
 
 

No 2016.gada 1.septembra līdz 2018.gada 30.novembrim 
Madonas pilsētas 1.vidusskola realizē Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

KA2 starpskolu stratēģiskās partnerības projektu 

Improving Standards 
in Teaching School Sport 

to Foster Physical, Cognitive and 
Social Development in Pupils 

“Mācību priekšmeta sports standarta pilnveidošana, attīstot 
skolēnu izziņas, sociālās, fiziskās spējas un prasmes” 

 

Partneri: 

 Wels, Austria,  

BRG Wels Wallererstraße, 
 Närpes, Finland,  

Närpes Stad Närpes högstadieskola  

 Tábor, Czech Republic,  

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o 

 Gilowice, Miedzna, Poland, 

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach  

 Madona, Latvia,  

Madonas pilsētas 1.vidusskola 

 

Projekta mērķis: 
     Projekta laikā tiks nodrošināta skolotāju apmācība sadarbībā ar profesionāliem treneriem no 
sporta klubiem un augstskolām. 
     Skolēnu apmaiņas vizītes kalpos kā līdzeklis, lai uzlabotu apmācību metodes sportā un 
pārbaudītu iegūto zināšanu un prasmju pielietojuma efektivitāti. Sportojot kopā partnervalstu 
skolēniem, tiks veicināts komandas darbs, godīga spēle, attīstot savstarpējo cieņu, respektu un 
sociālo apziņu. 
    Skolēnu grupu apmaiņas laikā, notiks sporta stundu pieredzes apmaiņa, tikšanās ar pazīstamiem 
sportistiem, diskusijas par sporta tēmām – salīdzināti komandu un individuālais sports, amatieru un 
profesionālais sports u.c. 
    Projekta laikā īpaša vērība tiks veltīta koncentrācijas, uzmanības, izturības un gribas īpašību 
attīstīšanai sporta stundās, lai veicinātu skolēnu kognitīvo spēju attīstīšanu un pilnveidošanu. 
 
 
 
 



 

Projekta gaita: 
Laiks Vieta Aktivitāte 

10.-14.okt. 2016. Gilowice (POL) Starpvalstu projekta sanāksme 

21.-25.nov. 2016. Wels(AUT) Skolotāju mācība vizīte – bumbu sporta spēles 

23.-27.janv. 2017. Madona (LAT) Skolēnu, skolotāju mācību vizīte – slēpošana 

20.-14.marts 2017. Narpes (FIN) Skolotāju mācība vizīte – hokejs 

3.-7.apr. 2017. Tabor (CZE) Skolēnu, skolotāju mācību vizīte – futbols 

12.-14.jūn. 2017. Tabor (CZE) Starpvalstu projekta sanāksme 

2.-6.okt. 2017. Gilowice (POL) Skolēnu, skolotāju mācību vizīte – peldēšana 

15.-19.janv. 2018. Narpes (FIN) Skolēnu, skolotāju mācību vizīte – hokejs, slēpošana 

12.-16.marts 2018. Madona (LAT) Skolotāju mācība vizīte – slēpošana, stundu plānu izstrāde 

16.-20.apr. 2018. Wels(AUT) Skolēnu, skolotāju mācību vizīte – bumbu sporta spēles 

 

Projekta vizīte Madonā 
No 23. līdz 27. janvārim Madonā viesojās 15 jaunieši un viņu skolotāji no Polijas, Čehijas, Somijas 
un Austrijas. 
Madonas pilsētas 1. vidusskolu pārstāvēja skolēni, kuri nodarbojas ar slēpošanu, biatlonu un 
kuriem saziņa angļu valodā nesagādā grūtības. 
Projekta ietvaros notiek divu veidu apmaiņas vizītes. Ir skolotāju apmācības vizītes, kad pedagogi 
apgūst metodes un prasmes attiecīgajos sporta veidos. Katra valsts ir atbildīga par savu sporta 
veidu projektā - Polijā ir peldēšana, Čehijā - futbols, Somijā – hokejs, Austrijā - bumbu sporta veidi 
(volejbols, basketbols, florbols u. c.), Latvijā – slēpošana. 
Otra veida vizītes ir skolēnu apmaiņas braucieni, kad kopā ar skolotāju piedalās arī jaunieši. Tad 
tiek izmēģinātas metodes, kā tās reāli darbojas, un notiek pieredzes apmaiņa. Skolotāji jau ir 
devušies braucienos uz Poliju, Austriju, savukārt Madonā notika pirmā skolēnu apmaiņas vizīte.  
Viesi dzīvoja sporta bāzes “Smeceres sils” sporta namiņos. Šeit norisinājās arī nodarbības 
slēpošanā. Viesi no Somijas bija pārsteigti par dabiskā sniega daudzumu trasē, kamēr janvāra 
beigās pie viņiem ir tikai mākslīgā sniega trases. Skolotājs no Austrijas, ieraugot skatu no namiņiem 
uz apsnigušo slēpošanas trasi meža ielokā, noteica, ka mēs dzīvojam kā paradīzē. 
Pirmdiena iesākās ar īsu ekskursiju Rīgas centrā, kam sekoja iepazīšanās ar “Smeceres sila” bāzi un 
pirmie slēpošanas soļi uz slēpēm.  
Otrdien – iepazīšanās ar skolu un īsas prezentācijas par sporta dzīvi un tradīcijām partnervalstu 
skolās. Tad sporta stunda ar skolotāju Elitu Gusarovu.  
Trešdien teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīja Madonas pilsētas 1.vidusskolas absolvents, 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas slēpošanas treneris, Dr.paed. Juris Grants. 
Ceturtdiena tika pavadīta aktīvi slēpojot. Mācību stundas vadīja skolotājs Dainis Vuškāns, vairāk 
uzmanības veltot slidsoļa tehnikai, līdzsvara, koordinācijas un izturības trenēšanai. Pēcpusdienā 
skolēniem tika piedāvātas spēles uz slēpēm. 
Skolēnu dome bija parūpējusies par atpūtas programmu skolēniem. Vakari tika pavadīti kopā ar 
Madonas pilsētas 1.vidusskolas jauniešiem – iepazīšanās vakars, diskusija par individuālo un 
komandu sportu, sporta spēļu un danču vakars. 
Piektdien projekta dalībnieki devās uz Siguldu, kur iepazinās, vēroja un aktīvi atbalstīja madoniešus 
“Fischer” slēpošanas sacensību otrajā posmā, apmeklēja Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi. 
Projekta turpinājumā aprīlī skolēni dosies uz Čehiju, rudenī - uz Poliju, nākamā gada janvārī - uz 
Somiju, noslēgums būs Austrijā. Skolotāji pie mums atbrauks vēl nākamā gada pavasarī. 
 
 


