotāju ar sportu nenodarbojas vispār).
Uz pētījuma jautājumu “Cik bieži jūs nodarbojaties ar sportu?” 15% respondentu Lietuvā atbildēja,
ka ar sportu nodarbojas regulāri, apsteidzot Somiju (13%), Igauniju (7%), Latviju (6%), Poliju un
Čehijas Republiku (15%). Vienlaikus 52% respondentu Polijā atbildēja, ka nekad nenodarbojas ar
sportu, kam ”sekoja” Lietuva (46%), Latvija (39%), Igaunija (36%), un Čehijas Republika (35%),
atstājot Somiju ar viszemāko neaktīvo iedzīvotāju daļu – 15%.
Neapšaubāmi, ka zemais fizisko aktivitāšu līmenis Eiropā nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un
labsajūtu, kā arī izraisa tādu negatīvu ekonomisko ietekmi valsts līmenī kā pieaugoši izdevumi par
veselības aprūpi, pazemināta nodarbinātība un produktivitāte.
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Liekais svars un aptaukošanās, kas saskaņā ar PVO1 datiem ir cēlonis 5% mirstībai pasaulē, ir
kļuvusi par vienu no biežāk sastopamajām veselības problēmām. Kopš 1980. gada pasaules
mērogā aptaukošanās ir dubultojusies un arvien biežāk skar arī pusaudžus. Galvenie iemesli ir
uztura izmaiņas, kā arī sēdošais un neaktīvais dzīvesveids visās vecuma grupās.
Lai apturētu šo globālo fiziskās neaktivitātes tendenci un neinfekciju slimību izplatīšanos
(piemēram, vēzis, cukura diabēts, sirds asinsvadu un elpceļu slimības), PVO ir izstrādājusi
vispārējas fizisko aktivitāšu pamatnostādnes dažādām vecumu grupām (5-17 gadus veciem
bērniem un jauniešiem, 18-64 gadus veciem pieaugušajiem un 65 un vairāk gadus veciem
senioriem).
Saskaņā ar PVO, šīs rokasgrāmatas mērķgrupai – pusaudžiem – ik dienas jāpiedalās vismaz vienu
stundu ilgās mērenas līdz augstas intensitātes fiziskās aktivitātēs, koncentrējoties uz aerobām
aktivitātēm, tomēr iekļaujot arī aktivitātes, kas stiprina muskuļus un kaulus. Bērnu un jauniešu
fiziskā aktivitāte var būt dažādas spēles, rotaļas, sports, transporta veidi, izklaide, fiziskā
audzināšana vai plānotas nodarbības ģimenē, skolā, kā arī sociālās aktivitātes.
Vienlaikus sports ne tikai pozitīvi ietekmē veselību, bet tam ir arī nozīmīga loma, lai celtu
pašapziņu, palīdzētu attīstīt savstarpējās attiecības un veicinātu vispārējo sociālo iekļaušanos.
Pusaudžiem, it sevišķi,- tiem, kas tiek uzskatīti par sociāli atstumtiem, sporta aktivitātes, it īpaši, –
komandu sports var palīdzēt attīstīt pozitīvas uzvedības modeļus, kam potenciāli var būt labvēlīga
ietekme arī uz citām viņu dzīves jomām (piemēram, tas viņus var mudināt atsākt mācības).

4. PUSAUDŽU PROFILS
PVO pusaudža vecumu definē kā cilvēka izaugsmes un attīstības periodu, kas notiek pēc bērnības
un pirms pieauguša cilvēka stāvokļa, 10 līdz 19 gadu vecumā. Tas ir viens no kritiskākajiem pārejas
posmiem dzīves gājumā un to raksturo izteikts izaugsmes un pārmaiņu temps.
Pusaudži atšķiras gan no bērniem, gan no pieaugušajiem. Pusaudži nespēj pilnībā izprast
sarežģītus jēdzienus, saikni starp uzvedību un sekām, vai to, cik lielā mērā viņi paši var vai varētu
kontrolēt ar savu veselību saistītus lēmumus. Šajā attīstības stadijā izveidotajiem uzvedības
modeļiem var būt ilgstoša pozitīva vai negatīva ietekme uz pusaudža nākotnes veselību un
labsajūtu. Būtiska ietekme uz pusaudžu spēju iegūt dažādas iemaņas, kas var palīdzēt pārvarēt
sastaptās grūtības un no bērna veiksmīgi kļūt par pieaugušu cilvēku, ir ģimenēm, skolai, darba
vietai, veselības aprūpes speciālistiem un sabiedrībai kopumā.
Pusaudža vecums ir arī pubertātes laiks, ko bieži pavada “hormonu vētras”. Ar pubertāti sākas
būtiskas fiziskas un emocionālas izmaiņas (piemēram, seksuāla nobriešana, straujš auguma un
svara pieaugums). Šis laiks ir risku pilns, tiek piedzīvotas dažādas “pirmās reizes”, it sevišķi,saistībā ar tabakas, alkohola un citu apreibinošu vielu lietošanu.
Bērnībā sociālās attiecības galvenokārt veidojas ģimenē ar vecākiem, māsām, brāļiem un citiem
ģimenes locekļiem. Pusaudža vecumā cilvēks apzinās, ka pieder daudz plašākai sabiedrībai,
pusaudži sāk sevi definēt kā indivīdus un vēlas paši pieņemt lēmumus.

1

Vispārēji ieteikumi par fizisko aktivitāti veselībai, Pasaules Veselības Organizācija (2010. g.).
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Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt pusaudžiem iemācīties pārvarēt ikdienā sastaptus
fiziskus un emocionālus izaicinājumus. Pētījumi rāda, ka dalība sporta aktivitātēs pusaudža
vecumā veicina pašatklāsmes procesu, stiprinot pašcieņu un radot izjūtu, ka pusaudzis pats
kontrolē situāciju (18. atsauce).
Sports ir arī iespēja jauniešiem veidot pozitīvas savstarpējās attiecības, kas ir ļoti svarīgi pusaudža
vecumā, jo draudzībai ir būtiska loma identitātes veidošanā, radot piederības izjūtu un ietekmējot
paštēlu (18. atsauce). Nodarbojoties ar komandu sportu, pusaudži var trenēt savu ķermeņi un
vienlaikus gūt vērtīgu mācību par darbu komandā un uzticēšanos (22. atsauce).
Sportu var uzskatīt arī par efektīvu veidu, kā novērst jaunatni no noziedzīgas un antisociālas
uzvedības, piemēram (20. atsauce):

○
○

piedāvājot jauniešiem atraktīvas un pozitīvas aktivitātes;
attīstot pusaudžos izturību, lai viņi varētu labāk pretoties spiedienam vai kārdinājumam
veikt kaitīgas vai antisociālas darbības;

○
○

palielinot pusaudža pašcieņu, kā arī organizatoriskās un sociālās prasmes;
nodrošinot pozitīvu piemēru – sporta instruktors.

Analizējot pusaudžu psiholoģisko profilu, jāņem vērā vairāki savstarpēji saistīti aspekti: fiziskā,
emocionālā, kognitīvā un sociālā attīstība. Atbilstoša fiziskā aktivitāte jāizvēlas, ņemot vērā
minētos aspektus. Trenerim jāpārzina pusaudžu attīstības posmi, gan fizioloģiskā, gan
psiholoģiskā ziņā.
Ņemot vērā, ka kognitīvās un sociālās spējas ir pilnībā attīstījušās tikai aptuveni 12 gadu vecumā,
līdz tam skolotājiem un sporta instruktoriem jācenšas iedrošināt un uzslavēt, nevis veicināt
sacensību un uzvaru. Sporta aktivitātēm ir jāattīsta pusaudžu pamatprasmes, piemēram,
skriešana, lēkšana, speršana un mešana. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu spējai redzēt lietas no
cita skatupunkta, attīstot viņu spējas sadarboties, veicinot panākuma apziņu (8., 34. atsauce).
Pusaudžiem pieaugot, var sākt attīstīt komandas stratēģijas un sacensību garu; sportu var sākt
izmantot, lai veicinātu noteiktu prasmju attīstību, uzlabotu radošumu, uzmanību, līdzsvaru,
koordināciju, izveicību, spēku un izturību.
Atkarībā no fiziskās attīstības stadijas, pusaudži bieži vien gūst savādākas fiziskas traumas, nekā
pieaugušie. Pusaudžu kauli ir vājāki nekā saites un cīpslas, tādēļ visā kaulu augšanas laikā ir
paaugstināts risks tos salauzt (21. atsauce).
Dažiem bērniem pusaudža gados var būt samazināta lokanība, koordinācija un līdzsvars, kas ne
tikai palielina savainošanās risku, bet arī ietekmē izpildījumu sportā, radot bērnam vairāk stresa,
bažu un sociālā spiediena (5., 32. atsauce). Turklāt dehidrēšanās, apkārtējā temperatūra un
mitrums var pusaudžiem radīt karstuma izraisītas saslimšanas (21. atsauce).
Agrīnais pusaudža vecums ir kritisks periods, kad fizisko aktivitāšu apjoms mēdz samazināties. Ir
uzskats, ka pusaudži labprātāk turpina nodarboties ar sportu, ja (19. atsauce):

○
○

viņi ir novērtēti un gūst prieku no tā;
viņi piedalās pēc pašu gribas, nevis ir spiesti to darīt;
METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM

9 | 40

○
○
○
○
○

viņiem ir aktīvi vecāki, brāļi vai māsas, kas viņus atbalsta;
viņi uzskata, ka viņiem ir sportošanai nepieciešamās spējas;
viņus pieņem vienaudži;
viņi nepiedzīvo regulāru spiedienu vai stresu nesamērīgi augstu izpildes standartu dēļ;
viņu treneri ir draudzīgi, izrāda rūpes un iedrošina.

Bērni ar lieko svaru
Aptaukošanās ir liela problēma visā pasaulē. Bērnu ar lieko svaru skaits katru gadu pieaug.
Pārsvarā bērnu aptaukošanās notiek pārmērīgas kaloriju uzņemšanas un nepietiekamu fizisko
aktivitāšu rezultātā. Bērni arvien mazāk laika pavada, aktīvi spēlējoties ārā, un aizvien vairāk,skatoties televizoru, spēlējot videospēles un sēžot pie datora.
Bērniem ar lieko svaru ir divu veidu problēmas – veselības problēmas, piemēram, cukura diabēts,
sirds slimība vai astma, ko visbiežāk izraisa viņu neveselīgais dzīvesveids, kā arī aptaukošanās
izraisītas psiholoģiskas un sociālas sekas.
Bieži vien izveidojas ”apburtais loks” – bērni ar lieko svaru ir tie, kuriem visvairāk nepieciešams
sportot, bet viņi fiziskajās aktivitātēs nepiedalās, jo jūtas neērti bērnu ar normālu svaru priekšā.
Ja viņu sniegums neatbilst vienaudžu līmenim, šie bērni bieži vien zaudē drosmi un pārstāj
nodarboties ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm. Otrs iemesls, kāpēc bērni ar lieko svaru bieži
vien nav fiziski aktīvi, ir apcelšana. Viņi bieži vien tiek ķircināti un netiek iesaistīti komandu spēlēs,
kā rezultātā viņi novēršas no sporta un citām fiziskām aktivitātēm. Tā rezultātā šiem bērniem ir
zema pašcieņa, negatīvs ķermeņa tēls un dažreiz pat attīstās depresija. Bērni ar lieko svaru bieži
vien piedzīvo pazeminātu dzīves kvalitāti, grūtības mācībās un sociālo diskrimināciju. Tādējādi
skola un citas sociālas vides var kļūt viņiem nepievilcīgas.
Lai novērstu aptaukošanos, sporta aktivitātēm jābūt pieejamām neatkarīgi no bērna atlētiskajām
spējām. Bērnu ar lieko svaru problēma var tikt atrisināta, ja pie tās kopīgas pūles pieliks gan sporta
skolotāji, gan sporta treneri, gan pediatri, gan vecāki, gan brīvprātīgie.
Bērni, kuri nemācās
“Atšķirīgas sociālās realitātes rada atšķirīgas pieredzes. Tas, savukārt, liek pasauli uztvert atšķirīgi,
kā rezultātā veidojas atšķirīgi uzskati un pasaules izpratne” (20. atsauce). Mūsdienu sabiedrībā
bērnu, kas nepabeidz skolu, skaits ir īpaši liels; lūk daži būtiskākie iemesli, kas rada šo situāciju:

○

Dažos gadījumos tā ir pašu pusaudžu izvēle. Nereti tiek pieņemts nepareizs lēmums sākt
lietot narkotiskās vielas, alkoholu, izdarīt noziegumu vai palikt stāvoklī agrīnā vecumā.
Daudziem ir slikta attieksme pret skolu, negatīva pieredze skolā un skolā bieži vien ir
garlaicīgi. Citi pusaudži jūtas atstumti ģimenē; viņi nav iesaistīti skolas aktivitātēs un bieži
vien ir izlaiduši pārāk daudz mācību dienu, tādēļ nesaskata lielu jēgu atgriezties skolā;

○

Citos gadījumos novēršanos no skolas izraisa situācija ģimenē, piemēram, situācijās, kad
pusaudzis nāk no daudzbērnu ģimenes ar zemu sociāli ekonomisko situāciju. Vecākajiem
bērniem bieži vien jāstrādā, lai nodrošinātu līdzekļus ģimenes pamatvajadzību segšanai.
Dažiem jāpaliek mājās un jārūpējas par jaunākajiem brāļiem vai māsām, lai viņu vecāki
varētu strādāt;
METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM
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○

Daudziem pusaudžiem rodas emocionālas un uzvedības problēmas. Pusaudžiem, kuri
pamet mācības, mēdz būt zemāks pašvērtējums nekā viņu veiksmīgajiem klasesbiedriem.
Viņi ir vairāk tendēti klasē izraisīt disciplīnas problēmas, izmēģināt narkotiskās vielas un
iesaistīties kriminālās aktivitātēs (29. atsauce);

○

Bieža komunikācija ar mazāk sekmīgiem vienaudžiem. Bērni, kuri pamet mācības,
tiecas komunicēt ar mazāk sekmīgiem un dažreiz pat antisociāliem vienaudžiem (10.,
28. atsauce). Šādi vienaudži var apgalvot, ka skola nav tā vērta, un bieži vien novērš
konkrētā pusaudža uzmanību no akadēmiskajiem mērķiem;

○

Zema piederības izjūta skolai. Bērni, kuri ir akadēmiskās neveiksmes riska grupā, retāk
identificējas ar savu skolu vai neuztver sevi kā nozīmīgu skolas sabiedrības daļu. Piemēram,
viņi iesaistās dažās ārpusskolas aktivitātēs un pauž vispārēju neapmierinātību ar skolu
(9. atsauce).

Iesaiste komandu sporta spēlēs var vairot piederības izjūtu un tādējādi motivēt pusaudžus
(potenciālos), kuri pārtrauc mācības, veikt nepieciešamās darbības, lai tajās piedalītos. Šajā
vecumā pusaudžiem ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes, lai attīstītu savu spēku un koordināciju,
kā arī liktu pamatus veselīgam dzīvesveidam. Kad tīņi sāk nodarboties ar sportu, viņi izbauda tā
radīto labsajūtu, samazināto stresu, pieaugošo spēku un enerģiju. Pusaudžiem ir nepieciešams
pozitīvs mērķis. Dalība sporta aktivitātēs iedrošina jauniešus veidot kontaktus, atklāt savas stiprās
puses un intereses.

5. KOMANDU SPORTS: KAS TAS IR?
Komandu sports jauniešiem sniedz iespēju ievērot noteikumus un atzīt sociālās vērtības.
Komandu sportā bērni iemācās daudz vairāk, nekā tikai spert un mest bumbu. Bērni apgūst tādas
vērtības kā iecietība, godīgums un atbildība, attīsta sociālās prasmes ar vienaudžiem un
pieaugušajiem, sociālo inteliģenci, iepazīst panākumus un vilšanos, kā arī iegūst veselīgus
ieradumus, kas var kalpot visu atlikušo mūžu.
Komandu sporta vērtības, piemēram, godīgums, komandas veidošana un sociālā attīstība,
pusaudžiem māca būt sociāli pieņemamiem un interaktīviem, kā arī sniedz dažādas pieejas, kā
risināt problēmas, pieņemt negaidītus lēmumus. Lai sasniegtu mērķi, komandas biedriem
jāsadarbojas. Komandu sports māca, kā būt par labu komandas biedru un kā būt gatavam
piedalīties no visas sirds. Divas būtiskākās komandu sporta vērtības ir sadarbība un paļaušanās
uz komandas biedriem.
AGON projektā komandu sports tiek uzskatīts par veselību veicinošu aktivitāti, par izklaidi, spēli,
piedalīšanos kā tādu (brīvi kustēties un izpaust savu fizisko būtību), nevis sacensību un uzvaru.
Komandu sporta spēļu filozofija nosaka, ka ikvienam pusaudzim jābūt iespējai augt un attīstīties
sportā, gūt pozitīvu pieredzi, apgūt komandu sporta vērtības un idejas jautrā un izglītojošā veidā.
Treniņiem jābūt strukturētiem tādā veidā, kas veicina komandu sporta radītu pozitīvu pieredzi,
uzsverot cieņu vienam pret otru, iekļaušanos un komandas darbu. Katrs treniņš jānoslēdz ar
ikviena individuālā spēlētāja pūliņu un komandas darba pozitīvu novērtēšanu.
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Jaunieši, kuri piedalās komandu sportā, iemācās komandas darba vērtības, kā izvirzīt mērķus,
pašdisciplīnu, kā ievērot noteikumus, cienīt citus un apkārtējo vidi, kā tikt galā ar uzvaru un
zaudējumu, sekmēm un neveiksmēm. Komandu sports ir laba metafora, lai bērniem iemācītu, kā
rīkoties ar dzīves veiksmēm un neveiksmēm, uzvarām un zaudējumiem.
Pusaudžu komandu sportam jābūt balstītam uz šādiem principiem:

○
○
○
○
○

godīga spēle (jāievēro noteikumi);
vienotība (komanda kā viens vesels ar komandas garu un komandus biedru atbalstu);
rūpes (gatavība palīdzēt);
cieņa (pret sevi un citiem);
atbildība (domāt par saviem vārdiem un rīcību).

Pārveidojot sporta nodarbības, pielāgojot tās bērnu ar lieko svaru vajadzībām un spējām, var
veicināt šo bērnu integrāciju un iesaisti vienaudžu grupā. Tradicionālie komandu sporta veidi
bērniem ar lieko svaru bieži vien ir pārāk grūti, un, kamēr nav uzlabota viņu sportiskā izturība,
nevajadzētu gaidīt, ka šie bērni iesaistās līdzvērtīgi ar citiem spēlētājiem, kam ir normāls svars.
Var paiet kāds laiks, līdz šie bērni būs attīstījuši nepieciešamās prasmes. Mēģināšana un
neveiksmes piedzīvošana, it sevišķi,- spēles situācijā, viņus var sarūgtināt un padarīt nervozus.
Sporta aktivitātēs, kas ir veidotas pusaudžiem ar lieko svaru, jāņem vērā viņu fiziskās aktivitātes
vajadzības, kā arī emocionālās un uzvedības vajadzības. Piemēram, viņi var kļūt neaktīvi, ja jūtas
nekompetenti un neatbalstīti. Viņiem ir nepieciešami regulāri atpūtas brīži. Fiziskās aktivitātes
bērniem ar lieko svaru pārmērīgā svara dēļ var radīt ceļu un muguras problēmas.
Ir svarīgi, lai bērni saprot, kā spēle ir jāspēlē, un var pieņemt lēmumus, balstoties uz savu izpratni.
Mācības nav efektīvas, ja tiek teikts priekšā, kas jādara. Lietas jāizmēģina un jāsecina, kas darbojas
jeb “jāmācās darot”. Ja bērni baidās pieļaut kļūdas, viņi paliks savā komforta zonā un izvairīsies
pamēģināt kaut ko jaunu. Bērniem jāzina, ka pieļaut kļūdas nav nekas slikts, taču būtiski, lai viņi
no savām kļūdām mācās.
Būtiskākie sporta instruktora, kurš ir centrēts uz bērniem, darba instrumenti ar vecākiem
pusaudžiem ir attīstīt viņu izpratni par spēli un iztaujāšanas pielietošana (18.atsauce). Caur
jautājumiem spēlētāji mācās no savas pieredzes – gan no panākumiem, gan no kļūdām. Atklāti
jautājumi liek spēlētājiem domāt un atbildēt (17. atsauce). Tas viņus iesaistīs mācību procesā un
sniegs lēmumu pieņemšanas pieredzi. Šie aspekti palīdzēs bērniem kļūt neatkarīgiem.
Visbeidzot, kritika nav labākais risinājums, kā tikt galā ar zaudējumu spēlē. Viena no svarīgākajām
mācībām, ko jaunie pusaudži apgūst komandu sportā, ir sakāves pārdzīvošana. Kad bērni piedzīvo
sakāvi, viņiem nav jāatgādina par zaudējumu, bet drīzāk jāapbalvo par viņu centieniem un
jāatgādina, ka no saviem zaudējumiem ikviens var gūt svarīgas mācības.

6. AGON MODELIS
Šī rokasgrāmata ir balstīta uz projekta ietvaros attīstīto teorētisko konceptu – AGON modeli, kura
mērķis ir veicināt 10 līdz 19 gadus vecu pusaudžu aktīvu dzīvesveidu caur komandu sporta
spēlēm.
METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM
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Mērķis:
Aktīva dzīvesveida veicināšana pusaudžos
Komandu sports (kā instruments)
Uz bērnu centrēta holistiska pieeja
(bērna vajadzības ir primāras)

Motivācija

Stratēģiju izstrāde

Stratēģiju ieviešana

Atgriezeniskā saite
& novērtēšana

AGON modelis balstās uz procesu un pusaudžiem sniedz iespējas piedzīvot savu potenciālu
sporta aktivitātēs, izmantojot “mācīties darot” pieeju (11. atsauce). Šis modelis ir dinamisks un
dzīvs. To var pārskatīt un pārstrādāt atbilstoši progresam, izvirzot jaunus mērķus. Tas ir elastīgs
un to var piemērot dažādām mērķgrupām, vecumiem un saturam.
Uz bērnu centrētā pieeja kā vissvarīgāko akcentē bērna vajadzības un vēlmes un sniedz bērniem
vairāk brīvības, nodrošinot atbilstošu mācību un izaugsmes telpu. Šīs pedagoģiskās pieejas mērķis
ir attīstīt individuālās spējas sagatavot sevi turpmākai attīstībai.
AGON modeļa holistiskā pieeja aplūko pusaudzi kā vienu veselumu – psihomotoro, kognitīvo un
emocionālo īpašību kopumu, kas attīsta sociālās prasmes. Tas nozīmē, ka uzsvars tiek likts uz
bērna attīstības teoriju. Zināšanas, ko bērni cenšas sasniegt katrā savas attīstības posmā, palīdz
saprast, ko bērni domā, mācās un kā reaģē konkrētās situācijās. Holistiskā pieeja ir vecumam
atbilstoša.
Bērniem un jauniešiem tiek mācīts paplašināt savas ﬁziskās spējas, panākt labāku koordināciju,
ātrāku reakciju, lielāku ātrumu un izturību, līdzsvaru un spēku. Sporta aktivitātes attīsta motoriku,
kas ir saistīta ar konkrēto sporta veidu un spēli.
Komandu sporta spēles var veicināt jauniešu personīgo izaugsmi, ﬁziski sevi apzināties un
noticēt savām ﬁziskajām spējām, izjust ﬁzisku labsajūtu, paaugstināt pašapziņu un pašvērtējumu.
Vienlaikus sporta aktivitātes attīsta arī gribasspēku, pacietību, drosmi un atbildības izjūtu
(8. atsauce).
Organizētas sporta aktivitātes palīdz bērniem attīstīt un uzlabot kognitīvās spējas. Tās var
ietekmēt akadēmisko uzvedību, tostarp,- koncentrēšanos un uzmanību.
Dalība komandu sportā dod iespēju attīstīt dažādas sociālās prasmes, piemēram, labu
komunikāciju un konstruktīvu sadarbību ar citiem, balstoties uz vienādiem noteikumiem. Tiek
veicināta sociālā mijiedarbība, darbs komandā un komandas gars, godīga spēle, cieņa pret
noteikumiem un citiem; jaunieši tiek integrēti sabiedrībā.
Darbā ar bērniem ar aptaukošanās problēmām un lieko svaru ir svarīgi koncentrēties nevis uz
svara samazināšanu, bet ieguvumiem no ﬁziskām aktivitātēm. Tas, ka sports var būt interesants,
jautrs un aizraujošs, bērniem ar aptaukošanos var kalpot kā spēcīga motivācija piedalīties
komandu sportā. Jautrība ir galvenais iemesls, kādēļ bērni paši izvēlas būt ﬁziski aktīvi. Savukārt
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sociālā mijiedarbība un iesaistīšanās sporta pasākumos ar vienaudžiem var kalpot par būtisku
motivāciju tiem, kuri ir pārtraukuši mācības.
Sporta aktivitātēm jābūt pieejamām visiem, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, reliģiskās
pārliecības, tautības, ienākumu līmeņa vai veselības stāvokļa. Visiem pusaudžiem jābūt iespējai
piedalīties:

○
○

Ikvienam jaunietim jābūt pieejamai aktīvai videi (sports ir visiem vienlīdzīgi pieejams);
Sporta aktivitātēm jānotiek atbalstošā, drošā un gādīgā vidē, kas attīsta pilnu potenciālu
(komandu sports kā intelektuālās, ﬁziskās un emocionālās labsajūtas attīstīšanas
instruments);

○

Īpaša riska grupa ir bērni ar neatbilstošu vai neesošu vecāku aprūpi (komandu sports kā
sociālās iekļaušanas instruments);

○

Bērniem ar aptaukošanos/lieko svaru nepieciešama īpaša ﬁzisko aktivitāšu sistēma un
pareiza uztura padomi (komandu sports kā ﬁziskās sagatavotības un veselīga dzīvesveida
popularizēšanas instruments).

Motivācija
Tiek uzskatīts, ka motivācija sastāv no pusaudžu pašu dziņas sasniegt savus mērķus un ārējiem
faktoriem, kas to ietekmē, un tai ir divas formas: iekšējā un ārējā (33. atsauce).
Iekšējā motivācija ir personas iekšēja vēlme veikt konkrētu darbību (25. atsauce). Piemēram,
bērni piedalās aktivitātē vienkārši tāpēc, ka viņiem tā patīk. Iekšējās motivācijas kontekstā ﬁziskā
aktivitāte ir process, un šī pastāvīgā procesa rezultātā var rasties personiskā apmierinājuma un
kompetences izjūta.
Iekšējā motivācija ir būtiska, lai saprastu, kāpēc pusaudži piedalās sporta aktivitātēs. Plaši
izmantota teorētiska pieeja, lai saprastu ﬁziskās aktivitātes iekšējo motivāciju, ir pašnoteikšanās
teorija (36. atsauce), kas uzskata, ka iekšējā motivācija parasti veidojas, ja indivīds piedzīvo trīs
izjūtu stāvokļus, kuri ir psiholoģiskās veselības un uzvedības noturības pamatā:

○
○
○

spēja prasmīgi izpildīt aktivitāti;
autonomija jeb personīgā kontrole aktivitātes laikā;
izteikta piesaistes jeb radniecības izjūta pret pārējiem, iesaistoties aktivitātē.

Saskaņā ar pašnoteikšanās teoriju, vecākiem ne tikai jāgūst prieks no ﬁziskām aktivitātēm, bet arī
savos bērnos jāveicina iekšējā motivācija, lai bērns pārņemtu ﬁzisko aktivitāti savā dzīvē
(36. atsauce). Iekšējais prieks, ko bērns jūt tad, kad ir aktīvs viens pats vai kopā ar saviem
vienaudžiem, ir iekšējā motivācija, un bērni, kuriem ir iekšējā motivācija sportot, ﬁzisko aktivitāti
drīzāk uztvers kā pozitīvu pieredzi (37. atsauce).
Ārējā motivācija balstās uz ārējiem apstākļiem, piemēram, apbalvojumiem un dāvanām, kā arī
uzslavām, atzinību un sasniegumiem. Bērni ārējos apbalvojumus bieži vien redz kā iemeslu
piedalīties kādā aktivitātē. Ārējā motivācija mudina bērnus koncentrēties uz apbalvojumiem, nevis
uz dalību vai pašu aktivitāti.
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Darbā ar pusaudžiem ir būtiski apbalvot par procesu, par aktivitāti, nevis par rezultātu.
Lai saprastu, kā motivēt pusaudžus turpināt būt fiziski aktīviem, ieteicams aplūkot, kas var mazināt
viņu vēlmi nodarboties ar sportu (19. atsauce):

○
○
○
○
○
○
○
○
○

nepietiekams spēlēšanas laiks (tikai labākie drīkst spēlēt);
hronisks nogurums;
sods;
tiek pievērsta pārmērīga uzmanība uzvarai (nepārtraukta rezultāta uzlabošana);
nepietiekama jautrība (tikai “smags darbs”, tikai treniņš);
garlaicība un intereses zudums;
draugu aiziešana no komandas;
panākumu trūkums;
pārāk liels spiediens.

Svarīgi paturēt prātā, ka pusaudži sporto, lai izklaidētos, uzlabotu savas prasmes, iekļautos grupā,
gūtu panākumus, atzinību, būtu labā formā un darītu ko aizraujošu (18. atsauce).
Saskaņā ar sociāli kognitīvo teoriju (5., 6. atsauce), pusaudži ir motivēti būt fiziski aktīvi, ja viņi
uzskata, ka mērķtiecīga uzvedība viņiem nāks par labu (paredzamais rezultāts) un uzskata, ka
plānotā uzvedība ir iespējama (pašefektivitāte).
Termins “pašefektivitāte”, kuru ieviesa Alberts Bandura, apzīmē īpašu pārliecību. Tā nav vispārēja
pašpārliecība, bet mainās atkarībā no situācijas, kurā pusaudzis atrodas. Tas ir personas
priekšstats par savu spēju veikt sarežģītu vai izaicinošu uzdevumu. iŠs priekšstats balstās uz
tādiem faktoriem kā personas agrākie panākumi, veicot līdzīgus uzdevumus, personas
fizioloģiskais stāvoklis, kā arī ārējie pārliecināšanas avoti. Vairums pusaudžu izvēlēsies piedalīties
sportā, kurā viņiem ir augsta pašefektivitāte vai kurā viņi tic savām spējām īstenot uzdevumu.
Turklāt pusaudži, kuriem tiek piedāvāta izvēle starp vairāk nekā vienu aktivitāti, būs motivētāki,
nekā tie, kuri būs spiesti veikt tikai vienu aktivitāti (38. atsauce). Lai veicinātu iekšējo motivāciju,
pusaudžiem sporta aktivitāšu laikā jādod izvēles brīvība. Svarīgi atcerēties, ka galvenais aktivitātes
mērķis nav attīstīt konkrētu prasmi, bet drīzāk,- radīt pusaudžiem drošu un uzmundrinošu vidi
(37. atsauce).
Sports ir izklaidējošs, ja tiek sabalansēts izaicinājums un prasmes. Bērni gūst lielāku prieku, ja
viņi paši sev uzliek izaicinājumus un savu sniegumu piemēro šiem izaicinājumiem (18. atsauce).
Bērniem ir nepieciešams izaicinājums, bet, ja aktivitāte ietver pārāk augstas prasības vai šķiet
neizdarāma, bērns var kļūt nemierīgs un nevēlēties turpināt piedalīties. No otras puses,- ja bērni
ir spiesti bezgalīgi apgūt kādu noteiktu prasmi, līdz viņi to var izpildīt nevainojami, viņiem ar laiku
sāks trūkt izaicinājuma un kļūs garlaicīgi (17. atsauce). Ja prasmes pārspēj izaicinājumu, tas var
radīt garlaicību, kas izraisa sporta aktivitātes pamešanu. Vienlaikus,- ja izaicinājums pārspēj
prasmes, tas jaunietī var radīt stresu un izraisīt to pašu rezultātu – aktivitātes izbeigšanu.
Bērni fizisko aktivitāti nesaista ar veselību un labsajūtu, kā to dara pieaugušie. Viņiem ir svarīga
izklaide un jaunu draudzību veidošana, un šis aspekts ir būtisks aktivitātes izvēlē. Bērni labprātāk
spēlējas, nevis piespiežas darīt “smagu darbu”, tādēļ, piespiežot bērnus nodarboties ar sportu, var
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gūt pretēju efektu – tas var atstāt negatīvas sekas uz viņa kā pieauguša cilvēka vēlmi iesaistīties
sporta aktivitātēs (22. atsauce).
Vienlaikus ir būtiski uzturēt regulāru komunikāciju ar bērniem, lai viņus iedrošinātu, motivētu un
norādītu uz sporta aktivitāšu ieguvumiem. Galvenie faktori, kas pozitīvi ietekmē motivāciju
(23. atsauce), ir:

○
○
○
○
○

fiziski aktīvi vecāki;
sasniedzamu mērķu izvirzīšana un panākumu izcelšana;
patika pret fiziskām aktivitātēm;
draugu atbalsts attiecībā uz fiziskām aktivitātēm;
bērna pašefektivitāte.

Bērniem vislabāk iesaistīties ir komandu sportā. Pat tikai būt daļai no komandas un izrādīt savas
uzlabotās prasmes draugiem un ģimenei var būt interesanti un ļoti motivējoši. Tīņi, kuri piedalās
komandu sportā, ir priecīgāki, izrāda augstāku pašpārliecību un pozitīvāku ķermeņa tēlu, ir mazāk
noraizējušies (20. atsauce).
Aktīva ģimene kā motivējošs faktors
Ģimene ir viena no svarīgākajām vidēm, kurā bērni apgūst ar veselību saistītu uzvedību, tostarp,interesi par fizisko aktivitāti. Jaunietis, kam ir augsts pašvērtējums un labas sociālās prasmes,
kuram ir nodefinētas pamatvērtības un pieejama nepieciešamā informācija, drīzāk pieņems
lēmumus, kas būs par labu viņa veselībai un personiskajai attīstībai. Uz to, ko pusaudži domā un
dara, ļoti liela ietekme ir ārējiem faktoriem: aizvien nozīmīgāka kļūst draugu rīcība un viņu
vērtības, taču vienlaikus arī vecāku un pārējo ģimenes locekļu izvēles turpina būt nozīmīgas.
Veselīgu ieradumu attīstīšana un interese par fiziskām aktivitātēm sākas mājās, un visas ģimenes
iesaistīšana fiziskā aktivitātē ir lēmums, kas nāk par labu visiem ģimenes locekļiem. Fiziskā
aktivitāte kļūst par daļu no dzīvesveida, ja tā tiek uztverta kā kaut kas patīkams un ja bērns,
pusaudzis vai pieaugušais to dara ar iekšējo motivāciju. Ģimenes fiziskās aktivitātes rezultāts
parasti ir patīkama un iekšēji motivējoša fiziskās aktivitātes pieredze. Šādas aktivitātes var būt
ģimenes futbola spēle, pastaiga dabā, klinšu kāpšana, rotaļlaukuma vai peldbaseina apmeklējums
atbilstoši ģimenes locekļu interesēm un fiziskajai sagatavotībai. Došanās izbraucienā ar
velosipēdiem pa tuvējo apkārtni vai sniegavīra celšana ziemā arī ir patīkamas un veselīgas
aktivitātes. Tajās netiek uzsvērts tas, cik kilodžouli ir patērēti; akcents ir uz patīkamu aktivitāti.
Tajā pašā laikā,- ja pusaudzis izvēlas individuālu sporta aktivitāti, ir svarīgi paturēt prātā, ka bērnu
un pieaugušo motivācija nodarboties ar sportu atšķiras. Bērni darīs to, kas ir interesanti; viņi
meklēs socializēšanos ar vienaudžiem un jaunas draudzības.
Ieteicams pusaudžiem pašiem ļaut izvēlēties, ko darīt. Kad bērni atrod aktivitāti, kas viņiem patīk,
viņi ar to nodarbosies aizrautīgi; tā viņiem padosies arvien labāk, un viņi gribēs ar to nodarboties
vēl vairāk. Ja bērni tiks sodīti ar aktivitātēm, kas viņiem nepatīk, viņi negribēs tajās piedalīties un
kļūs neapmierināti.
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Ja jaunieti neinteresē tradicionālās sporta aktivitātes, vecāki var atrast citus veidus, kā pusaudzim
būt aktīvam. Pusaudzi, kuram nepatīk futbols, basketbols vai cits komandu sports, var iedrošināt
izmēģināt karatē, paukošanu, riteņbraukšanu, skeitbordu vai tenisu.
Ja pusaudzis ir izvēlējies aktivitāti, ieteicams viņu iedrošināt nodarboties ar šo aktivitāti vismaz
vienu sezonu, saglabājot iespēju nākamajā sezonā, ja viņš vēlēsies, nodarboties citu aktivitāti.
Tādā veidā bērni iemācās atbildību. Ja aktivitāte izrādīsies grūtāka, nekā gaidīts, daži vēlēsies
atmest ar roku jau pēc divām nodarbībām. Bet, kādu laiku turpinot, prasmes uzlabosies un viņiem
aktivitāte var pietiekami iepatikties, lai to turpinātu vēl vienu sezonu (17. atsauce).
Pusaudžiem ir nepieciešami pieaugušie, pie kuriem viņi var vērsties un kam uzticēties; pieaugušie,
kas uzklausīs to, ko pusaudži piedzīvo un kā viņi ar to tiek galā. Svarīga ir vecāku uzmanība,
empātija, sarunas ar bērniem atbalstošā un nenosodošā veidā, lai viņi justos mīlēti,- neatkarīgi no
sava ķermeņa svara (16. atsauce).
Tā vietā, lai kritizētu jaunieti, vecākiem jācenšas uzslavēt pozitīvu uzvedību. Pieaugušo nezināšana
par bērna emocionālajām vajadzībām sporta aktivitātēs var izdarīt nopietnu kaitējumu un
palielināt negatīvas sporta pieredzes risku (17. atsauce). Bērniem pusaudža vecumā ir svarīgi
atgādināt, lai viņi koncentrējas uz savu, nevis citu vienaudžu veikumu. Viņiem jāiemācās, ka
neviens nav ideāls un ka ikviens pieļauj kļūdas. Tas palīdz bērniem saprast, ka vecāki lepojas ar to,
ka viņi cenšas.
Skola, sporta klubs vai cita vide
Patīkama un kvalitatīva sporta pieredze ir būtisks faktors, lai jaunieši uzturētu interesi un
turpinātu iesaistīties sportā vidusskolas gados un arī pēc tam. Kvalitatīva pieredze nozīmē drošu
sociālo un fizisko vidi, lai nodarbotos ar sportu. Spēcīga sporta vide skolā sākas ar atbilstošu
kultūru, ko nosaka skolas vadība. Tas ietver sporta izglītības vīzijas un filozofijas izstrādi, uz faktiem
balstītu plānošanu, pozitīvu un atbalstošu skolas kultūru un atbilstošus resursus.
Bērniem jānodrošina piekļuve dažādām aktivitātēm, spēlēm un sporta veidiem. Skolā stundām
jābūt interesantām, it sevišķi,- jaunākajās klasēs. Palielinot mācību programmā sporta izglītību un
veicinot skolā aktīvās atpūtas laiku, skolēni tiek mudināti būt aktīvāki gan skolā, gan ārpus tās.
Pusaudži nav vienkārši mazi pieaugušie, bet drīzāk,- cilvēki ar izteikti cita veida vajadzībām nekā
pieaugušajiem. Pusaudžu sportam jābūt īpaši plānotam. Izplatītākā stratēģija ir saplānot sporta
aktivitātes tā, lai tās būtu atbilstošas un piemērotas bērniem, ņemot vērā viņu attīstību, intereses
un spējas; tas nodrošinās pēc iespējas lielāku bērnu interesi par dalību šajās aktivitātēs.
Būtiska loma ir arī labi sagatavotiem treneriem. Ideālā variantā viņi koncentrējas uz pusaudžu
vajadzībām, uzklausa viņus un palīdz gūt panākumus sportā. Treneriem jābūt kompetentiem un
jālieto cieņpilna valoda.
Mērķtiecīga skolas sporta programmas plānošana var palīdzēt nodibināt ciešu sadarbību ar
vietējām sporta organizācijām, darbiniekiem, nodrošināt inventāru un telpas, kas apmierina visu
bērnu vajadzības.
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Sporta stratēģijas un to īstenošana
Mazākiem bērniem ir dabiska vajadzība kustēties; viņi grib būt aktīvi un viņiem piemīt dabiska
motivācija nodarboties ar dažādiem sporta veidiem un spēlēt spēles. Pieaugot, it sevišķi,pusaudža vecumā, vēlme sportot samazinās, jo rodas citas intereses. Kā minēts iepriekšējā
nodaļā, bērni ar lieko svaru un bērni, kuri pamet mācības – divas pusaudžu grupas, kurām šajā
rokasgrāmatā tiek pievērsta īpaša uzmanība – saskaras ar papildu faktoriem, kas mazina viņu
aktīvo dzīvesveidu. Piemēram, negatīvs ķermeņa tēls, slikta pieredze skolā, labu draugu trūkums,
slikta sociāli ekonomiskā situācija u.tml.
Efektīvākās stratēģijas, kā veicināt pusaudžu iesaisti sporta aktivitātēs, ir balstītas teorijās par
uzvedības maiņu, ko var izmantot kā vadlīnijas efektīvu mācību metožu attīstīšanā. Desmitiem
gadus ilga izpēte mums ir daudz ko iemācījusi par cilvēku uzvedību. Galvenās uzvedības maiņas
teorijas ir:

○
○
○

Sociāli kognitīvā teorija (A. Bandura, 1986);
Pamatotās rīcības teorija (M. Fišbeins un I. Ajzens, 1975);
Plānotās uzvedības teorija (I. Ajzens (1991); C. Armiteidžs un M. Koners (2001); G. Godins,
& G. Koks (1995);

○
○

Transteorētiskais (pārmaiņu posmu) modelis (J. Pročaska, S. Džonsons, & P. Lī (1998);
Veselības pārliecības modelis – viens no noturīgākajiem teorētiskajiem modeļiem, kas tiek
saistīts ar preventīvo veselības uzvedību (Hočbaums, 1958; Bekers un Maimans, 1975;
Šarma un Romass, 2012; Haislips, Veigands, Veinbergs, Ričardsons, Džeksons, 1996);

○

Pašnoteikšanās teorija (Deci un Raijens, 2000; Edmunds Ntoumanis un Duda, 2007).

Cilvēka uzvedība tiek definēta kā “individuālu un kolektīvu darbību rezultāts, kas ietilpst un kuru
ietekmē to strukturālais, sociālais un ekonomiskais konteksts.”
Uzvedības maiņas eksperti ir vienojušies par astoņiem faktoriem, kas ietekmē uzvedību: (1)
nodoms, (2) vides ierobežojumi, (3) prasmes, (4) attieksme, (5) normas, (6) paša noteiktie standarti,
(7) emocijas un (8) pašefektivitāte. 2.tabulā, kas atrodas nākamajā lappusē, ir iztirzātas stratēģijas
un metodes, lai panāktu augstāku iesaisti sporta aktivitātēs iepriekš minēto astoņu faktoru
kontekstā.
Iespējamās stratēģijas ir:
Mājas vidē balstītas stratēģijas. Vecākiem būtu jābūt fiziski aktīviem bērnu klātbūtnē, kopā
jānodarbojas ar sportu pēc skolas un nedēļas nogalēs; ja nepieciešams, vecākiem jānodrošina, ka
bērniem ārpus mājas un skolas ir pieejama aktīva vide un nodarbības. Laiks, ko bērni pavada pie
ekrāna, vecākiem būtu jāaizvieto ar aktīvu laiku ārpus mājas un ģimenē apzināti jāveido fiziskās
aktivitātes kultūra. Viens no veidiem ir pārveidot mājas vidi – ierīkot teritoriju fiziskajām
aktivitātēm, iegādāties vienkāršu, lētu spēļu inventāru. Tādā veidā var paaugstināt bērnu iesaisti
spēlēs mājas vidē.
Skolas vidē balstītas stratēģijas. Skolās būtu jānodrošina ārpusklases fizisko aktivitāšu
programma, kas pievērš uzmanību arī mazaizsargāto un bērnu ar lieko svaru vajadzībām. Skolas
videi jārada piederības izjūta un jābūt saistītai ar pozitīvu uzvedību; mazaizsargātajiem bērniem
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jānodrošina sociālais un emocionālais atbalsts. Bērniem jādod iespēja uzņemties atbildību un viņi
jāiesaista lēmumu pieņemšanā. Skolā balstītai stratēģijai jāveicina, ka bērni pārtraukumos
izmanto rotaļlaukumus, jānodrošina atbilstošs inventārs un personāla uzraudzība. Rotaļlaukumu
ar labu sporta inventāru (basketbola grozi, tenisa korti u.tml.) pieejamība un atbilstoša pieaugušo
uzraudzība mudinās zēnus un meitenes skolā būt fiziski aktīviem.
Vietējās pašvaldības un kopienas var veicināt iedzīvotāju iesaisti sporta aktivitātēs, mudinot
sporta un spēļu grupu izveidi, kā arī nodrošinot drošu koplietošanas sporta inventāru un
laukumus. Sociālām atpūtas programmām un privātām jaunatnes organizācijām jāpiedāvā un
jāveicina plaša spektra fizisko aktivitāšu programmas, tostarp tādas, kas nav saistītas ar
sacensībām. Vietējām pašvaldībām jānodrošina droši, viegli pieejami, kā arī bērniem un
jauniešiem saistoši parki, rotaļlaukumi, peldbaseini, velo/skriešanas celiņi.
Interaktīvie paņēmieni ietver lomu spēles, aktivitātes mazās grupās, kooperatīvo mācīšanos, ko
var izmantot fiziskās audzināšanas stundās.
Video un multimediju klipi, kas ataino reālas situācijas, var tikt izmantoti, lai sniegtu atbilstošas
uzvedības piemērus un stimulētu diskusijas.
Intervences (individuālas intervences saistībā ar konkrētu bērnu, kā arī uzlabojumi skolas
mērogā) vai atbildes reakcijas, kas nepieciešamas, lai uzsāktu sarunu gan ar personu kā lēmuma
pieņēmēju, gan plašākā sociālā kontekstā. Var būt nepieciešamas vairākas intervences, lai efektīvi
veicinātu noturīgu uzvedību.
Ja persona uzskata, ka tā nevar kaut ko izdarīt, tad tā visdrīzāk to arī nedarīs. Intervencēm
jāpalielina noturīgās uzvedības reālā un pieņemtā “izdarāmība”; uzvedībai jābūt jēgpilnai un
efektīvai. Uzvedību var mainīt plašāka intervence, iekļaujot tādus aspektus kā starppersonu
saskarsme, dzīvesveids un vērtības, nevis tikai šauru koncentrēšanos uz individuālu rīcību.
2. tabula. Uzvedības faktoru, sagaidāmās uzvedības un stratēģiju, lai mainītu bērnu uzvedību
saistībā ar sporta aktivitātēm, savstarpējā saistība.
Uzvedības faktori
(pamatelementi)

Sagaidāmā uzvedība

Stratēģijas un metodes, lai ietekmētu
uzvedības maiņu
Uz bērnu centrētas stratēģijas un mājas vidē
balstītas stratēģijas.

Nolūks:
Apņemšanās
uzvesties noteiktā
veidā.

Bērni grib izklaidēties,
iegūt jaunus draugus,
iekļauties komandā.

Ir nodoms vai apņemšanās panākt noteiktu
uzvedību. Noskaidrojiet, vai attiecīgās uzvedības
nodoms ir patiess un persona plāno rīkoties,
nopietni apsver iespēju mainīt uzvedību. Bērnus
saista jaunais un viņiem būtiskais.

Vides
ierobežojumi:
Ierobežojumi
uzvesties noteiktā
veidā.

Slikts ģimenes sociāli
ekonomiskais stāvoklis,
slikti ieradumi,
komunikācija ar
nesekmīgajiem
vienaudžiem – tas viss var
mazināt iesaisti veselīgās
aktivitātēs.

Skolas vidē balstītas stratēģijas un vietējās
kopienas stratēģijas.
Identificējiet pastāvošās fiziskās un/vai kultūras
barjeras un centieties tās likvidēt! Izvērtējiet, kā
konkrētās problēmas ietekmē fizisko vidi!
Pievērsiet uzmanību individuālām uzvedības
problēmām, piemēram, atkarībām! Paplašiniet
sabiedrībā pieejamo neproblemātisko uzvedību
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alternatīvas! Pārstrukturizējiet apkārtējo vidi
(izvairieties no augsta riska faktoriem)!
Nodrošiniet nepieciešamo aprīkojumu!
Uzlabotas fiziskās un
sociālās prasmes būs
lieliska motivācija, lai
piedalītos spēlēs un
komandu sportā.

Prasmes:
Spēja uzvesties
noteiktā veidā.

Attieksme:
Uzskati par noteikto
uzvedību.

Augsts komforta līmenis
(atrašanās draudzīgā un
drošā vidē), būt
pieņemtam kā
vienlīdzīgam komandas
biedram iedrošina bērnus
iesaistīties sportā.

Uz bērnu centrētas stratēģijas, skolas vidē
balstītas stratēģijas un kooperatīvās
mācību/spēļu metodes.
Uz bērnu orientētas stratēģijas, kooperatīvās
mācību metodes.
Nododiet informāciju par vēlamās atbildes
reakcijas ieguvumiem! Uzvedoties konkrētā
veidā, redzamajiem ieguvumiem jābūt pārākiem
par zaudējumiem. Izvērtējiet pastāvošās
attieksmes, pirms cenšaties tās mainīt! Bērnus
ļoti ietekmē tas, kurš nodod konkrēto
informāciju.
Uz bērnu orientētas stratēģijas un mājas vidē
balstītas stratēģijas.

Sociālās normas:
Pastāvošais sociālais
spiediens uzvesties
noteiktā veidā.

Bērni labprātāk iesaistās
sporta aktivitātēs, ja tajās
ir iesaistīti arī viņu draugi
un viņus atbalsta vecāki
un citi ģimenes locekļi
(brāļi un māsas u.tml.).

Nosakiet, kuras personas viedoklis ir
dominējošs! Lietojiet pozitīvus iedrošinājumus,
atgādinājumus par uzvedību! Stipriniet
pārliecību, ka nozīmīgās personas vēlas
uzvedības maiņu, un uzskatu, ka vienaudži jau ir
pārņēmuši konkrēto uzvedību!
Bērnus motivē tas, ko dara pārējie – sekošana
piemēram.

Paša noteiktie
standarti:
Vai noteiktā
uzvedība atbilst
paštēlam?

Emocijas:
Emocionālā reakcija
uz noteiktu
uzvedību.

Pašefektivitāte:
Uzskats par savām
spējām uzvesties
noteiktā veidā.

Personas maina savu
uzvedību vai vidi, lai
pārvarētu problēmas.
Pozitīvs ķermeņa tēls,
augsts pašvērtējums un
pārliecība var veicināt
bērnu iesaisti sporta
aktivitātēs.
Piedaloties sporta
aktivitātēs, bērni fokusējas
uz tādiem pozitīviem
aspektiem kā jautrība un
prieks.

Bērnus iedrošina tas, ja
uzlabojas viņu
pamatprasmes un viņiem
ir iepriekšēja ar sporta
aktivitātēm saistīta
pozitīva pieredze.

Uz bērnu orientētas stratēģijas un mājas vidē
balstītas stratēģijas.
Iedrošiniet bērnus atklāt un uzticēt savas
problēmas kādam, kuram tās rūp!
Apbalvojiet bērnus par veiktajām izmaiņām!
Uz bērnu orientētas stratēģijas un skolas vidē
balstītas stratēģijas.
Ļaujiet notikt brīvai spēlei un brīvprātīgai dalībai,
neuzsverot uzvaru vai vingrinājumu atkārtošanu!
Emocionālas asociācijas var spēcīgi ietekmēt
bērnu rīcību.
Uz bērnu orientētas stratēģijas, mājas un skolas
vidē balstītas stratēģijas.
Bieži vien, lai uzvestos noteiktā veidā, jābūt
ticībai savām spējām.
Vairojiet personas pārliecību, ka viņa var veikt
atbildes reakciju un palīdziet novērst draudus!
Bērni rīkojas veidos, kas liek viņiem justies labāk.
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Daži galvenie punkti, kas jāņem vērā, pielietojot augstākminētās mācību stratēģijas (30. atsauce):

○

Aktivitātes fiziskās sagatavotības attīstīšanai: Fiziskā sagatavotība ir nepārtraukts
process un tai jābūt ikdienas rutīnas sastāvdaļai. Svarīgi uzsvērt fiziskās sagatavotības
nozīmi un ieguldījumu veselīgā dzīvesveidā;

○

Aktīva dalība: Sporta stundas un komandu spēles ar vienkāršotiem noteikumiem
jāpielāgo tā, lai tās atbilstu bērnu vēlmei aktīvi piedalīties. Nav ieteicams iekļaut aktivitātes,
kas saistītas ar vingrinājumu nepātrauktu atkārtošanu;

○

Zināšanas: Uzsvars jāliek uz bērnu kognitīvo īpašību attīstību – kritiskā domāšana un
prasme risināt problēmas komandu sporta un spēles kontekstā;

○

Daudzveidība: Jānodrošina plašs fizisko aktivitāšu klāsts, kas atbilst bērnu vajadzībām un
interesēm, piemēram, festivāli, turnīri, vecāku dienas, u.tml.;

○

Norādījumu

individualizēšana:

Norādījumiem

jābūt

individualizētiem,

sniedzot

pusaudžiem izvēles iespējas un, ja nepieciešams, nodrošinot papildu laiku treniņiem vai
pielāgojot uzdevuma sarežģītības pakāpi atbilstoši dalībnieka panākumiem;

○

Iesildīšanās: Iesildīšanās sastāv tikai no drošiem un izpildāmiem vingrojumiem, kā arī ir
veidota atbilstoši dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem. Tādējādi bērni apgūs
iesildīšanās vingrojumu mērķi, ieguvumus un pareizu pielietojumu;

○

Izvēles: Pusaudžiem jādod izvēles iespējas tādos jautājumos kā (a) inventārs, (b) spēles
noteikumu pielāgošana, spēlētāju skaits, spēles laukuma izmērs, (c) aktivitāšu izvēle, lai tās
atbilstu prasmju līmeņiem un interesēm, piemēram, izvēloties konkurējošu, kooperatīvu
spēli vai prasmju treniņu.

Sporta instruktora loma
Kā minēts iepriekš, līdzās ģimenes locekļiem arī sporta instruktoriem ir būtiska loma, lai
pusaudžus motivētu būt fiziski aktīviem, kā arī lai radītu un ieviestu stratēģijas, kas nodrošina viņu
pastāvīgu iesaisti sportā.
Par efektīvu sporta instruktoru var uzskatīt tādu, kas nodrošina vidi, kurā pusaudži var pastāvīgi
attīstīties. Sporta instruktora uzdevums ir palīdzēt bērniem sasniegt savu potenciālu, nodrošinot
personiskās izaugsmes un attīstības iespējas. Būtiski ir saprast bērnu vajadzības un strādāt, lai tās
tiktu apmierinātas.
Kvalificēts sporta instruktors sniedz norādījumus tādā veidā, ko pusaudži saprot caur radošām
spēlēm, veidojot nekonkurējošu vidi un nodrošinot drošu un interesantu mācību procesu.
Uzmanība jāpievērš arī pusaudžu centieniem un pozitīvai uzvedībai, tādējādi veidojot vidi, kas ļauj
iesaistīties un justies droši pamēģināt kaut ko jaunu.
Piedāvātajām aktivitātēm jābūt atbilstošām dalībnieku vecumam, tāpat jāņem vērā individuālā
fiziskā attīstība un spējas. Turklāt instruktoriem jāņem vērā dalībnieku augums un svars,
iepriekšējā pieredze un pašreizējās fiziskās aktivitātes līmenis, tāpat arī gatavība un motivācija
piedalīties. Bērni pastāvīgi attīstās, tādēļ sporta instruktoriem jābūt reālistiskām gaidām attiecībā
uz to, ko bērni var fiziski izdarīt, kā arī kognitīvi un emocionāli izturēt.
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Visiem, kas ir iesaistīti fizisko aktivitāšu programmu pasniegšanā, jābūt atbilstošai kvalifikācijai.
Sporta instruktoriem, kas nodarbojas ar īpašām bērnu vajadzībām, jābūt atbilstošām zināšanām.
Sporta instruktori atbild par skolēnu drošību, tādēļ viņiem jābūt arī zināšanām, kā sniegt pirmo
medicīnisko palīdzību.
Ar sportu saistītajam personālam, tostarp,- sporta instruktoriem, nepieciešama pastāvīga
profesionāla attīstība. Mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti, atjaunināt
skolotāju prasmes un iepazīstināt viņus ar jaunām sporta izglītības mācību metodoloģijas
tehnikām un virzieniem skolās/sporta klubos.
Attīstot bērnu kā vienu veselumu, iespējams paaugstināt viņa pašcieņu, veicināt sporta meistarību
un palīdzēt attīstīt izpratni par spēli. Tas ir veids, kā palīdzēt cilvēkiem izvēlēties veselīgu un aktīvu
dzīvesveidu.

Atgriezeniskā saite un novērtējums
Būtiski ir novērtēt sniegumu sporta aktivitātēs, jo tas bērniem ļauj ieraudzīt un saprast savu
virzību pretī mērķim kļūt fiziski aktīviem. Tas ļauj sniegt individualizētu atgriezenisko saiti katram
dalībniekam atsevišķi, tādējādi dodot iespēju precizēt katra pusaudža personiskos mērķus un arī
saņemt atgriezenisko saiti par to, cik efektīvas ir mācību metodes.
Novērtēšana balstās uz šādiem principiem:

○
○
○

vienošanās par procesa konfidencialitāti;
vērtēšanas pieejas un konkrētu panākumu kritēriju noteikšana;
skaidras un savlaicīgas atgriezeniskās saites sniegšana visiem dalībniekiem par viņu
rezultātiem;

○

pusaudžu iesaistīšana vērtēšanas procesā.

Pusaudži jāiedrošina vērtēt sevi un savus vienaudžus, tādā veidā nodrošinot iespēju uzņemties
personisku atbildību un izvirzīt mērķus, izmantojot novērtējumu kā mācību instrumentu. Šis
process pusaudžiem liek justies atbildīgiem par savām zināšanām un progresu.
Pašnovērtējums palīdz:

○
○
○

fiksēt izjūtas – kā viņi jūtas fiziski un emocionāli pēc sporta aktivitātēm;
fiksēt sniegumu – atzīmēt, cik reizes pusaudži ir veikuši veselīgas aktivitātes;
analizēt sniegumu – fiksēt, kā viņi vērtē savu sniegumu dažādās sporta aktivitātēs.

Pašnovērtējums var pozitīvi ietekmēt šādus subjektīvos rezultātus:

○
○
○
○
○
○

pozitīva, iedrošinoša emocionālā atmosfēra;
jauna pieredze, attieksmes maiņa pret sporta aktivitātēm un komandu sportu;
sava mācību procesa kvalitātes uzlabošana;
pašapziņas stimulēšana un tiekšanās pēc personiskiem sasniegumiem un cieņas;
sociālās komunikācijas prasmes, iecietība un cieņa sadarbojoties;
sevis uztveres uzlabošanās, personiskās efektivitātes izpratne un koncentrēšanās uz
panākumiem.
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3. tabulā ir apkopotas trīs pašnovērtējuma pieejas. Šīs pieejas pusaudzis var izmantot patstāvīgi,
bet ir vērtīgi novērtējuma rezultātus izrunāt un atrast veidus, kā uzlabot pusaudža fizisko
aktivitāšu pieredzi. Pusaudži sākotnēji to var izdiskutēt savā starpā, kopā meklējot iespējamos
risinājumus jomās, kurās pašnovērtējums ir zemāks. Pēc tam novērtējums un uzlabojumu idejas
būtu jāizdiskutē ar sporta instruktoru.
3. tabula. Pašnovērtējuma veidi.
Jautājumi

Novērtējuma veidi
Fiziskās aktivitātes
pašefektivitāte:

Šie astoņi jautājumi jānovērtē 5 punktu skalā, kurā 1 nozīmē “pilnībā
nepiekrītu”, bet 5 nozīmē “pilnībā piekrītu”.

Tiek analizētas un
izteiktas izjūtas par
pašefektivitāti sporta
aktivitātēs (22.
atsauce).

○ Es varu būt fiziski aktīvs gandrīz katru dienu;
○ Es varu lūgt savus vecākus vai citus pieaugušos kopā ar mani
iesaistīties fiziskās aktivitātēs;

○ Gandrīz katru dienu savā brīvajā laikā es izvēlos būt fiziski aktīvs, pat,
ja man ir iespēja skatīties televizoru vai spēlēt datorspēles (sēžot);

○ Es varu būt aktīvs gandrīz katru dienu, pat tad, ja ārā ir ļoti karsti vai
auksti;

○ Gandrīz katru dienu es varu būt fiziski aktīvs ar savu labāko
draugu/draudzeni;

○ Es varu būt fiziski aktīvs arī mājās;
○ Es varu būt aktīvs, jo es zinu, kā to darīt;
○ Gandrīz katru dienu savā brīvajā laikā es varu būt fiziski aktīvs,
neatkarīgi no tā, cik aizņemta ir mana diena.
Pievērsiet uzmanību jautājumiem, kas ir novērtēti ar 3 punktiem vai zemāk!
Mēģiniet saprast, kāpēc tiem ir dots tāds novērtējums! Vai iespējams kaut ko
darīt, lai novērtējums kļūtu augstāks?
Patika pret fiziskajām
aktivitātēm un skolas
sporta nodarbībām:
Atklāj, vai sporta
aktivitātes patīk, tajās ir
panākumi un
izaicinājums
(12. atsauce).

Novērtējiet šādus PACES (Physical Activity Enjoyment Scale jeb fiziskās
aktivitātes patikas skala) apgalvojumus 5 punktu skalā, kurā 1 nozīmē
negatīvu apgalvojumu un 5 nozīmē pozitīvu apgalvojumu (piemēram, ja
konkrētā aktivitāte jūs patiesi interesē, jūs pirmo jautājumu novērtējat ar 5,
bet, ja no otras puses,- tā jūs garlaiko, tad – 1 vai 2).
Kad es esmu fiziski aktīvs:

○
○
○
○
○
○
○

Man ir garlaicīgi...man ir interesanti;
Man nepatīk...man patīk;
Nav jautri...ir jautri;
Jūtos nomākts...jūtos priecīgs;
Tās laikā jūtos fiziski slikti...tās laikā jūtos fiziski labi;
Nerodas sasnieguma izjūta...rodas sasnieguma izjūta;
Es labāk darītu kaut ko citu...Es negribētu darīt neko citu.

Pievērsiet uzmanību jautājumiem, kas ir novērtēti ar 3 punktiem vai zemāk!
Mēģiniet saprast, kāpēc tiem ir dots tāds novērtējums! Vai iespējams kaut ko
darīt, lai novērtējums kļūtu augstāks? Piemēram, mainīt aktivitātes veidu,
samazināt/palielināt intensitāti, u.tml.

METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM

23 | 40

Fizisko aktivitāšu
sociālais atbalsts:
Raksturo draugu
pozitīvo ietekmi uz šo
pieredzi (18.,
25. atsauce).

Lūdzu novērtējiet (1 – nekad, 2 – reti, 3 – dažreiz, 4 – bieži, 5 – ļoti bieži), cik
bieži jūsu ģimenes locekļi (vecāki, brāļi vai māsas, radinieki vai kāds cits, kas
dzīvo jūsu ģimenē) vai jūsu draugi (klasesbiedri, kaimiņi vai paziņas) ir teikuši
vai darījuši šādas lietas!
Pēdējo trīs mēnešu laikā mana ģimene vai draugi:

○ Iesaistījās ar mani fiziskās aktivitātēs;
○ Piedāvāja man iesaistīties fiziskās aktivitātēs;
○ Draudzīgi atgādināja man iesaistīties fiziskās aktivitātēs (“Vai tu
šovakar iesi uz treniņu?”);

○ Iedrošināja mani turpināt iesākto fizisko aktivitāšu programmu;
○ Mainīja savus plānus, lai mēs kopā varētu iesaistīties fiziskās
aktivitātēs;

○
○
○
○
○

Pārrunāja ar mani fiziskas aktivitātes;
Ieplānoja fiziskas aktivitātes izklaidējoša brauciena laikā;
Palīdzēja izplānot fiziskas aktivitātes;
Lūdza idejas, kā iesaistīties fiziskās aktivitātēs;
Runāja par to, cik ļoti viņiem patīk fiziskas aktivitātes.

Pievērsiet uzmanību jautājumiem, kas ir novērtēti ar 3 punktiem vai zemāk!
Mēģiniet saprast, kāpēc tiem ir dots tāds novērtējums! Vai iespējams kaut ko
darīt, lai novērtējums kļūtu augstāks?

Vienaudžu novērtējums ir būtiska fizisko, kognitīvo un sociālo prasmju attīstīšanas daļa.
Analizējot citu sniegumu, pusaudži var koncentrēties uz galvenajiem prasmes aspektiem, kas
pastiprina viņu pašu mācību procesu. Lai vienaudži varētu viens otru novērtēt, bērniem jāstrādā
pāros vai nelielās grupās, kurās analizē viens otra sniegumu.
Sporta instruktors vai kvalificēts pieaugušais var veikt arī formālu novērtējumu, par pamatu
izmantojot iepriekš minētās aptaujas. Sporta instruktoram jāsniedz informācija un citi norādījumi,
kā katrs bērns var uzlabot savu sniegumu; individuāli ieteikumi un atgriezeniskā saite.
Novērtējuma modelis sastāv no četrām daļām:

○
○
○
○

ieguldījums (personāla ieguldītais laiks, nauda, telpas, nodrošinājums);
aktivitātes (sporta profesionāļu apmācība, treniņa nodarbību vadīšana);
iznākums (bērnu apmierinātība ar aktivitātēm);
rezultāti (īstermiņa/ilgtermiņa; izpratne, uzlabojušās zināšanas, uzlabojušies psiholoģiskie
indikatori, pastiprināta uzvedības maiņa, fiziskās aktivitātes uzvedības pieaugums, riska
faktoru samazinājums, attieksme).

7. NORĀDĪJUMI SPORTA INSTRUKTORIEM
Motivācija
Pusaudža vecums ir personiskās attīstības posms, ko raksturo visstraujākās fiziskās un
psiholoģiskās pārmaiņas. Šajā laikā izveidotajiem uzvedības modeļiem, visticamāk, būs ilgstoša
ietekme uz bērna nākotnes veselību un labsajūtu. Ģimenei, skolai un sabiedrībai kopumā ir
kritiska nozīme, lai palīdzētu viņiem pieņemt pozitīvus lēmumus.
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Ieradums būt ﬁziski aktīvam pozitīvi ietekmē gan veselību, gan psiholoģisko labsajūtu. Komandu
sports tiek uzskatīts par īpaši labvēlīgu, jo tas veicina draudzību, solidaritāti un godīgu spēli, palīdz
apgūt darbu komandā, pašdisciplīnu, uzticību, cieņu pret citiem, vadību un prasmes tikt galā ar
dažādām situācijām.
Samazinot ﬁzisko aktivitāšu radītās sociālās bailes un bažas, bērni un pusaudži sportā rod
prieku un pozitīvas asociācijas. Pētnieki ir nodeﬁnējuši 10 “baušļus” (4. tabula; skat. zemāk), ar
kuru palīdzību vecāki savus bērnus var motivēt ﬁziskām aktivitātēm, vienlaikus mazinot
negatīvās asociācijas, kas pusaudžiem varētu rasties saistībā ar sporta aktivitātēm (37. atsauce).
4. tabula. Veisa (Weiss) 10 “baušļi” motivēšanai ﬁziskām aktivitātēm.
Nr.

Bauslis

Apraksts

1

Prasmes

Koncentrēties uz prasmju mācīšanu un praksi, nevis sacensību.

2

Pielāgošana

Pielāgot prasmes un aktivitātes, lai veicinātu progresu.

3

Gaidas/prasības

Gaidām/prasībām jābūt reālistiskām un individualizētām.

4

Demonstrēšana

Demonstrēt un izmantot “parādi un pastāsti” pieeju.

5

Iedrošināšana

Pamanīt, kad jaunieši kaut ko dara pareizi, izteikt uzslavu un iedrošināt
viņus.

6

Vide

Mazināt jauniešu bailes
pretimnākošu un drošu vidi.

7

“KISS”

Ievērot “KISS” principu (Keep Instructions Short and Simple - norādījumiem
jābūt īsiem un vienkāršiem).

8

Entuziasms

Personiskais entuziasms – tas ātri ”pielīp”.

9

Paraugs

Veidot raksturu, esot veselīguma un sportiskuma paraugam.

10

Patstāvība

Ļaut bērniem izdarīt izvēles, iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā.

izmēģināt

savas

prasmes,

nodrošinot

Citi aspekti, ko vērts ņemt vērā, iesaistot pusaudžus sportā:

○
○

Iesaisti ﬁziskajās aktivitātēs ir būtiski veicināt pēc iespējas agrākā vecumā;
Apsveriet vecumam tipiskas ﬁziskās aktivitātes uzvedības – mudiniet mazākus bērnus
saglabāt savu augsto ﬁziskās aktivitātes līmeni un motivējiet pusaudžus vairāk iesaistīties
ﬁziskajās aktivitātēs!;

○

Piedāvājiet dažādas vecumam atbilstošas ﬁziskās aktivitātes, tādā veidā nodrošinot, ka
pusaudzis pamēģina dažādus sporta veidus un atrod sev piemērotāko!;

○

Lai veicinātu komandu sportu, izvērtējiet veidus, kā padarīt to pievilcīgāku, piemēram,
uzaiciniet slavenu sportistu pastāstīt par konkrēto sporta veidu un ar bērniem draudzības
spēli uzspēlēt!;

○

Ņemiet vērā ne tikai pusaudžu ﬁzioloģiju, bet arī viņu psiholoģiju! Izvirziet vecumam
atbilstošus reālistiskus snieguma standartus! Jaunākiem pusaudžiem akcentējiet
piedalīšanos, iedrošiniet, uzslavējot par labiem centieniem! Vecākus pusaudžus sāciet
iepazīstināt ar komandas stratēģijām un sacensību!;

○

Nosakiet vecumam atbilstošus stimulus! Iespēja priecāties, biedroties un pieaugušo
atzinīgs novērtējums motivē jaunākus bērnus, bet pusaudžus – iespēja izrādīt paškontroli,
uzlabot ķermeņa formu un kontrolēt stresu;
METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM

25 | 40

○

Izdomājiet veidus, kā padarīt treniņu interesantāku un pievilcīgāku, lai noturētu pusaudžu
interesi!

Bieži vien bērniem ar lieko svaru ﬁziskās spējas un izturība ir mazāk attīstītas, kā rezultātā viņi
mazāk iesaistās ﬁziskās aktivitātēs, lai gan viņiem tās ir nepieciešamas vēl vairāk nekā bērniem ar
atbilstošu svaru.
Iesaistot sportā pusaudžus ar lieko svaru, jāņem vērā šādi aspekti:

○

Respektējiet privātumu, cieniet pusaudžus ar lieko svaru kā indivīdus, nesalīdziniet vai
nepretstatiet viņus!;

○

Vienmēr sniedziet pozitīvu un konstruktīvu atgriezenisko saiti un iedrošinājumus!
Neakcentējiet svara samazinājumu kā panākumu atslēgu, bet uzsveriet veselīgus
ieradumus, ﬁzisko sagatavotību, enerģijas pieaugumu!;

○
○

Ieplānojiet vismaz 10 minūšu ilgu, pakāpenisku iesildīšanos ar mazāk intensīvu aktivitāti!;
Paredziet pārtraukumus atpūtai no aktivitātēm; pārliecinieties, ka pusaudži dzer ūdeni
nepieciešamā daudzumā!;

○

Pārliecinieties, ka vingrinājumi tiek veikti pareizi, lai samazinātu savainošanās risku;
izvairieties no atkārtotiem augstas intensitātes vingrinājumiem (skriešana, lēkšana,
aerobika, lēkšana ar lecamauklu)!

Sociāli kognitīvā teorija uzskata, ka uzvedības dzinulis ir tālredzība, tādēļ uzvedības maiņas
priekšnosacījums ir mērķu izvirzīšana. Šo teoriju var pielietot, lai pusaudžiem palīdzētu zaudēt
svaru, izvirzot atbilstošus mērķus un atalgojot sasniegumus (39. atsauce). Veiksmīgi izvirzīti mērķi
būs īstermiņa, sasniedzami un pieﬁksējami; tie koncentrēsies uz pozitīvām aktivitātēm, nevis uz
ierobežojošiem pasākumiem. Piemēram, pusaudzim iknedēļas mērķis varētu būt pusstundu
ilgāks treniņš un pusstundu īsāks laiks pie televizora katru dienu. Lai veicinātu sekmīgu iznākumu,
ikdienas aktivitātes pašam jāpieﬁksē un jāpārrauga. Mērķu izvirzīšana ir pierādīta stratēģija
pašefektivitātes uzlabošanai, kas savukārt ir cieši saistīta ar apņēmību – būtiska iezīme, lai
panāktu svara samazinājumu (39. atsauce). TRIKS principa mērķu deﬁnēšanas vadlīnijas
(5. tabula) palīdzēs motivēt pusaudžus veiksmīgi uzturēt veselīgu dzīvesveidu (39. atsauce).
5. tabula. Mērķu deﬁnēšana atbilstoši TRIKS principam.
Burts

Termins

Apraksts
Konkrētu termiņu noteikšana mērķa sasniegšanai darbojas kā motivējošs

T

Terminēts

R

Reālistisks

Mērķim jābūt izaicinošam, bet vienlaikus – reāli sasniedzamam.

I

Izmērāms

Mērķim jābūt izaicinošam un izmērāmam.

K

Konkrēts

Mērķim jāformulē konkrēts sagaidāmais snieguma līmenis.

S

Sasniedzams

Mērķim jābūt tieši saistītam ar vēlamo sniegumu.

faktors.

Veselīgu paradumu attīstīšanas un patikas pret ﬁziskām aktivitātēm sākums ir meklējams
ģimenē. Tādēļ pusaudžu iedrošināšanā uz ﬁziskām aktivitātēm būtiska ir pozitīvu attiecību
veidošana ar vecākiem.
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○

Vecāki ir paraugs bērniem, tādēļ ir svarīgi, ka vecāki zina par fiziskās aktivitātes pozitīvo
ietekmi uz viņu dzīvi, kā arī potenciālo izglītojošo ietekmi uz viņu bērnu uzvedības
izmaiņām. Mudiniet koncentrēties uz veselīgu dzīvesveidu, iesakiet kopīgas ģimenes
aktivitātes, piemēram, pastaigas, riteņbraukšanu vai peldēšanu, runājiet ar vecākiem,
kuriem ir negatīvas atmiņas par fizkultūras stundām no sava skolas laika!;

○

Organizējiet kopīgus vecāku un bērnu pasākumus ar nelielām sacensībām (piemēram,
vecāki pret bērniem vai zēni pret meitenēm), tādējādi demonstrējot, ka kopējas fiziskās
aktivitātes var būt jautras un noderīgas!;

○
○

Iesaistiet vecākus kā brīvprātīgos pasākumos vai kluba ikdienas aktivitāšu organizēšanā!;
Mudiniet vecākus priecāties par savu bērnu maziem un lieliem sasniegumiem, atbalstiet
bērnus, ja ir piedzīvots zaudējums, un veiciniet koncentrēšanos uz pašām aktivitātēm,
nevis tikai uz rezultātu!

Sporta programma – plānošana, īstenošana un atgriezeniskā saite
Kad pusaudzis ir motivēts iesaistīties fiziskās aktivitātēs, nākamais kritiskais solis, lai saglabātu
viņa/viņas interesi un iesaisti, ir izvēlēties atbilstošas sporta programmas plānošanas un
īstenošanas stratēģijas. Daži aspekti, ko paturēt prātā, ir:

○

labākais veids, kā veidot veselību veicinošu fizisko sagatavotību, ir sākt ar rehabilitācijas
līmeņa fiziskajām aktivitātēm. Ja pamats būs ielikts, nākamo fizisko aktivitāšu līmeni bērni
sasniegs, būdami stiprāki un pārliecinātāki par savām spējām. Tomēr centieniem sasniegt
augstāku fiziskās sagatavotības līmeni jābūt personiskai izvēlei, nevis skolotāja, trenera vai
vecāku uzspiestai;

○

ierosiniet spēles, kurās ikviens var paaugstināt savu prasmju līmeni! Treniņa uzdevumiem
jāatbilst augstākajam pusaudžu spēju līmenim. Pārāk grūti uzdevumi var mazināt interesi,
bet pārāk vieglu uzdevumu rezultātā netiks gūtas jaunas prasmes un spēlētāji trenēs tikai
jau esošās iemaņas. Panākumu brīži ir drošs veids, kā nodrošināt, lai bērni, kuriem ne
sevišķi patīk sports, tajā arvien vairāk iesaistās un vairo pašapziņu;

○

bērniem nevajadzētu dot iespēju pašiem izvēlēties savus komandas biedrus, jo pastāv
risks, ka nebūs vēlēšanās iesaistīt bērnus, kuri pēc dabas nav atlētiski, vai tos iesaistīs kā
pēdējos. Vienkāršs veids, kā atrisināt šo problēmu un nodrošināt, ka visi jūtas līdzvērtīgi, ir
– komandas sastādīt trenerim. Iespēju robežās veidojiet līdzvērtīgas grupas!;

○

pirms jaunas aktivitātes uzsākšanas, pārrunājiet ar bērniem drošības noteikumus –
vienmēr nodrošiniet atbilstošu aktivitātes uzraudzību!;

○

pārliecinieties, ka bērni pirms fiziskās aktivitātes kārtīgi iesildās! Pievērsiet uzmanību, kad
bērni nogurst, un attiecīgi nomainiet aktivitāti! Pārliecinieties, ka bērniem ir aktivitātei
atbilstošs sporta apģērbs un apavi, jo tas palīdz izvairīties no traumām un negadījumiem!;

○

izvēlieties grupas spējām atbilstošu inventāru! Aktivitāšu zonu organizējiet tā, lai starp
bērniem, grupām un šķēršļiem (žogi, stabi, tīkli, tvertnes, sienas u.tml.) ir pietiekami daudz
vietas! Uzmanīgi pārbaudiet, vai sporta laukuma virsma ir atbilstoša – slapja zāle, smilšaina
virsma, ieplaisājis segums un pulētas grīdas var būt ļoti bīstamas aktivitātēm, kas ir
saistītas ar bērnu pārvietošanos un strauju kustības virziena maiņu!;
METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM
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○

sporta instruktoram pusaudži jāmudina veselību veicinošu fizisko sagatavotību attiecināt
uz visu ķermeni, jo koncentrēšanās tikai uz atsevišķām muskuļu grupām un pārējo
atstāšana novārtā var veicināt uzņēmību pret traumām. Piemēram, koncentrējoties tikai uz
kāju spēku un lokanību, kad tiek spēlēta spēle, kurā tiek izmantotas arī rokas, piemēram,
handbolā, var gūt plecu un muguras traumas;

○

jaunajiem spēlētājiem jāsaprot, ka zaudējums treniņā vai sacensībās ir dabiska lieta un
daļa no trenēšanās un prasmju uzlabošanas procesa. Panākumi ir ne tikai uzvara
sacensībās, bet arī uzdevumu izpildīšana un šķēršļu pārvarēšana, lai sasniegtu ilgtermiņa
mērķus;

○

esiet labā fiziskā formā! Ja jūs vēlaties, lai pusaudži rūpētos par savu veselību un būtu labā
fiziskā formā, jums jārāda piemērs. Apsveriet iespējas trenēties skolā, lai demonstrētu
bērniem, kā jūs rūpējaties par savu ķermeni un kā tas jums sagādā prieku! Bērni jūs cienīs
vēl vairāk!

6. tabulā ir detalizēti aprakstīta pieeja, kā sastādīt sporta programmu, balstoties uz pusaudžu
fiziskās sagatavotības pakāpi un mērķiem. Ir trīs galvenie veselību veicinošas fiziskās
sagatavotības līmeņi:

○

Rehabilitācija – zemākais fiziskās sagatavotības līmenis, kas ir nepieciešams, lai veselības
uzlabojumi būtu iespējami;

○

Pamata fiziskā sagatavotība – fiziskās sagatavotības līmenis, kas ir nepieciešams, lai
optimāli izbaudītu atpūtas sportu, aktivitātes un labu veselību;

○

Sportiskais sniegums – fiziskās sagatavotības līmenis, kas ir nepieciešams, lai gūtu
panākumus augsta līmeņa sporta sacensībās.

METODOLOĢISKĀ ROKASGRĀMATA SPORTA INSTRUKTORIEM
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6. tabula. Sporta programmas paraugs darbam ar pusaudžiem, tostarp,- pusaudžiem ar lieko svaru.

Programmas punkti

Sporta instruktora
darbības

Dalībnieka fiziskās sagatavotības līmenis
(3 veselību veicinošas fiziskās sagatavotības līmeņi)
Rehabilitācija

Pamata fiziskā

Sportiskais

sagatavotība

sniegums

Plānot mācību procesu
un sagaidāmos
rezultātus.

Zemākais fiziskās

Cieši strādāt ar
bērniem. Plānot, kā
sasniegt mācību
rezultātus reālistiskā
termiņā.

nepieciešams, lai

Fiziskās
sagatavotības
līmenis, kas ir
nepieciešams, lai
optimāli izbaudītu
atpūtas sportu,
aktivitātes un labu
veselību.

Komentāri

1. MĒRĶIS:
Bērnus ar lieko svaru
iesaistīt sporta
aktivitātēs, nodrošinot
ērtu, patīkamu un
izglītojošu vidi, lai:

○

paaugstinātu
fiziskās aktivitātes
līmeni;

○

uzlabotu fizisko
sagatavotību;

○

uzlabotu zināšanas
par fizisko

sagatavotības
līmenis, kas ir
būtu iespējami
veselības
uzlabojumi.

Fiziskās
sagatavotības
līmenis, kas ir
nepieciešams, lai
gūtu panākumus
augsta līmeņa
sporta sacensībās.

sagatavotību;

○

attīstītu
personiskās
īpašības un
prasmes.

2. UZDEVUMI
Psihomotorās prasmes:
2.1. Attīstīt fiziskās
prasmes dažādās brīvā

Motivēt un izvirzīt
mācību mērķus
(katram uzdevumam
noteikt sarežģītības
līmeni). Iesaistīt bērnus
mērķu izvirzīšanā.

Iemācīties
trenēties un to
izbaudīt.

Iemācīties izvirzīt
reālistiskus
personiskos
mērķus.

Iemācīties sastādīt
personisko
programmu.

Definēt pamattēmas, piemēram,
iesildīšanās un atsildīšanās, veselīgs
uzturs.
Sniedziet bērniem jaunāko
informāciju par specifiskiem
treniņiem, minot mājaslapas,
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laika un sporta
aktivitātēs.

grāmatas, žurnālus un citus
atbilstošus informācijas avotus!
Informāciju apkopotā veidā var
izdalīt arī vecākiem.

Kognitīvās prasmes:
2.2. Attīstīt kognitīvās
prasmes – kritisko
domāšanu, lēmumu
pieņemšanu (piemēram,
saprast fiziskās
sagatavotības konceptus
un personisko mērķu
izvirzīšanu).
2.3. Attīstīt
problēmrisināšanas
prasmes (piemēram,
risināt problēmas,
analizējot to iemeslus un
potenciālos
atrisinājumus).
2.4. Attīstīt
pašnovērtējuma
prasmes (piemēram,
atbilstoši novērtēt savu
līdzdalības līmeni).

Katrā jomā izvirzīt
atsevišķus uzdevumus:

○

psihomotorās
prasmes;

○

kognitīvās
prasmes;

○

emocionālās un
sociālās prasmes.

Saprast līdzdalības
un fiziskās
aktivitātes radītos
sociālos
ieguvumus.
Uztvert fizisko
aktivitāti kā
pašizpausmes
veidu.
Izveidot
personiskos
paradumus.
Izvēlēties savas
aktivitātes.

Saprast, ka
panākumi fiziskās
aktivitātēs veicina
atzinību no
vienaudžiem.

Saprast, ka fiziskā
aktivitāte var radīt
pozitīvu sociālu vidi
aktivitātēm ar
citiem.

Attīstīt
problēmrisināšanas
prasmes.

Attīstīt kognitīvās
prasmes – kritisko
domāšanu un
lēmumu
pieņemšanu
nestandarta
situācijās.

Attīstīt
pašnovērtējuma
prasmes.

Emocionālās prasmes:
2.5. Attīstīt pašapziņu,
pārliecību un pozitīvu
sociālo uzvedību, kas
palīdz pieņemt lēmumus
par labu veselīgam
dzīvesveidam

Uzlabot disciplīnu,
paškontroli
(kontrolēt
emocijas, agresīvu
uzvedību).

Attīstīt piederības
izjūtu komandai,
uzlabot sociālās un
sadarbības
prasmes.

Uzlabot
pašefektivitāti,
attīstīt atbildības
izjūtu, neatkarību
un komandas
darbu.
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(piemēram, demonstrēt
personisko un sociālo
uzvedību fizisko
aktivitāšu vidē).
Sociālās prasmes:
2.6. Uzlabot sociālās
prasmes (piemēram,
draudzīgi un droši
piedalīties dažādās
fiziskās aktivitātēs,
uzvesties kā komandas
biedram).

Mācīt atbilstošu
mācību vielu un
nodrošināt produktīvu
mācību vidi (aprakstīt
procesu, metodes un
stratēģijas, atbalstošās
teorijas, prasmes).
3. ĪSTENOŠANA

Mudināt bērnus
uzņemties atbildību
par savu veselību
veicinošu fizisko
sagatavotību.
Ļaut bērniem pašiem
plānot un realizēt savas
sporta programmas.

Regulāri trenēties.
Sagatavot un
nodemonstrēt 5
līdz 7 iesildīšanās
un stiepšanās
vingrinājumus.

Sasniegt noteiktu
fiziskās
sagatavotības
līmeni.
Sagatavot un
nodemonstrēt
aerobos, lokanības
un muskuļu spēka
attīstīšanas
vingrinājumus,
u.tml.

Attīstiet pamatprasmes, kas
pusaudžiem ļauj justies
kompetentiem un pārliecinātiem
fizisko aktivitāšu laikā!

Personiskās
trenēšanās modeļi.
Sagatavot un ieviest
fiziskās
sagatavotības
programmu.

Izmantojiet daudzveidīgas aktivitātes,
ļaujot pusaudžiem pielietot savas
prasmes dažādās vidēs, nestandarta
situācijās!
Attiecieties pret ķermeni kā vienu
veselumu, nodarbinot dažādas
muskuļu grupas!
Katru treniņu papildiniet ar spēka,
izturības un lokanības
vingrinājumiem!
Tiklīdz uzlabojas dalībnieka
kardiovaskulārā sistēma un muskuļu
izturība, paaugstiniet treniņa
intensitātes līmeni!
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Iesildīšanās

Pirmās pāris (5-8)
minūtes sākt
lēnām. Ieteicams
aktīvi soļot, nevis
skriet.
Mērenas
intensitātes treniņi
bez slodzes uz
locītavām.

Lēna skriešana,
staipīšanās,
mērenas
intensitātes
vingrinājumi.

Lēna skriešana,
staipīšanās,
mērenas
intensitātes
vingrinājumi.

Iesildīšanās ir atkarīga no apkārtējās
vides, laika apstākļiem, bērnu fiziskās
sagatavotības līmeņa, u.tml.

Soļošana, riteņbraukšana,
peldēšana, slidošana, kāpšana pa
kāpnēm, futbols, basketbols,
rokasbumba, florbols, distanču
slēpošana.
Fokuss uz atsevišķām

Biežums: 3 reizes
nedēļā.

fiziskās sagatavotības
komponentēm: muskuļu

Aerobais treniņš

spēks un izturība,

(kardiovaskulārās

lokanība un

aktivitātes)

kardiovaskulārās

Intensitāte: 40-50%
no maksimālā
pulsa.
Ilgums: kopā 30
min. dienā.

aktivitātes.

3-5 reizes nedēļā,
50-65% no
maksimālās
piepūles (pulsa), 40
līdz 60 min. dienā.

5-6 reizes nedēļā,
65-90% no
maksimālās
piepūles, 60 līdz 120
min. dienā.

Uz fizisko sagatavotību balstītas
spēles un vietējās līgas.
Treniņu programmas, skriešana,
aerobika, vietējās pašvaldības
organizētas sporta aktivitātes.
Soļošana un riteņbraukšana pa
kalnainām vietām, kas paātrina un
palēnina sirdsdarbību.
Pievienojiet aerobo treniņu,
izmantojiet skrejceliņu, eliptisko
trenažieri, airēšanas trenažieri,
velotrenažieri!

Muskuļu spēks un
izturība

2 - 3 reizes nedēļā,
starp treniņiem
izlaist vienu dienu.
Intensitātei jābūt
ļoti vieglai, mazāk
nekā 30 – 40% no

3 – 4 reizes nedēļā,
noslogot ķermeņa
augšējo un apakšējo
daļu. Viegla līdz
mērena intensitāte,
40 – 60% no

4 – 5 reizes nedēļā,
treniņa aktivitātes
atbilstoši
konkrētajam sporta
veidam. Slodzes
piemērošana

Iemāciet bērniem, ka visgrūtākais ir
pakāpeniska treniņa intensitātes
palielināšana!
Iesācēji mēdz nepamanīt, ka viņi
pārcenšanas, bet tas var radīt
traumas. Lai izvairītos no traumām,
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maksimālās
piepūles. 1 – 2
ciklus atkārtot 6
līdz 12 reizes.

maksimālās
piepūles. 1 – 3 ciklus
atkārtot 6 līdz 15
reizes.

atbilstoši
konkrētajam sporta
veidam. 3 – 5 ciklus
atkārtot 5 līdz 20
reizes.

palielinot intensitāti, jāsamazina
apjoms.
Lai stiprinātu muskuļus, intensitāte
jāpalielina, izmantojot smagākus
svarus un samazinot atkārtošanas
reizes.
Lai muskuļi kļūtu izturīgāki,
intensitāte jāpalielina, izmantojot
vieglākus svarus un palielinot
atkārtošanas reizes.
Pievērsiet īpašu uzmanību dalībnieku
vecumam, attīstības pakāpei,
spējām, briedumam, pieredzei un
fiziskās sagatavotības līmenim!
Pārliecinieties, ka visas galvenās
muskuļu grupas ir vienlīdzīgi un
sabalansēti noslogotas, lai
nodrošinātu treniņu visam
ķermenim!

Lokanība

Pirms un pēc katra
treniņa (vismaz 3
reizes nedēļā).
Jāpanāk viegls
muskuļu
saspringums un
neliela
diskomforta izjūta.
Pildīt 10 – 15 sek.,
2 reizes bez
pārtraukuma.

Pirms un pēc katra
treniņa (katru
dienu).

Pirms un pēc katra
treniņa.

Jāpanāk viegls

Jāpanāk viegls

muskuļu
saspringums un
neliela diskomforta
izjūta.

muskuļu
saspringums un
neliela diskomforta
izjūta atbilstoši

Pildīt 10 – 15 sek.,

līmenim konkrētajā

3 reizes bez

sporta veidā.

Visa ķermeņa iesildīšana, piemēram,
soļošana, skriešana vai treniņš uz
velotrenažiera pirms jebkādiem
lokanības vingrinājumiem. Parasti
pietiek ar piecām minūtēm, tomēr
jāņem vērā dalībnieka vecums un
fiziskās sagatavotības līmenis.

pārtraukuma.
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Atsildīšanās

4. MĀCĪBU REZULTĀTI
UN VĒRTĒŠANAS
KRITĒRIJI

Pārbaudīt un novērtēt
progresu (saskaņā ar
vēlamajiem
rezultātiem) un sniegt
konstruktīvu
atgriezenisko saiti.
Iesaistīt bērnus
vienaudžu un pašu
snieguma
novērtēšanas procesā.

Soļošana/lēna
skriešana,
stiepšanās.

Patīk piedalīties un
mācās jaunas
fiziskas aktivitātes.

Stiepšanās/joga.

Atbilst veselību
veicinošas fiziskās
sagatavotības
kritērijiem.

Stiepšanās/joga.

Pārbauda savu
fizisko sagatavotību.
Interpretē
pārbaudes
rezultātus.
Plāno programmu.

4.1. Zināšanas
Kritērijs: Apgūt un
pielietot zināšanas par
fizisko sagatavotību, kā
pielietot fiziskās
prasmes (piemēram,
pielietot kustību
konceptus un principus
motoro prasmju
apgūšanā un
attīstīšanā).

Saprast un
pielietot
sarežģītākas
kustības un spēles
stratēģijas.

Identificēt būtiskus
sarežģītāku kustību
prasmju elementus.

Ik pa laikam
piedalīties brīvā
laika fiziskās
aktivitātēs.

Regulāri piedalīties
dažādās
strukturētās/
koordinētās
aktivitātēs.

Saprast un pielietot
sarežģītākas
zināšanas par
konkrēto sporta
disciplīnu.

4.2. Praktiskās spējas
Kritērijs: Regulāri
piedalīties veselību
veicinošās ārpusklases
fiziskajās aktivitātēs
(piemēram, regulāri
piedalīties aktivitātē
vismaz deviņas nedēļas).

Ir sekmīgs skolas
handbola
komandas
dalībnieks.
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Kritērijs: labas prasmes
dažos kustību veidos
(piemēram, iegūtas
pamata fiziskās prasmes
aktivitātes – spēles
kontekstā u.tml.).
4.3. Kompetence
Kritērijs: Plānot un
attīstīt atbilstošu fiziskās
sagatavotības
programmu.

5. PUSAUDŽU
PATSTĀVĪGAIS DARBS
UN PĀRBAUDĪJUMI
(piemēram, attīstīt un
pielietot personisko
treniņa plānu un
uzraudzības sistēmu).

Mudināt izveidot
personisko treniņa
plānu.

Ar prieku
piedalīties dažādās
fiziskās aktivitātēs.

Apgūtas visas
pamata fiziskās
prasmes, stratēģijas
un standarta
situāciju noteikumi.

Apgūtas visas
pamata fiziskās
prasmes, stratēģijas
un nestandarta
situāciju noteikumi.

Pareizi identificēt
atbilstošus fiziskās
sagatavotības
elementu
vērtēšanas
paņēmienus.

Pareizi novērtēt
fiziskās
sagatavotības
līmeni, kas
aprakstīts
informācijā par
novērtēšanu.

Atbilstoši pielietot
trenēšanās un
attīstības principus,
lai uzlabotu
veikuma līmeni
atsevišķos fiziskās
sagatavotības
elementos.

Izveidot
personisko
veselības
uzlabošanas
plānu, kas ietver
fiziskās aktivitātes,
pareizu uzturu un
samazināta riska
uzvedību.

Piemērot un īstenot
personisko treniņa
plānu, lai uzturētu
aktīvu dzīvesveidu.

Attīstīt personisko
treniņa plānu, lai
tajā iekļautu
ikdienas dzīves
aktivitātes.
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Tautas sporta veicināšana
Fiziskā aktivitāte ir viens no būtiskākajiem mūsu dzīves elementiem – ar sportu mēs
nodarbojamies, lai uzlabotu veselību un fizisko sagatavotību, kā arī lai piedzīvotu kopības izjūtu
un sacenstos ar konkurentiem. Tādā veidā mēs nostiprinām vairākas īpašības: iecietību,
komandas garu, taisnīguma izjūtu un rakstura stingrību. Ikviens bērns izjūt dabisku vajadzību būt
aktīvam. Tādēļ jārada nepieciešamie apstākļi, lai bērnos un jauniešos attīstītu interesi par sportu
un nostiprinātu viņu pārliecību, ka cilvēka dzīvē priekam, kustībai un sportam ir tikpat liela nozīme
kā jaunām zināšanām. Tas attīsta apdomību, apņēmību, gribasspēku, mērķtiecību, noteiktību,
spēju pieņemt ātrus lēmumus un pārvarēt bailes, pašapziņu, koncentrēšanās spēju, pašdisciplīnu,
spēju upurēties, atbildības izjūtu, u.tml. Sports un fizkultūra apmierina viņu vajadzību kustēties.
Fiziska piepūle ir nepieciešama, lai organisms pareizi attīstītos, jo tā stimulē sirdi, uzlabo asinsriti
un elpošanu, attīsta muskuļus un motoriku, kā arī novērš aptaukošanos.
Viens veids, kā palielināt dalību sportā, ir izplatīt informāciju par fizisko aktivitāšu ieguvumiem,
uzsvaru liekot uz sportu, kuru vēlaties popularizēt – handbolu, florbolu vai kādu citu (piemēram,
stāstīt, kādas muskuļu grupas tas palīdz stiprināt). Padomājiet, kā padarīt sportu par modes lietu!
Kanāli, pa kuriem šo informāciju var izplatīt, ir vidažādākie – internets un sociālie mediji, kas ir
īpaši veiksmīgi, lai sasniegtu pusaudžus, tāpat arī laikraksti un televīzija. Veiksmīgs veids, kā
sasniegt lielu cilvēku skaitu, ir iekļaut tautas sportu cita pasākuma ar lielu auditoriju programmā,
piemēram, festivālā, gadatirgū, pilsētas svētkos, sporta dienās, korporatīvos sporta pasākumos.
Skola ir viena no piemērotākajām vidēm, kurā pusaudžiem izmēģināt dažādus tautas sporta
veidus. Iekļaujot tos mācību programmā, bērni uzzinās vairāk par konkrēto sporta veidu,
piemēram, par florbolu vai handbolu, kā rezultātā viņiem var rasties interese tajā iesaistīties arī
ārpus skolas.
Būtisku lomu sporta nodarbību pievilcības nodrošināšanā “spēlē” profesionāli un kompetenti
fizkultūras skolotāji, sporta instruktori un treneri. Lai piesaistītu un uzturētu pusaudžu interesi par
sportu, svarīgi ir pazīt pusaudžus un viņu psiholoģiju, būt informētam par sporta pedagoģijas
jaunākajām tendencēm, būt motivētam ieinteresēt pusaudžus, veicināt viņu fizisko aktivitāti.
Vietējo partnerību veidošana ir vēl viens veids, kā popularizēt jūsu sporta veidu, iekļaujot to
sabiedriskos pasākumos, piedāvājot skolās un uzņēmumos. Sadarbība ar partneriem var radīt
iespējas piesaistīt arī papildu resursus, tajā skaitā,- finanšu līdzekļus no privātiem sponsoriem un
tam paredzētiem valsts un pašvaldības fondiem. Vietējā sabiedrībā pazīstamu personu – pilsētas
mērs, uzņēmuma vadītājs, sportists – iesaiste pasākumos palīdz paaugstināt šo aktivitāšu prestižu
un veicināt plašākas sabiedrības interesi par un atbalstu jūsu sporta veidam.
Piemēram, apsveriet sadarbību starp sporta klubu un skolu! Tas palīdzēs dibināt ilgtermiņa
sadarbību, kuras rezultātā tiktu nodrošināta piekļuve skolas sporta infrastruktūrai un treneriem,
kā arī sporta klubu specifiskajām zināšanām un praktiskajai pieredzei darbā ar konkrēto
komandas sportu! Cita veida sadarbības partneri var būt vietējās pašvaldības, kas var palīdzēt gan
ar piekļuvi atbilstošai infrastruktūrai, gan ar iesaisti vietējos pasākumos. Treškārt, tie var būt
uzņēmumi, kas var izveidot savas tautas sporta komandas vai kļūt par jūsu pasākuma, kluba vai
skolas komandas sponsoriem.
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Piesaistīt brīvprātīgos tautas sporta aktivitāšu organizēšanai nav vienkārši. Viens no veidiem, kā
to veicināt, ir piedāvāt viņiem kādu taustāmu labumu, piemēram, T-kreklus, pasākuma medaļas
vai citus lietderīgus apbalvojumus. Labi potenciālie brīvprātīgie ir entuziastiski un ieinteresēti
vecāki. Apsveriet iespēju organizēt sporta nometni vecākiem kopā ar bērniem, nodrošinot
vecākiem papildu aktivitātes, piemēram, lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, u.tml.!
Citi ieteikumi tautas sporta, tostarp,- florbola un handbola, popularitātes veicināšanai:

○

Organizējiet interesantus turnīrus vai nometnes, piemēram, kopā ar kaimiņvalstīm – tām
būs mazākas izmaksas un iespēja ceļot spēlētājiem dos papildu motivāciju piedalīties!;

○

Organizējiet hobija tipa turnīrus, kas ir pieejami visiem interesentiem, tajā skaitā,iesācējiem un spēlētājiem, kas šo sporta veidu izmēģina pirmo reizi, kā arī citus
“netradicionālākus” pasākumus, kas ir saistīti ar konkrēto sporta veidu!;

○

Izvietojiet reklāmas materiālus skolās, uz ielām, mājaslapās! Organizējiet bezmaksas
izmēģinājuma nodarbības, it sevišķi,- pašvaldībās, kurās jūsu sporta veids nav īpaši
populārs!;

○

Apsveriet konkrētā sporta veida federācijas iesaisti treneru tālākizglītošanā, lai nodrošinātu
labu sporta veida pasniegšanas kvalitāti!;

○

Nodrošiniet, ka ir pieejamas telpas un nepieciešamais inventārs!

Veiksmīgai tautas sporta attīstībai ir būtiska loma, lai nodrošinātu šīs rokasgrāmatas
mērķauditorijai – pusaudžiem – iespēju sasniegt PVO noteiktās fiziskās aktivitātes kvotas, kā arī
būt veseliem, priecīgiem un ar labu fizisko sagatavotību.
Lai izdodas!
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