
 

 

 

 

Starptautiskās Handbola federācijas projekts “Handbols skolā” 

 

Latvijas Handbola federācija sadarbībā ar Starptautisko Handbola federāciju no 2013. gada 
14. līdz 16. janvārim Rīgā; no 2013. gada 18. līdz 20. janvārim Ludzā un no 2013. gada 22. 
līdz 24. janvārim Dobelē rīkos trīs atsevišķus kvalifikācijas celšanas bezmaksas kursus 
skolotājiem un treneriem „Handbola mācīšana un mācīšanās” (maksimālais dalībnieku skaits 
katrā pilsetā – 40). Teorētiskās un praktiskās nodarbības vadīs IHF lektors-eksperts Luisa 
Estriga no Portugāles. Nodarbības notiks angļu valodā ar individuālo tulkošanu latviešu 
valoda. Katrs dalībnieks saņems mācību literatūru un bumbas handbola apmācībai. 
Praktiskajās nodarbībās jāierodas sporta apģērbā un sporta apavos. Kursa noslēgumā katrs 
no dalībniekiem saņems sertifikātu par kvalifikācijas paaugstināšanu (22 stundas). 
Dalībai kursos lūdzam pieteikties pa e-pastu: info@handball.lv , vai tieši vietējiem 
organizatoriem. 
 

  
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā, Brīvības 333, Rīgā 
Kontakts: Renārs Līcis, mob.: 29107103, e-pasts: renarslicis@inbox.lv 
 

14. janvārī 

09:00-10:00 Iepazīšanās, kursa saturs, handbola vēsture, handbola noteikumi un būtība. 
10:00-11:00 Kontakta spēles – handbola mācīšanas un mācīšanās process; lēmumu pieņemšana un 
izglītojamā taktiskās zināšanas; radošs piegājiens handbola spēles mācīšanas un mācīšanās procesā. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:15-13:15 Handbola mācīšanas modeļa izveide (sākumskolas līdz vidusskolas skolēniem vecumā 
no 8 līdz 17 gadiem); kā pārvarēt handbola mācīšanas ierobežojumus skolās. 
13:15-14:00 Pārtraukums 
14:00-15:00 Pamata (pirmais) mācību līmenis (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
15:00-16:00 Modificētās spēles, mazās spēles un taktiskās spēles. 
16:00-16:30 Kafijas pauze. 
16:30-18:00 Vispārējie novērojumi un novērtēšanas problēmas; ietekme iesaistīšana uz mācīšanos 
un mācīšanu. 
 

15. janvārī 

09:00-10:00 Ievada (otrais) spēlēšanas mācību līmenis (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
10:00-11:00 Modificēta spēle, uzdevumu izstrāde un instruktāžas jautājumi. 
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11:00-11:30 Kafijas pauze. 
11:30-13:30 Praktiskā apmācība (pamata/ievada līmenis). 
13:30-14:15 Pārtraukums. 
14:15-16:45 Spēļu situāciju videoierakstu izvērtējums skolu kontekstā; grupu darbs: spēles problēmu 
noteikšana, mācību modeļa izvēle un mācību plāna izstrāde. 
16:45-18:00 Individuāls praktiskais novērtējums. 
 

16. janvārī 

09:00-10:00 No starpposma līdz uzlabotam spēles līmenim (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
10:00-11:00 Modificēta spēle, oficiāla spēle, uzdevumu izstrāde un instruktāžas jautājumi. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:15-13:15 Praktiskā apmācība (starpposmu līmenis). 
13:15-14:00 Pārtraukums 
14:00-15:00 Sporta izglītības modelis un tā potenciālais ieguldījums nozīmīgu mācību rezultātu 
sasniegšanā, izglītojamo ieinteresētība un iesaiste handbolā. 
15:00-16:00 Individuāls teorētiskais novērtējums. 
16:00-16:30 Kafijas pauze. 
16:30-17:30 Novērtēšana, kursa noslēgums un apliecību izsniegšana. 
 

Ludzas 2. vidusskolā, P. Miglinīka 34, Ludzā 
Kontakts: Elēna Fjodorova, mob. 26457564, e-pasts: ludzas.sports@apollo.lv 
 

18. janvārī 

09:00-10:00 Iepazīšanās, kursa saturs, handbola vēsture, handbola noteikumi un būtība. 
10:00-11:00 Kontakta spēles – handbola mācīšanas un mācīšanās process; lēmumu pieņemšana un 
izglītojamā taktiskās zināšanas; radošs piegājiens handbola spēles mācīšanas un mācīšanās procesā. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:15-13:15 Handbola mācīšanas modeļa izveide (sākumskolas līdz vidusskolas skolēniem vecumā 
no 8 līdz 17 gadiem); kā pārvarēt handbola mācīšanas ierobežojumus skolās. 
13:15-14:00 Pārtraukums 
14:00-15:00 Pamata (pirmais) mācību līmenis (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
15:00-16:00 Modificētās spēles, mazās spēles un taktiskās spēles. 
16:00-16:30 Kafijas pauze. 
16:30-18:00 Vispārējie novērojumi un novērtēšanas problēmas; ietekme iesaistīšana uz mācīšanos 
un mācīšanu. 
 

19. janvārī 

09:00-10:00 Ievada (otrais) spēlēšanas mācību līmenis (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
10:00-11:00 Modificēta spēle, uzdevumu izstrāde un instruktāžas jautājumi. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:15-13:15 Praktiskā apmācība (pamata/ievada līmenis). 
13:15-14:00 Pārtraukums. 
14:00-16:30 Spēļu situāciju videoierakstu izvērtējums skolu kontekstā; grupu darbs: spēles problēmu 
noteikšana, mācību modeļa izvēle un mācību plāna izstrāde. 
16:30-16:45 Kafijas pauze. 
16:45-18:15 Individuāls praktiskais novērtējums. 
 

20. janvārī 

09:00-10:00 No starpposma līdz uzlabotam spēles līmenim (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
10:00-11:00 Modificēta spēle, oficiāla spēle, uzdevumu izstrāde un instruktāžas jautājumi. 
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11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:15-13:15 Praktiskā apmācība (starpposmu līmenis). 
13:15-14:00 Pārtraukums 
14:00-15:00 Sporta izglītības modelis un tā potenciālais ieguldījums nozīmīgu mācību rezultātu 
sasniegšanā, izglītojamo ieinteresētība un iesaiste handbolā. 
15:00-16:00 Individuāls teorētiskais novērtējums. 
16:00-16:30 Kafijas pauze. 
16:30-17:30 Novērtēšana, kursa noslēgums un apliecību izsniegšana. 
 

Dobeles novada domē, Brīvības 15, Dobelē (teorētiskās nodarbības), 
Dobeles pilsētas sporta hallē un Dobele sporta skolā (praktiskās nodarbības) 
Kontakts: Vera Eriksone, mob. 25488433, e-pasts: eriksone@inbox.lv 
 

22. janvārī 

09:00-10:00 Iepazīšanās, kursa saturs, handbola vēsture, handbola noteikumi un būtība. 
10:00-11:00 Kontakta spēles – handbola mācīšanas un mācīšanās process; lēmumu pieņemšana un 
izglītojamā taktiskās zināšanas; radošs piegājiens handbola spēles mācīšanas un mācīšanās procesā. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:15-13:15 Handbola mācīšanas modeļa izveide (sākumskolas līdz vidusskolas skolēniem vecumā 
no 8 līdz 17 gadiem); kā pārvarēt handbola mācīšanas ierobežojumus skolās. 
13:15-14:00 Pārtraukums 
14:00-15:00 Pamata (pirmais) mācību līmenis (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
15:00-16:00 Modificētās spēles, mazās spēles un taktiskās spēles. 
16:00-16:30 Kafijas pauze. 
16:30-18:00 Vispārējie novērojumi un novērtēšanas problēmas; ietekme iesaistīšana uz mācīšanos 
un mācīšanu. 
 
23. janvārī 

09:00-10:00 Ievada (otrais) spēlēšanas mācību līmenis (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
10:00-11:00 Modificēta spēle, uzdevumu izstrāde un instruktāžas jautājumi. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:30-13:30 Praktiskā apmācība (pamata/ievada līmenis). 
13:30-14:15 Pārtraukums. 
14:15-16:45 Spēļu situāciju videoierakstu izvērtējums skolu kontekstā; grupu darbs: spēles problēmu 
noteikšana, mācību modeļa izvēle un mācību plāna izstrāde. 
16:45-17:00 Kafijas pauze. 
17:15-18:45 Individuāls praktiskais novērtējums. 
 
24. janvārī 

09:00-10:00 No starpposma līdz uzlabotam spēles līmenim (izglītojamo grūtības, mācību modelis). 
10:00-11:00 Modificēta spēle, oficiāla spēle, uzdevumu izstrāde un instruktāžas jautājumi. 
11:00-11:15 Kafijas pauze. 
11:30-13:30 Praktiskā apmācība (starpposmu līmenis). 
13:30-14:15 Pārtraukums 
14:15-15:15 Sporta izglītības modelis un tā potenciālais ieguldījums nozīmīgu mācību rezultātu 
sasniegšanā, izglītojamo ieinteresētība un iesaiste handbolā. 
15:15-16:15 Individuāls teorētiskais novērtējums. 
16:15-16:45 Kafijas pauze. 
16:45-17:45 Novērtēšana, kursa noslēgums un apliecību izsniegšana. 
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