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1. EUSAPA — ievadinformācija
Martin Kudláček
1.1. Pielāgotās fiziskās aktivitātes
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir viena no pakalpojumu sniegšanas profesionāļu
specialitātēm un akadēmisko pētījumu jomām, kura veicina personu atšķirīgo īpašību
pieľemšanu, rūpējas par labāku piekļuvi aktīva dzīvesveida un sporta iespējām un sekmē
inovatīvus risinājumus, sadarbības pakalpojumu sniegšanu un pašpārliecības veidošanas
sistēmas. Pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs ietilpst sporta izglītība, sports, rekreācija un
rehabilitācija personām ar invaliditāti, kā arī citas tām paredzētas priekšrocības (EUFAPA,
2006). Pielāgotā sporta izglītība ir salīdzinoši jauna akadēmiskā disciplīna, kaut gan tās
pirmsākumi meklējami dziļā senatnē — ap 3000. gadu p.m.ē. Senajā Ķīnā uzskatīja, ka ir ļoti
svarīgi saglabāt ķermeľa veselību, tāpēc ātri vien izgudroja vingrinājumus, kuri palīdzēja piekopt
veselīgu dzīvesveidu. No tiem ir cēlušās tādas cīľas mākslas kā kungfu, taiči un čikung.
Lielākajai daļai mācību grāmatu par pielāgoto sporta izglītību saknes meklējamas Eiropā, jo to
pamatā ir zviedru vingrošanas sistēma, kuru Zviedrijā iesāka pielāgotās sporta izglītības
pamatlicējs Pērs Henriks Lings (Per Henrik Ling (1776–1839)). Viľa vingrošanas pieeja vairāk
līdzinājās mākslas vingrošanai, nevis parastajai vingrošanai. Lings pētīja vingrošanas labvēlīgo
ietekmi uz veselību laikā, kad tā palīdzēja viľam izārstēt rokas muskuļu vājumu.
Daţiem lasītājiem noteikti ir zināms termins „pielāgotā sporta izglītība”, kurš ASV ir
visizplatītākais apzīmējums šai disciplīnai, profesijai un sniegtajiem pakalpojumiem konkrētajā
jomā. Tajā galvenokārt ietilpst tiešas mācīšanas metodes audzēkľiem ar speciālajām izglītības
vajadzībām (SIV) un atbalsta nodrošināšana vispārējās SI pedagogiem. Savukārt franču valodā
runājošajiem līderiem no Kanādas un Beļģijas, kuri 1973. gadā nodibināja Starptautisko
pielāgoto fizisko aktivitāšu federāciju (Fédération Internationale de l’Activité Physique Adaptée,
IFAPA), šajā ziľā bija plašāks redzējums, aptverot daudzas profesijas, vecuma grupas un
pakalpojumu sniegšanas vides apstākļus. IFAPA sākotnējais mērķis bija „starptautiskā mērogā
sniegt atbalstu speciālistiem, kuri darbojas pielāgoto fizisko aktivitāšu apmācības, rekreācijas,
ārstēšanas un pētniecības lauciľā”.
Tiek uzskatīts, ka 20. gs. 70. gados angļu, franču un citās romāľu valodās bija laba izpratne par
termina „pielāgošana” un „pielāgots” koncepciju. Aktivitāšu, apmācības, programmu un telpu
aprīkojuma pielāgošanas metodes daţādos avotos minētas ar tādiem apzīmējumiem kā
„koriģējošā sporta izglītība”, „koriģējošais sports”, „PSI”, „sporta terapija” un „sports
invalīdiem”. Pielāgošanas stratēģijas tika izmantotas arī tādās valstīs kā Vācija, Čehija un
Japāna, kuru valodas cēlušās no citiem vēsturiskiem avotiem un kurās šā iemesla dēļ termins
„pielāgots” netika pietiekami labi izprasts (Hutzler & Sherrill, 3. lpp.).
Hutzler & Sherrill (2007) ierosina arī izmantot konceptuālo sistēmu ICF 2001, kuru izstrādājusi
Pasaules Veselības organizācija, un savā rakstā min piemēru, kā saskaľā ar ICF 2001 īstenot
PFA kontekstu un terminoloģiju (1. tabula).
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1. tabula. Konkrēti PFA prakses piemēri katrā ICF kategorijā, plānojot pielāgotās fiziskās
aktivitātes
ICF kategorija

Dalībnieka
ieguvums

Ķermeľa uzbūve

Fiziskā
sagatavotība
labs izskats

PFA prakse

un

Veselības
pasliktināšanās
profilakse,
uzlabošana

Pakalpojuma sniedzējs;
aktivitāšu
virziens;
līmenis
PFA
speciālists;
aktivitāšu
virziens —
rehabilitācija
(Eiropas
līmenis)

Aktivitāšu
piemēri

mērķu

Svara samazināšana,
stājas
koriģēšana,
kaulu
blīvuma
palielināšana

Ķermeľa
funkcionālās
spējas

Spēja
veikt
daţādas kustības

Veselības
pasliktināšanās,
attīstība,
uzlabošana

PFA
speciālists;
virziens — rehabilitācija
(Eiropas līmenis). ASV
tās varētu būt arī
vingrošanas nodarbības

Daudzu
atjaunošana,
palielināšana,
samazināšana

kustību
spēka
svara

Ar
fiziskajām
aktivitātēm
saistīta aktivitāte
vai
uzdevuma
izpilde

Tādu uzdevumu
veikšana,
no
kuriem var gūt
labumu

Mācīšana,
trenēšana,
instruēšana

PFA
specialitātes
pedagogs,
vispārējās
sporta
izglītības
pedagogs / instruktors /
treneris
ar
papildu
zināšanām PFA jomā;
virziens —
izglītība,
rekreācija un sports

Bumbas
notveršana,
10 apļu
pieveikšana
peldēšanā,
pozīcijas
saglabāšana,
ceļa
šķērsošana, iekāpšana
autobusā

Piedalīšanās
fiziskajās
aktivitātēs savam
priekam

Iespēja iekļauties
grupā un būt par
tās
pilntiesīgu
dalībnieku

Izglītošana,
refleksija,
pašpārliecības
veidošana

PFA
speciālists
sadarbībā
ar
klases
pedagogu /
sociālo
darbinieku / psihologu /
audzēknim
nozīmīgu
tuvu cilvēku; virziens —
izglītība un rekreācija

Dalība bumbu spēlēs,
pašpārliecība,
uzľemšana vienaudţu
lokā,
vadības
uzľemšanās

Šķēršļu
novēršana,
lai
varētu sasniegt
mērķus

Atbrīvošanās no
ierobeţojumiem
vai
atteikuma
piedalīties
aktivitātēs
(vienlīdzība)

PFA prakse

PFA
profesionālis
sadarbībā ar sociālo
darbinieku / brīvprātīgu
aktīvistu tuvējā apkaimē;
virziens — rekreācija un
sports (visi līmeľi)

Sabiedrības
nostājas
maiľa,
noteikumu
izvirzīšana, normatīvo
aktu
noteikumu
izmantošana, pozitīva
rīcība

1.2 Pielāgotās fiziskās aktivitātes Eiropā
Ar pielāgoto fizisko aktivitāšu veicināšanu Eiropas līmenī nodarbojas galvenokārt Eiropas
Pielāgoto fizisko aktivitāšu federācija, kuras pirmsākumi meklējami 20 gs. 80. gados, kad Dr.
Ţans Klods Depoters (Jean-Claude DePotter) Briseles Brīvajā universitātē (Beļģijā) rīkoja
pirmo Eiropas mēroga kongresu, lai nodibinātu starptautiskās federācijas IFAPA struktūrvienību
Eiropā. Depoters kļuva arī par jaundibinātās IFAPA priekšsēdētāju (1987–1991) un ļoti aktīvi
līdzdarbojās attiecīgo studiju programmu (EMDAPA un DEUAPA) izstrādes procesā.
Turpmākajos gados bija šādi Eiropas Pielāgoto fizisko aktivitāšu pētniecības asociācijas
(EARAPA) priekšsēdētāji Eiropā: Dr. Gudruna Dolla-Tepera (Gudrun Doll-Tepper), Berlīnes
Brīvā universitāte, Vācija (1987–1993); Dr. Hermans van Kopenolle (Herman Van Coppenolle),
Lēvenas Katoļu universitāte, Beļģija (1993–2002); Dr. Marija Dinolda (Maria Dinold), Vīnes
Universitāte, Austrija (2002–2006); Ţans Klods Depoters (Jean-Claude DePotter) (2006–2010,
ar jaunu nosaukumu Eiropas Pielāgoto fizisko aktivitāšu federācija, EUFAPA). Šobrīd tās
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priekšsēdētājs ir Dr. Martins Kudlāčeks (Martin Kudláček) no Olomoucas Palacka universitātes
Čehijā.
EUFAPA ir Eiropas organizācija, kura nodarbojas ar pielāgoto fizisko aktivitāšu un sporta
zinātnes jomā gūtās pieredzes, rezultātu un jaunatklājumu veicināšanu un popularizēšanu, kā arī
ar to praktisko izmantošanu personu veselības uzlabošanai visas dzīves garumā. EUFAPA
pamatuzdevumi ir šādi: a) mudināt veidot Eiropas līmeľa sadarbību fizisko aktivitāšu jomā tā,
lai uzlabotu visu personu veselību, neskatoties uz to fiziskajām spējām; b) veicināt, stimulēt un
koordinēt zinātnisko pētniecību un pieredzes gūšanu pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) jomā visā
Eiropā, kā arī atbalstīt pētījumu rezultātu faktisku izmantošanu daţādās profesionālās prakses
jomās, piemēram, izglītībā, pielāgošanā, iekļaušanā, trenēšanā, aktīvajā atpūtā, rekreācijā un
rehabilitācijā; c) veidot zinātnisku zināšanu bāzi par pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm un
praktisko pieredzi, kas būtu visu ieinteresēto valstu un starptautisko organizāciju un institūciju
rīcībā.
EUFAPA veicina arī zinātnisko pētniecību šajā disciplīnā, publicējot rakstus Eiropas Ţurnālā par
pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm (EUJAPA) un runājot par to Eiropas kongresos (EUCAPA).
EUJAPA ir starptautisks daudzdisciplīnu ţurnāls, kuru izveidoja, lai informētu par
akadēmiskajiem pētījumiem fizisko aktivitāšu jomā personām ar speciālajām vajadzībām, kā arī
lai dalītos ar šādiem pētījumiem un stimulētu tos. Ţurnālā EUJAPA publicētajos rakstos
atspoguļots pielāgoto fizisko aktivitāšu akadēmiskās disciplīnas starpdisciplīnu raksturus,
aptverot sporta izglītību, sportu, rekreāciju, rehabilitāciju, dejošanu, sporta medicīnu un veselības
aprūpi. Šis daudzdisciplīnu ţurnāls sniedz ziľas par jaunākajiem akadēmiskajiem pētījumiem
noteiktas sabiedrības daļas fizisko aktivitāšu jomā. Pastāvīgajās rubrikās tiek publicēti
kvalitatīvās un kvantitatīvās izpētes rezultāti, praktiski piemēri, recenzijas, viedokļi, metodiskās
pamatnostādnes un redaktora sleja.
Eiropas kongresu (EUCAPA) norises vietas bija šādas.
1993. gads — Lēvena (Beļģija)
1995. gads — Lēvena (Beļģija)
1998. gads — Saloniki (Grieķija)
2001. gads — Vīne (Austrija)
2002. gads — Amjēna (Francija)
2004. gads — Dortmunde (Vācija)
2006. gads — Olomouca (Čehija)
2008. gads — Turīna (Itālija)
2010. gads — Jiveskile (Somija)
2012. gads — paredzēta Kilarnija (Īrija)
Gan visas Eiropas, gan atsevišķu valstu līmenī darbojas vairākas organizācijas, kuru uzmanības
lokā ir personu ar invaliditāti sporta izglītība un sporta aktivitātes. Visietekmīgākās no tām ir
Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, Eiropas Paraolimpiskā komiteja, Speciālā olimpiāde
starptautiskajā līmenī, IWAS, CP-ISRA, INAS-FID un IBSA. Daudzām no šīm organizācijām vai
to dalīborganizācijām valstu līmenī ir būtiska nozīme pakalpojumu sniegšanā un speciālistu
apmācīšanā, tāpēc PFA jomā ir izstrādāta vesela virkne iniciatīvu, kaut arī daudzas no tām drīzāk
ir uzskatāmas par PFA aizstāšanas iniciatīvām. Tomēr mūsu zināšanas par PFA profesijas
stāvokli Eiropā ir ļoti ierobeţotas un daudzējādā ziľā arī novecojušas (tas saistīts ar to, ka
nosacīti strauji mainās normatīvie akti un personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana Eiropā).
Turpmākajās nodaļās tiek sniegts plašāks ieskats šādās trīs PFA jomās: a) pielāgotā sporta
izglītība; b) PFA rehabilitācijas apstākļos; c) sporta PFA.
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1.3 Eiropas standarti attiecībā uz pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm
Ir pierādīts, ka sporta un fiziskās aktivitātes kopumā var palīdzēt veidot pašpārliecību visām
personām ar invaliditāti, neskatoties uz to, vai invaliditāte ir iegūta vai arī iedzimta. Tā kā ir
mainījušās sociālās paradigmas un nostāja pret personām ar invaliditāti, tās sastopas ar jauniem
sareţģījumiem. Visām attīstītajām sabiedrībām būtu jāievieš atbalsta pakalpojumi un jāveido
tīkli, kuru mērķis būtu panākt to, lai personas ar invaliditāti tiek lielākā mērā pieľemtas,
iesaistītas un iekļautas. Šīm pārmaiľām būtu jābūt ne tikai izteiktām rakstisku priekšlikumu
formā, bet arī reāli īstenotām ar iniciatīvu palīdzību. Visās ES dalībvalstīs par prioritāti būtu
jākļūst to speciālistu apmācīšanai, kuri darbojas izglītības, rekreācijas un sporta jomā gan
nodalītos, gan iekļaujošos apstākļos, jo kompetenti speciālisti (piemēram, pedagogi, treneri,
fizioterapeiti) ir viens no iekļaušanas galvenajiem elementiem (Eiropas sporta harta par sportu
visiem indivīdiem ar invaliditāti, 2001). Lai to panāktu, vajadzētu noteikt skaidras prasības par
tām iemaľām, kuras būtu jāapgūst visiem šīs jomas speciālistiem, kā arī par tām iemaľām, kuras
būtu jānodod vispārējās SI, sporta un rekreācijas speciālistiem. Šo projektu iesāka Eiropas
Pielāgoto fizisko aktivitāšu federācija, kuras viens no mērķiem skan šādi: „Mudināt veidot
Eiropas līmeľa sadarbību fizisko aktivitāšu jomā tā, lai uzlabotu visu personu veselību,
neskatoties uz to fiziskajām spējām.” Saskaľā ar publicētajiem pētījumiem sporta izglītības
pedagogiem joprojām nav īsti izdevies iekļaut bērnus ar invaliditāti vispārējā sporta izglītībā,
turklāt personas ar invaliditāti sporta aktivitātēs iesaistās ievērojami mazākā mērā nekā
vidusmēra sabiedrība.
Mūsu projekta mērķis bija veicināt lielāku sociālo iekļaušanu, izstrādājot standartus to
speciālistu apmācībai, kuri būs atbildīgi par iekļaušanu fizisko aktivitāšu jomās. Minētais atbilst
2003. gada 30. aprīļa ES dalībvalstu izglītības ministru ieteikumam (Nr. 1 par sporta izglītības
uzlabošanu bērniem, tostarp bērniem ar invaliditāti). Projekta mērķi ir šādi: a) sniegt sīku
aprakstu par profesionālajām iemaľām katrā no trim pielāgoto fizisko aktivitāšu jomām:
1) pielāgotā sporta izglītība skolās, 2) sporta PFA un 3) PFA rehabilitācijas apstākļos;
b) noskaidrot, kādas ir katras PFA jomas vajadzības visās partnervalstīs; c) noteikt akadēmiskos
standartus (iemaľas un mācību rezultātus, kas attiecas uz katru tematiku) visās trīs PFA jomās.
Šī grāmata ir viens no projekta galvenajiem rezultātiem, un tajā tiek sniegts teorētiskais pamats
tām profesionālajām iemaľām, kuras jāapgūst visiem PFA jomā strādājošajiem speciālistiem.
Grāmata sastāv no divām daļām — pirmajā daļā par EUSAPA sistēmu aplūkotas pielāgoto
fizisko aktivitāšu trīs jomas un funkcionālā diagramma, kura papildināta ar iemaľu, prasmju un
zināšanu diagrammu katrai no tām. Savukārt grāmatas otrā daļa ir veltīta paraugprakses
piemēriem pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā. Piemēri par katru no trim jomām ir iztirzāti
atsevišķi un papildināti ar videomateriālu DVD diskā.
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2. PIELĀGOTĀ SPORTA IZGLĪTĪBA SKOLĀS
(Martins Kudlāčeks (Martin Kudláček) un Aija Kļaviņa)

2.1. Izglītība Eiropā audzēkľiem ar speciālajām izglītības vajadzībām
Pēdējo 20 gadu laikā Eiropā ir būtiski mainījusies izglītības sistēma audzēkľiem ar speciālajām
izglītības vajadzībām (SIV), turklāt daţādās Eiropas valstīs situācija ir krasi atšķirīga. Audzēkľu
ar SIV mācīšanu reglamentē normatīvie akti izglītības jomā, kuri definē SIV, piemērotu izglītību
un atbalsta pakalpojumus. Turpmāk šajā nodaļā tiek aplūkotas atšķirības SIV pakalpojumos un
pielāgotajā sporta izglītībā, kuras sastopamas izvēlētās projekta partnervalstīs. Visa jaunākā
informācija par PSI jomu un atbalsta pakalpojumiem Eiropas valstīs ir atrodama EUFAPA
tīmekļa vietnē www.eufapa.eu.
Beļģija
Beļģijas normatīvajos aktos ir paredzēta speciālā izglītība bērniem un pusaudţiem, pamatojoties
uz daudzdisciplīnu novērtējumu. Speciālā izglītība audzēkľiem tiek nodrošināta, iedalot tos pēc
vienāda veida vajadzībām; audzēkľu vajadzības tiek noteiktas atbilstīgi tai invaliditātes formai,
kura viľus visvairāk ietekmē un kura atbilst kādai no astoľām grupām. Normatīvajos aktos nav
atrodams konkrēts PSI regulējums. Profesionālās sagatavošanas kurss PFA jomā tiek pasniegts
Lēvenas Katoļu universitātē.
Somija
Somijā noteikts, ka audzēkľiem speciālās izglītības vajadzības rodas tad, ja to izaugsmes,
pilnveidošanās vai mācīšanās iespējas ir ierobeţotas invaliditātes, slimības vai samazinātu darba
spēju dēļ. Audzēkľiem, kuriem vajadzīgs psiholoģiska vai sociāla rakstura atbalsts vai kuri šajā
ziľā pakļauti riskam, ir tiesības saľemt palīdzību izglītības jomā. Audzēkľiem ar nelielām
mācīšanās vai pielāgošanās grūtībām ir tiesības uz nepilna laika izglītību audzēkľiem ar
speciālajām vajadzībām, kuru apvieno ar mācībām vispārējās izglītības sistēmā. Ja audzēkni
nevar iekļaut vispārējās izglītības sistēmā viľa invaliditātes, slimības, aizkavētas attīstības,
emocionālu traucējumu vai citu iemeslu dēļ, šis audzēknis drīkst iegūt izglītību personām ar
speciālām vajadzībām. Speciālo izglītību parasti apvieno ar vispārējās izglītības sistēmu vai arī
mācības norisinās atsevišķā klases telpā vai citā vietā, kura tam ir piemērota. Pielāgoto sporta
izglītību pedagogi (bērnu aprūpes, skolu, speciālās izglītības, pamata izglītības, sporta izglītības,
pielāgoto fizisko aktivitāšu u.c. pedagogi) var sniegt, ľemot vērā audzēkľu vecumu. PFA
specialitātes pedagogus sagatavo vairākās izglītības iestādēs (piemēram, Jiveskiles Universitātē,
Vierumeki Haaga-Helia Lietišķo zinātľu universitātē).
Francija
Francijā nav tāda termina, ar kuru apzīmētu bērnus, uz kuriem attiecas īpaši pasākumi, kas
izstrādāti, pamatojoties uz speciālajām izglītības vajadzībām,— visi izmantotie termini (bērni
invalīdi, bērni ar pielāgošanās trūkumu) ir ļoti šauri definēti, saistīti ar zināmiem priekšstatiem,
un tos ir ietekmējusi vēsturiskā situācija. Saskaľā ar 2005. gada 11. februāra likumu Nr. 2005–
102 „Par vienlīdzīgām tiesībām un iespējām, iesaistīšanos un pilsonību invalīdiem” invaliditāte
tiek definēta kā jebkura veida aktivitātes ierobeţojumi vai arī nespēja pilnībā iesaistīties sociālajā
dzīvē tajā vidē, kur persona mitinās, kam par iemeslu ir pamatīgas, ilgstošas vai neatgriezeniskas
izmaiľas vienā vai vairākās fiziskajās, sensoriskajās, psihiskajās, kognitīvajās vai fiziskajās
funkcijās, vairāki invaliditātes veidi vai veselības traucējumi, kurus izraisījusi invaliditāte. PFA
speciālistiem Francijā ir zināmas priekšrocības salīdzinājumā ar to kolēģiem citās Eiropas
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valstīs, jo PFA ir skaidri reglamentēta Francijas normatīvajos aktos. Ar Veselības aizsardzības,
jaunatnes lietu, sporta un asociatīvā dzīvesveida ministrijas 2006. gada 12. oktobra dekrētu
(publicēts Oficiālajā Vēstnesī (Journal Officiel) Nr. 259, 08.11.2006., teksta Nr. 21) izsludinātā
„Sporta kodeksa” L.212–1 pants skan šādi: „Speciālists ar PFA bakalaura grādu var vadīt fizisko
aktivitāšu treniľus ar mērķi nodrošināt indivīdiem ar kustību vai psiholoģiska rakstura
traucējumiem veselības uzturēšanu, rehabilitāciju vai integrēšanu, izľemot pasākumus sporta
jomā.” Studijas PFA specialitātē tiek nodrošinātas vairākās Francijas izglītības iestādēs.
Īrija
Īrijā speciālās izglītības vajadzības attiecībā uz personām tiek definētas kā personas ierobeţotas
spējas iesaistīties izglītībā un gūt visus tās sniegtos labumus, kam par iemeslu ir ilgstoši fiziski,
sensoriskie, garīgās veselības vai mācīšanās traucējumi vai arī jebkuri citi apstākļi, kuru ietekmē
persona nespēj apgūt mācību vielu tāpat kā pārējās personas, kuras šādi apstākļi neietekmē.
Normatīvajos aktos nav tieši minēta pielāgotā sporta izglītība, taču 2004. gada „Speciālo
vajadzību izglītības likumā” (EPSEN) ir sniegta definīcija iekļaušanas atbalsta pakalpojumiem,
kuriem būtu jāattiecas arī uz atbalsta sniegšanu iekļaujošajai SI. Attiecīgos pakalpojumus var
nodrošināt: a) pamatizglītības otrā posma SI iekļaušanas programmas speciālists; b) Īrijas Sporta
izglītības asociācija; c) pamatizglītības mācību programmas atbalsta programma; d) speciālās
izglītības atbalsta pakalpojumi. Studijas PFA specialitātē vai PFA moduļi tiek nodrošināti
vairākās izglītības iestādēs, turklāt Tralī Tehnoloģiju institūts ir vadošā iestāde vairāku valsts un
starptautiskā līmeľa PFA projektu (piemēram, „Speciālisti personu ar invaliditāti iekļaušanai
sporta izglītībā”) īstenošanā.
Portugāle
Portugālē audzēkľi ar SIV tiek definēti kā bērni un jaunieši, kuri apgūst speciālās izglītības
programmu tāpēc, ka viľiem grūtības sagādā gan mācīšanās process, gan iesaistīšanās izglītībā,
ľemot vērā savstarpēji saistītu faktoru un viľiem piemītošo funkcionālo traucējumu mijiedarbību
(Izglītības ministrijas Inovāciju un mācību programmas izstrādes nodaļa (Direcção-Geral de
Inovação e de Desenvolvimento Curricular, DGIDC)). Normatīvajos aktos nav tieši minēta
sporta izglītība (PSI), taču tajos ir iekļauti formulējumi par jomām, kurās ir noteiktas speciālās
vajadzības un vajadzība pēc zināma veida profesionālās palīdzības. Viena no šādām jomām ir
sporta izglītība, kaut gan nekur nav skaidri norādīta atsauce uz PFA/PSI. Speciālisti, kuri ikdienā
strādā ar bērniem, kam ir speciālās SI (PFA/PSI) vajadzības, ir sporta izglītības pedagogi. Daţi
no šiem sporta izglītības pedagogiem ir papildinājuši savas iemaľas PFA jomā (gan bakalaura,
gan maģistra studiju līmenī), ko var apgūt, piemēram, Koimbras Universitātē.
Latvija
Latvijā ar terminu „speciālās vajadzības” apzīmē to bērnu vajadzības, kuriem piemīt kāds no
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajā uzskaitījumā minētajiem
traucējumiem: 1) redzes traucējumi; 2) dzirdes traucējumi; 3) mācīšanās traucējumi; 4) vidēji
smaga vai viegla garīga atpalicība; 5) valodas traucējumi; 6) hroniskas slimības, piemēram,
diabēts, astma u.c.; 7) fiziska invaliditāte; 8) kāda psihoneiroloģiska saslimšana (LR IZM
2003. gada rīkojums Nr. 542). Normatīvajos aktos nav atrodams konkrēts pielāgotās sporta
izglītības regulējums. Pedagogiem izglītības vidē ir šādas prasības: pedagogiem jābūt augstākās
izglītības diplomam kādā no studiju programmām attiecīgajā specialitātē (piemēram, sporta
izglītības specialitātē). Izglītības profesiju klasifikatorā nav minēta PSI pedagoga profesija, kā arī
nav tieši norādīta pielāgotā sporta izglītība. Pielāgotās sporta izglītības tematika ir iekļauta sporta
izglītības un fizioterapijas studiju programmā, ko var apgūt Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā Rīgā.
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Polija
Polijā speciālo vajadzību izglītība (SVI) attiecas uz bērniem un jauniešiem ar attīstības
traucējumiem, kuriem ir vajadzīga īpaša darba organizēšana, darba metodes un īpaši pielāgots
inventārs. Šo izglītību var apgūt vispārējās izglītības skolās, integrējošās skolās/klasēs vai
speciālās izglītības skolās/klasēs. Speciālā izglītība paredzēta šādām audzēkľu, kuriem ir
speciālās izglītības vajadzības, grupām: viegli garīgās veselības traucējumi, smagi un vidēji
smagi garīgās veselības traucējumi, ārkārtīgi smagi garīgās veselības traucējumi, dzirdes
traucējumi, redzes traucējumi, fiziska invaliditāte, hroniskas slimības, psihiatriski traucējumi,
vairāki invaliditātes veidi, autisms, sociālās un uzvedības problēmas, valodas traucējumi un
saziľas problēmas. SVI reglamentē 1991. gada 7. septembra likums „Par skolu izglītību” un tā
jaunākie grozījumi, kā arī valsts izglītības ministra rezolūcija „Par speciālo vajadzību izglītību”.
Psiholoģisko un izglītības pakalpojumu centri brīvprātīgi sniedz bezmaksas palīdzību visiem
audzēkľiem ar SIV. Pamatojoties uz psiholoģisko, pedagoģisko un medicīnisko novērtējumu
rezultātiem, audzēkľiem tiek noteikts piemērotākais izglītības veids (vispārējās izglītības skolas,
integrējošas skolas vai speciālās izglītības skolas), kaut arī galīgo lēmumu pieľem vecāki. Nav
pieejama informācija par pielāgoto sporta izglītību, taču Polijas izglītības sistēmā ir izveidota tā
dēvētā speciālās izglītības sistēma (saskaľā ar 1991. gada 7. septembra likumu „Par izglītības
sistēmu”). Speciālās sporta izglītības pedagogiem būtu jāpapildina zināšanas īpaši izstrādātos
mūţizglītības kursos, lai pilnveidotu savas iemaľas.

2.2 Iekļaujošās sporta izglītības stāvoklis Eiropā
Tā kā vispārējās izglītības sistēmā tiek iekļauts aizvien lielāks skaits audzēkľu ar invaliditāti,
sporta izglītības pedagogiem ikdienā aizvien bieţāk nākas saskarties ar faktu, ka šie audzēkľi ir
jāmāca kopā ar pārējiem bērniem. Vairumā gadījumu pedagogiem nav atļauts pieľemt lēmumu
par to, vai uzľemt savā klasē audzēkni ar invaliditāti vai ne, taču viľiem ir tiesības nolemt, cik
lielā mērā šis audzēknis tiks iekļauts mācību procesā (Lienert et al., 2001). Saskaľā ar Sherrill
sacīto (1998, 107. lpp.) „plaši izplatīta tendence ir gandrīz visus šos audzēkľus iekļaut vispārējā
sporta izglītībā un pieľēmums, ka pedagogi uzľemsies iniciatīvu pielāgot mācīšanas metodes”.
Vienotam audzēkľu izglītošanas procesam laika gaitā bijuši ļoti daţādi apzīmējumi — sākotnēji
to dēvēja par līdztiesības integrēto pieeju (mainstream), vēlāk par integrāciju (integration), bet
šobrīd tas tiek apzīmēts ar terminu „IEKĻAUŠANA” (inclusion). Iekļaušana paredz piemērota
atbalsta un palīdzības nodrošināšanu audzēkľiem atbilstīgi viľu vajadzībām, lai nodrošinātu
panākumus. Iekļaušana nozīmē to, ka audzēknis ar invaliditāti ir pilntiesīgs klases audzēknis,
nevis atstumtais. Tādējādi šo audzēkni iekļauj visās aktivitātēs, kuras ir attiecīgi pielāgotas tā, lai
viľš tajās varētu piedalīties. Termins „iekļaušana” (inclusion) ir vispārēji pieľemts angļu valodas
terminoloģijā, taču daţās valstīs, kurās runā citā valodā, joprojām labprātāk izmanto atšķirīgus
terminus (piemēram, integrācija). Nesen Block & Obrusníková (2007), kā arī O´Brien, Kudláček
& Howe (2009) publicēja pamatīgi izstrādātus pārskatus par pētījumiem iekļaujošās sporta
izglītības jomā un izteica kritiku par šo pētījumu kvalitāti un to visai nelielo skaitu. Lai varētu
veikt uzlabojumus sporta izglītībā, kura paredzēta audzēkľiem ar SIV, būtiska ir izpratne par
iekļaušanas būtību un pakalpojumu sniegšanu iekļaujošās sporta izglītības jomā. Autoru
kolektīvs Lienert et al. (2001) savos darbos pamatojušies uz ASV un Vācijas sporta pedagogu
gūto pieredzi un izpratni. Neskaidrību dēļ pedagogiem bija personīga rakstura baţas, kā arī viľi
bija noraizējušies par ikdienas prasībām un to, vai viľu iemaľas prasībām atbilst. Tāpat tika
saľemtas atsauksmes, ka iekļaujošos apstākļos bērnus mācīt ir daudz grūtāk. Visbeidzot,
pedagogi nebija pārliecināti par veiksmīgu sadarbību ar atbalsta organizācijām un mācīšanu
grupās ar citiem speciālistiem vai atbalsta darbiniekiem. Morley, Bailey, Tan & Cooke (2005)
konstatēja, ka pedagogi raizējās par to, ka varētu nebūt pieejami atbalsta pakalpojumi un
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apmācība, kā arī liegta piekļuve videi. Turklāt Fitzgerald (2005) atklāja, ka pastāv pretrunas
starp iekļaujošas mācību programmas politiku un faktisko situāciju skolās. Herold & Dandolo
(2009) īpaši uzsvēra sākotnējo pedagogu apmācības programmu pilnveidošanas nepieciešamību,
iekļaujoš sporta izglītīb, kā arī norādīja uz ierobeţojošajiem faktoriem Lielbritānijas valsts sporta
izglītības mācību programmā, kura pieľemta par iekļaušanas pamatsistēmu. Gūstot plašāku
informāciju par iekļaujošās sporta izglītības faktoriem, kas pedagogos izraisa baţas, par tās
izredzēm un pieredzi, Eiropas un valstu politikas veidotāji varētu labāk izstrādāt politiku un
pieľemt informētus lēmumus attiecībā uz skolu noteikumiem un mācību programmas
pamatnostādnēm. Arī pedagogi gūtu pārliecību, ka ir tikuši uzklausīti un ka šī informācija
beidzot tiek izmantota, lai izstrādātu pedagogu sagatavošanas programmas. Šobrīd lielākā daļa
pedagogu uzskata, ka viľiem nepiemīt pietiekami labas iemaľas, lai iekļaujošā sporta izglītībā
mācītu audzēkľus ar SIV, un vairumā gadījumu ir pārāk maz atbalsta pakalpojumu un resursu
(vai tādu vispār nav), kas palīdzētu iekļaušanu sporta izglītībā.
Tāpēc, lai sociālās iekļaušanas jomā izstrādāt izglītības politikas virzienus un stratēģijas
saskaľotu ar faktisko situāciju skolās attiecībā uz audzēkľu, kuriem ir speciālās izglītības
vajadzības, iekļaušanu/neiekļaušanu sporta izglītībā, ir vajadzīgs ieviest šādas pārmaiľas:
a) visiem sporta izglītības pedagogiem būtu jāsaľem piemērota apmācība, ar kuras
palīdzību viľi būtu pilnībā sagatavoti audzēkľu ar SIV mācīšanai iekļaujošos apstākļos.
Ierosināto modeli šādai apmācībai var atrast projekta EIPET (Eiropas iekļaujošās sporta
izglītības apmācība) tīmekļa vietnē (www.eipet.eu);
b) visiem sporta izglītības speciālistiem, kuri speciālajās skolās vai iestādēs māca
audzēkľus, būtu jāsaľem piemērota apmācība. Kaut arī vispiemērotākais mācīšanas modelis
audzēkľiem ar SIV ir viľu iekļaušana, joprojām pastāv ievērojams skaits speciālo skolu, tāpēc
valstīm vajadzētu parūpēties, lai šāda veida skolas nodrošinātu tādu pakalpojumu kā sporta
izglītība un lai to pasniegtu kvalificēti speciālisti;
c) visās Eiropas valstīs būtu jābūt nodarbinātiem pielāgotās sporta izglītības
konsultantiem, lai viľi nodrošinātu piemērotu atbalstu sporta izglītības pedagogiem, kuri
iesaistīti iekļaujošajā sporta izglītībā. Šie speciālisti varētu strādāt arī kā nepilna darba laika
sporta izglītības pedagogi speciālajās skolās vai klasēs un kā nepilna darba laika PSI konsultanti.
Viens no šī projekta galvenajiem rezultātiem ir diagramma, kurā aprakstītas iemaľas, kuras
jāapgūst, lai kļūtu par kvalificētu PSI speciālistu (1. un 2. pielikums). Pielāgotajā sporta izglītībā
ar PSI saistīto iemaľu pamatā ir profesionāla pieredze sporta izglītībā un speciālās izglītības
apmācības programmās;
d) piemērots atbalsts audzēkľiem ar SIV, kuri iesaistījušies sporta izglītībā, būtu jāsniedz arī:
i) profesionālu treneru palīgiem (pedagoga asistentiem); ii) pāra palīgu programmām;
iii) pielāgotam inventāram; iv) sabiedrības vai invalīdu sporta organizācijām.

2.3 Sporta izglītības pedagogu iemaľas
Gandrīz visās Eiropas valstīs viens no obligātajiem izglītības elementiem ir sporta izglītība.
Atšķiras tikai sporta izglītībai iedalīto mācību stundu skaits daţādās ES valstīs, izmantotā
mācību programmas pieeja un prasības sporta izglītības pedagogu profesionālajai sagatavošanai.
Nozīmīgākā Eiropas projekta SI jomā – AEHESIS (Augstākās izglītības struktūras Sporta
Zinātnes jomā Eiropā salīdzināšana) mērķis bija vienādot profesionālās sagatavošanas prasības
un izstrādāt Eiropas kvalifikāciju sistēmu sporta izglītībai un citām sporta mācību programmām.
Tā kā mēs esam cieši pārliecināti, ka Eiropas kvalifikāciju sistēma pielāgotās sporta izglītības
jomā būtu jāveido, pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju sistēmu sporta izglītībā, šeit
iepazīstinām ar AEHESIS projekta galvenajiem rezultātiem sporta izglītības jomā. Tie tiek
pasniegti īsa apkopojuma veidā, kam pamatā ir autoru kolektīva Ken Hardman, Gilles Klein,
13

Göran Patriksson, Antonín Rychtecký & Francisco Carreiro da Costa publikācija „Boloľas
procesa īstenošana un mācību programmas modeļa izstrāde sporta izglītības pedagogu
apmācībai” (Implementation of the Bologna Process and Model Curriculum Development in
Physical Education Teacher Education) (75.–77. lpp.), kurā aprakstīti projekta AEHESIS
rezultāti attiecībā uz zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas sporta pedagogiem Eiropā.
Pētījuma rezultātu programmas (zināšanas)
Vispārīgas zināšanas izglītības jomā
Zināšanas un izpratne par audzēkľu individuālajām vajadzībām un sekmēm.
Zināšanas par tādu mācību programmu, kura ir veidota kā formatīva/attīstoša un kura ir
secīgi sakārtota pa posmiem ar skaidri definētiem mērķiem, mācību rezultātiem un
pamatkoncepcijām.
Zināšanas par daudziem pedagoģiskiem un didaktiskiem procesiem un prasmes iekļaut
audzēkľu sekmju novērtēšanu, zināšanas par reflektīvo (kritisko) domāšanu, piemērotu lēmumu
pieľemšanu un iniciatīvas uzľemšanos, kā arī pielāgotu uzvedību.
Zināšanas un prasmes par skolas mācību programmā paredzētu audzēkľu mācīšanās, sekmju
un attīstības atbalstīšanu informētā un tēlainā veidā.
Zināšanas par etniski un profesionāli ētisku attieksmi, vērtībām un nekaitīgu uzvedību (gan
fiziskā un sociālā ziľā, gan attiecībā uz mācīšanu un mācīšanos).
Zināšanas par skolām kā sociālām struktūrām un profesionālās prakses kontekstuāla pētīšana.
Prasme uzľemties risku.
Specifiskas zināšanas sporta izglītības jomā
(Speciālista) zināšanas un izpratne par tēmām, kas saistītas ar SI, lai veidotu zināšanu bāzi
par daţādām fiziskajām aktivitātēm un saistītajiem zinātniskajiem pētījumiem, kuri ietver
pamatkoncepcijas un prasmes, kas nodrošina materiālu audzēkľu izglītošanai, kā arī prasmi
visdaţādākajos apstākļos izmantot virkni mācīšanas stratēģiju un metoţu.
Zināšanas par sporta izglītības mācību programmas izstrādāšanu un ieviešanu.
Zināšanas par fizisko sistēmu struktūru, funkcijām un vadību, kā arī izpratne par kustību
anatomiskajiem un biomehāniskajiem principiem un to praktisko izmantošanu.
Zināšanas par SI/sporta attīstību sabiedrības, vēsturiskajā, kultūras un socioloģiskajā
kontekstā.
Psiholoģiska/socioloģiska rakstura zināšanas par cilvēka kustībām.
Zināšanas par sporta izglītības jomas projekta izstrādāšanu, īstenošanu un ziľojumu
sagatavošanu.
Prasmes, kas attiecināmas uz iemaľām (darbība)
Vispārējas prasmes izglītības jomā
Mācību programmas plānošanas un īstenošanas iemaľas un prasme tajā veikt daţādas
izmaiľas attiecībā uz mācīšanu.
Efektīva klases vadība un spēja adekvāti atbildēt audzēkľiem, viľus vadīt un mainīt, kā arī
informētā veidā risināt problēmjautājumus tā, lai palīdzētu audzēkľiem attīstīties mainīgos
apstākļos.
Daţādu pedagoģisku un didaktisku procesu un mācīšanas/mācīšanās vadības
paľēmienu/prasmju izmantošana tā, lai nodrošinātu daţādus mācību uzdevumus un mācīšanas
stratēģijas, kuras ir piemērotas gan uzdevumiem, gan audzēkľiem.
Sagaidāmo rezultātu efektīva plānošana un noteikšana.
Novērtēšanas un noteikšanas darbs, kā arī formatīvo sekmju un sasniegumu uzraudzīšana.
Personīgās darba efektivitātes un profesionālās izaugsmes pārvaldība.
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Darbinieku un citu pieaugušo vadība un pilnveidošana.
Resursu vadība.
Politikas formulēšana un stratēģiskā vadība.
Specifiskas prasmes sporta izglītības jomā
Aktīva apľemšanās nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, ievērojot iekļaušanas un atšķirīguma
principus sporta izglītības nodrošināšanā.
Prasme uzskatāmi apliecināt iemaľas sporta izglītības mācību programmas plānošanā un
pārskatīšanā, kā arī atbalsts teorijas un prakses apvienošanai mācību programmas izstrādes
procesā.
Daudzveidīgu sporta izglītības praktisko un mācīšanas prasmju izmantošana.
Prasme sintezēt un izmantot zināšanas un izpratni par kritisko punktu analīzi un sporta
izglītības teorētisko pētījumu un prakses izvērtēšanu.
Sporta izglītības mērķu saskaľošana ar vispārīgākiem mācību programmas mērķiem.
Sporta izglītības jomas projekta izstrādāšana, īstenošana un ziľojuma sagatavošana.
Svarīgs priekšnosacījums PSI aktivitāšu izstrādāšanai ir esošās sporta izglītības programmas
izmantošana. Mūsu gadījumā sporta pedagogu iemaľu nostiprināšanas pasākumiem būtu jābūt
veidotiem, pamatojoties uz iepriekšminētā projekta AEHESIS pētījumiem un rezultātiem.
Projekta AEHESIS pētniecības grupa sporta izglītības jomā (Hardman et al.) ir noteikusi to
pedagogu kategorijas, kuri ir kvalificēti mācīt sporta izglītību skolās visā Eiropā, un saskaľā ar
pašreizējo daudzpusīgo praksi iesaka apsvērt domu atzīt šādus trīs konkrētiem nolūkiem
paredzētus SI pedagogu kategoriju līmeľus: a) sporta izglītības pedagogs (speciālists vienā
noteiktā priekšmetā) — parasti 240 Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (EKPS)
kredītpunkti, kuri veltīti SI iemaľu apgūšanai; b) sporta izglītības pedagogs (speciālists 2–
3 priekšmetos) — parasti vismaz 35–50 % satura (t.i., 84–120 EKPS) attiecas uz SI, izľemot
profesionālo apmācību; c) plaša profila pedagogs — parasti vismaz 10 % satura (t.i., 24 EKPS)
attiecas uz SI. Plaša profila pedagogs lielākoties būs atbildīgs par sporta izglītības nodrošināšanu
pamatskolās. Ievērojot iepriekšminētos faktus, mums jāparūpējas par to, lai gan topošo, gan
praktizējošo SI pedagogu izglītības programmā būtu iekļauta piemērota apmācība
iekļaujošās SI jomā. Tādējādi viľi būtu pilnībā sagatavoti audzēkľu ar SIV mācīšanai
iekļaujošos apstākļos. Ľemot vērā to, ka SI pedagogu, kuri apgūst arī citu(-s) priekšmetu(-s), vai
plaša profila pedagogu izglītībā SI jomai ir iedalīta ļoti maza vieta, mums vajadzētu rēķināties ar
to, ka varētu būt visai sareţģīti mācību programmā iekļaut kursus vai lekcijas, kuru ietvaros tiktu
apgūtas iemaľas, kas saistītas ar PSI. Lai nodrošinātu SI pedagogiem piemērotu apmācību
vismazākajā iespējamajā apmērā, ieteicams ievērot EIPET moduļa mērķus, kuri ļauj SI
pedagogiem veiksmīgi strādāt iekļaujošās SI lauciľā. Apgūstot EIPET moduli (kursu), studenti
iemācās: a) plānot tādu sporta izglītības mācību pieredzi, kura veicina attīstību un ir piemērota
arī audzēkľiem ar speciālajām izglītības vajadzībām (ar invaliditāti); b) audzēkľus ar
speciālajām izglītības vajadzībām mācīt iekļaujošos apstākļos; c) novērtēt to audzēkľu mācību
sekmes, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības; d) rūpēties par audzēkľu, kuriem ir speciālās
izglītības vajadzības, tiesībām un vajadzībām. Modulis sastāv no 48 kontaktstundām (12 nedēļas,
katrā 4 stundas), no kurām 24 stundas ir lekcijas, kas paredzētas to zināšanu bāzes apgūšanai,
kura izklāstīta iemaľu, prasmju un zināšanu diagrammā, 12 stundas ir konsultācijas, kuru mērķis
ir sniegt studentiem palīdzību plānošanā, pārrunāt konkrētas vajadzības, mudināt apmainīties ar
idejām un aicināt izmantot reflektīvo (kritisko) domāšanu, un 12 stundas veltītas praksei, lai
ļautu studentiem gūt pozitīvu pieredzi, nodrošinātu prasmju pilnveidošanu ar mērķi celt studentu
pašapziľu, kā arī sniegt iespējas gūt pieredzi un sakarus vietējās invalīdu organizācijās. Šādai
apmācībai ieteikto modeli var atrast projekta EIPET (Eiropas iekļaujošās sporta izglītības
apmācība) tīmekļa vietnē (www.eipet.eu). Būtiski ir uzsvērt, ka praksei obligāti ir jābūt vienai
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no šī moduļa neatľemamām sastāvdaļām, jo tikai pozitīva darba pieredzē ar audzēkľiem, kuriem
ir SIV, kontakti ar tiem, var nodrošināt to būtisko iemaľu gūšanu, bez kurām nevar iztikt
iekļaujošajā SI.

2.4 Pielāgotās sporta izglītības pedagoga/konsultanta amata apraksts
Ľemot vērā visu iepriekšminēto, mēs esam pārliecināti, ka Eiropā pastāv liela nepieciešamība
sagatavot un izmanto PSI speciālistus. Šiem speciālistiem būtu jākļūst par galveno atbalsta avotu
vispārējās sporta izglītības pedagogiem, lai nodrošinātu audzēkľu ar SIV īstenu un pienācīgu
iekļaušanu sporta izglītībā, nesamērīgi nenoslogojot vispārējās sporta izglītības pedagogus.
Tomēr, cik var noprast, pamatīgi izstudējot literatūras avotus un pamatojoties uz projekta
partneru pētījumiem to mītnes valstīs, šobrīd Eiropas skolās nav sastopami PSI speciālisti (vai to
ir ļoti maz). Pielāgotās sporta izglītības pedagogu darba būtība Eiropā nav izpētīta, tāpēc mēs šeit
sniedzam piemērus no ASV skolām, kur šī profesija ir labi pazīstama jau kopš 20. gadsimta
60. gadiem. Kelly & Gansender (1998) norāda, ka pielāgotās sporta izglītības pedagogi var
sniegt gan tiešos, gan netiešos pakalpojumus, un šajā gadījumā tiešie pakalpojumi nozīmē to, ka
bērnus ar invaliditāti māca tiešā veidā, bet netiešie pakalpojumi paredz atbalsta sniegšanu
pedagogiem, kuri cenšas iekļaut bērnus ar invaliditāti vispārējā sporta izglītībā. Lytle & Collier
(2002) pētījumā sīki noskaidrota PSI speciālistu nostāja attiecībā uz konsultācijām. Rezultāti
liecināja, ka PSI speciālistu prasme, nostāja un zināšanas apvienojumā ar izglītības vidi ir tie
faktori, kuri ietekmē sniegto pakalpojumu veidus. Konsultāciju metodes pārľemšanu un
praktisko īstenošanu bieţi vien iespaidoja gan sociālā, gan intelektuālā, gan fiziskā vide. Visi
dalībnieki apgalvoja, ka apmācības kursā viľiem netika nodrošināta nekāda formāla apmācība
konsultēšanas jomā. Kādā citā pētījumā Lytle & Hutchinson (2004) noskaidroja, ka PSI
pedagogiem Amerikas Savienotajās Valstīs ir šādi pienākumi: a) rūpēties par bērniem, rīkojoties
viľu labā; b) izglītot; c) sadarboties; d) koordinēt resursus; e) atbalstīt un palīdzēt. Tika saľemtas
arī vairākas negatīvas atsauksmes par uzdevumu nodrošināt atbalstu un palīdzību, jo bieţi vien
radās neskaidrības par to, kur tad ir tā robeţa, pie kuras vispārējās sporta izglītības pedagogam ir
jāapstājas. Visā visumā tika secināts, ka lielu daļu PSI pedagoga ikdienas darba aizľem
daţnedaţādi uzdevumi konsultēšanas procesā. Dalībnieku PSI apmācībā neietilpa speciāla
apmācība konsultēšanas jomā. Lytle & Hutchin izteica secinājumu, ka konsultēšanas procesa
nodrošināšanai vajadzīga plašāka mēroga apmācība tādās jomās kā pieaugušo mijiedarbība un
efektīva komunikācija. Kudláček et al. (2008) pētīja pielāgotās sporta izglītības pedagogu darba
būtību un veicamos uzdevumus atsevišķās Amerikas Savienoto Valstu skolās ar mērķi papildināt
zināšanu bāzi, lai varētu uzlabot pakalpojumu sniegšanas un profesionālās sagatavošanas
procesu. Rezultāti liecināja par to, ka daţādu PSI speciālistu darba būtība ir atšķirīga. Pētījuma
dalībniekiem bija liela darba slodze (44–90 audzēkľi) un ļoti daţāds skolu skaits, ar kurām viľi
sadarbojās
(1–20 skolas), tāpēc mācīšanas profili bija visai atšķirīgi. Lielākā daļa pedagogu
nodarbojās ar konsultēšanu PSI jomā. Tāpat rezultāti liecināja, ka konsultēšanas jautājumi
jāiekļauj pedagogu sagatavošanas apmācībā, kā arī jāievieš izmaiľas augstskolu studiju
programmās, lai tās būtu piemērotākas mācīšanai „faktiskajos apstākļos”. EUSAPA projekta
partneri pētīja arī PSI situāciju savās valstīs, taču guva visai maz dokumentētu faktu no daţādiem
speciālistiem, kuri tādā vai citādā veidā ir saistīti ar iekļaujošo sporta izglītību vai sporta izglītību
speciālajās skolās. Viľu pētījuma rezultātus un ziľojumu izmantoja, lai izstrādātu PSI
speciālistiem paredzētu funkcionālo diagrammu, kā arī iemaľu, prasmju un zināšanu diagrammu.
Svarīgi ir piebilst, ka ASV ir ieviesti valsts standarti APENS (pielāgotās sporta izglītības valsts
standarti), un PSI speciālisti, kuri nokārto šo standartu eksāmenus, var kļūt par sertificētiem PSI
speciālistiem (CAPE). EUSAPA projekts ir pirmais solis, izstrādājot funkcionālo diagrammu,
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kurā noteiktas PSI speciālistiem vajadzīgās iemaľas, kā arī veidojot iemaľu, prasmju un
zināšanu diagrammu.

2.5 Funkcionālā diagramma pielāgotās sporta izglītības jomā
Pētījuma funkcionālās analīzes rezultātā bija iespējams izstādāt funkcionālo diagrammu
(1. pielikums), kurā strukturētā veidā aprakstītas pielāgotās sporta izglītības
pedagoga/konsultanta funkcijas. PSI profesionāļa galvenie pienākumi ir šādi: a) plānot
audzēkľiem ar SIV tādu mācību pieredzi, kura veicina viľu attīstību; b) audzēkľus, kuriem ir
SIV, mācīt kopā ar audzēkľiem bez speciālajām izglītības vajadzībām; c) novērtēt to audzēkľu
mācību sekmes, kuriem ir SIV, kā arī izmantoto mācīšanas un atbalsta stratēģiju efektivitāti;
d) veidot profesionālu sadarbību, lai uzlabotu to mācīšanas stratēģiju kvalitāti, kuras tiek
izmantotas audzēkľiem ar SIV.
Galvenās jomas (plānošana, mācīšana, novērtēšana un sadarbošanās) jāpapildina ar
galvenajiem uzdevumiem un galvenajām funkcijām. Ar galvenajiem uzdevumiem („pamata
funkcijām”) saprot būtiski svarīgas funkcijas, kuras ir vajadzīgas, lai gūtu panākumus noteiktās
galvenajās jomās („nozīmīgās funkcijās”), savukārt galvenās funkcijas („apakšfunkcijas”) ir sīki
izstrādātas funkcijas, kuras ir jāveic, lai izpildītu galvenos uzdevumus. Tāpēc katra no
galvenajām jomām ir iedalīta galvenajos uzdevumos (no A.1. līdzA..; no B.1. līdz B..; C.1. utt.),
kuri sastāv no galvenajām funkcijām (no A.1.1. līdz A.1..; A.2.1.; no A.3.1. līdz A.3.4. utt.).
Funkcionālā diagramma ir būtiska pamatsistēma visiem sagaidāmajiem uzdevumiem, par kuriem
būs atbildīgs PSI speciālists. Funkcionālo diagrammu, kura ietilpa EUSAPA projekta uzdevumos,
izstrādāja izglītības darba grupa; diagrammai par pamatu izmantots Sherrill (2004) publicētais
PAPTECA modelis un šajā jomā publicēto pētījumu rezultāti. Turpmāk sniegts sagaidāmo darba
uzdevumu strukturēts apraksts.
A. Plānot tādu sporta izglītības (SI) mācību pieredzi, kura veicina attīstību un ir piemērota
arī audzēkľiem ar speciālajām izglītības vajadzībām (SIV).
Daudzi speciālisti uzskata, ka vissareţģītākais uzdevums PSI profesijā ir mācīšana un
pielāgošana, tomēr rūpīgi un atbildīgi sagatavošanas darbi veido spēcīgu pamatu veiksmīgam
mācīšanas procesam. PSI pedagogam jāprot: 1) novērtēt audzēkľu vajadzības; 2) pielāgot skolas
mācību programmu; 3) plānot tādu mācību pieredzi, kura veicina audzēkľu attīstību; 4) sagatavot
mācību vidi; 5) sadarboties ar attiecīgiem partneriem. Turpmāk sniegts šo galveno uzdevumu
uzskaitījums, kas papildināts ar galvenajām funkcijām, kuru nolūks ir sīkāk aprakstīt veicamo
darbu.
A.1. Novērtēt to audzēkľu vajadzības (pašreizējo līmeni), kuriem ir SIV.
A.1.1. Noskaidrot audzēkľu speciālās vajadzības attiecībā uz pielāgoto sporta izglītību
(PSI) (piemēram, iegūt informāciju no ģimenes locekļiem, izmantojot piemērotus ātros testus).
A.1.2. Noskaidrot atbalsta pakalpojumus un resursus, kuri varētu veicināt PSI
(piemēram, palīgpersonāls, inventārs, vide).
A.1.3. Noskaidrot speciālās vajadzības izstrādāt individuāli pielāgotus mērķus un
vispiemērotākās mācīšanas stratēģijas.
A.1.4. Noskaidrot audzēkľu, pedagogu un pārējo darbinieku informētību un nostāju
attiecībā uz to audzēkľu, kuriem ir SIV, iesaistīšanu sporta izglītībā.
A.2. Pielāgot sporta izglītības mācību programmu, lai tā būtu piemērota visu audzēkľu,
kuriem ir speciālās izglītības vajadzības, individuālajām vajadzībām.
A.2.1. Noskaidrot, kādas ir skolas sporta izglītības mācību programmas stiprās un vājās
puses attiecībā uz pielāgoto sporta izglītību.
A.3. Plānot tādu pielāgotās sporta izglītības (PSI) mācību pieredzi, kura veicina attīstību.
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A.3.1. Sagatavot individuālu sporta izglītības plānu tiem audzēkľiem, kuriem ir speciālās
izglītības vajadzības.
A.3.2. Noskaidrot, kurš atbalsta līmenis ir vispiemērotākais (t.i., atbalsts netiek sniegts,
tiek sniegts nepilna laika atbalsts vai pilna laika atbalsts).
A.3.3. Plānot vispiemērotākās komunikācijas stratēģijas attiecībā uz audzēkľiem ar
speciālajām izglītības vajadzībām.
A.3.4. Plānot vispiemērotākās uzvedības vadības stratēģijas attiecībā uz audzēkľiem ar
speciālajām izglītības vajadzībām.
A.4. Sagatavot mācību vidi pirms ierodas audzēkľi ar speciālajām izglītības vajadzībām.
A.4.1. Sagatavot palīgpersonālu (piemēram, pedagoga asistentus, pāra palīgus).
A.4.2. Sagatavot pārējos audzēkľus.
A.4.3. Sagatavot skolas darbiniekus.
A.4.4. Nodrošināt piemērotu un drošu telpu aprīkojumu, inventāru un vidi.
A.5. Sadarboties ar ārpusskolas organizācijām.
A.5.1. Sazināties ar attiecīgām invalīdu organizācijām tuvējā apkaimē, lai noskaidrotu
sadarbības iespējas (piemēram, ar Speciālo olimpiādi, vietējiem sporta klubiem).
B. Audzēkľus, kuriem ir SIV, mācīt kopā ar audzēkľiem bez speciālajām izglītības
vajadzībām.
Pielāgotās sporta izglītības pedagogu svarīgākā īpašība ir izcilas pedagoga prasmes. Daţi
uzskata, ka visas mācīšanas paraugprasmes jāpielāgo (vai vajadzētu pielāgot) audzēkľu ar
daţādu invaliditāti vajadzībām, tādējādi visai sporta izglītībai būtu jākļūst par pielāgoto sporta
izglītību. Tomēr ir būtiski apzināties iespējamās grūtības un problēmas, ar kādām būtu jāsaskaras
SI pedagogiem, mācot audzēkľus ar SIV (piemēram, Lienert et al. (2001) un Morley, Bailey, Tan
& Cooke (2005) pētījumu izklāsts). Varētu būt sagaidāmi šādi trīs galvenie uzdevumi:
1) mācīšanas metodes piemērot visu audzēkľu vajadzībām; 2) vadīt audzēkľu uzvedību;
3) veidot saziľu ar audzēkľiem, kuriem ir SIV. Turpmāk sniegts šo galveno uzdevumu
uzskaitījums, kas papildināts ar galvenajām funkcijām, kuru nolūks ir sīkāk aprakstīt veicamo
darbu.
B.1. Pielāgot mācīšanas metodes VISU pielāgotās sporta izglītības audzēkľu vajadzībām.
B.1.1. Izmantot pareizu, īpaši pielāgotu inventāru, kas paredzēts iekļaujošās sporta
izglītības veicināšanai (piemēram, tādu, kas ir spilgtās krāsās, aprīkots ar skaľu, vieglāks,
smagāks vai lielāks nekā parasti).
B.1.2. Izmantot uzdevumu analīzi vēlamajām prasmēm.
B.1.3. Pielāgot spēļu noteikumus, mācīšanas metodes un telpu izkārtojumu (pašreizējo
vidi), lai veicinātu audzēkľu iesaistīšanos.
B.1.4. Izmantot pareizi pielāgotus norādījumus (piemēram, fiziskus/verbālus
pamudinājumus, uzmundrinājumus, atgriezenisko saiti, atzinību).
B.2. Vadīt audzēkľu uzvedību tā, lai nodrošinātu vispiemērotākās un drošākās mācību
metodes VISIEM pielāgotās sporta izglītības audzēkľiem.
B.2.1. Atkarībā no situācijas izteikt atzinību/nopēlumu par audzēkľu vēlamu/nevēlamu
uzvedību.
B.2.2. Veidot reģistru par uzvedības vadības plāna izpildi.
B.3. Veidot saziľu ar audzēkľiem, kuriem ir SIV, lai nodrošinātu viľu izpratni un pilnīgu
iesaistīšanos.
B.3.1. Izmantot piemērotus saziľas rīkus (piemēram, Braila rakstu, zīmju valodu, pastiprinošos
un citus alternatīvos saziľas rīkus).
C.
Novērtēt to audzēkľu mācību sekmes, kuriem ir SIV, un izmantoto mācīšanas un
atbalsta stratēģiju efektivitāti.
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Viens no būtiskākajiem aspektiem audzēkľu ar SIV izglītošanā ir audzēkľu mācību sekmju un
mūsu mācīšanas stratēģiju efektivitātes novērtēšana. Daudzos gadījumos audzēkľi ar SIV ļoti
lēni gūst sekmes mācībās, tāpēc mums ir vajadzīga sistēma, kas būtu piemērota datu apkopošanai
par šo audzēkľu progresu. Šajā jomā veicamie galvenie uzdevumi ir šādi: 1) novērtēt mācību
sekmes; 2) novērtēt mācību programmas piemērotību; 3) novērtēt izmantotās stratēģijas.
Turpmāk sniegts šo galveno uzdevumu uzskaitījums, kas papildināts ar galvenajām funkcijām,
kuru nolūks ir sīkāk aprakstīt veicamo darbu.
C.1. Novērtēt to audzēkľu mācību sekmes, kuriem ir SIV, par pamatu ľemot viľu individuālā
izglītības plāna (IIP) mērķus.
C.1.1. Izmantot piemērotus novērtēšanas rīkus, lai novērtētu audzēkľu sekmes, par
pamatu ľemot viľu IIP.
C.1.2. Piešķirt atbilstīgu novērtējumu saskaľā ar IIP.
C.2. Novērtēt pielāgotās mācību programmas piemērotību audzēkľiem ar SIV.
C.2.1. Novērtēt mācību programmas piemērotību individuālajām vajadzībām un spējām.
C.3. Novērtēt izmantoto mācīšanas un atbalsta stratēģiju efektivitāti.
C.3.1. Novērtēt izmantoto mācīšanas stratēģiju piemērotību.
C.3.2. Novērtēt izmantoto atbalsta stratēģiju piemērotību.
D.
Veidot profesionālu sadarbību, lai uzlabotu audzēkľiem ar SIV izmantoto
mācīšanas stratēģiju kvalitāti.
Pielāgotajai sporta izglītībai piemīt starpdisciplīnu raksturs, tāpēc no PSI speciālistiem bieţi
varētu būt sagaidāma sadarbība ar citiem profesionāļiem vai to audzēkľu, kuriem ir SIV,
vecākiem. Šajā jomā veicamie galvenie uzdevumi ir šādi: 1) sadarboties ar citiem speciālistiem;
2) sadarboties ar audzēkľu vecākiem; 3) rūpēties par to audzēkľu, kuriem ir SIV, tiesībām;
4) papildināt zināšanas profesionālās mūţizglītības programmās. Turpmāk sniegts šo galveno
uzdevumu uzskaitījums, papildinot to ar galvenajām funkcijām, lai sīkāk aprakstītu veicamo
darbu.
D.1. Sadarboties ar PSI speciālistiem.
D.1.1. Sadarboties ar citiem speciālistiem, kuri īsteno SI/PSI.
D.1.2. Sadarboties ar veselības aprūpes un rehabilitācijas speciālistiem (piemēram,
fizioterapeitu, darba terapeitu, runas terapeitu, psihologu).
D.1.3. Sadarboties ar invalīdu sporta un rekreācijas pakalpojumu pārstāvjiem.
D.2. Sadarboties ar citām personām, kuras rūpējas par audzēkľiem ar SIV.
D.2.1. Sadarboties ar audzēkľu, kuriem ir SIV, vecākiem vai aizbildľiem.
D.2.2. Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām (piemēram, bērnu tiesību aizsardzības
jomā).
D.3. Uzlabot profesionālās iemaľas un zināšanas.
D.3.1. Noskaidrot profesionālās izaugsmes vajadzības PSI jomā.
D.3.2. Apľemties pastāvīgi rūpēties par profesionālo izaugsmi (piemēram, lasīt
profesionāla rakstura publikācijas, apmeklēt konferences (seminārus, darba grupas), lai uzzinātu
par jaunumiem PSI jomā).
D.3.3. Sazināties ar citiem SI/PSI speciālistiem, lai apmainītos ar pieredzi un uzzinātu
paraugprakses piemērus.
D.3.4. Veikt pašnovērtēšanu.
D.4. Rūpēties par audzēkľu, kuriem ir SIV, tiesībām un vajadzībām.
D.4.1. Rūpēties par piemērota atbalsta nodrošināšanu audzēkľiem ar SIV, kuri apgūst
sporta izglītību.
D.4.2. Rūpēties par to, lai pēc vajadzības tiktu izmantoti pielāgotās sporta izglītības
speciālisti, pedagoga asistenti un pāra palīgi.
D.4.3. Rūpēties par audzēkľu, kuriem ir SIV, tiesībām uz fiziskām aktivitātēm.
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2.6 Iemaľu, prasmju un zināšanu diagramma pielāgotās sporta izglītības
jomā
Pēc funkcionālās diagrammas izstrādāšanas tika veikta vēl sīkāka analīze, lai varētu izstrādāt
iemaľu, prasmju un zināšanu diagrammu, kurā aprakstītas darba efektivitātes prasības
pielāgotās sporta izglītības pedagogam/konsultantam (2. pielikums). Pamata iemaľas, kas būtu
jāapgūst PSI speciālistiem, var iedalīt četrās jomās, kuras attiecas uz: 1) sagatavošanu;
2) mācīšanu; 3) novērtēšanu; 4) sadarbību un mūţizglītību. Iemaľu, prasmju un zināšanu
diagrammā aprakstītās iemaľas (kuras jāprot īstenot) ir šādas: a) novērtēt to audzēkľu vajadzības
(pašreizējo sekmju līmeni), kuriem ir speciālās izglītības vajadzības (SIV); b) pielāgot sporta
izglītības (SI) mācību programmu, lai tā būtu piemērota visu audzēkľu, kuriem ir SIV,
individuālajām vajadzībām; c) plānot tādu pielāgotās sporta izglītības (PSI) mācību pieredzi,
kura veicina attīstību; d) sagatavot mācību vidi pirms ierodas audzēkľi ar SIV; e) pielāgot
mācīšanas metodes VISU sporta izglītības audzēkľu vajadzībām; f) vadīt audzēkľu uzvedību tā,
lai nodrošinātu vispiemērotākās un drošākās mācību metodes VISIEM sporta izglītības
audzēkľiem; g) veidot saziľu ar audzēkľiem, kuriem ir SIV, lai nodrošinātu viľu izpratni un
pilnīgu iesaistīšanos; h) novērtēt to audzēkľu mācību sekmes, kuriem ir SIV, par pamatu ľemot
viľu IIP mērķus; i) novērtēt pielāgotās mācību programmas piemērotību audzēkľiem ar SIV;
j) novērtēt izmantoto mācīšanas stratēģiju efektivitāti; k) sadarboties ar daţādiem attiecīgiem
speciālistiem; l) sadarboties ar citām personām, kuras rūpējas par audzēkľiem ar SIV; m) uzlabot
profesionālās iemaľas un zināšanas; n) rūpēties par audzēkľu, kuriem ir speciālās izglītības
vajadzības, tiesībām un vajadzībām. Ja pedagogiem piemistu visas minētās iemaľas, varētu
apsvērt iespēju iesaistīt virkni skolas vecuma audzēkľu ar daţādām SIV, tostarp audzēkľus,
kuriem ir: 1) redzes traucējumi; 2) dzirdes traucējumi; 3) mācīšanās traucējumi; 4) vidēji smaga
vai viegla garīga atpalicība; 5) valodas traucējumi; 6) hroniskas slimības, piemēram, diabēts,
astma; 7) fiziska invaliditāte; 8) kāda psihoneiroloģiska saslimšana (LR IZM 2003. gada
rīkojums Nr. 542). Tāpēc visiem PSI speciālistiem būtu jāapgūst arī turpmāk minētās zināšanas
par šīm speciālajām izglītības vajadzībām (un, iespējams, vēl citām saskaľā ar valsts
normatīvajiem aktiem).
NOVĒRTĒT TO AUDZĒKĽU VAJADZĪBAS (PAŠREIZĒJO LĪMENI), KURIEM IR
SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS VAJADZĪBAS (SIV).
Lai varētu plānot tādu izglītību, kura veicina audzēkľu ar SIV attīstību, PSI speciālistiem
jāpiemīt šādām prasmēm: a) izraudzīties piemērotas novērtēšanas metodes, kas atbilst audzēkľu
raksturojumam; b) veikt novērtēšanu; c) sastādīt ziľojumu.
Nepieciešamās zināšanas
Speciālās izglītības vajadzības (daţādas funkcionālās spējas, kustību, kognitīvās, sociālās,
uzvedības, saziľas vajadzības).
Daţādas novērtēšanas pieejas (holistiskās, normatīvās, kriteri u.c. vērtēšanas pieejas).
Novērtēšanas daţādība („Movement ABC” u.c.).
Attiecīgie noteikumi par sastādīšanu un izplatīšanu.
PIELĀGOT SPORTA IZGLĪTĪBAS (SI) MĀCĪBU PROGRAMMU, LAI TĀ BŪTU
PIEMĒROTA VISU AUDZĒKĽU, KURIEM IR SIV, INDIVIDUĀLAJĀM
VAJADZĪBĀM.
Lai varētu pielāgot skolas sporta izglītības mācību programmu atbilstoši audzēkľu ar SIV
vajadzībām, PSI speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) analizēt pašreizējo SI mācību
programmu atbilstīgi audzēkľu vajadzībām; b) pielāgot mācību programmu.
Nepieciešamās zināšanas
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Pašreizējā mācību programma (noteikta reģiona vai visas valsts skolās).
Mācību programmas izstrādes principi.
Mācību programmas pielāgošanas principi un stratēģijas.
PLĀNOT TĀDU PIELĀGOTĀS SPORTA IZGLĪTĪBAS (PSI) MĀCĪBU PIEREDZI,
KURA VEICINA ATTĪSTĪBU.
Lai varētu plānot mācību pieredzi, kura veicina attīstību, PSI speciālistiem jāpiemīt šādām
prasmēm: a) izstrādāt SI individuālo izglītības plānu (IIP); b) plānot iekļaujošas SI mācību
stundas, lai nodrošinātu piemērotas un drošas mācību metodes visiem audzēkľiem; c) plānot
piemērotas uzvedības vadības stratēģijas; d) plānot motivējošas stratēģijas audzēkľu
mudināšanai iesaistīties; e) plānot piemērotas komunikācijas stratēģijas.
Nepieciešamās zināšanas
Saistošie noteikumi par IIP izstrādi.
IIP būtība, nolūks un mērķi.
IIP izstrādāšanas stratēģijas (piemēram, daudzdisciplīnu grupa).
Iespējami maz ierobeţojošas vides koncepcija un pastāvīgs atbalsts sporta izglītībai.
Veselības aprūpes un drošības jautājumi saistībā ar iekļaujošo SI (piemēram,
kontrindikācijas).
Uzvedības problēmu cēloľi un sekas.
Uzvedības vadība un uzvedības koriģēšanas metodes.
Motivējošas stratēģijas.
Komunikācijas stratēģijas (tulks, informācijas stendi).
SAGATAVOT MĀCĪBU VIDI PIRMS IERODAS AUDZĒKĽI AR SIV.
Lai sagatavotu cilvēkvidi, PSI speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) sagatavot cilvēkvidi
(palīgpersonālu (piemēram, pedagoga asistentus, pāra palīgus, audzēkľus bez invaliditātes un
skolas darbiniekus)); b) sagatavot fizisko vidi (telpu aprīkojumu, inventāru).
Nepieciešamās zināšanas
Zināšanas par pāra palīgu un pedagoga asistentu programmām.
Skolu struktūras un funkcijas.
Invaliditātes apzināšanās un attieksmes teorijas.
Pielāgošanās teorija un tās praktiskā izmantošana attiecībā uz inventāru u.c.
Fiziskās piekļuves jautājumi.
MĀCĪŠANAS METODES VISU AUDZĒKĽU VAJADZĪBĀM.
Lai varētu pielāgot mācību metodes, PSI speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) izmantot
pareizas izglītojošas stratēģijas (piemēram, fiziskus/verbālus pamudinājumus, uzmundrinājumus,
atgriezenisko saiti, atzinību); b) pielāgot spēļu noteikumus, telpu izkārtojumu un inventāru;
c) izmantot uzdevumu analīzi vēlamajām prasmēm.
Nepieciešamās zināšanas
Izglītojošas stratēģijas.
Pielāgošanas stratēģijas.
Pielāgotas spēles, noteikumi un mācīšanas metodes.
Uzdevumu analīze.
VADĪT AUDZĒKĽU UZVEDĪBU TĀ, LAI PANĀKTU VISPIEMĒROTĀKĀS UN
DROŠĀKĀS MĀCĪBU METODES VISIEM SPORTA IZGLĪTĪBAS AUDZĒKĽIEM.
Lai varētu veiksmīgi vadīt daudzu audzēkľu uzvedību, PSI speciālistiem jāpiemīt šādām
prasmēm: a) atkarībā no situācijas izteikt atzinību/nopēlumu par audzēkľu vēlamu/nevēlamu
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uzvedību; b) izdarīt novērojumus un veidot reģistru par uzvedības vadības plāna izpildi;
c) konsultēt audzēkľus un palīdzēt viľiem pārľemt aizvien piemērotāku uzvedību un izdarīt
piemērotāku izvēli.
Nepieciešamās zināšanas
Uzvedības problēmu cēloľu noskaidrošana un izprašana.
Piemērotas uzvedības vadības stratēģijas un teorijas (piemēram, atzinības/nopēluma
izteikšana, pašrealizācija, pārliecība par sevi, Helisona modelis u.c.).
VEIDOT SAZIĽU AR AUDZĒKĽIEM, KURIEM IR SIV, LAI NODROŠINĀTU VIĽU
IZPRATNI UN PILNĪGU IESAISTĪŠANOS.
Lai varētu mācīt audzēkľus, mums jānodrošina vislabākā izpratne, kāda vien iespējama, un
tādējādi arī piemērota komunikācija. Tāpēc PSI speciālistiem jāprot izmantot piemērotus
alternatīvos un pastiprinošos saziľas rīkus.
Nepieciešamās zināšanas
Piemērotas saziľas stratēģijas audzēkľiem ar SIV (piemēram, Braila raksts, zīmju valoda,
pastiprinošie un citi saziľas rīki).
NOVĒRTĒT TO AUDZĒKĽU MĀCĪBU SEKMES, KURIEM IR SIV, PAR PAMATU
ĽEMOT VIĽU IIP MĒRĶUS.
Tā kā ir jāveic novērtējums par visu audzēkľu, bet jo īpaši audzēkľu ar SIV, mācību sekmēm,
PSI speciālistiem jāprot izmantot piemērotas novērtēšanas metodes, lai noteiktu audzēkľu
sekmes, kā arī piešķirtu audzēkľiem novērtējumu, kas atbilst to potenciālam un sekmēm.
Nepieciešamās zināšanas
Daţādas novērtēšanas metodes.
Individuāli izstrādāta holistiskā pieeja, lai novērtētu katra audzēkľa sekmes.
NOVĒRTĒT
PIELĀGOTĀS
MĀCĪBU
PROGRAMMAS
PIEMĒROTĪBU
AUDZĒKĽIEM AR SIV.
Lai varētu novērtēt pielāgotās mācību programmas piemērotību, PSI speciālistiem jāprot novērtēt
mācību programmas piemērotību individuālajām vajadzībām un spējām.
Nepieciešamās zināšanas
Valsts sporta izglītības standarti.
Mācību programmas pielāgošanas stratēģijas.
NOVĒRTĒT IZMANTOTO MĀCĪŠANAS STRATĒĢIJU EFEKTIVITĀTI.
Lai varētu novērtēt izmantoto mācīšanas stratēģiju efektivitāti, PSI speciālistiem jāprot novērtēt
izmantoto mācīšanas un atbalsta stratēģiju efektivitāti.
Nepieciešamās zināšanas
Mācīšanas un atbalsta stratēģiju novērtēšanas metodes un rīki (piemēram, pāra palīgu
programma, uzvedības plāna īstenošana, pielāgošanās videi, noteikumiem, uzdevumiem u.c.).
SADARBOTIES AR DAŢĀDIEM ATTIECĪGAJIEM SPECIĀLISTIEM.
Mācot audzēkľus ar SIV, bieţi vien ir jāsadarbojas ar citiem attiecīgiem speciālistiem, tāpēc PSI
speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) sadarboties ar citiem speciālistiem, kuri īsteno SI/PSI;
b) sadarboties ar veselības aprūpes un rehabilitācijas speciālistiem (piemēram, fizioterapeitu,
darba terapeitu, runas terapeitu, psihologu); c) sadarboties ar sporta organizācijām un attiecīgām
profesionālajām organizācijām, kuras paredzētas personām ar invaliditāti.
Nepieciešamās zināšanas
Attiecīgo speciālistu nozīme un viľu pieeja PSI.
Izpratne par sadarbības un komunikācijas aspektiem ar atbalstošo personālu.
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Darbs grupā.
Invalīdu sporta organizācijas, ar kurām var veidot sadarbību (piemēram, vietējie sporta klubi).
SADARBOTIES AR CITĀM PERSONĀM, KURAS RŪPĒJAS PAR AUDZĒKĽIEM AR
SIV.
Svarīgākie sadarbības partneri PSI apmācībā ir audzēkľu, kuriem ir SIV, vecāki vai aizbildľi
(juridiski atbildīgi), kā arī valstiskās un nevalstiskās organizācijas. Tāpēc PSI speciālistiem
jāprot sadarboties ar audzēkľu, kuriem ir SIV, vecākiem vai aizbildľiem, kā arī ar valstiskajām
un nevalstiskajām organizācijām (piemēram, bērnu tiesību aizsardzības jomā).
Nepieciešamās zināšanas
Vecāku/aizbildľu (juridiski atbildīgu) loma un tiesības.
Izpratne par sadarbības un komunikācijas aspektiem ar vecākiem/aizbildľiem (juridiski
atbildīgiem), kuri sniedz atbalstu.
Darbs grupā.
Attiecīgo organizāciju noteikumi un loma.
RŪPĒTIES PAR AUDZĒKĽU, KURIEM IR SIV, TIESĪBĀM UN VAJADZĪBĀM.
Daudzās ES valstīs pašreizējais stāvoklis PSI/SI jomā liecina, ka mācību programmas nav
piemērotas audzēkľiem ar SIV, tādēļ PSI speciālistiem būtu jāprot rūpēties gan par to, lai visiem
audzēkľiem tiktu nodrošināta vienlīdzīga SI, gan par audzēkľu, kuriem ir SIV, tiesībām
iesaistīties PSI/SI (piemēram, nodrošināt atbalsta pakalpojumus, pielāgotu inventāru).
Nepieciešamās zināšanas
Saistošie tiesību akti un attiecīgās valsts un starptautiskās politikas nostādnes.
Pakalpojumi invalīdiem, pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) un invalīdu sporta centri.
Izglītības struktūras un pakalpojumi.
Atbalstošas pieejas (stratēģiskas priekšrocības, publikācijas u.c.).
UZLABOT PROFESIONĀLĀS IEMAĽAS UN ZINĀŠANAS.
Visbeidzot, visās mainīgajās postmodernajās sabiedrībās un audzēkľu, kuriem ir SIV,
profesionālās izglītības jomās PSI speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) noskaidrot
profesionālās izaugsmes vajadzības PSI jomā; b) apľemties pastāvīgi rūpēties par profesionālo
izaugsmi (piemēram, lasīt profesionāla rakstura publikācijas, apmeklēt konferences (seminārus,
darba grupas), lai uzzinātu par jaunumiem PSI jomā); c) dalīties pieredzē ar citiem PSI
pedagogiem (piemēram, lai uzzinātu paraugprakses piemērus); d) veikt pašnovērtēšanu
profesionālās nozares jautājumos (piemēram, izdegšanas sindroms, vajadzība pēc atbalsta vai
mācībām).
Nepieciešamās zināšanas
Piemērotas profesionālās izaugsmes iespējas.
Informācijas avoti (piemēram, kvalifikācijas celšanas kursi, asociācijas, organizācijas u.c.).
Pašnovērtēšanas rīki ar mērķi noskaidrot, vai piemīt prasme īstenot SI/PSI (piemēram, treniľu
nodarbību ierakstīšana video formātā un analīze, rakstiski ziľojumi u.c.).

2.7 Kopsavilkums
Rezumējot šo nodaļu, jāatzīst, ka Eiropā ir ievērojami jāuzlabo situācija to audzēkľu
izglītošanā, kuriem ir SIV. Saskaľā ar iepriekšminēto ierosinām ieviest šādas pārmaiľas, lai
sociālās iekļaušanas jomā izstrādātos izglītības politikas virzienus un stratēģijas saskaľotu ar
faktisko situāciju skolās attiecībā uz audzēkľu, kuriem ir speciālās izglītības vajadzības,
iekļaušanu/neiekļaušanu sporta izglītībā: a) visiem sporta izglītības pedagogiem būtu jāgūst
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piemērota apmācība; b) visiem sporta izglītības speciālistiem, kuri speciālajās skolās vai
iestādēs māca audzēkľus, būtu jāgūst piemērota apmācība; c) piemērots atbalsts
audzēkľiem ar SIV, kuri iesaistījušies sporta izglītībā, būtu jāsniedz arī: i) profesionālu treneru
palīgiem (pedagoga asistentiem); ii) pāra palīgu programmām; iii) pielāgotam inventāram;
iv) sabiedrības vai invalīdu sporta organizācijām; d) visās Eiropas valstīs būtu jābūt
nodarbinātiem sporta izglītības konsultantiem, lai viľi nodrošinātu piemērotu atbalstu sporta
izglītības pedagogiem, kuri iesaistīti iekļaujošajā sporta izglītībā. Šie speciālisti varētu strādāt arī
kā nepilna laika sporta izglītības pedagogi speciālajās skolās vai klasēs un kā nepilna laika PSI
konsultanti. Viens no šī projekta galvenajiem rezultātiem ir diagramma, kurā aprakstītas
iemaľas, kuras jāapgūst, lai kļūtu par kvalificētu PSI speciālistu (1. un 2. pielikums). Pielāgotajā
sporta izglītībā ar PSI saistīto iemaľu pamatā ir profesionāla pieredze sporta izglītībā un
speciālās izglītības apmācības programmās. Ierosinām sporta izglītības pedagogu studiju
programmās iekļaut PSI speciālista specializāciju. Apgūstot specializāciju, liela uzmanība
jāpievērš PSI speciālista iemaľu apgūšanai, kuras izstrādātas saskaľā ar EUSAPA
projektu un norādītas pielāgotās sporta izglītības iemaľu, prasmju un zināšanu
diagrammā.
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3 PIELĀGOTĀS FIZISKĀS AKTIVITĀTES
REHABILITĀCIJAS APSTĀKĻOS
(Juri Ferellens (Joeri Verellen) un Īvs Vanlandevijks (Yves Vanlandewijck))
Šajā nodaļā centīsimies noskaidrot pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) programmas nozīmi un
pievienoto vērtību attiecībā uz rehabilitācijas programmu. Turklāt, uzsverot pielāgoto fizisko
aktivitāšu mērķus un priekšrocības, kā arī nosakot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas
galvenos pasākumus rehabilitācijas apstākļos, ir iespējams sīki izstrādāt to iemaľu uzskaitījumu,
kuras vajadzīgas, lai veiksmīgi īstenotu šāda veida programmu. Pamatojoties uz šo iemaľu
uzskaitījumu, ir izteikti priekšlikumi pašreizējās mācību programmas prasību pilnveidošanai, lai
uzlabotu speciālistu izglītošanu. Visbeidzot, šeit atradīsiet priekšlikumus juridiskā statusa
definēšanai, pilnveidošanai un aizsargāšanai profesionālā ziľā gan pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmai, gan tajā minētajiem terapeitiem, speciālistiem, instruktoriem u.c., proti, visiem,
kuri koordinē pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu.

3.1 Rehabilitācijas definīcija
Rehabilitācija ir veselības aprūpes profesija, kuras uzdevums ir ārstēt personas, lai visas dzīves
garumā maksimāli attīstītu, uzturētu un/vai atjaunotu to ķermeľa kustības un funkcijas. Tā
paredz ārstēšanu arī gadījumā, ja ķermeľa kustības un funkcijas nelabvēlīgi ietekmē novecošana,
ievainojumi, slimības vai vides faktori. Rehabilitācijas būtība ir konstatēt dzīves kvalitātes un
kustību spēju līmeni un pēc tam to maksimāli uzlabot tādās jomās kā stimulēšana, profilakse,
ārstēšana/intervence, habilitācija un rehabilitācija. Tā attiecas uz fizisko, psiholoģisko,
emocionālo un sociālo labklājību, tāpēc rehabilitācijai ir vajadzīga daudzdisciplīnu pieeja.
Atkarībā no mērķa grupas (sk. iepriekš) rehabilitācijas programmu veicina daţādas disciplīnas,
tostarp, bet ne tikai medicīna, slimnieku kopšana, fizioterapija, darba un fiziskā terapija,
psiholoģiskā terapija un sociālā terapija.
Rehabilitācijas programmas var būt veidotas gan stacionāriem, gan ambulatoriem apstākļiem.
Bieţi vien var tikt nodalīti tādi termini kā „formāli rehabilitācijas apstākļi”, piemēram,
rehabilitācijas centri un vietējo slimnīcu rehabilitācijas nodaļas vai struktūrvienības, un
„neformāli rehabilitācijas apstākļi”, piemēram, aprūpes centri un nodaļas pacientiem/klientiem ar
speciālajām vajadzībām (t.i., personām ar fiziskiem, fizioloģiskiem, garīgiem vai psihiatriskiem
traucējumiem, veciem ļaudīm, kara veterāniem, vardarbības upuriem u.c.).
Tomēr daţādās sadarbības partnervalstīs Eiropā krasi atšķiras ne tikai vairāku iepriekšminēto
disciplīnu relatīvais ieguldījums rehabilitācijā, bet arī rehabilitācijas apstākļu (formāli un/vai
neformāli apstākļi) definīcijas. Tā rezultātā, neskatoties uz to, ka rehabilitācija visās Eiropas
valstīs daudzējādā ziľā notiek līdzīgi, katrai valstij saskaľā ar tās politiku un normatīvajiem
aktiem ir savs, atšķirīgs, rehabilitācijas termina skaidrojums attiecībā uz programmas saturu un
programmas vidi. Tomēr tam ir risinājums — šajā nodaļā turpmāk ir sniegti ieteikumi un
priekšlikumi, kurus var attiecināt uz visām valstīm.
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3.2 Pielāgotās fiziskās aktivitātes rehabilitācijas apstākļos
Pēdējos gadu desmitos t.s. pielāgotās fiziskās aktivitātes ir atzītas par vērtīgu papildinājumu
iepriekšminētajām disciplīnām, kuras iekļautas rehabilitācijas programmā. Daţādās sadarbības
partnervalstīs Eiropā lielā mērā atšķiras arī pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu definīcija,
mērķis, attīstība, vide un būtība tāpat kā tas vērojams rehabilitācijas jomā. Tādēļ tika veikts
pētījums, lai analizētu šīs atšķirības. Pētījuma rezultāti liecina, ka daţās valstīs rehabilitācijas
programmā nav iekļautas pielāgotās fiziskās aktivitātes. Savukārt citās valstīs tiek īstenota visai
pieticīga sporta programma, kura pacientiem/klientiem lielākoties pieejama pēc brīvprātīgas
iesaistīšanās principa, tāpēc to nevar uzskatīt par rehabilitācijas programmas būtisku sastāvdaļu.
Šobrīd aizvien vairāk valstu ievieš pilnībā izstrādātu fizisko aktivitāšu programmu, taču arī tā
pacientiem/klientiem bieţi ir pieejama pēc brīvprātīgas iesaistīšanās principa. Tāpat jāatzīmē, ka
lielākajā daļā valstu netiek uzskatīts, ka pielāgoto fizisko aktivitāšu programma būtu
daudzdisciplīnu rehabilitācijas procesa atsevišķa sastāvdaļa. Pielāgotās fiziskās aktivitātes
galvenokārt ir iestrādātas fizioterapijas programmā, kam par iemeslu, visticamāk, ir tas, ka
valstīs iekļaušanas jomā nav iedibinātas juridiskās terminoloģijas un nevienā no sadarbības
partnervalstīm Eiropā pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu neīsteno kā atsevišķu
rehabilitācijas procesa disciplīnu, kā arī tāpēc, ka pielāgoto fizisko aktivitāšu terapeitiem,
speciālistiem, instruktoriem u.c. (proti, visiem, kuri atbild par pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas koordinēšanu rehabilitācijas apstākļos) nav juridiski noteikta profesionālā statusa.
Līdz ar to nonākam pie secinājuma, ka, neskatoties uz to, ka lielākā daļa valstu jau ir īstenojušas
daudzus pasākumus, lai pielāgotās aktivitātes iekļautu rehabilitācijas programmā ļoti daudz vēl ir
jāpadara saistībā ar terapeitu, instruktoru, speciālistu un visu pārējo rehabilitācijas programmā
iesaistīto personu sagatavošanas un juridiskās aizsardzības jomā, kā arī pielāgoto fizisko
aktivitāšu juridiskās struktūras un terminoloģijas izstrādāšanā, lai tā kļūtu par pilnībā atzītu
rehabilitācijas procesa disciplīnu.
PFA priekšrocības rehabilitācijas apstākļos
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaušanai rehabilitācijas programmā atsevišķas
papildu disciplīnas veidā ir trejāds pamatojums. Pirmais no tiem tieši attiecas uz rehabilitācijas
programmu un apliecina, ka fiziskās aktivitātes un iesaistīšanās sportā ir lielisks papildinājums
klasiskajām fizioterapijas programmām. Par to liecināja jau agrāko zinātnisko pētījumu rezultāti,
kuros secināts, ka fizioterapijas programmas bieţi vien nevelta pietiekami lielu uzmanību
pacienta/klienta vispārējās fiziskās sagatavotības līmenim, viľu funkcionalitātei un
funkcionālajam potenciālam, iespējamā atbalsta pielāgošanai un optimizēšanai atbilstīgi
pacienta/klienta funkcionalitātei, kā arī ikdienā veicamo aktivitāšu izstrādāšanai. Tomēr
jāatzīmē, ka līdz šim jau ir gūti pierādījumi tam, ka pielāgotās fiziskās aktivitātes labvēlīgi
ietekmē šos faktorus gan rehabilitācijas kursa gaitā, gan arī pēc tam. No tā izriet, ka pielāgoto
fizisko aktivitāšu ieviešana rehabilitācijas programmā var nest augļus — uzlabot rehabilitācijas
programmas kvalitāti, palīdzēt to veiksmīgāk īstenot un nepieļaut pacientu/klientu veselības
stāvokļa pasliktināšanos.
Otrs pamatojums ir tāds, ka pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm ir ļoti laba ietekme uz
pacienta/klienta psiholoģisko labklājību. Daudzi jo daudzi pacienti/klienti ar neatgriezeniskiem
traucējumiem mēdz mazkustīga dzīvesveida dēļ aizvien vairāk ieslīgt sociālajā nošķirtībā. Tam ir
rasts risinājums — ieviešot pielāgotās fiziskās aktivitātes vispārējas rehabilitācijas pieejas
programmā, invalīdi var iesaistīties sportā un dibināt personīgus sakarus un saziľu ar citiem,
tādējādi gūstot iespēju dalīties pieredzē un samierināties un iemācīties sadzīvot ar savu
invaliditāti vai traucējumiem utt.
Trešais būtiskais pamatojums pielāgoto fizisko aktivitāšu iekļaušanai rehabilitācijā saistīts ar
izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Ar fizisko aktivitāšu un sporta palīdzību
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pacienti/klienti iepazīst sava ķermeľa reakciju uz daţādas intensitātes pakāpes vingrinājumiem
(gan maksimālas, gan vidēji lielas intensitātes vingrinājumiem) un uz ārējiem apstākļiem (laika
apstākļiem, vidi u.c.). Tāpat, iesaistoties pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs rehabilitācijas
apstākļos, pacienti/klienti uzzina, kāds ir skaidrojums tādai vai citādai ķermeľa atbildes
reakcijai, kā atpazīt simptomus, kuri izraisa kontrindikācijas fiziskajām aktivitātēm un sportam,
un kā šos simptomus novērst vai ārstēt. Turklāt fiziskās aktivitātes un sports
pacientiem/klientiem nodrošina augstāku dzīves kvalitāti, un viľi saskata ikdienā veicamo
aktivitāšu priekšrocības. Rezultātā pielāgoto fizisko aktivitāšu programmai ir nepārprotami
jāapliecina pacientiem/klientiem, ka tā viľiem ir noderīga, lai viľi arī turpmāk — pēc
rehabilitācijas — piekoptu aktīvu dzīvesveidu.
Ľemot vērā iepriekšminētos pamatojumus un priekšrocības, ārkārtīgi liela nozīme ir
pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas ieviešanas rehabilitācijas apstākļos stratēģijai. Tai
jāpiedāvā plašs to sporta disciplīnu klāsts, ar kurām pacientiem/klientiem jāiepazīstas un
jānodarbojas, lai viľi varētu izvēlēties sev piemērotu sporta disciplīnu turpmākajām fiziskajām
aktivitātēm pēc rehabilitācijas. Turklāt, ja programmā ir iekļauts plašs fizisko aktivitāšu klāsts,
pacientu/klientu funkcionalitāte tiek stimulēta vislabākajā veidā, maksimāli uzlabojot ikviena
pacienta/klienta funkcionālo potenciālu. Tā kā daţas sporta disciplīnas ir visai sareţģītas un grūti
izpildāmas, šajā gadījumā tās iespējams vispiemērotākajā veidā pielāgot un pieskaľot
pacientu/klientu funkcionālajām spējām. Visbeidzot, pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu
vēlams organizēt integrētos apstākļos, piesaistot sportistus, kuri piedalās sacensībās un kuri
sporto aktīvās atpūtas ietvaros, t.i., speciālistus – praktiķus, lai nodrošinātu speciālistu – praktiķu
maksimālu zināšanu un pieredzes nodošanu rehabilitācijas pacientiem/klientiem un pēc iespējas
uzlabotu pacienta/klienta sociālo reintegrāciju sabiedrībā.

3.3 Standarta amati
Tikai daţos rehabilitācijas centros visā Eiropā pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu uzskata
par rehabilitācijas programmas atsevišķu sastāvdaļu, un to koordinē speciālisti (fizioterapeiti vai
sporta izglītības pedagogi), kuri specializējušies pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā. Pielāgoto
fizisko aktivitāšu programma bieţi vien tiek uzskatīta par fizioterapijas programmas sastāvdaļu,
tāpēc to lielākoties koordinē fizioterapeiti. Kā minēts iepriekš, pielāgoto fizisko aktivitāšu
terapeitiem, speciālistiem, instruktoriem u.c. (proti, visiem, kuri atbild par pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmas koordinēšanu rehabilitācijas apstākļos) šobrīd nav juridiski noteikta
profesionālā statusa (turpmāk tekstā tiek izmantots termins „programmas koordinators”). Tāpēc
jāpanāk, lai pielāgoto fizisko aktivitāšu koordinatoru labā pilnveidotu un aizsargātu šādu
profesionālo statusu, lai uzlabotu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas īstenošanu un kvalitāti
rehabilitācijas apstākļos.

3.4 Galvenie pienākumi
Šajā sadaļā aprakstīti galvenie pienākumi, kādi jāpilda pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas
koordinatoram. Minētajos pienākumos ietilpst vairāki uzdevumi un veicamie darbi, kādi atbilst
pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinēšanas pienākumiem. Tie ir iedalīti daţās
galvenajās jomās, kuras savukārt iedalītas daţādos galvenajos uzdevumos, bet tie — vairākās
konkrētās galvenajās funkcijās. Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas galvenie pienākumi
aptver četras nozīmīgas atbildības jomas: plānošanu; informēšanu un izglītošanu; novērtēšanu un
noteikšanu; īstenošanu.
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Plānošana
Lai varētu īstenot kvalitatīvu un veiksmīgu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu, jāveic rūpīgs
plānošanas darbs un jāsadarbojas ar citām rehabilitācijas programmā iekļautajām disciplīnām.
Programmas koordinatoriem reālistiski jānovērtē pielāgoto aktivitāšu vērtības, priekšrocības un
atbildība daudzdisciplīnu rehabilitācijas procesā. Šajā gadījumā jāľem vērā pacienta/klienta
labklājība gan rehabilitācijas kursa laikā, gan arī pēc tā. Tāpat ir pilnībā jāizprot pacienta/klienta
veselības stāvoklis, funkcionālās spējas un potenciāls, kā arī pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas ietekme uz to. Šajos apsvērumos jāľem vērā iespējamās priekšrocības, varbūtējās
kontrindikācijas, veselības apdraudējumus un riska faktorus dalībai fiziskajās aktivitātēs.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinatora veicamie pienākumi plānošanas jomā
īsumā ir šādi.
Novērtēt pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) programmas nozīmi un pievienoto vērtību
attiecībā uz rehabilitācijas programmas daudzdisciplīnu raksturu.
Noskaidrot, kāda ir pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas kā rehabilitācijas
programmas obligātās sastāvdaļas loma.
Noskaidrot pašreiz izmantotās rehabilitācijas un pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas
stiprās un vājās puses.
Noskaidrot, kādi resursi (telpu aprīkojums, inventārs) ir pieejami un vajadzīgi, lai
īstenotu PFA programmu.
Sadarbībā ar rehabilitācijas speciālistu grupu izstrādāt strukturētu pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmu.
Noskaidrot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas īstermiľa un ilgtermiľa mērķus.
Novērtēt pacienta/klienta funkcionālās spējas/traucējumus, riska faktorus, vajadzības un
potenciālu.
Izprast pacienta/klienta stāvokli un to, kādas sekas tas atstājis uz funkcionālajām
spējām/traucējumiem, veselības stāvokli u.c. faktoriem.
Izprast klīniskās izpētes datus (piemēram, rentgenogrammas, gaitas analīzes datus,
kardiorespiratorās spējas pārbaudes) un rehabilitācijas speciālistu slēdzienus un ieteikumus.
Novērtēt pacienta/klienta pašreizējo un potenciālo funkcionēšanas līmeni.
Izprast, kā pacients/klients reaģē uz fiziskajām aktivitātēm, noskaidrot un novērst
iespējamās kontrindikācijas, veselības apdraudējumus un riska faktorus.
Informēšana un izglītošana
Kā jau tika minēts iepriekš, fiziskās aktivitātes un sports sniedz neskaitāmas priekšrocības gan
rehabilitācijas gaitā, gan arī pēc tās. Lai pacienti/klienti turpinātu aktīvu dzīvesveidu arī pēc tam,
kad ir pabeigts rehabilitācijas kurss, viľiem jāsniedz pietiekami izsmeļoša informācija par
iespējamajām fiziskajām aktivitātēm, sporta disciplīnām, esošajām fizisko aktivitāšu
programmām, kuras pieejamas tuvējā apkaimē, un sporta organizācijām pacientu/klientu vietējā
reģionā.
Tāpat pacienti/klienti bieţi vien nav informēti par funkcionālā potenciāla traucējumu vai
pavājināšanās sekām. Turklāt traucējumi vai spēju pavājināšanās bieţi vien izraisa neadekvātu
atbildes reakciju uz vingrinājumiem un sportu un daţkārt var pat bīstami kaitēt veselībai, ja šos
faktorus neľem vērā. Pacienti/klienti ir jāizglīto par fizisko aktivitāšu un sporta sniegtajām
priekšrocībām, kā arī par kaitējumu viľu labklājībai, ko var izraisīt mazkustīgs dzīvesveids.
Tāpēc ir svarīgi, lai programmas koordinators izglītotu pacientus/klientus par viľu funkcionālā
potenciāla traucējumu vai pavājināšanās sekām, par to, kā ķermenis reaģē uz vingrinājumiem,
kāds ir skaidrojums tādai vai citādai ķermeľa atbildes reakcijai, kā atpazīt simptomus, kuri
izraisa kontrindikācijas fiziskajām aktivitātēm un sportam, un kā šos simptomus novērst vai
ārstēt.
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Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinatora veicamie pasākumi informēšanas un
izglītošanas jomā īsumā ir šādi.
Nodrošināt visu vajadzīgo informāciju, lai panāktu, to, ka arī turpmāk — pēc
rehabilitācijas — tiek piekopts aktīvs dzīvesveids.
Informēt pacientu/klientu par fizisko aktivitāšu programmām, kuras pieejamas tuvējā
apkaimē, un ieguvumiem, ko fiziskās aktivitātes sniedz gan īstermiľā, gan ilgtermiľā.
Nodrošināt piekļuvi datu bāzei, kurā apkopota informācija par uzľēmumiem un tuvējā
apkaimē esošām organizācijām, lai panāktu, to, lai arī turpmāk — pēc rehabilitācijas — tiktu
piekopts aktīvs dzīvesveids.
Sniegt informāciju par tiesību aktiem, kuros noteikts, kādas iespējamās priekšrocības
attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm un sportu pēc rehabilitācijas nodrošina valsts, reģionālās un
vietējās pārvaldes iestādes.
Izmantojot fiziskās aktivitātes, izglītot pacientus/klientus par viľu funkcionālajām
spējām/traucējumiem un piemītošo potenciālu.
Izglītot pacientu/klientu par viľa funkcionālajām spējām/traucējumiem, reaģēšanu uz
vingrojumiem, iespējamiem veselības apdraudējumiem, riska faktoriem un kontrindikācijām
saistībā ar fiziskajām aktivitātēm.
Izglītot pacientu/klientu par to, kā atpazīt un novērst tādus simptomus, kuri var apdraudēt
viľu veselību, radīt traumas utt.
Rehabilitācijas procesā izglītot pacientu/klientu par PFA programmu un tās
priekšrocībām.
Novērtēšana
Lai pielāgoto fizisko aktivitāšu programma būtu kvalitatīva un gūtu panākumus, jāveic šīs
programmas kvalitātes novērtējums. Tajā ietilpst programmas rezultātu pastāvīga uzraudzība un
programmas regulāra pilnveidošana pēc apspriedēm ar citiem rehabilitācijas programmas
koordinatoriem šajā disciplīnā.
Regulāri jānovērtē arī panākumi pacientu/klientu vajadzību ziľā, lai nodrošinātu visu
pacientu/klientu maksimālu iesaistīšanos un rezultātu piemērotību ikvienam no viľiem. Tajā
ietilpst fiziskās sagatavotības līmeľa, psiholoģiskās labklājības un pacienta/klienta sociālā
statusa novērtēšana, kā arī programmas satura pielāgošana šiem novērtējumiem, ja vajadzīgs.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinatora veicamie pienākumi novērtēšanas jomā
īsumā ir šādi:
Novērtēt pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas efektivitāti rehabilitācijas un
pēcrehabilitācijas procesa ietvaros.
Uzraudzīt pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas ilgtermiľa rezultātus veselības
aprūpes ziľā.
Sadarbībā ar rehabilitācijas speciālistu grupu noteikt pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas efektivitāti pacienta/klienta funkcionālo spēju ziľā.
Novērtēt, kā pacients/klients reaģē uz fiziskajām aktivitātēm, kādas ir viľa sekmes un
salīdzināt tās ar nospraustajiem mērķiem.
Novērtēt pacienta/klienta fizisko un psiholoģisko veselību, kā arī viľa sekmes, un pēc
vajadzības novērst nepilnības.
Novērtēt pacienta/klienta apľēmību ievērot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu un
pēc vajadzības novērst nepilnības.
Uzraudzīt un novērtēt reakcijas uz fiziskajām aktivitātēm, lai nodrošinātu nekaitīgu un
panākumiem bagātu dalību.
Dokumentēt katra atsevišķa pacienta/klienta sekmes un progresu saskaľā ar
rehabilitācijas un PFA programmas noteiktajiem mērķiem.
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Noskaidrot rīkus, metodes u.c. paľēmienus, ar kuriem pacients/klients var uzlabot savas
funkcionālās spējas gan ikdienas dzīvē, gan fiziskajās aktivitātēs.
Īstenošana
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinatora galvenais pienākums ir īstenot, koordinēt
un praksē izmantot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu. Tajos ietilpst individuāli pielāgotas
programmas izstrādāšana, kura ir ne tikai īpaši pieskaľota ikviena pacienta/klienta speciālajām
vajadzībām, bet arī vienlaikus piemērota visas rehabilitācijas programmas grupas kopējam laika
grafikam. Lai veiksmīgi īstenotu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu, tās koordinatoram
jānodrošina arī optimāla iesaistīšanās, ieviešot programmā plašu fizisku aktivitāšu un sporta
nodarbību klāstu, pēc vajadzības pielāgojot norādījumus, pamudinājumus, noteikumus un telpu
izkārtojumu. Ieteicams pielāgoto aktivitāšu programmu daļēji īstenot sabiedrības mijiedarbības
apstākļos, lai panāktu to, ka arī turpmāk — pēc rehabilitācijas — tiek piekopts aktīvs
dzīvesveids, lai nodrošinātu sportistu un aktīvi iesaistīto speciālistu maksimālu pieredzes
nodošanu rehabilitācijas pacientiem/klientiem un pēc iespējas uzlabotu pacienta/klienta
reintegrāciju sabiedrībā.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinatora veicamie pienākumi īstenošanas jomā
īsumā ir šādi.
Īstenot individuāli izstrādātu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu, kura papildina citas
rehabilitācijas programmā iekļautās disciplīnas.
Sadarbībā ar multidisciplināru speciālistu grupu izstrādāt strukturētu un individuāli
izstrādātu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu.
Veicināt un atvieglot iesaistīšanos, vajadzības gadījumā izstrādājot pielāgotus
norādījumus, pamudinājumus, noteikumus un telpu izkārtojumu.
Ierosināt/iesākt fiziskās aktivitātes personas dzīvesvietas tuvākajā apkaimē.

3.5 Iemaľas
Veiksmīgai iepriekšminēto galveno pienākumu izpildei, lai panāktu pielāgoto aktivitāšu
programmas kvalitatīvu, drošu un veiksmīgu īstenošanu rehabilitācijas apstākļos, jāattīsta
daţādas iemaľas, kuras ir cieši saistītas ar šiem galvenajiem pienākumiem. Minētās iemaľas
sastāv no specializētām pamata zināšanām un daţādām prasmēm attiecīgajā jomā, šīs iemaľas
var iedalīt sīkāk vairākās apakšiemaľās atbilstīgi terapeitiskiem, pedagoģiskiem un vadības
faktoriem.
Terapeitiskās iemaņas
Iemaľas, kuras pielāgoto fizisko aktivitāšu programmās attiecas uz terapeitiskajiem aspektiem,
galvenokārt ir saistītas ar iedzīvotāju mērķa grupas raksturojumu un fizisko aktivitāšu un sporta
ietekmi uz iedzīvotāju mērķa grupas funkcionālo potenciālu un labklājību. Pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmas koordinēšanai rehabilitācijas apstākļos ir nepieciešamas pilnīgas
zināšanas par to, kā invaliditāte vai traucējumi iespaido pacienta/klienta funkcionālās spējas un
labklājību, kā arī par to, kāda ir to ietekme uz pacienta/klienta panākumiem fizisko aktivitāšu un
sporta jomā. Šeit ietilpst: izpratne par pacienta/klienta stāvokli un to, kādas sekas tas atstājis uz
funkcionālajām spējām/traucējumiem, veselības stāvokli u.c. faktoriem; izpratne par klīniskās
izpētes datiem (piemēram, rentgenogrammām, gaitas analīzes datiem, kardiorespiratorās spējas
pārbaudēm) un rehabilitācijas speciālistu slēdzieniem un ieteikumiem; pacienta/klienta
pašreizējā un potenciālā funkcionēšanas līmeľa novērtējums; izpratne par to, kā pacients/klients
reaģē uz fiziskajām aktivitātēm; iespējamo kontrindikāciju, veselības apdraudējumu un riska
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faktoru noskaidrošana un novēršana. Šo iemaľu galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un
veiksmīgu pielāgoto aktivitāšu programmas īstenošanu, kā arī drošu vidi tās darbībai un
dalībniekiem, kuri tajā iesaistījušies.
Turklāt, lai pacienta/klienta funkcionālās spējas atbilstu iepriekšnoteiktajiem programmas
mērķiem un uzdevumiem, regulāri jāizstrādā, jāveic un jāizskaidro progresa novērtējumi gan ar
tiešu novērtēšanas metoţu palīdzību, piemēram, veicot izmēģinājumus reālā situācijā,
laboratorijas izmēģinājumos, aizpildot anketas u.c., gan ar netiešu novērtēšanas metoţu
palīdzību, piemēram, grupu sanāksmēs, novērojumos u.c. Ne mazāk svarīgi ir arī izprast šos
progresa novērtējumus programmas mērķu un pacienta/klienta potenciāla kontekstā, pēc
vajadzības pielāgojot individuāli izstrādātu grafiku.
Terapeitiskās zināšanas un prasmes:
Izprast pacientam/klientam paredzēto vispārīgo rekreācijas un sporta pielāgošanas
modeli, tostarp viľa individuālo raksturojumu, ar funkcionalitāti saistītas implikācijas,
specifiskās aktivitāšu prasības un dalības mērķi.
Izprast un novērtēt savstarpējo saistību starp indivīdu funkcionalitātes noteicošajiem
faktoriem.
Izprast un novērtēt veselības traucējumu ietekmi uz indivīdu funkcionalitāti.
Ar pārbauţu, novērojumu u.c. paľēmienu palīdzību novērtēt pacienta/klienta fizisko
aktivitāšu potenciālu, pēc tam izveidot funkcionālo spēju raksturojumu.
Izprast hronisku slimību, invaliditātes un traucējumu patoloģiski fizioloģiskos cēloľus.
Izprast fizisko aktivitāšu ietekmi un riskus.
Pārzināt medikamentu iedarbību uz panākumiem fizisko vingrinājumu jomā.
Izprast sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas konkrētas
personu grupas rehabilitācijas procesā.
Izkopt prasmi īstenot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas tā, lai tās nenodarītu
kaitējumu, tostarp regulāri veikt novērtēšanu, izmantojot riska stratifikācijas un programmu
iepriekšēju caurlūkošanu.
Pedagoģiskās iemaņas
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas pedagoģiskajos aspektos galvenokārt ietilpst prasme
strādāt ar grupām, izmantot mācīšanas stratēģijas un fizisko aktivitāšu un sporta pielāgošanas
principus. Ľemot vērā iedzīvotāju mērķa grupai raksturīgās īpašās iezīmes, bieţi vien nākas
pielāgot fizisko aktivitāšu vai sporta norādījumus, pamudinājumus, noteikumus un telpu
izkārtojumu, lai maksimāli motivētu pacientus/klientus un panāktu optimālu un veiksmīgu
iesaistīšanos. Pedagoģiskie aspekti rehabilitācijas apstākļos nereti tiek atstāti bez ievērības, kaut
gan tie ir vieni no būtiskākajiem aspektiem, kas nosaka pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas
kvalitāti un panākumus. Turpmāk norādītas pedagoģiskās zināšanas un prasmes.
Izprast programmu pilnveidošanas teorētiskos pamatus.
Izkopt mācīšanas, sagatavošanas un trenēšanas prasmes (didaktiskās prasmes), kuras
vajadzīgas, lai terapeitiskā vidē īstenotu līdzsvarotu pieeju.
Izprast aktivitāšu, spēļu un sporta pielāgošanas principus.
Izkopt daudzpusīgas zināšanas par invalīdiem piemērotu sportu.
Izprast sporta inventāra piemērotību konkrēta lietotāja vajadzībām.
Prast pielāgot aktivitātes tā, lai tās būtu piemērotas dalībnieku funkcionālajam
potenciālam.
Izprast galvenos faktorus, kuri ietekmē pielāgoto aktivitāšu darbības procesu.
Izkopt profesionālo prasmi iesākt un efektīvi īstenot pielāgošanas procesu.
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Vadības iemaņas
Lai uzlabotu gan pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas kvalitāti, gan arī visas rehabilitācijas
programmas kvalitāti kopumā, jāizprot rehabilitācijas daudzdisciplīnu raksturs, kā arī daţādu
disciplīnu saturs un to relatīvais ieguldījums programmā. Līdz ar to programmas koordinatoriem
jāprot piedāvāt vispiemērotāko fizisko aktivitāšu programmu, ľemot vērā visdaţādākās
rehabilitācijas disciplīnas un pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas relatīvā ieguldījuma
vērtību attiecībā uz rehabilitācijas programmu. Turpmāk norādītas vadības zināšanas un prasmes.
Izkopt vadības stratēģijas, tostarp plānošanas modeļa pieeju sporta un fizisko aktivitāšu
nodrošināšanā personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem, invaliditāti, garīgās veselības
traucējumiem u.c.
Izkopt tās prasmes, kuras ir vajadzīgas, lai izstrādātu stratēģisku vadības politiku un
integrētu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas daudzdisciplīnu rehabilitācijas procesā.
Izprast, kuras no daţādajām fizisko aktivitāšu un sporta organizācijām, kas darbojas
tuvējā apkaimē, ir piemērotas tiem pacientiem/klientiem, kuri iesaistījušies pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmā.

3.6 Prasības mācību programmām
Pašreizējais stāvoklis: pielāgoto fizisko aktivitāšu kurss un novirzieni akadēmiskajās mācību
programmās
Gandrīz visu Eiropas valstu fizioterapijas, sporta izglītības un cilvēku kustību zinātľu
akadēmiskajās mācību programmās ir iestrādāts pielāgoto fizisko aktivitāšu kurss. Tomēr bieţi
vien tas ir tikai ievadkurss, kura mērķis ir īsumā iepazīstināt studentus ar pielāgoto fizisko
aktivitāšu nozari kā tādu. Rezultātā šim kursam mācību programmā lielākoties nav praktiski
nekādas jēgas, jo topošie speciālisti, kuri varētu saskarties ar pielāgoto fizisko aktivitāšu jomu,
apgūst niecīgu daļu praktisko rīku vai pat nevienu no tiem. Turklāt attiecībā uz iepriekšminēto
iemaľu pilnveidošanu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas koordinatoriem jāatzīst, ka
fizioterapijas programmu stiprās puses bieţi vien izrādās sporta izglītības un kinezioloģijas
programmu vājās puses un otrādi. Pārskatot fizioterapijas, sporta izglītības un kinezioloģijas
programmu saturu, lai noskaidrotu, vai tas nodrošina vajadzīgo iemaľu apguvi pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmas koordinatoriem, tika konstatēts, ka fizioterapijas programmās ir iekļauti
visi iespējamie terapeitiskie jautājumi, bet pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskie aspekti
gandrīz vienmēr ir atstāti novārtā. Savukārt sporta izglītības un kinezioloģijas programmu saturs
galvenokārt ir ar pedagoģisku ievirzi, kurā pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm terapeitiskajā
kontekstā ir atvēlēta mazāka vieta. Turklāt pielāgoto fizisko aktivitāšu kursa ieviešana sporta
izglītības un kinezioloģijas programmās visā Eiropā notiek visai atšķirīgi. Daţās programmās ir
iekļauti tikai pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagoģiskie aspekti, bet citās galvenokārt aplūkotas
tēmas par noteiktas sabiedrības daļas aktīvu dzīvesveidu un sporta nodarbībām rekreācijai.
Rezultātā var droši apgalvot, ka pašreizējās programmas nav pietiekami labi izstrādātas, lai
sagatavotu speciālistus, kuri prastu koordinēt kvalitatīvu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu
rehabilitācijas apstākļos.
Daudzu Eiropas universitāšu un augstskolu sporta izglītības un kinezioloģijas mācību
programmās maģistra studiju līmenī pielāgoto fizisko aktivitāšu novirziens ir ieviests līdztekus
citiem novirzieniem, tostarp „fiziskā kultūra un veselība”, „trenēšana un apmācība”, „sporta
vadība”, „sporta psiholoģija”, „sporta pedagoģija” u.c. Jāatzīmē, ka visi pielāgoto fizisko
aktivitāšu specialitātes virzieni Eiropā attiecas uz visām sabiedrības mērķa grupām (piemēram,
uz personām ar fiziskiem, fizioloģiskiem, garīgiem vai psihiatriskiem traucējumiem, veciem
ļaudīm, kara veterāniem, vardarbības upuriem u.c.), uz visiem mērķa līmeľiem (sākot no
fiziskām aktivitātēm, kas saistītas ar veselības aprūpi, beidzot ar sporta nodarbībām rekreācijai
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un elitāriem sporta veidiem) un uz visām profesionālajām disciplīnām (uz izglītību, fizisko
kultūru un veselību, trenēšanu un apmācību, vadību, sporta psiholoģiju u.c.). Kaut arī pašreizējās
programmas var nodrošināt plašu ieskatu visā nozarē, tas tomēr ir ļoti ierobeţots, tāpēc
programmas vajadzētu pārstrādāt, lai tās varētu sagatavotu speciālistus, kuri specializējušies
konkrētā profesionālā disciplīnā. Jāsecina, ka pielāgoto fizisko aktivitāšu novirziena absolventi
profesionālo disciplīnu ziľā nav pietiekami sagatavoti, lai varētu veiksmīgi konkurēt ar
vienaudţiem, kuri absolvējuši citu specializāciju.
Ieteikumi turpmākajām studijām PFA jomā
Saskaľā ar iepriekšminētajiem faktoriem pašreizējie pielāgoto fizisko aktivitāšu kursi ir
jāpaplašina, jāuzlabo un jāiekļauj mācību programmās, lai novērstu visus esošo programmu
trūkumus un nepilnības. To var panākt, papildinot medicīnas un vidējā medicīniskā personāla,
sporta pedagogu un kineziologu mācību programmas ar vairākiem obligātiem kursiem,
piemēram, „sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas rehabilitācijas
procesā” un „pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas pedagoģiskie aspekti”.
Runājot par akadēmiskajiem novirzieniem, ieteicams izstrādāt pielāgoto fizisko aktivitāšu
virzienu, kurā būtu iekļauts spēcīgs ievadkurss visās pielāgoto fizisko aktivitāšu jomās ar
specializāciju pēc disciplīnu principa, nevis sabiedrības mērķa grupu principa (turpmāk tekstā
sīkāks iztirzājums). Tomēr, raugoties tālākā nākotnē, ieteicams parūpēties par piemērota
pielāgoto fizisko aktivitāšu kursa iekļaušanu fizioterapijas, sporta izglītības un kinezioloģijas
mācību programmās un īpašajos novirzienos, nevis izstrādāt atsevišķu novirzienu „pielāgotās
fiziskās aktivitātes”.
Visbeidzot, visu kursu un mācību programmu mērķim būtu jābūt tādu speciālistu (fizioterapeitu,
fiziskās kultūras un veselības aprūpes instruktoru, treneru, pasniedzēju, vadītāju, sporta
psihologu u.c.) sagatavošanai, kam būtu pietiekami labas iemaľas, pamata zināšanas un prasmes
(sk. iepriekš), lai tie spētu pildīt galvenos pienākumus (sk. iepriekš), kas nepieciešami, lai
izstrādātu, organizētu un koordinētu vērtīgu, kvalitatīvu un veiksmīgu pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmu daudzdisciplīnu rehabilitācijas ietvaros.

3.7 Turpmāki ieteikumi
Šī projekta gaitā tika veikti vairāki pētījumi un rīkotas projekta partneru sanāksmes, kas kopumā
deva jaunu ieskatu pielāgoto fizisko aktivitāšu ieviešanā rehabilitācijas programmās, pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmas koordinatoru profesionālajā statusā un rehabilitācijas speciālistu
izglītošanā. Šeit apkopoti vairāki ieteikumi pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas kvalitātes
uzlabošanai daudzdisciplīnu rehabilitācijas ietvaros.
Jāizstrādā pielāgoto fizisko aktivitāšu juridiskā struktūra un terminoloģija, lai pielāgoto
fizisko aktivitāšu programma kļūtu par pilnībā atzītu rehabilitācijas procesa disciplīnu.
Tā kā medicīniskā un paramedicīniskā aprūpe ir izkaisīta daudzos nelielos rehabilitācijas
centros, ne kompetences līmenis, ne finansējuma apjoms uz vienu centru nav pietiekami liels.
Centralizējot rehabilitācijas programmas un apvienojot tās tikai daţos specializētos centros, var
atrisināt šo problēmu un ieviest optimālu un kvalitatīvu rehabilitācijas programmu.
Jāiesāk un jāveicina sadarbība starp rehabilitācijas centriem un fizisko aktivitāšu un
sporta organizācijām ar subsidētas reģionālā līmeľa sporta un fizisko aktivitāšu administrācijas
palīdzību.
Jāizstrādā valdības atzīti un subsidēti oficiāli pilnvarojumi programmas koordinatora
nodarbināšanai rehabilitācijas centros; koordinators atbildētu par pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas, kura papildina citas rehabilitācijas programmā iekļautās disciplīnas, izstrādāšanu,
organizēšanu un koordinēšanu.
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Jānodrošina līdzekļi, lai pielāgoto fizisko aktivitāšu akadēmiskie speciālisti izstrādātu,
optimizētu, īstenotu un novērtētu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu kā īpašu virzienu
medicīnas un paramedicīnas speciālistu, sporta pedagogu un kineziologu pastāvošajās mācību
programmās.
Jānodrošina līdzekļi, lai pielāgoto fizisko aktivitāšu akadēmiskie speciālisti noteiktu,
izstrādātu, optimizētu, iekļautu un/vai paplašinātu, īstenotu un novērtētu vajadzīgo pielāgoto
fizisko aktivitāšu kursu medicīnas un paramedicīnas speciālistu, sporta pedagogu un kineziologu
pastāvošajās mācību programmās.
Iekļaut medicīnas un paramedicīnas speciālistu, sporta pedagogu un kineziologu
pastāvošajās mācību programmās vairākus obligātos kursus, piemēram, „sporta un pielāgoto
fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas rehabilitācijas procesā” un „pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmas pedagoģiskie aspekti”, sagatavojot speciālistus, kam būtu pietiekami
labas iemaľas, lai varētu izstrādāt, organizēt un koordinēt vērtīgu, kvalitatīvu un veiksmīgu
pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu attiecībā daudzdisciplīnu rehabilitācijas ietvaros.
Jāuzlabo medicīnas un paramedicīnas speciālistu nostāja attiecībā uz atsevišķas sporta un
fizisko aktivitāšu disciplīnas iekļaušanu esošajās rehabilitācijas programmās un tās nozīmes
apzināšanos; to var panākt, attiecīgās mācību programmas papildinot ar pielāgoto fizisko
aktivitāšu kursu.
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4 PIELĀGOTĀS FIZISKĀS AKTIVITĀTES SPORTA
JOMĀ
(Natālija Morguleca-Adamoviča (Natalia Morgulec-Adamowicz) un Hosē Pedro
Ferera (José Pedro Ferreira))
Sportu nereti uztver kā daļu no aktīvas izklaides . Aktīva izklaide pēc definīcijas ir darbība bez
jebkāda praktiska pamatojuma, kurā apvienoti gan garīgie, gan fiziskie elementi (Guttmann
2004) un kurai nododas tikai tīrā prieka pēc. Organizēta aktīva izklaide kļūst par sporta spēli.
Tomēr sporta spēlēm var gan piemist, gan arī nepiemist sacensību gars. Sacensību sporta spēles
tiek dēvētas par sacīkstēm, kuras var sīkāk iedalīt intelektuālajās un fiziskajās sacīkstēs. Sportam
piemīt kā garīgi, tā fiziski elementi, taču Eiropā vairāk to ierasts dēvēt par fiziskām aktivitātēm
sporta kontekstā. Tā kā starp aktīvu izklaidi, fiziskām aktivitātēm un sportu pastāv sareţģīta
mijiedarbība, daţādās Eiropas valstīs ir noteiktas krasi atšķirīgas sporta definīcijas. Sportu var
iedalīt divos vispārīgos veidos: a) atpūtas sports; b) sacensību sports. Daţi autori izšķir vēl citas
sporta apakškategorijas, piemēram, bērnu sports un elitārie individuālā sporta veidi (Sports
Coach UK), bet citi sporta nozarē iekļauj fizisko kultūru un veselību, kā arī atpūtu brīvā dabā
(sportu ar piedzīvojumu elementiem) (Pilkington). Katrā ziľā sports kļūst par aizvien izplatītāku
sociālo parādību Eiropā, un tā nozīmi var pamatot ar Eiropas Komisijas publicēto Balto grāmatu
par sportu (Eiropas Komisija, 2007, 3. lpp.), kurā sports ir definēts šādi:
„Sports ir tā cilvēku darbības joma, kas īpaši interesē Eiropas Savienības pilsoľus un kam ir
lielas iespējas apvienot cilvēkus, t.i., neatkarīgi no vecuma un sociālās izcelsmes. Saskaľā ar
2004. gada novembra Eurobarometer aptauju aptuveni 60 % Eiropas pilsoľu regulāri nodarbojas
ar sportu aptuveni 700 000 klubos vai ārpus tiem. Savukārt šie klubi ir iesaistīti daudzās
asociācijās un federācijās. Galvenokārt sporta aktivitātes norisinās amatieru struktūrās.
Profesionālais sports kļūst arvien svarīgāks, un tas sekmē arī sporta sociālo nozīmi. Sports ne
tikai uzlabo Eiropas pilsoľu veselību, bet arī izglīto, turklāt tam ir liela nozīme sociālajā un
kultūras dzīvē, kā arī atpūtā. Sporta sociāla nozīme var stiprināt Eiropas Savienības ārējos
sakarus.”
Tas neapšaubāmi ir svarīgs temats, un sporta zinātnes speciālistu un Eiropas politikas līderu
noskaidrotais sporta potenciāls daļēji atspoguļo arī iespējas visos sporta līmeľos iesaistīt
personas ar invaliditāti. Eiropas Komisija mudina dalībvalstis un sporta organizācijas pielāgot
sporta infrastruktūru tā, lai tiktu ľemtas vērā personu ar invaliditāti vajadzības. „Dalībvalstīm un
vietējām iestādēm ir jānodrošina, lai sacensību un treniľu vietas būtu pieejamas invalīdiem. Ir
jāpieľem īpaši kritēji, lai visiem skolēniem, jo īpaši bērniem invalīdiem, būtu vienādi iespējams
sportot. Tiks veicinātas nodarbību vadītāju, brīvprātīgo, sporta klubu un organizāciju personāla
apmācības par apiešanos ar invalīdiem.” (Baltā grāmata par sportu, 7.–8. lpp.)

4.1 Pielāgotā sporta stāvoklis Eiropā
Pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA) pašreizējo situāciju Eiropā nepārprotami un
vislielākajā mērā raksturo jēdziens „neviendabīgums”. Neskatoties uz Eiropas Savienības
kopīgajām izglītības un sporta pamatnostādnēm un politikas virzieniem, kam pamatā ir daţādi
nolīgumi un oficiāli ziľojumi (Boloľas process, darba programma „Izglītība un apmācība 2010”,
1997. gada Amsterdamas Līgumā iekļautā deklarācija par sportu, 1998. gada Helsinku ziľojums
par sportu, 2000. gada Nicas Eiropadomes Deklarācija par sportu, 1992. gada Rekomendācija
Nr. 1185 par invalīdu rehabilitācijas politiku), kuri izstrādāti pēdējos divdesmit gados un kuru
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mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem Eiropas iedzīvotājiem, faktiskā situācija tomēr
ir nedaudz atšķirīga. Eiropā joprojām ir raksturīgas izteikti atšķirīgas sociālās, izglītības un
veselības aprūpes sistēmas, kurām ir daţādas prioritātes, — tās lielā mērā ietekmē reģionālā
politika un katras dalībvalsts ekonomiskais spēks.
Šī neviendabīgā politika viennozīmīgi tiek pieľemta sporta jomā, jo Eiropas Savienība ir
uzľēmusies maznozīmīgu un lielākoties netiešu lomu sporta politikā šādu apsvērumu dēļ:
a) parasti tiek uzskatīts, ka sports neietilpst Eiropas Savienības pilnvarās, kuras tai piešķīrušas
dalībvalstis; b) sporta jautājumus kopumā risina iekšējā līmenī, Eiropas kontinentālajā līmenī
(kurš nav tas pats, kas Eiropas Savienība) vai arī pasaules mērogā. Neviendabīgumu ļoti lielā
mērā veicina arī pastāvīgs jaunu dalībvalstu pieaugums pēc kārtējās paplašināšanas, kā rezultātā
rodas aizvien lielāka Eiropas Savienības daudzveidība, kā arī daţādi attīstības līmeľi, kuri tieši
ietekmē daţādās Eiropas Savienības dalībvalstīs Eiropas pilsoľiem sniegto pakalpojumu veidus
un kvalitāti.
Tā kā PFA pamatā ir cieši saistītas ar pakalpojumu sniegšanas profesiju, un tās ir viena
no akadēmisko pētījumu jomām, paredzams, ka daţādās Eiropas valstīs ir atšķirīga PFA
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, ko ļoti lielā mērā ietekmē katras dalībvalsts izglītības,
sporta un veselības aprūpes politika un prioritātes. Vairākās valstīs pieejamas kvalitatīvas
pakalpojumu sniegšanas un apmācības sistēmas tiem speciālistiem, kuri strādā ar personām ar
invaliditāti, turpretī citās valstīs ir augstā līmenī izstrādātas akadēmisko studiju programmas PFA
specialitātē, bet pakalpojumu sniegšanas sistēmai tajās piemīt zināmi trūkumi. Tomēr daţās
valstīs netiek sniegti ne pakalpojumi, ne piedāvātas studiju programmas.
Pamatojoties uz projekta īstenošanas gaitā apkopoto informāciju par desmit Eiropas valstīm,
Eiropas valstis var iedalīt šādās četrās grupās:
valstis, kurās jau pastāv atsevišķa PFA profesija, ar kuru nodrošina pakalpojumus trīs
nodalītajās intervences jomās (izglītībā, sportā un rehabilitācijā), sniegtos pakalpojumus finansē
no valsts izglītības, sporta un veselības aprūpes sistēmas līdzekļiem (piemēram, Somija);
valstis, kurās pastāv atsevišķa PFA profesija kādā no trim nodalītajām intervences jomām,
bet pakalpojumus abās atlikušajās jomās sniedz speciālisti ar pieredzi PFA specialitātē
(piemēram, Beļģija, Čehija, Francija, Zviedrija);
valstis, kurās oficiāli nepastāv atsevišķa PFA profesija, bet PFA pakalpojumi tomēr tiek
nodrošināti visās trīs nodalītajās intervences jomās (izglītībā, sportā un rehabilitācijā), un tos
sniedz citi speciālisti ar pieredzi PFA specialitātē1 (sporta izglītības pedagogi, treneri vai
fizioterapeiti) (piemēram, Īrija, Latvija, Polija, Portugāle, Apvienotā Karaliste);
valstis, kurās oficiāli nepastāv atsevišķa PFA profesija un PFA pakalpojumus vai nu vispār
nesniedz, vai arī sniedz nepietiekami kvalificēti speciālisti (brīvprātīgie).

4.2 Vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti ir vajadzīgi? Kāpēc?
Lai gan daţi šo profesiju varētu uzskatīt par utopisku ideju, mēs neatkāpjamies no
ideālistiskās pieejas, ka PFA speciālisti nevienam nebūtu vajadzīgi, ja visās Eiropas Savienības
dalībvalstīs faktiski notiktu īsta iekļaušana. Visiem speciālistiem būtu jābūt pieredzei PFA
izglītības, sporta un rehabilitācijas jomā, kā arī atbilstīgai kvalifikācijai, lai prastu tikt galā ar
speciālajām vajadzībām, kādas piemīt bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti.

1

Šajās valstīs speciālistu, kurš sniedz PFA pakalpojumus, varētu uzskatīt par PFA speciālistu tikai tad, ja PFA specializācija tiktu
atzīta kā atsevišķa profesija.
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Raugoties no šāda viedokļa, tā varētu būt tikai pagaidu profesija, jo PFA speciālisti nākotnē,
iespējams, Eiropā vairs nebūs vajadzīgi.
Šobrīd faktiskā situācija Eiropā diemţēl ir pavisam citāda, tāpēc — jā, Eiropā ir vajadzīgi
PFA speciālisti un, jā, tie būs vajadzīgi, iespējams, ilgāk nekā paredzēts, jo daudzas Eiropas
valstis vēl nenodrošina kvalitatīvus pakalpojumus PFA jomā, un virknei bērnu, jauniešu un
pieaugušo ar invaliditāti joprojām nav pieejamas tādas pašas sporta un vingrošanas iespējas,
kādas pieejamas personām bez invaliditātes. Par noţēlu jāsaka, ka nākotne nav iepriecinoša, jo
jaunākās tendences daţu dalībvalstu politikā liecina par to, ka ir piebremzēti vai pat krasi
samazināti ieguldījumi jau sniegto PFA pakalpojumu kvalitātes saglabāšanā vai uzlabošanā,
pamatojoties uz politiskiem un ekonomiskiem lēmumiem.

4.3 Vai sporta nozarē ir vajadzīgi pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti?
Jā, ir vajadzīgi, jo pēdējos gadu desmitos ir krasi pieaudzis to sportistu skaits, kuriem
piemīt kāds invaliditātes veids. Augstākā līmeľa sports, kurā piedalās sportisti ar invaliditāti,
kļūst aizvien organizētāks, tajā starp sportistiem valda sīva konkurence un ir sasniegts potenciāls
radīt jaunas vajadzības gan fizioloģiskā, gan tehniskā, gan arī taktiskā līmenī, turklāt šeit ir
vajadzīga lielāka pieredze un daudzpusīgākas apmācības prasmes un zināšanas nekā agrāk, kad
šīs fiziskās aktivitātes kalpoja tikai terapeitiskiem un atpūtas nolūkiem.
Gadu gaitā invalīdu sporta ietekme uz sabiedrību ir ievērojami augusi, galvenokārt
pateicoties aizvien lielākai invalīdu sporta atspoguļošanai plašsaziľas līdzekļos un iekļaujošas
politikas ieviešanai lielākajā daļā Eiropas valstu. Savukārt no ekonomisko interešu viedokļa tika
apjausts tas, cik maz invaliditātes pasaule ir apgūta publicitātes un uzľēmējdarbības ziľā, tāpēc
elitāro sporta veidu sportistiem ar invaliditāti ir nodrošinātas labākas iespējas un apstākļi, kaut
gan ir jārēķinās ar zināmiem sareţģījumiem — lielāka konkurence, prasības gūt rezultātus,
atšķirīga konkurences vide, lielāks spiediens no plašsaziľas līdzekļiem, sponsoru komerciālās
intereses un daudzi citi faktori, kuri tagad ietekmē invalīdu sportu, daudziem sportistiem ar
invaliditāti sagādā zināmas neērtības un rūpes. Šo jauno apstākļu ietekmē ir jāveido
specializētāki pakalpojumi psiholoģiskajā palīdzībā un apmācībā, kā arī jaunākās paaudzes PFA
treneriem, kuri darbojas gan atpūtas, gan individuālo sporta veidu lauciľā, jāgūst jaunas iemaľas
un pieredze.
Vajadzība pēc PFA speciālistiem sporta nozarē ir apzināta un pastiprināta arī nesen
pārskatītajā Eiropas Savienības treneru kvalifikāciju atzīšanas 5 līmeľu struktūrā, kurā uzsvērts
tas, ka jānodrošina vienlīdzīgas iespējas sportā, kas ir viens no Eiropas kvalifikāciju sistēmas
pamatprincipiem, kā arī īpaši atzīmēts, ka jāpanāk minoritāšu grupu iekļaušana (ENSSEE, 2007)
un jāizstrādā piemērotas treneru kvalifikācijas darbam ar šīm grupām.

4.4 Kāda veida speciālisti ir vajadzīgi?
Mums ir vajadzīgi kvalificēti un prasmīgi speciālisti, kuri izprot invalīdu sporta
dalībnieku vajadzības. Tāpat liela nozīme ir kvalificētiem sporta speciālistiem, kuri prot novērtēt,
plānot, izraudzīties un uzraudzīt kvalitatīvas invalīdu sporta treniľu nodarbības, kuras atbilst
sportistu speciālajām vajadzībām, kā arī izprast sportistu uzvedību gan treniľa, gan sacensību
laikā un prast motivēt viľus ievērot iepriekš nospraustus mērķus, kas viľiem palīdzētu kļūt par
pilntiesīgiem sportistiem un gūt iespējas uzlabot savus rezultātus.
EUSAPA projekta mērķis ir izstrādāt būtiskākās pamatnostādnes galvenajiem
uzdevumiem un galvenajām funkcijām, kā arī iemaľu, prasmju un zināšanu diagrammu tiem
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speciālistiem, kuri darbojas invalīdu sporta / PFA trenēšanas nozarē. Projekta pirmajā posmā tiek
izstrādātas vispārīgas pamatnostādnes, kuras attiecas uz abiem profesionālajiem līmeľiem
trenēšanas jomā (ENSSEE, 2007):
a) treneris sportot gribētājiem, kuri iesaistās atpūtas sportā, t.i., treneris atpūtas un neformālu
sacensību treniľiem, kā arī treneris zemākas pakāpes fiziskās attīstības treniľiem bez sacensību
elementiem;
b) treneris sportistiem, kuri piedalās sacensību sportā, t.i., treneris augsta līmeľa formāliem
sportistu/komandu meistarības izkopšanas treniľiem.
Šī projekta turpmākie posmi tiks veltīti konkrētu iemaľu, prasmju un zināšanu definēšanai, par
pamatu ľemot ENSSEE (2007) ierosināto pārskatīto treneru iemaľu un kvalifikāciju atzīšanas
4 līmeľu struktūru, kurā tagad ir iekļauts plašāks un daudzpusīgāks to kvalifikāciju apraksts,
kādām obligāti jāpiemīt katra līmeľa speciālistiem.

4.5 Kādi pasākumi būtu jāveic, lai uzlabotu situāciju?
Galvenais projekta „Eiropas standarti attiecībā uz pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm”
ieguldījums ir pamatnostādľu ieviešana nolūkā uzlabot PFA pakalpojumu sniegšanas līmeni gan
vietējā, gan Eiropas līmenī, tādējādi vēl vairāk apliecinot to, ka Eiropā ir vajadzīga atsevišķa
PFA profesija un ka tai ir liela nozīme. Projekta galvenie mērķi ir šādi:
a) sniegt sīku aprakstu par profesionālajām iemaľām katrā no trim pielāgoto fizisko aktivitāšu
jomām: 1) pielāgotā sporta izglītība skolās, 2) pielāgotais sports un rekreācija; 3) pielāgotās
fiziskās aktivitātes rehabilitācijas apstākļos;
b) noskaidrot, kādas ir katras PFA jomas vajadzības visās partnervalstīs;
c) noteikt akadēmiskos standartus (iemaľas un mācību rezultātus, kas attiecas uz katru tematiku)
visās trīs PFA jomās un izstrādāt starptautisku akadēmisko sistēmu, lai nodrošinātu kvalitatīvu
speciālistu sagatavošanu PFA jomās Eiropas līmenī.

4.6 Pielāgoto fizisko aktivitāšu trenera amata apraksts
Sporta treneru un instruktoru darba būtība jau ir aprakstīta Eiropas Sporta nozares un ar
sporta nozari saistīto amatu klasifikācijā (NEORS2), kura ir Eiropas Sporta un nodarbinātības
observatorijas (EOSE) izstrādāta sporta nozares amatu klasifikācija Eiropai. Sporta treneri un
instruktori plāno, izstrādā, īsteno un novērtē treniľu programmas un nodarbības, kuru nolūks ir
uzlabot sportistu/komandu (dalībnieku, kuri piedalās vai nu augsta līmeľa, vai sacensību sportā)
vai individuālā sporta dalībnieku jeb sportotāju (atpūtas sporta bez sacensību elementiem
dalībnieku, tostarp sākumposmā vai turpmākajos posmos esošo bērnu, jauniešu un pieaugušo)
fizisko sagatavotību un kuras atbilst sportistu/sportotāju sagatavotībai noteiktā posmā (EOSE,
2008a).
PFA treneru darba būtības aprakstīšanai un definēšanai tika izmantota sporta un aktīvās
atpūtas nozares kvalifikāciju stratēģijas metodika (3. posms) (EOSE, 2008b). Lai varētu noteikt
darbinieka galvenos uzdevumus un pienākumus, ieteicams EOSE pieejā (stratēģijas 3. posmā)
veikt pētījumus un izmantot praktizējošu profesionāļu fokusa grupas. Projekta EUSAPA
2
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vajadzībām desmit dalībvalstu (Beļģijas, Čehijas, Somijas, Francijas, Īrijas, Latvijas, Polijas,
Portugāles, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes) speciālisti sagatavoja pētījumu, kurā aptaujāja
trenerus no visu dalībvalstu sporta un/vai rekreācijas federācijām, organizācijām un asociācijām
valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, kuras paredzētas personām ar invaliditāti un bez
invaliditātes (piemēram, Čehijas Olimpiskā komiteja, Polijas Paraolimpiskā komiteja,
Lielbritānijas Ratiľkrēslu basketbola asociācija, Īrijas Speciālā olimpiāde, Zviedrijas Basketbola
federācija, bezpeļľas organizācija Rekryteringsgruppen, Neredzīgo un vājredzīgo fiziskās
kultūras, sporta un tūrisma asociācija CROSS). Tāpat speciālisti izraudzītajiem PFA treneriem
jautāja par darba pienākumiem, kādi ietilpst viľu atbildības lokā, amatam vajadzīgajām
zināšanām un prasmēm, darba prasībās noteikto uzvedību, izmantotajiem rīkiem un inventāru, kā
arī turpmākajām tendencēm un problēmām, kuras varētu ietekmēt viľu darbu un darba metodes
(EOSE, 2008b).

4.7 Pielāgoto fizisko aktivitāšu trenera funkcionālā diagramma
Pētījuma funkcionālās analīzes rezultātā bija iespējams izstādāt funkcionālo diagrammu
(5. pielikums), kurā strukturētā veidā aprakstītas pielāgoto fizisko aktivitāšu trenera funkcijas.
Sporta trenera galvenie pienākumi ir plānot, izstrādāt, īstenot un novērtēt pielāgotās treniľu
programmas un nodarbības, kuru nolūks ir uzlabot invalīdu sportistu/komandu (dalībnieku, kuri
piedalās augsta līmeľa vai sacensību invalīdu sportā) vai individuālā sporta dalībnieku jeb
sportotāju ar invaliditāti (atpūtas sporta bez sacensību elementiem dalībnieku ar invaliditāti,
tostarp sākumposmā vai turpmākajos posmos esošo bērnu, jauniešu un pieaugušo) fizisko
sagatavotību un kuras atbilst sportistu/sportotāju sagatavotībai noteiktā posmā. Lai nodrošinātu
iepriekšminētos galvenos pienākumus, piecas galvenās jomas (plānošana, vadība, trenēšana un
apmācīšana, uzraudzīšana, pielāgotā sporta pilnveidošana) jāpapildina ar galvenajiem
uzdevumiem un galvenajām funkcijām. Ar galvenajiem uzdevumiem („pamata funkcijām”)
saprot būtiski svarīgas funkcijas, kuras ir vajadzīgas, lai gūtu panākumus noteiktās galvenajās
jomās („nozīmīgās funkcijās”), savukārt galvenās funkcijas („apakšfunkcijas”) ir sīki izstrādātas
funkcijas, kuras ir jāpilda, lai paveiktu galvenos uzdevumus. Tāpēc katra no galvenajām jomām
ir iedalīta galvenajos uzdevumos (no A.1. līdz A.3.; no B.1. līdz B.4.; C.1. utt.), kuri sastāv no
galvenajām funkcijām (no A.1.1. līdz A.1.2.; no A.2.1. līdz A.2.3.; no A.3.1. līdz A.3.4. utt.).
Turpmāk aprakstītajā funkcionālajā diagrammā norādīti darba uzdevumi un funkcijas, kas varētu
ietilpt PFA trenera pienākumos.
A. Plānošana
Daudzi speciālisti uzskata, ka vissareţģītākais uzdevums PFA profesijā ir sportistu ar invaliditāti
trenēšana, tomēr rūpīgi un atbildīgi sagatavošanas darbi veido spēcīgu pamatu veiksmīgam un
drošam sportošanas procesam. PFA pedagogam jāprot: 1) izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un
apmācības programmas; 2) veikt pašreizējās situācijas un sportista – invalīda vēstures sākotnējo
novērtēšanu; 3) izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un apmācības programmas. Turpmāk sniegts
šo galveno uzdevumu uzskaitījums, kas papildināts ar pamatfunkcijām, kuru nolūks ir sīkāk
aprakstīt veicamo darbu.
A.1. Izstrādāt un pielāgot noteiktu sporta veidu vingrinājumus un apmācības
programmas personām ar invaliditāti.
A.1.1. Noskaidrot tādas organizācijas misiju, vīziju, mērķus un uzdevumus, kura nodarbojas ar
sporta un rekreācijas iespēju nodrošināšanu daţādos apstākļos personām ar invaliditāti
(piemēram, iekļaujošas, nodalītas vai apvienotas metodes, sporta nodarbības sacensībām vai
rekreācijai).
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A.1.2. Noskaidrot, kāda ir vajadzīgā vide, informētības pakāpe un nostāja, lai varētu sasniegt
programmas mērķus.
A.2. Veikt pašreizējās situācijas un pacienta vēstures sākotnējo novērtēšanu.
A.2.1. Izveidot visaptverošu pārskatu par pacienta vēsturi, kas attiecas uz viľa turpmāko
iesaistīšanos sporta vai rekreācijas pasākumos (piemēram, slimības vēsture, sasniegumi, sociālās
un saziľas spējas u.c.).
A.2.2. Novērtēt indivīdu šādās jomās: ieinteresētība un motivācija; ar sportu saistīti faktori
(antropometriskie, bioenerģētiskie, neiromuskulārie, psiholoģiskie, funkcionālo spēju,
klasificēšanas, saziľas).
A.2.3. Novērtēt indivīdam raksturīgos vides elementus (piemēram, ekonomiskos aspektus, sporta
un rekreācijas iestādes, ārējos šķēršļus, ģimenes apstākļus, atbalsta iespējas u.c.).
A.3. Izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un apmācības programmas.
A.3.1. Vienoties par īstermiľa, vidēja termiľa un ilgtermiľa mērķiem, pamatojoties uz stiprajām
un vājajām pusēm.
A.3.2. Noskaidrot resursus (piemēram, cilvēkresursus, inventāru, finansējumu).
A.3.3. Izstrādāt tādu apmācības programmu, kurā iekļauti šādi elementi: fiziskie, taktiskie,
tehniskie un psiholoģiskie.
A.3.4. Vienoties par uzraudzīšanas procesu un grafiku.
B. Vadība
Invalīdu sporta PFA trenerim bieţi vien būtu jānodarbojas ar daţādiem vadības jautājumiem,
tostarp šādiem: a) komunikācija un sadarbība ar svarīgākajiem partneriem; b) administrēšana;
c) finanšu jautājumi; d) ar cilvēkresursiem saistīti pienākumi. Turpmāk sniegts šo galveno
uzdevumu uzskaitījums, kas papildināts ar pamatfunkcijām, kuru nolūks ir sīkāk aprakstīt
veicamo darbu.
B.1. Komunikācija un sadarbība.
B.1.1. Daudzdisciplīnu grupas darbības gaitā apspriesties ar citiem speciālistiem.
B.1.2. Veidot komunikāciju ar darbiniekiem, brīvprātīgajiem, sportistiem, ģimenēm, skolu,
organizācijām un plašsaziľas līdzekļiem.
B.2. Administrēšana.
B.2.1. Sagatavot ziľojumus.
B.2.2. Veikt iepriekšēju rezervēšanu.
B.2.3. Veidot saraksti un uzturēt to.
B.3. Finanšu jautājumi.
B.3.1. Plānot budţetus.
B.3.2. Ieviest finanšu līdzekļu vākšanas stratēģiju.
B.4. Cilvēkresursi.
B.4.1. Pieľemt darbā darbiniekus un veikt viľu novērtēšanu.
B.4.2. Pieľemt darbā brīvprātīgos un veikt viľu novērtēšanu.
C. Trenēšana un apmācīšana
Visnozīmīgākais PFA treneru pienākums būs trenēšanas metoţu un stratēģiju pielāgošana to
personu vajadzībām, kurām ir daţādi invaliditātes veidi. Turpmāk sniegts šo galveno uzdevumu
uzskaitījums, kas papildināts ar pamatfunkcijām, kuru nolūks ir sīkāk aprakstīt veicamo darbu.
C.1. Pielāgot trenēšanas stratēģijas.
C.1.1. Pielāgot trenēšanas stratēģijas atbilstīgi katra indivīda vajadzībām.
C.1.2. Pielāgot trenēšanas metodes.
C.1.3. Plānot komunikācijas stratēģijas.
C.1.4. Plānot uzvedības stratēģijas.
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D. Uzraudzīšana
Viens no būtiskākajām kvalitatīva trenera darba elementiem ir treniľu vai nodarbību plāna
progresa uzraudzīšana. Turpmāk sniegts šo galveno uzdevumu uzskaitījums, kas papildināts ar
pamatfunkcijām, kuru nolūks ir sīkāk aprakstīt veicamo darbu.
D.1. Novērtēt ietekmi un koriģēt pielāgoto plānu.
D.1.1. Regulāri pārbaudīt, vai tiek sasniegti nospraustie mērķi (saskaľā ar plānu).
D.1.2. Saskaľā ar plānu no jauna novērtēt individuālās un sociālās stiprās un vājās puses.
D.1.3. Noskaidrot cēloľus nepilnīgai vai pārmērīgai mērķu sasniegšanai.
D.1.4. No jauna vienoties par īstermiľa, vidēja termiľa un ilgtermiľa mērķiem, pamatojoties uz
stiprajām un vājajām pusēm.
D.1.5. No jauna noskaidrot resursus (piemēram, cilvēkresursus, inventāru, finansējumu).
D.1.6. No jauna izstrādāt tādu apmācības programmu, kurā iekļauti šādi elementi: fiziskie,
taktiskie, tehniskie un psiholoģiskie.
E. Pielāgotā sporta pilnveidošana
Tā kā daudzās ES valstīs nav pietiekamā līmenī attīstīts pielāgotais sports (daţās valstīs —
invalīdu sports) un sportistu ar invaliditāti iekļaušana vispārējā sporta sistēmā, PFA trenera
pienākumos varētu ietilpt arī: a) rūpes par pielāgoto sportu; b) mūţizglītība. Turpmāk sniegts šo
galveno uzdevumu uzskaitījums, kas papildināts ar pamatfunkcijām, kuru nolūks ir sīkāk
aprakstīt veicamo darbu.
E.1. Atbalstošas pieejas.
E.1.1. Veicināt pielāgotu sportu.
E.1.2. Veikt lobēšanu nolūkā īstenot tiesības.
E.1.3. Rūpēties par PFA noteiktajiem standartiem, tostarp par vajadzību pēc speciālistiem.
E.2. Mūţizglītība.
E.2.1. Noskaidrot personīgās profesionālās izaugsmes vajadzības.
E.2.2. Apľemties pastāvīgi rūpēties par profesionālo izaugsmi (piemēram, lasīt publikācijas,
apmeklēt seminārus utt.).
E.2.3. Veidot sadarbības tīklus.
E.2.4. Veikt pašnovērtēšanu.
Svarīgi atzīmēt, ka EUSAPA projektā tika nolemts pievērsties vispārīgam/sareţģītam PFA
trenera funkciju modelim. Tomēr funkciju daudzums un tas, cik tām ir jābūt plašām, lai varētu
veikt PFA trenera pienākumus, atkarīgs no vides un konteksta, kurā viľš darbojas. Izmantojot šo
pieeju, jāľem vērā arī invalīdu sporta struktūru atšķirības daţādās ES valstīs, piemēram, PFA
treneris, kurš nodarbināts lielā valsts federācijā (piemēram, Polijas Speciālajā olimpiādē), nekad
neveiks iepriekšēju rezervēšanu (B.2.2.), turpretī PFA trenerim kādā nelielā asociācijā
(piemēram, Varšavas Golbola klubā) tas varētu ietilpt ikdienas pienākumos. Turklāt nākamā
projekta turpmākajā posmā tiks sīki izstrādātas PFA trenera funkcijas, ievērojot pašreizējos
trenēšanas līmeľus un iekļaujot Eiropas kvalifikāciju sistēmas 8 līmeľu struktūru.

4.8 Pielāgoto fizisko aktivitāšu trenera iemaľu, prasmju un zināšanu
diagramma
Pēc funkcionālās diagrammas izstrādāšanas tika veikta vēl sīkāka analīze, lai varētu
izstrādāt iemaľu, prasmju un zināšanu diagrammu, kurā aprakstītas darba efektivitātes
prasības pielāgoto fizisko aktivitāšu trenerim (6. pielikums). Iemaľu, prasmju un zināšanu
pašreizējā pieejā darba efektivitātes prasības ir pamatotas funkcionālās diagrammas galvenajos
uzdevumos (no A.1. līdz A.3.; no B.1. līdz B.4.; C.1.; no D.1. līdz D.2.; no E.1. līdz E.2.). Visas
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darba efektivitātes prasības ir izteiktas iemaľās3 un zināšanās4, kādām jāpiemīt PFA trenerim.
Turklāt iemaľu, prasmju un zināšanu diagramma sniedz informāciju par piemērotu
apliecinājumu konkrētu darba efektivitātes prasību izpildei.
Nesen ES notika pārmaiľas, kuras ietekmē treneru izglītības struktūru. ENSSEE (2007) ir
apsvērta jauna nozīmīga perspektīva attiecībā uz treneru izglītību, t.i., treneru izglītība spēcīgi
jāiestrādā augstākās izglītības nozarē. Pievēršoties nodarbinātībai un darba tirgus vajadzībām,
mijiedarbība starp augstākās izglītības nozari un valsts/starptautiskajām federācijām, visticamāk,
tiks izvērsta daudz plašāk nekā līdz šim (ENSSEE, 2007). Ľemot vērā šo jauno kontekstu,
Eiropas standarti attiecībā uz pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm (EUSAPA) tika sagatavoti
kopīgi ar ERASMUS MUNDUS maģistra programmas pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs
(EMMAPA) pārskatīto variantu, kurā tagad ir iekļauts ievadkurss trenera specialitātē. Tomēr
joprojām pastāv zināmas baţas par to, ka PFA trenera kvalifikācijas (iemaľas, prasmes un
zināšanas) varētu netikt atzītas. Šajā gadījumā jāierosina, lai attiecīgās federācijas/organizācijas,
kuras izdod trenera licences, atzītu augstskolas līmeľa izglītību PFA trenera specialitātē. Turklāt,
lai turpmāk varētu atzīt profesionālo kvalifikāciju PFA trenera specialitātē, jādefinē arī
neformālā mācīšanās5 (piemēram, brīvprātīgo darbs invalīdu sportā) un informālā mācīšanās6
(piemēram, personu ar invaliditāti ģimenes locekļi, kuri iesaistījušies invalīdu sportā).
IZSTRĀDĀT UN PIELĀGOT NOTEIKTU SPORTA VEIDU VINGRINĀJUMUS UN
APMĀCĪBAS
PROGRAMMAS
PERSONĀM
AR
INVALIDITĀTI
UN/VAI
SPECIĀLAJĀM VAJADZĪBĀM.
Lai varētu izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un apmācības programmas personām ar
invaliditāti, PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) izstrādāt piemērotu programmu;
b) komunicēt piemērotā vidē; c) pielāgoties piemērotā vidē.
Nepieciešamās zināšanas
Programmas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi.
Personas ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām attiecībā uz sportu
(vingrinājumiem un apmācību).
Piemērotas sporta iespējas un apstākļi personām ar speciālajām vajadzībām.
Sporta zinātne un sporta apmācības teorija.
Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem; noteikumi un klasificēšana.
Juridiska rakstura un ētikas jautājumi.
Pielāgošanās vispārīgie principi.
VEIKT PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS UN PACIENTA VĒSTURES SĀKOTNĒJO
NOVĒRTĒŠANU.
Lai varētu veikt sākotnējo novērtēšanu, PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) apsvērt
un novērtēt piekļuves iespējas ar sportu saistītos apstākļos; b) izmantot konkrētus novērtēšanas
instrumentus; c) analizēt un skaidrot datus, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām.

3

Prasme veikt uzdevumus un risināt problēmas (Cedefop, 2008).
Mācību procesā uztvertās informācijas asimilēšanas rezultāts. Zināšanas ir ar darba vai studiju jomu saistītu faktu, principu,
teoriju un prakses kopums (Cedefop, 2008).
5
Mācīšanās, kas ir iekļauta plānotajās aktivitātēs un tomēr netiek tieši uzskatīta par mācīšanos (mācību mērķu, mācību laika vai
mācību atbalsta ziľā), bet tomēr kurā ir sastopami būtiski mācīšanās elementi. No audzēkľa viedokļa neformālā mācīšanās ir
apzināta darbība. Par to parasti nepiešķir izglītības dokumentu (ENSSEE, 2007).
6
Mācīšanās darba, ģimenes vai atpūtas ikdienas aktivitāšu rezultātā. Tā netiek organizēta vai strukturēta pēc mācību mērķiem,
laika vai atbalsta. No audzēkľa viedokļa informālā mācīšanās lielākoties ir neapzināta darbība. Par to parasti nepiešķir izglītības
dokumentu (ENSSEE, 2007).
4
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Nepieciešamās zināšanas
Protokoli, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi, biogrāfiskā informācija,
iztaujāšanas metodes.
Piekļuves iespējas.
IZSTRĀDĀT UN PIELĀGOT VINGRINĀJUMUS UN APMĀCĪBAS PROGRAMMAS.
Lai varētu izstrādāt un pielāgot apmācības programmas, PFA speciālistiem jāpiemīt šādām
prasmēm: a) noskaidrot resursus; b) pielāgot un izmantot piemērotu inventāru; c) izmantot sporta
apmācības teorijas principus; d) nospraust īstenojamus mērķus.
Nepieciešamās zināšanas
Noteikumi un klasificēšana.
Sporta zinātne.
Sporta apmācības teorija.
Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
IEMAĽAS, KAS SAISTĪTAS AR KOMUNIKĀCIJU UN SADARBĪBU.
Lai varētu efektīvi sadarboties, PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) komunicēt ar
attiecīgiem atbalsta sadarbības tīkliem; b) efektīvi komunicēt ar dalībniekiem un mērķa grupām;
c) noskaidrot un izraudzīties piemērotākās stratēģijas komunikācijai ar nozīmīgām personām vai
sadarbības tīkliem.
Nepieciešamās zināšanas
Alternatīvas komunikācijas metodes.
Pēc vajadzības arī vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
IEMAĽAS, KAS SAISTĪTAS AR ADMINISTRĒŠANU
Lai varētu veikt efektīvu administrēšanu, PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) veikt
administratīvus uzdevumus, sakārtot informāciju un iedalīt to svarīguma pakāpēs.
Nepieciešamās zināšanas
Administrēšanas pamata sistēmas.
Valoda un informācijas tehnoloģijas.
Sagatavot ziľojumus.
FINANŠU JAUTĀJUMI.
Lai varētu veiksmīgi risināt finanšu jautājumus, PFA speciālistiem jāpiemīt prasmei efektīvi
pārvaldīt finanšu līdzekļus un piesaistīt attiecīgu finansējumu.
Nepieciešamās zināšanas
Grāmatvedības pamati.
CILVĒKRESURSI.
Lai varētu veiksmīgi vadīt cilvēkresursus, PFA speciālistiem jāpiemīt prasmei vadīt cilvēku
darbu, pieľemt darbā un novērtēt gan darbiniekus, gan brīvprātīgos.
Nepieciešamās zināšanas
Motivēšanas, problēmu risināšanas un vadības stratēģijas.
Darbā pieľemšanas procesa principi.
PIELĀGOT TRENĒŠANAS STRATĒĢIJAS.
Pielāgotas trenēšanas stratēģijas ir PFA profesijas stūrakmens. Lai varētu tās efektīvi izstrādāt,
PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm:
a) izmantot piemērotas trenēšanas metodes;
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b) veidot komunikāciju;
c) aktīvi līdzdarboties vidē, kur notiek trenēšana, piemēram, mijiedarbojoties, sadarbojoties,
veidojot saliedētību un atbalstot mācīšanās procesu.
Nepieciešamās zināšanas
Trenēšanas stratēģijas un metodes.
Pēc vajadzības arī vispārīgas komunikācijas stratēģijas un alternatīvas komunikācijas
metodes.
Pienācīgas zināšanas par sporta zinātni.
NOVĒRTĒT IETEKMI UN KORIĢĒT PFA PLĀNU.
Lai varētu novērtēt apmācības programmas ietekmi, PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm:
a) izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus; b) praktiski izskaidrot, no jauna novērtēt un
koriģēt pielāgoto plānu; c) veikt pašrefleksiju.
Nepieciešamās zināšanas
Protokoli, novērošanas metodes, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi, biogrāfiskā
informācija, iztaujāšanas metodes u.c.
ATBALSTOŠAS PIEEJAS.
Tā kā daudzās ES valstīs šobrīd nav labvēlīga situācija personu ar invaliditāti iekļaušanai sportā,
PFA speciālistiem jāprot rūpēties par to, lai visiem audzēkľiem tiktu nodrošināta vienlīdzīga SI.
Tāpēc PFA speciālistiem jāapgūst prasme veidot komunikāciju un dibināt sadarbības tīklus, kā
arī radīt iespējas veidot pārliecību par sevi.
Nepieciešamās zināšanas
Saistošie tiesību akti vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.
Atbalsta pakalpojumi.
Mārketings.
MŪŢIZGLĪTĪBA.
Lai vienmēr pārzinātu jaunākās tendences un atklājumus sporta apmācības un pielāgoto fizisko
aktivitāšu jomā, visiem PFA speciālistiem jāpiemīt šādām prasmēm: a) efektīvi pārvaldīt laiku;
b) pārľemt jaunas tendences un tām pielāgoties; c) noskaidrot personīgās profesionālās
izaugsmes vajadzības; d) aktīvi līdzdarboties citu attiecīgo profesionāļu lokā.
Nepieciešamās zināšanas
Piekļuve piemērotiem resursiem un to novērtēšana.
Izglītības/ profesionālās izaugsmes iespējas.
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5. PROJEKTA EUSAPA KOPSAVILKUMS
(Martins Kudlāčeks (Martin Kudláček))

Pielāgoto fizisko aktivitāšu novirziena profesija Eiropā ir vajadzīga jau 2010. gadā. Tā kā
pakāpeniski uzlabojas personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana, un ir panākta lielāka vienlīdzība,
tie aizvien vairāk iesaistās fizisko aktivitāšu, sporta un fiziskās izglītības lauciľā. Starptautisko
paraolimpisko kustību iesāka Eiropā, kur kopš 20. gs. 40. gadiem Apvienotās Karalistes
Stokmendvilas, Čehijas Kladrubu un daudzos citos rehabilitācijas centros sports tiek uzskatīts
par rehabilitācijas neatľemamu sastāvdaļu. No otras puses, daţādu sporta veidu treneri un
instruktori lielākajā daļā Eiropas valstu šobrīd nesaľem apmācību personu ar invaliditāti
iekļaušanai savā ikdienas darbā. Tāpat ir neskaitāmi gadījumi, kas apliecina, ka ir nepieciešamas
atbalsta sistēmas šādu personu iekļaušanai sporta izglītībā. Uzskatām, ka gadījumā, ja iekļaujošā
sporta izglītība nesaľem piemērotu atbalstu, tā var palikt politiska paziľojuma vai tukšas frāzes
līmenī bez īstenas iesaistīšanās. Tāpēc mēs visiem spēkiem rūpējamies par to, lai pakalpojumus
PSI jomā iekļautu valsts normatīvajos aktos un izglītības, terapeitu un treneru praksē.
Pielāgotās sporta izglītības īstenošanas pamatā jābūt sporta izglītības pedagogu
sagatavošanas (PETE) programmām, savukārt PFA sporta vai rehabilitācijas apstākļos pamatā
jābūt sporta treneru darbam. Mēs ceram, ka iemaľas PFA jomā ar laiku kļūs par PETE
programmu un sporta treneru un instruktoru programmu neatľemamu sastāvdaļu visos līmeľos
un visos sporta veidos. Jārēķinās, ka vienmēr pastāv risks, ka iekļaušanas jautājumi varētu tikt
risināti tikai teorētiski politiskas iniciatīvas līmenī, nevis praktiski profesionālas pieejas līmenī.
Tāpēc mums jānodrošina: a) turpmāka iemaľu un standartu pilnveidošana un veicināšana PFA
jomā; b) izmaiľas valsts normatīvajos aktos un praksē; c) specializētu studiju ieviešana visos
profesionālās sagatavošanas līmeľos pirms PFA iemaľas tiek pilnībā iestrādātas sporta nozares
profesionālās sagatavošanas līmeľos. Labs piemērs šādai studiju programmai ir ES maģistra
programma pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs EMMAPA 2 (7. pielikums).
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6
PARAUGPRAKSES PIEMĒRI PIELĀGOTAJĀ
SPORTA IZGLĪTĪBĀ
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari,
Hana Válková, Debbie Van Biesen

6.1 Pielāgotās ūdenssporta un ārpustelpu sporta izglītības apguve bakalaura
studiju līmenī Īrijas Tralī Tehnoloģiju institūtā
Tralī Tehnoloģiju institūtā piedāvā studijas veselības aprūpes un atpūtas nozarē ar iespēju
3. kursā pārorientēties uz studijām sporta izglītības nozarē. Pirmajos divos studiju gados
aptuveni puse studentu veselības aprūpes un atpūtas nozarē pabeidz profilkursu ūdenssportā,
iegūstot 1. līmeľa peldēšanas pedagoga asistenta un pilntiesīga peldēšanas pedagoga
kvalifikāciju. Apgūstot pilno peldēšanas pedagoga kvalifikāciju, studiju programmā ir iekļauti
jautājumi par daţādiem invaliditātes veidiem un darbs ar personām ar invaliditāti. Daţkārt starp
studenta audzēkľiem ir arī kāds bērns ar invaliditāti. Studiju programmā ietilpst arī aktivitātes
peldēšanas prasmju izkopšanai un vēlāk arī visu roku/kāju atvēzienu apgūšanai. Tāpat studenti
apgūst ievadkursu Holivika (Halliwick) koncepcijā, kura nodrošina pilnīgu atbalstu no sākuma
līdz beigām un kurā ietilpst desmit punktu programmas aktivitātes. Studenti saľem arī dzīvības
glābšanas speciālista valsts diplomu, kuru piešķir peldēšanas pedagogiem un treneriem, kā arī
baseina uzrauga valsts kvalifikāciju. Apgūstot baseina uzrauga valsts kvalifikāciju, studenti
uzzina, kādi apstākļi jāľem vērā attiecībā uz visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar
invaliditāti, ja nodarbojas ar viľu uzraudzīšanu un glābšanu. Pārējie studenti pabeidz pamatkursu
izglītībā brīvā dabā (rekreācija)un papildkursu ūdenssportā. Otrajā studiju gadā studenti
papildkursā apgūst pamatlīmeľa kursu Holivika koncepcijā.
3. kursā visi tie studenti, kuri izvēlējušies sporta izglītības studijas, apgūst pielāgoto
fizisko aktivitāšu moduli „Ārpustelpu vide”. Šī moduļa nolūks ir palīdzēt studentiem, kuri
nodarbojas ar aktīvās atpūtas / āra aktivitāšu nodrošināšanu personām ar daţādiem invaliditātes
veidiem. Moduļa mērķis ir sagatavot studentus tā, lai viľi prastu rīkot aktivitātes noteiktām
sabiedrības grupām, veicinot pilnīgu iekļaušanu, gandarījumu un panākumus. Šajās aktivitātēs
ietilpst kajaka airēšana, sērfings, aktīvās atpūtas spēles un klinšu kāpšana un daudzas citas.
Studenti darbojas aktīvās atpūtas instruktoru paspārnē un noteiktām sabiedrības grupām pasniedz
minētās aktivitātes. Šīs nodarbības kalpo kā praktiski semināri un ļauj studentiem praksē
izmantot lekcijās iegūtās teorētiskās zināšanas. Tāpat studentiem tiek dota iespēja ar speciālistu
atbalstu un to ciešā uzraudzībā vadīt aktivitātes. Pēc tam studentiem ir jāizstrādā programma, kur
paredzēta noteiktai sabiedrības grupai, un jāiesniedz priekšlikumi par personu novērtēšanas
metodēm. Studentu darbības atspoguļošanai ir iekārtotas dienasgrāmatas, kurās viľi veic
ierakstus. . Formālo lekciju uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas par to, kādas ir personu ar
invaliditāti speciālās vajadzības aktīvās atpūtas sporta vidē. Ar praktiskiem piemēriem un
vingrinājumiem mācību stundu plānošanā studenti tiek sagatavoti praktiskajiem semināriem, kuri
norisinās specializēto ārpustelpu instruktoru uzraudzībā.
Ceturtajā studiju gadā topošajiem augstākās sporta izglītības absolventi apgūst moduli
pielāgotās sporta izglītības jomā. Šī moduļa mērķis ir nodrošināt studentiem vajadzīgās
zināšanas un prasmes, lai varētu izstrādāt, īstenot un novērtēt sporta izglītības mācību
programmu personām ar invaliditāti gan nodalītos, gan iekļaujošos apstākļos. Lekcijās var apgūt
48

teorētiskos pamatus šim modulim, savukārt praktiskajās nodarbībās tiek dota iespēja speciālista
uzraudzībā vadīt virkni mācību programmu, kuras paredzētas personām ar invaliditāti. Kaut arī
šis modulis aptver visus Īrijas sporta izglītības mācību programmas virzienus, daţi studenti gūst
padziļinātu pieredzi vai nu ūdenssporta, vai arī ārpustelpu izglītības apstākļos. Kā piemēru var
minēt peldēšanas nodarbības bērniem ar garīgu invaliditāti, kur studenti strādā ar dalībniekiem
10 nedēļas vadot zemas intensitātes nodarbības, kas ilgst 45 minūtes. Parasti pirmās 30 minūtes
treniľa laika tiek veltītas peldēšanas prasmju apgūšanai, kustību spēju pilnveidošanai un
atvēzienu vingrinājumiem. Pārējās 15 minūtes lielākoties atvēlētas sporta spēļu treniľam, sākot
ar ūdens aerobiku un beidzot ar Holivika koncepcijas spēlēm vai ūdens basketbolu. Peldēšanas
nodarbību audzēkľus pārbauda atbilstīgi to spēju līmenim, izmantojot ūdenssporta eksāmenu
klāstu Aquaducks, kuru izstrādāja un ieviesa Tralī Tehnoloģiju institūta studenti un kurā
iekļautas daţādas disciplīnas, piemēram, peldēšanas pamatprasmes, atvēzienu tehnika, glābšanas
paľēmienu pamati.
Tralī Tehnoloģiju institūta sporta izglītības studiju absolventi mēdz turpināt pēcdiploma studijas
izglītības nozarē un pasniegt sporta izglītību Īrijas otrā līmeľa skolās. Ūdenssporta un rekreācijas
izglītības pielāgošanas elementi, kurus viľi apgūst bakalaura studiju līmenī, atbilst visām
iemaľām, prasmēm un zināšanām, kādas noteiktas EUSAPA projektā ūdenssporta un ārpustelpu
izglītības virzieniem.
Kontaktinformācija. Rekreācijas izglītība: Tomass Eilvards (Tomas Aylward), e-pasts:
Tomas.Aylward@staff.ittralee.ie
Ūdenssports: Īfa Nīuvorī (Aoife Ni Mhuiri), e-pasts: Aoife.NiMhuiri@staff.ittralee.ie;
Karena Vīksa (Karen Weekes), e-pasts: Karen.Weekes@staff.ittralee.ie
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Pielāgotās ūdenssporta un rekreācijas sporta izglītības apguve bakalaura studiju līmenī Īrijas
Tralī Tehnoloģiju institūtā ir lielisks piemērs sporta izglītības pedagogu apmācībai, palīdzot
studentiem apgūt visas vajadzīgās iemaľas darbam ar audzēkľiem, kuriem ir speciālās
vajadzības. Tralī Tehnoloģiju institūta pielāgotās sporta izglītības programmu panākumu atslēga
ir prakse, kurā speciālisti nodrošina uzraudzību un atbalstu, lai studenti gūtu pozitīvu pieredzi
darbā ar personām ar invaliditāti.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Prasme izmantot pareizas izglītojošas stratēģijas (piemēram,
pamudinājumus, uzmundrinājumus, atgriezenisko saiti, atzinību).
b. Prasme pielāgot spēļu noteikumus, telpu izkārtojumu un inventāru.
c. Prasme izmantot uzdevumu analīzi vēlamajām prasmēm.
d. Prasme sadarboties ar citiem speciālistiem, kuri īsteno SI/PSI.

fiziskus/verbālus

Paraugprakses piemēru aprakstīja Īrijas Tralī Tehnoloģiju institūta pārstāve Urzula Bareta
(Ursula Barrett).
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6.2 Praktizējošu sporta izglītības pedagogu apmācība, lai nodrošinātu
pielāgotu sporta izglītību audzēkľiem ar speciālām izglītības vajadzībām
Mērķa grupa: sporta izglītības pedagogi, sporta izglītības studenti, sporta instruktori.
Nolūks: sniegt sporta izglītības pedagogiem teorētiskas un praktiskas zināšanas par pielāgoto
fizisko aktivitāšu iestrādāšanu vispārējās sporta izglītības programmā, lai audzēkľiem ar
speciālām izglītības vajadzībām nodrošinātu rezultatīvu, drošu un veiksmīgu iesaistīšanos.
Paraugprakses piemēra apraksts
Praktizējošu sporta izglītības pedagogu apmācība, lai nodrošinātu pielāgotas fiziskās aktivitātes
audzēkľiem ar speciālām izglītības vajadzībām ir četru dienu (36 stundu) seminārs, kuru Latvijā
rīko mācību centrs A Sports. Dalībnieki apgūst zināšanas, iedarbīgākas metodes u.c., lai uzlabotu
savas prasmes sniegt efektīvākus un kompetentākus sporta izglītības pakalpojumus daţādām
audzēkľu grupām. Apmācība notiek kādā no Rīgas speciālajām skolām audzēkľiem ar fiziskiem
traucējumiem. Tā kā praktizējošu pedagogu apmācības kursi parasti tiek rīkoti skolas brīvlaikā
(rudenī un pavasarī), rīkotājiem ir pilnībā pieejams viss semināriem vajadzīgais inventārs,
piemēram, vingrošanas zāle un inventārs, nelielas vingrošanas zāles ar spoguļsienām, vestibils,
ģērbtuves u.c.

Semināru tematika ir šāda:
1) speciālie vingrojumi audzēkľiem ar stājas traucējumiem (piemēram, skolioze, ortopēdiskas
saslimšanas);
2) pielāgotās fiziskās aktivitātes audzēkľiem ar redzes traucējumiem;
3) pielāgotās fiziskās aktivitātes audzēkľiem ar dzirdes traucējumiem;
4) pielāgotās fiziskās aktivitātes audzēkľiem ar garīgiem traucējumiem;
5) pielāgotās fiziskās aktivitātes audzēkľiem ar fiziskiem traucējumiem;
6) deju nodarbības audzēkľiem ar garīgiem traucējumiem;
7) pielāgotās fiziskās aktivitātes audzēkľiem ar uzmanības deficīta sindromu un hiperaktivitāti;
8) viss, kas sporta izglītības pedagogiem būtu jāzina par audzēkľu ar speciālām izglītības
vajadzībām veselības problēmām un fizisko slodzi;
9) informācija par sporta organizācijām Latvijā, kuras bērniem ar speciālām izglītības
vajadzībām nodrošina ārpusskolas sporta aktivitātes.
Visus seminārus vada ārkārtīgi pieredzējuši speciālisti, kuriem ir vairāk nekā 10 gadu pieredze
darbā ar audzēkľiem ar speciālām izglītības vajadzībām . 70 % kursa nodarbību ir praktiskas
aktivitātes, kurās pedagogi apgūst un izprot semināros mācītos vingrinājumus un aktivitātes.
Kvalifikācijas celšanas kursi arī veicina sadarbību starp noteiktas nozares speciālistiem. Šeit var
lieliski apmainīties ar idejām un palīdzēt risināt problēmas.
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
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Gadījums ar praktizējošo pedagogu apmācību Latvijā ir lielisks piemērs praktizējošu sporta
izglītības pedagogu apmācībai nolūkā apgūt pamata iemaľas, kādas vajadzīgas, strādājot ar
audzēkľiem ar speciālajām vajadzībām, un mainīt viľu nostāju attiecībā uz iekļaujošo SI.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Prasme izmantot pareizas izglītojošas stratēģijas (piemēram, fiziskus/verbālus
pamudinājumus, uzmundrinājumus, atgriezenisko saiti, atzinību).
b. Prasme pielāgot spēļu noteikumus, telpu izkārtojumu un inventāru.
c. Prasme sadarboties ar citiem speciālistiem, kuri īsteno SI/PSI.
d. Prasme sadarboties ar veselības aprūpes un rehabilitācijas speciālistiem (piemēram,
fizioterapeitu, darba terapeitu, runas terapeitu, psihologu).
e. Prasme sadarboties ar sporta organizācijām un attiecīgām profesionālajām organizācijām,
kuras paredzētas personām ar invaliditāti.
f. Prasme noskaidrot profesionālās izaugsmes vajadzības PSI jomā.
g.Prasme pastāvīgi rūpēties par profesionālo izaugsmi (piemēram, lasīt profesionāla rakstura
publikācijas, apmeklēt konferences (seminārus, darba grupas), lai uzzinātu par jaunumiem PSI
jomā).
Paraugprakses piemēru aprakstīja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāve Aija
Kļaviņa.

6.3 Pētniecības projekts „Pāra palīgi audzēkľiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem un multiinvaliditāti iekļaujošā sporta izglītībā”
Mērķa grupa: audzēkľi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un multiinvaliditāti, audzēkľi
bez invaliditātes.
Nolūks: sporta izglītībā uzlabot mijiedarbību starp audzēkľiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem / multiinvaliditāti un viľu vienaudţiem bez invaliditātes. Tāpat uzlabot audzēkľu
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem / multiinvaliditāti iekļaušanu skolas ikdienas dzīvē un
piekļuvi visām aktivitātēm.
Paraugprakses piemēra apraksts
Šo pētniecības projektu īstenoja divās pamatskolās, un tajā piedalījās trīs audzēkľi ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem / multiinvaliditāti (turpmāk, invaliditāti) (cerebrālā trieka,
muskuļu distrofija un garīgā invaliditāte) un deviľi vispārējās izglītības audzēkľi, kuri darbojās
kā pāra palīgi. Lielākā daļa mācību stundu visiem audzēkľiem ar invaliditāti notika speciālā
klasē, taču viľi apmeklēja arī vispārējās sporta stundas kopā ar sava vecuma bērniem bez
invaliditātes. Katrā klasē bija aptuveni 25–30 audzēkľi. Sporta nodarbības vadīja vispārējās
sporta izglītības pedagogi, un audzēkľiem ar invaliditāti palīdzēja pedagoga asistenti un
pielāgotās sporta izglītības (PSI) darbinieki. Projektam bija trīs posmi:
1) vispārējās sporta izglītības klašu novērošana;
2) pāra palīgu izraudzīšana un apmācīšana;
3) pāra palīgu ieviešana praksē.
Novērojot vispārējās sporta izglītības klases, izrādījās, ka audzēkľi ar invaliditāti visbieţāk
sadarbojās ar pieaugušajiem (piemēram, PSI pedagogu, pedagoga asistentu u.c.). Visi audzēkľi
bija sociāli nošķirti no pārējiem un aktivitātes veica lielākoties kopā ar pieaugušajiem.
Visticamāk, tas notika tāpēc, ka audzēkľi ar invaliditāti ilgstoši atradās pieaugušo tuvumā un
tas radīja psiholoģisku barjeru , atturot citus audzēkľus kontaktēties ar audzēkľiem ar
invaliditāti. Pāra palīgus izraudzījās no to audzēkľu vidus, kuru sporta stundās piedalījās
audzēkľi ar invaliditāti . Pāra palīgus apmācīja trīs 30 minūšu garās nodarbībās. Otrajā un trešajā
nodarbībā piedalījās arī audzēkľi ar invaliditāti un attiecīgie pedagoga asistenti. Visiem pāra
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palīgiem izdalīja apmācības rokasgrāmatu, kurā iekļautas piecas palīdzības sniegšanas metodes,
kuras viľiem bija jāapgūst: 1) norādījumi (piemēram, pamudinājumi, uzmundrinājumi);
2) demonstrēšana; 3) fiziska palīdzība; 4) atgriezeniskā saite; 5) kļūdu labošana. Otrajā un trešajā
nodarbībā pāra palīgi praktizēja apgūtās prasmes, sadarbojoties ar audzēkľiem ar invaliditāti .
Tiklīdz tika ieviesta pāra palīgu metode, manāmi uzlabojās saskarsme starp mērķa grupas
audzēkľiem un pāra palīgiem. Pedagoga asistenti un PSI profesionāls pāra palīgu aktivitātes
uzraudzīja aptuveni no 3–5 m attāluma un rūpējās par sistemātisku pāra palīgu rotāciju
(10 minūtes vienam pāra palīgam), lai palīgi šajā procesā nenogurtu vai nepārpūlētos. Turklāt,
izmantojot vairākus pāra palīgus un organizējot viľu darbību, tostarp nodrošinot sistemātisku
rotāciju, tika panākta ļoti intensīva mijiedarbība starp audzēkľiem ar invaliditāti un pāra
palīgiem. Jāatzīmē, ka, īstenojot pāra palīgu metodi, nedaudz uzlabojās arī saskarsme starp šiem
audzēkľiem ar traucējumiem un pārējiem vienaudţiem (ne pāra palīgiem). Reizēm audzēkľi,
kuri netika izraudzīti par pāra palīgiem, iesaistījās audzēkľu ar invaliditāti un to palīgu kopīgajās
aktivitātēs un izrādīja vēlmi palīdzēt.
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Šis projekts palīdzēja veikt praktisku pētījumu par pāra palīgu metodi kā efektīvu izglītojošu
stratēģiju, kura sekmē mijiedarbību starp audzēkľiem ar invaliditāti un viľu vienaudţiem bez
invaliditātes iekļaujošā mācību vidē. Šķiet, ka pāra palīgu metode ir ļoti veiksmīgs un efektīvs
atbalsta veids pielāgotajā sporta izglītībā, tāpēc jāapsver tā ieviešana visās Eiropas valstīs.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Prasme sagatavot cilvēkvidi (palīgpersonālu (piemēram, pedagoga asistentus), pāra palīgus,
audzēkľus bez invaliditātes un skolas darbiniekus).
b. Prasme sagatavot fizisko vidi (telpu aprīkojumu, inventāru).
c. Prasme īstenot pamata iemaľu apgūšanu pielāgošanas jomā un nodrošināt piemērotu atbalstu
pāra palīgiem.
d. Pāra palīgu metodes veiksmīga pielietošana ir atkarīga no pedagoga prasmes rūpēties par to,
lai visiem audzēkľiem tiktu nodrošināta vienlīdzīga SI, kā arī prasmes rūpēties par audzēkľu,
kuriem ir SIV, tiesībām iesaistīties SI/PSI (piemēram, nodrošinot atbalsta pakalpojumus,
pielāgotu inventāru).
Paraugprakses piemēru aprakstīja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāve Aija
Kļaviņa.

6.4 Īrijas projekts „Vislabākais sākums: iekļaujošas skolas”
Paraugprakses piemēra apraksts
Īrijas Ratiľkrēslu asociācijas (Irish Wheelchair Association, IWA) sporta attīstības grupa
2007. gadā uzsāka regulāri apmeklēt skolas visā valstī — šo apmeklējumu iespaidā radās
projekts „Vislabākais sākums: iekļaujošas skolas”. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka
skolotājiem nav pieejami nekādi resursi — ne apmācības kursi, ne materiāli, praktiski nekas, kas
viľiem palīdzētu sporta stundās pilnā mērā iekļaut bērnus ar fizisku invaliditāti. Turklāt arī
pētījums par resursiem, kādus nodrošina pamatskolas pedagogu specialitāšu un pielāgotās sporta
izglītības pedagogu specialitāšu izglītības iestādēs, apliecināja, ka trūkst jebkādu resursu.
Tāpēc IWA sporta attīstības grupa nolēma izpētīt pamatizglītības sporta mācību programmu un
pamatizglītības otrā posma sporta izglītības (Junior Cycle Physical Education, JCPE) mācību
programmu, lai noteiktu jomas, kurās vērojama iespējama atstumšana, un sniegtu priekšlikumus
problēmas novēršanai, vienlaikus atbalstot mācību programmas mērķus un ļaujot pedagogiem
efektīvi mācīt visus klases audzēkľus. Resursu kopums vairāk paredzēts pamatizglītības sporta
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mācību programmai, jo šie materiāli ir visiedarbīgākie tieši īsā laikposmā. Pamatizglītības sporta
mācību programma ir iedalīta piecos virzienos: vieglatlētika, ūdenssports, spēles, vingrošana,
rekreācijas un aktīvās atpūtas aktivitātes. Savukārt šie virzieni ir iedalīti 22 pamata jomās, no
kurām, piemēram, spēles ir iedalītas paľēmienos ar bumbu, bumbas nešanā un atsišanā ar roku
un kāju, spēlēs, novērtēšanā. Arī pamata jomām ir sīkāks iedalījums — kopskaitā 76 pamata
apakšjomas, no kurām, piemēram, paľēmieni ar bumbu ir iedalīti bumbas ripināšanā, mešanā un
ķeršanā. Mācību programmā var iekļaut arī citu valsts pārvaldes struktūru nodrošinātos resursus,
jo tajā pastāv tieša saikne ar 36 citām vispārējām valsts pārvaldes struktūrām. Pēc iespējas vairāk
iesaistot šīs struktūras, labums būs divējāds — mēs varēsim ne tikai izmantot to sniegtos
resursus, bet arī uzskatāmi demonstrēt iekļaujošās darbības būtību.
Pēc IWA iekļaujošo skolu sporta resursu kopuma ieviešanas un izplatīšanas tiks pieľemta šāda
stratēģija projekta īstenošanai nākamajā akadēmiskajā gadā:
regulāri iekļaujošo skolu apmeklējumi;
praktizējošo pedagogu apmācība, lai nodrošinātu iekļaujošu sporta izglītību;
topošo pedagogu izglītība, lai nodrošinātu iekļaujošu sporta izglītību;
iekļaujošās sporta izglītības apmācība visā Eiropā.
Viss resursu kopums ir pieejams tīmekļa vietnē www.iwasport.com.
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Šis ir lielisks paraugprakses piemērs no Īrijas, kur invalīdu sporta organizācija IWA izstrādāja un
2007. gadā uzsāka projektu, ar kura palīdzību sporta izglītības pedagogi var apgūt pamata
iemaľas to audzēkľu veiksmīgai izglītošanai, kuriem ir fiziska invaliditāte. Daudzām sporta
organizācijām ir zināms, ka bērni ar SIV ir jāiekļauj sporta izglītībā, lai viľi varētu izkopt
būtiskākās kustību iemaľas, no kurām tālāk var attīstīt prasmes sportā.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Prasme sadarboties ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām (piemēram, bērnu
tiesību aizsardzības jomā).
b. Prasme apľemties pastāvīgi rūpēties par profesionālo izaugsmi (piemēram, lasīt profesionāla
rakstura publikācijas, apmeklēt konferences (seminārus, darba grupas), lai uzzinātu par
jaunumiem PSI jomā).
c. Prasme izmantot pareizas izglītojošas stratēģijas (piemēram, fiziskus/verbālus
pamudinājumus, uzmundrinājumus, atgriezenisko saiti, atzinību).
d. Prasme pielāgot šādus elementus: spēļu noteikumus, telpu izkārtojumu un inventāru.
e. Prasme izmantot uzdevumu analīzi vēlamajām prasmēm.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Īrijas Tralī Tehnoloģiju institūta pārstāve Nīva Dafija
(Niamh Daffy).

6.5

Atbalsts pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālajai izglītībai Zviedrijā

Paraugprakses piemēra apraksts
Zviedrijas skolās ir speciālās izglītības pedagogi, un katrā pašvaldībā darbojas atbalsta grupa,
kura atbild par to, lai ikviens audzēknis saľemtu pamata atbalstu. Ja pašvaldībai ir nepieciešams
papildu atbalsts, skolas var to pieprasīt Speciālās izglītības un skolu valsts aģentūrā. Šī aģentūra
sniedz valsts papildu atbalstu speciālās izglītības jautājumos audzēkľiem ar invaliditāti.
PFA ir tikai viena no daudzajām jomām, kurās aģentūra nodrošina atbalstu. Atbalstam jābūt
vienlīdzīgam un nepieciešamības gadījumā pieejamam visā valstī. Šobrīd ar atbalsta un padomu
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sniegšanu daţādos ar PFA saistītos jautājumos nodarbojas aptuveni 10 personas (konsultanti).
Viľi cenšas panākt to, lai visi audzēkľi sasniegtu izglītības mērķus un lai ikvienam būtu
pieejama tāda izglītība, kuru raksturo vienlīdzība, iekļaušana, pieejamība un sadraudzība.
Zviedrijas mācību programmas tiek izstrādātas, pamatojoties uz ANO Konvenciju par bērna
tiesībām, Salamankas deklarāciju un ANO Paraugnoteikumiem par vienlīdzīgām iespējām
personai ar invaliditāti. Tādējādi izglītībai jābūt iekļaujošai, un tā ir nodalīta tikai izľēmuma
gadījumos.
Aģentūras konsultants nodrošina atbalstu pedagogiem un skolas vadībai gan individuālā, gan
grupu, gan organizatoriskā līmenī. Konsultācijās PFA jomā ietilpst arī apspriedes ar izglītības
materiālu izdevējiem jautājumos par piemērotu mācību materiālu izstrādi, kā arī apspriedes par
daţādiem attīstības projektiem. Šī iestāde sadarbojas arī ar daţādām universitātēm, kuru studiju
programmu kursā un apmācībā iekļauta PFA joma, kā arī rīko kursus, praktizējošu pedagogu
apmācību un konferences un piedalās minētajos pasākumos.
Prasmes un zināšanas, kādām jāpiemīt aģentūras konsultantam, lai varētu sniegt palīdzību
speciālajā izglītībā, ir šādas:
pedagoģiskās stratēģijas;
panākumu faktori iekļaujošajā sporta izglītībā;
pieeju, nostāju un vērtību jautājumi;
kustību ietekme uz bērna un pusaudţa attīstību un izglītību;
psihomotorā apmācība;
pieejas, metodoloģija un praktiskais lietojums;
inventārs un materiāli;
novērtēšana un analīze.
Konsultāciju un palīdzības pakalpojumi PFA jomā ir iesākti salīdzinoši nesen, tāpēc tie vēl ir
izstrādes procesā.
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Šis ir lielisks piemērs no Zviedrijas, kurš ilustrē piemērota atbalsta nodrošināšanu iekļaujošajai
SI ar apmācītu un pieredzējušu speciālistu palīdzību. Vislabākajā variantā šiem speciālistiem
būtu jāgūst tāda izglītība, kas viľiem ļautu apgūt turpmāk minētās atbilstīgās iemaľas.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Novērtēt to audzēkľu vajadzības (pašreizējo sekmju līmeni), kuriem ir speciālās izglītības
vajadzības (SIV).
b. Pielāgot sporta izglītības (SI) mācību programmu, lai tā būtu piemērota visu audzēkľu,
kuriem ir SIV, individuālajām vajadzībām.
c. Plānot tādu pielāgotās sporta izglītības (PSI) mācību pieredzi, kura veicina attīstību, un
sagatavot mācību vidi pirms ierodas audzēkľi ar SIV.
d. Mācīšanas metodes piemērot VISU sporta izglītības audzēkľu vajadzībām.
e. Vadīt audzēkľu uzvedību tā, lai panāktu vispiemērotākās un drošākās mācību metodes
VISIEM sporta izglītības audzēkľiem.
f. Veidot saziľu ar audzēkľiem, kuriem ir SIV, lai nodrošinātu viľu izpratni un pilnīgu
iesaistīšanos.
g. Novērtēt to audzēkľu mācību sekmes, kuriem ir SIV, par pamatu ľemot viľu IIP mērķus.
h. Novērtēt pielāgotās mācību programmas piemērotību audzēkľiem ar SIV un izmantoto
mācīšanas stratēģiju efektivitāti.
i. Sadarboties ar daţādiem attiecīgiem speciālistiem un citām personām, kuras rūpējas par
audzēkľiem ar SIV.
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j. Uzlabot profesionālās iemaľas un zināšanas.
k. Rūpēties par audzēkľu, kuriem ir SIV, tiesībām un vajadzībām.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Speciālās izglītības un skolu valsts aģentūras pārstāve Lēna
Hammara (Lena Hammar).

6.6
Šerbornas attīstības kustība — holistiska metode sociālo un kustību
spēju apgūšanai
Paraugprakses piemēra apraksts
Šerbornas attīstības kustība (Sherborne development movement, SDM) ir sociālo un kustību spēju
apmācības metode, kuru izstrādāja Veronika Šerborna (Veronica Sherborne) (1922–1990), un tās
pamatā ir izmantota Rūdolfa Lābana (Rudolf Laban) kustību analīzes teorija. Šī metode sākotnēji
bija paredzēta bērnu un pieaugušo ar garīgu invaliditāti vajadzībām, tomēr, pateicoties tās
daudzveidībai un pielāgošanas iespējām, to plaši izmanto vispārējās izglītības un speciālās
izglītības skolās un bērnudārzos, kā arī pieaugušo un veco ļauţu apmācībai. Pedagogi, treneri,
fizioterapeiti, darba terapeiti, runas terapeiti un citi speciālisti, kuri strādā ar bērniem un
pieaugušajiem, SDM metodi izmanto gan mācīšanai, gan individuālajai un grupu terapijai.
Daudziem bērniem ar speciālajām vajadzībām grūtības sagādā ne tikai prasme valdīt pār savām
kustībām un akadēmiskās spējas, bet arī sajūtas, uztvere, aktivitāšu līmeľa kontrole, uzmanība
un koncentrēšanās. Šo sareţģījumu rezultātā viľiem ir ļoti grūti apgūt sociāli kognitīvās spējas
(sociālo uztveri, sociālās lomas, problēmu risināšanas spējas un precīzu pašnovērtēšanu).
Attīstoties nervu sistēmai, rodas komunikācijas spējas, savukārt neirālajiem savienojumiem ir
vajadzīgs pastāvīgs treniľš, lai tie spētu attīstīties. Sociāli kognitīvās spējas, paškompetence un
komunikācijas spējas ir vajadzīgas visu veidu sociālajā mijiedarbībā un sociālajā saskarsmē, kā
arī visās mācību stundās un izglītības apstākļos. Vispārējās sporta izglītības stundās parasti vai
ľirb no cilvēkiem un kustībām, turklāt tajās bieţi ir manāms nemiers, prasības visu ātri apgūt,
slēpta vai atklāta sāncensība, varbūt pat neapmierinātība. SDM stundās mēs cenšamies nepieļaut
šos slēptos riskus, analizējot un salīdzinot situācijas prasības un bērnu spējas. Bērni ar
speciālajām vajadzībām savu traucējumu dēļ bieţi vien tiek atstumti no pārējās grupas. Var
rasties nekontrolētas situācijas, kad kāda izveidojusies klases apakšsistēma atstumj bērnus, kuri
būtu lielākie ieguvēji no grupas mijiedarbības. Sporta izglītībā tas nozīmē, ka ne mācību stundās,
ne brīvajā laikā netiek apgūtas kustību un sociālās spējas. Šī nošķiršanās parasti vērojama tajā
vecumā, kurš ir visnozīmīgākais bērna attīstībā. SDM stundās pedagogs un atbalsta sniedzēji ļoti
stingri uzrauga mācību vidi. Viľi palīdz bērniem pārvaldīt situācijas un emocijas, kā arī sniedz
atbalstu problēmu risināšanā. Tomēr neviens bērna vietā nedara to, kas bērnam pašam jāveic, lai
mācītos! Ietekmējoša vide ir ļoti noderīga mācību atbalstam un jo īpaši nozīmīga tiem bērniem,
kuriem ir mācīšanās traucējumi. Jo lielāku gandarījumu bērns gūst no mācību procesa, jo vairāk
viľš vēlas mācīties.
SDM metodē ietilpst pamata kustību spēju vingrinājumi, lai varētu apgūt sareţģītas
kustību spējas. Gandrīz visām sportiskajām prasmēm ir vajadzīga virkne kustību spēju, kuras
sagādā lielas grūtības, ja bērns nespēj vienlaicīgi veikt vairākas kustības vai secīgas kustības.
Apmācības mērķis nav īpašas sportiskās prasmes, ātrums, muskuļu spēks vai fiziskā
sagatavotība, bet gan kustību spēju attīstīšana un kustību kontrolēšanas process, tomēr apmācība
jebkurā gadījumā ir ļoti daudzpusīga un daţkārt prasa lielu piepūli. Vingrinājumi veido
progresīvu sistēmu — sākumā tie ir ļoti vienkārši vingrinājumi, kuri līdzinās tiem, kādus bērni
parasti izpilda cits ar citu vai kopā ar saviem vecākiem; vēlāk vingrinājumi kļūst arvien grūtāki
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un sareţģītāki bez noteiktas augstākās grūtību pakāpes. Metodē netiek izmantots inventārs —
vienīgie līdzekļi ir citi cilvēki, telpa un paša ķermenis.
SDM MĒRĶI UN TO SĪKĀKS IZKLĀSTS
Palīdzība bērnam darboties kontrolētā veidā, lai viľš varētu atšķirt un līdzsvarot savas
sajūtas. Prasmīgu kustību pamatā ir spēja izmantot sensorisko informāciju, lai iesāktu un
koriģētu kustības. Kustību vingrinājumi nespēj novērst maľu orgānu traucējumus, taču var
mazināt sajūtu līdzsvara un sensoriskās informācijas izmantošanas problēmas.
Palīdzība bērnam pēc paša iniciatīvas gūt attīstības ziľā nozīmīgu pieredzi. Tiklīdz bērns
apgūst pamata spējas, viľš sāk trenēt kustību spējas gandrīz visas dienas garumā. Lai kustību
spējas attīstītos pareizi, nepietiek tikai ar terapijas nodarbībām vai SI mācību stundām. Šeit ir
vajadzīga intensīvāka apmācība. Visiem bērniem jābūt iespējām rotaļāties ar pārējiem bērniem.
Drošu apstākļu un situāciju radīšana, kuros var attīstīt spēcīgu paškompetenci. Tiek
izraudzīti tādi vingrinājumi, kurus bērns var veiksmīgi izpildīt. Ja vajadzīgs, sākumā bērnam tiek
sniegts atbalsts, taču pēc iespējas drīzāk apmācībai jākļūst patstāvīgai un pēc paša bērna
iniciatīvas. Bērniem pieejami daţnedaţādi uzdevumi un prasību līmeľi, tāpēc ikviens no viľiem
var atrast sev piemērotākos, nebaidoties, ka nespēs tos izpildīt vai zaudēs sacensībā. Jo
pozitīvāku pieredzi bērns gūst, jo lielāku gandarījumu viľam sniedz šie vingrinājumi, tāpēc bērns
vēlas veikt aizvien grūtākus uzdevumus līdzīgi pārējiem vienaudţiem.
Situāciju radīšana, kurās bērns var apgūt sociāli kognitīvās spējas. Gan kustību, gan sociālo
spēju attīstīšanā ļoti lielā mērā palīdz pāra palīga metode. Pedagoga uzdevums ir atbalstīt
mijiedarbību gan bērnu, gan bērnu un pieaugušo vidū. Mērķis ir panākt, lai mijiedarbība
turpinātos arī ārpus mācību stundām.
Atbalsts bērna mācīšanās spēju attīstībai. SDM paredzēta ne tikai kustību spēju apmācībai, bet
arī orientēšanās, vērīguma, uztveres, koncentrēšanās, atmiľas, laika jēdziena, plānošanas,
problēmu risināšanas un aktivitāšu intensitātes kontroles attīstīšanai. Visām minētajām spējām ir
liela nozīme arī klases vidē, spēlēs un saskarsmē ar citiem vienaudţiem.
SDM PROGRAMMAS TEMATIKA
Vingrinājumi ir sagrupēti pēc kustību pamatelementiem. Vispirms bērns apgūst pamata
iemaľas — vienkāršas atsevišķas kustības. Vingrinājumi kļūst aizvien sareţģītāki atbilstīgi
iemaľu attīstībai. Faktiski tematus nav iespējams pilnībā nošķirt, jo jebkurā kustībā pastāv visi
elementi. Jautājums ir tikai par to, kāds ir apmācības mērķis.
Visu kustību pamatā ir ķermeľa apzināšanās. Šajā tematā uzmanība tiek pievērsta ķermeľa
daļām un lielumam, personiskajai telpai, ķermeľa pusēm u.c. Bērns iemācās nosaukt sava
ķermeľa daļas un noskaidro to iespējamās kustības. Tāpat viľš iemācās tās kontrolēt un izmantot
tā, kā pats vēlas. Šķiet, ka vislielākās problēmas šajā tematā sagādā ķermeľa apzināšanās,
ķermeľa puses un lielums, kā arī iedomātas vertikālas ķermeľa viduslīnijas šķērsošana.
Telpas izjūta ir viens no svarīgākajiem cilvēka ikdienas dzīves elementiem, arī spēlējot spēles un
pārvietojoties telpā. Šajā tematā tiek aplūkota personīgā un sabiedriskā telpa. Personīgā telpa
vairāk ietilpst kustību elementos, taču sabiedriskā telpa ir tā, kurā cilvēks atrodas kopā ar
pārējiem, veicot aktivitātes un mijiedarbojoties ar cilvēkiem vai priekšmetiem. Bērns apgūst
telpas jēdzienu un tā izmantošanas principus: priekšpusē, uz priekšu, atpakaļ, sāniski, apakšā,
augšā, pa kreisi, pa labi utt.
Kustību elementu apzināšanās un kontrolēšana nozīmē spējas valdīt pār telpu, laiku un savu
spēku. Kustību telpiskajos faktoros ietilpst ķermeľa kustību un novietojuma līmeľi, virzieni un
plašums, piemēram, soļu virziens, roku un ķermeľa kustības, mazas un lielas vai taisnas un
apļveida kustības utt. Mācoties valdīt pār laika elementiem, bērns uzzina, kā atpazīt daţādas
ritmiskuma pakāpes un kontrolēt kustību ritmu, laika secības (to, cik ilgi notiek vingrinājums,
kad pienācis laiks izpildīt vingrinājumu un kad — atpūsties utt.) un kustību ātrumu. Savukārt
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valdīšana pār savu spēku nozīmē apzināties, cik daudz spēka vajadzīgs konkrētai kustībai un
kāda ir atšķirība starp sasprindzinātiem un atbrīvotiem muskuļiem. Kustību elementa temata
mērķis ir prast pa vienam atšķirt un kontrolēt daţādus elementus. Uzdevumi ir ļoti viegli.
Kustību plūsma rodas, vienlaicīgi un pareizi pārvaldot visus kustību elementus, kā arī
spējot savienot kustību modeļus un secību. Kustību plūsmas temata mērķis ir kontrolēt
sareţģītākas kustības un situācijas. Šis temats veido pamatu īpašajām sportiskajām prasmēm.
Darbs pāros un grupās varētu būt vispatīkamākais šī temata īstenošanas veids, un šo metodi var
izmantot apvienojumā ar iepriekšminēto tematu apmācību. Grupā var būt viens bērns un
pieaugušie, daudzi bērni un viens pieaugušais vai arī tikai bērni un neviens pieaugušais. Grupa
jāveido, ľemot vērā bērnu funkcionālo spēju līmeni. Gadījumā, ja bērnam ir ļoti smagi
traucējumi, viľš ir ļoti impulsīvs, viľam raksturīga norobeţošanās utt., vislabākais veids, kā
bērnam pārvarēt grūtības, ir darboties grupā ar pieaugušo vai kādu citu, gados vecāku, bērnu.
Partneru uzdevums ir atbalstīt vai palīdzēt (bērnam), darboties kopā (ar bērnu) un stāties pretī
(pretoties bērnam). Pieaugušā aktivitātes nemitīgi samazinās, un atbildība par aktivitātes
uzsākšanu, saskarsmi, problēmu risināšanu, noteikumi veidošanu un ievērošanu utt. pamazām
tiek nodota bērnu rokās, tomēr cik vien ātri iespējams.
Darbs pāros vai grupās var tikt īstenots tad, ja bērns spēj apzināties pārējos cilvēkus, kas
iesaistījušies grupā. Šis mērķis galvenokārt attiecas uz personām ar vissmagākajiem
traucējumiem vai daţkārt uz tiem, kuriem ir autisms. Gandrīz visi bērni jāmāca izturēt citu
klātbūtni, to balsu un kustību radīto satraukumu. Nākamais posms ir saskarsmes veidošana ar
partneri un pārējiem cilvēkiem (acu kontakts, sarunas, pieskārieni), komunikācija un ciešs
kontakts ar viľiem. Pamazām uzdevumos arvien vairāk tiek iekļauts darbs grupās, problēmu
risināšanas elementi, radošums, izpausme, savstarpēja palīdzība utt. Rezultātā bērni iemācās raiti
veikt daţādus uzdevumus gan pārī, gan grupā. Lūk, tādām ir jābūt aktivitātēm.
Personīgā aktivitāšu līmeľa kontrolēšana
Veiksmīgas darbības priekšnoteikumi ir spēja darboties piemērotā intensitātē, nomierināties un
atpūsties, kā arī raiti mainīt šos aktivitāšu līmeľus atbilstīgi konkrētiem apstākļiem. Cilvēks
negūst gandarījumu no novērošanas, informācijas gūšanas, uzdevumu plānošanas un īstenošanas,
ja neprot pienācīgi kontrolēt savu aktivitāšu līmeni. Daudziem bērniem ir jāpalīdz apgūt šīs
spējas, jo īpaši visimpulsīvākajiem bērniem. Šis temats ir aktuāls ikvienā uzdevumā, un
pedagogam visi uzdevumi ir jāplāno tā, lai bērns saľemtu vajadzīgo palīdzību kontrolētai
uzdevumu izpildei. Kā jau tas raksturīgs visiem pārējiem tematiem, atbildība pamazām tiek
nodota bērna rokās. Mācību stundas laikā notiek krasas koncentrēšanās, sasprindzinājuma un pat
emociju svārstības. Iespējams, ka šis temats visuzskatamāk ir redzams mācību stundas laikā
izpildīto 3–5 atpūtas brīţu vingrinājumos. Tie nav mazāk svarīgi vingrinājumi kā visi pārējie.
Starp uzdevumiem ir arī nelieli pārtraukumi, lai bērniem būtu vieglāk pāriet no viena uzdevuma
uz citu.
SECINĀJUMI
Svarīgs nosacījums ir ar pilnu atdevi veltīt laiku mācībām, nemitīgai atkārtošanai un
vingrinājumiem. Vairākās mācību stundās programma ir gandrīz nemainīga, vienīgi vienam un
tam pašam uzdevumam var būt pievienoti papildu elementi. Kad apmācības pamati ir apgūti,
bērns ir saľēmis ļoti labvēlīgu ierosmi savai attīstībai, jo viľš turpina izmantot apgūtās spējas,
rotaļājoties ārpus vingrošanas zālēm un klases telpām. SDM metodi ir viegli uzsākt, un tā dod
ļoti pozitīvus rezultātus. Pedagogs var izmantot radošu pieeju, plānojot uzdevumus un mācību
stundas, jo viľam nav obligāti jāievēro gatavas izstrādātas programmas. SDM ir ļoti refleksīva
metode, un pedagogam ir jāpiemīt ļoti labām novērošanas spējām visas mācību stundas laikā, lai
varētu apmierināt bērnu individuālās vajadzības. Lai sāktu šo metodi, jāapgūst tikai paši pamati
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(daţu dienu apmācība). Ja šo metodi apgūst padziļināti, var ieviest arvien sareţģītākus līmeľus,
turklāt starptautiska mēroga sanāksmēs var gūt atbalstu metodes turpmākai īstenošanai.
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Šis ir lielisks piemērs specializētai programmai, kuru izmanto pielāgotās sporta izglītības
apstākļos. To var piemērot psihomotoro aktivitāšu (daţkārt dēvētas arī par kustību aktivitātēm)
vingrinājumiem. Mēs uzskatām, ka visiem PSI speciālistiem jāpārzina šādu programmu pamata
principi, turklāt viľi var iesaistīties mūţizglītībā un kļūt par licencētiem programmu
speciālistiem.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
Prasme izmantot pareizas izglītojošas stratēģijas (piemēram, fiziskus/verbālus pamudinājumus,
uzmundrinājumus, atgriezenisko saiti, atzinību).
Prasme izmantot uzdevumu analīzi vēlamajām prasmēm.
Prasme atkarībā no situācijas izteikt atzinību/nopēlumu par audzēkľu vēlamu/nevēlamu
uzvedību.
Prasme konsultēt audzēkľus un palīdzēt viľiem pārľemt aizvien piemērotāku uzvedību un izdarīt
piemērotāku izvēli.
Prasme izmantot piemērotus alternatīvos un pastiprinošos saziľas rīkus.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Somijas Saimas Lietišķo zinātņu universitātes pētniecības
vadītājs Kaisu Lāsonens (Kaisu Laasonen).

6.7 Refleksija ar mākslas paľēmieniem — zīmējam kopā!
Paraugprakses piemēra apraksts
Ieviešot Grieķijas skolās paraolimpiskās dienas, tika gūta lieliska iespēja īstenot daţādu veidu
aktivitātes un projektus Grieķijā. Vēlāk kāda filosofijas zinātľu doktora disertācijas ietvaros
Grieķijas pilsētā Seres īstenoja virkni aktivitāšu, iesaistot vidusskolēnus. Viena no tām (kopumā
trīspadsmit) ir īpaši nozīmīga, jo tiek veikta vietējā sabiedrībā. Šīs aktivitātes nosaukums ir
„Refleksija ar mākslas paľēmieniem — zīmējam kopā!”
Aktivitātes mērķi
a) Sadarboties ar vietējo pašvaldību, lai ieviestu izmaiľas tās politikā un izvērstu plašākus
pasākumus nolūkā uzlabot iedzīvotāju toleranci attiecībā uz invaliditāti kopumā un jo īpaši
invalīdu sportu.
b) Satuvināt skolēnus un studentus ar veciem ļaudīm, lai pirmie spētu labāk izprast kustību
traucējumus un apzināties sporta vērtību.
c) Skolēniem un studentiem sniegt informāciju par elitāro sporta veidu ratiľkrēslu sportistiem
ar fizisku invaliditāti; skolēni un studenti uzzina par motoru sportu, kurā drīkst piedalīties arī
sportisti ar daţādiem invaliditātes veidiem.
d) Vecajiem ļaudīm sniegt informāciju par sporta veidiem, kādi paredzēti personām ar
invaliditāti vai kustību traucējumiem.
Vide: ārpustelpu aktivitāte pilsētā.
Aktivitātē iesaistītie cilvēki: mākslas pedagogs, vidusskolu skolēni, veco ļauţu pansionātu
iemītnieki, pansionātu administratīvais personāls, augstskolu studenti.
Iepazīstināšana ar aktivitāti: mākslas pedagogs sniedz pamatinformāciju par paraolimpiskajām
spēlēm, ratiľkrēslu paraolimpisko sportu un skolās rīkotās paraolimpiskās dienas programmu.
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Aktivitātes vadīšana: vadītājs attiecīgi sadala grupu, uzdod izpildīt konkrētu uzdevumu, sniedz
palīdzību un pavada viľus uz noteiktu vietu brīvā dabā, kur zīmēt. Dalībniekiem tiek uzdots
veidot uz sienas zīmējumus, turot otu mutē vai ar kāju pirkstiem.
Novērtējums: dalībnieki tiek aicināti ar mākslas pedagogu un grupu vadītājiem apspriest to, cik
vērtīgs ir šīs aktivitātes galarezultāts viľiem pašiem, pansionāta vides uzlabošanai un visai
pilsētai kopumā.
Aktivitātes galarezultāta atainojums

Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Šajā paraugprakses piemērā minētais projekts paraolimpiskās dienas ieviešanai skolās lieliski
atspoguļo aktivitātes, kādas var veikt, lai sagatavotu vidi iekļaujošai sporta izglītībai. Projekta
turpinājums „Refleksija ar mākslas paľēmieniem” var palīdzēt vispārējās izglītības skolās
iestrādāt invalīdu sporta jautājumus, un šādu aktivitāšu galarezultāti var kļūt par skolu vides
neatľemamu sastāvdaļu.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Prasme rūpēties par to, lai visiem audzēkľiem tiktu nodrošināta vienlīdzīga SI.
b. Prasme rūpēties par audzēkľu, kuriem ir SIV, tiesībām iesaistīties SI/PSI (piemēram,
nodrošināt atbalsta pakalpojumus, pielāgotu inventāru).
c. Prasme sadarboties ar sporta organizācijām un attiecīgām profesionālajām organizācijām,
kuras paredzētas personām ar invaliditāti.
d. Prasme sadarboties ar audzēkľu, kuriem ir SIV, vecākiem vai aizbildľiem.
e. Prasme sadarboties ar valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām (piemēram, bērnu
tiesību aizsardzības jomā).
Paraugprakses piemēru aprakstīja Saloniku Aristoteļa universitātes Sporta izglītības un sporta
zinātnes nodaļas pārstāve Kristīna Evadţelino (Christina Evaggelinou).

6.8 Uzvedības vadība sporta izglītībā
Paraugprakses piemēra apraksts
Uzvedības vadības prasme ir viena no vissvarīgākajām pedagogu prasmēm izglītības
sistēmā. Bieţi vien tiek runāts par uzvedības paradumu pārveidošanu, kur galvenā uzmanība tiek
pievērsta uzvedības mainīšanai, turpretī uzvedības vadības mērķis ir uzturēt kārtību. Uzvedības
vadības mērķis ir ar visa veida aktivitāti un apzinātu pasivitāti palielināt iespējamību, ka
audzēkľi izvēlēsies tādu uzvedību, kura sniedz personīgu gandarījumu, ir produktīva un sociāli
pieľemama. Piemēram, šos paľēmienus varētu izmantot sporta pedagogs, lai saviem audzēkľiem
iemācītu sociāli pieľemamu uzvedību. Daudzi izmantotie uzvedības vadības principi un
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paľēmieni ne ar ko neatšķiras no uzvedības paradumu pārveidošanas, tomēr ir mazāk intensīvi
un saskanīgāki. Uzvedības paradumu pārveidošanas pieejās audzēkľi daudz aktīvāk tiek iesaistīti
personīgās uzvedības plānošanā un veidošanā, pārrunājot ar pedagogiem savstarpējās vienošanās
nosacījumus un piedaloties apmācībā, kuras mērķis ir palīdzēt viľiem aktīvāk uzraudzīt un
novērtēt savu uzvedību, apgūt paškontroles un problēmu risināšanas metodes, nospraust mērķus
un mērķtiecīgi sasniegt šos mērķus.
Speciālisti ir vienisprātis, ka vislielākais šķērslis efektīvai sporta izglītības nodrošināšanai
ir uzvedības vadības prasmes trūkums. Neprasme vadīt un motivēt audzēkľu uzvedību ir tikko
praktizēt sākušo pedagogu visbieţāk minētais iemesls pedagoga profesijas pamešanai. Šī
problēma ir vēl izteiktāka, ja vienā sporta izglītības klasē ir liels skaits audzēkľu ar daţādām
emocionālām, sociālajām, kognitīvajām un fiziskajām spējām. Pēdējā laikā efektīva uzvedības
vadība kļūst aizvien sareţģītāka, jo vispārējās sporta izglītības klasēs tiek iekļauti daudzi
audzēkľi, kuriem var rasties vai kuriem ir smagas uzvedības problēmas. Turklāt līdz ar šiem
audzēkľiem skolās pieaug arī kopējais audzēkľu skaits. Novērtos, ka uzvedības vadības
stratēģijas kopumā ir ļoti efektīvas, lai mazinātu klases sadrumstalotību. Visu pedagogu mērķis ir
uzvedības problēmu mazināšana, radot pozitīvu mācīšanas un mācīšanās vidi. Zemāk minētās
stratēģijas palīdz pedagogiem nostiprināt vēlamo uzvedību un novērst uzvedības problēmas
(Dunn & Leitschuh, 2006).
Fiziskās vides strukturēšana. Pirms nokļūšanas vidē, kur valda noteikumi un prasības, bērniem
ir jāzina, kādu rīcību no viľiem sagaida, kurp viľiem būtu jādodas un kas būtu jādara, tur
nokļūstot. Telpai jābūt iekārtotai ar skaidri apzīmētām aktivitāšu zonām un inventāru. Piemēram,
aktivitāšu punktus var apzīmēt ar burtiem vai cipariem, lai bērni, kuriem grūtības sagādā virzienu
ievērošana, tos varētu vieglāk atrast.
Modelēšana. Pedagogiem jākalpo par priekšzīmīgu paraugu saviem audzēkľiem. Visi audzēkľi,
tostarp ar invaliditāti, uzlūko pedagogu kā pareizas uzvedības etalonu.
Vēlamas uzvedības nostiprināšana. Uzmanīgs pedagogs cenšas izmantot katru iespēju atzinības
izteikšanai par labu uzvedību. Izmantojot tādus paľēmienus kā verbālus uzmundrinājumus un
publisku atzinību, var panākt lielāku varbūtību, ka arī nākamajās klases nodarbībās audzēknis
uzvedīsies pienācīgi.
Atkāpju pieļaušana kontrolētā veidā. Daţreiz ir vēlams pieļaut izľēmumus vai atkāpes
audzēknim ar traucējumiem, kurš mācās vispārējās izglītības klasē. Piemēram, ja audzēknim
ārkārtīgas grūtības sagādā stāvēšana ierindā pirms atgriešanās klasē, viľam var uzdot pienākumu
savākt inventāru un nolikt to paredzētajā vietā.
Seku radīšana, konstatēšana un īstenošana. Audzēkľiem ir jāzina, ka pastāv uzvedības
noteikumi un standarti, kā arī tas, kādas sekas var būt par nepieľemamu uzvedību. Noteikumiem
jābūt skaidriem un saprātīgiem, savukārt sekām — samērīgām ar noteikumu pārkāpumu.
Audzēkņa un pedagoga vienošanās. Daţkārt pedagogam un audzēknim ir vēlams noslēgt
vienošanos pēc apspriedes, kurā ir konstatēta problēma, noskaidrota, kāda uzvedība ir vēlama, un
noteikts, kādas ir sekas un kāds sods piemērojams.
Lai risinātu nevēlamas uzvedības problēmu, pedagogi var izmantot ne tikai formālos
paľēmienus — pozitīvu atzinību, modelēšanu, uzvedības izskaušanu un izslēgšanu no grupas uz
laiku —, bet arī vairākas neformālās pieejas. 1. Pedagogi izmanto daţādus signālus, ar kuriem
audzēknim izsaka atzinību vai nopēlumu par konkrētu uzvedību. Var izmantot daţādus
neverbālos paľēmienus, tostarp acu kontaktu, ţestikulāciju ar rokām, knipjus ar pirkstiem, pieres
raukšanu, daţādas ķermeľa pozas u.c. Ja šos signālus izmanto laicīgi, kamēr nevēlamā uzvedība
nav pilnībā pārľēmusi audzēkni, tie var izrādīties ļoti iedarbīgi, lai apturētu vai vismaz mazinātu
nevēlamās uzvedības intensitāti. 2. Šī stratēģija ir ļoti sena, bet efektīva — kad pedagogam rodas
aizdomas, ka audzēkľa uzvedība sāk pasliktināties, viľš pienāk bērnam ļoti tuvu klāt. Ja
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pedagogs atrodas cieši līdzās, tas var palīdzēt bērnam saľemties, atgūt paškontroli un/vai
pārtraukt nevēlamo uzvedību. 3. Daudziem pedagogiem ir zināms, ka humors var ļoti labi
palīdzēt atbrīvot saspringtu situāciju. Jautra un rotaļīga piezīme no pedagoga puses var palīdzēt
audzēknim atslābināties. Protams, ir jāuzmanās, lai šī piezīme nebūtu izsmejoša vai sarkastiska.
Humoram jābūt gaumīgam un piemērotam konkrētajai situācijai. Daudziem audzēkľiem
nepiemērota uzvedība varētu būt vienīgais veids, kādu tie veiksmīgi izmanto, lai panāktu savu
vajadzību apmierināšanu. Pozitīva programmēšana palīdz paplašināt audzēkľa uzvedības veidu
klāstu un sniegt lielākas izvēles iespējas. Visbeidzot, vienmēr ir būtiski atcerēties, ka
problemātiska ir tikai uzvedība, nevis audzēknis. Ļoti svarīgi ir nošķirt šīs daţādās lietas, kaut arī
daţkārt tā vien šķiet, ka audzēknis nemitīgi pārbauda jūsu pacietību. Nošķirot audzēkni no viľa
uzvedības, jūs varēsiet izvairīties no nepatīkamās sajūtas attiecībā uz audzēkni un kļūt par daudz
prasmīgāku un rezultatīvāku pedagogu.
Uzziľai: Dunn, J.M & Leitschuh, C.A. 2006. Special Physical Education (8th. ed.). Dubuque,
Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
Paraugprakses piemēra saistība ar EUSAPA projektu
Uzvedības vadība ir viena no galvenajām PSI pedagoga iemaľām. Minētajā paraugprakses
piemērā sniegts īss pārskats par uzvedības vadību sporta izglītības apstākļos.
Šajā paraugprakses piemērā atspoguļotās EUSAPA iemaľas
a. Prasme atkarībā no situācijas izteikt atzinību/nopēlumu par audzēkľu vēlamu/nevēlamu
uzvedību.
b. Prasme izdarīt novērojumus un veidot reģistru par uzvedības vadības plāna izpildi.
c. Prasme konsultēt audzēkľus un palīdzēt viľiem pārľemt aizvien piemērotāku uzvedību un
izdarīt piemērotāku izvēli.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Jiveskiles Universitātes pārstāvis Pauli Rintala (Pauli
Rintala).
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7 PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU
PARAUGPRAKSES PIEMĒRI REHABILITĀCIJAS
APSTĀKĻOS

7.1 Pielāgoto fizisko aktivitāšu izglītība fizioterapijas specialitātes studentiem
Joma: izglītība
Mērķa grupa: fizioterapijas specialitātes studenti
Iestāde: Jozefa Pilsudska sporta izglītības universitāte, Varšava, Polija
Nolūks
Praktiskās prasmes vadīt sporta un atpūtas aktivitātes noteiktai sabiedrības daļai.
Iespēja iegūt akadēmisko grādu invalīdu sporta instruktora specialitātē.
Pieredze invalīdu sporta jomā un pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā.
Iespēja gūt turpmāku izglītību tiesneša, trenera, klasifikatora vai vadītāja specialitātē.
Aktīva dzīvesveida un invalīdu sporta veicināšana.
Programma
Jozefa Pilsudska sporta izglītības universitātē Varšavā, Polijā, 1985. gadā tika nodibināta
Rehabilitācijas fakultāte. Tajā studenti apgūst fizioterapijas speciālista specialitāti. Fakultāte
darbojas saskaľā ar Polijas Izglītības ministrijas izstrādātajiem standartiem, tomēr tajā ir
izveidota papildu programma visiem fizioterapijas studentiem, proti, pielāgoto fizisko aktivitāšu
izglītība. Kustību mācīšanas teorijas un metodikas nodaļa atbild par fizioterapijas studentu
izglītošanu pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā.
Rehabilitācijas fakultātes pirmā līmeľa akadēmiskā grāda (bakalaura grāda) studijās iekļautas
330 stundas lekcijām un praktiskajām nodarbībām (15 EKPS). Studentiem tiek piedāvāti šādi
priekšmeti: speciālās sporta izglītības teorija un metodika, spēles un dalībnieki ratiľkrēslu dejās
personām ar invaliditāti, vingrošana, peldēšana, komandu spēles personām ar invaliditāti,
vieglatlētika.
Rehabilitācijas fakultātes otrā līmeľa akadēmiskā grāda (maģistra grāda) studijās iekļautas
225 stundas lekcijām un praktiskajām nodarbībām (11 EKPS). Studentiem tiek piedāvāti šādi
priekšmeti: sporta pasākumu metodika personām ar invaliditāti (komandu spēles, vieglatlētika,
peldēšana), pielāgoto fizisko aktivitāšu teorija un invalīdu sporta teorija.
Rehabilitācijas fakultāte ir unikāla struktūra ar kompleksu daudzlīmeľu programmu personu ar
invaliditāti aktīvās rehabilitācijas un sporta jomā. Pedagogi apmāca studentus, kā pārliecināt
personas ar invaliditāti iesaistīties aktīvā rehabilitācijā un uzturēt aktīvu dzīvesveidu. Viľi kalpo
par piemēru tam, ko personas ar invaliditāti spēj paveikt. Tāpat viľi iesaka daţādus aktivitāšu
veidus un praktiskus risinājumus. Viens no šīs izglītības rezultātiem ir iespēja kārtot eksāmenu
invalīdu sporta instruktora specialitātē.
Kontaktinformācija
Bartošs Moliks (Bartosz Molik)
Department of Sport for Individuals with Disability; Faculty of Rehabilitation; Jozef Pilsudski
University of Physical Education;
Marymoncka 34;
00-968 Warsaw; Poland
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Tālr./fakss: +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Šī unikālā pielāgoto fizisko aktivitāšu programma palīdz pilnveidot šādas daudzpusīgas iemaľas
rehabilitācijas jomā.
Izprast pacientam/klientam paredzēto vispārīgo rekreācijas un sporta pielāgošanas
modeli, tostarp viľa individuālo raksturojumu, ar funkcionalitāti saistītas implikācijas,
specifiskās aktivitāšu prasības un dalības mērķi.
Izprast un novērtēt savstarpējo saistību starp indivīdu funkcionalitātes noteicošajiem
faktoriem.
Izprast un novērtēt veselības traucējumu ietekmi uz indivīdu funkcionalitāti.
Izprast fizisko aktivitāšu ietekmi un riskus.
Tiek izkoptas galvenokārt šādas pedagoģiskās iemaľas.
Izprast programmu pilnveidošanas teorētiskos pamatus.
Izkopt daudzpusīgas zināšanas par invalīdiem piemērotu sportu.
Izprast sporta inventāra piemērotību konkrēta lietotāja vajadzībām.
Šī programma sniedz lielisku iespēju gūt vadības iemaľas un izprast, kuras no daţādajām fizisko
aktivitāšu un sporta organizācijām, kas darbojas tuvējā apkaimē, ir piemērotas tiem
pacientiem/klientiem, kuri iesaistījušies pielāgoto fizisko aktivitāšu programmā.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Jozefa Pilsudska sporta izglītības universitātes pārstāvis
Bartošs Moliks (Bartosz Molik).

7.2 HOPS pacientu rehabilitācija
Joma: rehabilitācijas programma.
Mērķa grupa: rehabilitācijas pacienti/klienti ar HOPS.
Iestāde: Dieulefit Santé, Ţozefa Furjē universitātes (bij. Grenobles 1. Universitātes) slimnīca
Hôpital Sud, Grenoble, Francija.
Nolūks
Sagatavot pacientus/klientus dalībai fizisko aktivitāšu standarta rehabilitācijas programmās.
Uzlabot pacienta/klienta fizisko aktivitāšu un fiziskās sagatavotības līmeni.
Veicināt aktīva dzīvesveida piekopšanu pēc rehabilitācijas.
Sagatavot pacientus/klientus reintegrācijai sabiedrībā pēc rehabilitācijas.
Programma
HOPS (hroniskas obstruktīvas plaušu slimības) simptomi ir elpas trūkums un apgrūtināta
elpošana, jo ir ierobeţota gaisa plūsma caur elpceļiem, kā arī muskuļu vājums un disfunkcija, kā
rezultātā fiziskā izturība vingrinājumos ir zema. Šo fizisko spēju ierobeţojumus izraisa
amiotrofija un miopātija, kas saistīta ar mazkustīgu dzīvesveidu, strukturālām izmaiľām muskuļu
šķiedrās, nepietiekamu uzturu, glikokortikoīdu terapijas blakusefektiem un oksidatīvo stresu, ko
pavada zemas intensitātes sistemātiski slimības uzliesmojumi, ko rada slimība vai smēķēšana.
Rehabilitācijas programma palīdz nenoslogot elpceļus un uzlabot muskuļu spēku un izturību,
vienlaikus mazinot vairākus iepriekšminētos ierobeţojošos faktorus.
Dieulefit Santé ir sirds un plaušu slimību rehabilitācijas centrs Francijā, kurā notiek pacientu
aprūpe pēc tam, kad tie izrakstīti no slimnīcas, kā arī pacientu rehabilitācija ar regulāru fizisko
aktivitāšu palīdzību un izglītošanu veselības aprūpes jautājumos, lai uzlabotu viľu veselību un
dzīves kvalitāti, kā arī sniegtu labākas zināšanas par viľu slimību un tās ārstēšanu.
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Rehabilitācijas programmā ietilpst HOPS sagatavošanas programma, kuras mērķis ir apmācīt
HOPS pacientus, lai uzlabotu viľu spēju izpildīt vingrinājumus, mazinātu simptomus un
uzlabotu dzīves kvalitāti un patstāvību. Tādējādi pacienti var ilgstoši iesaistīties savā
rehabilitācijas programmā un fiziskajās aktivitātēs kopumā. Paredzēts, ka programma ilgs četras
nedēļas. Pirmajā dienā tiek veikta 6 minūšu ilga pārbaudes pastaiga, kā arī sirds un plaušu
pārbaudes vingrinājums, lai novērtētu vingrinājuma drošumu un fiziskās sagatavotības līmeni.
Pacienti tiek iedalīti daţādās grupās atkarībā no tā, cik smagi slimība tos ir skārusi. Vispārējo un
muskuļu spēku un izturību vingrina ar daţādu rotaļīgu pielāgoto fizisko aktivitāšu palīdzību.
Vingrinājumu treniľprogramma tiek regulāri novērtēta, lai to piemērotu pacienta vajadzībām un
progresam. Pacientiem, kuri pabeiguši plaušu slimību rehabilitāciju, ieteicams iesaistīties tuvējā
apkaimē pieejamās programmās, lai stabilizētu muskuļu un elpceļu uzlabojumus un turpinātu
piekopt fiziskās aktivitātes savas veselības labā.
Šo programmu koordinē gan PFA pedagogi, gan fizioterapeiti. Fizioterapeiti piedāvā standarta
vingrinājumus uz ergonomiska velotrenaţiera vai skrejceliľa, jo īpaši rehabilitācijas procesa
sākumposmā (atkārtotas apmācības posmā), turpretī PFA pedagogi piedāvā pārveidotas un
pielāgotas fiziskās aktivitātes, kuras pacientiem ir patīkamas un nesagādā grūtības, tāpēc viľiem
ir motivācija tās turpināt arī tad, kad ir izrakstīti no rehabilitācijas centra (pēcrehabilitācijas
posmā).
Kontaktinformācija
Patrīsa Flora (Patrice Flore)
Grenoble 1 University (Joseph Fourier); Research on Exercise and Health Laboratory; Hôpital
Sud, Grenoble University Hospital;
BP185; 38042 Grenoble Cedex 09;
France
Tālr.: +33 4 76 76 54 94
Fakss: +33 4 76 76 89 21
PFlore@chu-grenoble.fr
Šī interesantā programma palīdz galvenokārt klientiem ar hroniskām slimībām. Runājot par
iemaľām, kādas speciālistiem ir jāapgūst, tām jo īpaši ir jābūt terapeitiska rakstura iemaľām.
Izprast un novērtēt savstarpējo saistību starp indivīdu funkcionalitātes noteicošajiem
faktoriem.
Izprast un novērtēt veselības traucējumu ietekmi uz indivīdu funkcionalitāti.
Izprast hronisku slimību, invaliditātes un traucējumu patoloģiski fizioloģiskos cēloľus.
Izprast fizisko aktivitāšu ietekmi un riskus.
Pārzināt medikamentu iedarbību uz panākumiem fizisko vingrinājumu jomā.
Izprast sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas konkrētas indivīdu
grupas rehabilitācijas procesā.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Francijas Ţozefa Furjē universitātes pārstāves Sandrīna
Tomasi (Sandrine Tomasi) un Patrīsa Flora (Patrice Flore).
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7.3 Funkcionālo spēju attīstīšanas vingrinājumu programma bērniem ar
cerebrālo trieku
Joma: rehabilitācijas programma.
Mērķa grupa: rehabilitācijas pacienti/klienti, kuri sirgst ar LMKKS I un II līmeľa cerebrālo
trieku (galvenokārt bērni).
Nolūks
Uzlabot pacienta/klienta fizisko aktivitāšu un fiziskās sagatavotības līmeni.
Veicināt aktīva dzīvesveida piekopšanu pēc rehabilitācijas.
Sagatavot pacientus/klientus reintegrācijai sabiedrībā pēc rehabilitācijas.
Programma
Bērniem ar cerebrālo trieku (CT) ir izteikti zemas aerobās un anaerobās spējas salīdzinājumā ar
vienaudţiem, kuriem ir normāla attīstība. Tāpat viľiem raksturīga vāja muskuļu masa,
samazināts muskuļu spēks un liels enerģijas patēriľš kustoties. Šāds niecīgs fiziskās
sagatavotības līmenis bērniem ar CT ikdienā rada lielas grūtības izpildīt kustību aktivitātes.
Turklāt fakti liecina, ka bērniem ar samazinātu aktivitāti ir paaugstināts risks pieaugušā vecumā
kļūt par fiziski mazkustīgiem indivīdiem un ka, mudinot bērnus pierast pie regulārām fiziskajās
aktivitātēm, viľiem var labāk palīdzēt iedibināt aktīvu dzīvesveidu, kas turpinās arī pieaugot.
Tika izstrādāta funkcionālo spēju attīstīšanas vingrinājumu programma, kuru bija ļoti viegli
ieviest klīniskajā pieredzē. Programmas īstenošanas gaitā visi bērni, neskatoties uz viľu vecumu
un LMKKS līmeni (I vai II), izpildīja vienus un tos pašus vingrinājumus. Bērni darbojās pa
pāriem apļa treniľos. Mēs izmantojām vingrinājumus ar konkrētiem uzdevumiem, piemēram,
skriešanu un strauju ķermeľa kustības virziena maiľu, kāpšanu pa pakāpieniem un kāpľu
pārvarēšanu, jo tā ir bērnu un pieaugušo ar CT būtiska ikdienas sastāvdaļa. Visā programmā
regulāri tika atkārtoti standarta vingrinājumi, kuru mērķis ir uzlabot funkcionālās spējas ikdienā.
Apmācības programma ilga 8 mēnešus un sastāvēja no diviem apmācības treniľiem nedēļā.
Katrs treniľš norisinājās 45 minūtes un iesākās ar aptuveni 5 minūšu ilgu ievaddaļu. Pirmajos
6 mēnešos šīs 5 minūšu ilgās ievaddaļas sākumā bērna ķermenim pievienoja sirdsdarbības
monitoru, ar kura palīdzību viľu varēja vadīt aerobā treniľa laikā. Pārējais ievaddaļas laiks tika
veltīts, lai bērnam sniegtu informāciju un izskaidrotu turpmākās apmācības mērķi. Pēc tam
notika 5 minūšu iesildīšanās, kuru laikā bērns spēlēja spēles vai veica daţādas aktivitātes.
Svarīgākajā apmācības treniľa posmā bērnam bija jāizpilda 8 standarta aerobie un anaerobie
vingrinājumi ar konkrētiem uzdevumiem, tostarp staigāšanas aktivitātēm, piemēram, skriešanu
vai ātru soļošanu, kāpelēšanu augšup/lejup pa pakāpieniem, kāpšanu pāri pakāpieniem,
noliekšanos, apgriešanos un piecelšanos no grīdas. Bērnu panākumi tika reģistrēti rezultātu
kartītē, kurā viľi ierakstīja to, cik daudz atkārtoto aktivitāšu viľiem izdevies paveikt. Tādējādi
lielākā daļa bērnu saglabāja motivāciju visas programmas gaitā. Tā kā pirmajos trīs mēnešos
palielinājās vingrinājumu ilgums, pieauga arī atkārtojumu skaits, pat ja bērniem neizdevās
uzlabot savu fizisko sagatavotību. Tādējādi pirmajos apmācības mēnešos, kuri ir visgrūtākie,
varēja likt pozitīvus pamatus turpmākajām aktivitātēm. Ik pēc 6 nedēļām bērni apmācības treniľā
spēlēja kādu spēli. Tas bērniem bija gaidīts notikums. Starp spēlēm bija softbols ar šķēršļiem
(starp bāzēm bija novietoti šķēršļi), futbols un tautas bumba.
Programmas mērķa grupas — personu ar CT — rehabilitācijai ir nepieciešamas šādas
terapeitiskās iemaľas un zināšanas.
Izprast pacientiem/klientiem paredzēto vispārīgo rekreācijas un sporta pielāgošanas
modeli, tostarp viľu individuālo raksturojumu, ar funkcionalitāti saistītas implikācijas,
specifiskās aktivitāšu prasības un dalības mērķi.
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Izprast un novērtēt savstarpējo saistību starp indivīdu funkcionalitātes noteicošajiem
faktoriem.
Izprast fizisko aktivitāšu ietekmi un riskus.
Pārzināt medikamentu iedarbību uz panākumiem fizisko vingrinājumu jomā.
Izprast sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas konkrētas
indivīdu grupas rehabilitācijas procesā.
Lai īstenotu kvalitatīvu programmu personām ar CT, vajadzīgas šādas pedagoģiskās iemaľas un
zināšanas.
Izprast sporta inventāra piemērotību konkrēta lietotāja vajadzībām.
Izprast galvenos faktorus, kuri ietekmē pielāgoto aktivitāšu darbības procesu.
Vadības iemaľas un zināšanas ir vienlīdz nozīmīgas šādā jomā.
Izprast, kuras no daţādajām fizisko aktivitāšu un sporta organizācijām, kas darbojas tuvējā
apkaimē, ir piemērotas tiem pacientiem/klientiem, kuri iesaistījušies pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmā.
Paraugprakses piemēru, kurš minēts grāmatā Olaf Verschuren, Functionally based exercise
program for children and adolescents with cerebral palsy (2009; lejupielādējama versija
pieejama vietnē www.eufapa.eu), aprakstīja Juri Ferellens (Joeri Verellen).

7.4 Rokriteľa un trīsriteľa braukšana rehabilitācijas programmā personām
ar apakšējo ekstremitāšu traucējumiem
Joma: rehabilitācijas programma.
Mērķa grupa: rehabilitācijas pacienti/klienti ar apakšējo ekstremitāšu traucējumiem (tostarp
invalīdi ratiľkrēslā).
Iestāde: Lēvenas Katoļu universitātes slimnīcas (UZ Leuven), Pellenbergas centrs, Pellenberga,
Beļģija
Nolūks
Sagatavot pacientus/klientus dalībai Briseles sacīkstēs 20K.
Uzlabot pacienta/klienta fizisko aktivitāšu un fiziskās sagatavotības līmeni.
Veicināt aktīva dzīvesveida piekopšanu pēc rehabilitācijas.
Sagatavot pacientus/klientus reintegrācijai sabiedrībā pēc rehabilitācijas.
Programma
Briseles sacīkstes 20K kļuvušas par Beļģijā ļoti iecienītu sporta pasākumu, kurā ik gadu piedalās
aptuveni 25 000 dalībnieku. Tajās ir dota iespēja startēt arī rokriteľa sportistiem. Pellenbergas
rehabilitācijas centrs, kurš ietilpst Katoļu universitātes slimnīcu kompleksā, jau kopš 2005. gada
piedalās šajās sacīkstēs, piesakot vairāku savu pacientu/klientu dalību. Lai sagatavotu
iespējamos dalībniekus rehabilitācijas centrs ir izstrādājis apmācības programmas, dalībnieku
panākumu nodrošināšanai tiek rīkoti iknedēļas apmācības treniľi. Treniľu ietvaros norisinās arī
informatīvi semināri par pareizu uzturu, izvairīšanos no traumām, aktīvā dzīvesveida
priekšrocībām utt. Šī rokriteľa apmācības programma papildina pašreizējo sporta programmu, un
tā ir palīdzējusi uzlabot rehabilitācijas programmu pacientiem/klientiem ar apakšējo ekstremitāšu
traucējumiem. Programmas mērķis ir uzlabot pacienta/klienta fiziskās aktivitātes un fiziskās
sagatavotības līmeni, kopumā uzlabojot visu rehabilitācijas procesu. Turklāt programma sekmē
aktīvu dzīvesveidu arī pēc rehabilitācijas un sagatavo pacientus/klientus reintegrācijai sabiedrībā
pēc rehabilitācijas.
Rokriteľa programmas iespaidā ir izveidota rokriteľa un trīsriteľu braucēju konsultāciju
aģentūra. Šī aģentūra sniedz informāciju par inventāru, iespējamo pielāgošanu, ieteikumus
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apmācībai u.c. ar mērķi arvien vairāk pievērst riteľbraukšanai tās personas, kurām ir apakšējo
ekstremitāšu traucējumi, lai uzlabotu un nodrošinātu tām aktīvu dzīvesveidu.
Kontaktinformācija
Juri Ferellens (Joeri Verellen)
Department of Rehabilitation Sciences
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences
Katholieke Universiteit Leuven
Tervuursevest 101
3001 Heverlee
Belgium
Tālr.: +32 16 32 91 27
Fakss: +32 16 32 91 96
joeri.verellen@faber.kuleuven.be
Programmas mērķa grupas rehabilitācijai vajadzīgas šādas terapeitiskās iemaľas un zināšanas.
Izprast pacientiem/klientiem paredzēto vispārīgo rekreācijas un sporta pielāgošanas
modeli, tostarp viľu individuālo raksturojumu, ar funkcionalitāti saistītas implikācijas,
specifiskās aktivitāšu prasības un dalības mērķi.
Izprast un novērtēt savstarpējo saistību starp indivīdu funkcionalitātes noteicošajiem
faktoriem.
Izprast sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas konkrētas
indivīdu grupas rehabilitācijas procesā.
Lai īstenotu kvalitatīvu programmu personām ar apakšējo ekstremitāšu traucējumiem, vajadzīgas
šādas pedagoģiskās iemaľas un zināšanas.
Izprast sporta inventāra piemērotību konkrēta lietotāja vajadzībām.
Izprast galvenos faktorus, kuri ietekmē pielāgoto aktivitāšu darbības procesu.
Vadības iemaľas un zināšanas ir vienlīdz nozīmīgas šādā jomā.
Izprast, kuras no daţādajām fizisko aktivitāšu un sporta organizācijām, kas darbojas tuvējā
apkaimē, ir piemērotas tiem pacientiem/klientiem, kuri iesaistījušies pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmā.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Beļģijas Lēvenas Katoļu universitātes pārstāvis Juri
Ferellens (Joeri Verellen).

7.5 Sēdvolejbols un stāvvolejbols pēckara valstīs
Joma: rehabilitācijas programma.
Mērķa grupa: rehabilitācijas pacienti/klienti ar apakšējo ekstremitāšu traucējumiem
(galvenokārt indivīdiem ar amputācijām).
Nolūks
Uzlabot pacienta/klienta fizisko aktivitāšu un fiziskās sagatavotības līmeni.
Veicināt aktīva dzīvesveida piekopšanu pēc rehabilitācijas.
Sagatavot pacientus/klientus reintegrācijai sabiedrībā pēc rehabilitācijas.
Programma
Sēdvolejbols ir paraolimpiskais komandu sports, kurā piedalās personas ar kustību
traucējumiem, turklāt galvenokārt tās, kurām ir apakšējo ekstremitāšu traucējumi. Lielākajai
daļai sēdvolejbolistu traumas rezultātā ir amputēta viena, vai abas kājas. Tomēr sēdvolejbolu
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spēlē arī indivīdi ar bērnu trieku, cerebrālo trieku un daţādiem citiem neatgriezeniskiem balsta
un kustību sistēmas vai nervu sistēmas traucējumiem. Sēdvolejbola dzimtene ir Eiropa, un šobrīd
tas ir visā pasaulē izplatīts sporta veids.
Vēsturiskā ziľā sēdvolejbols ir viens no senākajiem sporta veidiem paraolimpisko sporta veidu
saimē. Tā pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Pētījumi liecina, ka
sēdvolejbols ir drošs sporta veids — traumu vai sekundāru, ar sportu saistītu veselības patoloģiju
risks ir pavisam niecīgs. Sēdvolejbola spēlētāju dzīves kvalitāte veselības ziľā ir augstāka nekā
pārējiem indivīdiem ar tamlīdzīgiem traucējumiem, kuri nav fiziski aktīvi. Spēlējot sēdvolejbolu,
daudzkārt uzlabojas visa veselība kopumā, ne tikai fiziskās funkcionālās spējas. Šo sporta veidu
var izmantot visdaţādāko pacientu rehabilitācijai, galvenokārt to, kuriem ir apakšējo
ekstremitāšu traucējumi.
Sēdvolejbols nav dārgs sporta veids. To var spēlēt gan parastā sporta zālē, gan arī ārpus telpām.
Spēlei vajadzīgs tikai parasts volejbola tīkls un bumba. Sēdvolejbols tiek spēlēts bez protēzēm,
un nav jāizmanto sareţģīts inventārs, piemēram, ratiľkrēsli.
Spēlējot sēdvolejbolu, sportistiem ar invaliditāti sporta ziľā ir tieši tāds pats biomehāniskais
potenciāls kā personām bez invaliditātes. Tā kā spēle tiek spēlēta sēdus, spēlētāji ar
visdaţādākajiem invaliditātes veidiem atrodas vienlīdzīgā stāvoklī ar tiem spēlētājiem, kuriem
nepiemīt nekādi traucējumi. Gan šī priekšrocība, gan arī aktīvās spēles pievilcība daudzu acīs ir
pietiekams iemesls, lai indivīdi bez veselības traucējumiem vēlētos kļūt par valsts līmeľa
sēdvolejbola komandu dalībniekiem. Sēdvolejbols ir ātrs un savdabīgs sporta veids. Sēdvolejbola
komandas, kurās spēlē spēlētāji bez invaliditātes, parasti zaudē pretiniekiem — invalīdu
komandām.
Tā kā tas ir pievilcīgs, vienkāršs, lēts un drošs sporta veids, ieteicams to plaši izmantot kā
pielāgoto fizisko aktivitāti personām ar invaliditāti. Lielākā daļa sēdvolejbola dalībnieku ir
personas ar traumas rezultātā amputētām ekstremitātēm, tāpēc tā ir jo īpaši piemērota aktivitāte
pēckara valstu iedzīvotājiem ar visdaţādākajiem invaliditātes veidiem, kaut gan to var izmantot
arī citos apstākļos.
Starptautiska mēroga programma, kura palīdz personām ar daţādiem invaliditātes
veidiem. Tai ir vajadzīgas galvenokārt šādas zināšanas.
Izprast fizisko aktivitāšu ietekmi un riskus.
Pārzināt medikamentu iedarbību uz panākumiem fizisko vingrinājumu jomā.
Izprast sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu indikācijas un kontrindikācijas konkrētas
indivīdu grupas rehabilitācijas procesā.
Izprast galvenos faktorus, kuri ietekmē pielāgoto aktivitāšu darbības procesu.
Izprast, kuras no daţādajām fizisko aktivitāšu un sporta organizācijām, kas darbojas
tuvējā apkaimē, ir piemērotas tiem pacientiem/klientiem, kuri iesaistījušies pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmā.
Tāpat ir svarīgas šādas prasmes.
Izkopt prasmi īstenot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas tā, lai nenodarītu kaitējumu,
tostarp regulāri veikt novērtēšanu, izmantojot riska stratifikācijas un programmu iepriekšēju
caurlūkošanu.
Izkopt mācīšanas, sagatavošanas un trenēšanas prasmes (didaktiskās prasmes), kuras
vajadzīgas, lai terapeitiskā vidē īstenotu līdzsvarotu pieeju.
Izprast aktivitāšu, spēļu un sporta pielāgošanas principus.
Prast pielāgot aktivitātes tā, lai tās būtu piemērotas dalībnieku funkcionālajam
potenciālam.
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Izkopt profesionālo prasmi iesākt un efektīvi īstenot pielāgošanas procesu.
Izkopt tās prasmes, kuras ir vajadzīgas, lai izstrādātu stratēģisku vadības politiku un
integrētu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas rehabilitācijas procesā, kuram piemīt
daudzdisciplīnu raksturs.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis Pāvels Mustafins.

7.6 Aktīvās rehabilitācijas fonds
Joma: rehabilitācija.
Mērķa grupa: personas ar muguras smadzeľu bojājumu, kuras sēţ ratiľkrēslā.
Iestāde: Jozefa Pilsudska sporta izglītības universitāte, Varšava, Polija
Nolūks
Rehabilitēt invalīdus pēc muguras smadzeľu bojājuma.
Palīdzēt indivīdiem ar muguras smadzeľu bojājumu atgriezties normālā dzīvē, piekopt aktīvu
dzīvesveidu, iegūt izglītību un darbu (sociālā un profesionālā aktivizēšana).
Veicināt aktīvu dzīvesveidu un sportu.
Programma
1988. gadā darbu sāka Aktīvās rehabilitācijas fonds (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, FAR),
kura uzdevums ir sniegt palīdzību personām ar smagiem muguras smadzeľu bojājumiem. Ik
dienu vismaz 3–4 cilvēki negadījumos gūst smagus muguras smadzeľu bojājumus. Lielākoties
tie ir jauni cilvēki vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kuri studē koledţā vai augstskolā vai arī ir
iesākuši profesionālo karjeru. Šie garīgi pilnībā attīstītie indivīdi roku un/vai kāju paralīzes dēļ
vienā mirklī kļūst par invalīdiem, ko pilnīgi dabiski pavada emocionālas, psiholoģiskas un
sociālas problēmas. Viľiem nepavisam nav viegli pieľemt domu, ka visu atlikušo dzīvi nāksies
pavadīt ratiľkrēslā.
Fonds ir veidots saskaľā ar pasaules labākajiem standartiem un papildināts ar tikai tam
raksturīgām rehabilitācijas metodēm. Pastāvīgā FAR aprūpē atrodas tūkstošiem cilvēku, un fonds
cenšas sniegt tiem visu, kas konkrētajā brīdī vajadzīgs, kā arī nodrošina ar informāciju, māca
pielāgoties izmaiľām ikdienas dzīvē un palīdz tikt galā ar personīgajām problēmām. Tāpat FAR
šiem cilvēkiem palīdz apgūt jaunu profesiju.
Fonds aizpilda plaisu starp medicīnisko aprūpi slimnīcā un invalīda norobeţoto dzīvi mājās, esot
piekaltam pie gultas. FAR sniedz iespēju sākt jaunu dzīvi, izmantojot iespēju atgriezties sociālajā
un profesionālajā dzīvē.
FAR ir unikāla nevalstiska struktūra ar kompleksu daudzlīmeľu programmu aktīvās
rehabilitācijas jomā personām ar muguras smadzeľu bojājumu, kuri pārvietojas ratiľkrēslā. Tā ir
vienīgā šāda veida organizācija Polijā, kura piedāvā pilnīgu, mūsdienīgu un efektīvu sociālās un
profesionālās rehabilitācijas programmu personām ar muguras smadzeľu bojājumu.
Indivīdam ar muguras smadzeľu bojājumu visnozīmīgākā ir pirmā tikšanās reize ar FAR. Tā
parasti notiek slimnīcā vai rehabilitācijas centrā. Pirmajām tikšanās reizēm ir īpaši iecelti
instruktori, tie ir ļoti aktīvi un patstāvīgi invalīdi ratiľkrēslā. — Viľi apmeklē slimnīcas un
rehabilitācijas centrus visā valstī, un Viľu uzdevums ir veidot saskarsmi ar indivīdiem ar
muguras smadzeľu bojājumu, cenšoties pārliecināt viľus iesaistīties aktīvajā rehabilitācijā.
Instruktori kalpo par piemēru tam, ko personas ar muguras smadzeľu bojājumu spēj paveikt.
Tāpat viľi iesaka treniľnometnes, kuras rīko Aktīvās rehabilitācijas fonds. Šie instruktori
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neaizmirst arī par pacienta ģimenes locekļiem — viľi tos informē par invalīdu spējām un
vajadzībām. Savukārt medicīnas darbiniekus viľi iepazīstina ar aktīvās rehabilitācijas metodēm.
FAR rīko valsts mēroga specializētus rehabilitācijas kursus, kurus vada instruktori ratiľkrēslā.
Šie instruktori darbojas kā pāra palīgi un, kas vēl svarīgāk, kļūst par paraugu tiem cilvēkiem ar
invaliditāti, kuri bieţi vien ir piekalti pie gultas, emocionāli viegli ievainojami un nereti arī
depresīvi. Nometne ilgst 7 dienas, kuru laikā dalībnieki daţādās darba grupās iemācās kļūt
patstāvīgi un paši veikt tādas ikdienas aktivitātes kā jaunā aktīvā daudzfunkciju ratiľkrēsla
vadīšanu, apģērbšanos paša spēkiem, nokļūšanu vajadzīgajā vietā, pārvietošanos pa pilsētu ar
sabiedrisko transportu utt., tādējādi radot priekšnoteikumus patstāvībai darbā un/vai mācībās.
Invalīdi piedalās arī lekcijās, semināros un diskusijās, kas aptver visdaţādākās tēmas, sākot ar
konkrētiem veselības aprūpes jautājumiem un beidzot ar psiholoģiska un sociāla rakstura
problēmu un praktisku jautājumu risināšanu.
FAR atbalsta ne tikai personas ar muguras smadzeľu bojājumu, bet arī apmāca ārstus, terapeitus,
medicīnas māsiľas un citas personas, kam ir saikne ar invaliditāti, lai popularizētu aktīvās
rehabilitācijas metodi. Kopš 1995. gada fonds mērķtiecīgi nodarbojas ar aktīvās rehabilitācijas
principu ieviešanu medicīnas skolu mācību programmā.
FAR nometnēs un reģionālajos kursos instruktori ar invaliditāti izmanto tādu paľēmienu kā
sportu, lai cilvēki, kuri tikko kļuvuši par invalīdiem, iemācītos būt patstāvīgi un varētu
atgriezties normālā dzīvē. Fondam ir izcili sasniegumi daţādās sporta aktivitāšu jomās,
piemēram, burāšanā, kanoe airēšanā, peldēšanā un niršanā. Mūsu instruktori ir izstrādājuši un
veiksmīgi ieviesuši jaunu peldēšanas programmu personām ar muguras smadzeľu bojājumu.
Katrā nometnē ir piecas disciplīnas: ratiľkrēsla izmantošanas paľēmieni, spēka treniľi un
fiziskās formas veidošana, peldēšana, galda teniss un loka šaušana. Sports, kas ir ļoti universāla
un plaši izplatīta metode, kalpo par ideāli piemērotu pamatu komunikācijai starp daţādiem
cilvēkiem un viľu integrācijai.
Kontaktinformācija
Bartošs Moliks (Bartosz Molik)
Department of Sport for Individuals with Disability
Faculty of Rehabilitation
Jozef Pilsudski University of Physical Education
Marymoncka 34
00-968 Warsaw
Poland
Tālr./fakss: +48 22 835 47 98
bartosz.molik@awf.edu.pl
Šīs daudzpusīgās programmas vajadzībām ir jāpārvalda gandrīz visas iemaľas, prasmes un
zināšanas. Vajadzīgās prasmes galvenokārt ir šādas.
Ar pārbauţu, novērojumu u.c. paľēmienu palīdzību noteikt un novērtēt pacienta/klienta
fizisko aktivitāšu potenciālu, pēc tam izveidot funkcionālo spēju raksturojumu.
Izkopt prasmi īstenot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas tā, lai nenodarītu
kaitējumu, tostarp regulāri veikt novērtēšanu, izmantojot riska stratifikācijas un programmu
iepriekšēju caurlūkošanu.
Izkopt mācīšanas, sagatavošanas un trenēšanas prasmes (didaktiskās prasmes), kuras
vajadzīgas, lai terapeitiskā vidē īstenotu līdzsvarotu pieeju.
Prast pielāgot aktivitātes tā, lai tās būtu piemērotas dalībnieku funkcionālajam
potenciālam.
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Izkopt vadības stratēģijas, tostarp plānošanas modeļa pieeju sporta un fizisko aktivitāšu
nodrošināšanā indivīdiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, invaliditāti, garīgās veselības
traucējumiem u.c.
Izkopt tās prasmes, kuras ir vajadzīgas, lai izstrādātu stratēģisku vadības politiku un
integrētu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas daudzdisciplīnu rehabilitācijas procesā,.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Polijas Jozefa Pilsudska sporta izglītības universitātes
pārstāvis Bartošs Moliks (Bartosz Molik).

7.7
PFA rehabilitācijas apstākļos — praktisks piemērs no Satakuntas
reģiona Somijā
Autore: Satakuntas Lietišķo zinātľu universitātes vecākā lektore PhD Tarja JavanainenaLevonena (Tarja Javanainen-Levonen).
Mērķis: šī raksta mērķis ir izpētīt fizisko aktivitāšu nozīmi rehabilitācijas apstākļos un sniegt
praktiskus PFA piemērus daţādos rehabilitācijas veidos.
Metodes: šis pētījums tika veikts, lai novērtētu EUSAPA projekta sākotnējo inventāru un veiktu
tā vajadzību analīzi. 2009. gada pavasarī Satakuntas reģionā Somijas rietumos tika veikta
mērķtiecīga atlase (1. att.). Pētījumu nosūtījām 47 iestādēm, no kurām daļa bija formālas
rehabilitācijas iestādes, piemēram, rehabilitācijas centri un vietējo slimnīcu rehabilitācijas
nodaļas, turpretī daļa — ne tik formālas rehabilitācijas iestādes. Šīs neformālās rehabilitācijas
iestādes nodarbojas ar klientu vispārēju rehabilitāciju, un to vidū ir veco ļauţu (piemēram, kara
veterānu) un klientu, kuriem ir speciālās vajadzības (garīga invaliditāte, psihiatriski traucējumi,
pārmērīga alkohola lietošana u.c.), aprūpes pansionāti un nodaļas.
EUSAPA aptauju par rehabilitāciju aizpildīja 34 iestādes. Atbildēto statistikas
vienību proporcija bija 72,3 %. Pamatojoties uz SPSS analīzes rezultātiem, četri interesanti
gadījumi tika izvēlēti turpmākām intervijām ar PFA speciālistiem vai citiem speciālistiem.
1. tabulā ir sniegts sīkāks visu šo četru iestāţu raksturojums.

1. attēls. Satakuntas reģiona atrašanās vieta Somijā (apzīmēts ar 10)
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1. tabula. Visu četru iestāţu raksturojums, kuras izmantotas intervijas datos
Rehabilitācijas apstākļi
Kankanpes
rehabilitācijas
centrs
(formāli
rehabilitācijas apstākļi) —
kopumā 190 darbinieki;
21 fizioterapeits,
2 sporta
instruktori,
1 rekreācijas
instruktors
Harjavaltas
slimnīca
(formāli
rehabilitācijas
apstākļi);
atsevišķa
slimnīcas
fizioterapijas nodaļa un sporta
nodaļa (1 sporta instruktors un
1 asistējoša medicīnas māsa)
Antinkartano rehabilitācijas
centrs
(formāli
rehabilitācijas apstākļi);
atsevišķa
slimnīcas
fizioterapijas nodaļa (PFA
instruktors un 1 asistējoša
medicīnas māsa)
Monituote
rehabilitācijas
darba centrs (neformāli
rehabilitācijas apstākļi);
nav PFA speciālistu

Klienti
Neiroloģiskas, balsta un kustību
sistēmas, geriatriskās un darba
rehabilitācijas apmācība;
218 klienti (stacionārie pacienti)

Konkrēti vides elementi
Dabas takas, slēpľi, tenisa korti,
boulinga centrs, makšķerēšana,
airēšana
(1.–3. attēls)

Psihiatrijas centrs (stacionārie
un ambulatorie pacienti)

Vingrošanas zāle, teniss, volejbols,
pludmales volejbols, minigolfs,
futbols, kanoe airēšana, skrejriteľi,
divriteľi, slidas, slēpes, nūjošanas
nūjas u.c.

Indivīdi ar smagu garīgu
invaliditāti;
apm. 100 klienti (stacionārie
pacienti)

Sporta zāle, peldbaseins, daba

Jaunieši un pieaugušie ar garīgu
invaliditāti
(ambulatorie
pacienti)

Nav
fiziskajām
piemērota inventāra

aktivitātēm

Pētījuma rezultāti. Vairāk nekā 91 % iestāţu saviem klientiem rīko fiziskās aktivitātes. 59 %
iestāţu īsteno vismaz četras fizisko aktivitāšu programmas. Fizisko aktivitāšu programmas ir
šādas: galvenokārt grupu aktivitātes (ūdenssports, vingrošana ratiľkrēslā, līdzsvara treniľš),
individuālas aktivitātes (piemēram, ūdenssports klientiem ar smagu garīgo invaliditāti,
vingrošana vai riteľbraukšana psihiatrijas pacientiem utt.), katrai slimnīcas nodaļai atsevišķi
paredzētas programmas (piemēram, gan bērnu, gan pieaugušo psihiatrijas nodaļai), sporta
pasākumi un pat aktivitātes ambulatorajiem pacientiem (piemēram, ar psihiskiem traucējumiem).
Par fiziskajām aktivitātēm atbildīgi ir fizioterapeiti (53 % gadījumu), PFA instruktori (12 %), kā
arī citi speciālisti (71 %). Apzīmējums „citi speciālisti” attiecas uz fizioterapeitu asistentiem (ar
zemāka līmeľa izglītību fizioterapijā) un asistējošām medicīnas māsām (ar zemāka līmeľa
izglītību medicīnas māsu specialitātē). Viena trešā daļa respondentu uzskata, ka fizisko aktivitāšu
rīkošanas ierobeţojošie faktori ir cilvēkresursi un laiks. Speciālistu nostāja minēta tikai
atsevišķos gadījumos.

1.–3. attēls. Daţādas fiziskās aktivitātes, kuras pieejamas Kankanpes rehabilitācijas centrā
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Interviju rezultāti. Šķiet, ka fiziskās aktivitātes formālos rehabilitācijas apstākļos (t.i.,
rehabilitācijas centros vai slimnīcu nodaļās) tiek īstenotas saskaľā ar strukturētu plānu. Ľemot
vērā šīs jomas speciālistu intervijās sniegto informāciju, fizisko aktivitāšu plānošana formālos
rehabilitācijas apstākļos notiek, pamatojoties uz rūpīgi sastādītiem plāniem — gada vai kāda
noteikta laikposma plāniem — un saskaľā ar sniedzamo pakalpojumu kopuma plānu, ko nosūta
slimnīcu nodaļām (klienta personīgais aprūpētājs un asistentu grupa izvēlas aktivitātes). Darbs
notiek grupās (ārsti, medicīnas māsas, psihologi, sociālie speciālisti utt.). Fizisko aktivitāšu
programmu izmantošanas kārtību ne vienmēr nosaka PFA speciālists — to var darīt arī klienta
iestāde, ārsts vai personīgais aprūpētājs. Tomēr rehabilitācijas procesā šī kārtība var tikt mainīta.
PFA speciālisti uzľemas ļoti lielu atbildību par programmu plānošanu un
īstenošanu. Parasti viľi ir rehabilitācijas grupas dalībnieki. Formālos rehabilitācijas apstākļos
visa dokumentācija tiek veikta elektroniski, un PFA speciālistiem parasti ir atļauts aplūkot
pacienta dokumentus. Viľiem ir pienākums veikt novērtēšanu un kārtot dokumentāciju atbilstoši
rehabilitācijas mērķiem. Daţkārt, pildot pienākumus, viľiem jāiekļaujas noteiktā budţetā.
Uzsākot rehabilitācijas programmu, fizisko aktivitāšu instruktori rīko konsultāciju
nodarbību (saskaľā ar šīm pārrunām var tikt mainīta programma). Turklāt viľu pienākumos
ietilpst procesa novērtēšana un klienta galīgā iztaujāšana. Viľi var apspriesties ar institūcijām
klienta dzīvesvietā, lai uzzinātu par palīglīdzekļu un inventāra nodrošinājumu, kā arī par fizisko
aktivitāšu pakalpojumu sniegšanas iespējām. Saskaľā ar intervijās iegūtajiem datiem instruktori
pēc rehabilitācijas kursa klienta vietējā dzīvesvietas apkaimē īsteno arī fizisko aktivitāšu
popularizēšanas pasākumus. Kaut gan agrāk viľi ar to nodarbojās plašāk, jo tam atlika vairāk
laika.
Neformālos rehabilitācijas apstākļos vairāku iestāţu iknedēļas programmā ir
iekļautas daţādas fiziskās aktivitātes, kurās pat nav iesaistīti PFA speciālisti. Kā uzskatāmu
piemēru var minēt rehabilitācijas darba centru pieaugušajiem ar garīgo invaliditāti Monituote. Šis
centrs rīko iknedēļas un sezonālas aktivitātes, kā arī sadarbojas fizisko aktivitāšu projektos, kas
paredzēti viľu klientiem (4.–6. attēls).

4.–6. attēls. Daţādas fiziskās aktivitātes, kuras pieejamas Monituote rehabilitācijas centra
klientiem
Secinājumi. Rezultāti liecina, ka ne visos rehabilitācijas apstākļos darbojas PFA speciālisti.
Tomēr rehabilitācijas pieeja Somijā būtu jāievieš ikdienas praksē. Tas nozīmē, ka visiem
speciālistiem, kuri nodarbojas ar klientu, būtu jāpalīdz klientam vairot pašpārliecību un
pilnveidot tā fizisko sagatavotību. Tāpēc daudzās atbildēs ir minēti instruktori, medicīnas māsas,
sabiedrības veselības māsas, uzraugi (atbildīgi par speciālo inventāru iestādēs). Fiziskās
aktivitātes ne vienmēr ir labi organizētas, taču iestādes tās atbalsta. Vienlaikus ikvienam
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speciālistam, kurš strādā rehabilitācijas apstākļos, ir jāpalielina klientu aktivitāte, arī fiziskā.
Tāpēc lielāka uzmanība būtu jāpievērš plaša profila speciālistu apmācībai, lai fiziskās aktivitātes
iekļautu un iestrādātu visu klientu rehabilitācijas kursā.
Bibliogrāfiskais saraksts
Javanainen-Levonen, T., Heinola, J. & Kärki, A. (2010) Adapted physical activity as a part of
rehabilitation in Satakunta, Finland. Eucapa 2010, European Congress of Adapted Physical
Activity. Book of Abstracts. May 6-8, Jyväskylä, Finland, p.67.
Järvikoski, A. (2005) Disability, rehabilitation and research: some introductory remarks. In S.
Mannila and A. Järvikoski (eds.) Disability and Working life. Rehabilitation Foundation.
Working papers 32. Helsinki: University Press, 1-4.
Kuntoutusselonteko [Report on Rehabilitation]. (2002) Ministry of Social Affairs and Health.
RIFI, Rehabilitation International in Finland (2002) Rehabilitation in Finland.
WHO (2001). International classification of functioning, disability and health. World Health
Organnisation. Geneva.
Šis pētījums veltīts rehabilitācijas darbinieku profesionālajām iemaľām. Tajā uzmanība pievērsta
ne tikai jau apgūtajām iemaľām, bet arī lielākoties rehabilitācijas darba metodēm un praktiskai
vajadzībai pēc PFA speciālistiem. Pieľemot darbā PFA speciālistus, lai īstenotu rehabilitācijas
programmas, jāľem vērā tiesiskie ierobeţojumi. Speciālistiem jāpiemīt visām minētajām
iemaľām, prasmēm un zināšanām.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes pārstāve Tarja
Javanainena-Levonena (Tarja Javanainen-Levonen).
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8
SPORTA PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU
PARAUGPRAKSES PIEMĒRI
Niamh Daffy, Jose Pedro Ferreira, Kati Karinharju, Aija Saari, Hana
Válková, Debbie Van Biesen

8.1 Valsts sporta apmācības programma sportistu ar invaliditāti trenēšanai
Paraugprakses piemēra nosaukums
Valsts sporta apmācības programma sportistu ar invaliditāti trenēšanai
Paraugprakses piemēra apraksts. Kāds ir programmas saturs?
Viena no visvienkāršākajām vajadzībām Flandrijas sporta jomā ir vajadzība pēc plašākas un labākas
profesionālās orientācijas. Obligāts priekšnosacījums tam ir pamatīga apmācības un izglītības struktūra.
Lai to panāktu, jāsagatavo sporta treneri un instruktori. Visnozīmīgākā šajā jomā ir Flandrijas apmācības
skola — viena no organizācijas BLOSO struktūrām.
Flandrijas apmācības skola ir vienīgais atzītais sporta apmācības centrs Beļģijā, kam ir būtiska nozīme un
kas atbild par treneru un instruktoru apmācību noteiktos sporta veidos un visos līmeľos (sākuma
līmenis, tad B līmenis (augstāks), beigās A līmenis (visaugstākais)).
Flandrijas apmācības skola ir noteikusi un piedāvā šādas specialitātes:
sporta izglītība (vairāk nekā 50 daţādos sporta novirzienos un sporta disciplīnās);
papildu sporta izglītība (piemēram, treneris sportistiem ar invaliditāti, veco ļauţu treneris utt.);
profesionāla izglītība (piemēram, glābšanas speciālists, sporta iestādes darbinieks, peldēšanas
koordinators, vadītājs utt.);
konsultanta izglītība (kustību rekreācija, jauniešu sporta koordinators, skriešanas konsultants utt.);
tālākapmācības kursi.
Treneru un instruktoru sagatavošana invalīdu sportā ir pilnībā integrēta šajās valsts sporta
struktūrās. Tāpēc organizatoriskā līmenī ir jāizveido pilnībā integrēti apstākļi, kā arī treneriem un
instruktoriem jānosaka vienlīdz augstas kvalitātes standarti, neskatoties uz to, vai viľi strādā invalīdu
sporta vai arī parastos sporta apstākļos.
Turpmākais mērķis ir pilnībā apvienot sporta izglītību ar papildu sporta izglītību tā, lai ikvienam
kvalificētam trenerim noteiktā sporta nozarē būtu arī pamatzināšanas par to, kā šo sporta nozari
pielāgot sportistiem ar daţādām spējām un invaliditātes veidiem.
Šobrīd sporta izglītība un papildu sporta izglītība ir apvienota tikai daţās sporta disciplīnās (soļošana,
fiziskā sagatavotība, golbols un bočia). Papildu sporta izglītība nav obligāta, tomēr tā ir jāapgūst
treneriem un instruktoriem šādos sporta novirzienos: badmintons, peldēšana, futbols, teniss, slēpošana,
vieglatlētika, basketbols, vingrošana, dţudo un jāšanas sports. Ja treneri un instruktori vēlas iegūt papildu
sporta izglītības sertifikātu savā sporta novirzienā, viľiem vispirms obligāti jāsasniedz vismaz sporta
izglītības sākuma līmenis.
Kvalificētam trenerim jābūt pamata iemaľām, prasmēm un zināšanām konkrētajā sporta novirzienā, kā arī
viľam ir jāapgūst vajadzīgās iemaľas, prasmes un zināšanas, lai nodrošinātu pielāgoto sportu personām ar
invaliditāti.
Prasības sporta izglītības līmenī: vispārīgi didaktiskie principi, apmācības plānu izstrāde, drošība un
veselības aizsardzība, konkrētā sporta novirziena pamata paľēmienu un taktisko principu pamatzināšanas
un iemaľas, mērķu izvirzīšana utt.
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Prasības papildu sporta izglītības līmenī: Beļģijas invalīdu sporta struktūras pārzināšana, didaktisko
principu izmantošana, kuri piemēroti personām ar invaliditāti (daţādām mērķa grupām), zināšanas un
prasmes attiecībā uz vingrinājumu un apmācības programmu pielāgošanu personām ar invaliditāti, kuras
nodarbojas ar sportu, sportistu fiziskā potenciāla novērtēšana, drošības un veselības aizsardzības
apsvērumi utt.

Kur programma norisinās?
Projekts norisinās Flandrijā — flāmu valodā runājošajā Beļģijas daļā.
Kursi notiek valsts BLOSO centros.
Kas nodrošina šo programmu?
BLOSO ir organizācija, kuru vada Beļģijas Flandrijas valdība. Organizācijas pilnais nosaukums ir
Fiziskās attīstības, sporta un ārpustelpu rekreācijas veicināšanas aģentūra (het Agentschap voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie).
To pārvalda Sporta ministrija, un tās galvenie uzdevumi ir 13 valsts sporta centru darbības nodrošināšana,
Flandrijas sporta federāciju subsidēšana un Beļģijas sporta politikas izstrādāšana, sākot ar visiem
pieejama sporta veicināšanu un beidzot ar elitāro sporta veidu pārvaldīšanu.

Vietējā, valsts vai Eiropas līmeņa programma?
Programma tiek īstenota valsts līmenī, taču tikai Beļģijas ziemeļos (flāmu valodā runājošajā
daļā).
Nodalīti vai iekļaujoši apstākļi?
Iekļaujoši
Sporta nodarbības rekreācijai vai sacensībām?
Treneri tiek apmācīti tā, lai varētu strādāt augstākajā (sacensību) līmenī, taču apmācības gaitā
viľi apgūst prasmes strādāt arī rekreācijas līmenī.
Kas ir mērķa grupa?
Mērķa grupa ir visi sertificētie treneri, kuri vēlas apgūt papildu zināšanas par to, kā trenēt
sportistus ar invaliditāti.
Kāpēc šis paraugprakses piemērs ir piemērots iekļaušanai EUSAPA projektā?
Lai invalīdu sportu paceltu augstākā līmenī, mums ir vajadzīgi treneri ar padziļinātām zināšanām
konkrētajā jomā, turklāt visu līmeľu treneriem un instruktoriem jābūt pamatzināšanām par sporta
pielāgošanu sportistiem ar daţādiem spēju veidiem. Minētā valsts programma ir paredzēta šī divkāršā
mērķa sasniegšanai.

Kādas prasmes, iemaņas un zināšanas ir atspoguļotas šajā paraugprakses piemērā?
1. Izstrādāt un pielāgot noteiktu sporta veidu vingrinājumus un apmācības programmas
personām ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām.
a.
Prasme izstrādāt piemērotas programmas.
b.
Prasme komunicēt piemērotā vidē.
c.
Prasme pielāgoties piemērotā vidē.
i.
Programmas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi.
ii.
Personas ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām attiecībā uz sportu
(vingrinājumiem un apmācību).
iii.
Piemērotas sporta iespējas un apstākļi personām ar speciālajām vajadzībām.
iv.
Sporta zinātne.
v.
Sporta apmācības teorija.
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vi.
vii.
viii.
ix.

Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
Noteikumi un klasificēšana.
Juridiska rakstura un ētikas jautājumi.
Pielāgošanās vispārīgie principi.

2. Veikt pašreizējās situācijas un pacienta vēstures sākotnējo novērtēšanu.
a.
Prasme izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus.
b.
Prasme analizēt un skaidrot datus, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām.
c.
Prasme apsvērt un novērtēt piekļuves iespējas ar sportu saistītos apstākļos.
i. Protokoli, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi, biogrāfiskā informācija,
iztaujāšanas metodes.
ii. Piekļuves iespējas.
3. Izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un apmācības programmas.
a.
Prasme noskaidrot resursus.
b.
Prasme pielāgot un izmantot piemērotu inventāru.
c.
Prasme izmantot sporta apmācības teorijas principus.
d.
Prasme nospraust īstenojamus mērķus.
i. Sporta zinātne.
ii. Sporta apmācības teorija.
iii. Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
iv. Noteikumi un klasificēšana.
4. Pielāgot trenēšanas stratēģijas.
a.
Prasme izmantot piemērotas trenēšanas metodes.
b.
Prasme veidot komunikāciju.
c.
Prasme aktīvi līdzdarboties vidē, kur notiek trenēšana (piemēram, mijiedarbojoties,
sadarbojoties, veidojot saliedētību un atbalstot mācīšanās procesu).
i.
Trenēšanas stratēģijas.
ii.
Trenēšanas metodes.
iii.
Vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
iv.
Pēc vajadzības arī alternatīvas komunikācijas metodes.
v.
Pienācīgas zināšanas par sporta zinātni.
5. Komunikācija un sadarbība.
a.
Prasme komunicēt ar attiecīgiem atbalsta sadarbības tīkliem.
b.
Prasme efektīvi komunicēt ar dalībniekiem un mērķa grupām.
c.
Prasme noskaidrot un izraudzīties piemērotākās stratēģijas komunikācijai ar nozīmīgām
personām vai sadarbības tīkliem.
i.
Vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
ii.
Pēc vajadzības arī alternatīvas komunikācijas metodes.
6. Novērtēt ietekmi un koriģēt pielāgoto plānu.
a.
Prasme izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus.
b.
Prasme praktiski izskaidrot, no jauna novērtēt un koriģēt pielāgoto plānu.
c.
Prasme veikt pašrefleksiju.
i.
Protokoli, novērošanas metodes, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi,
biogrāfiskā informācija, iztaujāšanas metodes.
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7. Administrēšana.
a.
Prasme veikt administratīvus uzdevumus.
b.
Prasme sakārtot informāciju un iedalīt to svarīguma pakāpēs.
i.
Administrēšanas pamata sistēmas.
ii.
Valoda un informācijas tehnoloģijas.
iii.
Sagatavot ziľojumus.
Paraugprakses piemēru aprakstīja Lēvenas Katoļu universitātes pārstāve Debija van Bīsena
(Debbie Van Biesen).

8.2 Citāda pasaule… (programma futbola treneriem)
(Treneru ar UEFA licenci PRO kategorijā apmācība jautājumos par futbolu personām ar
invaliditāti.)
Izglītības kurss ar studentu patstāvīgo darbu
Paraugprakses piemēra apraksts
Piemērs par izglītību trenera specialitātē; izglītības programmas mērķis
Izglītības programma UEFA trenera licences saľemšanai PRO kategorijā ir paredzēta topošajiem
augstākā līmeľa futbola treneriem. Šī programma ilgst 2 gadus. Viens no tematiem, kurš iekļauts
pārveidotajā Čehijas trenera specialitātes izglītības programmā, ir veltīts futbola humanitāro
aktivitāšu jautājumiem. Treneri, kuri pārsvarā ir bijušie augstākā līmeľa futbolisti, ir pieraduši
dzīvot ļoti labos ekonomiskos apstākļos, kā arī vismeistarīgāko kustību aktivitāšu un sasniegumu
gaisotnē. Viľiem ir ļoti vājas zināšanas par „citādo” pasauli (ekonomisko apstākļu, veselības
traucējumu, sociālā statusa u.c. ziľā). Tāpēc jārod iespējas informēt viľus par šo atšķirīgo vidi un
to, kā viľi varētu iesaistīties sportā personām ar invaliditāti. Plašas iespējas iekļaujošām
aktivitātēm, sponsordarbībai, humanitārajām aktivitātēm un vēstneša lomai sniedz gan futbolisti,
gan treneri, gan jaunatne.
Izglītības principu licences saľemšanai PRO kategorijā var pārnest arī uz zemāka līmeľa trenera
izglītību.
Programmā ietilpst šādi konkrēti uzdevumi: trenera agrāko personīgo kontaktpersonu
iepazīstināšana ar personām no „citādās” pasaules; invalīdu centru, pansionātu, invalīdu sporta
klubu apmeklēšana (speciālistu uzraudzībā); atbilstīgu un piemērotu komunikācijas spēju
pilnveidošana; konfidenciālu datu saglabāšana; treneru izglītības programma — 1 reizi gadā
(teorija un prakse); galīgais ziľojums; grupas darba aizstāvēšana, komentāri.
Apmācības programmas raksturojums
Kas to nodrošina?
Apmācīti speciālisti — valsts līmeľa pedagogi UEFA trenera licences saľemšanai PRO
kategorijā ar personīgu praktisko pieredzi invalīdu futbola kolēģijā. Atbildība — izglītību šajā
jomā nodrošina UEFA akreditēta valsts futbola federācija.
Čehijas-Morāvijas Futbola federācija (izglītības kolēģijas vadošā iestāde); pielāgotās fiziskās
aktivitātes: Olomoucas Palacka universitātes Fiziskās kultūras fakultāte (prof. Hana Vālkova
(Hana Válková), bijusī projekta UEFA Grassroots un invalīdu sporta kolēģijas dalībniece);
Čehijas Speciālā olimpiāde (Hana Valkova).
Kad programma norisinās?
Katru gadu no maija līdz septembrim. Tā ietilpst treneru izglītības programmā UEFA licences
saľemšanai PRO kategorijā.
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Izmantojamība
Nesen Čehijas treneriem tika sagatavoti materiāli čehu valodā, par pamatu ľemot apstākļus
Čehijā. Taču tos ir iespējams izmantot arī citās valstīs, pārtulkojot attiecīgajās valodās (ar
noteikumu, ka tiek saglabātas speciālistu grupas autortiesības).
Apmācību kursa rezultāti ir pieejami gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas līmenī.
Apstākļi
Treneri gūst informāciju par iespējām īstenot savas humanitārās aktivitātes kā nodalītos, tā
iekļaujošos apstākļos. Jaunās prasmes un zināšanas, ko viľi iegūst, kā arī praktiskā apmācība
tiešā sadarbībā ar sportistiem ar invaliditāti dod iespēju:
izprast atšķirības un veidot saskarsmi ar invalīdu sporta pārstāvjiem;
vairot pozitīvu nostāju starp citiem cilvēkiem;
atbalstīt saskarsmi un komunikāciju ar speciālajiem centriem, skolām un klubiem;
atbalstīt paralēla un/vai iekļaujoša veida humanitāro pasākumu un sacensību rīkošanu.
Programmas saturs
4 stundas (maijā) — pamata informācija, praktiskās apmācības principi;
darbs grupā (no maija līdz septembrim) — saskarsme ar bērnu (personu ar invaliditāti) grupām,
aktivitāšu sagatavošana un pasākumu rīkošana;
3 stundas — studentu grupas darba aizstāvēšana, komentāri.
Apmācības bieţums: reizi gadā.
Mērķa grupa: pieaugušie — studenti UEFA trenera licences saľemšanai PRO kategorijā, bijušie
futbolisti.
Prasības licences iegūšanai: dokumentēta grupas darba aizstāvēšana, komentāri.
Iegūstamais rezultāts: papildinājums UEFA licencei PRO kategorijā.
Apmācības programmas apraksts
Apmācības programmai ir trīs daļas.
Ievaddaļa. 4 lekcijas: futbola un labdarības aktivitātes vietējā mērogā; invalīdu futbola kolēģija
un humanitārās aktivitātes; paraolimpisko un nedzirdīgo sporta spēļu futbols; futbols
neredzīgajiem; Speciālā olimpiāde; UEFA spēļu nedēļas plāns un principi Futbola dienai (futbola
pasākumiem) — savstarpējā komunikācija un apmeklējumi, treniľi, vienotais futbols, autogrāfu
sniegšanas pasākumi, kā arī grupas darba prezentācija, tostarp pasākuma vadība, grupas
dalībnieku izvietojums, dalībnieku ar invaliditāti grupas veids, foto galerija, videomateriāli,
plašsaziľas līdzekļi, personīgie komentāri.
Grupas darbs. Katrā grupā apvienojušies 4–6 topošie PRO kategorijas licences treneri no vienas
apkaimes (no maija līdz septembrim), lai:
sameklētu personas ar invaliditāti tām paredzētās grupās, skolās, centros vai klubos un ar
tām sazinātos;
sagatavotu viľiem domātu pasākumu vai aktivitāti (pielāgot gan futbola sacensību norises
vietas, gan centra inventāru personām ar invaliditāti);
izstrādātu dokumentāciju (videomateriālus, fotogrāfijas, DVD), sazinātos ar plašsaziľas
līdzekļiem tuvējā apkaimē un nodotu dokumentāciju, izstrādātu grupas darbu.
Nobeiguma daļa. 3 stundas: grupas darba aizstāvēšana, komentāri, novērtēšana.
Materiāli: mācību materiāli, studentiem izsniegtie dokumenti.
Iemaľas: izprast šo „citādo” pasauli, komunikācijas principus ar sportistiem, kuriem piemīt
daţādi invaliditātes veidi, un principus futbola prasmju pielāgošanai daţādiem invaliditātes
veidiem; pārzināt programmas, kuras paredzētas invalīdu futbola kolēģijas darbam un kuru
mērķis ir futbols pret rasismu un nabadzību; prast izstrādāt un vadīt kādu iekļaujošu notikumu
UEFA spēļu nedēļas Speciālās olimpiādes laikā; prast ar sporta palīdzību iekļaut indivīdus ar
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invaliditāti sabiedrībā; demonstrēt zināšanas un nostāju invaliditātes jomā, komunicējot ar
plašsaziľas līdzekļiem; prast veidot plašas sabiedrības atbalstu un piesaistīt sponsorus; prast
vadīt grupu pieejamos humanitāros projektos.
Novērtējums: iepazīstināšana ar grupas darbu, dokumentācija.
Sertificētas iemaľas:
papildinājums UEFA licencei PRO kategorijā;
papildinājums citu futbola federāciju licencēm.
Administrēšana.
Līdzvērtīga futbola federācijas administrēšanai (uzľemšana, izglītības programmas pārbaude,
programmas „Citāda pasaule… (programma futbola treneriem)” apguve, uzdevumu
novērtējums).

Kusties un sper pa bumbu
Šajā spēlē ir jāizmanto gan
driblēšanas prasme, gan prasme spert
pa bumbu.
Spēlētājs driblējot sper pa bumbu,
vēlams, ar kājas purngalu.
Neredzīga spēlētāja kājas kustības
diapazons, ar kuru sper pa bumbu, ir
mazāks nekā redzīgam spēlētājam.
Sitiena brīdī bumbai jāatrodas pie
pēdas pamatnes.

Paraugprakses piemēru aprakstīja Čehijas Olomoucas Palacka universitātes pārstāve Hana
Valkova (Hana Válková).

8.3 Visiem piemērotas aktivitātes — pielāgotais vindsērfings
Paraugprakses piemēra nosaukums
Visiem piemērotas aktivitātes — pielāgotais vindsērfings
Paraugprakses piemēra apraksts
Sākumā projekts tika iekļauts Satakuntas Lietišķo zinātľu universitātes (SAMK), kura atrodas
Pori, Somijā, Sociālo dienestu un veselības aprūpes fakultātes 2009. gada PFA studiju
programmas brīvas izvēles priekšmetā. Būdami topošie veselības aprūpes un sociālo dienestu
speciālisti, studenti bija sagatavoti darbam vairāku profesionāļu grupās, kuru sastāvā ir
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medicīnas māsas, fizioterapeiti un sociālie darbinieki, tāpēc varēja apgūt pārbaudes kursu
pielāgotajā vindsērfingā personām ar invaliditāti. 2009. gada vasarā Iteri (Somijā) rīkoja
pielāgotā vindsērfinga izmēģinājuma kursu, kura gaitā praksē izmēģināja un pilnveidoja daudzas
praktiskas idejas par piekļuvi, inventāra pārveidošanu, mācīšanas pielāgošanu un sadarbību.
Pielāgotā vindsērfinga izmēģinājuma kurss ir guvis panākumus un tiks iekļauts SAMK PFA
studiju programmā.
Kur projekts norisinās?
Iteri, Satakuntas apgabals, Somijas rietumkrasts.
Kas nodrošina šo programmu?
Programmai finansējumu nodrošina ES, Satakuntas reģionālā padome (Satakuntaliitto) un
SAMK. To īsteno SAMK sadarbībā ar:
MALIKE — pielāgotā inventāra iznomāšanas sistēmu un pakalpojumu, kuru sniedz
Somijas Asociācija indivīdiem ar garīgu invaliditāti;
Iteri sērfošanas centru, kurā atrodas Somijas Vindsērfinga asociācija (SPLL);
Pori pilsētas Sporta un jaunatnes lietu nodaļu;
Brodbīčas sērfošanas skolu (Austrālijā), kura projekta sākumposmā kalpoja kā izglītojošs
resurss.
Vietējā, valsts vai Eiropas līmeľa programma?
Projektam ir vietēja, valsts un Eiropas līmeľa nozīme, jo tā mērķi ir šādi:
i)
uzlabot personu ar invaliditāti piekļuvi vietējiem pakalpojumiem Iteri apkaimē (vietējais
līmenis);
ii)
radīt lielākas aktīva dzīvesveida iespējas personām ar invaliditāti (visi līmeľi);
iii)
palielināt personu ar invaliditāti iesaistīšanās pakāpi Satakuntas apgabalā (vietējais
līmenis, lauki);
iv)
izstrādāt vairāku profesionāļu sadarbības modeli PFA jomā, izmantojot ICF struktūru
(visi līmeľi, bet galvenokārt Eiropas līmenis);
v)
demonstrēt praktisku piemēru, kā vindsērfingu var pielāgot visiem sērfotājiem (visi
līmeľi, bet galvenokārt Eiropas līmenis);
vi)
sagatavot un apmācīt ikvienas profesijas studentus vairāku profesionāļu sadarbības
modelim, kurš sniedzas ārpus tradicionālajām robeţām (visi līmeľi).
Nodalīti vai iekļaujoši apstākļi?
2009. gada vietējais izmēģinājuma kurss aktivitāšu veida dēļ bija nodalīts. Mārketinga pasākumi
un pakalpojumi bija izstrādāti tikai personām ar invaliditāti. Pielāgotā vindsērfinga apmācības
sākumā tika noteiktas katra dalībnieka funkcionālās spējas un līdzsvars ūdenī, kā arī pārliecība
par sevi šādos apstākļos. Apmācība notika strukturēti, pamazām iemācoties justies arvien drošāk
ūdenī un jūrā, kā arī izpildot daţādus līdzsvara vingrinājumus gan ar vindsērfinga dēli, gan bez
tā. Audzēkľiem bija vajadzīga daţāda veida palīdzība, sākot no personīga palīga un beidzot ar
daţādu speciāli konstruētu inventāru, piemēram, sānu balstiem un krēsliem.
Projekta mērķis bija panākt šo personu iekļaušanu. Tā gaitā izstrādāja daudz individuālu
risinājumu un ieviesa izmaiľas piekļuvē, lai varētu nodarboties ar pielāgoto vindsērfingu.
Izmēģinājuma kurss praksē apliecināja, ka vindsērfingu var padarīt pieejamu visiem. Tāpat šī
kursa laikā vietējie pakalpojumu sniedzēji, kuriem nebija iepriekšējas pieredzes PFA jomā, tika
mudināti vadīt šis aktivitātes, un topošie speciālisti citās jomās, kas nav saistītas ar sportu,
piemēram, sociālo dienestu un veselības aprūpes specialitāšu studenti, tika aicināti aktīvi
iesaistīties PFA grupās.
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Mērķa grupa
Pielāgotā vindsērfinga izmēģinājuma kursā piedalījās desmit bērni un jaunieši ar speciālajām
vajadzībām. Ar viľiem nodarbojās trīs SAMK studenti, kuri bija izraudzījušies brīvās izvēles
priekšmetu PFA 3. Kopumā projektā piedalījās 4 pedagogi: 1 pārstāvis no SAMK, 1 pārstāvis no
Pori pilsētas Sporta un jaunatnes lietu nodaļas un divi vindsērfinga pedagogi no SPLL.
Sporta nodarbības rekreācijai vai sacensībām?
Gan izmēģinājuma projekts, gan arī visi turpmākie projekti ir rekreācijai.
Programmas saturs
A Sagatavošana un plānošana:
i)
SAMK brīvās izvēles priekšmets PFA 3, kuru apgūst tie studenti, kuri pirms tam apguvuši
PFA 1 un PFA 2;
ii)
lektora vizīte Austrālijā — brīvprātīgā darbs Sporta asociācijā personām ar invaliditāti;
iii)
sagatavošana — studentiem ir 3 kredītpunkti pielāgoto fizisko aktivitāšu izglītības kursā;
iv)
plānošana (finansēšana, sadarbības partneri, vides pārveidošana un vajadzīgais inventārs,
laika grafiks un mārketinga pasākumi);
v)
līgums ar SPLL (datums, pedagogi, inventārs).
B Kursa laikā:
i)
katra dalībnieka funkcionālo spēju, līdzsvara saglabāšanas ūdenī un pārliecības par sevi
šādos apstākļos novērtēšana; individuālā palīdzības līmeľa novērtēšana (sākot no personīga
palīga un beidzot ar daţādu speciāli konstruētu inventāru, piemēram, sānu balstiem un krēsliem)
(1–2 stundas);
ii)
iepazīšanās ar inventāru un tā izmantošanu jūrā (2 stundas);
iii)
daţādi līdzsvara vingrinājumi gan ar vindsērfinga dēli, gan bez tā, ūdenī un krastā;
iv)
10 stundu ilgs treniľš;
v)
atsauksmes no dalībniekiem un sadarbības partneriem.
C Pēc kursa pabeigšanas:
i)
atkārtota novērtēšana — plānošana, sagatavošana, kursa saturs un laika grafiks,
vajadzīgie vides pārveidojumi (piekļuve), jauni inventāra pārveidojumi kopā ar
jaunpienākušajiem partneriem. Piemēram, eksperimentā ar mācīšanas metodēm izmantoja
vindsērfinga pāra dēli un izrādījās, ka tam ir ļoti liela nozīme, apmācot vindsērfinga iesācēju.
Tāpēc Pori pilsēta šī izmēģinājuma projekta iespaidā Iteri sērfošanas centram iegādājās pāra dēli;
ii)
atsauksmes no SAMK studentiem;
iii)
kursa plānošana nākamajai sezonai un jaunas tematikas ieviešana bakalaura darbam.
Kāpēc šis paraugprakses piemērs ir piemērots iekļaušanai EUSAPA projektā?
Izmēģinājuma kurss apliecināja, ka iekļaušanas veicināšanai, PFA pakalpojumus var sniegt
arī citu jomu speciālisti, kas nav saistīti ar sportu, sadarbojoties ar PFA un/vai (invalīdu) sporta
speciālistiem un saľemot viľu atbalstu.
Ikviena persona ar invaliditāti, kura iesaistījās šajā izmēģinājuma kursā, guva iespēju apgūt
pilnīgi jaunas prasmes un izmēģināt sev neierastu aktivitāti, kas ir pierasta to cilvēku vidū,
kuriem nav invaliditātes, taču kas ir kaut kas nebijis Somijas bērniem un jauniešiem ar
speciālajām vajadzībām.
Šādas studijas, īstenojot PFA projektus, uzskatāmi apliecina, ka iesaistīšanās ir ļoti nozīmīgs
elements starp pārējiem ICF elementiem.
Izmēģinājuma kurss apliecina, ka var būt vajadzīgas daţādas iemaľas, prasmes un zināšanas,
lai panāktu personas ar invaliditāti vienlīdzīgu iesaistīšanos sportā un fiziskajās aktivitātēs.
Universitāte sadarbībā ar ārējiem speciālistiem panāca izmaiľas piekļuvē, kā arī nodrošināja
iespējas izmantot plašu aktivitāšu un pakalpojumu klāstu Satakuntas apgabalā.
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PFA praktizēšana sniedz iespēju daţādām profesijām veikt praktiskus pētījumus. Par šī
projekta tematiku tika izstrādāti vairāki bakalaura darbi: vindsērfinga pielāgošanas rokasgrāmata
(bakalaura darbs fizioterapijas specialitātē), Iteri pludmales inventāra un aprīkojuma reģistrs
(maģistra darbs rehabilitācijas specialitātē), Iteri visiem — pludmales piekļuves maršruti
(maģistra darbs labturības tehnoloģiju specialitātē) un Iteri visiem — pasākumi ziemā (bakalaura
darbs fizioterapijas specialitātē).
Pielāgotais vindsērfings ir salīdzinoši jauna aktivitāte PFA jomā, un Somija varētu šķist
neierasta vieta tās īstenošanai. Un tomēr pielāgotā vindsērfinga izmēģinājuma kurss praksē
apliecināja, ka vindsērfingu var padarīt pieejamu visiem, neskatoties uz daţiem šķēršļiem.
Iespējams, šis kurss būs labs piemērs arī citām valstīm un mudinās tās sekmēt iekļaujošākus
pakalpojumus visiem iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā. Turklāt kursa gaitā izmēģinātās
aktivitātes neaprobeţosies vien ar vindsērfingu — tās izmantos arī golfā, kajaka airēšanā un
burāšanā.
Kādas prasmes, iemaľas un zināšanas ir atspoguļotas šajā paraugprakses piemērā?
Šis projekts uzskatāmi apliecina, ka PFA paraugprakses īstenošanai ir vajadzīgas iemaľas,
prasmes un zināšanas, kuras var veidot ar vairāku speciālistu sadarbības modeļa palīdzību, kurā
apvienojušies studenti un profesionāļi. Prasmīga grupa jāveido no tādiem dalībniekiem, kuriem ir
iemaľas, prasmes un zināšanas šādās jomās.
1. Izstrādāt un pielāgot noteiktu sporta veidu vingrinājumus un apmācības programmas
personām ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām.
c.
Prasme izstrādāt piemērotas programmas.
d.
Prasme komunicēt piemērotā vidē.
e.
Prasme pielāgoties piemērotā vidē.
i)
Programmas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi.
ii)
Personas ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām attiecībā uz sportu
(vingrinājumiem un apmācību).
iii)
Piemērotas sporta iespējas un apstākļi indivīdiem ar speciālajām vajadzībām.
iv)
Sporta zinātne.
v)
Sporta apmācības teorija.
vi)
Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
vii)
Noteikumi un klasificēšana.
viii)
Juridiska rakstura un ētikas jautājumi.
ix)
Pielāgošanās vispārīgie principi.
2. Komunikācija un sadarbība.
f.
Prasme komunicēt ar attiecīgiem atbalsta sadarbības tīkliem.
g.
Prasme efektīvi komunicēt ar dalībniekiem un mērķa grupām.
h.
Prasme noskaidrot un izraudzīties piemērotākās stratēģijas komunikācijai ar
nozīmīgām personām vai sadarbības tīkliem.
i)
Vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
ii)
Pēc vajadzības arī alternatīvas komunikācijas metodes.
3. Veikt pašreizējās situācijas un pacienta vēstures sākotnējo novērtēšanu.
i.
Prasme izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus.
j.
Prasme analizēt un skaidrot datus, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām.
k.
Prasme apsvērt un novērtēt piekļuves iespējas ar sportu saistītos apstākļos.
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i)
Protokoli, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi, biogrāfiskā informācija,
iztaujāšanas metodes u.c.
ii)
Piekļuves iespējas.
4. Izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un apmācības programmas.
l.
Prasme noskaidrot resursus.
m.
Prasme pielāgot un izmantot piemērotu inventāru.
n.
Prasme izmantot sporta apmācības teorijas principus.
o.
Prasme nospraust īstenojamus mērķus.
i)
Sporta zinātne.
ii)
Sporta apmācības teorija.
iii)
Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
iv)
Noteikumi un klasificēšana.
5. Pielāgot trenēšanas un izglītības stratēģijas.
p.
Prasme izmantot piemērotas trenēšanas metodes.
q.
Prasme veidot komunikāciju.
r.
Prasme aktīvi līdzdarboties vidē, kur notiek trenēšana (piemēram, mijiedarbojoties,
sadarbojoties, veidojot saliedētību un atbalstot mācīšanās procesu).
i)
Trenēšanas stratēģijas.
ii)
Trenēšanas metodes.
iii)
Vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
iv)
Pēc vajadzības arī alternatīvas komunikācijas metodes.
v)
Pienācīgas zināšanas par sporta zinātni.
6. Administrēšana.
s.
Prasme veikt administratīvus uzdevumus.
t.
Prasme sakārtot informāciju un iedalīt to svarīguma pakāpēs.
i)
Administrēšanas pamata sistēmas.
ii)
Valoda un informācijas tehnoloģijas.
iii)
Sagatavot ziľojumus.
7. Novērtēt ietekmi un koriģēt pielāgoto plānu.
u.
Prasme izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus.
v.
Prasme praktiski izskaidrot, no jauna novērtēt un koriģēt pielāgoto plānu.
w.
Prasme veikt pašrefleksiju.
i)
Protokoli, novērošanas metodes, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi,
biogrāfiskā informācija, iztaujāšanas metodes u.c.
8. Atbalstošas pieejas.
a.
Prasme veidot komunikāciju un dibināt sadarbības tīklus.
b.
Prasme radīt iespējas veidot pārliecību par sevi.
i)
Saistošie tiesību akti vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.
ii)
Atbalsta pakalpojumi.
iii)
Mārketings.
Sīkāka informācija
Sazinieties ar Somijas Satakuntas Lietišķo zinātľu universitātes (SAMK) pārstāvi Kati Karinharju
(Kati Karinharju) pa e-pastu kati.karinharju@samk.fi.
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Paraugprakses piemēru aprakstīja Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes pārstāve Kati
Karinharju (Kati Karinharju) un Somijas Sporta asociācijas personām ar invaliditāti pārstāve
Aija Sāri (Aija Saari).

8.4 Sportošanas iespēju programma Īrijā
Paraugprakses piemēra apraksts
Programmas invalīdu pakalpojumu uzlabošanai otrajā posmā tika nodrošināts finansējums
501 667 eiro apmērā, lai īstenotu sportošanas iespēju iniciatīvu, un 2007. gada aprīlī šo
finansējumu ierosināja piešķirt Valsts izglītības tīklam, kurš atrodas Tralī. Finansējumu piešķīra
no Tieslietu, vienlīdzības un tiesību aktu reformēšanas nodaļas līdzekļiem, ko administrē ar
bezpeļľas uzľēmuma POBAL palīdzību. Sportošanas iespēju programma ir jauna un nebijusi
programma personām ar invaliditāti, kuras mērķis ir palīdzēt tām veidot karjeru sporta un atpūtas
nozarē. Profesijas iespējamas visdaţādākās — treneri, līderi, pedagogi un menedţeri .
Uzreiz bija redzams, ka daudzi audzēkľi, kuri nonāca Tralī Valsts izglītības tīklā, ar lielu interesi
pievērsās sportam, turklāt sportā viľiem piemita vērā ľemami dotumi. Kopš Īrijas Sporta
padomes nodibināšanas sporta un izklaides nozare piedzīvojusi nepieredzētu izplatību visā valstī.
Tomēr, neskatoties uz šo popularitāti, daudzām sabiedrības grupām, kam piemīt invaliditāte,
joprojām nav iespēju piekļūt sportam un vēl jo mazāk viľi var iesaistīties profesionālās
apmācības un pilnveidošanas programmās, kas paredzētas karjeras veidošanai šajā nozarē.
Tāpēc tika izveidota sportošanas iespēju programma, kura ir īpaši paredzēta personām ar
invaliditāti un palīdz tām gūt kvalifikāciju, prasmes un darba pieredzi nolūkā sākt strādāt sporta
un izklaides nozarē. Šis kurss varētu ieinteresēt arī tos, kuri vēlas apgūt trešā līmeľa izglītību
šajā jomā. Kurss ir paredzēts personām ar fiziskajiem, sensoriskajiem un garīgās veselības
traucējumiem, kā arī garīgo invaliditāti. Pēc programmas ieviešanas un tam sekojošās
mārketinga kampaľas pieprasījums pēc dalības tajā bija ievērojami lielāks nekā piedāvājums.
Visos kursa posmos ietilpst arī atsevišķu profesiju moduļi, kā arī darba meklēšanas prasmju
apguve un darba pieredze. Šīs apmācības programmas ir pieejamas bez maksas, turklāt audzēkľi
saľem stipendiju. Tralī Valsts izglītības tīkls piedāvā ne tikai vispārējus standartizētus kursus,
bet arī individuāli pielāgotas programmas. Pēc novērtēšanas un apspriedēm tās tiek pārveidotas
tā, lai atbilstu individuālām vajadzībām. Tādējādi katrs var saľemt individuālu rīcības plānu.
Tiem, kuri vēlas uzlabot savu izglītības līmeni atbilstīgi kursa prasībām, ir pieejamas arī
lasītprasmes, rakstītprasmes un rēķinātprasmes nodarbības.
Tīkla centra darbinieki piedāvā tādu apmācību, kurā labumu gūst ikviens, kā arī palīdz saviem
audzēkľiem atrast darbu. Tāpat, ja vajadzīgs, darbinieki nodrošina apmācību tādās jomās kā
pašapziľas treniľš, pašpārliecības veidošana un patstāvīgu izdzīvošanas prasmju veidošana.
Pretendentiem netiek izvirzītas formālas uzľemšanas prasības. Aptuveni 90 % no Valsts
izglītības tīkla audzēkľiem iegūst darbu, turpina tālāk mācīties vai apgūst papildu pielāgoto
apmācību.
Kur programma norisinās?
Valsts izglītības tīkls (agrāk tā nosaukums bija NTDI) ir Īrijas lielākā nevalstiskā organizācija,
kurai pieder vairāk nekā 50 īpaši izveidoti apmācības un nodarbinātības centri. Tajos ik gadu tiek
apmācīti aptuveni 4500 audzēkľi. Organizācija piedāvā vairāk nekā 40 daţādas profesionālās
programmas, kurās var saľemt valsts vai starptautiskā mērogā atzītu sertifikātu un kuras ir
paredzētas tam, lai audzēkľi atrastu darbu vai turpinātu mācības. Tralī Valsts izglītības tīkls
vairāk nekā 30 gadus personām ar speciālajām vajadzībām piedāvā profesionālo apmācību un
darba iespējas. Tīkla centrā ir pieejams plašs apmācības kursu klāsts.
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Kas nodrošina šo programmu?
Sportošanas iespēju programmu nodrošina Tralī Valsts izglītības tīkls Kerijas grāfistē, Īrijā.
Vietējā, valsts vai Eiropas līmeľa programma?
Sportošanas iespēju programma notiek valsts līmenī un sniedz iespēju personām ar invaliditāti
no visas Īrijas mācīties Kerijas grāfistē. Šis ir inovatīvs un nebijis kurss, kurš ir unikāls arī
starptautiskajā mērogā.
Nodalīti vai iekļaujoši apstākļi?
Programma tiek īstenota Tralī Valsts izglītības tīklā Kerijas grāfistē, Īrijā. Tīkls ir Īrijas lielākā
nevalstiskā organizācija, kurai pieder vairāk nekā 50 īpaši izveidoti apmācības un nodarbinātības
centri. Tajos ik gadu tiek apmācīti aptuveni 4500 audzēkľi. Kaut arī programma norisinās Valsts
izglītības tīklā, lielākā daļa kursa tiek īstenota integrētos apstākļos sadarbībā ar Sporta kursu
valsts pārvaldes struktūru un Tralī Tehnoloģiju institūtu. Turklāt audzēkľi gūst atbilstīgu darba
pieredzi savā interešu jomā un atbalstu darba meklējumos savā jaunajā specialitātē vai arī
mācību turpināšanai. Kā piemēru var minēt ciešo sadarbību ar Tralī Tehnoloģiju institūtu, kurā
audzēkľi, apgūstot sportošanas iespēju programmu, var turpināt izglītību Tralī Tehnoloģiju
institūta Veselības aprūpes un atpūtas studiju fakultātē.
Kas ir mērķa grupa?
Sportošanas iespēju programma paredzēta personām ar fiziskajiem, sensoriskajiem un garīgās
veselības traucējumiem, kā arī garīgo invaliditāti.
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Kāds ir programmas saturs?
APMĀCĪBAS PROGRAMMAS PLĀNS — PLŪSMAS DIAGRAMMA
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Kāpēc šis paraugprakses piemērs ir piemērots iekļaušanai EUSAPA projektā?
1) Sportošanas iespēju programma, kura tiek īstenota Tralī Valsts izglītības tīklā, Īrijā, ir
unikāla inovatīva programma, kura, norādot pareizo virzienu un nodrošinot individuālu
akadēmisko un profesionālo atbalstu, sniedz iespējas personām ar invaliditāti kāpt pa izvēlētās
karjeras kāpnēm un izmantot savu potenciālu sporta un atpūtas nozarē.
2) Tajā uzsvērts, ka apmācības un izglītības kursam ir milzu nozīme, lai mudinātu personas ar
invaliditāti kļūt par augstu novērtētiem sporta un atpūtas nozares speciālistiem un palīdzētu
viľiem to sasniegt.
3) Šis ir labs piemērs tādam kursa veidam, kuru līdzīgā veidā varētu izstrādāt citās jomās gan
Īrijā, gan visā Eiropā, lai mudinātu personas ar invaliditāti veidot karjeru sporta un atpūtas
nozarē un atbalstītu tās.
4) Kursa audzēkľi ne tikai gūst profesionālo izglītību, bet arī vērā ľemamas priekšrocības
sociālajā ziľā.
5) Programma apliecina, ka tās izstrādāšanai un īstenošanai svarīga ir partnerība starp invalīdu
dienestiem un izglītības iestādēm. Jo īpaši jāuzsver sadarbība ar Tralī Tehnoloģiju institūtu un tā
PFA koordinatoru Petu Flanaganu (Pat Flanagan), kuram bija ļoti liela nozīme, konsultējot un
atbalstot kursa izstrādi. Šīs partnerības rezultātā programma ir pilnveidota tā, ka daļēji tiek
īstenota Tralī Tehnoloģiju institūtā, un tiem, kuri apgūst programmu, ir iespējas turpināt mācības
šajā institūtā.
Kādas prasmes, iemaľas un zināšanas ir atspoguļotas šajā paraugprakses piemērā?
Attīstīt un praksē izmantot prasmes, kuras vajadzīgas, lai veidotu efektīvu komunikāciju gan
profesionālajā, gan privātajā dzīvē.
Demonstrēt personīgās, starppersonu un ar darbu saistītas profesionālās prasmes.
Demonstrēt spēju izprast patstāvības un pašaizstāvības koncepciju un savas tiesības, kā arī ar
lielāku pašpārliecību pieľemt personīgos lēmumus.
Izkopt izpratni par koncepcijām, kuras saistītas ar pedagoga darbu, mācot vingrinājumus,
piemēram, apļa treniľu, aerobikas un vingrošanas bumbas nodarbības.
Ja vajadzīgs, piedalīties ārpustelpu nodarbībās nolūkā veidot karjeru šajā jomā.
Izkopt izpratni par koncepcijām, kuras saistītas ar vingrošanas zāles instruktora amatu.
Praksē izmēģināt plašu sporta un atpūtas aktivitāšu klāstu.
Demonstrēt veselīga dzīvesveida sniegtās priekšrocības un vispārēju holistisku pieeju
fiziskajai sagatavotībai.
Izprast vingrinājumu principus un tos izmantot praksē sporta un vingrošanas nodarbībās.
Izprast cilvēka muskuļu un kaulu sistēmas uzbūvi un kustības.
Izprast datora pamata lietojumprogrammu lietošanas principus un demonstrēt prasmi ar tām
rīkoties.
Pareizi sniegt pirmo palīdzību.
Izprast klientu attiecību veidošanas nozīmi un izkopt prasmi nodrošināt nevainojama līmeľa
klientu apkalpošanu izklaides nozarē.
Izkopt pamata matemātiskās prasmes, kuras var izmantot izklaides, veselības aprūpes un
sporta nozarē.
Izpētīt un noskaidrot sporta organizācijas un struktūras, kas pieejamas tuvējā apkaimē.
Ja vajadzīgs, iesaistīties sporta un atpūtas aktivitātēs, kas pieejamas tuvējā apkaimē.
Pieľemt lēmumu par konkrētām/fakultatīvām jomām sporta izglītībā un ieviest attiecīgas
kvalifikācijas/diplomus šajā jomā.
Izmantot apgūtās prasmes faktiskā ārējā darba vidē un saľemt atsauksmes no darba devēja.
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Sīkāka informācija
Sazinieties ar Valsts izglītības tīkla (Tralī, Kerijas grāfiste, Īrija) sportošanas iespēju
koordinatoru Kevinu Smitu (Kevin Smith) pa e-pastu kevin.smith@nln.ie
Paraugprakses piemēru aprakstīja Īrijas Tralī Tehnoloģiju institūta pārstāve Nīva Dafija
(Niamh Daffy).

8.5 Trenera prasmju pilnveidošanabočia un peldēšanas disciplīnā
Šī projekta mērķis ir piedāvāt papildu iespējas trenera specialitātē tiem sporta zinātnes
universitāšu studentiem, kuru mērķis ir veidot profesionālo karjeru PFA jomā. Projekts tika
izstrādāts sadarbībā ar Koimbras Universitātes Sporta zinātnes un sporta izglītības fakultāti, kur
to ieviesa kādā no bakalaura studiju mācību programmas brīvās izvēles priekšmetiem. Projektu
īsteno laikā, kad studenti brīvprātīgi apgūst trenera praksi reālos apstākļos, kuru pēc studenta
izvēles var pagarināt līdz vienam vai diviem akadēmiskajiem semestriem.
Programmā ietilpst šādi konkrēti uzdevumi:
i)
sportista novērtēšana;
ii)
sacensību sezonas periodizēšana;
iii)
ikgadējā apmācības programma;
iv)
trenēšana divreiz nedēļā ik pa 90 minūšu treniľiem;
v)
sportistu konsultēšana un atbalstīšana sacensību laikā;
vi)
galīgais ziľojums par visu sacensību sezonu.
Kur projekts norisinās?
Projektu nodrošina Koimbras Cerebrālās triekas asociācija (Associação de Paralisia Cerebral de
Coimbra, APCC) Portugālē.
Kas nodrošina šo programmu?
Projekta pamatā ir sadarbības protokols starp APCC un Koimbras Universitātes Sporta zinātnes
un sporta izglītības fakultāti, kura darbojas kopš 1996. gada.
Vietējā, valsts vai Eiropas līmeľa programma?
Programma darbojas vietējā līmenī, taču tai ir ietekme arī valsts un starptautiskajā līmenī, jo
topošie PFA speciālisti, kuri piedalās programmā, ir Sporta zinātnes un sporta izglītības
fakultātes bakalaura studiju programmas studenti no daţādām Portugāles vietām vai arī
ERASMUS programmas studenti, kuri nākuši no visas Eiropas.
Nodalīti vai iekļaujoši apstākļi?
APCC kā institūcijai piemīt ļoti iekļaujoša vide (parastā skolas vidē piedalās arī daudzi audzēkľi
ar invaliditāti, daudzi iestādes izstrādātie projekti ir atvērti visiem un piesaista ļoti daudz
dalībnieku no tuvējās apkaimes, kā arī iestādei ir savs bērnu dārzs, kur visi bērni rotaļājas
iekļaujošos apstākļos), tomēr Portugālē tāpat kā daudzās citās Eiropas valstīs sports un fiziskās
aktivitātes notiek nodalītos apstākļos. Nesen itāļu bols (bočia) kļuva pieejams arī veciem ļaudīm,
kuru iespējām to pielāgoja, tādējādi radot iekļaujošāku vidi, jo īpaši rekreācijas nolūkā, kur
sāncensība un sasniegumi nebūt nav primārie mērķi.
Sporta nodarbības rekreācijai vai sacensībām?
Sacensību līmenis — periodizēšanas, ikgadējās plānošanas un trenera prasmju mērķis ir
sagatavot sportistus sacensībām gan vietējā, gan reģionālajā līmenī.
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Kas ir mērķa grupa?
Mērķa grupa ir indivīdi ar BC1, BC2, BC3 un BC47 kategorijas cerebrālo trieku, kā arī vecie
ļaudis.
Kāds ir programmas saturs?
Studentiem, kuri praksē pilda trenera pienākumus, ir jāveic turpmāk minētie konkrētie uzdevumi
un jāveido materiālu kopums, kurā izklāstīts viss apmācības laikposmā veiktais trenera darbs.
Trenera veidotajā materiālu kopumā jāiekļauj specifiska informācija šādās jomās:
i) sportista sākotnējais novērtējums (funkcionālās, fizioloģiskās un psiholoģiskās spējas);
ii) sacensību sezonas periodizēšana;
iii) ikgadējā apmācības programma;
iv) apmācības treniľu plāns (divreiz nedēļā ik pa 90 minūšu treniľiem), tostarp tehniskie,
taktiskie, fizioloģiskie un psiholoģiskie treniľi;
v) starpposma novērtējums un datu analīze;
vi) konsultēšanas ziľojumi par sportistu atbalstīšanu sacensību laikā (nedēļas nog.);
vii) gala novērtējums un galīgais ziľojums par visu sacensību sezonu.
Tāpat programmā paredzēta studenta dalība kādā sporta aktivitāšu organizācijā, kura
iepriekšnoteikta iestādes gada plānā (jo studenti, kuri praksē pilda trenera pienākumus, tiek
uzskatīti par štata darbiniekiem).
Kāpēc šis paraugprakses piemērs ir piemērots iekļaušanai EUSAPA projektā?
Šis paraugprakses piemērs ir piemērots EUSAPA projektam, jo:
i) tas uzsver sadarbības nozīmi starp akadēmisko un profesionālo pasauli, lai sagatavotu
kvalificētākus PFA speciālistus, kuriem labāk prot īstenot teoriju praksē;
ii) tajā ir uzskatāmi attēlotas praktiskās pieredzes iespējas, kādas tiek nodrošinātas topošajiem
PFA speciālistiem akadēmisko studiju laikā — kvalificētā profesionālā uzraudzībā tie ikdienā
gūst praktisku pieredzi, kurai ir būtiska nozīme to iemaľu un prasmju izkopšanai, kuras šiem
studentiem citādi būtu iespējams gūt daudz vēlāk, kad viľi nokļūtu darba tirgū;
iii) tā kalpo par labu paraugu tam atbalstam un sadarbībai, ko vajadzētu nodibināt nolūkā
palīdzēt studentiem kļūt par speciālistiem, jo tādējādi jaunieši, kas tikko nokļuvuši praktizējošu
speciālistu lokā, varētu sākt ātrāk un labāk sniegt kvalitatīvus pakalpojumus;
iv) tā ir laba iespēja studentiem pārbaudīt un apliecināt savu profesionālo orientāciju un topošo
profesionālo karjeru vēl pirms studiju pabeigšanas, lai pēc vajadzības mainītu profesijas virzienu
un izvairītos no realitātes iepazīšanas darba tirgū.
Kādas prasmes, iemaľas un zināšanas ir atspoguļotas šajā paraugprakses piemērā?

7

BC1 — šīs kategorijas spēlētāji met bumbu ar roku vai kāju. Viľus sacensībās drīkst atbalstīt palīgs, kurš nepārkāpj pretinieka
laukuma robeţu. Palīgs nostabilizē vai noregulē spēlētāja krēslu un, ja vajadzīgs, padod spēlētājam bumbu.
BC2 — šīs kategorijas spēlētāji met bumbu ar roku. Viľiem nav ļauts spēlēt ar palīga atbalstu.
BC3 — šīs kategorijas spēlētājiem visām četrām ekstremitātēm piemīt ļoti smagi kustību traucējumi. Šiem spēlētājiem nav
attīstīta satveršanas vai atlaišanas funkcija, un, kaut arī viľiem piemīt zināmas roku kustības, tās tomēr nav pietiekamas, lai
iemestu bočia bumbu laukumā. Viľi drīkst izmantot palīginventāru, piemēram, rampu, lai bumbu nogādātu laukumā. Spēlētājus
sacensībās drīkst atbalstīt palīgs, kuram jāstāv ar muguru pret laukumu un kura skatienam jābūt novērstam no spēles.
BC4 — šīs kategorijas spēlētājiem visām četrām ekstremitātēm piemīt smagi kustību traucējumi, kā arī vāja ķermeľa kontrole.
Viľiem piemīt pietiekama izveicība, lai bumbu iemestu laukumā. Spēlētājiem nav ļauts spēlēt ar palīga atbalstu.
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1.
Izstrādāt un pielāgot noteiktu sporta veidu vingrinājumus un apmācības programmas
personām ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām.
a. Prasme izstrādāt piemērotas programmas.
b. Prasme komunicēt piemērotā vidē.
c. Prasme pielāgoties piemērotā vidē.
i)
Programmas misija, vīzija, mērķi un uzdevumi.
ii)
Personas ar invaliditāti un/vai speciālajām vajadzībām attiecībā uz sportu
(vingrinājumiem un apmācību).
iii)
Piemērotas sporta iespējas un apstākļi personām ar speciālajām vajadzībām.
iv)
Sporta zinātne.
v)
Sporta apmācības teorija.
vi)
Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
vii)
Noteikumi un klasificēšana.
viii)
Juridiska rakstura un ētikas jautājumi.
ix)
Pielāgošanās vispārīgie principi.
2.
Veikt pašreizējās situācijas un pacienta vēstures sākotnējo novērtēšanu.
c.
Prasme izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus.
d.
Prasme analizēt un skaidrot datus, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām.
e.
Prasme apsvērt un novērtēt piekļuves iespējas ar sportu saistītos apstākļos.
i)
Protokoli, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi, biogrāfiskā informācija,
iztaujāšanas metodes.
ii)
Piekļuves iespējas.
3.
a.
b.
c.
d.
i)
ii)
iii)
iv)

Izstrādāt un pielāgot vingrinājumus un apmācības programmas.
Prasme noskaidrot resursus.
Prasme pielāgot un izmantot piemērotu inventāru.
Prasme izmantot sporta apmācības teorijas principus.
Prasme nospraust īstenojamus mērķus.
Sporta zinātne.
Sporta apmācības teorija.
Zināšanas par sportu un saistītiem jautājumiem.
Noteikumi un klasificēšana.

4.
Pielāgot trenēšanas stratēģijas.
a.
Prasme izmantot piemērotas trenēšanas metodes.
b.
Prasme veidot komunikāciju.
c.
Prasme aktīvi līdzdarboties vidē, kur notiek trenēšana (piemēram, mijiedarbojoties,
sadarbojoties, veidojot saliedētību un atbalstot mācīšanās procesu).
i)
Trenēšanas stratēģijas.
ii)
Trenēšanas metodes.
iii)
Vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
iv)
Pēc vajadzības arī alternatīvas komunikācijas metodes.
v)
Pienācīgas zināšanas par sporta zinātni.
5.
Komunikācija un sadarbība.
a.
Prasme komunicēt ar attiecīgiem atbalsta sadarbības tīkliem.
b.
Prasme efektīvi komunicēt ar dalībniekiem un mērķa grupām.
c.
Prasme noskaidrot un izraudzīties piemērotākās stratēģijas komunikācijai ar nozīmīgām
personām vai sadarbības tīkliem.
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i)
ii)

Vispārīgas komunikācijas stratēģijas.
Pēc vajadzības arī alternatīvas komunikācijas metodes.

6.
Novērtēt ietekmi un koriģēt pielāgoto plānu.
a.
Prasme izmantot konkrētus novērtēšanas instrumentus.
b.
Prasme praktiski izskaidrot, no jauna novērtēt un koriģēt pielāgoto plānu.
c.
Prasme veikt pašrefleksiju.
i)
Protokoli, novērošanas metodes, pārbauţu mērījumi, vairāki jautājumu kopumi,
biogrāfiskā informācija, iztaujāšanas metodes u.c.
7.
a.
b.
i)
ii)
iii)

Administrēšana.
Prasme veikt administratīvus uzdevumus.
Prasme sakārtot informāciju un iedalīt to svarīguma pakāpēs.
Administrēšanas pamata sistēmas.
Valoda un informācijas tehnoloģijas.
Sagatavot ziľojumus.

Paraugprakses piemēru aprakstīja Portugāles Koimbras Universitātes pārstāvis Hosē Pedro
Ferera (José Pedro Ferreira).
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9 Priedai

Priedai 1:
EUSAPA FUNKCIONĀLĀ DIAGRAMMA — PIELĀGOTĀ SPORTA IZGLĪTĪBA
Galvenā joma
A. Plānot tādu sporta
izglītības (SI) mācību
pieredzi, kura veicina
attīstību un ir piemērota arī
audzēkľiem ar speciālajām
izglītības vajadzībām
(SIV).

Galvenie uzdevumi
A.1. Novērtēt to audzēkľu
vajadzības (pašreizējo sekmju
līmeni), kuriem ir SIV.

Galvenās funkcijas
A.1.1. Noskaidrot audzēkľu speciālās
vajadzības attiecībā uz pielāgoto sporta
izglītību (PSI) (piemēram, iegūt
informāciju no ģimenes locekļiem,
izmantojot piemērotus ātros testus).
A.1.2. Noskaidrot atbalsta pakalpojumus
un resursus, kuri varētu veicināt PSI
(piemēram, palīgpersonāls, inventārs,
vide ).
A.1.3. Noskaidrot speciālās vajadzības,
lai izstrādātu individuāli pielāgotus
mērķus un vispiemērotākās mācīšanas
stratēģijas.
A.1.4. Noskaidrot audzēkľu, pedagogu
un pārējo darbinieku informētību un
nostāju attiecībā uz to audzēkľu, kuriem
ir SIV, iesaistīšanu sporta izglītībā.

A.2. Pielāgot sporta izglītības
mācību programmu, lai tā būtu
piemērota visu audzēkľu,
kuriem ir speciālās izglītības
vajadzības, individuālajām
vajadzībām.

A.2.1. Noskaidrot, kādas ir skolas sporta
izglītības mācību programmas stiprās un
vājās puses attiecībā uz pielāgoto sporta
izglītību.

A.3. Plānot tādu pielāgotās
sporta izglītības (PSI) mācību
pieredzi, kura veicina attīstību.

A.3.5. Sagatavot individuālu sporta
izglītības plānu tiem
audzēkľiem, kuriem ir speciālās
izglītības vajadzības.
A.3.6. Noskaidrot, kurš atbalsta līmenis
ir vispiemērotākais (t.i., atbalsts
netiek sniegts, tiek sniegts
nepilna laika atbalsts vai pilna
laika atbalsts).
A.3.7. Plānot vispiemērotākās
komunikācijas stratēģijas
attiecībā uz audzēkľiem ar
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speciālajām izglītības
vajadzībām.
A.3.8. Plānot vispiemērotākās
uzvedības vadības stratēģijas
attiecībā uz audzēkľiem ar
speciālajām izglītības
vajadzībām.
A.4. Sagatavot mācību vidi
pirms ierodas audzēknis ar
speciālajām izglītības
vajadzībām.

A.4.1. Sagatavot palīgpersonālu
(piemēram, pedagoga asistentus,
pāra palīgus).
A.4.2. Sagatavot pārējos audzēkľus.
A.4.3. Sagatavot skolas darbiniekus.
A.4.4. Nodrošināt piemērotu un drošu
telpu aprīkojumu, inventāru un vidi.

B. Audzēkľus, kuriem ir
SIV, mācīt kopā ar
audzēkľiem bez
speciālajām izglītības
vajadzībām.

A.5. Sadarboties ar ārpusskolas
organizācijām.

A.5.1. Sazināties ar attiecīgām invalīdu
organizācijām tuvējā apkaimē, lai
noskaidrotu sadarbības iespējas
(piemēram, ar Speciālo olimpiādi,
vietējiem sporta klubiem u.c.).

B.1. Mācīšanas metodes
piemērot VISU pielāgotās
sporta izglītības audzēkľu
vajadzībām.

B.1.1. Izmantot pareizu, īpaši pielāgotu
inventāru, kas paredzēts
iekļaujošas sporta izglītības
veicināšanai (piemēram, tādu,
kas ir spilgtās krāsās, aprīkots ar
skaľu, vieglāks, smagāks vai
lielāks nekā parasti).
B.1.2. Izmantot uzdevumu analīzi
vēlamajām prasmēm.
B.1.3. Pielāgot spēļu noteikumus,
mācīšanas metodes un telpu
izkārtojumu (pašreizējo vidi), lai
veicinātu audzēkľu
iesaistīšanos.
B.1.4. Izmantot pareizi pielāgotus
norādījumus (piemēram,
fiziskus/verbālus
pamudinājumus,
uzmundrinājumus, atgriezenisko
saiti, atzinību).
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C. Novērtēt to audzēkľu
mācību sekmes, kuriem ir
SIV, un izmantoto
mācīšanas un atbalsta
stratēģiju efektivitāti.

B.2. Vadīt audzēkľu uzvedību
tā, lai panāktu vispiemērotākās
un drošākās mācību metodes
VISIEM pielāgotās sporta
izglītības audzēkľiem.

B.2.3. Atkarībā no situācijas izteikt
atzinību/nopēlumu par audzēkľu
vēlamu/nevēlamu uzvedību.

B.3. Veidot saziľu ar
audzēkľiem, kuriem ir SIV, lai
nodrošinātu viľu izpratni un
pilnīgu iesaistīšanos.

B.3.1. Izmantot piemērotus saziľas
rīkus (piemēram, Braila rakstu,
zīmju valodu, pastiprinošos un
citus alternatīvos saziľas rīkus).

C.1. Novērtēt to audzēkľu
mācību sekmes, kuriem ir SIV,
par pamatu ľemot viľu
individuālā izglītības plāna
(IIP) mērķus.

C.1.1. Izmantot piemērotus
novērtēšanas rīkus, lai noteiktu
audzēkľu sekmes, par pamatu
ľemot viľu IIP.

B.2.4. Veidot reģistru par uzvedības
vadības plāna izpildi.

C.1.2. Piešķirt atbilstīgu novērtējumu
saskaľā ar IIP.

D. Veidot profesionālu
sadarbību, lai uzlabotu to
mācīšanas stratēģiju
kvalitāti, kuras izmanto
audzēkľiem ar SIV.

C.2. Novērtēt pielāgotās
mācību programmas
piemērotību audzēkľiem ar
SIV.

C.2.1. Novērtēt mācību programmas
piemērotību individuālajām vajadzībām
un spējām.

C.3. Novērtēt izmantoto
mācīšanas un atbalsta stratēģiju
efektivitāti.

C.3.1. Novērtēt izmantoto mācīšanas
stratēģiju piemērotību.
C.3.2. Novērtēt izmantoto atbalsta
stratēģiju piemērotību.

D.1. Sadarboties ar PSI
profesionāļiem.

D.1.1. Sadarboties ar citiem
speciālistiem, kuri īsteno SI/PSI.
D.1.2. Sadarboties ar veselības aprūpes
un rehabilitācijas profesionāļiem
(piemēram, fizioterapeitu, darba
terapeitu, runas terapeitu,
psihologu).
D.1.3. Sadarboties ar invalīdu sporta un
rekreācijas pakalpojumu
pārstāvjiem.
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D.2. Sadarboties ar citām
personām, kuras rūpējas par
audzēkľiem ar SIV.

D.2.1. Sadarboties ar audzēkľu, kuriem
ir SIV, vecākiem vai aizbildľiem.
D.2.2. Sadarboties ar nevalstiskajām
organizācijām (piemēram, bērnu tiesību
aizsardzības jomā).

D.3. Uzlabot profesionālās
iemaľas un zināšanas.

D.3.1. Noskaidrot profesionālās
izaugsmes vajadzības PSI jomā.
D.3.2. Apľemties pastāvīgi rūpēties par
profesionālo izaugsmi (piemēram, lasīt
profesionāla rakstura publikācijas,
apmeklēt konferences (seminārus, darba
grupas), lai uzzinātu par jaunumiem PSI
jomā).
D.3.3. Sazināties ar citiem SI/PSI
speciālistiem, lai apmainītos ar pieredzi
un uzzinātu paraugprakses piemērus.
D.3.4. Veikt pašnovērtēšanu.

D.4. Rūpēties par audzēkľu,
kuriem ir SIV, tiesībām un
vajadzībām.

D.4.1. Rūpēties par piemērota atbalsta
nodrošināšanu audzēkľiem ar SIV, kuri
apgūst sporta izglītību.
D.4.2. Rūpēties par to, lai pēc vajadzības
tiktu izmantoti pielāgotās sporta
izglītības speciālisti, pedagoga asistenti
un pāra palīgi.
D.4.3. Rūpēties par audzēkľu, kuriem ir
SIV, tiesībām uz fiziskām aktivitātēm.
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Priedai 2:
EUSAPA IEMAĽU, PRASMJU UN ZINĀŠANU DIAGRAMMA — PIELĀGOTĀ
SPORTA IZGLĪTĪBA

IEMAĽAS
Darba efektivitātes
prasības
Novērtēt to audzēkľu
vajadzības (pašreizējo
sekmju līmeni), kuriem ir
speciālās izglītības
vajadzības (SIV).
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)

PRASMES
Prasmes, kādas indivīdam jāapgūst,
lai to īstenotu
Prasme izraudzīties piemērotas
novērtēšanas metodes, kas
atbilst audzēkľu raksturojumam.
Prasme veikt novērtēšanu.
Prasme sastādīt ziľojumu.

Pielāgot sporta izglītības
(SI) mācību programmu,
lai tā būtu piemērota visu
audzēkľu, kuriem ir SIV,
individuālajām
vajadzībām.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)
Plānot tādu pielāgotās
sporta izglītības (PSI)i
mācību pieredzi, kura
veicina attīstību.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)

Prasme analizēt pašreizējo SI
mācību programmu atbilstīgi
audzēkľu vajadzībām.
Prasme pielāgot mācību
programmu.

Sagatavot mācību vidi
pirms ierodas audzēknis ar
SIV.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)

Prasme sagatavot cilvēkvidi
(palīgpersonālu (piemēram,
pedagoga asistentus), pāra
palīgus, audzēkľus bez
invaliditātes un skolas
darbiniekus).

Prasme izstrādāt SI individuālo
izglītības plānu (IIP)ii.
Prasme plānot iekļaujošas SI
mācību stundas, lai nodrošinātu
piemērotas un drošas mācību
metodes visiem audzēkľiem.
Prasme plānot piemērotas
uzvedības vadības stratēģijas.
Prasme plānot motivējošas
stratēģijas audzēkľu
mudināšanai iesaistīties.
Prasme plānot piemērotas
komunikācijas stratēģijas.

ZINĀŠANAS
Zināšanas, kādas indivīdam
jāapgūst, lai to īstenotu
Speciālās izglītības vajadzības
(daţādas funkcionālās spējas,
kustību, kognitīvās, sociālās,
uzvedības, saziľas vajadzības).
Daţādas novērtēšanas pieejas
(holistiskās, normatīvās, kriteriālās
u.c. vērtēšanas pieejas).
Novērtēšanas daţādība
(„Movement ABC” u.c.).
Saistošie noteikumi par ziľojuma
sastādīšanu un izplatīšanu.
Pašreizējā mācību programma
(noteikta reģiona vai visas valsts
skolās).
Mācību programmas izstrādes
principi.
Mācību programmas pielāgošanas
principi un stratēģijas.
Saistošie noteikumi par IIP
izstrādi.
IIP būtība, nolūks un mērķi.
IIP izstrādāšanas stratēģijas
(piemēram, daudzdisciplīnu
grupa).
Iespējami mazāk ierobeţojošas
vides koncepcija un pastāvīgs
atbalsts sporta izglītībai.
Veselības aprūpes un drošības
jautājumi saistībā ar iekļaujošo
SI (piemēram, kontrindikācijas).
Uzvedības problēmu cēloľi un
sekas.
Uzvedības vadība un uzvedības
koriģēšanas metodes.
Motivējošas stratēģijas.
Komunikācijas stratēģijas (tulks,
informācijas stendi u.c.).
Zināšanas par pāra palīgu un
pedagoga asistentu
programmām.
Skolu struktūras un funkcijas.
Invaliditātes izpratne un
attieksmes teorijas.
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Prasme sagatavot fizisko vidi
(telpu aprīkojumu, inventāru).
Mācīšanas metodes
piemērot VISU sporta
izglītības audzēkľu
vajadzībām.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)

Vadīt audzēkľu uzvedību
tā, lai panāktu
vispiemērotākās un
drošākās mācību metodes
VISIEM sporta izglītības
audzēkľiem.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)

Veidot saziľu ar
audzēkľiem, kuriem ir
SIV, lai nodrošinātu viľu
izpratni un pilnīgu
iesaistīšanos.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)
Novērtēt tā audzēkľa
mācību sekmes, kuram ir
SIV, par pamatu ľemot
viľa/viľas IIP mērķus.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)
Novērtēt pielāgotās
mācību programmas
piemērotību audzēkľiem ar
SIV.
Galvenie objekti (skolas
vecuma bērni, daţādas
SIV)
Novērtēt izmantoto
mācīšanas stratēģiju
efektivitāti.

Prasme izmantot pareizas
izglītojošas stratēģijas (piemēram,
fiziskus/verbālus pamudinājumus,
uzmundrinājumus, atgriezenisko
saiti, atzinību).
Prasme pielāgot šādus elementus:
spēļu noteikumus;
telpu izkārtojumu;
inventāru.
Prasme izmantot uzdevumu
analīzi vēlamajām prasmēm.
Prasme atkarībā no situācijas
izteikt atzinību/nopēlumu par
audzēkľu vēlamu/nevēlamu
uzvedību.
Prasme izdarīt novērojumus un
veidot reģistru par uzvedības
vadības plāna izpildi.
Prasme konsultēt audzēkľus un
palīdzēt viľiem pārľemt aizvien
piemērotāku uzvedību un izdarīt
piemērotāku izvēli.
Prasme izmantot piemērotus
alternatīvos un pastiprinošos
saziľas rīkus.

Prasme izmantot piemērotas
novērtēšanas metodes, lai noteiktu
audzēkľu sekmes.
Prasme piešķirt audzēknim
novērtējumu, kas atbilst tā
potenciālam un sekmēm.
Prasme novērtēt mācību
programmas piemērotību
individuālajām vajadzībām un
spējām.

Prasme novērtēt izmantoto
mācīšanas un atbalsta stratēģiju
efektivitāti.

Pielāgošanās teorija un tās
praktiskā izmantošana attiecībā
uz inventāru u.c.
Fiziskās piekļuves jautājumi.
Izglītojošas stratēģijas.
Pielāgošanas stratēģijas.
Pielāgotas spēles, noteikumi un
mācīšanas metodes.
Uzdevumu analīze.

Uzvedības problēmu cēloľu
noskaidrošana un izprašana.
Piemērotas uzvedības vadības
stratēģijas un teorijas (piemēram,
atzinības/nopēluma izteikšana,
pašrealizācija, pārliecība par sevi,
Helisona modelis u.c.).

Piemērotas saziľas stratēģijas
audzēkľiem ar SIV (piemēram,
Braila raksts, zīmju valoda,
pastiprinošie un citi saziľas rīki).

Daţādas novērtēšanas metodes.
Individuāli izstrādāta holistiskā
pieeja, lai novērtētu katra
audzēkľa sekmes.

Valsts sporta izglītības
standarti.
Mācību programmas
pielāgošanas stratēģijas.

Mācīšanas un atbalsta stratēģiju
novērtēšanas metodes un rīki
(piemēram, pāra palīgu
programma, uzvedības plāna
īstenošana, pielāgošanās videi,
noteikumiem, uzdevumiem u.c.).
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Sadarboties ar daţādiem
attiecīgiem speciālistiem.
Speciālistu palīgiiii, PSI
speciālisti, treneri, sporta
instruktori, indivīdiem ar
invaliditāti paredzētu
sporta organizāciju
administrācija

Sadarboties ar citām
personām, kuras rūpējas
par audzēkľiem ar SIV.
Vecāki/aizbildņi (juridiski
atbildīgi), valstiskās un
nevalstiskās organizācijas

Uzlabot profesionālās
iemaľas un zināšanas.
PSI/SI pedagogi

Rūpēties par audzēkľu,
kuriem ir SIV, tiesībām un
vajadzībām.
PSI/SI pedagogi

Prasme sadarboties ar citiem
speciālistiem, kuri īsteno SI/PSI.
Prasme sadarboties ar veselības
aprūpes un rehabilitācijas
speciālistiem (piemēram,
fizioterapeitu, darba terapeitu,
runas terapeitu, psihologu).
Prasme sadarboties ar sporta
organizācijām un attiecīgām
profesionālajām organizācijām,
kuras paredzētas indivīdiem ar
invaliditāti.
Prasme sadarboties ar audzēkľu,
kuriem ir SIV, vecākiem vai
aizbildľiem.
Prasme sadarboties ar
valstiskajām un nevalstiskajām
organizācijām (piemēram, bērnu
tiesību aizsardzības jomā).

Attiecīgo speciālistu nozīme
un viľu izmantotās pieejas attiecībā
uz PSI.
Izpratne par sadarbības un
komunikācijas aspektiem ar
atbalsta speciālistiem.
Darbs grupā.
Invalīdu sporta
organizācijas, ar kurām var veidot
sadarbību (piemēram, vietējie
sporta klubi u.c.).

Prasme noskaidrot profesionālās
izaugsmes vajadzības PSI jomā.
Prasme apľemties pastāvīgas
rūpes par profesionālo izaugsmi
(piemēram, lasīt profesionāla
rakstura publikācijas, apmeklēt
konferences (seminārus, darba
grupas), lai uzzinātu par
jaunumiem PSI jomā).
Prasme dalīties pieredzē ar citiem
PSI pedagogiem (piemēram, lai
uzzinātu paraugprakses piemērus,
utt.).
Prasme veikt pašnovērtēšanu.
Prasme rūpēties par to, lai
visiem audzēkľiem tiktu
nodrošināta vienlīdzīga SI.
Prasme rūpēties par audzēkľu,
kuriem ir SIV, tiesībām
iesaistīties SI/PSI (piemēram,
nodrošināt atbalsta
pakalpojumus, pielāgotu
inventāru).

Piemērotas profesionālās
izaugsmes iespējas.
Informācijas avoti (piemēram,
kvalifikācijas celšanas kursi,
asociācijas, organizācijas u.c.).

Vecāku/aizbildľu (juridiski
atbildīgu) nozīme un tiesības.
Izpratne par sadarbības un
komunikācijas aspektiem ar
vecākiem/aizbildľiem (juridiski
atbildīgiem), kuri sniedz atbalstu.
Darbs grupā.
Attiecīgo organizāciju noteikumi
un nozīme.

Pašnovērtēšanas rīki ar mērķi
noskaidrot, vai piemīt prasme
īstenot SI/PSI (piemēram, treniľu
nodarbību ierakstīšana video
formātā un analīze, rakstiski
ziľojumi u.c.).
Saistošie tiesību akti un attiecīgās
valsts un starptautiskās politikas
jomas.
Pakalpojumi invalīdiem,
pielāgotās fiziskās aktivitātes
(PFA) un invalīdu sporta centri.
Izglītības struktūras un
pakalpojumi.
Atbalstošas pieejas (stratēģiskas
priekšrocības, publikācijas u.c.).
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Priedai 3:
EUSAPA FUNKCIONĀLĀ DIAGRAMMA — REHABILITĀCIJA
GALVENĀ JOMA GALVENIE UZDEVUMI
A.1. Novērtēt pielāgoto
A. Plānošana
fizisko aktivitāšu (PFA)
programmas nozīmi un
pievienoto vērtību attiecībā
uz rehabilitācijas
programmas
daudzdisciplīnu raksturu.

A.2. Novērtēt
pacienta/klienta
funkcionālās
spējas/traucējumus, riska
faktorus, vajadzības un
potenciālu.

B. Izglītība un
informācija

GALVENĀS FUNKCIJAS
A.1.1. Noskaidrot, kādi ir PFA programmas obligātie
pienākumi attiecībā uz rehabilitācijas programmu, kurā
tā ietilpst.
A.1.2. Noskaidrot pašreiz izmantotās rehabilitācijas un
PFA programmas stiprās un vājās puses.
A.1.3. Noskaidrot, kādi resursi (telpu aprīkojums,
inventārs) ir pieejami un vajadzīgi, lai īstenotu PFA
programmu.
A.1.4. Sadarbībā ar rehabilitācijas speciālistu grupu
izstrādāt strukturētu pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmu.
A.1.5. Noskaidrot pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas īstermiľa un ilgtermiľa mērķus.
A.2.1. Izprast pacienta/klienta stāvokli un to, kādas
sekas tas atstājis uz funkcionālajām
spējām/traucējumiem, veselības stāvokli u.c.
faktoriem.
A.2.2. Izprast klīniskās izpētes datus (piemēram,
rentgenogrammas, gaitas analīzes datus,
kardiorespiratorās spējas pārbaudes u.c.) un
rehabilitācijas speciālistu slēdzienus un ieteikumus.
A.2.3. Novērtēt pacienta/klienta pašreizējo un
potenciālo funkcionēšanas līmeni.
A.2.4. Izprast, kā pacients/klients reaģē uz fiziskajām
aktivitātēm, noskaidrot un novērst iespējamās
kontrindikācijas, veselības apdraudējumus un riska
faktorus.

B.1. Izmantojot fiziskās
aktivitātes, izglītot
pacientu/klientu par viľa
funkcionālajām
spējām/traucējumiem un
piemītošo potenciālu.

B.1.1. Izglītot pacientu/klientu par viľa funkcionālajām
spējām/traucējumiem, reaģēšanu uz vingrojumiem,
iespējamiem veselības apdraudējumiem, riska
faktoriem un kontrindikācijām saistībā ar fiziskajām
aktivitātēm.
B.1.2. Izglītot pacientu/klientu par to, kā atpazīt un
novērst tādus simptomus, kuri var apdraudēt viľu
veselību, radīt traumas utt.
B.1.3. Rehabilitācijas procesā izglītot pacientu/klientu
par PFA programmu un tās priekšrocībām.
B.2. Nodrošināt visu
B.2.1. Informēt pacientu/klientu par fizisko aktivitāšu
vajadzīgo informāciju, lai
programmām, kuras pieejamas tuvējā apkaimē, un
panāktu, to, ka arī
ieguvumiem, ko fiziskās aktivitātes sniedz gan
turpmāk — pēc
īstermiľā, gan ilgtermiľā.
rehabilitācijas — tiek
B.2.2. Nodrošināt piekļuvi datu bāzei, kurā apkopota
piekopts aktīvs dzīvesveids. informācija par uzľēmumiem un tuvējā apkaimē
esošām organizācijām, lai panāktu, to, ka arī
turpmāk — pēc rehabilitācijas — tiek piekopts aktīvs
dzīvesveids.
B.2.3. Sniegt informāciju par tiesību aktiem, kuros
noteikts, kādas iespējamās priekšrocības attiecībā uz
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fiziskajām aktivitātēm un sportu pēc rehabilitācijas
nodrošina valsts, reģionālās un vietējās pārvaldes
iestādes.
C. Īstenošana

C.1. Īstenot individuāli
izstrādātu pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmu, kura
papildina citas
rehabilitācijas programmā
iekļautās disciplīnas.

D. Novērtēšana un D.1. Novērtēt pielāgoto
fizisko aktivitāšu
noteikšana
programmas efektivitāti
attiecībā uz rehabilitācijas
un pēcrehabilitācijas
procesu, kurā tā tiek
izmantota.
D.2. Novērtēt, kā
pacients/klients reaģē uz
fiziskajām aktivitātēm un
kādas ir viľa sekmes, un
pēc tam to salīdzināt ar
noteiktajiem mērķiem.

C.1.1. Sadarbībā ar daudzdisciplīnu speciālistu grupu
izstrādāt strukturētu un individuāli izstrādātu pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmu.
C.1.2. Veicināt un atvieglot iesaistīšanos, pēc
vajadzības izstrādājot pielāgotus norādījumus,
pamudinājumus, noteikumus un telpu izkārtojumu.
C.1.3. Ierosināt/iesākt fiziskās aktivitātes tuvākajā
apkaimē.
D.1.1. Uzraudzīt pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas ilgtermiľa rezultātus, kuri attiecas uz
veselības aprūpi.
D.1.2. Sadarbībā ar rehabilitācijas speciālistu grupu
noteikt pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas
efektivitāti attiecībā uz pacienta/klienta funkcionālajām
spējām.
D.2.1. Novērtēt un noteikt pacienta/klienta fizisko un
psiholoģisko veselību, kā arī viľa sekmes, un pēc
vajadzības novērst nepilnības.
D.2.2. Novērtēt pacienta/klienta apľēmību ievērot
pielāgoto fizisko aktivitāšu programmu un pēc
vajadzības novērst nepilnības.
D.2.3. Uzraudzīt un novērtēt reaģēšanu uz fiziskajām
aktivitātēm, lai nodrošinātu nekaitīgu un panākumiem
bagātu dalību.
D.2.4. Dokumentēt katra atsevišķa pacienta/klienta
sekmes un progresu saskaľā ar rehabilitācijas un PFA
programmas noteiktajiem mērķiem.
D.2.5. Noskaidrot rīkus, metodes u.c. paľēmienus, ar
kuriem pacients/klients var uzlabot savas funkcionālās
spējas gan ikdienas dzīvē, gan fiziskajās aktivitātēs.
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Priedai 4:
EUSAPA IEMAĽU, PRASMJU UN ZINĀŠANU DIAGRAMMA — REHABILITĀCIJA

IEMAĽAS
Darba efektivitātes
prasības

PRASMES
Nepieciešamās prasmes

A. Terapeitiskās
iemaľas

Ar pārbauţu, novērojumu u.c.
paľēmienu palīdzību noteikt un
novērtēt pacienta/klienta fizisko
aktivitāšu potenciālu, pēc tam
izveidot funkcionālo spēju
raksturojumu.
Izkopt prasmi īstenot pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmas tā,
lai nenodarītu kaitējumu, tostarp
regulāri veikt novērtēšanu,
izmantojot riska stratifikācijas un
programmu iepriekšēju
caurlūkošanu.

B. Pedagoģiskās
iemaľas

Izkopt mācīšanas, sagatavošanas
un trenēšanas prasmes
(didaktiskās prasmes), kuras
vajadzīgas, lai terapeitiskā vidē
īstenotu līdzsvarotu pieeju.
Izprast aktivitāšu, spēļu un sporta
pielāgošanas principus.
Prast pielāgot aktivitātes tā, lai tās
būtu piemērotas dalībnieku
funkcionālajam potenciālam.
Izkopt profesionālo prasmi iesākt
un efektīvi īstenot pielāgošanas
procesu.
Izkopt vadības stratēģijas, tostarp
plānošanas modeļa pieeju sporta
un fizisko aktivitāšu
nodrošināšanā personām ar redzes
vai dzirdes traucējumiem,
invaliditāti, garīgās veselības
traucējumiem u.c.
Izkopt tās prasmes, kuras ir
vajadzīgas, lai izstrādātu
stratēģisku vadības politiku un
integrētu pielāgoto fizisko
aktivitāšu programmas
rehabilitācijas procesā, kuram
piemīt daudzdisciplīnu raksturs.

D. Vadības iemaľas

ZINĀŠANAS
Nepieciešamās zināšanas
Izprast pacientam/klientam paredzēto vispārīgo
rekreācijas un sporta pielāgošanas modeli, tostarp
viľa individuālo raksturojumu, ar funkcionalitāti
saistītas implikācijas, specifiskās aktivitāšu
prasības un dalības mērķi.
Izprast un novērtēt savstarpējo saistību starp
indivīdu funkcionalitātes noteicošajiem
faktoriem.
Izprast un novērtēt veselības traucējumu ietekmi
uz indivīdu funkcionalitāti.
Izprast hronisku slimību, invaliditātes un
traucējumu patoloģiski fizioloģiskos cēloľus.
Izprast fizisko aktivitāšu ietekmi un riskus.
Pārzināt medikamentu iedarbību uz panākumiem
fizisko vingrinājumu jomā.
Izprast sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu
indikācijas un kontrindikācijas konkrētas indivīdu
grupas rehabilitācijas procesā.
Izprast programmu pilnveidošanas teorētiskos
pamatus.
Izkopt daudzpusīgas zināšanas par sportu, kāds
piemērots invalīdiem.
Izprast sporta inventāra piemērotību konkrēta
lietotāja vajadzībām.
Izprast galvenos faktorus, kuri ietekmē pielāgoto
aktivitāšu darbības procesu.

Izprast, kuras no daţādajām fizisko aktivitāšu un
sporta organizācijām, kas darbojas tuvējā
apkaimē, ir piemērotas tam pacientam/klientam,
kurš iesaistījies pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmā.
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Priedai 5:
EUSAPA FUNKCIONĀLĀ DIAGRAMMA — SPORTS
Galvenā joma
A. Plānošana

Galvenie uzdevumi
A.1. Izstrādāt un pielāgot
noteiktu sporta veidu
vingrinājumus un apmācības
programmas personām ar
invaliditāti.

A.2. Veikt pašreizējās
situācijas un pacienta
vēstures sākotnējo
novērtēšanu.

A.3. Izstrādāt un pielāgot
vingrinājumus un apmācības
programmas.

Galvenās funkcijas
A.1.1. Noskaidrot tādas organizācijas misiju, vīziju,
mērķus un uzdevumus, kura nodarbojas ar sporta un
rekreācijas iespēju nodrošināšanu daţādos apstākļos
personām ar invaliditāti (piemēram, iekļaujošas,
nodalītas vai apvienotas metodes, sporta nodarbības
sacensībām vai rekreācijai).
A.1.2. Noskaidrot, kāda ir vajadzīgā vide, informētības
pakāpe un nostāja, lai varētu sasniegt programmas
mērķus.
A.2.1. Izveidot visaptverošu pārskatu par pacienta
vēsturi, kas attiecas uz viľa turpmāko iesaistīšanos
sporta vai rekreācijas pasākumos (piemēram, slimības
vēsture, sasniegumi, sociālās un saziľas spējas u.c.).
A.2.2. Novērtēt indivīdu šādās jomās: ieinteresētība un
motivācija; ar sportu saistīti faktori (antropometriskie,
bioenerģētiskie, neiromuskulārie, psiholoģiskie,
funkcionālo spēju, klasificēšanas, saziľas).
A.2.3. Novērtēt indivīdam raksturīgos vides elementus
(piemēram, ekonomiskos aspektus, sporta un
rekreācijas iestādes, ārējos šķēršļus, ģimenes
apstākļus, atbalsta iespējas u.c.).
A.3.1. Vienoties par īstermiľa, vidēja termiľa un
ilgtermiľa mērķiem, pamatojoties uz stiprajām un
vājajām pusēm.
A.3.2. Noskaidrot resursus (piemēram, cilvēkresursus,
inventāru, finansējumu).
A.3.3. Izstrādāt tādu apmācības programmu, kurā
iekļauti šādi elementi: fiziskie, taktiskie, tehniskie un
psiholoģiskie.

B. Vadība

B.2. Administrēšana.

A.3.4. Vienoties par uzraudzīšanas procesu un grafiku.
B.1.1. Daudzdisciplīnu grupas darbības gaitā
apspriesties ar citiem speciālistiem.
B.1.2. Veidot komunikāciju ar darbiniekiem,
brīvprātīgajiem, sportistiem, ģimenēm, skolu,
organizācijām un plašsaziľas līdzekļiem.

B.3. Finanšu jautājumi.

B.2.1. Sagatavot ziľojumus.
B.2.2. Veikt iepriekšēju rezervēšanu.
B.2.3. Veidot saraksti un uzturēt to.

B.4. Cilvēkresursi.

B.3.1. Plānot budţetus.
B.3.2. Ieviest finanšu līdzekļu vākšanas stratēģiju.

B.1. Komunikācija un
sadarbība.
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B.4.1. Pieľemt darbā darbiniekus un veikt viľu
novērtēšanu.
B.4.2. Pieľemt darbā brīvprātīgos un veikt viľu
novērtēšanu.
C. Trenēšana un
apmācīšana

C.1. Pielāgot trenēšanas
stratēģijas.

C.1.1. Pielāgot trenēšanas stratēģijas atbilstīgi katra
indivīda vajadzībām.
C.1.2. Pielāgot trenēšanas metodes.
C.1.3. Plānot komunikācijas stratēģijas.
C.1.4. Plānot uzvedības stratēģijas.

D.
Uzraudzīšana

D.1. Novērtēt ietekmi un
koriģēt pielāgoto plānu.

D.1.1. Regulāri pārbaudīt, vai tiek sasniegti
nospraustie mērķi (saskaľā ar plānu).
D.1.2. Saskaľā ar plānu no jauna novērtēt individuālās
un sociālās stiprās un vājās puses.
D.1.3. Noskaidrot cēloľus nepilnīgai vai pārmērīgai
mērķu sasniegšanai.
D.1.4. No jauna vienoties par īstermiľa, vidēja termiľa
un ilgtermiľa mērķiem, pamatojoties uz stiprajām un
vājajām pusēm.
D.1.5. No jauna noskaidrot resursus (piemēram,
cilvēkresursus, inventāru, finansējumu u.c.).
D.1.6. No jauna izstrādāt tādu apmācības programmu,
kurā iekļauti šādi elementi: fiziskie, taktiskie, tehniskie
un psiholoģiskie.

E. Pielāgotā
sporta
pilnveidošana

E.1. Atbalstošas pieejas.

E.1.1. Veicināt pielāgotu sportu.
E.1.2. Veikt lobēšanu nolūkā īstenot tiesības.
E.1.3. Rūpēties par PFA noteiktajiem standartiem,
tostarp par vajadzību pēc speciālistiem.

E.2. Mūţizglītība.
E.2.1. Noskaidrot personīgās profesionālās izaugsmes
vajadzības.
E.2.2. Apľemties pastāvīgi rūpēties par profesionālo
izaugsmi (piemēram, lasīt publikācijas, apmeklēt
seminārus utt.).
E.2.3. Veidot sadarbības tīklus.
E.2.4. Veikt pašnovērtēšanu.
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Priedai 6:
EUSAPA IEMAĽU, PRASMJU UN ZINĀŠANU DIAGRAMMA — SPORTS

IEMAĽAS
Darba efektivitātes prasības
Izstrādāt un pielāgot noteiktu
sporta veidu vingrinājumus un
apmācības programmas personām
ar invaliditāti un/vai speciālajām
vajadzībām.

PRASMES
Nepieciešamās prasmes
Prasme izstrādāt piemērotu
programmu.

ZINĀŠANAS
Zināšanas, kādas indivīdam jāapgūst,
lai to īstenotu




Prasme komunicēt piemērotā vidē.
Prasme pielāgoties piemērotā vidē.









Veikt pašreizējās situācijas un
pacienta vēstures sākotnējo
novērtēšanu.

Prasme izmantot konkrētus
novērtēšanas instrumentus.
Prasme analizēt un skaidrot datus,
pamatojoties uz teorētiskajām
zināšanām.

Izstrādāt un pielāgot vingrinājumus
un apmācības programmas.

Prasme apsvērt un novērtēt piekļuves
iespējas ar sportu saistītos apstākļos.
Prasme noskaidrot resursus.
Prasme pielāgot un izmantot
piemērotu inventāru.
Prasme izmantot sporta apmācības
teorijas principus.

Komunikācija un sadarbība.

Prasme nospraust īstenojamus
mērķus.
Prasme komunicēt ar attiecīgiem
atbalsta sadarbības tīkliem.
Prasme efektīvi komunicēt ar
dalībniekiem un mērķa grupām.










Programmas misija, vīzija, mērķi
un uzdevumi.
Personas ar invaliditāti un/vai
speciālajām vajadzībām attiecībā
uz sportu (vingrinājumiem un
apmācību).
Piemērotas sporta iespējas un
apstākļi personām ar speciālajām
vajadzībām.
Sporta zinātne.
Sporta apmācības teorija.
Zināšanas par sportu un saistītiem
jautājumiem.
Noteikumi un klasificēšana.
Juridiska rakstura un ētikas
jautājumi.
Pielāgošanās vispārīgie principi.
Protokoli, pārbauţu mērījumi,
vairāki jautājumu kopumi,
biogrāfiskā informācija,
iztaujāšanas metodes.
Piekļuves iespējas.

Sporta zinātne.
Sporta apmācības teorija.
Zināšanas par sportu un saistītiem
jautājumiem.
Noteikumi un klasificēšana.

 Vispārīgas komunikācijas
stratēģijas.

 Pēc vajadzības arī alternatīvas
komunikācijas metodes.

Prasme noskaidrot un izraudzīties
piemērotākās stratēģijas
komunikācijai ar nozīmīgām
personām vai sadarbības tīkliem.
Administrēšana.

Prasme veikt administratīvus
uzdevumus.

 Administrēšanas pamata sistēmas.
 Valoda un informācijas
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tehnoloģijas.

Finanšu jautājumi.

Prasme sakārtot informāciju un
iedalīt to svarīguma pakāpēs.

 Sagatavot ziľojumus.

Prasme efektīvi pārvaldīt finanšu
līdzekļus.

 Grāmatvedības pamati.

Prasme piesaistīt attiecīgu
finansējumu.
Cilvēkresursi.

Pielāgot trenēšanas stratēģijas.

Prasme vadīt cilvēku darbu.



Prasme pieľemt darbā un novērtēt
gan darbiniekus, gan brīvprātīgos.
Prasme izmantot piemērotas
trenēšanas metodes.



Prasme veidot komunikāciju.
Prasme aktīvi līdzdarboties vidē, kur
notiek trenēšana, piemēram,
mijiedarbojoties, sadarbojoties,
veidojot saliedētību un atbalstot
mācīšanās procesu.
Novērtēt ietekmi un koriģēt
pielāgoto plānu.

Prasme izmantot konkrētus
novērtēšanas instrumentus.







Motivēšanas, problēmu
risināšanas un vadības stratēģijas.
Darbā pieľemšanas procesa
principi.
Trenēšanas stratēģijas.
Trenēšanas metodes.
Vispārīgas komunikācijas
stratēģijas.
Pēc vajadzības arī alternatīvas
komunikācijas metodes.
Pienācīgas zināšanas par sporta
zinātni.



Protokoli, novērošanas metodes,
pārbauţu mērījumi, vairāki
jautājumu kopumi, biogrāfiskā
informācija, iztaujāšanas metodes
u.c.



Saistošie tiesību akti vietējā,
valsts un starptautiskā līmenī.
Atbalsta pakalpojumi.
Mārketings.

Prasme praktiski izskaidrot, no jauna
novērtēt un koriģēt pielāgoto plānu.
Prasme veikt pašrefleksiju.
Atbalstošas pieejas.

Prasme veidot komunikāciju un
dibināt sadarbības tīklus.
Prasme radīt iespējas veidot
pārliecību par sevi.

Mūţizglītība.
Prasme efektīvi pārvaldīt laiku.
Prasme pārľemt jaunas tendences un
tām pielāgoties.





Izglītības/ profesionālās
izaugsmes iespējas.



Piekļuve piemērotiem resursiem
un to novērtēšana.

Prasme noskaidrot personīgās
profesionālās izaugsmes vajadzības.
Prasme aktīvi līdzdarboties citu
attiecīgo speciālistu lokā.
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Priedai 7:
Eiropas maģistra programmas pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs (EMMAPA 2) pamata
struktūra
Šī ir divu gadu maģistra studiju programma, kuru kopīgi īsteno četras universitātes Beļģijā,
Čehijā, Īrijā un Norvēģijā. Programmas pamatā ir princips specializēties kādā no trim
profesionālajiem novirzieniem: a) pielāgotās fiziskās aktivitātes; b) PFA un sporta vadība;
c) PFA un aktīvs dzīvesveids. Pirmajā mācību gadā studenti apgūst galvenokārt teorētiskas
zināšanas Lēvenas Katoļu universitātē, bet otrajā mācību gadā viľi dodas uz kādu no trim
sadarbības universitātēm, lai tur apgūtu padziļinātas praktiskās zināšanas.
Turpmāk redzamajā tabulā ir atspoguļota EMMAPA 2 studiju programmas pamata struktūra,
kura izstrādāta, apsprieţoties ar prof. Īvu Vanlandevijku (Yves Vanlandewijck) un izmantojot
viľa materiālus.

1. gads
1. semestris
33 kredītpunkti
Saľemti
Lēvenas Katoļu
universitātē

1. gads
2. semestris
30 kredītpunkti
Saľemti
Lēvenas Katoļu
universitātē

Darbības pētījums (3 kr. p.)
PFA:
starptautiskās
perspektīvas
(3 kr. p.)
Invaliditāte un sabiedrība (2 kr. p.)
Invalīdu
sporta
perspektīvas (1 kr. p.)

starptautiskās

Invaliditātes modeļi un klasificēšana
(4 kr. p.)
Invaliditātes studijas (1 kr. p.)
Klasificēšana (3 kr. p.)

PFA holistiskā pieeja I (8 kr. p.)
- Biomehānika
- Fiziskās aktivitātes, fiziskā kultūra un
vingrinājumu risks
- Vingrinājumu pārvaldība hronisku
slimību un invaliditātes gadījumā

PFA holistiskā pieeja II (8 kr. p.)
- PFA psiholoģiskie aspekti
- Sociālās kultūras teorijas
- Sporta pedagoģija attiecībā uz pielāgoto
sporta izglītību

Ievada kurss visiem studentiem
(12. kr. p.)
- Fizisko aktivitāšu pielāgošanas
principi (3. kr. p.)
- PFA ievada kurss (3. kr. p.)
- Sporta vadības ievada kurss (3. kr. p.)
- Aktīva dzīvesveida ievada kurss
(3. kr. p.)

Atsevišķi
specializācijas
novirzieni
(6 kr. p.)
Studenti izvēlas kādu no trim novirzieniem
- PFA padziļinātais kurss (6 kr. p.)
- Sporta vadības padziļinātais kurss
(6 kr. p.)
- Aktīva dzīvesveida padziļinātais kurss
(6 kr. p.)

Literatūras apskats (4 kr. p.)
Disciplinārie novirzieni (8 kr. p.)
Studenti izvēlas kādu no trim novirzieniem
Biomehānika un vingrinājumu fizioloģija attiecībā uz PFA (8 kr. p.)
Kustību kontrole un fizioloģija attiecībā uz PFA (8 kr. p.)
Nozares pedagoģijas un sociālās kultūras teorijas (8 kr. p.)

2. gads
60 kredītpunkti
Saľemti no
EMMAPA 2

Mācību prakse konkrētajā profesionālajā novirzienā (15 kr. p.)
Studenti izvēlas kādu no trim novirzieniem
Praktiskā apmācība un staţēšanās PFA jomā
Praktiskā apmācība un staţēšanās sporta vadības jomā
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projekta
sadarbības
partneriem

Praktiskā apmācība un staţēšanās aktīva dzīvesveida jomā
Izvēles kursi saistībā ar pētījumu metodoloģiju (6 kr. p.)
Akadēmiskās disciplīnas novirziena izvēle. Studenti izvēlas kādu no sešiem moduļiem
(6 kr. p.)
Biomehānikas padziļinātais kurss; vingrinājumu fizioloģija; kustību apguve; psiholoģija;
socioloģija; pedagoģija saistībā ar PFA
Maģistra darbs (30 kr. p.)

PFA īpašās tematikas kurss (3. kr. p.)

i

Pielāgotā sporta izglītība (PSI) —
Individuālais izglītības plāns (IIP) —
iii
Speciālistu palīgi —
ii

108

