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Ievads 
 

Izglītība būtiski nosaka sabiedrības attīstības perspektīvu, tautas vietu un nozīmi 
pasaules kultūrtautu saimē. Latviešu likteņgaitās izglītība ir stiprinājusi nācijas apziņu, bijusi 
tās izveides, pastāvēšanas un virzības izšķirīgs nosacījums. 

Latvijas uzplaukums, ieiešana un nostiprināšanās attīstīto valstu kopībā nav domājama 
bez nacionālās izglītības prakses un teorijas nepārtrauktas pilnveides. 

Latvijai attīstoties un iekļaujoties Eiropas un pasaules apritē, notiek nepārtraukts 
pārmaiņu process visās cilvēkdarbības jomās, kā arī pāreja uz tirgus ekonomiku. Pārmaiņas 
ir sākušās un arvien vēl turpinās arī izglītībā. Valstiskās neatkarības atgūšana, 
sociālekonomiskās formācijas nomaiņa radīja priekšnoteikumus sociālo, izglītības un tātad 
arī pedagoģisko paradigmu maiņai. Mainījās vērtību dominantes. Tas skar arī izglītību. 
Globalizācijas un integrācijas procesi pasaulē ietekmē pārmaiņas izglītības vidē, kas tiešā 
mērā ir skārušas arī Latviju. 

Mūsdienās arvien lielāka nozīme ir izglītībai, bez tās nevar konkurēt darba tirgū un arī 
citās dzīves jomās. Ne tikai izglītības pakāpei, bet arī cilvēka personības īpašībām, kuras 
attīsta izglītojoties, ir liela nozīme. Neatsverama loma ir individuālam radošumam, spējai 
elastīgi, pielāgoties jebkurai situācijai, spējai radīt jaunas, konkurētspējīgas idejas. 

Izglītības pamatuzdevums ir brīvas un drošas personības veidošana, sabiedrības un 
katra atbildīga attieksme pret sevi, saviem līdzcilvēkiem, savu valsti un augstākajām 
cilvēciskajām un morālajām vērtībām. Izglītības pamatuzdevuma realizēšanā mācību 
procesam jābūt tādam, lai saistītu mācības ar dzīvi, integrētu mācību priekšmetus dzīvei 
nepieciešamo prasmju pilnveidei. 

Mācību procesam jāiegūst jaunas iezīmes : 
� centrā jābūt izglītojamajam; 
� jāorientējas uz praktisko darbību, teorētisko zināšanu saistīšanu ar praksi, 

dzīvi. 
Latviešu pedagogs D.Ozoliņš akcentē :„Tā kā skola ir praktiski vienīgā valsts 

institūcija, kura aktīvi, valstiski mērķtiecīgi vadīta iedarbojas uz jauno paaudzi un izglīto to, 
tad visam izglītības procesam ir jābūt vērstam uz nākotnes vajadzībām, uz mobila, 
nepārtraukti mainīties spējīga cilvēka veidošanu” [139]. Daudzās Eiropas valstīs tiek uzsvērts, 
ka izglītībai ir būtiska nozīme jauno cilvēku līdzdalībai sabiedrības attīstības, demokrātijas, 
pilsoniskajos un ekonomiskajos procesos. Līdz ar to izglītībai ir svarīga loma ne tikai 
indivīda, bet arī valsts sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. 
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Izglītības likumā ir teikts, ka jau pirmsskolas izglītības uzdevums ir: 
� sekmēt bērna individualitātes veidošanos; 
� veicināt bērna garīgo, fizisko, sociālo attīstību; 
� rosināt bērna iniciatīvu, zinātkāri, patstāvību un radošas darbības spējas; 
� veicināt bērna veselības nostiprināšanu,  

bet skolas uzdevums ir „(..)radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas, fiziski attīstītas, 
patriotiskas personības veidošanai, sagatavot skolēnu nepārtrauktai izglītības turpināšanai, 
profesijas apguvei, patstāvīgai sabiedriski politiskās dzīves un vērtību orientācijai” [69]. 
Izglītības attīstības koncepcijā 2006.-2010.gadam ir definēts izglītības mērķis, kura pamatā ir 
„(..)radīt ikvienam cilvēkam iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu un atbildīgu 
radošu personību” [142]. No tā izriet, ka radoša personība ir viens no mūsdienu izglītības 
pamatmērķiem, savukārt viens no pamatizglītības uzdevumiem ir nodrošināt apstākļus un dot 
iespēju katram izglītojamam kā personībai uzkrāt radošas darbības pieredzi. Radošums ir 
nepieciešams gan satura atlasē un piedāvājumā, gan piemērotas metodoloģijas atlasē, izveidē 
un aprobācijā, labvēlīgas pedagoģiskās vides nodrošinājumā, saskarsmē. Bez radošuma nav 
domājama arī visas sabiedrības izglītošana, lai tā spētu dzīvot mūsdienu mainīgajos apstākļos. 

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas izglītības sistēmā ir notikušas daudz pārmaiņu. 
Radošuma nozīme un akcentēšana ir viena no pozitīvākajām izmaiņām pēdējo gadu laikā. 
Izglītības attīstības koncepcija 2006.-2010.gadam nosaka, ka pārmaiņas izglītībā ir balstāmas 
uz sakārtotību un radošu attieksmi. Mūsdienās radošums ir kā neatkarīga, nestandartveida 
domāšana, kas ļauj noteiktu lietu, parādību, procesu ieraudzīt jaunā gaismā, jaunā aspektā. Tā 
ir domāšana, kas ir brīva no dažādiem priekšrakstiem, instrukcijām. Tā ir sava veida 
uzdrīkstēšanās [142]. 

Izglītības sistēmas pārmaiņas skar ne tikai Latviju. Pasaules valstīs izglītība tiek 
uzskatīta par galveno līdzekli, lai varētu veikt būtiski svarīgu uzdevumu – sagatavot jauniešus 
dzīvei, lai viņi prastu uzņemties atbildību, saprastu daudzkultūru vidi un dzīvi tajā, 
mērķtiecīgi prognozētu savu darbību un karjeru ekonomiski neatkarīgai dzīvei, lai viņi būtu 
sagatavoti dzīvei uz zināšanām un radošumu balstītā sabiedrībā. 

Pedagogam jārada audzēkņos pētīšanas, atklāšanas, atziņas rašanas prieks. Skolai 
jābūt spējīgai nodrošināt katra skolēna pašattīstību. Skolas prioritāte – attīstošas mācības un 
izglītošana radošai darbībai. Izzinošā, intelektuālā aktivitāte attīstās radošā darbībā, tāpēc 
notiek personības dinamiska attīstība. 

Vissvarīgākā skolas funkcija ir veidot plašu zināšanu pamatu, sniegt visu, kas 
nepieciešams, lai aptvertu lietu būtību, spētu saprast un radīt. Šis ir arī galvenais faktors, 
pielāgojoties ekonomiskajai un darba tirgus situācijai [ 108]. 

Šodienas skolēniem jāapgūst pamatīgas zināšanas, attieksmes un prasmes, jāiegūst 
gatavība dzīves darbībai, kāda nepieciešama 21.gadsimta cilvēkam. Gatavības komponenti ir 
patstāvība, atbildība, darbības pieredze un sociālā pieredze. 

UNESCO Starptautiskās komisijas ziņojumā izvirzītas galvenās prasības izglītībai 
21.gadsimtā : 

� mācīšanās zināt; 
� mācīšanās darīt; 
� mācīšanās sadarboties; 
� mācīšanās būt ( personībai) [109]. 

 Helsinku Universitātes profesors J.Koski [178]  dažus gadus vēlāk pievieno piekto 
pamatnostādni: mācīšanās prast izvēlēties. 

Pašreizējos apstākļos jaunā cilvēka veidošanās ir daudz sarežģītāka nekā pirms desmit 
gadiem. Lielā informācijas plūsma, konkurence darba tirgū, daudzveidīgās izvēles iespējas 
skolu uzdevumu – sagatavot skolēnu dzīvei sabiedrībā – padara grūtāku. 
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Vairāk nekā jebkad agrāk pašreiz jauniem cilvēkiem jāprot risināt sarežģītas 
problēmas, izvērtēt apstākļus, apsvērt alternatīvus viedokļus un pieņemt pārdomātus 
lēmumus. Tāpēc izglītības saturā un metodēs vērojama tendence aktualizēt cilvēka apziņai 
raksturīgāko darbību – domāšanu. Spēja domāt ir jākopj, jāveicina, jāvingrina, radot tai 
atbilstošu mācību vidi. 

UNESCO Starptautiskās komisijas ziņojumā noteikts, ka ikvienas mācību iestādes 
mērķis ir radīt tādus apstākļus, kas veicinātu to vērtību, attieksmju un prasmju attīstību, kas 
nepieciešama humānas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības radīšanai un uzturēšanai : 

1) lai tās personības, kas veido šo sabiedrību, ir kritiski domājoši un sociāli atbildīgi 
indivīdi, kas spēj un vēlas lemt gan paši par sevi, gan par sabiedrībai un valstij nozīmīgiem 
jautājumiem un prot veiksmīgi piedalīties modernajā tirgus saimniecībā un darboties politikā; 

2) būtiski nostiprināt skolēnu paradumu formulēt savu personisko viedokli, 
pamatojoties uz zināšanām, loģiskiem spriedumiem, kā arī uz ētikas rakstura problēmām; 

3) lai izglītojamais saņemtu pietiekamas zināšanas un pieredzi, lai varētu izdarīt 
pamatotu un pārdomātu turpmākās izglītības un darba izvēli, lai iemācītos izmantot savas 
zināšanas kā līdzekli[109]. 

Mācību rezultāti lielā mērā atkarīgi ne tikai no zinātniski pamatotiem mācību mērķu 
un satura, bet arī no mācību metožu pilnveides, ko sekmē atklājumi pedagoģijas zinātnē un 
psiholoģijā. 

Metodes izglītībā kā līdzeklis nodrošina mācīšanos, analizēšanu, domāšanu, 
iegaumēšanu, hipotēžu izvirzīšanu, problēmu saredzēšanu un risināšanu, kritisko domāšanu, 
lēmumu pieņemšanu. Metodēm jāveicina personas „Es” vispusīga attīstība, t.i., fiziskā, garīgā, 
intelektuālā, sociālā, morālā, politiskā un tikumiskā apziņa[144]. 

Mācību metožu skaits nepārtraukti aug, parādās arvien jaunas metodes. Pedagoģijā pie 
mācību metožu pilnveides strādājuši ievērojami  Krievijas didaktiķi – N.Sorokins, 
M.Skatkins, T.Iļjina, S.Baranovs, J.Babanskis. Didaktiķu piedāvātās metodes uzsver skolotāja 
darbību, kuras laikā skolēns galvenokārt ir pasīvs, tāpēc šīs mācību metodes nenodrošina 
iespēju skolēnam izmantot savas zināšanas radoši [19;169;202;204;226 ]. 

Tagad jebkura mācību priekšmeta skolotājam ir jāstrādā tā, lai „skolēni gūst radošas 
darbības un daudzveidīgas pašizpausmes pieredzi. Radošās spējas attīstās, meklējot un atrodot 
risinājumus praktiskām problēmām, atklājot kopsakarības, pētot pasauli, sevi un citus 
cilvēkus. Tās ir cieši saistītas ar atjautību, iztēli, fantāziju. Emocionālā pašizpausme, ideju 
ģenerēšana, mākslinieciskā jaunrade, fiziskā pašizpausme dejā un sportā – tie ir nozīmīgākie 
radošās pašizpausmes pieredzes ieguves veidi izglītošanās procesā”[188]. 

Šodienas izglītības mērķi liek izvēlēties aktīvu izziņas procesu veicinošas metodes, 
kas attīsta gan prasmes mācīties, gan radoši izmantot zināšanas, gan arī prasmes sevi novērtēt 
un kontrolēt, sadarboties ar citiem, iecietīgi izturēties pret atšķirīgu viedokli. Šos uzdevumus 
palīdz īstenot interaktīvās metodes. 

Mūsdienās ļoti daudz runā par interaktīvo mācību metožu ieviešanu skolas darbā. 
Interaktīvās mācību metodes ir būtiskas izglītības mērķu īstenošanai, jo izglītojamie: 

� kļūst aktīvi mācību procesa dalībnieki, pie tam iespējams iesaistīt visus izglītojamos 
neatkarīgi no viņu spējām un sekmju līmeņa; 

� mācās paši atrisināt nopietnus rezultātus vai problēmas; 
� mācās veidot attiecības ar biedriem; 
� izzina savas stiprās un vājās puses, attīsta pašapziņu un objektīvu 

pašnovērtējumu[164]. 
Pastāv uzskats, ka radošuma veidošanās var notikt tikai tādu mācību priekšmetu 

nodarbībās kā valodas mācība, literatūra, mājturība, mūzika un vizuālā māksla, bet šis uzskats 
ir maldīgs. Kur tad paliek eksperimenti ķīmijā, fizikā un bioloģijā, radošie uzdevumi 
matemātikā un jaunrade citos mācību priekšmetos? 
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Radošie ieskati un sasniegumi ir attīstījusi cilvēces kultūru humanitārās un eksaktās 
zinātnēs, tehnoloģijās, filozofijā, mākslā. Zinātnes vēsture, kas patiesi ir būtisks process, ir 
nepārtraukts pieņēmumu un pieņemto ideju pārvērtēšanas process. Tas ir process, kurā rodas 
jaunas izpratnes , informācija, izaicinājumi un eksistējošo zināšanu papildināšana. Šis ir avots, 
kur zinātne smeļ intelektuālo un radošo impulsu. Tā rūpes ir ne tikai fakti, bet šķietami fakti, 
ne tikai novērošana, bet arī izskaidrošana, interpretācija un nozīmes atrašana. Zinātnisko 
pētījumu un analīžu procesi pieder pie augstākā līmeņa radošās darbības un izpratnes. 
Atklājums zinātnē ne vienmēr ir stingri loģisks. Tas bieži rodas no neparedzētiem iztēles 
lēcieniem, no pēkšņiem apgaismības brīžiem, kuros zinātnieks „saķer” atbildi uz jautājumiem 
un pēc tam sāk to izklāstīt ar aprēķiniem. Šī patiesība attiecas arī uz bērniem, kurus varētu 
salīdzināt ar pieredzējušiem zinātniekiem, kad tie ir kāda darba sākuma stadijā[160]. 

Pedagoģiskās prakses pētījumi liecina, ka ne vienmēr mācību process skolā ir 
interesants un bagāts ar dažāda veida metodēm un šādas situācijas bērnos neveicina aktīvu 
pieeju mācībām. Mēs nezinām, cik liels skaits skolēnu viļas un zaudē radošās spējas mūsu 
skolās, tāpēc skolēnu izziņas darbības aktivizācija, aktīvas, patstāvīgas, radošas domāšanas 
attīstīšana kļūst par svarīgu skolas mācību uzdevumu, jo: 

� radošas spējas aptver visas ikdienas dzīves mērķus un problēmas; 
� arī radoša aktivitāte ir visaptveroša – daudz cilvēku, kuri ir radoši, 

neapzinās to; 
� radošums izpaužas darbībā un individuāli[160]. 

Strādājot augstskolā, esmu konstatējusi, ka, izmantojot mācību procesā tradicionālās 
mācību metodes, studenti baidās no kļūdām, nelabprāt realizē savas idejas (īpaši pirmajā 
studiju gadā), cenšas ”pieturēties” pie vispārējiem standartiem, nav radoši, taču, lietojot 
interaktīvās mācību metodes, studenti kļūst drošāki, atvērtāki, nebaidās radīt ko jaunu 
mijiedarbībā.  

Olimpiskās izglītības mērķis ir audzināt harmoniski attīstītu personību, sekmēt 
sabiedrības veidošanos, kas rūpējas, nodrošina un aizsargā personības cieņu. Olimpiskā 
izglītība ir izglītojošu pasākumu kopums, kas iepazīstina cilvēkus ar olimpisma idejām un 
pamatvērtībām un dod cilvēkiem iespēju sevi pilnveidot gan fiziski, gan garīgi. 

Šobrīd pasaulē daudzas organizācijas nodarbojas ar olimpisko ideju attīstīšanu, 
izplatīšanu un izskaidrošanu. Daudzu valstu skolās jau vairākus gadus darbojas olimpiskās 
izglītības programma, kas tiek pilnveidota gadu no gada. Olimpiskās izglītības programma, kā 
norāda daudzi autori (Buller J., Coffmann J., Hsu L., Pyun D. Y., Shakhverdieva S., Stauffer 
P, Georgiadis K.) tiek realizēta un ir pierādījusi savu nepieciešamību daudzās pasaules 
valstīs- Kanādā, Krievijā, ASV, Grieķijā, Austrālij ā, Francijā, Spānijā, Norvēģijā. 

Iesaistīt sabiedrību, it īpaši jaunatni, olimpiskajā kustībā ir problēma, jo trūkst 
informācijas un motivācijas. Šie apstākļi norāda nepieciešamību izglītot jaunatni, izskaidrojot 
un propagandējot  olimpisma un olimpiskās kustības idejas. Bērnu un jauniešu uzvedība 
atkarīga ne tikai no zināšanām, bet galvenokārt no mācību procesa organizēšanas, tāpēc 
jāizveido tāda stimulu sistēma, kas radītu jauniešos interesi par  ideāliem un vērtībām, kam 
viņi vēlētos līdzināties savā uzvedībā. Olimpiskā izglītība sekmē olimpisma ideju izzināšanu, 
audzina godīgu un cienīgu uzvedību ne tikai sportā, bet arī ikdienā. 

Olimpisko principu, ideālu un olimpiskās kustības mērķu popularizēšana notiek 
vairākos virzienos - gan attiecībā uz šās nozares profesionāļiem, gan sporta žurnālistiem un 
līdzjutējiem, studentiem, skolēniem -ar mērķi, iesaistīt vairāk cilvēku olimpiskajā kustībā, jo 
sabiedrībai, it īpaši jaunatnei, trūkst informācijas un motivācijas, un pieejamo resursu 
fiziskajām aktivitātēm. 

Pasaulē olimpiskajā izglītībā galvenais uzsvars tiek likts uz bērnu un jauniešu 
izglītošanu. Pieredze rāda, ka, realizējot olimpisko izglītību, tiek sasniegts pozitīvs rezultāts. 
Katram bērnam, neatkarīgi no etniskās piederības un dzimuma, patīk sports, spēles un 
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sacensības. Ar sporta aktivitātēm bērniem var iemācīt tādas vērtības kā godīgas spēles 
koncepciju, sportista cienīgu uzvedību, cieņu un savstarpēju sapratni. 

Šobrīd pastāvošās olimpiskās izglītības teorija īstenošanas procesā ne vienmēr ir 
sabalansēta ar praksi. Lai jaunatni iepazīstinātu ar olimpiskajām idejām un vērtībām, tiek 
veiktas dažādas aktivitātes, taču tām jāpārtop vienotā sistēmā. Ir trīs cieši saistīti, bet 
neatkarīgi olimpiskās izglītības komponenti: 

� zināšanu sistēma; 
� motivāciju un attieksmju sistēma; 
� personīgo spēju un prasmju sistēma. 

Olimpiskā izglītība kā vienots process un rezultāts dažādās izglītojamo grupās ietver sevī 
komponentu kopumu, sekmējot tā attīstību savstarpēji saistītā sistēmā atbilstoši mērķauditorijas 
vajadzībām. 

Olimpiskās izglītošanās procesā augstskolā jāpēta un jāveido: 
� zinātniski atlasīts olimpiskās izglītošanās  saturu; 
� interaktīvo paņēmienu kopumu, tā apguvei; 
� iegūto zināšanu un darbības prasmju attīstības dinamiku; 
� olimpiskās izglītošanās gala rezultātu, kā sporta pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi. 
Visu komponentu (zināšanu, prasmju, inovatīvo paņēmienu) lietošanas pieredze  

izglītošanās procesa praksē virzīta uz darbības modeļa izveidi olimpiskajā izglītībā. Pasaules 
prakse olimpiskajā  izglītībā virzīta  uz zināšanu apguvi, taču mūsu izveidotais  ir praktisks 
olimpiskās izglītošanās apguves modelis, jo mērķis ir panākt, lai topošais sporta pedagogs, 
izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, varētu veikt profesionālu, inovatīvu un 
pētniecisku darbību. Sporta pedagogam jāprot patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot 
informāciju, risināt problēmas, jāizprot profesionālās ētikas pamatprincipi, jāprot formulēt un 
analītiski aprakstīt informāciju, savas profesijas problēmas un  to risinājumus, izskaidrojot un 
argumentēti diskutējot par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. Svarīgi motivēt 
studentus patstāvīgi pilnveidot savu kompetenci, virzīt savu tālāko izglītību un profesionālo 
pilnveidi. Ir būtiski, lai topošais sporta pedagogs ir gatavs uzņemties atbildību un iniciatīvu, 
veicot darbu gan individuāli, gan komandā, gan vadot citu – savu audzēkņu - darbu. Sporta 
pedagogam ir ļoti svarīgi būt gatavam pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai 
neskaidros apstākļos. Pedagogam jāprot novērtēt savu un citu rezultātus, tāpēc mūsu modeļa 
praktiskajā darbības apguves procesā iekļauta atgriezeniskā saite un pašnovērtējums. 

Veidojot studiju kursa Olimpiskā izglītība saturu, tika likts uzsvars uz topošo 
pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, sagatavotību strādāt ar daudzveidīgām 
metodēm, lai, sākot savas pedagogu gaitas, šīs prasmes varētu realizēt darbā ar skolēniem, tās 
izvēloties atbilstoši skolēnu attīstībai, konkrētai tēmai un iespējām. 

Problēmas aktualitāte, tās nepietiekamais teorētiskais pamatojums un praktiskās 
realizācijas izpētes nepieciešamība noteica promocijas tēmas izvēli: „Olimpiskās izglītības 
inovatīvs apguves modelis sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei”. 

 
Pētījuma objekts : olimpiskās izglītības studiju process augstskolā. 
 
Pētījuma priekšmets : topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

augstskolas studiju procesā olimpiskās izglītības apguvē kā vienota sistēmā. 
 
Pētījuma mērķis: olimpiskās izglītošanās modeļa izveide topošo sporta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei un tā praktiska aprobācija augstskolas studiju procesā. 
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Pētījuma hipotēze : 
Topošo sporta pedagogu profesionālā kompetence olimpiskajā izglītībā, kā vienotā 

sistēmā pilnveidosies, ja: 
- docētājs un students studiju procesā iesaistīsies kā savstarpēji saistīti subjekti; 
- docētājs studiju procesa komponentus atlasīs, ievērojot zinātniskā satura atlases 

principus un izmantojot tā apguvei interaktīvus paņēmienus; 
- praktiskās darbības procesā tiks apgūtas prasmes  un iemaņas olimpiskās izglītības 

īstenošanai. 
 
Pētījuma uzdevumi : 
1.  Izvērtēt pasaules un Latvijas olimpiskās izglītības  pieredzi. 
2. Izveidot un aprobēt olimpiskās izglītošanās modeli topošo sporta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei.  
3. Novērtēt olimpiskās izglītošanās procesa apguves rezultātus, to ietekmi uz topošo 

sporta pedagogu profesionālo kompetenci. 
 
Aizstāvēšanai izvirzīts : olimpiskās izglītošanās modelis topošo sporta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei. 
 

Pētījuma metodoloģisko pamatu veido zinātnieku atziņas par šādiem 
jautājumiem: 

• olimpiskās izglītības teorētiskie pamati: D.Binders (Binder, 1992) N.Filaretos ( 
Filaretos, 2003), K.Gerorgiadis (Georgiadis, 2005;2008), A.Isajevs (Исаев, 1998),  
E.Ļubiševa (Lubyshev, 1999), N.Millers (Muller, 1999;2000), J.Olanders (Olander, 
1992), V.Platonovs (Платонов, 1994, 1997), V.Rodičenko (Родиченко, 2005) u.c.    

• mūsdienu mācību metodēm: H.Gudjons (Gudjons,1998),D.Lieģeniece 
(Lieģeniece,2002), N.Geidžs, D.Berliners (Geidžs, Berliners 1999), 
I.Maslo(Maslo,2006), A. Špona(Špona, 2006), Alijevs (Alijevs, 1999;2005),R.Bebre  
(Bebre,2006), R.Frajs (Frajs,2001), Picka N. (Picka, 1990), D.Prets ( Prets, 2000), 
K.Rodžers (Роджерс,1994), V. Reņģe (Reņģe, 1988) A.Starko ( Starko, 1995) ,   
A.Vorobjovs (Vorobjovs, 1996) u.c; 

• kompetences veidošanos un attīstību : V.Haidrihs ( Heydrich,1995), N.Čomskis ( 
Chomsky,1965), E.Maslo( Maslo, 2003), J.Stabiņš ( Stabiņš, 1998), F.Orthey (Orthey, 
1999), I.Tiļļa( Tiļļa,2005); 

• humānās pedagoģijas atziņas par pedagogu un audzēkņu sadarbību: Alijevs 
(Alijevs, 1999;2005), R.Bebre  (Bebre,2006), H.Gudjons (Gudjons,1998), 
N.Picka(Picka, 1990), Ā.Karpova (Karpova, 1998), P.Veilers (Veilers,2001). 

 
Pētījuma bāze :  

• Konstatējošajā eksperimentā tika iesaistīti 168 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
dienas nodaļas 1. kursa studenti  (2006/2007.ak.g.); 

• Kvalitatīvi novērtējošajā pētījumā piedalījās 155 Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas dienas nodaļas 1. kursa studenti  (2008/2009.ak.g.); 

• SVID analīzē viedokli par studiju kursu Olimpiskā izglītība izteica  LSPA dienas 
nodaļas 2006./2007. ak.g. 1.studiju gada 131 students(2006./2007.ak.g.).  

• Sporta skolotāju aptaujā piedalījās 231 respondenti  ar atšķirīgu pedagoģisko stāžu (no  
2 līdz 15 gadiem) no dažādām Latvijas skolām; 
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• Dažādu mācību priekšmetu skolotāju aptaujā piedalījās 183 skolotāji no Latvijas 
skolām ar dažādu pedagoģisko pieredzi. 

      Pētījumā tika iesaistīti 868 respondenti. 
 
 

Pētījuma zinātniskā nozīme : 
 

Izveidots teorētiskais pamatojums studiju kursa Olimpiskā izglītība topošo sporta 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides modeļa saturam un tā īstenošanai praksē. 
Teorētiskā pamatojuma izveidei lietots personības struktūras modelis, kurā ietilpst vajadzības, 
intereses, spējas, motīvi, zināšanas, prasmes, un tādējādi priekšmets izmantojams ne tikai 
zināšanu apguvei, bet arī kā līdzeklis personības attīstībai ilgtermiņā. Visu komponentu 
(zināšanu, prasmju, interaktīvo paņēmienu) lietošanas pieredze izglītošanās procesa praksē virzīta 
uz darbības modeļa izveidi olimpiskajā izglītībā. Veidojot olimpiskās izglītošanās modeli 
profesionālās kompetences pilnveidei topošajiem sporta pedagogiem, tika zinātniski atlasīts 
apguves saturs, darbā izmantojamie interaktīvie paņēmieni tā apguvei, kā arī izvērtēta iegūto 
zināšanu un prasmju attīstības dinamika un olimpiskās izglītošanās gala rezultāts. 

 
Pētījuma posmi : 
 
Pētījums ilga 7 gadus ( 2003- 2010) un tika veikts vairākos posmos. 
Pirmajā pētījumu posmā ( 2003. gada septembris – 2005. gada jūnijs) tika veikta 

literatūras analīze, problēmas formulēšana un izvirzīta hipotēze. Veikta citu valstu olimpiskās 
izglītības programmu izpēte piedaloties Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas seminārā 
doktorantūras studentiem 2004. gadā no 10. jūnija līdz 10. jūlijam Olimpijā (Grieķijā).  

Otrajā pētījumu posmā (2005. gada jūnijs – 2007. gada decembris) Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā tika organizēts pilotpētījums – pedagoģiskais konstatējošais 
eksperiments ar mērķi novērtēt olimpiskās izglītošanās procesa apguves rezultātus. Tika 
veikta Latvijas sporta skolotāju anketēšana, noskaidrojot sporta skolotāju viedokli par 
teorētiskās stundas nepieciešamību sportā un izzinot, kā skolēni gatavojas un apgūst 
zināšanas, lai kārtotu teorētisko ieskaiti sportā. Tika organizēta aptauja Latvijas skolu dažādu 
priekšmetu skolotājiem. Pamatojoties uz pedagoģiskā eksperimenta un anketēšanā iegūtajiem 
datiem, tika izveidots olimpiskās izglītošanās modelis sporta augstskolas studentiem, lai 
pilnveidotu topošo sporta pedagogu profesionālo kompetenci. Olimpiskās izglītošanās modeli 
topošo sporta pedagogu kompetences pilnveidei novērtējuši eksperti.  

Trešajā pētījumu posmā ( 2008.gada janvāris – 2010.gada marts) tika veikta 
olimpiskās izglītības modeļa realizēšana topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei LSPA studiju procesā, pētījumā iegūto datu analīze un interpretācija atbilstoši 
izvirzītajiem kritērijiem, pētījuma rezultātu aprobācija starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs. 

 
Atslēgas vārdi : 
 
Adaptācija – pielāgošanās jaunai situācijai, prasībām, noteiktiem apstākļiem, kas 

nepārtraukti mainās [145]. 
 
Inovācija – priekšmets, parādība ( arī jauna ideja, tehnisks paņēmiens, pieeja, 

metode u.c.), kas radīts, radoši izveidots, izmantojot neparastus paņēmienus, līdzekļus un 
ieviests nesen, pēdējā laikā, aktuāls, nozīmīgs pārmaiņu rezultāts, jaunievedums, jauninājums 
[145]. 
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Integrēšana – process, kurā atsevišķi elementi, apakšsistēmas, daļas tiek saistīti 

vienā sistēmiskā veselumā (sistēmā). Izglītības procesā tā ir, piemēram, tēmu, problēmu 
risināšana, apguve, izpēte, praktiski saistot vienā veselumā atsevišķos mācību priekšmetos 
apgūstamās vai apgūtās prasmes. Tas var notikt īpaši izveidotu integrētu – mācību priekšmetu 
veidā, kā arī integrēti aplūkojot atsevišķas mācību priekšmeta satura daļas [145]. 

 
Interese – vajadzības, pieredzes un izvēles nosacīta attieksme pret darbībām, 

objektiem un parādībām. Interese var būt aktīva, mērķtiecīga un arī pasīva[145]. 
 
Izglītības kvalitāte – pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo izglītības kā procesa 

un izglītības kā rezultāta atbilstību sabiedrības un indivīda prasībām un vajadzībām. 
 
Izglītības programma – izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs 

dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts 
izglītības standartam tiek noteikti izglītības programmas mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, 
prasības skolēna iepriekšiegūtatajai izglītībai, izglītības saturs kā vienots mācību priekšmetu 
kopums, izglītības programmas īstenošanas plāns, kā arī izglītības programmas īstenošanai 
nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums. 

 
Izglītošanās aspekti – izglītības satura elementi, kas atspoguļo nepieciešamo 

skolēna vispārīgo spēju un vispārīgo prasmju attīstīšanas pieredzi. 
 
Izglītošanās jomas – izglītības satura elementi, kas atspoguļo būtiskākos 

izglītošanās virzienus, kuros skolēnam nepieciešams gūt pieredzi un vispusīgu sagatavotību, 
lai varētu veiksmīgi darboties tagad un arī nākotnē. 

 
Kompetence – nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā 

noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā. 
Personas ( darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sabiedrība 
[145]. 

 
Mācīšana- skolotāja mērķtiecīga darbība mācību procesā – zināšanu, prasmju un 

attieksmju organizēšana, sniedzot informāciju, stāstot par iepriekšējo paaudžu pieredzē apgūto 
un veicinot skolēnu attīstību un aktivitāti sevis, dabas un sabiedrības izziņas procesā. 
Mācīšana saistīta ar mācību uzdevumu risināšanu, kontroli, rezultātu novērtēšanu [145]. 

 
Mācīšanās - process, kurā indivīds pārņem sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst 

zināšanas, prasmes, attieksmes, pilnveido savu pieredzi, pastāvīgi un atbildīgi darbojoties un 
izzinot sevi, dabu un sabiedrību. Šo procesu sekmē aktīvas sociālās mijattiecības, apkārtējās 
sabiedrības atsaucība [145]. 

 
Mācību metode - skolotāja un skolēnu savstarpējas sadarbības paņēmienu kopums, 

kāds nepieciešams noteikta didaktiskā principa vai pedagoģiskās pieejas ietvaros un 
paredzēts, lai nodrošinātu mācību, audzināšanas un attīstības uzdevumu izpildi mācību 
procesā un izglītības mērķu sasniegšanu[ 145]. 

 
Mācību process - mērķtiecīgi organizētas mācīšanas un mācīšanās tiešā norise kā 

pedagoģiskā procesa sastāvdaļa, kurā ciešā skolotāja un skolēna (skolēnu) mijiedarbībā tiek 
apgūta jauna informācija, papildinot zināšanas, tiek attīstītas jaunas prasmes un iemaņas un 
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tiek nostiprinātas iepriekš apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Tas ir izziņas, saskarsmes 
un personības attīstības process[145].  

 
Modelis – mākslīgi izveidots eksperimentālā pētījuma līdzeklis un objekts, kas ietver 

oriģināla īpašības un eksperimenta brīdī aizstāj oriģinālu. Tas ir vienkāršots oriģināla 
atveidojums, kas aizstāj oriģinālu tik lielā mērā, ka modeļa pētīšana sniedz jaunu informāciju 
par attiecīgo objektu[145]. 

 
Olimpiskā kustība ir nepārtraukts process, kas pieejams jebkuram cilvēkam jebkurā 

vecumā neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, fiziskajām spējām un kas ietver visus sporta 
veidus un fiziskas nodarbības [131]. 

 
Olimpiskā izglītība ir izglītojošu pasākumu kopums, kas iepazīstina cilvēkus ar 

olimpisma idejām un pamatvērtībām un dod cilvēkiem iespēju sevi pilnveidot gan fiziski, gan 
garīgi [131]. 

 
Olimpisms ir dzīves filozofija, domāšanas veids, tieksme pēc prāta, miesas un gara 

saskaņas. Olimpisma ideāls – harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā[131]. 
 
Pašvērt ējums – sevis, savu īpašību, savas darbības, rīcības, sava nozīmīguma 

vērtējums; atzinums par sevi, sava darba, sevis padarītā vērtību, nozīmīgumu. Pašanalīzes 
rezultāts. Pašvērtējumā mēdz izmantot testus, paškontroles jautājumus u.c. Pašvērtējumā 
veidojas atgriezeniskā saite,, kas ļauj koriģēt mācību ( studiju) procesu[145].  

 
Prasme – māka veikt kādu darbību atbilstoši nepieciešamajai kvalitātei un apjomam; 

darbības izpildes priekšnosacījums. Tāda zināšanu un darbības paņēmienu apguves pakāpe, 
kas dod iespēju apgūto izmantot mērķtiecīgā darbībā[145]. 

 
Spēja – īpašība, kas dod iespēju ko sekmīgi darīt, veikt, uztvert, reaģēt uz kaut ko un 

kas nodrošina šādai norisei nepieciešamos nosacījumus[145]. 

 
Vajadzība- objektīvi nosacīta cilvēka vai sociālās grupas iekšēja prasība pēc 

materiālām, sociālām, intelektuālām, kultūras u.c. vērtībām, kas nepieciešamas cilvēka dzīvē 
un darbībā [145]. 
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1. OLIMPISK Ā IZGL ĪTĪBA UN PERSONĪBA 
 

1.1. Olimpiskās izglītošanās process personības veidošanā 
 

Vairāk nekā simts gadu laikā, kopš Pjērs de Kubertēns sāka izplatīt olimpiskās idejas, 
cilvēce ir strauji attīstījusies. Ir radīts daudz dažādu tehnoloģiju, par kuru iespējamību cilvēks 
pirms simts gadiem nenojauta. Liels progress sasniegts arī sportā, kas ieguvis milzīgu 
popularitāti. Sports no vienkāršām brīvā laika aktivitātēm kļuvis par filozofiju. Sports palīdz 
veidoties jaunatnei, skaidrot šodien tik svarīgus jēdzienus kā humānisms, iecietība, godīgums 
un citas morālās vērtības. Olimpiskā kustība ir izveidojusi internacionālu tīmekli visā pasaulē, 
lai šī filozofija būtu pieejama visiem. 

Olimpiskā kustība ir nepārtraukts process, kas pieejams jebkuram cilvēkam jebkurā 
vecumā neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa, fiziskajām spējām un kas ietver visus sporta 
veidus un fiziskās nodarbības [131]. 

Olimpiskās kustības gars dzīvo ne tikai olimpisko spēļu laikā, bet arī ikdienā, 
vienodams cilvēkus visos kontinentos un aizraudams sev līdzi dažādas paaudzes. 

Olimpiskās kustības galvenie mērķi: 
• Ar sporta palīdzību veicināt veselas, harmoniskas, garīgi un tikumiski attīstītas personības 

veidošanos; 
• Ar sporta palīdzību izglītot jaunatni draudzīgas un savstarpējās sapratnes garā, sekmēt 

dialogu starp tautām, izskaust savstarpējos aizspriedumus; 
• Popularizēt olimpiskās vērtības un ideālus visā pasaulē; 
• Ik pēc četriem gadiem pulcēt visas pasaules labākos atlētus grandiozos sporta, jaunības, 

solidaritātes un miera festivālos – olimpiskajās spēlēs [131]. 
Tikai ceturtais olimpiskās kustības mērķis ietver olimpiskās spēles, pirmie trīs mērķi 

runā par to, kā audzināt cilvēku. Tas nozīmē, ka olimpiskā kustība būtībā balstās uz izglītību, 
kas šajā gadījumā ir olimpiskā izglītība. 

Lielākais un svarīgākais sporta pasākums pasaulē ir olimpiskās spēles. Ik pēc četriem 
gadiem pasauli pāršalc satraukums un prieks, cerības un vilšanās. Mūsdienu olimpiskās spēles 
ir to tradīciju un ideju turpinājums, kuras izkristalizējās seno laiku olimpiādēs. Senās 
Grieķijas atlēti, kuri olimpiskajās spēlēs pārstāvēja savas pilsētas, bija morāli uzticami un 
teicami fiziski attīstīti. Grieķu frāze KALO KAGATHOS norāda uz olimpieša dvēseles un 
fiziskā spēka harmoniju. Mūsdienu olimpisko kustību raksturo arī tādi faktori kā sadarbība un 
piedalīšanās, godīgas spēles noteikumi, labas sportistu attiecības. Sportistu zvērests olimpisko 
spēļu atklāšanas ceremonijā neattiecas tikai uz sportistiem, bet gan uz ikvienu un vienmēr [ 
167]. Cauri gadiem olimpiskās spēles vienojušas dažādu valstu, kultūru, reliģiju, rasu 
cilvēkus. Olimpiskās kustības ideāliem un garam jādzīvo ne tikai spēļu laikā. Tie ir nozīmīgi 
ikvienam cilvēkam. To apguve sākama no bērnībā, skolā un ārpus tās, visos ar sportu saistītos 
pasākumos. To sapratušas daudzas valstis, kurās izstrādātas plašas jaunatnei domātas 
olimpisko dienu programmas. Tajās bez sporta sacensībām un citām aktivitātēm liela nozīme 
ir arī bērnus un jauniešus izglītojošiem pasākumiem ļoti daudzās sfērās [32]. 

Olimpisms ir dzīves filozofija, domāšanas veids, tieksme pēc prāta, miesas un gara 
saskaņas. Olimpisma ideāls – harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā[131]. Tā ir 
koncepcija, kuras pirmsākumi rodami antīkajā Grieķijā. Tas satur fundamentālus mērķus 
cilvēka izglītošanai un mēģina koncentrēt visas morālās vērtības, kas nepieciešamas cilvēka 
pilnveidošanā.  
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Olimpisma mērķis ir bagātināt katra personisko dzīvi un dot ieguldījumu pasaules 
sabiedrības pilnveidošanā. Olimpisms ietver Pjēra de Kubertēna olimpisko kredo : 
„Svarīgākais dzīvē ir nevis triumfs, bet cīņa(..)”- piedalīties, labi cīnīties, darīt visu iespējamo. 
Tas nozīmē cīnīties tik labi, cik vien cilvēks ir spējīgs[119]. 

Olimpiskās filozofijas daudzie un dažādie elementi iedvesmo jaunību, atbalsta ģimeni 
un tādējādi arī sabiedrību, veicina cilvēka pilnveidošanos, izkopjot viņa radošās spējas, 
piedāvājot prieku, atjaunošanos un optimismu, lai varētu stāties pretim dzīves grūtajiem 
brīžiem un, visbeidzot, lai celtu viņa atbildības sajūtu, pārvēršot par lepnu personību [91]. 

Olimpisms sekmē pašattīstību un pilnveidošanos, ceļot godā tādas īpašības kā : 
� godīga cīņa; 
� pašdisciplīna; 
� drosme; 
� neatlaidība 
� sportisks biedriskums; 
� sevis mobilizēšana augstu rezultātu sasniegšanai; 
� pašcieņa; 
� laba veselība; 
� ētiska uzvedība[ 49]. 

Kā norādīts Olimpiskajā hartā, olimpisms sevī ietver trīs svarīgākos sabiedrības 
darbības komponentus : sportu, kultūru un izglītību. 

Olimpiskā izglītība ir izglītojošu pasākumu kopums, kas iepazīstina cilvēkus ar 
olimpisma idejām un pamatvērtībām un dod cilvēkiem iespēju sevi pilnveidot gan fiziski, gan 
garīgi[131]. 

Olimpiskās izglītības mērķis ir audzināt harmoniski attīstītu personību, sekmēt 
sabiedrības veidošanos, kas rūpējas, nodrošina un aizsargā personības cieņu. 

Pēc Pjēra de Kubertēna domām, olimpiskā izglītība ir balstīta uz sasniegumiem un 
atturības kulta – tātad mīlestības un pārmērībām savienojumā ar mīlestību un mērenībām 
[118]. Viņa nesatricināmā ticība jaunatnei un nākotnei vienmēr bijusi un paliks kā princips, 
kas dod dzīvību viņa darbam. 

Olimpiskā izglītība ir balstīta uz olimpismu jeb olimpisko kustību, lai sasniegtu mērķi 
– veidotu ideālu cilvēku. Taču olimpiskā izglītība ir jāsaprot daudz plašākā nozīmē nekā tikai 
olimpiādes un ziemas olimpiskās spēles. Olimpiskā izglītība aptver arī visu nacionālo 
olimpisko komiteju (šobrīd 205 valstīs), Starptautisko sporta federāciju, Olimpisko spēļu 
organizācijas komiteju (OCOG), Nacionālo Olimpisko akadēmiju (NOA), Starptautiskās 
Olimpiskās akadēmijas ( IOA) un Starptautiskās Olimpiskās komitejas (IOC) dažādās 
darbības jomas.  

 Vācu olimpiskās izglītības pētnieks N.Millers analizējot Pjēra de Kubertēna viedokli, 
atzīmē:  Pjērs de Kubertēns nekad netika sniedzis pilnīgu olimpiskās izglītības definīciju, bet 
sporta izglītošanai norādījis olimpiskās izglītības idejas pīlārus: 
1. Ķermeņa un gara vienotība – olimpiskajai izglītībai jāņem vērā viss cilvēks: ķermeņa, 

gara un gribas attīstība. Tādēļ olimpiskās izglītības koncepcija neatbalsta specializāciju un 
ir virzīta pret rigidām (noteiktām) stundu shēmām un intelekta predominanci (pārsvaru). 
Kā rezultāts tiktu iegūtas tādas „olimpisko personību” kvalitātes kā spēja izprast un 
kontrolēt bailes un aiztures, iegūt drošību, sasniegt pašpārliecību, rīkoties saprātīgi un ar 
atbildību. 

2. Tiekties pēc pašpilnveidošanās – pilnība ir ideāls, kas mudina sportistu darbā atdot sevi 
visu. Treniņš tādējādi ir tiekšanās ne tikai pēc fiziskās pilnveidošanās, bet arī pēc 
vispārējas pilnveidošanās. Šī cīņa, lai pilnveidotos, neņemot vērā līmeni, nevis tiekšanās 
pēc rekordiem, ir olimpiskā moto „Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” būtība. 
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3. Amatierisms – ar likumu par amatierismu angļu augstmaņi norobežojās no strādniekiem, 
kuri bija fiziski spēcīgāki. Pjēra de Kubertēna izpratnē tas ir solījums pašdisciplīnai. 
Atteikšanās no naudas balvām dotu sportam dižciltīgu raksturu kopumā. Sportistiem 
vajadzētu būt brīviem no mantrausības un materiālisma. Šis noteikums ir piemērojams arī 
šodien un ir pedagoģiski svarīgs, jo biznesa un mediju ietekmei nav robežu, un sportists 
kļūst par tirgus preci, zaudējot personīgo brīvību. 

4. Ētikas likumi – runa ir par godīgu spēli. Tā ir sociāli ētiskās konvencijas noteikumu 
atzīšana, kas padara sacensību daudz civilizētāku. Brīvprātīgi atzīstot godīgu spēli, tiek 
kontrolēts spēks un agresija. Godīga uzvedība atstāj iespaidu ne tikai uz spēlētājiem, bet 
arī uz skatītājiem. Morālo uzvedību nevar iemācīties teorētiski, tai jāparādās kritiskās 
situācijās, kur tiek izmantota godīga spēle. Morālā un baiļu stratēģija ir jāatdzīvina un 
jāiemieso. Godīgas spēles izglītība ir pamats izglītībai sociālajā kompetencē, daļa no 
miera izglītības, kuras viena izpausmes forma ir mierīga līdzāspastāvēšana sporta 
laukumos starptautiskajās sacensībās, kā arī zemāka līmeņa sacensībās. Tā ir labākā skola 
ikdienas dzīvei. 

5. Miers – Pjēru de Kubertēnu bija tieši iespaidojuši vairāki kari un viņa laikā veiktās miera 
aktivitātes. Citu cilvēku zināšanai un izprašanai vajadzētu radīt viņu pieņemšanu. Sportam 
jākļūst par „miera tikšanos” un jāpilda mieru veicinoša funkcija. Jau pašā sākumā Pjēra de 
Kubertēna nolūks nerobežojās ar olimpiskajām spēlēm – viņa ideja bija universālās 
filozofijas radīšana [119]. 

6. Emancipācijas attīstība sportā un ar sportu. Šo sesto punktu olimpiskās izglītības 
principiem pievienoja vācu pedagogs, olimpiskās kustības pētnieks  N.Millers. „ Visi 
sporta veidi, visās valstīs ” pēc viņa domām, nozīmēja vienlīdzīgas tiesības visās 
disciplīnās, visās valstīs un visiem dzimumiem. Sports ir sacensības, neņemot vērā sociālo 
stāvokli sabiedrībā, īpašumu vai profesiju. Izglītībā tas nozīmē skolēnu atbildības 
veidošanu sportā un atbildības uzlabošanu ar sportu. Emancipācijas attīstība sportā rada 
tiltu starp ķermeņa un gara savienību, cīņu par sevis pilnveidi, amatierismu, ētikas 
noteikumiem un mieru[119]. 

Patīkami atzīmēt, ka Eiropas Kopienu komisija, izstrādājot rīcības plānu sporta 
attīstībai, nosaukusi to izcilā franču pedagoga un vēsturnieka Pjēra de Kubertēna vārdā. Tā 
mērķis ir noteikt sporta stratēģiski svarīgo nozīmi Eiropā, rosināt diskusiju par konkrētām 
problēmām, sekmēt sporta redzamību ES politikas veidošanas jomā un palielināt sabiedrības 
informētību par šīs sfēras vajadzībām un savdabību. Tajā noteikta Sporta sociālā nozīme. Tā 
ir: 

• sabiedrības veselības uzlabošana ar fizisko aktivitāšu palīdzību; 
• cīņa pret dopingu; 
• sporta nozīmes veicināšana izglītības un mācību jomā; 
• brīvprātīgo kustības un aktīva pilsoniskuma veicināšana sportā; 
• sporta potenciāla izmantošana attiecībā uz sociālo iekļaušanu, integrāciju un 

vienādām iespējām; 
• rasisma un vardarbības novēršanas un apkarošanas pastiprināšana; 
• vērtību popularizēšana; 
• atbalsts ilgtspējīgai attīstībai [21]. 
Šos uzdevumus palīdz realizēt olimpiskā izglītība. 
Olimpiskās izglītības mērķis ir iepazīstināt jaunatni ar olimpiskajām vērtībām un 

ideāliem. Šobrīd olimpiskās izglītības programmas tiek realizētas daudzās valstīs. Lielākā 
daļa olimpiskās izglītības programmu ir to nāciju, pilsētu vai organizējošo komiteju veidotas, 
kas ir iesaistītas olimpisko spēļu uzņemšanā un rīkošanā vai arī kandidē uz rīkotāju godu. 
Šādu programmu mērķis ir nodrošināt skolas bērnus attiecīgajā apkārtnē ar informāciju par 
spēlēm un palielināt viņu entuziasmu [28]. Šīs programmas parasti satur informāciju par 
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antīko un moderno olimpisko spēļu vēsturi, olimpisko simboliku, ceremonijām, par 
rīkotājpilsētu un tās sagatavošanos olimpiskajām spēlēm. Labākās programmas šo informāciju 
papildina ar labi noformētiem ieteikumiem par aktivitātēm klasē un/vai aktivitāšu lapām, 
kuras skolotāji var kopēt un izmantot. 

Šobrīd pastāvošās olimpiskās izglītības teorijas un prakses neizdevīgums ir tās 
eklektiskajā raksturā. Tās dažādie bloki, komponenti tiek lietoti bez savstarpējas saistības. 
Tiek veiktas dažādas aktivitātes, lai jaunatni iepazīstinātu ar olimpiskajām idejām un 
vērtībām, taču šīm aktivitātēm ir jāpārtop sistēmā. Ir trīs cieši saistīti, bet neatkarīgi 
olimpiskās izglītības komponenti: 

• zināšanu sistēma; 
• motivāciju un attieksmju sistēma; 
• personīgo spēju un prasmju sistēma [106]. 

Tātad, olimpiskā izglītība jāattīsta tieši šajos trijos virzienos. Tas atbalstītu bērna 
pozitīvās attieksmes un intereses veidošanos par sportu, vajadzību pēc sistemātiska sporta 
prasmju trenēšanas un augstu rezultātu sasniegšanas, un asimilētu zināšanas, kas veicina 
augstu rezultātu sasniegšanu. 

Olimpiskās izglītības plāni paredz šādu zināšanu veidu attīstību un uzlabošanu: 
• informāciju par olimpiskās kustības mērķiem, ideāliem, vērtībām (godīgas spēles 

principu, harmoniski attīstītu cilvēku u.c.); olimpiskajām spēlēm, to vēsturi; 
• informāciju par sporta treniņu nozīmi un metodēm, kas var palīdzēt augstu rezultātu 

sasniegšanā; 
• informāciju par sporta humānistisko un kulturālo potenciālu, tā lomu veselīga 

dzīvesveida veidošanā, plašajām iespējām pozitīvi ietekmēt morālo, estētisko, 
komunikatīvo un ekoloģisko cilvēka kultūru; 

• informāciju par izplatītākajām humānistiskajām idejām, ideāliem un vērtībām saistībā 
ar personību un starppersonu attiecībām [106]. 

Svarīga loma jaunatnes olimpiskajā izglītošanā ir tādu  prasmju veidošanai un 
attīstīšanai kā: 
• izmantot sportu un citus nosacījumus veselīga dzīvesveida veidošanā; 
• izveidot sporta treniņu bez veselības traucējumu iespējām; 
• sasniegt augstus rezultātus sportā; 
• turpināt daudzpusīgu pašattīstību; 
• sacensties, ievērojot godīgas spēles principu; 
• saskatīt sporta estētisko pusi; 
• korekti komunicēt ar citiem sportistiem, treneriem, tiesnešiem, skatītājiem, 

reportieriem u.c.; 
• uzturēt augstu ekoloģisko kultūru; 
• izskaidrot un izplatīt olimpiskās idejas. 

   Šo prasmju kompleksa attīstīšana šobrīd olimpiskajā izglītībā ir vāja. 
   Olimpiskās izglītības praksē tiek lietots plašs darba formu un metožu klāsts. 

Galveno vietu ieņem olimpisko ideju izskaidrošanas un popularizēšanas darbs mācību procesā 
skolās, augstskolā un citās izglītības iestādēs [106]. Zinātnieki un pedagoģijas darbinieki 
uzsver šīs informējošās darbības nepieciešamību iekļaut skolu programmās kā olimpiskās 
nodarbības vai olimpiskās stundas. Olimpiskās kultūras fenomenu var raksturot kā pilnīgu 
zināšanu, vērtību, prasmju, uzvedības paraugu un normu atbilstību Olimpiskajai hartai un 
olimpiskajai filozofijai, kas palīdz veidot humānistisku dzīves stilu sabiedrībai un personībai. 

     Olimpiskās kultūras apgūšanā būtu jāietver trīs procesi: 
- zināšanu ieguvi par olimpiskajām spēlēm, olimpiskās kustības vēsturi, olimpisma 

ideāliem un vērtībām; 
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- intereses un nepieciešamību pēc sporta veidošanas, tiekšanos pēc godīgu sportisko 
rezultātu sasniegšanas, godīgas uzvaras; 

- bērnu un jauniešu aktīva iesaistīšana dažādos sporta virzienos (veselības, sportisko 
sasniegumu u.c.) [106]. 

Olimpisko izglītību nepieciešams realizēt pasaules jauniešu vidū, lai attīstītu jaunatnē 
apziņu par tās spēku un nākotni kā pozitīvu iespēju virkni. Olimpiskās izglītības izplatība un 
attīstība jaunatnes vidū sekmētu olimpismu kā skaidri izteiktu publisku olimpiskās kustības 
nodomu nevis kā tās „slēpto nolūku”[128]. Olimpisko spēļu translācija televīzijā ir viens no 
pasaulē skatītākajiem notikumiem. Diemžēl lielākajai daļai skatītāju šis ir vienīgais ieskats 
olimpiskajā kustībā un viņi pieņem, ka tas ko viņi redz olimpiskajās pārraidēs, ietver 
olimpiskās kustības filozofiju un vērtības. Tai pašā laikā šo pārraižu uzmanības lokā bieži ir 
arī narkotikas, dopings, komercializācija un domāšanas veids „uzvarēt par katru cenu”. 
Olimpiskās izglītības izaicinājums ir iemācīt cilvēkiem atšķirt, kuras ir patiesās olimpisma 
idejas un vērtības. Tādējādi olimpiskās izglītības programmu svēts pienākums ir izglītot 
jaunatni būtiskākajos sporta tikumos, ietverot biedriskumu, rakstīto un nerakstīto likumu 
cienīšanu, cieņu pret pretinieku, tieksmi pēc pašpilnveidošanās, tiekšanās sasniegt ķermeņa, 
prāta un dvēseles saskaņu, kā arī veidot olimpiskā gara morālo īpašību un mentālo struktūru 
izpratni. 

Olimpiskās kustības atjaunotājs Pjērs de Kubertēns ticēja un cerēja, ka „olimpiskās 
spēles būs atbalsts miera idejai(..)taču miers virs zemes var iestāties tikai tad, kad pasaule būs 
labāka, bet labāku pasauli var radīt tikai labāki cilvēki, taču cilvēki var kļūt labāki, tikai dodot 
un ņemot, saņemot belzienus un atbildot uz tiem sakoncentrējoties un sasprindzinot spēkus 
asās sporta cīņās”[119]. 

Pat Olimpiskajā hartā norādīts, ka Pjērs de Kubertēns olimpiskās spēles atjaunoja ne 
tādēļ, lai dotu dalībniekiem iespēju iegūt medaļas un labot rekordus, izklaidēt skatītājus, ne arī 
tādēļ, lai dotu iespēju sportistiem izmēģināt spēkus profesionālajā sportā un noteikti arī ne jau 
tādēļ, lai viena politiskā sistēma demonstrētu savu pārākumu pār otru [131]. 

 Pēc Kubertēna domām, olimpiskajām spēlēm : 
- jāpievērš pasaules uzmanība tam, ka fiziskie treniņi un sacensības ne vien 

norūdīs un padarīs spēcīgus un veselus zēnus un meitenes, bet arī – un tas 
varbūt ir pats svarīgākais - , piedaloties nevainojami organizētā amatieru 
sportā, kļūs labāki un laimīgāki visi pilsoņi; 

- jādemonstrē skaistas spēles un laba sportiskā sagatavotība, kas nesīs augļus 
daudzās citās darbības sfērās; 

- jāstimulē interese par mākslu, rīkojot izstādes un organizējot koncertus spēļu 
laikā, tādējādi paplašinot cilvēku redzesloku un padarot dzīvi patīkamāku; 

- jāmāca cilvēkiem, ka jāsporto, lai gūtu prieku, nevis lai taisītu naudu, un ka 
uzticība mērķim vienmēr tiek atalgota, tā ir amatieru filozofija pretstatā 
materiālismam; 

- jāveicina mierīga starptautisko attiecību izveidošanās starp labas gribas 
cilvēkiem, tādējādi tuvinot iespēju dzīvot laimīgā un mierīgā pasaulē[120]. 

No jaunatnes izglītības, domāšanas un attieksmes ir atkarīga mūsu valsts nākotne. 
Realizējot olimpisko izglītību, var tikt sasniegts izteikti pozitīvs rezultāts. Katram bērnam, 
neņemot vērā kultūru vai dzimumu, patīk sports, spēles un sacensības. Ar sporta aktivitātēm 
var bērniem iemācīt tādas vērtības kā godīgas spēles koncepciju, sportista cienīgu uzvedību, 
cieņu un savstarpēju sapratni [30]. 

Olimpiskie ideāli ir orientēti uz humānistiskajām, garīgajām un vispārcilvēciskajām 
vērtībām, tāpēc ir svarīgi iepazīstināt jauno paaudzi ar olimpiskajiem ideāliem, jo nav 
spēcīgas sociālās ideoloģijas un lielākā daļa jauniešu ir pārpildīti ar pārmērīgu pragmatismu, 
nihilismu un apātiju pret garīgām vērtībām. 
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Olimpisma mērķi, uzdevumi un ideāli ir tuvu skolu programmu mērķiem un 
uzdevumiem. Lielākajā daļā  ietilpst uzdevumi: 

• atbalstīt masu līdzdalību fiziskajās aktivitātēs, palīdzot katram skolēnam kļūt fiziski 
attīstītam un spējīgam sasniegt ķermeņa veselības optimālo līmeni; 

• popularizēt sportu kā izglītojošu mācību priekšmetu, kurā ar komandas darbu un 
sadarbības pastiprināšanu sasniedz kopējus mērķus; 

• mācīt godīgu spēli un sportista cienīgu uzvedību. Godīgas spēles vērtības ir jāiemāca. 
Tās nekļūst par tādām automātiski kā sacensību līdzdalības rezultāts. Patiesībā, ja tās 
nav iemācītas, līdzdalība jebkurā sacensību aktivitātē bieži veicinās nepieņemamu 
vērtību attīstību. Skolas un skolotāji uzsver noteikumu, tiesnešu un pretinieku 
paškontroli kā godīgas spēles svarīgu komponentu; 

• atbalstīt kultūras apmaiņu kā izprašanas un novērtēšanas ceļu un iedrošināt talantus 
izpildījuma un vizuālajās mākslās; 

• veicināt starptautisko toleranci un sapratni. Citu kultūru studijām ir ierādīta vieta 
daudzu skolu mācību programmās, uzsverot  multikulturālismu un rasisma 
mazināšanu; 

• veicināt izcilību. Skolās bieži uzsvars tiek likts uz akadēmisko izcilību, tomēr svarīgi 
ir skolēniem palīdzēt attīstīt pašcieņu, mudinot viņus kļūt tik labiem, cik vien 
iespējams jebkurā lietā, ko viņi uzņemas[28]. 
Vērtības un ideāli, kas iedvesmo sportistus, trenerus un olimpiskās kustības 

dalībniekus, tāpat var iedvesmot arī skolotājus, augstskolu docētājus. 
Olimpisms un olimpiskās spēles var kļūt par labas gribas un miera stiprināšanas 

līdzekli starp tautām. Pjērs de Kubertēns ticēja, ka sportisti, tiekoties sacensībās, labāk 
iepazīst cits citu, un šī saskarsme māca savstarpēju cieņu.. Pat skatītājiem jāizrāda cieņa pret 
ārzemju dalībniekiem, jo izcili sportisti saņem atzinību par savu atlētisko pilnību, nevis par 
savu nacionālo piederību. 

Politiskā ziņā olimpiskās spēles nesaskan ar olimpisma ideālu. Olimpisko spēļu 
izmantošana politisko kustību propagandai ir viena no visnegatīvākajām parādībām. Taču 
olimpisko medaļu nozīme palielina interesi par šo valstu sportistiem, veicina starpvalstu 
sporta tehnikas un treniņu metožu apmaiņu.  

Bez šaubām, pozitīvi ir tas, ka dažādu politisko, sociālo, reliģiozo un kultūras sistēmu 
sportisti satiekas olimpiskajās spēlēs, lai būtu kopā harmoniskās sacensībās. Grūti tikai 
noteikt, kāda loma draudzīgās atmosfēras radīšanā ir olimpiskā ideāla filozofijai. Ticamāk, ka 
orientācija uz sportiskajiem mērķiem gūst virsroku pār politiskajām simpātijām. 

Lai gan olimpiskās spēles pasaulē nevar pretendēt uz lieliem sasniegumiem miera 
nostiprināšanā, tomēr cerība, ka tās kļūs par pozitīvu faktoru šajā jomā, dod pamatu uzskatīt 
šo filozofiju par olimpisma bāzi. 

Lieki skaidrot katru olimpiskā ideāla aspektu atsevišķi un to nozīmi olimpisko spēļu 
filozofiskajā pamatā. Olimpiskā kustība ir brīnišķīgs piemērs, ka „kopums – ir kas vairāk, 
nekā visu tā daļu summa”. 

Olimpiskais ideāls var kļūt par labu pamatu pusaudžu vērtību orientāciju formēšanā. 
Olimpiskās kustības filozofija var ietekmēt pusaudžu fizisko un garīgo pilnveidošanos, 
vajadzību un motīvu formēšanu sistemātiskām fizisko vingrojumu nodarbībām, morālo un 
gribas īpašību ieaudzināšanu, humānu attiecību formēšanu. Pie tam skolēniem nepieciešams 
iemācīt iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu radošā lietojuma paņēmienus, lai varētu uzturēt 
augstu fizisko un garīgo spēju, veselības stāvokļa un patstāvīgo nodarbību līmeni. 

Turklāt olimpisma noslēpumainība, kas rada tik lielu interesi un entuziasmu, var būt 
spēcīgs motivētājs mācībām. Tādu īpašu notikumu kā olimpiskās spēles iesaistīšana klases 
uzdevumos rada to būtiskumu, piemēram, matemātikas uzdevumu pamatā ņemot sporta 
statistiku, kas ne tikai radīs interesi par uzdevumu, bet arī veicinās izpratni[28]. Modernās 
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izglītības pētniecība atbalsta teoriju, ka mācīšanās vērtība pieaug, izmantojot integrālo 
mācīšanu, proti vienā mācību priekšmetā apgūto jēdzienu un prasmju sasaistīšanu ar cita 
mācību priekšmeta jēdzieniem un prasmēm. Iesaistot mācību procesā pieredzes ideju, kas 
virza uz augstiem rezultātiem, skolēniem ir iespēja redzēt mācību aktivitāšu saistību ar reālo 
dzīvi un nozīmīgumu pašu personīgajās dzīvēs. 

Tieši tāpēc olimpiskā tēma var būt efektīva mācīšanas stratēģija. Lielākajā daļā skolu  
olimpiskās izglītības komponentus var integrēt, neiejaucoties mācību plānos [28].Diemžēl 
sporta izglītība skolu mācību programmās bieži ir izolēta no pārējiem mācību priekšmetiem.  

Analizējot pasaules valstu pieredzi redzams, ka jaunatnei ļoti aizraujoši un interesanti 
ir dažādu formu olimpiskās izglītības projekti. Bērni patstāvīgi izvirza mērķi, nosaka 
uzdevumus un ar lielu aizrautību tos realizē kompetenta pedagoga vadībā. Tas neapšaubāmi ir 
liels ieguldījums gan bērnu radošās domas attīstībā, gan olimpisko zināšanu ieguvē [62]. 

Olimpiskās izglītības programmu mērķauditorijas lielākā daļa ir pamatskolas klases ( 
visbiežāk 4.- 6.klases). Šajā vecumā skolēnus ir vieglāk aizraut ar olimpiskajām tēmām un 
viņi ar lielāku entuziasmu iesaistās olimpiskajās aktivitātēs. Skolotāji bieži vienai klasei māca 
vairākus priekšmetus un tādējādi ir vieglāk integrēt un sasaistīt zināšanas, jēdzienus un 
prasmes. Šajā vecumā skolēni ir vieglāk motivējami līdzdalībai tādos pasākumos kā mazās 
olimpiskās spēles. Tomēr materiālus viegli var adaptēt gan jaunākiem, gan vecākiem 
skolēniem. 

Vidusskolām radītās programmas pārsvarā tiek realizētas tikai daļēji. Vidusskolu 
skolotāji parasti ir speciālisti tikai savā priekšmetā. Tāpēc šeit lielākais izaicinājums ir 
ieinteresēt tieši skolotājus, lai viņi integrētu savos priekšmetos olimpisko tēmu un izmantotu 
izveidotos materiālus. 

Skolā var sarīkot šādus ārpusstundu pasākumus : 
- olimpisko dienu; 
- olimpisko simbolu izgatavošanu; 
- video filmu demonstrēšanu; 
- foto un zīmējumu konkursu; 
- dramatiskos uzvedumus; 
- sienas avīžu veidošanu; 
- olimpisko muzeju izveidi; 
- olimpiskās lekcijas, seminārus, diskusijas ar slavenu sportistu un treneru 

piedalīšanos. 
Faktori, kas nosaka, vai skolotāji lietos izveidotos olimpiskās izglītības resursus, ir 

šādi :  
• atbilstība mācību programmai – materiāli ir pietiekami elastīgi, lai tos varētu piemērot 

mācību programmu prasībām, ieteiktās aktivitātes ir viegli lietojamas. Skolotāji 
izmantos materiālus, kas palīdzēs motivēt skolēnus mācībām un saturēs aizraujošas 
idejas; 

• noformējums – pievilcīgs un labi izveidots. Grūtības parasti sagādā pārāk liels kopēto 
materiālu klāsts, materiālam ir jābūt ērtā formātā, pārskatāmam un ilustrētam; 

• veicināšana – lai skolotāji izvēlētos šos materiālus, viņiem jāzina  to vērtība. Labi 
izplānota iepazīstināšanas un pārliecināšanas stratēģija veicinās šo materiālu 
izmantošanu mācību procesā. 
Pekinā, gatavojoties 2008. gada olimpiādes spēlēm, tika izveidota un izstādīta apskatei 

mobilā fotogrāfiju izstāde ar nosaukumu „ Meet Olympics Everywhere in China” ( „Satikties 
ar olimpisko it visur Ķīnā” ).Tas ir viens no variantiem, kā izglītot sabiedrību kopumā. 
Jāatzīmē, ka šī izstāde sāka savu ceļu pa Ķīnu jau 2001.gada februārī, lai gan tiesības 
organizēt Olimpiādes spēles Pekina izcīnīja tikai tā paša gada 13.jūlij ā [38]. 
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Olimpiskā izglītība ir daudzveidīgu izglītojošu pasākumu kopums, kuras mērķis ir 
iepazīstināt ar olimpisma vērtībām un dod iespēju katram pilnveidot sevi un veicināt 
sabiedrībā tādas pozitīvas tendences kā iejūtību, izpalīdzību, draudzīgumu un tieksmi pēc 
miera. Olimpiskās izglītības ideāls ir harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā un tieši tāpēc 
tā ir nozīmīga un unikāla. 

Olimpisms ir dzīves filozofija, kas cildina un apvieno līdzsvarotā veselumā visas 
ķermeņa, gribas un prāta īpašības, tā ir ķermeņa un gara savienība, domāšanas veids, tieksme 
pēc prāta, miesas un gara saskaņas. Tas satur fundamentālus mērķus cilvēka izglītošanai un, 
kā sacījis barons Pjērs de Kubertēns, „mēģina koncentrēt mirdzošā starā visas morālās 
vērtības, kas nepieciešamas cilvēka pilnveidošanai”. Olimpisms ir filozofiska dzīves degsme 
un nodarbošanās ar ķermeņa izcilības sasniegšanu. Olimpisms ir cilvēka iekšējā ticība pašam 
sev, fiziskās un intelektuālās attīstības sasniegums. Tas ir vispārējs priekšstats, kurš uzsver ne 
tikai ķermeņa spēka attīstību, bet veselīga indivīda radīšanu ar priecīgu attieksmi pret dzīvi un 
plašu pasaules redzējumu. Olimpisms atzīst un cildina personiskos sasniegumus un nepieļauj 
diskrimināciju starp valstīm, rasēm, politiskajām sistēmām, klasēm utt. 

Olimpisms un olimpiskā izglītība lielākoties koncentrējas ne tikai uz zināšanu un 
iemaņu attīstīšanu, bet arī uz pareizu sporta vērtību un pareizas attieksmes attīstīšanu 
cilvēkos, īpaši gados jaunos cilvēkos un jaunatnē. Izglītības ideja ir olimpisma ideja. Pjērs de 
Kubertēns savā laikā vēlējās izveidot jaunu un vispārēju koncepciju, kuras galvenā 
pamatdoma bija bērna personības audzināšana ar individuālismu un sabiedrības garu. Viņam 
sports nebija tikai fiziskā apmācība, bet arī ētiskā un garīgā attīstība. Olimpiskajai izglītībai ir 
jācenšas attīstīt skaidru olimpisma izpratnes koncepciju. Olimpiskajai izglītībai kā vispārējai 
izglītības formai cilvēkiem ir jāsniedz visi tie apmācības un izturēšanās aspekti, kas saistās ar 
zināšanu, prasmju, vērtību un nostāju gūšanu. Olimpiskās vērtības ir jāpasniedz tādā veidā, lai 
bērni tām var sekot līdzi un viegli uztvert: tas ir, ar krāsām, attēliem, zīmējumiem un citām 
prezentācijām. Tomēr tā nevar būt vienkārši izklaide. Olimpiskā izglītība ir jāpasniedz tā, lai 
ar krāsām un aplikācijām tiktu pasniegts arī pats olimpisma kodols. 

Olimpisma vērtības un ētika ir pieņemta visā pasaulē. Neņemot vērā visas  materiālās, 
sociālās un kultūras robežas, olimpisma morāles būtība ir tikai vispārīga pieeja 
starptautiskajai izglītības programmai. Svarīgi ir pilnveidot ne tikai olimpisma ārieni, bet arī 
iekšieni, jo olimpisms dod jaunus izaicinājumus ikvienam. 

Cilvēkam nav jābūt sportistam, lai sekotu olimpisma filozofijai. Olimpisms indivīdam 
piemīt tad, ja viņš ir lepns par saviem sasniegumiem un uzvaru, kas ir iegūti sacensībās vai 
jebkurā citā dzīves jomā, un indivīds ir spējīgs pārspēt individuālo un valsts lepnumu 
sacensībās jebkurā jomā. Ja mēs olimpismu reducējam tikai uz cilvēka fiziskajiem 
sasniegumiem, iegūtajām vietām un rekordiem, tad mums nekas no olimpisma filozofijas nav 
jāsaprot. Ar olimpisma zināšanām indivīdam ir iespējams attīstīt pozitīvu nostāju, vērtības un 
uzvedības modeli un tajā pat laikā iemācīties un censties būt labākam. Pamats šim uzvedības 
modelim var nākt tikai no ķermeņa, prāta un rakstura attīstības kopējā līdzsvara un 
harmonijas, tāpēc cilvēks attīsta savas fiziskās spējas, garīgo pasauli un vēlmi cīnīties un 
uzvarēt, kas var būt par pamatu visiem indivīda pasākumiem un uzdevumiem visas dzīves 
laikā. 

Olimpiskie ideāli palīdz izveidot pašcieņu, pašapziņu, personisko efektivitāti, kā arī 
iegūt piedzīvojumu garu, jo, kā teicis mūsdienu olimpisko spēļu dibinātājs – Pjērs de 
Kubertēns: „Vissvarīgākā lieta olimpiskajās spēlēs nav uzvarēt, bet gan piedalīties, tāpat kā 
vissvarīgākā lieta dzīvē nav triumfs, bet gan cīņa; svarīgākā lieta nav uzvarēt, bet gan tas, ka 
esi labi cīnījies”[119]. 

Kā atzīmē Nīderlandes vēsturnieks un kultūras filozofs J. Heizings :”Patiesa kultūra 
prasa vienmēr un jebkurā aspektā a fair play ( godīgu spēli). Spēles likumu pārkāpējs iznīcina 
pašu kultūru. Turklāt, lai kultūras spēles saturs varētu būt radošs vai kultūru virzošs, tam jābūt 
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tīram. Tas nedrīkst būt apmāts vai atkāpies no normām, ko noteicis saprāts, cilvēciskums vai 
ticība”[61]. 

Ņemot vērā šos ideālus, olimpisms var nodrošināt ieteikumus, padomus un ieskatus 
jauniem cilvēkiem, lai izdarītu pareizo izvēli un pieņemtu pareizos lēmumus, kā arī palīdzēt 
pārvarēt dzīves grūtības un šķēršļus, jo olimpisma ideāls ir himna tolerancei un sapratnei starp 
cilvēkiem un kultūrām – harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā. 

Olimpisms jau no tā rašanās Senajā Grieķijā nes līdzi godīgas cīņas filozofiju, kas 
attiecināma ne tikai uz sacensību darbību, bet arī uz cilvēka dzīves uztveri kopumā. Lai šo 
olimpisma filozofiju attīstītu un popularizētu pasaulē, 1949.gada 28.aprīlī, pateicoties 
Džonam Keceasam un Karlam Dīmam,  Starptautiskās Olimpiskās komitejas Sesijā 
vienbalsīgi tika nolemts dibināt Starptautisko Olimpisko akadēmiju ( SOA). Doma radīt SOA 
pieder Pjēram de Kubertēnam, kurš ticēja, ka nepieciešams kultūras institūts, kura galvenais 
uzdevums ir radīt olimpiskās idejas zinātnisko pamatu. Viņš uzsvēra olimpiskās kultūras 
centra sevišķo nozīmi : „Olimpiskā ideja ir apzināti vērsta uz to , lai aizsargātu līdzsvaru starp 
prātu un ķermeni, jo tā ir ideja, kas mēģina sakoncentrēt mirdzošā starā visas morālās 
vērtības, kas nepieciešamas cilvēka pilnveidošanai”[176]. 

Starptautiskā Olimpiskā akadēmija dibināta 1961.gadā, tā atrodas seno olimpiāžu 
pilsētā Olimpijā. Savā runā SOA atklāšanas dienā Karls Dīms sacīja : „(..)akadēmijai 
neapšaubāmi jāpievēršas arī ētikai, t.i., īsteni skaistam sportam, un, paturēdami to prātā, mēs 
gribam sākt savu darbu, ejot pa ceļu, kurš aizvedīs mūs uz humānu pasauli” [43]. 

Galvenais SOA dibināšanas iemesls bija savākt un pētīt olimpiskās idejas patieso 
ieguldījumu no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām, ņemot vērā tās filozofisko un 
sociālo aspektu, un izplatīt to visā pasaulē. Olimpiskās idejas principi ir vienkārši un humāni, 
jo tās mērķis ir radīt labāku un patiesāku pasauli, kura varētu dzīvot mierā un tiektos pēc 
progresa un vispārējās cieņas starp tautām visā pasaulē neatkarīgi no ādas krāsas, rases, 
ticības vai sociālās izcelšanās[176]. 

Katrā ikgadējā Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas sesijā tiek celti jauni tilti, kas 
saved kopā olimpisma principus un sporta draugus no visas pasaules, tādējādi ne tikai dodot 
ieguldījumu savstarpējo kontaktu un saprašanās gara radīšanā, bet arī sekmējot atbrīvošanos 
no pastāvošām atšķirībām un nesaskaņām un veidojot īstu draudzību. 

SOA uzdevums ir sargāt un izplatīt olimpiskās idejas, attīstīt olimpisko kustību, 
meklēt ceļus starptautiskās sporta kustības sociālās un filozofiskās interpretācijas izplatīšanai 
un saprašanai. SOA ir izglītības institūcija, kas atbildīga par to, lai pilnveidotu to cilvēku 
kompetenci, kuri sevi ziedo olimpiskiem principiem un idejām un kuri spētu kā sūtņi izplatīt 
šos principus un idejas savās zemēs. SOA mācību plāni ietver SOK akceptētās olimpisma 
teorijas studēšanu, un cilvēki, kas lasa lekcijas SOA sesijās, ir pasaulē pazīstamas un 
ievērojamas personības. 

Starptautiskajā Olimpiskajā akadēmijā nav vietas monologam. Tas ir forums 
kulturālam dialogam nolūku veicināt internacionālu draudzību, saprašanos un sadarbību, lai 
pasaule atzītu ideju, ka starptautiska kopiena, kas saistīta ar olimpiskās idejas universālajiem 
principiem un pieņēmumiem, spēs veidot saskanīgāku un mierīgāku nākotni visām pasaules 
tautām. 

Olimpiskā izglītība nedrīkst uztvert olimpiskās spēles kā kaut kāda posma beigas, bet 
gan kā nepārtrauktu cīņu par turpmāku aktivitāšu, vērtību, zināšanu, prasmju un attieksmju 
sistēmas pilnveidošanu un attīstību. Olimpisko izglītību nedrīkst ierobežot tikai ar olimpiādes 
spēlēm un ziemas olimpiskajām spēlēm, tā ir jāveicina daudz plašākā nozīmē, iesaistot tādas 
organizācijas un institūcijas kā Nacionālās Olimpiskās komitejas, Starptautiskā Olimpiskā 
komiteja, Nacionālās Olimpiskās akadēmijas, Starptautiskā Olimpiskā akadēmija, 
starptautiskās sporta veidu federācijas u.c. Skolotāji var apvienot sportu un spēles ar tādiem 
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mācību priekšmetiem kā vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, fizika, filozofija, 
socioloģija, mūzika, vizuālā māksla, dejas utt.  

Pjēra de Kubertēna laikā cilvēki nesaprata viņa olimpiskās izglītības idejas. Viņa 
radītā koncepcija vēl joprojām dod atbildes uz personiskajiem, sociālajiem un kultūras 
jautājumiem. Jāuzsver arī tas, ka olimpiskās izglītības koncepcija ir relatīva, tā mainās līdz ar 
laiku un nepārtraukti ir jāuzlabo, jo tas, kas bija moderns vakar, ir novecojis un neatbilstošs 
šodienai, un tas, kas ir moderns šodien, būs novecojis un neatbilstošs rītdienai. Skolotājiem, 
sportistiem, amatpersonām u.c., interesentiem ir jāapzinās, ka pašreizējā attīstība ir ļoti 
paātrināta un ētiskie pamatprincipi ir vajadzīgi.  

Galveno problēmu mūsdienu pasaulē rada jautājums, kā pietiekami ilgi piesaistīt 
mūsdienu cilvēku uzmanību, lai varētu nodot olimpisma pamatidejas un koncepcijas. Izglītība 
ir konceptuālu ideju mācīšanās process, kas noved pie konkrēta indivīda uzvedības 
apzināšanās vai maiņas, taču jebkura apmācība un izglītība indivīdam būs skaidra, ja tā tiks 
apgūta arī praksē. Lai olimpisma idejas varētu sekmīgi nodot tālāk : 

• ir jābūt izteiktai vēlmei apgūt olimpiskās idejas; 
• olimpiskās idejas ir jānodod visefektīvākajos veidos; 
• olimpisko ideju pasniedzējiem šajā jomā ir jābūt izglītotiem, kas paši apzinās 

olimpisma vērtību būtību un svarīgumu; 
• izglītības mācību programmās ir jārada vieta olimpisma vērtībām; 
• ir jānodrošina mākslīgi radīti apstākļi apgūto vērtību testēšanai praksē. 

Pēc Pjēra de Kubertēna domām, olimpiskās izglītošanās modelī : 
�  apgūstot olimpiskos tematus dažādos priekšmetos, ir jābūt informācijai arī par 

olimpisko kustību, taču tai obligāti nav jābūt olimpiskajai izglītībai; 
� ne tikai informācija un fakti, jo olimpiskajai izglītībai ir jāmāca olimpiskās vērtības, 

radot iespēju tās izbaudīt dzīvē; 
� olimpiskā izglītība ir universāla izglītības koncepcija un olimpiskajai tematikai ir jābūt 

aplūkotai universāli un harmoniski; 
� olimpiskajai izglītībai ir jāparāda olimpisko spēļu pozitīvie aspekti, spēļu reliģiski 

svinīgais saturs t.i. valstu karogi, himna, olimpiskā uguns u.c., kas nedrīkst būt 
pasniegts ironiskā veidā. Ir jābūt nopietnai olimpisko spēļu prezentācijai, kas parāda 
tās kā unikālu un neparastu fenomenu tāpēc, ka bērni ir viegli ietekmējami; 

� ikvienam ir jāizskaidro, ka dažreiz olimpiskās vērtības ir pilnīgi nesavienojamas ar 
olimpisko spēļu neseno attīstību, sportu vispār un sabiedrību; 

� ir jāsalīdzina Pjēra de Kubertēna uzskati un iepriekšējo gadu olimpiskās spēles ar 
šobrīd esošo realitāti, organizējot diskusijas, rakstot sacerējumus, esejas utt.  

� ņemot vērā olimpiskās kustības dažādos aspektus, olimpiskajā projektā var iekļaut 
katru mācību priekšmetu, jo vispārēja pieeja olimpiskajai izglītībai ar visu mācību 
priekšmetu iesaistīšanu olimpiskajā izglītībā ir vēlama; 

� olimpiskās izglītības skolotājiem ir jāstrādā kopā, jo olimpiskie temati var būt aplūkoti 
atsevišķos mācību priekšmetos, daudzpusīgos projektos ar vienu vai vairāku stundu 
darbu, ekskursijās un skolu brīvdienās; 

� olimpiskajai izglītībai piemērotākais projektu laiks ir tieši pirms olimpiskajām spēlēm, 
jo nepārtraukti notiek pārraides televīzijā, radio, tiek sniegta informācija internetā, 
presē, utt., un jauniešiem par notiekošo ir sakāpināta interese; 

� olimpiskās izglītības apgūšanā visaktīvākie ir 6 – 12 gadu veci bērni, kuri ir neparasti 
aktīvi sportā un bieži ir dažādu komandu vai klubu biedri, taču olimpiskās izglītības 
un olimpiskās kustības problēmās vairāk spēj iedziļināties vecākie bērni, kas aktīvi 
seko līdzi tam, kas notiek medijos, tāpēc par notiekošo ar viņiem jādiskutē, jāuzklausa 
viņu domas, problēmas, secinājumi un iespējamie risinājumi; 
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� pašreiz jaunieši tiecas tikai uz personiskiem panākumiem, tāpēc ētiskais pamats paliek 
bez vērtībām un cīņa par garīgām vērtībām ir zaudēta. Lai novērstu šo negatīvo iezīmi, 
olimpiskajai izglītībai ir jāiepazīstina ar vērtībām visiem saprotamā veidā; 

� olimpiskajā izglītībā morālā uzvedība, kas iemācīta teorētiskā veidā, ir jātestē praksē, 
respektīvi, sacensībās, kur apgūtās vērtības var lietot praksē un apgūt nepieciešamo 
adekvāto uzvedību; 

� olimpiskās izglītības ietvaros jauniešiem ir jādarbojas kopā. Noteikumu, pretinieku un 
tiesnešu lomu spēle palīdzēs apgūt godīgas spēles principus, lietojot katra indivīda 
spējas, lēmumu pieņemšanas iespējas un pienākumus. Ir jāsasniedz pozitīva un 
miermīlīga atmosfēra saskaņā ar moto : „Līdzdalība ir viss!!!!”; 

� olimpiskajā izglītībā ļoti nozīmīga ir vecāku līdzdalība, kas ir noderīga un ceļ 
realitātes izpratni; 

� olimpiskajā izglītībā ir vēlams iesaistīt citas skolas un institūcijas, kam varētu būt 
saistība ar olimpisko izglītību un iespējām tās pilnveidošanā; 

� olimpiskajā izglītībā ļoti liela nozīme ir bijušo un pašreizējo sportistu ielūgšanai skolā, 
lai tiktos ar skolēniem un dalītos savā pieredzē; 

� olimpiskās izglītības ietvaros plaši jādiskutē par olimpiskajām spēlēm un olimpisko 
kustību kā daudzpusīgu pasaules fenomenu, kuru var pētīt 11 – 16 gadu veci jaunieši, 
kuri savā vecumā sāk: 

 1) domāt abstraktā veidā; 
 2) uzdot jautājumus par dziļākām zināšanām; 

          3) atklāt plašāku pasauli, dzīves saskaņotību un mijiedarbību; 
                      4) praktizēt sportu arī konkurētspējīgā veidā; 

 5) domāt par veidiem, kā pilnveidot pašiem sevi; 
          6) strādāt kopā grupās; 

� olimpiskās izglītības ietvaros ir jāstimulē studentu motivācija par olimpiskajām 
spēlēm un olimpisko kustību pētīt šādus jautājumus: 

- kustība, sniegums un veselība; 
- dažādas kultūras un to mijiedarbība; 
- dažādi dzīves stili; 
- dažāda attīstība un ekonomiskais pamats; 
- vērtības; 
- ekonomikas un politikas ietekme uz institūcijām un indivīdiem; 
- nacionālisms, patriotisms, rasisms, internacionālisms; 
- miers un draudzība; 
- olimpiskie ideāli. 

Ir  jārada tāda vide, kas liktu jauniešiem domāt kritiski radošā veidā un secīgi saprast 
būtību, lai jaunieši paši formulētu savus viedokļus un secinājumus. 

 Savas dzīves beigās Pjērs de Kubertēns uzrakstīja rakstu, kurā viņš formulēja savu 
nākotnes vēlēšanos : „ Olimpisma ideja skolā. Mums ir jāveicina tā!” ( L`Olympisme `a 
l`ecole. Il faut l`encourager!)” Sava raksta beigās Pjērs de Kubertēns secināja: „ Ja kāds jautā 
recepti, kā kļūt „olimpiskam”, viņš atbildēs teorētiski : „Pirmais noteikums ir būt 
laimīgam!!!”[119]. 

 Olimpiskajām vērtībām izglītības mācību programmā ir jābūt progresīvām un jāaptver 
plašs sabiedrības atbalsts un cieņa. Indivīdiem ir jābūt praktiskiem olimpisko vērtību 
mācīšanās, saprašanas procesā un, vissvarīgāk, to lietošanā praksē. Tāpēc olimpisma izglītībai 
nevajadzētu būt tikai apgalvojumu veidā. Tai vajadzētu sasniegt šo iegūto vērtību lietošanu 
visās dzīves reālajās situācijās, radīt veidus apgūto vērtību lietošanai, paplašināšanai un 
pastiprināšanai praksē, kā arī lietot tās šodienas reālajā dzīvē, jo patiesībā apgūto vērtību 
vērtība tiek noteikta ar to lietojumu praksē. Šī procesa veicināšanai liela nozīme ir treneriem, 
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pasniedzējiem un sporta skolotājiem, kuru spēkos ir veicināt olimpisma izplatīšanos jauno 
sportistu vidū ar īpašu programmu palīdzību, kuru mērķis ir pasargāt jauniešus no narkotikām, 
vardarbības, sekmēt skolas apmeklēšanu un iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs, kā arī būt par 
tik labiem sabiedrības pilsoņiem, cik vien iespējams. 

Čehu domātājs, filozofs J.A.Komenskis atzīst, lai metode pati atraisītu spējas, 
nepieciešams, lai tā būtu pārdomāta, interesanta un patīkama, tas ir, lai visu, cik nopietns tas 
būtu, pasniegtu draudzīgā un tīkamā veidā – sarunu, sacensību, mīklu un citā formā[80]. 

Salīdzinot tradicionālās un interaktīvās mācību metodes, ir konstatētas būtiskas 
izmaiņas sakarībā "mācību metode - spēja atcerēties apgūstamo mācību materiālu". 
Piemēram, ja mācību process balstīts tikai uz dzirdi, tad klausītājs spēj atcerēties vidēji ceturto 
daļu (25 %) no apgūstamā materiāla. Ja mācību process balstīts uz redzi, tad attiecīgi šis 
rādītājs ir trešā daļa (apmēram 30 %), bet ja tiek savienotas dzirde un redzes metode, tad 
klausītājs spēj atcerēties pusi (50 %) apgūstāmā materiāla. Pēc zinātnieku atzinumiem, 
izmantojot multimediju tehnoloģijas, šo rādītāju var būtiski palielināt (pat līdz 75%). Tomēr 
jāatzīmē, ka objektīvi salīdzināt tradicionālās un interaktīvās metodes ir grūti. Pirmkārt, 
metodes efektivitāti nosaka mācību procesā izvēlētais konkrētais uzdevums, otrkārt, jāņem 
vērā atšķirības klausītāju uztverē[171]. 

Interaktīvo metožu nopelns ir pārmaiņas pedagogu un audzēkņu, kā arī audzēkņu 
attiecībās ne tikai mācību laikā, bet arī ārpus tā. Interaktīvās mācību metodes novērš bailes 
kļūdīties, nepatiku pret kritiku, rosina respektēt citam citu, norunas un noteikumus, mudina uz 
godīgu un atklātu rīcību, jo šeit mērķi ir saistīti ar cilvēka pašizpausmes daudzveidīgo iespēju 
atraisīšanu, viņa pilnvērtīgu attīstību un gatavību dzīvei[164]. 
 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā veiktais pētījums par metožu izmantošanu 
studiju kursos rāda, ka studentu vērtējumā galvenie ieguvumi no interaktīvo metožu 
ieviešanas ir :  

• Studentu un mācībspēku attiecību uzlabošanās; 
• Pētniecības prasmju pilnveidošanās ; 
• Sadarbības prasmju nozīmes dziļāka izpratne un pilnveidošanās; 
• Kritiskās domāšanas prasmju uzlabošanās[164].  

 Tālākais noteikums sekmīgai metodes izmantošanai ir noteikums – ilustrēt. Nepietiek 
tikai paskaidrot, pasniedzējam ir jādemonstrē, vismaz minot raksturīgākos piemērus. Ļoti 
svarīgs veiksmīgas ilustrēšanas priekšnoteikums ir noteiktas instrukcijas struktūras veidošana. 
Sarežģīta procesa skaidrojumu var vieglāk uztvert, ja to sadala, proti, secīgi izklāsta 
atsevišķas stadijas. Ilustrēšana un noteiktas struktūras izveide ir obligāti nosacījumi. 
Strukturēta instrukcija veicina analītisku un intelektuālu vēlmi izprast procedūru un 
kontekstu. Ilustrēšana iedarbojas gan uz racionālajiem, gan iracionālajiem cilvēka psihes 
komponentiem. Ja jāiemācās kaut kas grūts un jauns, tad jāaktivizē gan prāts, gan jūtas. 
Dažreiz nepieciešamas līdz minimumam ierobežot aprakstošo un izskaidrojošo instrukcijas 
daļu, realizējot principu “mācīties darot”. Pasniedzējs, kurš pats ir ieinteresēts, uzreiz, bez 
ievada iesaistīs studentus darbībā. Iesaistīšanas nosacījums ir īpaši svarīgs muzikālu, 
dramatisku vai fizisku uzdevumu gadījumos. Ne vienmēr ir tik vienkārši iesaistīt visus 
studentus. Aktīvi darboties reizēm traucē kautrība un neapzinātas psiholoģiskas barjeras. Daži 
dalībnieki var “izstāties no spēles”. Šādā situācijā iesaka pasniedzējam lūgt studentu palikt 
nodarbību telpā kā novērotāju – tā tiks saglabāta studenta aktīvā loma vismaz kādā mācību 
procesa daļā. 

 Mūsdienās ļoti svarīgs ir priekšstats par produktīva sabiedrības locekļa izveidi un 
esamību, tāpēc sports piedāvā mums lielisku iespēju to realizēt ar olimpisko principu un 
vērtību veicināšanu. Bieži šī iespēja netiek pilnībā izmantota, tāpēc mums ir nepieciešami 
nemitīgi atgādinājumi par to, kam mēs uzticamies. 
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� Mūsdienās cilvēks ir viegli ietekmējams ar pretrunīgu informāciju, ko uztveram 
televīzijā, radio, avīzēs, žurnālos un citos medijos. Tas liek indivīdam zaudēt savu 
intelektuālo un garīgo neatkarību un pazemina veselīgo pašanalīzes līmeni, ko sludina 
olimpisms sevis pilnveidošanai. Tādā veidā indivīds nekoncentrējas uz savu 
personisko garīgo pasauli, drīzāk attīsta tieksmi apslāpēt savas domas un idejas, kas 
neatbilst citu cilvēku un sabiedrības vispārējām interesēm.  

� Pretrunīgā informācija un pastāvīga paļaušanās uz citiem avotiem ir konfliktā ar 
indivīda apņēmības attīstību, kas balstās uz stingriem morāles standartiem. Tādējādi 
mūsdienu konkurētspējīgais sports, ja galvenais uzsvars tiek likts uz materiālajiem 
labumiem, var radīt sportistus ar pārmērīgi individuālu, egocentrisku mentalitāti un 
pašpietiekamu attieksmi, kuru vēlme ir „uzvarēt par katru cenu”.  

� Nevar noliegt, ka olimpiskās vērtības bieži ir dalībnieku, skatītāju un organizatoru 
neievērotas, arī  olimpisma filozofiskos apgalvojumus būtībā ar prātu mēs atzīstam, 
bet reālajā dzīvē rīkojamies pretrunīgi tiem, jo visbiežāk, atzīstam rezultātu, nevis 
pašu procesu. Tāpēc  jāpanāk, lai pedagogi olimpisma vērtības apzinātos paši un, 
pastāvīgi audzinot un vingrinot, tās pasniegtu saviem audzēkņiem.  

� Teorija bez prakses ir utopiska, jo olimpiskās vērtības un principi, kuriem nav reālas 
saistības ar  izmantošanu dzīvē, cilvēku prātos nedzīvo ilgi. Tad, kad šī saistība ir 
izveidota, tad olimpisms kļūst ne tikai par filozofiju, bet arī par svētīgu dzīves stilu. 

� Olimpiskā filozofija attiecas ne tikai uz vispārliecinātākajiem un talantīgākajiem 
sportistiem, bet arī uz mums visiem. Visiem bērniem ir jābūt iespējai parādīt sevi, bet 
ne visi var atrast atbalstu ārpus skolas, tāpēc sports skolā ir ļoti svarīgs, jo katrs mūsu 
sabiedrības dalībnieks var iegūt apmierinājumu sportā. Sports, spēles un sacensības ir 
lietas, kurās katrs bērns gūst prieku, neņemot vērā kultūras vai dzimuma atšķirības. 
Tādus jēdzienus kā godīga spēle, sporta meistarība, cieņa, savstarpēja sapratne var  
iemācīt ar sporta aktivitātēm. 

� Lielākajai daļai cilvēku olimpisms vēl nav pazīstams. Mēs visi zinām, kas ir 
olimpiskās spēles, bet nezinām, kas ir olimpisms, tāpēc mums ir vajadzīga olimpiskā 
izglītība - izglītība, kuras vērtības mēs varētu izbaudīt arī reālajā dzīvē, padarot mūsu 
dzīves daudz harmoniskākas. Šajā dzīvē mūsu mērķis ir  – būt aktīviem olimpisma 
līdzdalībniekiem un uzvarētājiem, nevis neveiksminiekiem un zaudētājiem. 
Olimpisms ir savstarpēji saistīts ar labu gribu, izturēšanos, iespējām, vadību, 
redzējumu, ekonomisko vadību, zinātni un izglītību. Olimpisms sportam un sports 
olimpismam ir viens otram vajadzīgi, tiem ir jāstrādā kopā kā partneriem, lai es, tu, 
viņš, viņa un (..) būtu viens otra cienīgi. 

 
1. 2. Personības veidošanās humānajā pedagoģij ā 

 
Latviešu psihologs N.Picka atzīmē, ka personības raksturīgākā īpašība ir radošums, 

kas izpaužas kā psihes īpatnību kopums, kas personības darbībā nodrošina produktīvas 
pārmaiņas. Radošumam ir raksturīga spēja pārvarēt neparastas un komplicētas situācijas, lai 
meklētu ceļus, kā tās novērst un atrast to darbības likumsakarības. Šo iepriekš minēto īpašību 
un spēju izpēte uzsver iztēles, intuīcijas, domāšanas aktivitātes komponentus, personības 
nepieciešamību pēc pašrealizācijas, savu spēju atklāšanas [151]. 

Katra cilvēka personība izpaužas viņa radošajā darbībā, cik aktīvs un atraisīts viņš ir 
savā darbā, cik daudz spēj saskatīt un saņemt no apkārtējās pasaules – dabas, mākslas, 
līdzcilvēkiem, sabiedrības. Katra cilvēka radošās spējas slēpj cilvēka intelektu. 

Pēdējo gadu laikā ir pieaudzis radošuma pētījumu skaits, tomēr lielā mērā atpaliekot 
no citām būtiskām psiholoģijas pētījumu jomām. Terminu „radoša personība” Latvijā 
pazīstam jau sen, taču ļoti ilgu laiku mūsu valsts psihologi nevarēja atrast īstu tulkojumu jeb 
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skaidrojumu svešajam jēdzienam „creativity”, ( no latīņu val. –creativ – radīšana). Tikai 
1997. gadā žurnāla „Skolotājs” rakstā „ Kreativitāte un skolotāja personība” tā autore 
Dr.psych. R.Bebre pirmo reizi publicēja savu jaunvārdu „radošums” [23]. Kopš tā laika savā 
leksikā to lieto studenti, psihologi un pedagogi. Šī termina skaidrojums publicēts arī 
2001.gadā iznākušajā „Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā”[145]. 

Vārds „radošums” tiek lietots dažādās nozīmēs dažādos kontekstos. Tam ir 
„netverama definīcija”. Definēšanas problēmas pamatā ir šī vārda saistība ar mākslām, 
radošas aktivitātes sarežģītā daba un daudzās teorijas, tā izskaidrošanai. Pasaulē jau sen ir 
pētīts jēdziens „radošums”, daudzi pedagogi un psihologi veltījuši savu darbu šī jautājuma 
izpētei un pamatošanai. 

Lai gan ir vairāki viedokļi par radošumu, ASV psihologs A.Starko ir apkopojis 
galvenās radošuma teorijas un to grupējumus, taču vienmēr jāatceras, ka šajās teorijās un 
modeļos slēpjas zinātnieku dažādās izpratnes, jo daži zinātnieki pēta : 

� radošas personības īpašības : indivīda spējas, kuras tiek uzskatītas par 
radošām; 

� radošo procesu jeb indivīdu ideju ģenerēšanu; 
� radošu produktu jeb darbības rezultātu[175]. 

Šajā darbā lielāks akcents tiek likts uz radošu personību, tomēr neapšaubāmi ar to 
saistībā ir radošais darba process un rezultāts. 

Vācu psihologs P.Veilers atzīmē, ka būt radošam nozīmē : 
• atbrīvoties no vecām, gatavām un īpaši no atzītām domāšanas 

struktūrām; 
• būt atvērtam jaunai informācijai; 
• būt atvērtam  pārsteigumiem; 
• būt atvērtam  sakarībām; 
• koncentrēties uz procesiem, nevis uz rezultātu; 
• būt vērīgam – ievērot to, kas ir. Aizmirst to, kam ir jābūt, kas var būt, 

kam būtu jābūt un kas varētu būt[191]. 
Tātad radošums nozīmē atmest aizspriedumus un būt atvērtam pret visu jauno. 
Latviešu psihologs N.Picka  atzīmē, ka „radošums” ir spēja ar imigācijas ( izdomas, 

iztēles) palīdzību aptvert lietas jaunā skatījumā, tā ir „oriģinalitāte”, prasme atrast kaut ko 
jaunu, „izgudrot”, piemēroties jaunām, neparastām situācijām („fleksibilitāte”), arī spontāna 
uztveres spēja, vienu vārdu sakot, „radīt kaut ko jaunu” [151]. 

Kā uzskata krievu pedagogs M.Skatkins, personība ir cilvēks ar savām sociāli 
nosacītajām un individuāli izteiktajām prāta, gribas un jūtu īpašībām, ar savām vajadzībām un 
interesēm, zināšanām un prasmēm, ar savām spējām, temperamentu un raksturu [169;226]. 

Cilvēks kā sociāla būtne veidojas sociālo, psiholoģisko un pedagoģisko faktoru 
ietekmē uz iedzimto dotumu bāzes. Šo faktoru vidū centrālā vieta ir darbības procesam, kas 
katru cilvēku viņa individuālās attīstības gaitā pakāpeniski tuvina pilnībai – harmoniskai 
personībai. 

Cilvēka personība ir sarežģīta daudzu savstarpēji saistītu elementu sistēma, vienlaikus 
tā ir dinamiska, mainīga sistēma, kas nemitīgi attīstās un pilnveidojas, tas sevišķi intensīvi 
notiek bērnībā un jaunībā. 

Harmoniska personība ir jēdziens, kas ietver gan intelektuālo, gan jūtu un gribas 
procesu savstarpējo līdzsvarotību. Tas ir viens no priekšnoteikumiem mērķtiecīgai darbībai un 
normālai dzīvei sabiedrībā. Personības harmonija izpaužas materiālo un garīgo vajadzību 
līdzsvarotībā, spēju un interešu saskaņotībā, rakstura un citu personības īpašību atbilstībā 
sabiedrības prasībām. 

Radošai personībai ir raksturīga nestandarta darbība, izteiktas jaunrades spējas, asa 
uztvere, vispusīga prāta darbība, labi attīstīta radošā iztēle. 
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Visas cilvēka apzinātas darbības aizsākums lielākā vai mazākā mērā ir radošs. 
Radošas personības sekmes ir atkarīgas no tāda personības veidojoša struktūras elementa kā 
spējas. 

Spējas ir cilvēka individuāli psiholoģiskās īpatnības – noteiktas darbības sekmīgas 
izpildes priekšnoteikums. Spējas visspilgtāk izpaužas darbības paņēmienu apgūšanā un 
noturīgumā. Tās pašas par sevi neiedzimst, bet spēju veidošanās pamatā ir iedzimtie dotumi – 
nervu sistēmas un smadzeņu anatomiski fizioloģiskās īpatnības. Dotumi attīstās darbības 
ietekmē un atbilstoši – bez darbības tie atrofējas[195]. Ne velti pedagoģiskajā un 
psiholoģiskajā teorijā tiek akcentēts nozīmīgais bērna radošās darbības virzīšanas – vadīšanas 
moments. 

Kā uzsver latviešu kultūrvēsturnieks P.Zeile, „personības būtisks faktors ir augstākā 
spēju pakāpe – talants, kur katrā no jaunrades veidiem tas realizējas atšķirīgi, bet kopīgas ir 
radošās domāšanas īpatnības un izziņas slāpes [200]. 

Liela loma radošas personības veidošanā ir gribai. Latvijas pirmās brīvvalsts 
pedagoģijas zinātnieks, skolotājs E.Pētersons norāda, ka griba ir psihisks process, kas 
izpaužas cilvēka paša plānotā un vadītā pozitīvā rīcībā un uzvedībā noteikta mērķa 
sasniegšanai, kam nepieciešama zināma piepūle. Griba pilnveidojas visā cilvēka dzīves laikā. 
Gribas īpašības veido cilvēka rakstura pamatu – labestību, mērķtiecību, neatlaidību, 
noteiktību, savaldību [147]. 

Savukārt raksturs ir cilvēka audzināšanas un pašaudzināšanas ceļā maināms un 
pilnveidojams relatīvi konservatīvs īpašību kopums, kas padara cilvēka darbību labestīgu un 
mērķtiecīgu, panākot nopietnu mērķu realizēšanu. Tas ir ilgstošs process, kas aizsākas bērnībā 
un turpinās visu mūžu. 

Personība ( arī radoša personība) veidojas darbošanās procesā.  Krievu pedagogs 
S.Kovaļovs atzīmē, ka tieši nestandarta darbība ir radoša. Autors uzsver, ka personības 
veidošanās priekšnosacījums ir jaunrade, kas raksturo personībai piemītošās spējas, motīvus, 
zināšanas un prasmes, kam pateicoties tiek radīts produkts, kas atšķiras ar novitāti un 
oriģinalitāti [82]. 

ASV psihologs A.Maslovs 1943. gadā, pamatojoties uz pētījumiem, izstrādājis cilvēku 
vajadzību hierarhijas piramīdu. Pēc zinātnieka uzskatiem, pilnvērtīgu dzīvi cilvēkam 
nodrošina : 

� fizioloģiskās vajadzības – pārtika, apģērbs, siltums, mājoklis u.c.; 
� vajadzības pēc drošības – dzīvības un fizioloģisko vajadzību apmierināšanas 

garantijas, veselība; 
� sociālās vajadzības – draudzība, mīlestība un piederība ģimenei, sociālais 

novērtējums; 
� vajadzības pēc vērtējuma – pašcieņa, neatkarība, būt cita novērtētam; 
� izziņas vajadzības – informācija par sevi, dabu, citiem un sabiedrību; 
� estētiskās vajadzības – pēc skaistuma un sakārtotības dabā un sabiedrībā; 
� pašrealizācijas vajadzības –  pašizpausme, savas personības pozitīvā potenciāla 

realizācija, jaunrade[187]. 
Autors norāda, ka cilvēku vajadzībām ir divi līmeņi – augstākais un zemākais, un parasti 
cilvēkam vispirms jāapmierina  zemākais līmenis, uz kura bāzes tālāk var realizēt augstākā 
līmeņa vajadzības. Cilvēkam ir ļoti svarīgi justies vajadzīgam, nepieciešamam, justies 
mīlētam un atzītam. Ja šīs vajadzības netiek apmierinātas, tad cilvēks izjūt diskomfortu. Tādēļ 
arī ir tik būtiski, lai skolēni skolā justos labi, lai būtu apmierinātas viņu zemākā līmeņa 
vajadzības, lai būtu viņiem iespēja tiekties pēc izziņas, estētiskajām un pašrealizācijas 
vajadzībām. 

Rūpējoties par bērna pamatvajadzībām, nedrīkst aizmirst viņa emocionālās vajadzības, 
kas visciešāk ir saistītas ar radošas personības veidošanās procesu. Par radošu personību var 
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kļūt ikviens cilvēks. Radošā darbība bērnībā, kas mazajiem ir dabiska,  maksimāli sekmējama. 
Tās ietekmē notikusī psihiskā attīstība var būt par sākumu augstas radošas darbības potenciāla 
izveidei. 

No vairāku pedagogu un psihologu apkopotajiem viedokļiem par radošumu secinu, ka 
radošas spējas var izpausties domāšanā, jūtās, saskarsmē, atsevišķos darbības veidos, 
raksturojot personību kopumā un tās atsevišķās puses, darbības galaproduktus, to radīšanas 
procesu. Radošumam raksturīga oriģinalitāte, netradicionāli risinājumi, drosme, radoša 
intuīcija, bagāta fantāzija, iedvesma. Radošums ir spējīgs ar izdomas un iztēles palīdzību 
aptvert lietas jaunā, oriģinālā skatījumā. Tā ir spēja atrast kaut ko jaunu, izgudrot, piemēroties 
jaunām neparastām situācijām, arī uztveres spēja.  

Radošam procesam var izšķirt četras īpašības : 
� radošais process vienmēr saistīts ar tēlainību domāšanā un uzvedībā; 
� šī tēlainība vienmēr ir mērķtiecīgi, vērsta, kaut kā sasniegšanai; 
� šie procesi vienmēr rada kaut ko oriģinālu; 
� rezultātam jābūt saistītam ar mērķi. 

Pedagoģijas zinātnieks G.Rudzītis radošu darbību sauc arī par radošu izziņas darbību. 
Tajā svarīga vieta ierādāma problēmsituācijas radīšanai. Bērnam pašam jāmeklē radošs 
risinājums, balstoties uz jau esošām prasmēm, iemaņām, zināšanām radošā ceļā gūstot 
jaunas[166]. 

Radošs darbs palīdz pārvarēt vienpusību mācību darbā, padara to saistošāku. Pedagogs 
R.Frajs izvirzījis brīvās garīgās darbības teoriju. Tā vērsta uz to, lai attīstītu audzēkņu prātu un 
izkoptu viņu jūtas. Skolotājam jāgādā, lai skolēnos veidotos vēlme strādāt. Viņš uzskatīja, ka 
pārdzīvojumi, kas rada audzēkņos radīšanas prieku, iespējami, tikai valdot brīvam garīgam 
darbam [45]. 

Latviešu psihologs N.Picka precīzi raksturo sākumskolas skolēnu garīgo darbību, jo 
jaunākā skolas vecuma bērnu spējas tikai attīstās, tādēļ vēl nevar runāt par kādām īpašībām, 
paliekošām vērtībām, kuras tiktu radītas darbības laikā. Bērns vēl mācās ar izdomas un iztēles 
palīdzību aptvert lietas jaunā skatījumā. Viņš mācās no sev pazīstamām lietām izgudrot 
jaunas, izmantojot dažādus materiālus, liekot lietā savu fantāziju [151]. Te nu plašs darba 
lauks paveras skolotājam, kurš, radoši darbojoties, var atraisīt bērna fantāziju, iztēli. Tas nebūt 
nav grūti, jo sākumskolas skolēni ir emocionāli atraisīti un prot piemēroties jaunām, 
neparastām situācijām. 

Radoša personība veidojas ilgas mācīšanās, domāšanas un gatavošanās ietekmē. 
Radošo ideju attīstību ietekmē indivīda kompetence, motivācija, emocijas un vide. Indivīdam 
var būt visi iekšējie resursi, lai domātu radoši, bet bez vides atbalsta šis radošums var arī 
neizpausties. Tādēļ īpaši jāpievēršas skolas iekšējai videi – gan materiālajai bāzei mācību 
telpās, gan tīrībai, kārtībai un mājīgumam, gan arī labām un draudzīgām attiecībām skolēnu 
un skolotāju starpā. Bērnam jājūtas droši apkārtējā vidē. Tai jābūt sakārtotai un zināmai. Ļoti 
jauki, ja klasē mācību un atpūtas vides iekārtošanā var piedalīties paši bērni – veidot savu 
apkārtējo vidi tā, lai paši tajā justos patīkami un ērti. Ieteicams vidi arī nepārtraukti papildināt 
ar kaut ko jaunu, lai rosinātu skolēnus uz jaunām idejām, domām un darbiem. Radošai 
personībai raksturīgs izjusts, plašs pasaules redzējums ( spēja uztvert apkārtējā pasaulē visu, 
ko tā sniedz, ar sajūtām un emocijām), spēja izvērtēt, izprast un pieņemt sev, savai personībai, 
savam darbam to, kas nepieciešams, neaizstājams, būtisks, spēja pārveidot, radīt jaunu. 
Radoša personība veidojas darbībā.  

Apkopojot vairāku autoru domas par radošu personību, ASV zinātnieks A.Starko ir 
izdalījis šādas radošas personības būtiskākās īpašības : 

� gatavība uzņemties risku; 
� neatlaidība, dinamiska virzība un nodošanās problēmas risinājumam; 
� zinātkāre; 
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� atvērtība jaunām zināšanām un pieredzei; 
� tolerance pret neskaidro; 
� plašas intereses; 
� augsts oriģinalitātes vērtējums; 
� intuīcija un spēcīgas jūtas; 
� iekšēja aktivitāte, spēja saskatīt risināmo problēmu „ no tālienes[175]. 
 

Izvērtējot psihologu un pedagogu izteikto viedokli par personību un tās veidošanos un 
pamatojoties uz savu pieredzi, varam secināt, ka radošu personību raksturo šādi rādītāji : 

� vadošā – iekšējā motivācija uzdevuma veikšanai; 
� zināšanas un prasmes konkrētajā jomā; 
� radošuma būtiskākie izziņas procesi : 

� metaforiska domāšana; 
Radoši indivīdi spēj saskatīt atšķirīgas idejas, viņi var idejas no viena konteksta 

pārnest citā, lai radītu kaut ko jaunu. Spēja domāt metaforiski ļauj indivīdiem izvēlēties arī 
paralēles, lai risinātu problēmas vai ģenerētu jaunas idejas. Metaforas cilvēka attīstības gaitā 
mainās. Mazākie bērni efektīvi izmanto tās, kuras balstās uz kādu fizisku īpašību vai funkciju, 
un mazāk iespējams, ka viņi izpratīs metaforas, kuras balstās uz abstraktiem vai 
psiholoģiskiem salīdzinājumiem. Metaforiskās domāšanas attīstības izmaiņu ievērošana ļauj 
pedagogam mērķtiecīgāk attīstīt radošumu. 

� fleksibilitāte un prasme pieņemt lēmumu; 
Fleksibilitāte domāšanā izpaužas spējā paraudzīties uz situāciju no dažādiem redzes 

viedokļiem, izskatīt dažādu variantu iespējas, iekams izvēlēties kādu vienu. 
� spriedumu patstāvība; 

Spriedumu patstāvību var apgūt, izvērtējot savas idejas. Radošs process sākas ar 
problēmas izvirzīšanu, un pēc tam ir nepieciešama dažādu ideju ģenerēšana, taču ar to vien 
nepietiek; radošai personībai ir jāprot novērtēt, kuras no daudzajām radītajām idejām ir 
derīgas. 

� loģiskās domāšanas prasmes; 
Skolēni ar viņiem piemītošo loģisko domāšanu var pamatoti izdarīt secinājumus, 

paskaidrot savu atbildi un izmantot loģiskas likumsakarības. 
� vizualizācijas iztēlē; 

Šī ir būtiska radošuma iezīme. Radoša personība spēj iztēloties lietas un parādības, 
kuras ārēji neredz. Vizuālo iztēli var sekmēt, aicinot skolēnus apziņā radīt un transformēt 
tēlus. 

� spēja izrauties no ierobežojumiem, atbrīvoties no trafaretiem. 
Tā ir jauna skatījuma meklēšana un rašana, nevis vadīšanās tikai no gataviem 

paraugiem. Šis radošais domāšanas veids ir fleksibls ar orientēšanos novitātēs. 
Minētie rādītāji tika izvēlēti kā kritēriji radošas personības veidošanas procesā, 

izmantojot interaktīvās metodes, kas tiks aplūkotas darba nākamajā nodaļā. 
 

Olimpiskās izglītības jautājumi veicina  personības attīstību , jo :  
• rosina abstrakto domāšanu; 
• pieprasa dziļākas zināšanas; 
• atklāj plašāku pasauli, dzīves saskaņotību un mijiedarbību; 
• liek domāt par pilnveidi. 

Daudzi psihologi un pedagogi uzskata, ka mācību procesā skolēnos jāveido aktīva, 
patstāvīga, radošā domāšana, spēja patstāvīgi veikt izziņas darbību, patstāvīgi iegūt zināšanas 
(attīstīt pašmācības, pašizglītošanās spējas), kas būs nepieciešamas pēc skolas beigšanas. Pēc 
viņu domām, skolai ir jādod ne tikai konkrētas zināšanas, bet arī jāmāca izdarīt patstāvīgus 
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secinājumus, pamatojoties uz iegūto zināšanu bāzes, jāattīsta skolēnos radošas domāšanas 
iemaņas. 

Jau pagājušā gadsimtā par radošas personības attīstīšanu un radošo spēju izkopšanu 
bērnos jaunākajā skolas vecumā rakstījuši daudzi izcili pedagogi. Reizē ar pedagoģijas 
attīstību Latvijā veidojās zinātniski pamatotas didaktiskas atziņas par skolēnu personības 
veidošanās procesu. Pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā Latvijas pedagogi 
K.Dēķēns, A.Dauge, J. Students, E. Pētersons u.c. iestājās par radošo garīgo spēju veidošanu, 
attīstīšanu. A.Dauge uzsver, ka skolotāja darbs ar bērniem nozīmē „dot rokā materiālu” un 
ierādīt, kā jāstrādā, bet pati strādāšana ir bērnu ziņā. Izcilais pedagogs ir uzsvēris, ka mācībās 
jāgādā ne tikai par to, lai skolēns apgūtu zināšanas, bet jāveltī uzmanība arī tam, lai viņi 
izaugtu par derīgiem pilsoņiem, kļūtu” patstāvīgas, brīvas, dzīvi radošas un veidojošas 
personības” [204]. 

A.Dauge asi vērsās pret mehānisku zināšanu iekalšanu, uzskatot, ka liela nozīme 
zināšanu apguvē ir radošai darbībai. Pedagogs ir apgalvojis, ka skolai jārada labvēlīgi 
apstākļi, lai rosinātu personības garīgo izaugsmi, īpaši izceļot mākslas nozīmi[34]. 

K.Dēķēns kritizēja arī dogmatisku, mehānisku mācīšanos un norādīja, ka mācībām 
jābūt interesantām, kas sekmē bērna spēju attīstību, jo ”uzspiesta zināšana, kas uzņemta bez 
intereses, atstāj velti izšķiestu garīgu pūļu, sāpju izjūtu, izzūd drīzi no atmiņas un rada 
riebumu pret mācīšanos un iemācīto. Ar interesi uzņemtā mācība attīsta garu, paliek cilvēkam 
par garīgu īpašumu uz visu mūžu, to mudinādama uz garīgu attīstības turpināšanu[35]. 

Tāpat K.Dēķēns lielu vērību pievērsis bērnu attīstītājmācīšanai, kas attīsta skolēna 
atmiņu, domāšanu, uzskatot, ka cilvēku inteliģence rodas tad, ja atmiņai pievienojas 
domāšana. 

E. Pētersons atzina, ka liela nozīme bērna attīstībā ir interesēm un ka bērna tiešā 
interese skolotājam jāizmanto visplašākajos apmēros un jāsargā no tiešas intereses 
apspiešanas un ierobežošanas, lietojot bērna dabai nepielāgotus mācību un audzināšanas 
paņēmienus. 

Radošas personības veidošanos pētījuši daudzi humānās pedagoģijas autori. Šveices 
pedagoga J.H.Pestolocija (1746- 1827) dibinātajās un vadītajās mācību iestādēs valdīja 
ģimeniska atmosfēra. Izcilais pedagogs vienmēr teicis, ka ar pamācībām vien maz ko var 
panākt, ir vajadzīga arī mīlestība. Ilgajos darba gados J. H.Pestolocijs nonācis pie atziņas: ja 
bērns saņem mīlestību, viņš kļūst labs un spējīgs. Ne velti arī daba devusi vecākiem 
nebeidzamu mīlestību pret saviem bērniem, kas ir audzināšanas pamats. Skolotājs J.H. 
Pestolocijs augstu vērtēja ne vien mīlestību pret bērniem, bet arī dzīvesprieku, atjautību un 
vienkāršību, kas palīdz veidoties radošai personībai. 

J.H.Pestolocijs asi kritizēja autoritāru režīmu. Viņš pats centās atteikties no liekas 
reglamentēšanas un piespiedu līdzekļiem, uzskatot, ka bērnu patversme jāorganizē pēc 
ģimenes principa, neizslēdzot arī disciplīnu. 

J. H.Pestolocijs gribēja iemācīt tādas zināšanas, kas cilvēkiem mācītu palīdzēt sev un 
citiem. Viņš uzskatāmību atzina par būtiskāko mācīšanas principu. Viņaprāt, vissvarīgākais 
radošas personības veidošanas pamats ir  spēju un individuālo dotumu attīstība. No prasmes 
darboties atkarīga iespēja panākt visu, ko prasa attīstīts prāts un izglītota sirds. Posts, pēc J. 
H.Pestolocija domām, rodas no pļāpāšanas bez reālas darbības. Viņam likās svarīgi, lai 
zināšanas, kuras iegūtas skolā, tiktu izmantotas reālā dzīvē. Lai eksistētu dabiska saikne starp 
grāmatu gudrībām un reālo ikdienu. J.H. Pestolocijs uzskatīja, ka mācību process ir jāorganizē 
pēc principa – no tuvākā uz tālāko, no vieglākā uz sarežģīto. Viņš augstu vērtēja kārtības 
nozīmi – galvenais būt akurātam vārdos un darbos. Kārtības paradumi, uzsvēra J. 
H.Pestolocijs, ir cilvēka labklājības un tikumības pamats. Savā pēdējā darbā „Gulbja 
dziesma” J. H.Pestolocijs īpaši uzsvēra harmoniska cilvēka veidošanos, lai tiktu vienlīdz 
attīstītas gan rokas, gan prāts un sirds. Tikai tad var darboties radoši.  
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J.H.Pestolocijs uzskatīja, ka audzināšanai ir jāsniedz roka pašattīstības mudinošajiem 
spēkiem un dotumiem, un audzināšanai tās pamatos ir jābūt dabiskai: cilvēciskajai 
audzināšanas mākslai ir jāpakārtojas bērna dabai [150]. 

Pēc J.H.Pestolocija domām, bērna spriedumu nedrīkst provocēt mākslīgi, tam ir 
jāizriet it kā no viņa paša nobriedušajiem uzskatiem. Tikumiskās izglītības ( sirds izglītības) 
pamatu veido iekšējā uzskatāmība – tikumisku dzīves apstākļu ieraudzīšana ar dvēseli. 

Tikumiska dvēseles noskaņojuma radīšana, kā arī tikumiskas rīcības ievingrināšana 
paklausībā ir primārais salīdzinājumā ar apzinātām runām par tikumību. Savos darbos J. 
H.Pestolocijs runājis par radošo spēju attīstīšanu. Radošo spēju attīstības procesa pamatā 
autors izcēla skolotāja pieredzi. J. H.Pestolocijs atzina, ka bērns jāpieradina pie daudzām 
prasmēm, lai vēlāk šīs prasmes pārvērstu darbos sabiedrībā. Zinot humānās pedagoģijas 
vērtīborientāciju, saprotami ir izcilā pedagoga uzskati par to, cik nozīmīga ir bērnu izpratne 
par mīlestību un labdarību. Arī mūsdienās ir svarīgi, lai vārdi saskanētu ar darbiem. 

Saistošas man likās arī izcilās itāļu pedagoģes M.Montesori  (1870-1952) domas par 
radošas personības attīstīšanu. M. Montesori pedagoģija balstās uz audzināšanu, kas orientēta 
uz bērnu. Galvenais princips, kas likts Montesori audzināšanas sistēmas pamatā, ir 
pašattīstība. Pēc M.Montesori domām, visvairāk bērna pašattīstību var veicināt vai apspiest 
agrā bērnībā. 

Bērns pats veido sevi par pieaugušu cilvēku, un viņam šajā sakarā dota ļoti liela 
enerģija. Šo sevis veidošanas darbu neviens cits viņa vietā nav spējīgs izdarīt [25]. 

Tādējādi bērns ir pats sevis veidotājs. Bērns pats sevi veido pēc iepriekšēja plāna. Tas 
īstenojas tikai noteiktā vidē un noteiktos periodos, kurus M.Montesori sauca par 
„sensibilitātes” periodiem. 

Sensibilitātes periodi ir bērnu mācību gatavības periodi, un katram periodam atbilst 
savas cilvēces kultūras saturs. Bērna attīstība jāvirza saskaņā ar šo periodu īpatnībām.  

Radošas personības veidošanā Montesori atzinusi, ka: 
� svarīgi ievērot bērna personību; 
� redzēt viņu kā pilnvērtīgu cilvēku kopumā; 
� palīdzēt attīstīt gribu, piedāvājot brīvas izvēles iespējas; 
� palīdzēt bērnam nevis prast izvairīties no grūtībām, bet gan tās pārvarēt. 

Pēc Montesori ieskatiem, bērnam tika piedāvāta iespēja izvēlēties individuāli 
piemērotu ceļu, darbu, individuālu mācību tempu. Montesori pedagoģijas pamatā bija brīvais 
darbs. 

Ļoti būtiski arī mūsdienās skolā panākt, veidot un attīstīt katram bērnam individuālu 
pieeju. No skolotāja tas prasa lielāku pacietību un mīlestību, tomēr veicina bērnu radošuma 
veiksmīgāku attīstību. 

M.Montesori runā par radošuma attīstīšanu, uzsverot to, ka jebkura cilvēciska būtne ir 
brīva personība,kam piemīt radošs gars un šis radošais gars jaunam cilvēkam rada iespēju 
pašam sevi veidot par brīvu, garīgu būtni. 

Augošā jaunā cilvēka brīvības respektēšana izpaužas attieksmē, kurai raksturīga cieņa 
un draudzīgums. Kā apgalvo Montesori, par bērna brīvību nedrīkst runāt tad, ja viņš atstāts 
novārtā. 

Brīvo jeb intelektuālo darbu M.Montesori nosauc par bērna iniciētu darbību, kuras 
rezultātā notiek viņa pašmācība un attīstās radošā domāšana. 

„Bērna pašveidojums”, ”sensibilitātes” un „bērnam sagatavotā vide” ir Montesori 
mācības atslēgas vārdi. Jēdziens, bērna pašveidojums nozīmē, ka bērns pats atklāj, rāda, kā 
viņš ir audzināms. To saprot ja audzinātājs, kas ir ļoti, ļoti vērīgs un mīl bērnu. Montesori 
pedagoģijā jēdziens bērna paša darbs  ir primārais un tas nozīmē arī to, ka neviens cits šo 
darbu nevar izdarīt bērna vietā [25]. 
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Pēc manām domām, dzīvē ir citādi, jo pieaugušie parasti pār bērnu realizē savu varu, 
pārtraucot jebkādu viņa iniciatīvu, tādā veidā bērnam ikreiz liekot pārliecināties, ka viņš nav 
spējīgs kaut ko izdarīt patstāvīgi. Diemžēl tāda ir reālā situācija gan ģimenēs, gan bieži vien 
arī skolās. 

Bērna kā radošas personības veidošanā svarīgi ievērot Montesori viedokli, jo bērna 
radošās iniciatīvas veids, kādā pilnveidojas viņa personība, attīstās bērna radošajā domāšanā. 
Veicinot bērna mērķtiecīgu un aktīvu darbību, pēc M.Montesori domām, var bērnu virzīt kā 
radošu personību. 

 M.Montesori daudz runā par izbrīna un emocionālo pārdzīvojumu veidošanu, 
balstoties uz ārējo jūtu iespaidu. Atzīstama ir pedagoģes atziņa, ka bērnam ir jādzīvo tagadnē, 
nevis kādā tālā nākotnē. Diezgan atturīgi M.Montesori runā par fantāzijas izkopšanu, 
neuzskatot to par būtisku faktoru radošas personības izveidē. Toties viņa par nozīmīgām 
uzskata individuālās nodarbības. Itāļu pedagoģe M. Montesori daudz runā par pašattīstību un 
uzskata, ka to vislabāk veicināt tieši bērnībā. Interesantas šķiet M.Montesori iedibinātās 
„klusuma stundas”, kas var būt labs pamats bērna radošas personības veidošanās procesā. 

Lai katrā bērnā attīstītu radošu personību, ir jākonkretizē, kas ir radoša personība, un 
jānoskaidro, cik būtiska ir mācību procesa loma radošas personības attīstības procesā. 

Ilgus gadsimtus cilvēki meklējuši veidus, kā vadīt noslēpumaino, mīklaino radoša 
darba procesu. Literatūrā aprakstīti dažādi izmantotie paņēmieni, atsevišķu mākslinieku un 
zinātnieku radošā procesa stiulēšanai. „Šillers glabāja galda atvilknē sapuvušus ābolus, un tas 
labvēlīgi iespaidoja viņa dzejās jaunradi. Vācu dabaszinātnieks, pētnieks Hermanis fon 
Helmholcs noteiktā darba periodā, strādādams pie attiecīgās problēmas, rieta stundā kāpa 
augšup pa saules apspīdētu, ar kokiem apaugušu kalna nogāzi. Ir bijuši vēl citi analoģiski 
paņēmieni, bet tie visi izrādījušies tikai individuāli radošā procesa „vadīšanas līdzekļi”. Tie 
bieži vien ir atrasti nejauši un nav rekomendējami citiem” [63]. 

Pagājušā gadsimtā zinātnieki izdarīja pedagoģijas zinātnei diezgan bēdīgu secinājumu 
– radošais process nav vadāms. Jaunrades spēja ir talants, bet talants iedzimst. Cilvēks, kuru 
daba apveltījusi ar jaunrades spēju gēniem, arī radīs kaut ko jaunu, bet tas, kam šo gēnu nav, 
neko jaunu radīt nevarēs, lai kā censtos, jo viņš nav spējīgs radoši domāt, radoši darboties. 
Pret dabu nevar cīnīties. Bet cilvēku, kas apveltīti ar jaunrades spējām, ir maz – starp 
tūkstošiem tikai daži. Ko lai iesāk tie tūkstoši? Lai viņi samierinās ar savu likteni – lai visu 
mūžu ir izpildītāji, lai paklausa radošās elites dotajiem norādījumiem un priekšrakstiem! 

Kāda tad ir radošās darbības būtība? Tai nav savu precīzi noteiktu darbību sistēmu. 
Stāstījums par radošo darbību, par nosacījumiem, kas labvēlīgi ietekmē tās īstenošanu, var 
atvieglot radošas darbības pieredzes apguvi, taču nevar nodrošināt pašas radošās darbības 
apguvi. Skolēniem var izskaidrot, kā veidojams pierādījums, no kādiem elementiem tas 
sastāv, bet meklējamā pierādījuma veids jāatrod viņiem pašiem [46]. Tāpēc vienīgais veids, 
kā audzēkņiem apgūt radošas darbības iezīmes, tās pieredzi, ir patstāvīga jaunas problēmas 
iztirzāšana, kas katram audzēknim  ir pieejama, taču tai pašā laikā sagādā  grūtības, prasa 
parādīt jau aplūkotās radošās darbības iezīmes. Tādu problēmu risināšanas procesā skolēns 
apliecina, ka viņam ir šīs iezīmes, un reizē ar to viņā iesakņojas un pilnveidojas psihiskās 
īpašības, kas ir radošās darbības pamatā. 

Radošās darbības pieredzi atšķirībā no gatavām zināšanām, darbības veidiem, 
iemaņām un prasmēm audzēkņi var apgūt, tikai risinot jaunas problēmas. Lai organizētu šāda 
veida apguvi, pedagogam jāizvirza audzēkņiem pieejamas problēmas, jāiekļauj tās  mācību 
vielas izklāstā, grūtākās no tām sadalot apakšproblēmās, virzot un vadot to risināšanas gaitu, 
atbilstoši vecumposma īpatnībām.  Mācīšanās motivācijas attīstību kavē neapmierinātība ar 
mācību nodarbību vienveidību, ar to, ka mācībās netiek izmantotas radošā darba, 
problēmiskās meklējumdarbības formas, kā arī negatīva attieksme pret skolotāja veikto 
stingro kontroli. 
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Radošas darbības pieredzes apgūšanas organizēšanas loģika, kurā tiek veidota emocionālās un 
personības attieksmes pieredzes apgūšana attiecībā uz īstenību un darbību tajā : 

• tiek izkoptas iemaņas, kas ietilpst radošas darbības sastāvā kā priekšnosacījums ( 
attiecināt datus savā starpā un ar uzdevuma, jautājuma palīdzību); 

• audzēkņiem tiek veidotas atsevišķas radošas procedūras un to elementi; 
• tiek pasniegta un risināta sistēma, kas sastāv no pakāpeniski arvien sarežģītākiem 

radošajiem uzdevumiem [203]. 
Lai mērķtiecīgi attīstītu skolēna radošo domāšanu, vispirms jābūt skaidram 

priekšstatam par radošā darba pamatelementiem, kas apgūstami visā mācību procesā. Šos 
jautājumus plašāk pētījis latviešu pedagogs Voldemārs Zelmenis, izvirzot šādas radošā darba 
procesuālās iezīmes, kas var kļūt par pamatu tā tālākai attīstībai un padziļināšanai : 

1. Zināšanu un prasmju patstāvīgs pārnesums jaunā situācijā; 
2. Jaunu problēmu saskatīšana pazīstamos, stereotipiskos apstākļos; 
3. Spēja saredzēt zināma objekta iespēju veikt jaunu funkciju; 
4. Spēja saskatīt pētāmā objekta struktūru ( piem., uzdevuma noteikumu būtību, tā datu 

tipus, to attiecības ar prasīto); 
5. Prasme saskatīt atrisinājumu un tā meklējuma alternatīvu; 
6. Prasme kombinēt jau zināmus problēmas risinājuma paņēmienus, lai konstruētu jaunu 

paņēmienu; 
7. Prasme radīt oriģinālu paņēmienu, lai gan ir zināmi vēl citi risinājuma veidi [202]. 

Minētās iezīmes veido aptuvenu radošā darba pamatu, kas skolēniem jāapgūst. Šis 
pamats ir kopīgs visām zinātniskās un lietišķās jaunrades sfērām ( izņēmums ir daži 
mākslinieciskās jaunrades veidi, kuros ar šīm iezīmēm nepietiek).Apguvuši to, skolēni iegūs 
bāzi tālākai pašattīstībai; varēs izkopt attiecīgās intelektuālās īpašības līdz dabas dotību un 
uzticības nosacītajam līmenim. 

Mērķtiecīgi attīstīt radošo darbību jāsāk pēc iespējas agrāk, lai nezaudētu bērnības 
gadu bagātās iespējas.  

Problēmsituācija- mācību nodarbībā pedagoga mērķtiecīgi veidota vai aprakstīta, reāli 
eksistējoša vai teorētiski konstruēta situācija, kad jaunatklāti fakti nonāk pretrunā ar uzkrāto 
pieredzi. Problēmsituācijas risināšanā tiek izmantotas audzēkņu apgūtās zināšanas, ko 
mērķtiecīgi aktualizē vai papildina pedagoga stāstījums un audzēkņa radošā pieeja, cits 
redzējums, atšķirīgs viedoklis, subjektīvi pretstatu, pretrunu risināšanas ceļi. 
Problēmsituācijas risināšana notiek uz audzēkņu reproduktīvās un produktīvās domāšanas 
saskarsmes sliekšņa. Šādas problēmsituācijas pedagogs var radīt speciāli radošās darbības 
aktivizēšanai : audzēkņiem tiek raksturota situācija un izvirzīta problēma, kuras risināšanas 
gaitā skolēni atklāj sev jaunas zināšanas, faktus, sakarības u.tml. [159;160]. 

Cilvēka psihiskie procesi attīstās viņa mijiedarbībā ar sociālo vidi. Lai attīstītu 
audzēkņu intelektuālās un īpaši radošās spējas, viņi jāiesaista daudzpusīgā izziņas darbībā. Tā 
ir viena no raksturīgākajām prasībām audzēkņu mācīšanai un arī viena no raksturīgākajām 
mūsdienu mācību procesa iezīmēm. Psihologu un pedagogu pētījumi rāda, ka no tā, kā tiek 
organizēta un vadīta audzēkņu intelektuālā un praktiskā darbība mācību procesā, kāds ir šīs 
darbības raksturs, atkarīga ne vien audzēkņu spēju attīstība, bet arī apgūstamo zināšanu, 
prasmju un iemaņu kvalitāte. Tādēļ pedagogam, plānojot un organizējot mācību procesu, 
jādomā ne tikai par mācību vielas pareizu atlasi un izkārtojumu, bet arī (un īpaši!) par šīs 
vielas apguves līdzekļiem, t.i., par darbības veidiem, ar kuriem audzēkņi sekmīgi apgūst 
paredzēto izglītības saturu un attīsta savas intelektuālās spējas. 

Jāievēro, ka mūsdienu skolās ir jāveido intelektuāli attīstīta, radoši domājoša 
personība, īpašu uzmanību pievēršot mācību darbībām, kas attīsta audzēkņa spējas, sekmējot 
viņu radošās domāšanas un radošās pieredzes izkopšanu. Taču nedrīkst aizmirst, ka mācību 
procesā jārealizē arī citi uzdevumi, piemēram, audzēkņiem jāveido vajadzīgās prasmes un 
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iemaņas, kuru izkopšanai jāveic attiecīgas darbības. Praktiskajā radošajā darbībā izpaužas ( „ 
sakausējas”) dažāda rakstura darbības. 

Krievu psihologs L.Božovičs šajā sakarā atzīmē: „ Dažādu profesiju cilvēku radošās 
darbības pētīšana vienmēr noved pie secinājuma, ka tā ir iemācītu, pēc ierastu darbību 
parauga apgūtu darbību sakopojums, varētu teikt, sakausējums, no vienas puses, un patstāvīgi 
atrastas jaunas, kaut kādā veidā oriģinālas darbības, no otras puses. Pie tam pieauguša cilvēka 
radošs darbs parādās otrajā darbību grupā. Audzēkņu mācību darbībā, protams, jāizmanto kā 
darbības, kas apgūstamas pēc parauga un treniņa ietekmē pat novestas līdz lielai pilnības 
pakāpei, tā arī patstāvīgi atrastās darbības, t.i., jaunas un kaut kādā ziņā radošas 
darbības”[208]. 

Uzsverot skolēnu darbības milzīgo nozīmi mācību procesā, vienlaikus jāakcentē arī 
viņu aktīvā līdzdalība izzināšanā, kas izpaužas pedagoģiski pareizi organizētajā mācību 
darbībā. Vēl ne pārāk sen par labām uzskatīja tādas mācību stundas, kurās skolotājs ar 
interesantu stāstījumu prata saistīt visu klases skolēnu uzmanību. Skolotājs stāstīja, skolēni 
uzmanīgi klausījās viņa izklāstu. Šāds mācīšanas veids, kas starp citu, savā reizē izmantojams 
arī mūsdienās, tomēr ne vienmēr pietiekami aktivizē skolēnu izziņas spēkus. Dažkārt 
pedagoga stāstījums saista jauniešu uzmanību, taču nepietiekami rosina viņus patstāvīgi 
spriest, radoši domāt. Mūsdienu mācību process paredz nevis audzēkņa aktivitātes ārēju 
izpausmi, bet gan tādu izziņas darbību, kurā tiek  aktivizēti dažādi psihiskie procesi – uztvere, 
atmiņa, domāšana ( īpaši radošā domāšana), iztēle, izraisītas audzēkņu emocijas un jūtas, 
mobilizēta griba [23].  

Audzēkņu aktīvu līdzdalību mācību procesā nodrošina pedagogs. Taču pedagoga un 
skolēnu sadarbību šajā procesā nevar izteikt formulā – vadītājs un vadāmie. Mūsdienu mācību 
procesu raksturo pedagoga un audzēkņa savstarpēji nosacīta mijiedarbība. Pedagoga darbība 
(mācīšana) tiek virzīta tā , lai organizētu audzēkņa mērķtiecīgu darbību ( mācīšanos), kuras 
gaitā viņi nevis vienkārši uzņem „gatavu” informāciju, bet gan to iekšēji adaptē, pārstrādā 
atbilstoši savai pieredzei un intelektuālās attīstības līmenim, kā arī apgūst darbības veidus, 
paņēmienus, kas izmantojami mācīšanās procesā. 

Pedagogam mācīšanās jāvirza tā, lai viņos izraisītu un pakāpeniski arvien lielākā mērā 
izkoptu iekšēju aktivitāti (pašaktivitāti), t.i., lai audzēkņi, pozitīvu motīvu vadīti, ne vien 
apzinātos mācību mērķus un uzdevumus, bet arī paši izvirzītu uzdevumus, noteiktu līdzekļus 
to īstenošanai, kontrolētu un vērtētu savas darbības norisi un rezultātu. 

Kā norāda pedagoģisko zinātņu doktors, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors 
R.Alijevs, lielākā no cilvēces humanitārajām vērtībām, kas izdzīvojusi un turpina attīstīties arī 
XXI gadsimta sākumā, ir pašizglītības vērtība. Tādējādi audzināšanu būtu nepieciešams 
uzsākt ar bērna pašizglītošanu, lai viņš spētu apzināties savu personīgo brīvību [2]. 

Mācību process, kurā pedagoga galvenā funkcija ir sniegt gatavas zināšanas, bet 
audzēkņa – sniegtās zināšanas uztvert, apjēgt, iegaumēt un reproducēt, veido audzēkņiem 
reproducējošu izziņas darbību, kas nepietiekami sekmē radošās domāšanas attīstību. 

Daudzi pedagogi, psihologi meklē ceļus, kā pārvarēt trūkumus mācību procesa 
raksturā. Lai novērstu iesīkstējušo gatavu zināšanu iegaumēšanu, mācībās pienācīga vieta 
jāierāda radošai izziņas darbībai. 

Tā rodas tad, kad audzēkņi sastopas ar uzdevumiem, problēmām, kuru risināšanai 
viņiem nav gatavu paraugu un viņi nesaņem arī to risināšanas veidu priekšrakstus: tādā 
situācijā audzēkņiem pašiem jāmeklē problēmas risinājums, aktīvi jādomā, patstāvīgi jāiegūst 
zināšanas. 

Efektīvs audzēkņu izziņas darbības aktivizēšanas, viņu radošās domāšanas attīstīšanas 
līdzeklis ir problēmiskā mācīšana, kas pēdējos gados pilnīgi pamatoti guvusi lielu ievērību. 
Audzēkņiem būtu sistemātiski jāveido prasme meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas 
viņiem radušies izziņas gaitā, dažāda veida grāmatās. 
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Šajā sakarā ir lietderīgi pievērsties domai, kuru izteicis  krievu pedagogs A.Makarenko 
:”Pieredzējis skolotājs neprasa, lai skolēns iemācās grāmatas tekstu; tādas „mācīšanās” sekas 
var būt intelektuāla ierobežotība. Prasmīgs pedagogs savu darbu virza tā, lai skolēns domātu, 
salīdzinātu faktus un parādības, liekot lietā savas zināšanas, lai viņš izdarītu patstāvīgus 
secinājumus. Tāda skolotāja audzēknis iziet pie tāfeles ar saviem pierakstiem, piezīmēm – ar 
burtnīcu, mācību grāmatu, papildliteratūru : viņš taču vārdu vārdā neatkārto mācību grāmatā 
izklāstīto, bet pats spriež, pētī” [110]. 

Piedāvājot skolēnam kādu no radošās darbības veidiem, ir svarīgi izpētīt, pēc kā tiecas 
skolēns, cik lielas ir viņa darbaspējas, kādas ir viņa intereses, gribas un rakstura īpatnības. 
Pedagogam jācenšas audzēkņus novērot, jo tas palīdzēs pedagogam veiksmīgāk noteikt to, cik 
katrs  ir spējīgs uz radošo darbu un kādā formā pedagogam viņš būtu jāietekmē, jāieinteresē. 
Pedagogam audzēkņu izpēte ir jāveic plānveidīgi un sistemātiski jau pirmsskolas vecumā, 
jāpēta attīstībā un šī attīstība ir aktīvi jāvada. Izpēte jāveic dabiskā, nepiespiestā vidē. 

Ir vēl viens faktors, kas sagādā audzēkņiem lielu prieku un veicina viņu vispusīgu 
attīstību, tā ir jaunrade. 

Jaunrade ir unikālas cilvēka spējas, kas izpaužas darbībā, kurā tiek radītas jaunas 
materiālās un garīgās vērtības. Tādēļ visur, kur vien iespējams, jāsekmē radošā darbība. 
Piemēram, mācību un izziņas procesā jāiekļauj problēmsituācijas, kas mudina skolēnus 
nodoties meklējumiem. Mācību darbs jāorganizē tā, lai tiktu rosināta  tehniskā jaunrade, 
eksperimenti, racionalizatora un izgudrotāja darbība[22;45]. 

Mācīt jaunradi tāpat, kā māca standartizētas darbības un operācijas, protams, nevar, 
bet var mērķtiecīgi attīstīt un veidot katra cilvēka radošās spējas. Dažiem tās attīstīsies vairāk, 
citiem mazāk ( tas, protams, atkarīgs no dotumiem), bet katrā bērnā var izkopt radošu pieeju 
attiecīgai nodarbībai, piemēram, zīmēšanai, eseju rakstīšanai, uzdevumu risināšanai utt. 
Ikvienā radošā darbā allaž ir standartizēti tehniskie paņēmieni, bez kuru apguves cilvēks nevar 
sekmīgi veikt radošus uzdevumus. 

Radošās darbības būtība atklājas cilvēka ārējās darbības mijsakaros. Krievu zinātnieks 
J.Kolominskis ir izvirzījis hipotēzi, ka intuitīvais moments un tā efekta formanizācija ar 
valodas līdzekļiem ir radošās darbības psiholoģiskā mehānisma centrālais posms [213]. 

Radošās darbības būtību raksturo intuitīvā un loģiskā vienotība. Šai atziņai svarīga 
nozīme ir mācību izziņas izpratnē. Radošajā darbā visbūtiskākā ir intuīcija, minējums, kas 
ienāk apziņā pēkšņi – cilvēks nevar aprakstīt savu domu gaitu, skaidri pateikt, kā viņš nonācis 
līdz problēmas atrisinājumam, līdz atklājumam. Šī atklāsme ir noslēpumains process, kas 
nepakļaujas stingriem likumiem un priekšrakstiem. Tajos gadījumos, kad likumi nosaka 
darbību secību, jaunrades vairs nav, tā jau ir izpilddarbība. 

Intuīcija (no lat.v.intuitio cieši skatīties) – 1) notikušā izpratne bez jebkāda loģiska 
pamatojuma; 2) domāšanas veids, kad daži procesa elementi ir neapzināti, bet ir apzināts 
domāšanas rezultāts; 3) izjūta, kas atspoguļo nepārtrauktu pieredzes neapzinātu 
vispārināšanu[158]. 

Mācību procesā izziņas darbība sākotnēji noris intuitīvā līmenī, kad audzēknis 
kontaktējas ar pašām lietām, respektīvi, oriģināliem vai to aizvietotājiem ( attēliem, shēmām 
u.c.) bāziskajā jeb empīriskajā līmenī, vēl nebalstoties uz loģikas likumiem. Izziņas uzdevuma 
risināšanas ideju bērns atrod intuitīvi, pašatklāsmes brīdī, izjūtot par to izziņas prieku, 
gandarījumu. Šo psihisko likumsakarību būtu vairāk jāizmanto skolā, lai audzēkņiem radītu 
pozitīvu attieksmi pret izziņas objektu, pret izziņu vispār. 

Vadīt jaunradi nav iespējams, balstoties tikai uz viņu apgūtajām zināšanām, tāpēc 
mērķtiecīgi jāietekmē viss cilvēka radošais potenciāls. Jaunradei ir jānodrošina labvēlīgi 
apstākļi, pirmām kārtām adekvāta psiholoģiskā iedarbība. Tam raksturīgs intuitīvais moments 
– pašatklāsme, apskaidrotība, kad atrisinājums nevis veidojas apzināti, bet apziņā parādās kā 
gatavs rezultāts [55]. Lai intuitīvi atrasto ideju nodotu citiem cilvēkiem, to nepieciešams 
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apzināt, verbalizēt, loģiski formulēt, atbrīvot no iespējamām intuīcijas kļūdām, izteikt ar 
valodiskiem, gramatiskiem vai grafiskiem līdzekļiem. Šajā procesā tad arī atklājas radošās 
darbības auglīgā ietekme uz cilvēka veidošanos. Pedagogam ir jāievēro kāds samērs mācību 
procesā rodas starp uzdevumiem, kas audzēkņus ievirza reproduktīvā darbībā, un 
uzdevumiem, kurus risinot pilnīgojas radošās darbības pieredze. Tiem vajadzētu būt optimāli 
sabalansētiem. 

Pedagogs R.Alijevs izsaka viedokli, ka katra audzēkņa radošā izziņas potenciāla 
personiskā modeļa tapšana ir pamatnosacījums audzēkņa radošo spēju attīstībai mācību 
procesa gaitā. Kā radošo spēju izpausmes rādītāji j āaplūko : 

• zināšanu operativitāte (spēja lietot zināšanas un prasmes, izmantot analoģijas), saskatīt 
jaunu problēmu pazīstamajā un nestandarta situācijā, spēja noteikt objekta jauno 
funkciju; 

• attieksme pret mācību darbību ( iedvesma, iztēle, tieksme pēc jaunā, noturīga izzinošā 
interese); 

• darbspējas ( prasme iekļauties darba tempā); 
• paškontrole (prasme pretstatīt iegūto rezultātu izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, 

rezultātā mainot gan mērķus, gan uzdevumus); 
• vērtējums un pašvērtējums ( kritiskums, pozitīvā „es” koncepcija); 
• atvērtība ( prasme sadarboties, orientēšanās uz citu, organizatora dotības); 
• personiski profesionālā pašidentifikācija ( pašpilnveidošanās, profesionālā interese, 

gatavošanās nākotnes profesijai)[3]. 
Ir svarīgi, lai skolotājs veidotu tādas situācijas, kurās skolēns apzinātos, ka viņš ir 

unikāla, no citiem atšķirīga personība ar savām individuālajām īpatnībām un cilvēcisko 
vērtību. Radīšana paredz jauna rezultāta izveidi: iespējams jauns uzdevuma risinājuma veids, 
citi nosacījumi, varbūt pat pilnīgi negaidīti ceļi un uzdevumi. Jaunrade vienmēr sagādā prieku 
un pārsteigumu. Radoša darbība nodrošina skolēna pašizpausmes brīvību. 

Mācību procesā plašas iespējas radošai darbībai paver problēmiskā mācīšana, 
problēmsituāciju, problēmuzdevumu risināšana, atbilžu meklēšana uz problēmjautājumiem. 

Lai izveidotu problēmuzdevumus, jākrāj pedagoģiskie fakti, no kuriem var izdarīt 
svarīgus secinājumus skolēnu izziņas darbības rosināšanai. Faktu uzkrāšanai nepieciešams 
pedagoģiskais vērīgums, spēja saskatīt mācību problēmas parastā ikdienas darbā. Savukārt 
faktu materiāls ir didaktiski jāapstrādā. Tas nozīmē, ka skolotājs, atradis labu 
problēmsituāciju, to uzreiz nevar sekmīgi izmantot klases darbā, nedomājot par konkrētās 
mācībsituācijas specifisko struktūru. 

Lai no mērķtiecīgi atlasīta faktu materiāla sagatavotu mācību uzdevumus ar problēmas 
raksturu, ir svarīgi izprast šādu uzdevumu būtību, orientēties to izmantošanas pedagoģiski 
psiholoģiskajos nosacījumos. Pedagogam šajā nolūkā ir vajadzīgas teorētiskās zināšanas. Lai 
veidotu radošās darbības prasmes, radoši jāizmanto zināšanas un iemaņas jaunos apstākļos. 
Audzēkņi risina dažādus radošos uzdevumus, un to risināšanai nepieciešamas atbilstošas 
zināšanas un iemaņas sekmīgai izmantošanai praksē. Svarīgs radošo uzdevumu didaktiskais 
mērķis ir izveidot audzēkņos prasmi orientēties dzīvē, ātri, skaidri un precīzi risināt dzīves 
problēmas un prasmi iegūtās zināšanas un iemaņas izmantot. 

Radošiem uzdevumiem nav paredzēts gatavs materiāls. Tas jāatrod, jāizdomā, jārada. 
Tie ir dažāda satura uzdevumi, kuriem ir viena kopīga iezīme – radošs risinājums. Pirmajā 
posmā audzēkņi tikai pārorientē savas zināšanas un iemaņas bez īpašām izmaiņām, 
piemērojot jauniem apstākļiem. Gribu pieminēt, ka audzēkņu jaunrades darbi ir tie, kas 
radušies pēc viņu pašu iniciatīvas – esejas, apraksti utt. Šādi vingrinājumi veido audzēkņos 
radošu pieeju apgūto zināšanu un iemaņu izmantošanai praksē, un to nedrīkst ierobežot. 
Diemžēl jāatzīst arī tas bēdīgais fakts, ka bērnu radošumu, gluži otrādi, pedagogi un arī vecāki 
mēdz nonivelēt. Kā raksta latviešu psiholoģe R.Bebre:„Tāds neordināri domājošs bērns ar 
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savām neparastajām izdarībām, urdīgajiem jautājumiem, netradicionālajām reakcijām mēdz 
būt neparocīgs, neērts, traucējošs, pat kaitinošs. Tad viņam tiek aizrādīts, pārmests, viņš tiek 
bārts, pat sodīts, - un tā tikmēr, kamēr viņa kreativitātes gliemeža radziņi ievelkas iekšā un 
pazūd, un dus latentā stāvoklī, kamēr varbūt kāds laimīgs gadījums, labvēlīga attieksme, 
izpausmju brīvība atkal ļauj tiem ieraudzīt dienas gaismu, bet, ja nē – sākotnēji radoši aktīvais 
bērns, kam patika radoši darboties, it kā apdziest, kļūst pelēks, paklausīgs, inerts, bet 
sabiedrība zaudē potenciāli spilgtu individualitāti” [23]. 

Apgūdami radošas darbības pieredzi, tai raksturīgās procedūras, audzēkņos rodas 
spējas pārveidot tos domāšanas stereotipus, kas tika iemācīti reizē ar iemaņām un prasmēm, 
atteikties no tiem, konstruēt jaunas pieejas agrāk iemācītā vai jauna satura apjēgšanai. 

Izšķiroša nozīme radošo spēju attīstībā ir audzēkņa tiešai iesaistīšanai radošā darbībā. 
Tas notiek, dodot audzēknim radošu uzdevumu, kuram nav gatava standartatrisinājuma. Zinot 
šo objektīvo likumsakarību, pedagogi var panākt, lai bērns radoši darbotos, un vadīt šo 
darbību, pakāpeniski izvirzot arvien sarežģītākus radošos uzdevumus. Tieši uz to pamatojas 
problemātiskā mācīšana, kas ir viens no efektīvākajiem izziņas patstāvības un radošas 
domāšanas attīstīšanas līdzekļiem. Problemātiskās mācīšanas pamatā ir izziņas procesa 
objektīvās likumsakarības. Domāšanas procesa sākums parasti ir problēmsituācija. Domāt 
cilvēks sāk tad, kad viņam rodas vajadzība kaut ko saprast. 

Par radošas darbības būtību pedagoģijas zinātnē pastāv divi viedokļi: 
• mācību izzinoši radošo darbību aplūko atkarībā no tās rezultātiem, kurus raksturo 

jaunums, oriģinalitāte, savdabība; 
• radošā darbība veicina mācību darbības personisku orientāciju. 

Ja mācību darbības mērķis ir personības attīstība, tās potenciālās īpašības, tad tāda 
darbība ir raksturojama kā radoša, t.i., jaunrade mācīšanā tiek izprasta ne vien kā 
nepieciešamo darbības veidu apgūšana, ko veicina radošo uzdevumu risināšana, bet arī kā 
radīšanai zīmīgo ( audzināšanas un pašaudzināšanas) personisko īpašību attīstības process. 
Darbība kļūst par jaunradi, ja personība rada to, veic apzināti un ieinteresēti, t.i., audzēknis 
vadās no savām interesēm un vajadzībām. Jaunradē visspilgtāk var apliecināt savas 
personības īpatnības; arī darbība pati par sevi kļūst oriģināla un savdabīga, tādējādi veidojot 
individuālo darbības stilu. 

Īpaši svarīgs ir priekšstats par radošu darbību kā pašregulējošos procesu, ko raksturo 
personības tieksme” realizēt un apliecināt sevi”. Radošajā darbībā personība veido pati sevi. 

Latviešu pedagoģe Ā.Karpova norāda, ka radoši izzinošā mācību darbība būtībā ir 
vecāko klašu skolēnu pašrealizācijas un pašidentifikācijas, efektīvas pašattīstības labākais 
veids. Tieši radoši izzinošās mācību darbības laikā skolēns vispilnīgāk apzinās savas iespējas. 
Tādēļ pedagoģijā izzinošo darbību aplūko kā personības pašrealizācijas paņēmienu. 
Pašrealizācija ir sevis nepārtraukta radīšana darbībā[76]. 

Krievu psihologs I. Kons min šādus radošās domāšanas raksturotājus : 
• domas oriģinalitāti; 
• neparastu asociatīvo sakaru rašanās ātrumu; 
• šo sakaru plastiskumu; 
• spēju tvert būtisko; 
• problēmas „izjūtu”, spēju to izvirzīt, saskatīt trūkumus esošajās zināšanās; 
• spēju veidot hipotēzi par zināšanās trūkstošajiem elementiem; 
• spēju atklāt objekta vai tās daļas neparastās funkcijas[ 214]. 

Krievu psihologi A.Litvaks un V.Sorokins raksturojuši vairākas mācību procesā 
atklājamu un izkopjamu radošo spēju grupas jeb radošās darbības iezīmes : 

• spēju dotā situācijā izvirzīt jautājumu pēc būtības ( jaunākajās un vidējās 
klasēs); saskatīt problēmu, to formulēt ( sākot ar 8.klasi); 

• zināšanas un darbības vaidus pārnest uz jaunām, nestandarta situācijām; 
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• uztvert būtisko; 
• intuitīvi izteikt heiristisku minējumu, izdarīt secinājumus; 
• argumentēt, loģiski pamatot, pierādīt, pārbaudīt savus izteikumus, noraidīt 

absurdus, nepieņemamus spriedumus; 
• domās veidot dialogu pašam ar sevi, savu domu apšaubīt, strīdēties pašam ar 

sevi, veidot neparastus asociatīvus sakarus, izteikt oriģinālus pieņēmumus; 
• saskatīt objekta( parādības) struktūru; 
• saskatīt objekta jauno funkciju; 
• patstāvīgi novērtēt doto parādību, arī savu darbību; 
• atklāt parādību cēloņu un seku sakarības, izskaidrot parādības; 
• salīdzināt, spriest pēc analoģijas u.c.[216]. 

Minēto darbības spēju izkopšanu nevajag aprobežot ar radošās domāšanas rosināšanu. 
„Vadīt cilvēka jaunradi nav iespējams, ja neievēro viņa pasaules uzskatu, pārliecību, 
vajadzības, intereses, slieksmes, spējas, darbības motīvus, to skaitā arī viņa zināšanas par 
radošās darbības priekšmetu,” norāda krievu pedagogs B.Korotjevs [215].Tādējādi radošās 
darbības pieredzes bagātināšanā veidojama arī motivācija, „galveno ceļu, kas ejams, lai 
sekmētu skolēnu radošo darbību, iezīmē tādu izziņas uzdevumu ( problēmuzdevumu) 
izmantošana, kuru risināšanā izziņas meklējumos minētās spējas tiek apliecinātas un reizē arī 
veidotas” [157]. Svarīgi, lai katrs bērns saņemtu tādu izglītību, kas veidotu viņu par radošu 
personību, dotu iespēju dzīvē darboties ne tikai saskaņā ar citu rīkojumiem un pavēlēm.  

Eiropas izglītības terminu skaidrojošā vārdnīcā jēdzienam radoša jeb kreatīva 
personība sniegts šāds skaidrojums - augsta līmeņa kultūras cilvēks, tā ir brīva, patstāvīga, 
iniciatīvas bagāta, sociāli aktīva, atbildīga, tikumiski līdzsvarota, harmoniski – īpaši estētiski, 
morāli un intelektuāli – attīstīta, radoši spējīga, kura var ģenerēt idejas, rast netradicionālus 
risinājumus, radīt vienreizīgus darbus, pozitīvi risināt radušās problēmas, personība, kuru 
pavada tieksme sevi īstenot kādā darbībā. Ar savu radošo darbību tā spēj pārveidot apkārtējo 
vidi, rada jaunas vērtības, kuras uzlabo sadzīves apstākļus, mākslas pasaulē atstāj darbus, kuri 
ir vienreizīgi, oriģināli, ar nezūdošu vērtību gadu simteņos, mainīgajos darba tirgus apstākļos 
ir elastīga, spēj pārkvalificēties, ir konkurētspējīga [42]. 

 Aktīvu, radošu personību sākam veidot jau bērnībā. Radošas personības attīstības 
pedagoģiskā procesa centrā tātad ir bērns, bet vadošais ir skolotājs. Viņa uzmanība tiek 
pievērsta katra bērna personībai, uzvedībai, attīstībai, lielu uzmanību pievēršot bērna psihes 
procesiem[48]. 

Pedagoģiskajā procesā kāpināma skolēnu zinātkāre, rosināma vēlme patstāvīgi visu 
izzināt, lai attīstītos audzēkņu intelekts, paplašinātos redzesloks, tiktu veidota izpratne par 
skaisto un neglīto sadzīvē, cilvēku attiecībās, apkārtnē, mākslā, kultūrā, attīstītos prasme 
patstāvīgi izteikt savu viedokli par redzēto, dzirdēto, pamatot to. 

Radošas personības attīstību bremzējošs faktors ir vēl dažkārt šodienas skolās 
sastopamais autoritārais pedagogs, ar prasību izvirzīšanu no augšas, skolēnu kļūdu un 
trūkumu akcentēšanu, padevības un pazemības ieaudzināšanu, tāpēc skolēns bieži vien ieņem 
pasīvu nostāju, prasa gatavas receptes, kas ir pretrunā ar radošumu. 

Lai veicinātu radošas personības attīstību, liela nozīme mācību procesā ir pedagoga un 
īpaši skolēnu aktīvai darbībai, lai zināšanu apguvē nebūtu jāsaņem tikai gatavas atbildes, bet 
arī paši bērni meklējumu ceļā, pārvarot grūtības, nonāktu pie jaunām zināšanām un prasmēm. 
Pedagogs Aleksandrs Dauge teicis, ka neviens bērniem sniegtais izskaidrojums nedrīkstētu 
beigties ar punktu, bet tam jābeidzas ar jautājumu [34]. 

Pētnieciskajai metodei ir visai svarīgas funkcijas un tās uzdevums ir : 
• nodrošināt radošu zināšanu izmantošanu; 
• sekmēt zinātniskās izziņas metožu apguvi meklējumu un izmantošanas 

procesā; 
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• veidot radošās darbības iezīmes; 
• radīt nosacījumus, kas vajadzīgi, lai rosinātu interesi par kādu darbību, tās 

vajadzību, jo ārpus darbības, motīvi, kas gūst izpausmi interesēs, gan arī 
vajadzības nerodas [202]. 

Bet ar darbību vien nepietiek. Taču arī bez tās izvirzītais mērķis nav sasniedzams. 
Pētnieciskā metode dod pilnvērtīgas, labi apjēgtas, operatīvas un elastīgi izmantojamas 
zināšanas, veido radošas darbības pieredzi. Ievērojot šīs funkcijas, pētnieciskās metodes 
būtību var raksturot kā skolēnu radošas meklējumdarbības organizēšanas veidu, kurā tiek 
risinātas  jaunas problēmas [1]. 

Radošie meklējumi ir ļoti aktivizējoši. Nevar sasniegt izziņas ( kognitīvo) mērķi ar jau 
zināmiem darbības veidiem. Jāanalizē nosacījumi, jāsaprot, cik daudz viņi jau zina, ko vēl 
nezina, kas vēl jānoskaidro un jāapgūst, lai varētu veikt darbību. Jaunrades procesā iztēle un 
fantāzija ir visnepieciešamākie procesi. ASV psihologs N.Geidžs secinājis, ka bez fantāzijas 
cilvēks būtu nožēlojams, nabadzīgs radījums, kas tikai veģetētu un nebūtu jaunu veidojumu, 
mitoloģijas, mākslas, tehnikas, kultūras [48]. 

Krievu pedagogs J.Babanskis, rakstot par fantāziju bērnībā, atsaucas uz Aspazijas 
bērnību, teikdams, cik maz īsteni jaunai dvēselei vajag ārējās esamības un taustāmības, lai 
uzceltu sev veselu pasauli [19]. 

Īpaša nozīme ir radošai iztēlei. Krievu psihologs L.Fridmans, runājot par iztēli, 
atzīmējis, ka tā, no vienas puses, tuva atmiņai, no otras puses, domāšanai, jo vienu darba daļu 
liek darīt atmiņai, bet pēc tam tās darbu papildina. Skolēni attīstās par radošu personību, ko 
raksturo iekšēja brīvība, autonomija, neatkarība no apstākļiem, patstāvība spriedumos un 
rīcības izvēlē, par personību, kura ir vienreizīga un neatkārtojama. L.Fridmans izdalīja trīs 
iztēles veidus : reproduktīvo, mehānisko un radošo[229]. 

Radošai darbībai ļoti nozīmīga ir gan reproduktīvā jeb atveidojošā iztēle, gan 
produktīvā jeb radošā iztēle. Ar atveidojošās iztēles palīdzību bērns spēj iztēloties grāmatā 
izlasītus notikumus, citu cilvēku pastāstīto. Tā viņš krāj materiālus radošai darbībai[217]. 

Ar radošās darbības iztēles palīdzību notiek jaunu tēlu radīšana apziņā ar atmiņā 
„ieguldīto „ informāciju un pieredzi. Radošā iztēle veicina mākslinieciskās darbības attīstību, 
kavējot trafaretu, vienveidīgu attēlojumu. Klasē bērni ir ar ļoti atšķirīgu uzmanības noturību. 
Ja tā nav pietiekami attīstīta, tiek kavēta psihes un radošās darbības attīstība. Stundās veicami 
īslaicīgi vingrinājumi ar dažādiem izdales materiāliem bērnu uzmanības attīstīšanai. Lai 
sasniegtu iecerēto mērķi tam nepieciešama griba, kas var attīstīties tikai ar radošo spēku 
piepūli. Ja skolēnam nebūs iespējams sasniegt mērķi, zudīs prieks, vēlēšanās strādāt [73]. 

Mācību izzinošajā darbībā nozīmīga vieta ierādāma interesei, kas pamudina skolēnus 
uz meklējumiem, ienes darbībā radošu momentu. Ar interesi apveltīts cilvēks risina problēmas 
radoši un līdz ar to jūtas brīvs. Tikpat svarīga loma skolēna spēju attīstībā ir emocijām, izjūtot 
atklājuma prieku. Kā atzīmē pedagoģe A.Špona - mācīties ar prieku nozīmē veikt produktīvu 
un radošu izziņas darbību, kas ir pašattīstības sekmēšanas būtisks līdzeklis[182]. 

Bērnam piedzimstot, spēju nav, ir tikai dotumi. Tie attīstās  kā darbības rezultāts. Uz 
spēju pamata attīstās individuālā varēšana. Spēju izkopšanā nozīmīga ir labvēlīga ārējā vide 
un aktīva sistemātiska darbība. Aplams ir uzskats, ka spējīgiem bērniem nekas nav jāmācās, 
jāļauj tikai darboties. Pedagogi A.Liepa un M.Liepa raksta par trim spēju veidiem t.i., 
vispārējās, speciālās un praktiskās spējas. Vispārējās spējas nodrošina vieglumu un 
produktivitāti zināšanu apguvē. Speciālās spējas nodrošina augstus rezultātus izziņā un 
jaunradē. Praktiskās spējas nodrošina sekmes praktiskajā darbībā. Radošajā darbībā skolēniem 
ir nepieciešami visi spēju veidi [102]. 

Liela nozīme radošās darbības spēju izkopšanā ir bērna vēlmei mācīties vērtēt paša un 
citu bērnu radošos darbus, paaugstināt prasības sev un citiem radošo darbu veikšanas procesā. 
Pedagoģiskā darba centrā ir jaunieša personība ar mērķi pilnveidoties sociālajā, profesionālajā 
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un kultūras kontekstā, kas realizējas interesēs, vērtībās, mērķos, darbību produktivitātē, kā arī 
uztveres, garīgās darbības, emocionālajās, saskarsmes u.c. izpausmēs. 

 Jauniešu vajadzība pēc pašrealizēšanās un radoša darba. Tas attiecas ne tikai uz 
jaunieti – topošo studentu, bet arī pedagogu, tā personību. Tātad mācību procesa pamatiezīme 
ir pozitīva vērtīborientācija uz radošu personību. Jaunība ir noteicošais personības veidošanās 
posms, kurā stabilizējas subjektīvā pasaules izjūta, pārliecību sistēma, kas izsaka subjekta 
attieksmi pret apkārtējo pasauli un viņa vērtīborientāciju. Attīstoties pašapziņai, atklājas 
jauniešu iekšējā pasaule, pieaug nepieciešamība pēc saskarsmes, rodas vēlēšanās darboties. 
Svarīgākā īpašība, kura raksturīga jauniešu vecumposmam, ir dinamisms : gan pasaules 
uztverē, izjūtā, gan spējā pielāgoties jaunajai dzīves situācijai, gan arī prasme un vēlēšanās 
darboties atbilstoši laikmeta prasībām. 

Krievu pedagogs I.Korotajevs ir teicis: „Indivīds, būdams inteliģents, zinošs, 
saprotošs, bet vāju raksturu, var palikt pusceļā, jo produktīva inteliģence bez bagātām 
zināšanām un pieredzes nav iedomājama. Tikai personības radoša aktivitāte uzskatāma par 
spēka un inteliģences izpausmi. Raksturs savā būtībā ir gribas funkcija un forma. Personības 
būtiskākās iezīmes ir iekšējā vienība, pašapziņa, pašnoteikšanās ( iekšējas autonomijas, 
brīvības) un radīšanas spēja : personība apzinās savu būtību un eksistenci, savu uzdevumu un 
stāvokli pasaulē, sabiedrībā un tautā, tikumiska rakstura spēkā un vienībā tā pati noteic savu 
rīcību un darbību, un šī raksturā kristalizētā saprātīgās gribas enerģija dod noteiktu virzienu 
un gultni cilvēka radīšanas trauksmēm un impulsiem”[215].Jaunieti aplūkoju kā aktīvu 
darbības subjektu. Viena no būtiskajām jaunatnes iezīmēm – vēlēšanās būt noderīgiem dzīvei 
un savam laikam, kļūstot par personību, kura tiecas dziļi just, pašam radīt, pašam lemt, 
izšķirties un vērtēt, kā arī pievērsties sava Es dziļumam. Protams, šī tendence var izpausties 
ļoti dažādi, dažādās sociālā apzinīguma pakāpēs un ar dažādu, dažkārt pat negatīvu virzību. 
Tomēr latviešu pedagogs R.Zeidels atzīst, ka attīstīts prāts, bagāta jūtu pasaule un jēgpilnas 
radošas darbības spēja padara personību vajadzīgu arī sabiedrībai [199]. 

Mūsu izzinošā procesa iespēju pedagoģiskā analīze, kas aktualizē mācību izzinošās 
darbības lomu un nozīmi personības sociālajā un psiholoģiskajā attīstībā balstās uz šādiem 
metodoloģiskiem apsvērumiem: 

• personības attīstība mācību darbības laikā notiek tad, kad mācības ir piesātinātas ar 
radošiem elementiem, rada interesi, emocionālo pacēlumu; 

• konkrētā indivīda unikālās potences vispilnīgāk var realizēties tieši radošajā darbībā, 
bet mācību process, kurā trūkst radošo elementu, personību stiprā mērā nivelē; 

• personības tapšana ir organiski saistīta ar personības potenciālo iespēju attīstību un to 
aktualizāciju; 

• personības un tās spēju attīstība norisinās sociālās mijiedarbības un radošās 
saskarsmes gaitā; 

• mācību pētījumos priekšplānā izvirzās darbības optimālās regulācijas, pašregulācijas, 
sekundāro motīvu nostiprināšanas jautājumi, kā arī prāta darbības veidošana[55]. 

           
Apkopojot materiālus, var izdarīt secinājumus par  radošo darbību mācību procesā : 

1. Lai zinātu, kurš no radošās darbības veidiem  ir pats piemērotākais, pedagogam ir 
jāveic vispusīga   audzēkņa izpēte; 

2. Radošās darbības spējas atklājas tikai darbībā, turklāt tikai tādā darbībā, kuru nav 
iespējams īstenot bez šīm spējām; 

3. Radošās darbības pieredzi apgūst, patstāvīgi risinot problēmuzdevumus; 
4. Radošās darbības veidi paver plašu iespēju atklāties bērna fantāzijai, rada labvēlīgus 

apstākļus  novērošanas spēju, atmiņas, domāšanas un valodas attīstībai; 
5. Radošās darbības dažādie veidi paver iespēju mācību procesu padarīt interesantāku 

un daudzveidīgāku. 
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Katrs cilvēks savas dzīves laikā sabiedrībā ieņem noteiktu vietu. Izpratne par dzīvi, 
pasauli un savu vietu tajā ir viņa personības dzīves pozīcija. „Ārējā iedarbība uz skolēniem 
vienmēr tiek realizēta ar iekšējo nosacījumu starpniecību, t.i., ar to jau izveidojušos psihisko, 
intelektuālo struktūru, ētisko uzskatu un paradumu starpniecību, kuri raksturo skolēnu 
personības noturīgākās iezīmes. Tikai tāds pedagoģisks process, kas pārņem skolēnu domas, 
gribu un noskaņojumu, rada viņos šaubas, pārdomas un piepūli, pārveido iekšējos spēkus un 
ietekmē ikviena skolēna personības attīstību” [45]. Pedagogam, organizējot savu darbu, 
jāievēro, ka mācību process būs produktīvs, ja viņš ar skolēnu sadarbosies, nevis iedarbosies 
uz to. 

Mācību procesa pamata likumsakarības izpaužas didaktikas (mācību) principos. 
Princips ir pamata atziņa, pamatprasība rīcībai, uzvedībai. Ar mācību principu saprotam 
mācību procesam izvirzītās pamatprasības, kuru izpilde nodrošina mācību procesa 
nepieciešamo efektivitāti. Mācību principi jāievēro, nosakot mācību mērķus, saturu un tā 
īstenošanas metodiku[202]. 

Olimpiskā izglītība lielākoties jākoncentrējas ne tikai uz zināšanu un iemaņu 
attīstīšanu, bet arī uz  sporta vērtību un attieksmes attīstīšanu. Olimpiskajai izglītībai ir 
jācenšas attīstīt skaidru olimpisma izpratnes koncepciju. Olimpiskajai izglītībai kā vispārējai 
izglītības formai jāsniedz visi tie mācību un izturēšanās aspekti, kuri saistās ar zināšanu, 
prasmju, vērtību un nostāju iegūšanu. Olimpiskās izglītības koncepcija ir relatīva, tā mainās 
līdz ar laiku un nepārtraukti jāuzlabo, jo tas, kas bija moderns vakar ir novecojis un 
neatbilstošs šodienai, un tas, kas ir moderns šodien, būs novecojis un neatbilstošs rītdienai. Ir 
jārada tāda vide, kas liktu jauniešiem domāt kritiski radošā veidā un secīgi saprast būtību, spēt 
pašiem formulēt savus viedokļus un secinājumus. 

 
1. 3. Mācību metožu un metodisko paņēmienu teorētiskais 

pamatojums pielietošanai olimpiskās izglītošanās procesā 
 

Kāda konkrēta mācību priekšmeta apguves procesam ir ne tikai savas īpatnības un 
specifika, bet arī vispārīgas pazīmes, kas to raksturo kopumā un veselumā.  

Pedagoģisko terminu skaidrojošajā vārdnīcā mācību process definēts kā mērķtiecīgi 
organizētas mācīšanas un mācīšanās tieša norise, kā pedagoģiskā procesa sastāvdaļa, kurā 
ciešā skolotāja un skolēna (skolēnu) mijiedarbībā tiek apgūta jauna informācija, papildinot 
zināšanas, tiek attīstītas jaunas prasmes un iemaņas. Tas ir izziņas, saskarsmes un personības 
attīstības process[145].  

Mācīšana – skolotāja mērķtiecīga darbība mācību procesā – zināšanu, prasmju un 
attieksmju organizēšana, sniedzot informāciju, stāstot par iepriekšējo paaudžu pieredzē apgūto 
un veicinot skolēnu attīstību un aktivitāti sevis, dabas un sabiedrības izziņas procesā. 
Mācīšana saistīta ar mācību uzdevumu risināšanu, kontroli, rezultātu novērtēšanu [145]. 

Mācīšanās – process, kurā indivīds pārņem sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst 
zināšanas, prasmes, attieksmes, pilnveido savu pieredzi, pastāvīgi un atbildīgi darbojoties un 
izzinot sevi, dabu un sabiedrību. Šo procesu sekmē aktīvas sociālās mijattiecības, apkārtējās 
sabiedrības atsaucība [145]. 

 Jebkuram mācību procesam ir noteikta struktūra un elementi tādi kā mācīšana, 
mācīšanās un izglītības saturs. 

Mācību procesu veido ārējā struktūra, kurā ir šādi posmi : 
� mācību mērķa izvirzīšana; 
� jaunās informācijas organizēta uztveršana un apjēgšana; 
� jauno zināšanu nostiprināšanu, prasmju un iemaņu izkopšana; 
� apgūto zināšanu vispārināšana un sistematizēšana; 
� zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaude[203]. 
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Jāatzīmē, ka katra mācību satura temata apguves process iziet visus šos posmus. Lai 
izstrādātu katram posmam atbilstošu optimālo īstenošanas metodiku, ir jāiepazīst mācību 
procesa iekšējā struktūra un dinamika, kā arī psiholoģijas un loģikas likumsakarības, kas te 
izpaužas. Mācību procesa iekšējo struktūru attēlo pedagoga V. Zelmeņa izstrādātā shēma. 

1.tabula 
Mācību procesa iekšējā struktūra pēc V. Zelmeņa [201] 
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Jāatzīst, ka mācību process nav lineāra un noslēgta sistēma, kur atsevišķi posmi 

darbojas patstāvīgi un norobežoti. Izziņa mācībās norit ar augšupejošu tendenci – it kā pa 
spirāli, turklāt psihiskie procesi un izziņas rezultāti te atrodas ciešā savstarpējā ietekmē – 
mijiedarbībā. Raksturīgi, ka nepilnības kādā atsevišķā posmā ( piemēram, jaunās informācijas 
apjēgšanā) rada traucējumus visā mācību gaitā un pasliktina zināšanas. Tas nozīmē, ka 
pedagogam, plānojot mācību procesu, tas jāaplūko un jāanalizē no procesuālā ( darbības) 
viedokļa. 

Sabiedrības pieprasījums pēc vispusīgi, harmoniski attīstītām personībām paredz šo 
personību izglītotības, audzinātības un vispārīgās attīstības vienotību. Tātad mācību procesam 
jābūt tādam, kas vienlaicīgi izglītotu, audzinātu un attīstītu. 

Pedagogs stundās māca, audzēknis mācās. Tā ir aksioma. Taču galvenais ir ko un kā 
māca pedagogs, un ko no tā apgūst audzēknis. Par audzēkņa aktīvas darbības nozīmi mācībā 
ir rakstījuši J. A. Komenskis, J.H. Pestolocijs, Dž.Loks, K.Ušinskis, L.Vigotskis, D.Elkoņins, 
J.Babanskis, M.Skatkins, M.Mahmutovs [19;80;150;169;187;209;226;232]. 
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Mācīšanās efektivitāte ir atkarīga no audzēkņa aktivitātes līmeņa izzinošajā darbībā, 
viņa patstāvības šajā procesā. Audzēkņa aktivitāte mācībās nodrošina viņa radošo iespēju 
jaunu izzinošo vajadzību un izzinošās darbības iemaņu attīstību. 

Audzēkņa aktivitāte attīstās visā personības veidošanās procesā. Būtiskas izmaiņas 
aktivitātē atspoguļojas darbībā, bet personības attīstība atspoguļojas tās aktivitātes stāvoklī. 

Attiecībā uz audzēkni ir fiksēti 3 aktivitātes līmeņi : 
� Reproduktīvi – atdarinošā (imitējošā) aktivitāte, ar kuras palīdzību darbības 

pieredze tiek uzkrāta, izmantojot otra pieredzi. Paraugu apgūšana notiek visa 
cilvēka mūža garumā, taču personības pašas aktivitātes līmenis ir 
nepietiekams. 

� Izzinoši izpildošā aktivitāte ir augstāks līmenis, jo ir lielāka patstāvība. Šajā 
līmenī jāpieņem uzdevumi un pašam jāatrod tā izpildīšanas līdzekļi. 

� Radošā aktivitāte ir augstākais līmenis, jo arī pašu uzdevumu var noteikt 
audzēknis, bet tā risinājumam tiek izvēlēti jauni, oriģināli, l īdz šim nebijuši 
veidi[231]. 

Radošā aktivitāte lielā mērā ir saistīta ar sarežģītu darbības motivāciju. 
Vienlaikus jāatzīmē, ka zinātniskajos pētījumos izdalītie audzēkņa aktivitātes līmeņi nav 
izolēti viens no otra; viņa darbībā tie var pastāvēt līdzās, jo pedagoģiskais process, kas 
organizē un virza darbību, vienā gadījumā reglamentē uzdevumus, to risināšanas ceļus, citā – 
dod audzēknim brīvu izvēli. 

Noteikts, ka audzēkņu mācīšanās aktivitātes optimālo līmeni nosaka pedagoga un 
audzēkņa darbības savstarpējā saistība, kura tiek noteikta, ņemot vērā šādus faktorus: mācību 
mērķu saturu un raksturojumu, mācību metodes, reālās mācību iespējas, audzēkņu vecumu un 
īpatnības. Visi augstāk minētie faktori ir saistīti ar reālo mācību procesu. 

Kopīga darbība audzēknim nepieciešama ne tikai pieredzes iegūšanai un informācijas 
apmaiņai; svarīgākais, ka „cilvēks skatās otrā cilvēkā kā spogulī” un tādā veidā daudz ko 
attiecina uz sevi. Ir pamats uzskatīt, ka grūtības, kas rodas mācību materiāla apguves procesā 
un kas rada izziņas spēku saspringto darbu – ir viens no tiem nepieciešamajiem 
nosacījumiem, kas apmierina vajadzību pēc izzinošās aktivitātes, un tāpēc ir mācību un 
izzinošās darbības motivācijas avots.  

Jebkurā mācību procesā svarīgs faktors ir mācīšanās motivācija, tās veidošana. 
Mācīšanās motivācija ir sarežģīts audzēkņu uzvedības determinācijas process, tādu 

apstākļu radīšana, kuros tieksme pēc mācību aktivitātes kļūst spēcīgāka par pārējām audzēkņa 
tieksmēm. Šis uzvedības determinācijas process veidojas no ļoti daudziem iekšējiem un 
ārējiem faktoriem[211].   

Pedagoga mācību darbības organizācija ir svarīgs mācību subjekta motivācijas 
izvēršanas priekšnoteikums. Vācu psihologs H.Hekhauzens izdala iekšējo un ārējo 
motivāciju. Ārējā motivācija ir ārēja attiecībā pret pašu darbību, kad ierosinošais spēks 
atrodas ārpus pašas darbības un uzvedības [228]. Iekšējā motivācija ir tas, kas rosina uz 
motivētu darbības veidu, atrodas tajā pašā, bet nevis ārpusē, kā tas ir ārējās motivācijas 
gadījumā. Tā ir tiekšanās pēc : 1) jaunā, 

                                      2) kustību aktivitātes, 
                                                  3) efektīvas, prasmīgas, ekonomiskās pasaules     apgūšanas, 
                                                  4) pašdeterminācijas ( cilvēks tiecas būt savas darbības un tās  

rezultātu avots, būt pats sev saimnieks), 
      5) pašrealizācijas, pašaktualizācijas. 
Iekšējās motivācijas sistēma ir paša darbības un iekšējās kontroles sistēma, 

sasprindzinājumu un grūtību risinājuma meklēšanas sistēma, ko pavada interese un iedvesma. 
Līdz ar to var secināt, ka mācīšanās motivācijas galvenais uzdevums ir tā mācību darbības 
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organizācija, kas maksimāli veicina audzēkņa personības iekšējās motivācijas potenciāla 
atklāšanu. 

Vācu psihologs H.Hekhauzens uzskata, ka psiholoģiski pareizas mācību motivācijas 
organizācijas svarīgākais faktors ir pedagoga orientācija uz individuāliem audzēkņu 
sasniegumu standartiem[228]. 

Attiecībā uz izglītojamo, atbilstoši krievu pedagogs J.Zotova domām, mācību motīvus 
var iedalīt divās lielās grupās : 

1. Mācību aktivitātes motīvi, kas saistīti ar konkrētā izglītojamā īpatnībām, ar viņa 
attieksmi un mācību procesa uztveri : 

� dažādi mācīšanās mērķi, piemēram, zināšanu un prasmju iegūšana, zinātkāres 
apmierināšana, apzināta „apvāršņa” paplašināšana, iestāšanās augstskolā utt.; 

� mācīšanās rezultāti, piemēram, veiksme, balvas, prieks, sabiedriskā atzinība, 
prestižs utt.; 

� mācīšanās process, izzinoša interese, izziņas prieka sajūta, iespēja pārvarēt 
grūtības, pašizpausme, morāls apmierinājums par citu atzinību. 

2. Motīvi, kas saistīti ar citām mācīšanās īpatnībām : 
� konkrētu personu autoritāte, tiekšanās līdzināties, iegūt to atzinību. Piemēram, 

pedagoga personība, viņa īpašā ietekme uz skolēnu, izcilu personību ietekme; 
� mācīšanas metožu stimulējošā ietekme, jo katra no mācīšanas darbības 

organizācijas metodēm ir stimulējoša un motivējoša[211]. 
Krievu psihologs D.Eļkonins no vairākiem motīviem īpaši izdala izzinošo motivāciju, 

kas saistīta ar apgūstamā materiāla saturu, uzskatot, ka mācību praksē veidojami dažādi 
rosinošie mācību darbības līdzekļi, dažādu veidu „stiprinājumi” un ierosinātāji” (atzīmes, 
paskaidrojumu emocionalitāte utt.), kas nevar būt patiesi mācību darbības motīvi [232]. Šis 
apgalvojums, protams, ir ļoti kategorisks. Nopietna tiekšanās pēc zināšanām rodas  
audzēknim, ja nodarbību saturs rada viņam izziņas vajadzību. 

Audzēkņu izzinošās iespējas praktiski ir neizsmeļamas, un daudzas no tām tiek 
mērķtiecīgi veidotas, kvalitatīvi un būtiski mainot mācību procesu un tā saturu. Audzēkņa 
iesaistīšana daudzpusīgā darbībā , kas spēj apmierināt viņa garīgās vajadzības, realizēt 
individuālās noslieces, ir svarīgs personības attīstības faktors, tās interešu veidošana. Bez 
darbības nav zināšanu. „Zināšanas tikai tad ir zināšanas, kad tās iegūtas ar savas domāšanas 
piepūli, bet nevis tikai ar atmiņu”, - apgalvo krievu rakstnieks Ļ.Tolstojs. 

Liela daļa audzēkņu savu interesi par mācīšanos, mācību priekšmetiem motivē ar 
interesanto mācīšanas veidu, ar pedagoga augsto profesionālitāti. 

Starp visiem mācīšanās motīviem, kā to pierāda daudzi zinātnieki, ļoti nozīmīga ir 
izzinošā interese. Darbības saturs pedagoģiskajā procesā, kurā nav pedagoga ieinteresētības, 
neatstāj iespaidu uz audzēkņu interesi, nenodrošina mācību izzinošo darbību un nepilda savu 
nozīmi mācību procesā. 

Mācību darbības efektivitāte samazinās visbiežāk mācīšanās paņēmienu nepilnību dēļ. 
Pedagoga un audzēkņa darbībā interesi uztur : 

� radoša pieeja ; 
� pārdomāts, atbilstošs tematam uzdevums; 
� aptaujas, patstāvīgo un frontālo darbu, individuālo savstarpējo pārbaužu formu 

dažādība; 
� audzēkņu iesaistīšana aktīvā darbībā. 

Tas nenogurdina, rosina interesi par pašnovērtējumu, savu iespēju analīzi. 
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1.3.1. Mācību metožu daudzveidība zināšanu apguves procesā 
 
Vārds metode ir cēlies no grieķu valodas (methodos) un tulkojumā nozīmē „ceļš uz 

kaut ko”, tas ir, mērķa sasniegšanas veids. 
Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā mācību metode definēta kā skolotāja un 

skolēnu savstarpējas sadarbības paņēmienu kopums, kāds nepieciešams noteikta didaktiskā 
principa vai pedagoģiskās pieejas ietvaros un paredzēts, lai nodrošinātu mācību, audzināšanas 
un attīstības uzdevumu izpildi mācību procesā un izglītības mērķu sasniegšanu[145]. 

Metode ir darbības paņēmienu un līdzekļu sistēma kāda mērķa sasniegšanai. 
Ražošanas, pētniecības, daiļrades u.c. metodes izveidojušās ilgā pieredzes uzkrāšanas gaitā. 
Tās turpina attīstīties un pilnveidoties atbilstoši dzīves prasībām. 

Pedagoģiskajā literatūrā mācību metode definēta dažādi, tomēr definīcijās izpaužas 
divi galvenie uzskati par metodes būtību. Viens ir uzskats par metodi kā mācību darbā lietoto 
paņēmienu kopumu, cits - par metodi kā ceļu vai pedagoga un audzēkņu rīcības raksturojumu 
izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Mācību metode ir pedagoga un audzēkņu didaktikas sadarbības paņēmienu sistēma 
audzēkņu zināšanu un prasmju veidošanai un izziņas spēju attīstīšanai[202]. 

Latviešu pedagoģe I.M.Rubana savukārt uzskata, ka mācību metode ir savstarpēji 
saistītu darba paņēmienu sistēma, kura vērsta uz izglītošanas, audzināšanas un attīstības 
uzdevumu risināšanu mācību procesā [165]. 

Ar mācību metodi jāsaprot pedagoga un audzēkņu vienotas darbības paņēmieni 
mācību procesā, kuri palīdz veikt noteiktus uzdevumus. Mācību metode noskaidro pedagoga 
un audzēkņu darbības veidus, nosaka, kā jānoris mācību procesam, kādas darbības jāveic 
skolēniem un skolotājam [170]. 

Manuprāt, veiksmīga ir latviešu pedagoģes I.Maslo metodes definīcija :” Mācību 
metode ir skolotāja un skolēnu rīcības raksturojums izvirzītā mērķa sasniegšanai un mācību 
uzdevumu risināšanai mācību procesā”. Mācību metodi var raksturot arī kā skolotāju un 
skolēnu mācīšanas un mācīšanās metodisko paņēmienu sistēmu. Pie tam vieni un tie paši 
paņēmieni var iekļauties vairākās metodēs, bet atsevišķos gadījumos tiek lietoti arī patstāvīgi. 
Metode apvieno sevī izziņas subjektīvos un objektīvos momentus. Metode ir objektīva, jo 
teorētiskajā aspektā ļauj atspoguļot īstenības objektus un to savstarpējos sakarus. Šinī 
gadījumā metode ir teorijas veidošanas un praktiskās lietošanas programma. Metode ir 
subjektīva, jo ir pētnieka domāšanas ierocis [111]. 

Kā uzskata latviešu pedagogs L.Žukovs, mācību metode ir viens no svarīgākajiem 
mācību procesa ārējās struktūras komponentiem [203]. 

Metode ir mērķtiecīgi izraudzītu un sistemātiski sakārtotu darba paņēmienu kopums, 
ko izmanto kādas noteiktas mācību vielas mācīšanai un apguvei. Metode kā paņēmienu 
kopums ietver sevī atsevišķus metodiskus paņēmienus. Tā no paņēmiena atšķiras ar to, ka 
pirmā ļauj veikt zināmu noslēgtu mācību uzdevumu, bet paņēmiens palīdz realizēt tikai kādu 
šī uzdevuma atsevišķu posmu. Pie tam vieni un tie paši metodiskie paņēmieni var iekļauties 
vairākās metodēs, bet atsevišķos gadījumos tiek lietoti arī patstāvīgi. Pedagogam, izvēloties 
metožu kopumu, vienmēr jāpamatojas uz stundā risināmo uzdevumu un sasniegumu mērķiem. 

Mācīšana, kā uzskata latviešu pedagogi I.Freidenfelds un V.Ūsiņš, ir sabiedrības 
funkcija, ar kuras palīdzību tā iepriekšējo paaudžu sociālo pieredzi nodod nākamajai 
paaudzei, pārvērš šo pieredzi par atsevišķu indivīdu garīgo mantojumu [47]. 

Šodienas zinātnes un tehnikas attīstība rada nepieciešamību pilnveidot arī mācīšanas 
veidu. Mūsdienu prasībām vairs neatbilst tradicionālā mācīšana, kad skolēniem viss tiek 
pasniegts jau „gatavs”, jo tā balstās galvenokārt uz iegaumēšanu un reproducēšanu. Straujais 
zinātnes un tehnikas process izvirza arvien augstākas prasības ikviena sabiedrības locekļa 
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intelektuālajai attīstībai, īpaši viņa radošās personības attīstībai. Tāpēc mācīšanās procesam 
jābūt tādam, kas sekmē skolēna radošo personību. 

Lai mācīšanās process būtu sekmīgs, jānodibina iedarbīgas attiecības starp pedagogu 
un izglītojamo. Protams, šodien zināšanas var iegūt dažādos veidos ( tālmācība, jaunās 
tehnoloģijas), tomēr lielākajai daļai skolēnu skolotājs un viņa klasesbiedri paliek būtiski 
katalizatori. Īpaši tiem skolēniem, kuri nav apguvuši patstāvīgās mācīšanās prasmes. Lai gan 
spēja mācīties un pētīt ir pamats nepārtrauktai individuālai izaugsmei, šī spēja var izveidoties 
tikai noteiktā laikā sadarbībā ar skolotāju un arī saviem vienaudžiem. 

Didaktikas klasiķis Ā.Distervēgs ir rakstījis : „Slikts skolotājs pasniedz patiesību, labs 
– māca to atrast” [210]. Viņš uzsver, ka izglītību nevienam nevar iedot, to var tikai iegūt, 
pašam neatlaidīgi darbojoties. 

Efektīva zināšanu un darbības veidu apguve prasa tādu audzēkņu izzinošās darbības 
organizāciju, kurā mācību materiāls kļūst par katra skolēna aktīvu domāšanas un praktisko 
darbību priekšmetu. 

Pedagoga darbs neaprobežojas tikai ar informācijas vai zināšanu nodošanu, viņa darbs 
ietver sevī arī šo zināšanu problēmu izklāstu, lai audzēkņi būtu spējīgi paši spriest un saistīt 
savu risinājumu ar plašākiem jautājumiem. Te vairāk ir nepieciešama skolēnu savstarpējā 
domu apmaiņa, diskusijas un citas mācību metodes, kas veicina skolēnu savstarpējo 
saskarsmi, mudina skolēnus būt aktīviem. Jāuzsver, ka sekmīga mācīšana nav iespējama, ja 
netiek stimulēta audzēkņa aktivitāte mācību procesā. Jebkura darbība ir aktivitāte. Aktivitāte 
izpaužas intensīvā darbībā : darbā, mācībās, dažādos radošās darbības veidos. Jau senie 
pedagogi domātāji (Ž.Ž.Ruso, J.H.Pestolocijs, Ā.F.Distervēgs, F.Rablē u.c.) izvēlējās aktīvās 
mācību metodes. Viņi zināšanu ieguves ceļu saskatīja aktīvā bērna darbībā un uzskatīja, ka 
audzinot jāņem vērā pašdarbība ( tieksme attīstīt bērna radošo aktivitāti). Daudzi pedagogi 
uzskatīja, ka aktivitātei ir nozīmīga loma jebkurā izzināšanas procesā un nevar atdalīt 
mācīšanas metodes no mācīšanās metodēm. 

Mūsdienās tiek meklēti ceļi un līdzekļi izglītojamo zināšanu un aktivitātes 
palielināšanai. Viens no drošākajiem veidiem ir mācību uzdevumiem un saturam atbilstošu 
mācību metožu apguve un to radoša izmantošana mācību procesā. Bez atbilstošām darbības 
metodēm nav iespējams realizēt mācību mērķus un uzdevumus, panākt, lai skolēni apgūtu 
noteiktu mācību vielas saturu. 

Manuprāt, metodēm, ko pedagogs izmanto mācību procesā, ir būtiskākā nozīme 
pārmaiņu procesā nekā mācību programmām un mācību grāmatām, jo izstrādātā jaunā mācību 
programma, mācību grāmata vai mācību datorprogramma neveicina izglītības kvalitāti, ja 
skolotājam nav nepieciešamo iemaņu to lietošanai. 

Mūsdienās mācību metožu pilnveide, mācību vielas apjoma palielināšanās un 
padziļināšanās rada arvien jaunas metodes. Lai tajās varētu labāk orientēties, vienlaikus 
atspoguļojot arī to savstarpējās sakarības, ir nepieciešama mācību metožu klasifikācija. Ar 
mācību metožu klasifikāciju saprot to iedalījumu grupās un apakšgrupās, ievērojot noteiktu 
pamatojumu. 

Analizējot pedagoģisko literatūru, var secināt, ka, klasificējot mācību metodes, tiek 
ievēroti trīs principi : 

• skolēna izziņas darbības raksturs; 
• skolotāja izvēlēto mācību līdzekļu raksturs; 
• metodes izlietojuma mērķi. 

Pedagogs V.Zelmenis norāda, ka pareizās metodes izvēlē jāievēro: 
•  vispārējais mācību un audzināšanas mērķis un no tā atkarīgais mācību saturs, 

mācāmā priekšmeta specifika; 
•  veicamie didaktiskie uzdevumi; 
•  audzēkņa vecuma un attīstības līmeņa īpatnības [202]. 
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Mācību metodes var klasificēt pēc dažādām pazīmēm. Pieeju mācību metožu 
klasifikācijai ir daudz un dažādu : 

 Pēc zināšanu sniegšanas un uztveres avotiem : 
- vārdiskās, 
- uzskatāmības, 
- praktiskās metodes. 

 Pēc metožu galvenajiem uzdevumiem: 
- zināšanu ieguves, 
- prasmju un iemaņu veidošanas, 
- radošās darbības izmantošanas, nostiprināšanas, 
- pārbaudes metodes. 

Pēc audzēkņu izziņas aktivitātes un patstāvības mācībās: 
- izskaidrojoši ilustratīvā, 
- reproduktīvā, 
- problēmiskā izklāsta, 
- pētnieciskā metode. 

 Pēc mācīšanas metožu saistības ar attiecīgajām mācīšanas metodēm ir : 
- informatīvi apkopojoša metode un izpildmetode, 
- izskaidrošanas metode un reproduktīvā metode, 
- instruktīvi praktiskā metode un produktīvi praktiskā metode, 
- izskaidrojoši rosinošā metode un daļēju meklējumu metode, 
- rosinošā metode un meklējummetode. 

Saistībā ar pedagoga un audzēkņa lomu mācību procesā  latviešu pedagoģe I.Maslo 
metodes iedalamācīšanas un mācīšanās metodēs, bet varu oponēt, ka mācīšana un mācīšanās 
metodes ir savstarpēji saistītas un papildina viena otru. 

Lai pareizi izvēlētos attiecīgo mācību metodi, jāatceras, ka jaunu metožu ieviešana 
nedrīkst būt pašmērķis, bet līdzeklis kvalitātes maiņai, tādēļ, kā uzskata pedagoģe I.Maslo; 
izmantojot jaunās mācību metodes, jāapzinās skolēna attīstības un socializācijas vajadzību un 
mācību mērķa, satura formu un metožu mijiedarbība”[111]. Izvēloties noteiktas mācību 
metodes, ir jāņem vērā katra skolēna vecumposma īpatnības. 

Mācību metožu nozīme skolēnu attīstībā ir neapšaubāma. Taču mācību metodes var 
arī kavēt skolēnu izzinošo aktivitāti un patstāvību, ja skolotājs pasniedz vielu gatavā veidā, 
neizvirzot uzdevumus un problēmas, kas jārisina un jāmeklē pašiem. 

Mācību procesā galvenā uzmanība jāvelta nevis informācijas iegaumēšanas 
mehānismam, bet tās izpratnei, mākai spriest un loģiski domāt, lietot iegūtās zināšanas praksē. 

Jaunu metožu apguve ir ilgstoša. Tas prasa dziļu šo metožu lietošanas psiholoģisko 
pamatojumu un pedagoģisko apsvērumu izpratni. Jauno metožu lietošanas efektivitāte ir 
atkarīga no pedagoga nostājas, kas ļauj viņam izprast pārmaiņu nepieciešamību, mainīt savu 
metodisko pieeju un mācīt citādi. To izmantošana saistīta ar noteiktu grūtību pārvarēšanu, ja 
pedagogam ir labprātīgi jāatsakās no mācību metodēm, kuras ar labiem panākumiem viņš 
ilgstoši izmantojis. Tāpēc ļoti svarīga loma pedagoģiskajā procesā ir tālākizglītībai.  
Pedagogam ir jāapzinās, ka nepietiek tikai iemācīt „jauno vielu”. Svarīgi, lai audzēknis 
veidotos par harmoniski attīstītu, brīvu un radošu personību, kas spētu pati radīt jaunas idejas, 
un risināt radušās grūtības saviem spēkiem. 

Mācību programmu izmaiņu ietekmē palielinās un kļūst sarežģītāki mācību materiāli, 
tāpēc jāmeklē tādas mācību organizēšanas metodes un veidi, kas novērstu skolēnu pārslodzi. 
Viens no risinājumiem varētu būt arī mācību procesa intensifikācija. Pedagogiem ir divi 
patstāvīgi, taču savstarpēji saistīti šīs idejas realizācijas ceļi. Pirmais ceļš saistīts ar mācīšanas 
motivācijas paņēmienu un metožu izmantošanu, kā arī audzēkņu aktivitātes un patstāvības 
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paaugstināšanu  nodarbībās. Otrs paredz palielināt to nodarbību daļu, kurā notiek patstāvīgs 
audzēkņa radošais darbs, izmantojot dažādu mācību metožu apvienošanu. 

Audzēkņu patstāvību un izzinošo aktivitāti var paaugstināt, saprātīgi apvienojot 
pedagoga paskaidrojumus ar audzēkņa patstāvīgo darbu gan nodarbībā, gan ārpus tās. Nevar 
idealizēt kādu vienu mācību metodi, pretnostatot to tradicionālajām, praksē  jau pārbaudītajām 
un sevi attaisnojušajām metodēm. Katra metode jāizmanto konkrētiem stundas uzdevumiem, 
tāpēc jābūt saprātīgam dažādu metožu kompleksam apvienojumam. Tas ļautu sasniegt 
maksimālu stundas un ārpusstundu mācību darba formu efektivitāti, optimāli attīstīt katra 
skolēna spējas. 

Vislabvēlīgākie apstākļi augstai mācību procesa realitātei – sistemātiska audzēkņa 
aktīvas, patstāvīgas, izzinošas un praktiskās darbības organizācija, kurā nepieciešams : 

• audzēkņa darbības sistemātiskums; 
•  patstāvīga uzmanība mācību motivējošajam pamatam (speciālo ierosmes paņēmienu 

izmantošana, balstīšanās uz izzinošo interesi, vērtīgu sociālo motīvu nostiprināšana); 
• labvēlīga mācību komunikatīvā klimata radīšana, uzmanība audzēkņu un pedagoga, 

un audzēkņu  savstarpējās saskarsmes problēmai, pozitīvu attiecību veidošanai starp 
mācību procesa dalībniekiem kopīgu darbību organizēšanai utt. 
Speciālie pētījumi par intereses problēmām un empīriskie novērojumi ir pierādījuši, ka 

interesants uzdevums ar lielu emocionālu spēku, kas bijis pirms mazāk interesanta uzdevuma, 
samazina darbības intensitāti nākamā uzdevuma izpildei; ka mazāk sarežģīts patstāvīgais 
darbs, ja tas tiek veikts pēc grūta prāta sasprindzinājumu un gribasspēku prasoša darba, arī no 
audzēkņa puses jau tiek veikts ar mazāku interesi. No tā jāsecina, ka pēc nodarbībā organizētā 
radošā procesa, nevajag mainīt audzēkņu reproduktīvo darbību. 

Vislabvēlīgākā izzinošās intereses kustības tendence stundās ir tās pakāpeniskais 
pieaugums no sākuma līdz beigām. Pirmās piecas minūtes, kas saistītas ar darbības 
noskaņošanu un organizāciju, izzinošā interese vēl ir maz manāma. Apzinoties izvirzīto 
uzdevumu, kas tiek realizēts vai nu problēmmācībā vai ar iespaidīgu skolotāja informāciju, 
sāk parādīties interese, kas stundas garumā tiek uzturēta ar patstāvīgo darbu daudzveidību, 
problēmsituāciju, izvirzītās problēmas risinājuma frontālu meklēšanu, bagātīgu informāciju, 
ko sniedz gan pedagogs, gan audzēknis. 

Mūsdienu mācību procesa pamats ir vispusīga audzēkņu patstāvības attīstība un balsts 
uz viņu patstāvīgo darbību. Pedagogs nedrīkst sevi noskaņot uz „programmas izņemšanu, viņa 
galvenais orientieris ir audzēkņa aktīva pozīcija mācību procesā. 

Pēc ASV psihologa K.Rodžera domām, tradicionālajā mācību sistēmā tiek pārvērtēta 
mācīšana un netiek pietiekami novērtēta mācīšanās. Mūsu straujo pārmaiņu dzīvē mācības 
jānoorganizē nevis kā „ informācijas translācija”, bet kā apzinātas mācīšanās aktivizācija, 
atbrīvošana. 

Humānās psiholoģijas piekritēji ( K.Rodžers, A.Maslovs) aktivizē jaunu pieeju 
mācīšanai. Pirmais noteikums – atklātība, pedagogam jāizturas pret audzēkņiem nevis 
vienkārši kā pedagogam, bet kā cilvēkam. Otrais noteikums – apbalvošana ( pieņemšana, 
uzticēšanās). Pedagogā jābūt iekšējai ticībai katra audzēkņa spējām un iespējām. Trešais – 
empātiska sapratne, spēja redzēt audzēkņa uzvedību viņa acīm, no viņa redzes viedokļa, ar 
māku, kā izsakās K.Rodžers, „iekāpt otra kurpēs”. 

ASV psihologs Roberts Berns iepriekšminētos pedagoga trīs principus papildina  ar 
atklātību, uzticēšanos, empātiju. Pedagogam jāspēj : 

• palīdzēt audzēknim veidot individuālos un grupas mērķus un uzdevumus; 
• pamatojoties uz audzēkņu iekšējo mācību motivāciju, jābūt dažādas pieredzes 

avotam, pie kura var vērsties pēc palīdzības ikviens audzēknis; 
• jāattīsta sevī spēja just grupas emocionālo noskaņojumu un to pieņemt, esot aktīvam 

grupas mijiedarbības dalībniekam[207]. 
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Pie paņēmieniem, kas nostāda audzēkņus aktīvā pozīcijā, var attiecināt mācību 
situācijas: 

� kurās audzēknim jāaizstāv savs viedoklis ar argumentiem, pierādījumiem, 
faktiem, izmantojot iegūtās zināšanas un pieredzi; 

� kas ierosina audzēkni uzdot jautājumus pedagogam, biedriem, noskaidrot 
neskaidro, iedziļināties zināšanu apdomāšanā; 

� kad recenzē biedru atbildes, sacerējumus un citus radošos darbus recenzēšana, 
sniedzot padomus ar padomus korekcijās, aktīvi meklējot būtisko; 

� kad palīdz biedram grūtībās, kaut ko paskaidro; 
� kad uzdevumu veikšanai nepieciešama papildus literatūra, zinātnisko avotu 

lasīšana, cita izzinoša darbība; 
� kad dotā uzdevuma, jautājuma risināšana stimulē vairākos veidos; 
� kad notiek brīva pārsvarā izzinošo un radošo  uzdevumu izvēle; 
� kad rada situāciju savstarpējai audzēkņu informācijas apmaiņai; 
� kad notiek pašpārbaude, savu izglītojošo un praktisko darbu analīze. 

Radošas personības attīstības veicināšanai ļoti svarīgas ir interaktīvās mācību metodes, 
jo to būtība ir sadarbība un mijietekme, kuras procesā attīstās dalībnieku personība dažādos 
aspektos. 

Jāuzsver, ka ir atšķirība starp metodi un interaktīvo mācību metodi, jo metode nevar 
būt tikai darbības veids, lai apgūtu uzdevumus vai sasniegtu konkrētu mērķi. Svarīgi, lai 
notiktu mijietekme starp pedagogu un audzēkni, un kā šīs mijiedarbības rezultāts veidotos 
vispusīgi attīstīta radoša personība. 
 

1. 3. 2.  Interaktīvo mācību metožu raksturojums 
 

Pedagoģiskajā literatūrā mācību metodes tiek klasificētas dažādi. Par vienu no 
mūsdienu didaktikas atbilstošākajām prasībām tiek uzskatīta krievu pedagogu M.Skatkina un 
I.Lernera mācību metožu klasifikācija : 

� izskaidrojoši ilustratīvā jeb informatīvi receptīvā; 
� reproduktīvā; 
� problēmiskais izklāsts; 
� daļēju meklējumu jeb heiristiskā; 
� pētnieciskā [169]. 

Pirmās divas tiek sauktas arī par reproduktīvajām metodēm – tās ir metodes, ar kuru 
palīdzību pedagogs dod audzēknim gatavas zināšanas. Apgūstot zināšanas ar šādām metodēm, 
audzēknim galvenokārt tiek nodarbināta un trenēta uztvere, uzmanība un atmiņa. Zināšanas 
tiek pasniegtas verbāli kā pedagoga stāstījums, lekcijas formā. Pēdējās trīs metodes ir 
nosaucamas par produktīvām – tās ir metodes, ar kuru palīdzību audzēknis pats meklē un 
iegūst jaunas zināšanas skolotāja vadībā. Audzēknim, šādā veidā iegūstot zināšanas, ne tikai 
attīstās uztvere, atmiņa un uzmanība, bet arī iztēle, iniciatīva, griba, paškontrole, domāšana un 
radošums. Zināšanas tiek pasniegtas ar uzskatāmības, problēmsituāciju radīšanas, praktiskā 
lietojuma metodēm, izmantojot dialogu, mācību grāmatu, pētījumus. 

Mācību procesā jāizvairās no autoritārā mācību stila, kura ietekmē audzēknim ir liegta 
iespēja mācību procesā dalīties pieredzē un saņemt informāciju no klases biedriem. Šī 
vienpersoniskā pieeja ierobežo daudzveidību problēmu risinājumā, tāpēc audzēknis, ignorējot 
citu biedru darbību, tiek virzīts pievērst uzmanību tikai savam darbam un novērtēt tikai savas 
pūles un sasniegumus. 

Veidojas vienpusīgi attīstīta personība, kas ir pretrunā ar galveno izglītības mērķi. 
Mācību procesā jānotiek pārejai no „ monologa” uz ”dialogu”. Tā ir pāreja no „subjekts – 
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objekts” attieksmes uz ”subjekts – subjekts” attieksmi. Informācijas plūsma kļūst divpusēja – 
no pedagoga uz audzēkni un no audzēkņa uz pedagogu. To var attēlot šādi : 

2.tabula 
Mācību metožu salīdzinājums 

 
Monologs : 

 
Dialogs : 

� skolotāja statusa dominēšana; 
 

� skolotāja un skolēnu personu 
līdzvērtība; 

 
� egocentrisms, koncentrēšanās uz 

personīgām vajadzībām, 
mērķiem un uzdevumiem; 

� nesavtīga koncentrēšanās uz 
partneri, mērķu un vajadzību 
konverģence; 

 
� skolēna piespiešana, izmantojot 

atklātu agresiju vai slēptu 
manipulēšanu; 

� vienošanās un sadarbības 
potenciāla uzkrāšana; 

 
� dogmatisms; 
� normu un zināšanu translācija, 

kuras bez ierunām jākopē un 
jāapgūst; 

� diskusiju brīvība; 
� normu un zināšanu kā personīgās 

pieredzes nodošana, kam 
nepieciešama individuāla 
izpratne; 

 
� iedarbības metožu stereotipija; 
� disciplināro paņēmienu pārsvars; 

� tieksme pēc radošas darbības, 
personības un profesionālās 
izaugsmes; 

� improvizēšana, eksperimentēšana; 
� pārsvarā patstāvību attīstoši 

paņēmieni; 
� subjektīvisms; 
� krasa vērtējuma polarizācija, 

šaurs vērtēšanas kritēriju 
spektrs. 

� tiekšanās pēc skolēnu objektīvās 
darbības kontroles, individuālās 
pieejas un to rīcības 
polimotivizācijas. 

 
Dāņu sociologs J.Adolfsons neuzskata, ka cilvēkiem ir iespējas kaut ko iemācīt, jo 

zināšanas nevar ieliet kā tukšā traukā, taču cilvēki daudz ko spēj apgūt paši. Pēc viņa domām, 
skolotāja uzdevums ir iedvesmot skolēnus un radīt tādus apstākļus, lai mācību process būtu 
pēc iespējas veiksmīgāks. J.Adolfsons apgalvo: „Vienveidīga apmācība – vai tā būtu lekcija 
vai projekts – ir apgaismības nāve”  [104]. 

Uzskatu, ka pedagogam, ieejot klasē, jābūt gatavam improvizēt dažādu metožu 
ietvaros, tādējādi padarot mācību procesu saistošu un daudzveidīgu. Mācību procesā ir 
jānotiek mijietekmei starp pedagogu un audzēkni, tikai tā ir iespējams veidoties radošai 
personībai. Ir jābūt arī mijdarbīgumam ( interaktivitātei), jo tikai tā ir iespējama atgriezeniskā 
saite starp pedagogu un audzēkni. 

Šodienas izglītības mērķi liek izvēlēties aktīvu izziņas procesu veicinošas metodes, 
kas attīsta: 

� prasmi mācīties; 
� radoši izmantot savas zināšanas; 
� prasmi sevi novērtēt un kontrolēt; 
� spēju sadarboties ar citiem un iecietīgi izturēties pret atšķirīgu viedokli. 



 50 

Šos uzdevumus palīdz īstenot interaktīvās mācību metodes. 
„ Interaktivitāte nozīmē – „starp mums ir aktivitāte” jeb sadarbība starp audzēkņiem, 

pedagogu un audzēkņiem un pastāvīga atgriezeniskā saite”[195]. 
Šīs metodes attīsta gan prasmes mācīties, gan radoši izmantot savas zināšanas, gan arī 

prasmes sevi novērtēt un kontrolēt, sadarboties ar citiem, iecietīgi izturēties pret atšķirīgu 
viedokli. 

Interaktīvās metodes var raksturot kā aktīvu izziņas procesu veicinošas metodes, kad 
nodarbībā vienlīdz aktīvi strādā un viens otru savstarpēji ietekmē kā pedagogs, tā audzēknis. 
Jauno metožu pamatā ir  pedagoga darbība, kurai jābūt centrētai uz audzēkņu aktivitāti. 
Audzēkņi vislabāk mācās tad, ja viņi ir aktīvi, nevis tikai pasīvi mēģina apgūt idejas un 
informāciju. 

Ar interaktīvo metožu palīdzību mācīšanas process kļūst par mācīšanās procesu, ko 
raksturo pāreja 

NO      UZ 
- pasīviem skolēniem 
- savrupiem mācību priekšmetiem 
- autoritāra skolotāja 
- atmiņas trenēšanas, atcerēšanās 
- ārējas motivācijas 
- tradicionālajām zināšanām 
- testiem un kontroles 
- sacensības 
- mācībām klasē 
- viena skolotāja darba 

+   aktīviem skolēniem 
+   integrētiem priekšmetiem 
+   demokrātisku skolotāju 
+   pētīšanu un atklāšanu 
+    iekšēju motivāciju 
+   jauniem akadēmiskiem standartiem 
+   pašvērtējumu un izvērtēšanu grupā 
+   sadarbību 
+   daudzveidīgu mācību vidi 
+   skolotāju kolektīva darbu 

 
No tradicionālajām metodēm  interaktīvās metodes atšķiras ar to, ka : 
• mācību procesā nodrošināta pedagoga un audzēkņu pozitīva sadarbība zināšanu un 

prasmju apguvei; 
• mācīšanās notiek darbībā; 
• audzēkņiem ir iespēja izmantot savu pieredzi; 
• tiek veicināta audzēkņu patstāvīgā darbība[164]. 
Viena no būtiskākajām interaktīvo mācīšanas metožu iezīmēm ir iespēja audzēkņiem 

attīstīt radošo personību. Tieši šīs metodes ļauj audzēkņiem būt radošiem, nebaidīties izteikt 
savu viedokli, oriģinālu risinājumu kādai problēmai. Audzēkņiem sadarbojoties, ir iespēja 
citam no cita mācīties, papildinoties ar jaunām idejām un iecerēm. 

Kā apgalvo pedagoģe I.M.Rubana, interaktīvās mācību metodes ir būtiskas izglītības 
mērķu īstenošanai, jo audzēkņi : 

• kļūst aktīvi mācību procesa dalībnieki, pie tam iespējams iesaistīt visus audzēkņus 
neatkarīgi no viņu spējām un sekmju līmeņa; 

• mācās paši atrisināt nopietnus uzdevumus vai problēmas; 
• mācās veidot attiecības ar biedriem; 
• izzina savas stiprās un vājās puses, attīsta pašapziņu un objektīvu 

pašnovērtējumu[164]. 
Pedagogam, kas izmanto interaktīvās metodes, mācību procesā ir iespēja izvēlēties 

metodes un paņēmienus plašā diapazonā, piemēram : 
• lekciju; 
• darbu grupās; 
• kooperatīvo mācīšanos; 
• prāta vētru; 

• radošo semināru; 
• domu karti; 
• stāstu sacerēšanu; 
• aptauju; 
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• situāciju analīzi; 
• dialogu; 
• diskusiju; 
• dažādas spēles; 

• testēšanu; 
• projektu metodi; 
• demonstrēšanu, eksperimentu; 
• mācību ekskursiju. 

Protams, ne visas nosauktās interaktīvās metodes vai paņēmieni vienlīdz labi īsteno 
visus iepriekšminētos izglītības mērķus. Atbilstoši mācību uzdevumiem ir jāizvēlas 
piemērotākās metodes, kas veicina: 

• zināšanu apguvi; 
• izpratnes veidošanu; 
• konkrētu prasmju apguvi; 
• attiecību un vērtību noskaidrošanu; 
• pozitīvu emocionālā fona radīšanu; 
• sadarbību; 
• radošas personības attīstību. 

Tomēr viena un tā pati metode mācību procesā var noderēt arī dažādu mērķu un 
uzdevumu īstenošanai. Pedagogam ir jābūt gatavam improvizēt dažādu metožu ietvaros, 
tādejādi padarot mācību procesu saistošu un daudzveidīgu. Lietojot interaktīvās metodes, 
audzēkņi kļūst atraisītāki, brīvāki. Taču cerēto rezultātu var sasniegt tikai tad, ja katru metodi 
izmanto īstajā vietā un laikā [87]. 

Efektīvam mācību darbam jāizvēlas darbības, kuras aktīvi iesaista audzēkņus darbā. 
Katras tēmas satura izklāstam ieteicams izmantot vairāk nekā vienu mācību metodi, tādējādi 
skaidrojums vairāk atbildīs audzēkņu spējām, iespējām, dotībām [26]. 

Atbilstoši pedagoģes I.Maslo ieteikumiem mācību metodēm katrā izglītības pakāpē 
jāatbilst vecumposma izziņas darbības īpatnībām, piemēram, sākumskolā ieteicams izvēlēties 
metodes, kuras : 

• rada tādu vidi, kurā bērni jūtas labi, veicina skolēnu garīgo piepūli; 
• veicina skolēnu mācīšanās prieku un izaugsmes iespējas; 
• palīdz bērniem mācīties un izmantot visas maņas; 
• dod skolēniem iespēju darboties; 
• sekmē skolēnu un skolotāja sadarbību, kas ļauj skolotājam kļūt par mācību 

procesa līdzvērtīgu dalībnieku, konsultantu vai novērotāju; 
• veicina patstāvīgu bērnu mācīšanos un rada iespējas individualizācijai; 
• aptver visas iespējamās darba formas – frontālo, individuālo, kooperatīvo un 

grupu darbu[111]. 
Prakse liecina, ka, lietojot interaktīvās mācību metodes, audzēkņi kļūst atraisītāki, 

brīvāki, tas ir pamats radošās personības veidošanai. Audzēkņi kļūst pārliecinātāki par sevi un 
par spēju sadarboties ar saviem biedriem.  

Salīdzinot tradicionālās mācību metodes ar interaktīvajām, var secināt, ka: 
• izmantojot tradicionālās mācību metodes, audzēknis uztver, klausās, skatās, lasa, 

novēro, tausta, domās seko, apjēdz, fiksē atmiņā, vispārina, secina, uzdod jautājumus, 
pieraksta, atbild, veido plānu, iegaumē, risina uzdevumus, motivē atsevišķu darbību izpildi, 
strādā pēc parauga vai instrukcijas, atpazīst, iedziļinās problēmā, apgūst patstāvīgi, sevi 
kontrolē, motivē veiktās darbības, izvirza hipotēzi, formulē atziņas, pārbauda atrisinājumu, 
ziņo, uzstājas, piedalās, sistematizē; 

• izmantojot interaktīvās mācību metodes, audzēknis izpilda visas tās pašas darbības, kā 
strādājot tradicionālajām metodēm, taču vēl izstrādā projektus, veido prasmi prezentēt savu 
darbu, attīsta komunikācijas spējas, izkopj spēju pārliecināt komandas biedrus, attīsta prasmi 
strādāt komandā, attīsta paškontroli, pašdisciplīnu, prasmi pārvarēt grūtības, spēju pieņemt 
stratēģiski svarīgus lēmumus, aizstāvēt savu viedokli, attīsta spēju pielāgoties mainīgiem 
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apstākļiem, prasmi organizēt citus darbam, attīsta paškritiku, ļauj iepazīt tuvāk klasesbiedrus, 
veic radošus meklējumus. 

Metodes izvēle ir svarīgs faktors izglītības mērķa sasniegšanā. Mācīšanās kļūst 
radošāka, audzēkņos veidojas pozitīvāka attieksme, izmantojot atšķirīgas metodes, jo līdz ar 
to audzēkņi vielu uztver no vairākiem aspektiem un spiesti strādāt augstākā izziņas līmenī. 
Mācību metodes efektivitāte atkarīga no informācijas daudzuma, kas uzglabājas atmiņā. 
Pedagogs ir atbildīgs par to, lai klasē radītu mācībām vislabvēlīgāko vidi, bet audzēkņa paša 
ziņā ir apgūt pieredzi savā labā. 

  Interaktīvo metožu nopelns ir pārmaiņas pedagoga un audzēkņu, kā arī audzēkņu 
attiecībās ne tikai nodarbībās, bet arī visā skolas/augstskolas dzīvē. Interaktīvās mācību 
metodes novērš bailes kļūdīties, nepatiku pret kritiku, rosina respektēt citam citu, norunas un 
noteikumus, mudina uz godīgu un atklātu rīcību. 

   Līdz ar interaktīvo metožu izmantošanu, mācību procesā mainās arī pedagoga loma. Par 
galvenajām pedagoģiskajām vērtībām kļūst : 

• personības attīstība; 
• socializācija; 
• mācīšanās; 
• dzīves kompetence; 
• radoša darbība. 

UNESCO Starptautiskās komisijas ziņojumā „Izgl ītība divdesmit pirmajam 
gadsimtam” teikts, ka „pedagogam jāveido bērnos tādas svarīgas īpašības kā neatkarība, 
radošums, zinātkāre, kurai jāveicina zināšanu iegūšana. Pedagogam no „solista” lomas 
jāpārslēdzas uz „pavadītāja” lomu, liekot uzsvaru no informācijas pasniegšanas uz palīdzību 
audzēkņiem meklēt zināšanas, organizēt un pārzināt, drīzāk vadot viņus nevis veidojot”[121]. 

     Pedagogam, izvēloties interaktīvās metodes, jābūt pārliecinātam par to, kādu rezultātu 
viņš vēlas sasniegt. Pedagoģes L.Lapiņa un V.Rudiņa sniedz šādu metožu iedalījumu : 

• Lai skolēni cits citu iepazītu, kopīgi darbotos, iesaistītos grupu darbā, dalītos 
pieredzē, lieto : 

� grupu darba metodes: 
- darbs mazās grupās, 
- ledus laušana, 
- diskusijas. 

• Lai audzēknis uzzinātu jaunus faktus, iegūtu vispārēju priekšstatu par kādu 
problēmu un loģisku viedokli, lieto : 

� prezentācijas metodes: 
- filma, 
- lekcija, 
- diskusija ar eksperta piedalīšanos. 

• Lai audzēknis attīstītu prasmes, lietotu to, ko iemācījies, iegūtu jaunu pieredzi, 
lieto : 

�  Darbības metodes:  
- lomu spēles, 
- vingrinājumus. 

• Lai audzēknis radītu jaunas idejas, pilnveidotu savu pieredzi, mācītos diskutēt, 
lieto: 

� Metodes, kur dalībniekiem jādod savs ieguldījums:  
- grupu diskusijas, 
- lomu spēles, 
- lietišķās spēles, 
- pārrunas, 
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- darbs mazās grupās, 
- projekti[88]. 

Jāatzīmē, ka šis metožu sadalījums ir nepilnīgs, jo neietver vairākas būtiskas 
interaktīvās metodes, piemēram, problēmsituācijas, radošos seminārus utt. 

Pedagogam jābūt gatavam lietot dažādas metodes, improvizēt to ietvaros, padarot 
mācību procesu daudzveidīgāku, veicinot audzēkņu sociālo aktivitāti, aktivizējot izziņas 
procesu, kā arī attīstot radošo personību. 

Viena no „aktīvajām” metodēm stundās ir grupu vai pāru darbs. Grupa ir divi vai 
vairāk cilvēku, kuri atrodas mijiedarbībā un kuriem ir kopīgas ieceres un mērķi; viņi jūtas 
vienoti un ir vienādos ieskatos par kopīgajiem pienākumiem [ 48]. 

 Darbs grupās samazina pedagoga ieguldījumu un palielina audzēkņu atdevi. Šī darba 
mērķis ir panākt, lai visi strādātu kopīgi un lai neviens neatrastos priviliģētā stāvoklī. Pirmās 
norādes par grupu darbu mācību procesā jau rodamas Šveices pedagoga J.H.Pestalocija 
darbos. Grupu darbā audzēkņi iemācās domāt, attīstīt nestandarta neatkarīgu domāšanas veidu 
( tātad radošu domāšanu), respektēt citu tiesības un viedokli, mācīties sadarboties ar biedriem, 
pedagogu. 

Šo metodi var lietot jau no pirmās klases, bet vairāk panākumu tā dod jau trešajā, 
ceturtajā klasē, kad skolēni spēj pamatot un argumentēt savu viedokli, izteikt savas domas un 
uzklausīt klasesbiedra viedokli. 

Kā novērots pedagoģiskajā praksē, grupu darbam ir daudz priekšrocību : 
� atraisās audzēkņu aktivitāte; 
� audzēkņi kontaktējas ar saviem biedriem; 
� tiek radīta iespēja attīstīt runas prasmes un iemaņas arī klusākajiem 

audzēkņiem, kas kautrējas uzstāties citu priekšā; 
� veiksmīgāk audzēkņi veic radošus darbiņus, jo var izmantot visu grupas 

dalībnieku idejas; 
� pedagogam grupu darbam stundā jāgatavojas ļoti rūpīgi, jāpārdomā: 

- kāds būs izkārtojums telpā; 
- kā veidosies grupas vai pāri; 
- kādi būs grupas uzdevumi. 

Kā interaktīva metode darbs grupās tiek izmantots visplašāk, jo tas ir šķietami viegli 
īstenojams, tomēr šāds uzskats ir maldīgs. Lai grupu darbs nebūtu „tukšs”, tas prasa ļoti 
rūpīgu gatavošanos un kontrolētu norisi. Gatavojoties grupu darbam aktīvi jāstrādā 
pedagogam, bet grupu darba laikā izteiktāk darbojas audzēkņi. 

Lietojot ikvienu interaktīvo metodi, nepieciešami kādi noteikumi. Lai grupu darbs 
noritētu kvalitatīvi un tajā iesaistītos visi audzēkņi, pedagoga uzdevums ir audzēkņus sadalīt 
grupās pareizi. Pedagogs var grupā iedalīt audzēkņus : 

• ar dažādu zināšanu līmeni; 
• ar dažādām savstarpējās saskarsmes spējām; 
• gan zēnus, gan meitenes. 

Itāļu pedagoģe M.Montesori atzīst, ka grupā nepieciešams vertikālais dalījums, t.i., 
aptverot dažāda vecuma bērnus. Skolēnu attīstība norit uz  brīvu komunikatīvo attiecību 
pamata : jaunākais mācās no vecākā, apgūst viņa pieredzi, savukārt vecākais iecietīgi palīdz 
jaunākajam un sajūsminās par iespēju zināšanas nodot tālāk. Vērojama dažāda vecuma bērnu 
savstarpējā palīdzība: neviens bērns neiemācās tik daudz, kā no labi sagatavota vienaudža. 

Dalot grupās, pedagogs zina, cik dalībnieku vajadzētu iedalīt vienā grupā, bet šo sadali 
viņš veic netieši : 

• īsāku uzdevumu veikšanai grupās strādā 4- 5 audzēkņi; 
• lielākas grupas veido, ja uzdevums ir plašāks; 
• grupās ir jābūt audzēkņiem ar dažādu zināšanu līmeni. 
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Grupu darba galvenie nosacījumi ir : 
• ikviens saka, kas viņam sakāms; 
• nenovirzīšanās no tēmas; 
• rezultātu sasniegšana. 

Grupu darbā audzēknim rodas pozitīvas emocijas. Brīvā, radošā atmosfērā audzēknis 
atbrīvojas, pieaug ticība saviem spēkiem, jo visi ir darboties griboši, tikai dažkārt vai nu 
spītīga rakstura vai cita iemesla dēļ kāds nelabprāt pievienojas pārējiem. Nodarbībās, kur 
darbs tiek organizēts grupās, audzēkņi aktīvi sadarbojas, nevis pasīvi sēž un vēro notiekošo. 
Sadarbojoties rodas motivācija darbam, domām. Lai panāktu vienotu viedokli par kādu 
jautājumu, viņiem jāuzklausa vienam otru, jāuzdod jautājumi. Audzēkņi cenšas palīdzēt cits 
citam un, ja nepieciešams, lūgt palīdzību. 

Daudzi audzēkņi ar šīs metodes palīdzību sasniedz labus rezultātus: apdāvinātie var 
parādīt savas zināšanas un prasmes, nepiesaistot visu uzmanību. Labākus rezultātus var 
sasniegt arī mazāk apdāvinātie, jo tie, kurus biedri parasti neievēro, var parādīt savu varēšanu 
bez lieka stresa. Pieredze rāda, ka šī metode maina attieksmi  pozitīvā virzienā, palīdz sasniegt 
labākus rezultātus mācībās un palielina motivāciju. Grupu darbā veiksmīgi iekļaujas arī 
audzēknis, kura darba temps ir lēnāks. Grūtības ir tad, ja grupā ir audzēkņi, kuri vēlas strādāt 
tikai vieni. Darbojoties grupā, audzēkņi apmainās zināšanām, mācās aizstāvēt viedokli, ir 
spiesti aktīvi sadarboties. 

Kā mācību metodei šim darba veidam ir daudz labu īpašību. Pirmkārt, jau tiek radīti 
apstākļi, lai audzēkņi veidotos par radošām personībām, jo grupu darbā audzēkņiem  ir 
iespēja, citam citu papildinot un iesākto domu turpinot, radīt jaunas idejas un problēmu 
risinājumus. Grupu darbs dažādo zināšanu apguvi. Šīs metodes viena no būtiskajām iezīmēm 
ir kopīga darba prasmju apgūšana. 

Grupu darbam ir arī negatīvas iezīmes: 
• audzēkņi, veicot uzdevumus ir trokšņaini; 
• troksnis  traucē daļai audzēkņu koncentrēties; 
• kad viena grupa uzstājas vai prezentē paveikto, citas grupas bieži vien 

negrib klausīties; 
• grūti izvērtēt katra audzēkņu veikumu; 
• grupā nereti ir audzēkņi, no kuriem pārējie grib norobežoties. 

Viens no mācību procesa komponentiem ir pedagoga un audzēkņa sadarbība. 
Kooperatīvā mācīšanās nenoliedzami ir viens no pozitīvajiem faktoriem, kas sekmē 
savstarpējo sadarbību [72]. 

 Cilvēki sadarbībā vislabāk mācās un apgūst jauno, īpaši bērni: viņi labāk saprot, jo 
“savā” valodā skaidro cits citam dažādas idejas; arī labāk izprot viens otra jautājumus. 

Kooperatīvā mācīšanās ir izglītības satura apguves process, kas paredz darbu 
nelielās, patstāvīgi strādājošās grupās, kur, pamatojoties uz dalībnieku sadarbību grupā, darbs 
ir plānots un organizēts, lai apgūtu gan akadēmiskās zināšanas, gan sociālās prasmes. Šo 
terminu veido jēdziens: kooperācija (latīņu val. cooperatio - sadarbība) – darba organizācijas 
forma un mācīšanās – personības attīstības process, kas īstenojas katram cilvēkam raksturīgā 
mācīšanās stilā. Var teikt, ka kooperatīvā mācīšanās ir process, kura laikā notiek katra grupas 
dalībnieka un visas grupas orientācija uz sasniegumiem. Grupas dalībnieki mācās paši un 
palīdz mācīties cits citam, tādējādi sekmējot katra indivīda kompetences attīstību. 
Kooperatīvajā mācīšanās procesā pedagogs ir darba koordinators un konsultants, kas var 
mainīt grupas sastāvu, uzdevumus, kas seko, lai blakus izglītības mērķiem tiktu sasniegti 
vienlīdz nozīmīgi sociālie mērķi[88]. 

Ar kooperatīvās mācīšanās palīdzību tiek veicināta arī tiešā saskarsme ( lai dalībnieki 
strādājot kopā redzētu, dzirdētu un sajustu cits citu), tiek pilnveidotas sociālās prasmes, 
sekmēta pozitīvā savstarpējā atkarība, kā arī attīstītas pašnovērtējuma un vērtēšanas prasmes. 
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Kooperatīvās mācīšanās iekļaušana mācību procesā padara mācīšanos progresīvāku, 
un paralēli akadēmiskajiem mērķiem tiek pilnveidotas sadarbības prasmes, tolerance, empātija 
un radošā aktivitāte. 

Lai īstenotu kooperatīvo mācīšanos, nepieciešama : 
• audzēkņu izpratne par sadarbības nozīmīgumu; 
• izpratne par personisko atbildību, saprotot, ka ikviena ieguldījums ir 

svarīgs kopējā mērķa sasniegšanai; 
• izvirzītajam mērķim jābūt saprotamam un nozīmīgam ( motivējošam); 
• nepieciešams pozitīvs emocionālais fons; 
• atgriezeniskā saite [72]. 

Analizējot kooperatīvās mācīšanas pamatprincipus, var secināt, ka kooperatīvā 
mācīšanās ir grupu darbs, bet ne vienmēr grupu darbs ir kooperatīvā mācīšanās. 
Tradicionālajās grupās galvenais mērķis ir akadēmiskās zināšanas. Katrs audzēknis ir 
atbildīgs tikai par sevi, nevis pārējiem grupas dalībniekiem, un grupu uzdevumi neparedz 
dalībnieku savstarpējās uzticēšanās un saliedētības sekmēšanu [117]. 

Tas bieži rada problēmsituācijas – dominē līderi, pārējie grupas dalībnieki nepiedalās. 
Kooperatīvā mācīšanās metode paredz risinājumu šai un citām problēmām. Atšķirībā no 
tradicionālajām grupām kooperatīvais grupu darbs ir rūpīgi plānots un strukturēts ar mērķi 
apgūt gan akadēmiskās zināšanas, gan sociālās prasmes. 

Bērnu kooperāciju pedagoģe M.Montesori nosauc par vienu no skolas organizācijas 
pamatprincipiem, jo tajā iekļaujas atšķirīga vecuma bērni. Tajā paveras iespēja dažāda veida 
komunikācijai. Sacensības un veselīga konkurence sekmē radošas darbības attīstību. Par to 
liecina radošuma kvalitātes, veiktā darba apjoma un laika rādītāji. 

Mācību kooperatīvie darbi nerada audzēkņiem papildu slodzi. Tie veidojas no 
audzēkņu ikdienā veiktajiem darbiem. 

Personības attīstību aktīvā darbībā raksturo vairāki rādītāji : 
� veidojas pozitīva audzēkņu attieksme pret kooperatīvo radošo darbību, tieksme 

darboties grupas vai citas kopas labā, rodas vērtīborientācija uz skaisti un kārtīgi 
padarītu darbu, pozitīvi emocionālā attieksme pret skaisto un sākotnējā prasme to 
izteikt vārdos, pakāpeniski nostiprinās nopietna dzīves pozīcija – sabiedriskā aktivitāte 
un iniciatīva, orientēšanās uz pozitīvu, sociāli derīgu darbu; 

� audzēkņi apgūst kooperatīvā darba pieredzi: viņos veidojas patstāvīgas radošās 
darbības un organizatora prasmes, paradums saudzīgi izturēties pret skolas/augstskolas 
vai citu telpu iekārtu u.c. 

� pilnveidojas audzēkņu psihes attīstība : viņu sensorie procesi, tēlainā un loģiskā 
domāšana, radošā iztēle, telpiskā orientācija, novērošanas, variēšanas un 
kombinatorikas prasmes. Šāda darbība izraisa pozitīvas emocijas un jūtas pret 
estētisko, rada prieku un iespēju piedalīties kopdarbā un labu garastāvokli, sniedz 
patīkamu apmierinātību, nodrošina nervu sistēmai emocionālu atslodzi, rada 
katarktisku ietekmi uz bērniem, atbrīvojot no nepatīkamas spriedzes ( stresa), dusmām 
un bailēm; 

� liela ir audzēkņu personības audzinošā nozīme, jo veidojas komunikatīvās īpašības: 
draudzība, savstarpēja saprašanās un izpalīdzīgums, atsaucība, iniciatīva un vēlēšanās 
saskaņot kopīgo nodarbošanos, apzinīga attieksme pret darāmo, prasme uzklausīt 
grupas līdera domas, objektīvi spriest un vērtēt, iesākto paveikt līdz galam [66]. 
Pamatojoties uz teorētisko pamatojumu, efektīvai radošas darbības izraisīšanai un 

kooperatīvās darbības organizēšanai pedagogam var ieteikt, pasākumu plānošanu noteiktam 
laikam un paredzēt : 

� pedagoga un audzēkņu sekmīgas sadarbības modeli (kopas lielumu, daudzumu 
un struktūru); 
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� kopīgo pedagoģisko mērķi un uzdevumus; 
� iegūstamos un sagatavojamos piederumus; 
� apgūstamos radošās darbības veidus; 
� funkcijas un aktivizējošās metodes; 
� kopu sacensība uz konkurences pamata; 
� apspriežamo plānu ar kopu locekļiem; 
� visa darbības perioda koriģēšanu. 

Aktīvās darbības stimulēšanai ieteicamas atsevišķi lietotas un dažādi kompleksi 
lietotas personību aktivizējošās mācību, audzināšanas un attīstošās metodes. Audzēkņu 
darbību nedrīkst ierobežot, tā jāizvērš. Metodes ir variējamas un integrējamas, ar tām 
sekmējama mācību individualizācija; tās lietojamas skolas demokratizācijas apstākļos. Tajos 
ir priekšnoteikums brīvai domu un uzskatu apmaiņai, lai cīnītos pret kūtrumu un ierobežotu 
domāšanu. Attīstāma pašdisciplīna, paškontrole, pašvērtēšana, pienākuma apziņa, solidaritāte. 

Kooperatīvā sadarbība vairāk saliedē ne tikai atsevišķus vienas kopas locekļus, bet pat 
vienu kopu ar otru vai vienas kopas atsevišķus indivīdus ar citu kopu. 

Īpaši aktuāla interaktīvā mācību metode ir grupu projekti, jo kopš 1997./1998.mācību 
gada projektu nedēļas ir visās skolās. Projektu darbs skolās un projektu metodes izmantošana 
ir noteikta kā viena no prioritātēm skolu mācību darbā. 

Vārds „projekts” latviešu valodā nozīmē „ 1. Būves, objekta izgatavošanas priekšmeta, 
ierīces plāns, skice, tehnoloģiskā procesa shēma. 2. Dokumenta teksts ierosinājuma veidā. 3. 
Nodoms, plāns” [89]. 

Projektu metode – viena no interaktīvajām mācību metodēm, kas ļauj maksimāli 
palielināt skolēnu aktivitāti mācību vielas apguvē, sadarbību ar citiem skolēniem un 
skolotājiem [156]. 

Latviešu pedagoģe V.Hibnere uzskata, ka projekta galvenie pedagoģiskie uzdevumi ir 
attīstīt skolēna patstāvīgu, aktīvu radošo darbību, kāpināt radošās darbības potenciālu un 
vienlaicīgi audzināt radošu personību [66]. 

Apskatot dažādus projektu darba un metodes definējumus, var secināt, ka projektu 
darbs ir efektīva mācību metode, kas ļauj audzēknim attīstīt savas radošās spējas, palīdz 
labākajiem, veicina audzēkņu patstāvību. 

Projektu nedēļa ir viena nedēļa mācību gada laikā, kurā notiek projektu darbs skolā. 
LR IZM vēstulē Skolu Valdēm, kā arī Vispārizglītojošajām un speciālajām mācību un 
audzināšanas iestādēm 1997.gada 13.augustā „Par metodiskajiem ieteikumiem projektu 
nedēļas organizēšanā 1997./98. mācību gadā” ir pamatota šīs projektu nedēļas ieviešanas 
nepieciešamība skolās : 

� atbilstoši sabiedrības sociālajam pieprasījumam un tirgus ekonomikas 
vajadzībām skolai ir jāizglīto skolēni projektu darba veikšanai ( arī to 
vadīšanai). Projektu darbs ir mūsdienīgu iestāžu un uzņēmumu darbības 
pamatā, un to raksturo demokrātisks vadības stils saskarsmē un visdažādāko 
speciālistu savstarpējā sadarbība; 

� skolēniem ir nepieciešamība apgūt radošā darba pieredzi, kā arī prasmes un 
iemaņas projektēšanā un projektētā īstenošanā; 

� projektu nedēļa ir īstenojama arī tādēļ, lai rosinātu pedagogus apgūt un ieviest 
netradicionālas mācību metodes, lai, veicot projektu darbu, veidotu tādas 
pedagoga un skolēnu attiecības, kuru pamatā ir sadarbība; 

� projektu metode kā viena no interaktīvajām metodēm ļauj maksimāli palielināt 
skolēnu aktivitāti mācību vielas apguvē, attīstīt sadarbību ar citiem skolēniem 
un skolotājiem. Skolotājam projekta darbā ir iniciatora un konsultanta loma; 
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� projektu metodi skolā raksturo atklāsmes prieks, grupu darbs, kustīga vide, 
motīvu un prasmju vienotība, skolotāja gatavība atbalstīt iniciatīvu un aktīvu 
mācīšanos. 

Tātad, lietojot projektu metodi, audzēkņa atdeve mācību vielas apguvē ir augstāka 
nekā lietojot citas mācību metodes, pedagogam ir padomdevēja loma. Audzēknim šī metode 
ļauj pašam nonākt līdz lēmuma pieņemšanai, gūt personisku pieredzi, veicina pašapziņas 
rašanos un radošās domāšanas attīstību. Kad cilvēki strādā kopā pie interesantiem projektiem, 
viņi kopīgi spēj radīt ļoti daudz jaunu ideju. 

Projekti kā mācību metode attīsta un pilnveido audzēkņu prasmes patstāvīgi uzdot 
jautājumus un meklēt atbildes, nevis visu laiku gaidīt tās no pedagoga. Projekta izpildes 
ietekmē tiek papildinātas audzēkņu iepriekš gūtās zināšanas dažādos mācību priekšmetos, 
audzēkņiem tiek dota iespēja šīs zināšanas sintezēt un attīstīt tālāk. 

Projekts ir mācību metode, kurā audzēkņi patstāvīgi, izmantojot dažādas darba formas 
un informācijas avotus, izstrādā pētījumus par kādu pašu izvēlētu problēmu vai izstrādā plānu 
kaut kā izveidošanai, pārveidošanai, saturu nosakot paši. Projekta darbs ir radošs gan pēc 
satura, gan norišu secības, gan rezultāta. Katrā projekta darba radošajā izpildes elementā ir 
ietverta ikviena audzēkņa personiskā pieredze un ieguldījums. 

Projekta darbā audzēknis var brīvi un aktīvi strādāt : vākt informāciju, rakstīt, zīmēt, 
krāsot, līmēt, noformēt, intervēt cilvēkus, apkopot iegūto informāciju, strādāt ar datoru, veidot 
uzskates materiālus utt. Projekta darbs sniedz pabeigta uzdevuma izjūtu, it īpaši klasēs, kur 
skolēnu zināšanu līmenis ir diezgan atšķirīgs, jo katrs šajā darbā var strādāt atbilstoši savām 
spējām un tempam[165]. 

Salīdzinot projektu darbu ar tradicionālo mācīšanu skolā, redzam, ka  : 
Tradicionālā mācīšana : 

� pedagogs stāsta; 
� audzēkņi izlasa attiecīgās 

lapaspuses mācību grāmatā; 
� audzēkņi izklāsta uzzināto un 

izpilda vingrinājumus vai raksta 
domrakstu. 

Rezultāts : 
� audzēkņi risina skolotāja 

piedāvāto problēmu; 
� mācīšanās metodes ir 

tradicionālas; 
� parasti ir viena pareizā atbilde. 

 
Projektu metode : 

� pedagogs dod iespēju audzēknim 
izvēlēties projektā risināmo 
problēmu; 

� audzēkņi patstāvīgi plāno un 
izstrādā projektu ( pedagogs var 
viņus konsultēt). 

Rezultāts : 
� pats projekts ir mācīšanās mērķis 

– process, kura laikā tiek veikts 
kopīgs darbs; 

� vērtība – audzēkņi sadarbojoties 
kopīgi mācās (pozitīva savstarpējā 
atkarība, nepastarpināta 
savstarpējā mijiedarbība). 

 
Līdz ar to var secināt, ka projektu izstrāde sniedz audzēkņiem iespēju pierādīt sevi no 

skolas ikdienas atšķirīgā vidē, attīstīt radošu personību, sociālās prasmes, dod gandarījumu 
par paveikto. 

 Projekta kopdarba veikšana īpaši sekmē audzēkņu radošuma attīstību. Darbojoties 
ciešā saskarsmē ar citiem, bērna personība kļūst aktīvāka, pieaug entuziasms un prasme 
patstāvīgi aizrautīgi darboties, tiek kāpināta pašiniciatīva un zinātkāre iegūt arvien jaunas 
zināšanas par jaunām nozarēm, atbildības sajūta par individuāli un kopīgi paveiktā darba 
kvalitāti. 

Izglītības koncepcijā izteiktais apgalvojums, ka mūsdienīgu mācību centrā līdzās 
pedagogam ir jābūt audzēknim, ka pedagoga un audzēkņu attiecības veidojas, balstoties uz 
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savstarpēju cieņu, abpusēju ieinteresētību un mērķtiecīgu, radošu sadarbību, tiek īstenots 
praksē, projektu darba izstrādes laikā. 

Viena no interaktīvajām mācību metodēm, kas ļoti veiksmīgi palīdz attīstīt radošo 
domāšanu, ir prāta vētra. 

Pēc pedagoģes I.M.Rubanas domām, prāta vētra ir ideju radīšana grupā. Šo metodi 
izvēlas, lai 

� motivētu darbam stundas vai tēmas iesākumā; 
� izveidotu kopīgas darbības plānu; 
� iegūtu grupas ( klases) ieteikumus, kā risināt dažādas, piemēram, sociālas 

problēmas; 
� atcerētos iepriekšējo informāciju priekšmetā; 
� atcerētos, kas par pašreizējo tematu uzzināts citos mācību priekšmetos” [164]. 

Lietojot šo metodi, praksē redzami vairāki ieguvumi: 
� ikviens viegli iekļaujas darbībā; 
� iespējams integrēt idejas; 
� ir iespēja izpausties visu dalībnieku pieredzei; 
� veicina radošo domāšanu un iztēli; 
� uzlabo attiecības klasē, jo ļauj demokrātiski pieņemt lēmumus. 

Prāta vētra ir viena no tām interaktīvajām metodēm, kura palīdz skolēniem radīt jaunas 
idejas un problēmu risinājumus kopīgiem spēkiem, liekot vienu ideju pie otras, tādējādi 
veidojot lielu jaunrades spēku. 

Arī diskusija ir viena no metodēm, kas ļauj skolēniem izteikt savu viedokli, savas 
idejas. Tā raisa izziņas aktivitāti, attīsta radošo domāšanu, veicina skolēnu saskarsmi. 
Diskusijā jābūt izvirzītam gan izziņas, gan emocionālajam mērķim. Diskusiju metode ļauj 
sasniegt noteiktus mērķus efektīvi, jo: 

� nav vienas noteiktas pareizās atbildes – tas rada audzēkņos vēlmi piedalīties, jo 
nav jābaidās kļūdaini atbildēt; 

� audzēkņi uzklausa cits cita viedokli, papildina viens otru, tāpēcsarežģītas 
problēmas tiek risinātas no dažādiem uztveres aspektiem. 

Tāpat kā prāta vētrā un grupu darbā, arī šeit audzēkņi kopīgi var radīt jaunas idejas, 
apkopot, koriģēt tās attīstību. 

Jāatzīmē, lai diskusija noritētu veiksmīgi, ir : 
� jārisina reālas problēmas; 
� jānosprauž konkrēti mērķi un uzdevumi; 
� nedrīkst pieļaut novirzīšanos no tēmas; 
� jāprot iekļauties laika limitos; 
� diskusijai jābūt saistītai ar iepriekš apgūto un turpmāko mācību vielu; 
� diskusijā jāiesaista visi  atbilstoši viņu spējām. 

Pedagogam ir jāvada diskusija netieši, jo audzēkņi ir galvenie diskusijas dalībnieki. Ja 
audzēkņi ir novirzījušies no tēmas, jāpalīdz, bet jāievēro, ka diskusija, pārāk daudz un bieži 
iejaucoties, no „uz audzēkņiem centrētas” metodes var pārvērsties par autoritāru lekciju.  

Diskusijas mērķis nav nonākt pie viennozīmīga risinājuma, bet gan rast dziļāku 
jautājuma būtības izpratni, vērtēt, apsvērt un izdiskutēt iespējamos risinājumus. Visi grupas 
dalībnieki mācās loģiski izteikt un aizstāvēt savu viedokli, klausās, pārliecina cits citu, 
mācoties partnerattiecības, izprast citu, precīzāk formulēt savas domas. 

Tomēr jāatzīmē arī diskusijas trūkumi: 
� diskusija nesasniedz izvirzītos mērķus, ja netiek pareizi organizēta; 
� tā aizņem daudz laika; 
� var nenonākt pie konkrētiem secinājumiem; 
� var netikt iesaistīti visi audzēkņi; 
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� optimālais grupas dalībnieku skaits ir 6 – 8 dalībnieki; 
� lai iemācītu audzēkņus diskutēt, ir nepieciešams laiks. 

UNESCO Starptautiskās komisijas ziņojumā „ Izglītība divdesmit pirmajam 
gadsimtam” norādīts, ka citu iepazīšanai dialogos un diskusijās ir jābūt divdesmit pirmā 
gadsimta izglītības sastāvdaļai [121]. 

Kā vienu no augstskolā biežāk lietotajām interaktīvajām metodēm var minēt semināru. 
Seminārs ir strukturalizēta grupas diskusija, kura seko formālai lekcijai vai arī kurā apspriež 
esejas formā izklāstītas tēzes. No diskusijas tas atšķiras ar saviem specializētajiem 
jautājumiem un ar daudz formālāku norises formu. Priekšnosacījums – grupā jābūt labām 
zināšanām un jautājumam jābūt analītiski izklāstītam. Jautājumi tiek atlasīti, lai apkopotu 
kādu noteikta darba posma rezultātus (zināšanu, prasmju, iemaņu) apguvi. 

Semināra pozitīvie aspekti: 
• Stimulē un pārbauda studentu izpratnes (materiālu apguves spējas) un novērtēšanas 

spējas; 
• Studentu spēju saskatīt un atšķirt principus no to konteksta, spriest par to pielietojamību 

un apstrīdēt to piemērotību noteiktai situācijai, ko var uzlabot, kritiski izvērtējot citu 
viedokļus. 

Semināra mīnusi – grūtības, kuras rodas, ja semināra vadītājs un grupa ir 
noskaņojušies uz dažādiem viļņiem (nav saskaņotas darbības), tāpēc grupa ir inerta, pasīva un 
ieņem aizsargpozīciju [72]. 

Par būtisku un semināram raksturīgu iezīmi var uzskatīt arī iespēju tā dalībniekiem 
izteikties ne tikai verbāli, bet arī vizuāli, t.i., attēlojot problēmu zīmējumā. 

Metodes būtība (noteikumi, kuri tiek ievēroti visa semināra gaitā) ir šāda: 
• Visi ir l īdzīgi (nav priekšnieku un padoto); 
• Visi vienādi ievēro norunas; 
• Katram ir iespējas izteikties un katrs šo iespēju arī izmanto; 
• Katrs tiek uzklausīts; 
• Izteikumi ir pārdomāti un iespējami lakoniski; 
• Neviena loma netiek noliegta; 
• Neviena ideja netiek noraidīta; 
• Viss teiktais tiek fiksēts uz papīra (ne uz tāfeles), saglabāts un vēlāk arī izmantots; 
• Spontānu diskusiju nav (tās visas tiek un ir jau laikus plānotas). 
Dzīves realitātē saskaņotu situāciju analīze diskusijas formā ir situāciju analīzes 

metodes pamatā. Lietojot šo metodi, izglītošanās notiek darbībā, audzēknis aktīvā situācijas 
apspriešanas procesā iegūst ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet attīsta arī daudz citu prasmju :       

� apliecina sevi, veido pašapziņu; 
� pilnveido radošās un kritiskās domāšanas spējas; 
� mācās uzklausīt citus, būt iecietīgam pret citu viedokli, argumentēt savu domu. 

Atsaucoties uz pedagogu L.Lapiņas un V.Rudiņas viedokli, var secināt, ka mācību 
procesā, izmantojot situāciju analīzi, jāievēro šādi nosacījumi : 

� primārs ir pats analīzes process; 
� situācijas analīze jāveic skolotājam kopīgi ar audzēkņiem – tā tiek veicināta 

savstarpējā ieinteresētība, ieklausīšanās otra viedoklī; 
� jāiesaista visi audzēkņi, jo viedokļu daudzveidība bagātina, veicina savstarpējo 

iecietību. Lai analizētu reālas dzīves situācijas, audzēkņiem nepieciešamas 
labas izziņas, analizēšanas un sistematizēšanas iemaņas[88]. 

Audzēkņu radošās domāšanas, iztēles aktivizēšanai ir izmantojama tāda interaktīvā 
metode kā lomu spēles un dažādas spēles. Lomu spēles dod iespēju skolēnam ne vien analizēt 
situācijas, kas reāli nenotiek, ne tikai diskutēt, kā būtu, ja būtu…, bet ļauj skolēnam iejusties 
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dažādās reālās dzīves situācijās, ar kādām saistīta viņa darbības nākotne. Spēle sagādā bērnam 
daudz pozitīvu pārdzīvojumu, aktivizē viņa darbību un domāšanu. 

Pievienojoties Latvijas zinātnieka I.Beļicka uzskatam, jāatzīmē, ka rotaļa ir bērna gara 
atmodināšanas forma, jo bērna rotaļu pamats ir viņu iztēle un fantāzija, bet rotaļu dziļākā 
būtība ir tāda, ka bērns, guvis atziņas tikai par atsevišķu kopveseluma daļu, spēj uztvert šo 
kopveselumu no fragmentāri pārdzīvotā, spēj izveidot sev viengabalainu pārdzīvojumu[26]. 

Lomu spēles rosina diskusijas, kas virzītas uz problēmu risināšanu, audzēkņi uzskata 
lomu spēles par aizraujošu nodarbību, tās dod iespēju audzēkņiem iejusties reālā dzīves 
situācijā un atspoguļo grūtās situācijas bez personiska riska. Atšķirībā no citām spēlēm, lomu 
spēlēs nav uzvaras un apbalvojuma, bet gan kopīgi pieņemts lēmums vai izveidots darbības 
plāns. 

Lai lomu spēle būtu kvalitatīva : 
� tai jābūt aktuālai un interesantai; 
� audzēkņiem skaidri jāizprot lomu spēles mērķi; 
� visiem audzēkņiem jābūt iesaistītiem; 
� spēles noslēgumā jāanalizē spēles gaitā apgūtais. 

Psiholoģe I.Urdze norāda, ka pat apzinoties, ka uzdevums ir tikai spēle, emocijas, 
kuras procesa laikā rodas, ir īstas un līdzinās reālai dzīvei, toties psiholoģe V.Jonīte izdala 
šādas spēles funkcijas: 

� kognitīvo funkciju, kurā ietilpst apmācošā un attīstošā funkcija; 
� sociālo funkciju, kura veido attieksmes veidošanos un komunikatīvo funkciju; 
� darbības funkcijas ( motivējošā, imitācijas, radošā, kompensējošā un 

salīdzinošā funkcija); 
� radošās funkcijas ( relaksācijas un izklaidējošā funkcija)[186]. 

Izmantojot lomu spēles metodi, spēles dalībnieki iejūtas  spēles vadītāja piešķirtajā 
lomā. Vadītājs analizē situāciju, sniedz norādījumus, un katram dalībniekam rodas iespējas 
vērot darbības, kas tipiskas citiem. No spēles vadītāja tas prasa zināšanas un līdzjūtību, lai 
spēlētāji „nepārspīlētu”, bet arī lai spēlētu nekautrējoties. Lomu sadale jāveic uzmanīgi un ļoti 
taktiski. Vadītājam jāņem vērā, ka viena dalībnieka pasivitāte var bloķēt visu spēli. Tāpat 
neveiksmīga lomu sadale var radīt situāciju, kad „aktieri” apvainojas. Uzdevumiem jābūt 
formulētiem vienkārši un saprotami. 

Izmantojot lomu spēli, aktivizējas izziņas procesi, kas bez piepūles, neapzināti ļauj 
apgūt nepieciešamās zināšanas. 

Jebkura no pieminētajām interaktīvajām metodēm prasa rūpīgu sagatavošanos. Pēc 
katras nodarbības nepieciešams jāapkopo rezultāti un jāizanalizē kādas zināšanas iegūtas. 

Interaktīvā mācīšanās ir izaicinājums, turklāt to tā uztver gan pedagogi, gan audzēkņi. 
Pedagogi, kuri nevēlas to pieņemt, ir skeptiski un bieži apgalvo : „Tā jau tāda rotaļāšanās vien 
ir. Kur paliek zināšanas ?” Bieži vien zināšanas ir ne tikai „no –līdz”, bet elastīgs un mainīgs 
lielums. Audzēknis pats mācās atrast informāciju par to, ko vēl nezina. Audzēkņi paši risina 
problēmsituācijas, meklē atbildes uz dažādiem jautājumiem. Interaktīvā mācīšanās forma 
ietekmē mācību satura attīstību, saturs ir mainīgs, tā paver lielas improvizācijas iespējas, 
kuras nebūtu iespējamas, ja strādātu tikai ar tradicionālajām metodēm. Pedagogam ir jābūt 
iekšēji brīvam, spējīgam improvizēt, viņam jābūt godīgam un atvērtam. Pedagoga 
kompetence savā mācību priekšmetā nevar būt bezpersoniska – tai jāsakņojas viņa dzīves 
pieredzē un pārdzīvojumā, jo citādi nav iespējams īstenot interaktīvos mācību mērķus. 

Interaktīvās mācīšanās veiksmīgas norises atslēga ir sadarbība starp pedagogu un 
audzēkņiem. Jāuzsver, lietojot ikvienu interaktīvās mācīšanās metodi, ir nepieciešama 
instrukcijas, t.i., pedagogs paskaidro audzēkņiem, kas viņiem jādara. Svarīgi ir ilustrēt. 
Nepietiek tikai ar paskaidrojumu, kā rīkoties. Pedagogam tas ir jādemonstrē, minot 
raksturīgākos piemērus. Viņam jābūt gatavam sniegt papildpaskaidrojumus. Ne vienmēr visus 
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audzēkņus ir tik vienkārši iesaistīt kopīgā darbībā. Reizēm aktīvi iesaistīties traucē kautrība 
vai psiholoģiskas barjeras. Salīdzinot ar tradicionālajām mācību metodēm, kur katrs dara savu 
darbu, sēž klusu un nepievērš uzmanību pārējiem, kā arī cenšas citus netraucēt ar savu 
darbību, interaktīvajām mācību metodēm ir nepieciešama pavisam cita pieeja un jauni likumi. 
Šeit audzēknis ir atkarīgs no citiem, atbildīgs par pārējo darbu, klausās ne tikai pedagogā, bet 
arī savos biedros. Audzēknis jautā, dod citiem iespēju izteikt savu viedokli, mācās diskutēt, 
vērtēt un kritizēt idejas, nevis to paudējus. Šādā mācību procesā veidojas un pilnveidojas 
audzēkņa personība. Audzēknis gūst nenovērtējamu guvumu savas radošās personības 
attīstībā. 

L.Lapiņa un V.Rudiņa uzskata, ka, izmantojot interaktīvās metodes, pedagogs vairs 
nav informācijas sniedzējs, bet gan informācijas apguves organizators. Viņa loma mainās : no 
autoritāra disciplīnas nodrošinātāja viņš kļūst mācību procesā par palīgu, iedvesmotāju un 
sadarbības veicinātāju. Pedagogs veido audzēkņu savstarpējo attiecību modeli un pilnveido 
audzēkņu prasmes un iemaņas, papildina viņu zināšanas dažādās jomās [88]. 

Jāpiekrīt  pedagoģes I.Odiņas [126]viedoklim, ka mācību vielas apguves 
nodrošināšanā ir svarīgi : 

� izjust pārmaiņu nepieciešamību un vēlmi mainīties pašam. Pedagogam ir jābūt 
psiholoģiski gatavam sadarboties, atkāpties no vadošajām pozīcijām, bet 
nezaudēt autoritāti. Pedagogam ir jāsaprot, ka audzēkņiem kaut kas varētu 
izdoties labāk nekā pašam; 

� iepazīt audzēkņus un motivēt viņus sadarbībai. Pedagogam ir jāiepazīstas ar 
audzēkņu zināšanām un spējām, sociālajām prasmēm, savstarpējām attiecībām; 

� iemācīties analizēt savu darbu. Tas ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai pedagogs 
varētu konstatēt un novērst kļūdas, izvērtēt savu un audzēkņu darbu, uzlabot un 
pilnveidot to. 

 
Apkopojot teorētiskajā pētījumā gūtās atziņas par interaktīvo mācību metožu 

izmantošanas iespējām, mēs varam secināt, ka : 
� lietojot interaktīvās mācību metodes, audzēkņi kļūst atraisītāki, brīvāki, un tas 

ir pamats radošas personības veidošanai; 
� metodes ir efektīvas, ja tās kļūst par darba sistēmu, nevis epizodi; 
� mācīšanās kļūst radošāka, audzēkņos veidojas pozitīvāka attieksme, izmantojot 

atšķirīgas metodes, jo līdz ar to audzēkņi vielu uztver no vairākiem aspektiem 
un spiesti strādāt augstākā izziņas līmenī; 

� lietojot jebkuru interaktīvo metodi, nepieciešami noteikumi; 
� lietojot projekta metodi, audzēkņu atdeve mācību vielas apguvē ir augstāka 

nekā lietojot citas interaktīvās mācību metodes; 
� projekta izstrāde sniedz iespēju pierādīt sevi no mācību ikdienas atšķirīgā vidē, 

attīstīt radošu personību, sociālās prasmes, dod gandarījumu par paveikto; 
� viena no interaktīvajām metodēm, kas ļoti veiksmīgi palīdz attīstīt radošo 

domāšanu, ir prāta vētra; 
� metode, kas ļauj audzēkņiem izteikt savu viedokli, savas idejas, ir diskusija; 
� rotaļa ir gara atmodināšanas forma; 
� interaktīvā mācīšanās ir izaicinājums, turklāt to tā uztver gan pedagogi, gan 

audzēkņi; 
� interaktīvās mācīšanās veiksmīgas norises atslēga ir sadarbība starp pedagogu 

un audzēkņiem; 
� izmantojot interaktīvās metodes, pedagogs vairs nav informācijas sniedzējs, 

bet gan informācijas apguves organizators. 
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2. PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES TEORĒTISKIE 
ASPEKTI 

 
Jaunie sociālekonomiskie procesi daudzkultūru sabiedrībā vienotas izglītības telpas 

izveidošanā, kopējās informācijas pieejamības apstākļos piepilda kompetences jēdzienu ar 
jaunu saturu, augstākām prasībām, uzsverot tās veidošanos gan sociālajā vidē, gan studijās, 
gan saziņā, gan visdažādākajās izglītošanās jomās. Izglītības procesa pilnveidošanā būtiska 
nozīme ir izglītotāju un izglītojamo profesionālās kompetences izaugsmei, akcentējot domu, 
ka kompetence tiek analizēta kā sociālpedagoģiska problēma. Kompetences jēdziens, tās 
būtība, saturs un veidošanās nosacījumi ir atkarīgi no vairākiem aspektiem, tai skaitā no 
diskusijas par cilvēka mūža vērtības apzināšanos, par cilvēka profesionālās darbības 
paaugstināšanos, par izpratni, kā cilvēkam aktīvi pašam iesaistīties profesionālās izglītošanās 
akadēmiskajā un praktiskajā procesā. Izglītības politikas nostādnes paredz uzlabot 
profesionālo izglītības sistēmu, paaugstināt kvalitāti, veidot sistēmu kvalifikāciju atzīšanai, 
tādējādi aktualizējot kompetences jēdzienu. Kompetence ir efektīvas darbības demonstrēšana, 
spēja veikt dotos uzdevumus reālajā vai imitētajā darba situācijā. Kompetences pamats ir 
kvalifikācija. Kvalifikācija- attiecīgo zināšanu, spēju, iemaņu un pieredzes kopums, ko 
iegūstot cilvēks var kvalitatīvi (kompetenti) strādāt atbilstošas kvalitātes darbu. Izglītojot 
sporta pedagogus, tiek dota iespēja izglītojamiem saņemt zināšanas kognitīvā aspektā par 
fizisko aktivitāšu nozīmi profesionālajā darbībā un praktiskās iemaņas, kā lietot fiziskās 
aktivitātes veselības nostiprināšanā un sekmēšanā. 

2002. gadā Eiropas Padome konkretizējusi mērķus darba programmā ”Izgl ītība un 
apmācība līdz 2010.gadam”, lai uzlabotu dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmas, tai 
skaitā arī skolotāju profesionālo izglītību un apmācību, nosakot, ka Eiropā līdz 2010.gadam 
jārada pasaulē viskonkurētspējīgākā un dinamiskākā, uz zināšanām balstīta ekonomika. Tiek 
uzsvērts, cik nozīmīgi  piesaistīt un noturēt augsti kvalificētus un motivētus cilvēkus skolotāja 
profesijā, identificēt prasmes, kas skolotājam vajadzīgas, lai atsauktos uz sabiedrības 
mainīgajām vajadzībām, nodrošinot atbilstīgus apstākļus, lai atbalstītu skolotājus gan 
sākotnējā apmācībā, gan kvalifikācijas celšanā [41]. 

Kompetences jēdziena satura interpretācijām veltīti daudzi pētījumi un projekti, īpaši 
90 gados un ap gadsimtu miju, kad daudzu Eiropas valstu izglītības politikas dokumentos tiek 
nostiprināts jēdziena lietojums. Tiesa, līdz vienotai izpratnei vēl ir ļoti tālu. To parādīja 
2002.gadā Eiropas izglītības tīkla Eyridice veiktais pētījums, kurš atklāja, cik dažāda ir 
pamatkompetenču ( key competence) jēdziena izpratne Eiropas dalībvalstīs. 

Vēsturiski iezīmējās trīs jēdzienu pamatnozīmes : 
• 20.gs.70.-80.gados-kompetences kā izmērāmas un pārbaudāmas rezultatīvas 

prasmes, kuras var tikt konstatētas kāda mācību posma noslēgumā; 
• 20.gs.80.-90.gados – kompetence kā kvalifikācija : zināšanu, prasmju un 

attieksmju komplekss, kas nepieciešams konkrētas profesionālās darbības 
veikšanai; 

• Pēc 20.gs. 90 gadiem – kompetence kā analītiska kategorija, kas tiek lietota 
subjekta konkrētas darbības kvalitātes līmeņa noteikšanai[141]. 

 
2.1. Kompetences būtība, struktūra un saturs 

 
Kompetence kā zinātniska kategorija, pēc  vācu pētnieka Volfganga Haidriha [65] 

domām, parādījās amerikāņu valodnieka Noema Čomska [31] lingvistiskajā teorijā kā 
analītiska kategorija, lai izskaidrotu valodas dabiskās likumības, kas saistītas ar cilvēka spēju 
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veidot no ierobežotiem pamatelementiem neizsakāmi daudz teikumu, proti, valodu. Līdzās 
kompetencei Čomskis lieto jēdzienu performance, jo tieši ar to izpaužas kompetence. 

Svešvārdu vārdnīcā skaidrots, ka jēdziens kompetence radies no vācu valodas 
[Kompetenz<lat.competentia – sagadīšanās, atbilstība] un tam ir divas nozīmes : 1) iestādes 
vai amatpersonas pilnvaru apjoms; 2) lietpratība, plašas zināšanas, izpratne kādā jomā, 
jautājumā vai jautājumu kopā [179]. 

Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīca kompetenci skaidro kā ”nepieciešamās 
zināšanas, profesionālo pieredzi, izpratni kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasmi zināšanas 
un pieredzi izmantot konkrētā darbībā” [145]. 

Zinātniskajā literatūrā kompetences lietošanai pedagoģijā nav vienotas izpratnes, 
skaidrojumos to lieto gan kā spēju kopu, gan kā darbības rezultātu. Savukārt kompetences kā 
rezultāta apzīmējumu zinātniskajā literatūrā bieži saista ar jēdzienu „kvalifikācija”. Līdz ar 
kompetences popularitātes pieaugumu 20.gadsimta 70.gados angliski runājošo valstu 
izglītības sistēmu reglamentējošajos dokumentos jēdziens kompetence tika lietota kā sinonīms 
jēdzienam prasmes. Profesionālajā izglītībā runāja par nepieciešamajām kompetencēm jeb 
kvalifikācijām kādas profesionālās darbības veikšanai. 
Kompetences ir prasmes, kas ir jāsasniedz, beidzot kādu mācību posmu, kā mērķis un gala 
rezultāts vienlaikus ir objektīvi mērāmi un pārbaudāmi.  

  Vācu pedagogs Fraks Mihaels Orsejs uzskata, ka līdz ar to kvalifikācijas izsaka 
„kādas racionālas sistēmas ārēji noteiktu mērķi” [138].Tas nozīmē, ka, lietojot kompetenci 
šajā izpratnē, tas ir sinonīms jēdzienam „prasmes” kā kvalifikācijas veidojoši komponenti. 
Tātad kompetences ir prasmes, kas ir jāsasniedz, beidzot kādu mācību posmu, un kā mērķis 
un gala rezultāts vienlaikus ir objektīvi mērāms un pārbaudāms. 

Vācu pedagogs Tomass R. Henšels uzskata, ka pieeja, kas vērsta uz kompetenču 
veidošanos, profesionālajā izglītībā nav nekas jauns, saprātīga profesionālā izglītība vienmēr 
ir bijusi tendēta uz sociālās un personiskās kompetences veidošanos. Taču tās parādās tikai 
apslēptās mācību organizācijas formās un reti kad saistībā ar metodēm vai didaktiskajām 
pieejām. Strikti nodalot kvalifikācijas no kompetences (sk.3.tab.) autors uzsvēra vairāku 
izglītības mērķu (piemēram, mācīšanas un audzināšanas) izvirzīšanu, kas neatbilst mūsdienu 
personības veseluma uztverei, un norādīja uz kompetences attīstības vajadzību humānistiskās 
pedagoģijas izpratnē [64]. 

3. tabula 
Kvalifik ācijas un kompetences kategoriju salīdzinājums (Henschel, 2001) 

  
Kvalifik ācija Kompetence 

Virzīta uz ārējo prasību izpildi Attiecināma uz subjektu 
Saistīta ar konkrētām nepieciešamām 
zināšanām un prasmēm profesionālās 
darbības jomā 

Saistīta ar personības veseluma izpratni 

Veidojas mācīšanas procesā un tā 
organizācijā no ārpuses 

Veidojas subjekta mācīšanās un 
pašorganizācijas ietekmē 

Izpaužas atsevišķos individuālās darbības 
elementos, kurus var sertificēt 

Aptver neierobežoti daudzas darbības 
dispozīcijas 

 
Kompetence (competence) kā kvalifikācija ir zināšanu, prasmju un attieksmju 

komplekss, kas nepieciešams konkrētas profesionālas darbības veikšanai. 
Izsekojot kompetences izpratnes attīstībai, katram laikam var saskatīt raksturīgākās 

mācību teoriju pamatnostādnes: biheivioristiskās – kā darbības apgūšanas simulētā mācību 
procesā, kognitīvās – kā informācijas apstrādes, konstruktīvistiskās – zināmā un nezināmā 
saikņu meklēšanas, humānistiskās pedagoģijas kā pašrealizācijas iespēju nodrošināšana[112]. 
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Daudzos avotos parādās darbības kompetence jeb profesionālās darbības kompetence 
kā integratīva kompetence, kas sevī ietver tās nepieciešamās spēju kopas, kuras dominē katrā 
konkrētā nozarē. Piemēram, vācu pedagogs Rainhards Baders uzskata, ka profesionālā 
kompetence ir cilvēka spēja un gatavība darboties atbilstoši profesionāli situācijai, personīgi 
plānojot un sabiedriski uzņemoties atbildību. Tas nozīmē spēt rast risinājumu, pamatojoties uz 
zināšanām, pieredzi un uz savām idejām, un prast šo risinājumu gan novērtēt, gan pilnīgot, 
tādējādi attīstot savu darbību spēju” [20]. Var piekrist autoram, ka no sistēmiskās pieejas 
viedokļa kompetence var būt vairāku spēju kopa, taču sociālās spējas savā būtībā ir humānas 
un tās nebūtu jānodala viena no otras. 

 Vācu pedagogs Kurts Aregera izdala četrus kompetenču pārus : 
� paškompetence un sociālā kompetence; 
� vērtību kompetence un atbildību kompetence; 
� izdzīvošanas un inovatīvā kompetence; 
� kultūras un dabas kompetence [4]. 

Pēc autora domām, ideālā gadījumā šīs astoņas kompetences ir izveidojušās vienlīdz izteikti. 
Taču reāli to pakāpe (cik spēcīgi šīs kompetences ir izveidojušās gan kā kopums, gan 
atsevišķi) var būt dažāda. Piemēram, paškompetence – tā ir spēja patstāvīgi domāt, spriest, 
izprast sevi, gūt zināšanas, paust savu viedokli, pieņemt lēmumus. Sociālā kompetence spēja 
dziļāk izprast apkārtējos cilvēkus un pasauli kopumā, rast saskaņu un mācēt sadarboties, 
strādāt komandā, saskaņot dažādus viedokļus, vienoties, veidot un uzturēt kontaktus, pieņemt 
lēmumus. Redzams, ka autors vēlējies uzsvērt mijiedarbību starp individuālo un sabiedrisko, 
kas dzīvē nepastāv šķirti. Vērtību kompetence, pēc zinātnieka domām, ir spēja apzināties 
savas un citu vērtības, kas saistītas ar personības mijdarbību ar citiem, to tapšanu un 
mērķtiecīgu pilnveidošanos. Ar atbildības kompetenci autors atzīmē spējas patstāvīgi 
uzņemties atbildību un atbildēt par savu rīcību un izturēšanos sabiedrībā. Izdzīvošanas 
kompetence – tā ir spēja veidot dinamisku kārtību starp iekšējiem spēkiem un ārējām spējām. 
Savukārt inovatīvā kompetence ir oriģināla spēja rast alternatīvus risinājumus un tos realizēt. 
Gūstot daudzveidīgo pašizpausmes pieredzi, veidojas arvien jaunas iespējas pastāvēt un 
realizēties mainīgajā pasaulē. Kultūras un dabas kompetences ir kā spējas izprast dabas un 
kultūras mijsakarību savā, citu dzīvē un apkārtējā pasaulē, kā arī spējas veidot savu dzīvi 
kvalitatīvu. Nosauktās kompetences, pēc savas būtības ir spēju kopas, kuras ļauj cilvēkam 
realizēt sevi mainīgajā pasaulē. Tās veido cilvēka potenciālu, kura attīstība un pilnveidošanās 
būtu sekmējama mūžilgā izglītības procesā. 

Vācu psihologs Vilhelms H.Petersens kompetences būtību skaidro sistēmiski, 
aplūkojot kompetences attīstību ( subjektīvo aspektu) saistībā ar mācību procesa organizāciju 
( objektīvo aspektu – iespēju nodrošināšanu), kas veicinātu skolēna patstāvīgu un pilnīgu 
darbību. Mācību mērķa definīcijā akcentēta tradicionālā pieeja par zināšanu saistību ar to 
praktisko lietošanu, nevis zināšanu, prasmju un attieksmju kā personības attīstības līdzekļa 
izpratne, nemaz nerunājot par skolēna individuālo kompetenci. Skolotājs, izmantojot 
daudzveidīgas metodes, pēc autora domām, var organizēt tādas mācības, kuru mērķis ir 
skolēna spēja darboties, bet kompetences ir tās, kas to nodrošina[146]. Autors uzsver mācību 
organizācijas lomu skolēnu darbības iespēju nodrošināšanā, tikai nespēj pārvarēt tradicionālās 
izpratnes šaurību, domājot, ka, apgūstot zināšanas par darbību un tās norisi, skolēns kļūst 
kompetents, bet nesaista kompetences veidošanos ar skolēna pieredzi un izvēles iespējām. Ar 
priekšmetisko kompetenci V.H.Petersens saprot informācijas kopumu kādā jomā. Tas norāda, 
ka kompetenci attiecina uz zināšanām. Tādējādi šeit viennozīmīgi parādās mācību kognitīvā 
aspekta uzsvēršana. „Skolēnam ir nepieciešama spēja sadarboties un komunicēties, un tāpēc 
zināšanas par to veido sociālo kompetenci. Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ir metožu 
kompetence, bet morālā kompetence ietver sevī spēju uzņemties atbildību un, risinot 
problēmas, novērtēt to morālo aspektu. Autors akcentē procesa nozīmīgumu, parāda darbības 
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struktūras komponentus, taču neparāda to praktisko realizāciju mācību organizācijas sistēmā, 
bet gan piedāvā mācību metožu katalogu, kas, pēc autora domām, nodrošinātu visu iepriekš 
minēto kompetenču veidošanos, ilustrējot to ar piemēriem no dažādiem mācību priekšmetiem. 
Autors uzsver, ka skolotāja izvēlētās metodes ir kā instruments, lai skolēni mācītos 
produktīvi. Apkopojot var secināt, ka autors mācīšanos izprot tradicionāli kā mācību 
sastāvdaļu ( mācīšana un mācīšanās), un to viņš saista tikai ar institucionālājām mācībām. 

Ar mācīšanas daudzveidīgo metožu nodrošinājumu skolēni apgūst zināšanas par 
darbību, viņos veidojas priekšmeta, sociālā, metožu un morālā kompetence, kas integrējas 
spējā sadarboties. No autora paustā ir svarīga atziņa, ka kompetences pilnveides procesā 
nozīmīgs gan subjektīvais, gan objektīvais aspekts. 

Kompetence ir tā, kas nosaka cilvēka divējādo dabu – cilvēka spēju kompetenti lietot 
apgūto darbībā un to pilnīgot, spēja apieties ar zināšanām, prasmēm, esošajām attieksmēm, tās 
lietot un pilnveidot. Tas nav atkarīgs no sociālās izcelsmes, dzimuma, rases vai kultūras 
konteksta, bet gan no tā, kāda ir cilvēka paša spēja darboties[57;58]. Tātad, vācu mūsdienu 
filozofs Jirgens Hābermass formulējis kompetences izpratnei jaunu pieeju: 

1. Kompetence kā cilvēka spēja apgūto lietot darbībā un to pilnīgot: 
• kompetence no individualizācijas perspektīvas saistās ar subjekta paša spējām   

mācīties, sazināties un sadarboties individualizētajā sabiedrībā;  
• kompetence kā spēja ir pamatota gatavība dzīvesdarbībai, kā personības 

attieksmju un prasmju vienība, kas izpaužas dzīvesdarbības mērķu 
sasniegšanai un vajadzību apmierināšanai, tai būtiskās personības iezīmes ir 
patstāvība (konstruktīva un radoša dzīves vērtību izvēle), atbildība, 
pašapliecinoša darbība, kurai nepieciešama produktīva saskarsme. 

2. Kompetence kā subjekta darbības kvalitātes līmenis: 
• mūsdienu strauji mainīgajā realitātē nav paredzama situāciju daudzveidība, 

kādās cilvēks var nokļūt savā dzīves laikā, un tādēļ cilvēka darbībai 
nepieciešamo kompetenci vairs nevar uztvert standartizēti. Tā jāaplūko 
individuālajā līmenī, saistot to ar neparedzamu un neviennozīmīgu veidošanās 
biogrāfiju; 

• kompetence ir kā subjekta darbības kvalitātes līmenis, kas izsaka pamatotu 
lietpratību, darbības atbildību un spēju pieņemt brīvu lēmumu. Cilvēks ir uz to 
disponēts, bet kompetenci iegūst mācoties; 

• ar kompetenci saprot spēju, zināšanu un attieksmju individuālo kombināciju, 
kas tiek lietota, lai sasniegtu kādu noteiktu mērķi. Kompetence nosaka cilvēka 
darbības un izturēšanās veidu. Kompetence tiek aktualizēta, pamatojoties uz 
ārējo impulsu un iekšējo enerģiju kādā darbības situācijā. Kompetences būtībā 
galvenais ir darbības subjekts (ar viņam nozīmīgiem mērķiem), kurš mūžilgi 
spēj pilnīgot savu potenciālu, izmantojot sniegtās un saskatot citas iespējas; 

• kompetences kategoriju sistēmiskajā skatījumā lieto, lai aprakstītu „kādas 
personas pašorganizācijas dispozīciju, spējas un pieredzi veikt kādu darbību. 

Jāizšķir dažādus darbības veidus (garīgu, instrumentālu, komunikatīvu un 
refleksīvu), līdz ar to uz kompetenci jāraugās kā uz darbības dispozīciju 
konkrētā mijiedarbības situācijā. Katram cilvēkam ir daudz resursu 
(zināšanas, pieredze, praktiskās prasmes, individuālās spējas un intereses), un 
šos resursus viņš izmanto darbībās, kas norit konkrētā vidē.  

    3. Kompetence kā analītiskā kategorija ir lietojama konkrētas darbības situācijas kvalitātes 
līmeņa noteikšanai, ja:  

• kompetence ir attiecināma uz subjektu, tās izpratne pamatojas uz subjekta 
personības attīstības veseluma pieeju; 
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• tā ir saistīta ar darbību personiski nozīmīgu mērķu sasniegšanai un ar darbības 
kvalitāti; 

• tai nepieciešama individuāla spēju kombinācija (potenciāls) un pieredze, kā arī 
pieredzes gūšanas iespējas; 

• subjekts ir uz to disponēts, 
tad kompetence kā spēju, pieredzes un tās gūšanas iespējās pamatota individuāla kombinācija 
pilnveidojas mūžilgi, attīstoties spējām, paplašinoties pieredzei un tās gūšanas iespējām.  

Vācu pedagogs A.Bruks ierosina noteikt divu līmeņu kompetenci: augsto un zemo 
[29]. Cits vācu pedagogs G.Noiners, pamatojoties uz Eiropas valodas apguves līmeņu 
vadlīnijām, iesaka noteikt kompetenci trīs līmeņos: elementārajā, patstāvības, patstāvības un 
atbildības, diferencējot katru divos apakšlīmeņos[122].   
   Kompetence ir saistīta ar spēju kopu, kuru var iegūt dzīvesdarbībā un nemitīgi 
pilnveidot. Analizējot kompetenci kā pedagoģisku kategoriju, būtiski noskaidrot, kādas 
teorētiskas nostādnes ir aktuālas sistēmiskajai izpratnei šā pētījuma kontekstā. 

Sociālajās zinātnēs darbību no sistēmiski teorētiskā viedokļa pamatojis amerikāņu 
sociologs Talkots Parsons [143], 20.gs.50.,60.gados saistot to veselumā un parādot mijdarbību 
starp uzturēšanas, personas, sociālo un kultūras sistēmu. Viņaprāt, katras sistēmas darbību 
nosaka normas (prasības sistēmai).  

Krievu psiholoģijas klasiķis Sergejs Rubinšteins, uzsverot cilvēka kā darbības 
subjekta lomu, apgalvo, ka „darbība ir cilvēka un apkārtējās vides aktīvas, mērķtiecīgas 
mijdarbības forma, kuru rosinājušas vajadzības” [224]. Ar mijdarbību pedagoģe Ausma 
Špona saprot divu vai vairāku sistēmu, to atsevišķo komponentu determinētu vienības 
izpausmi, kas dod jaunu kvalitāti, salīdzinot ar katru atsevišķu sistēmu vai tās komponentiem. 
Savukārt darbība, viņasprāt, ir fiziska un garīga darba, psihiskās aktivitātes un vitālās 
enerģijas izlietojuma vienība [181]. 

No darbības organizācijas viedokļa darbības norise ir uztverama kā noteiktā laikā 
noritošs, hierarhiski organizēts process, kas parāda starpmērķu ( uzdevumu) un rezultātu 
sasaisti. A.Špona raksturo darbības struktūru šādi : ”Katrai darbībai ir noteikts mērķis, 
priekšmets, līdzeklis un produkts” [181]. Katra darbības starpmērķa ( uzdevumu) sasniegšanu 
sekmē darbības strukturēšana posmos, un ar to var pārbaudīt virzību uz mērķi. No darbības 
struktūras viedokļa tai ir šādi komponenti:  

• motīvi; 
• mērķis; 
• darbības veidi un paņēmieni; 
• rezultāts ( produkts). 
 No sistēmiski konstruktīviskā viedokļa kompetences priekšmetiski saturiskā 

struktūra jāaplūko subjektīvā ( spēju kopa, pieredze) un objektīvā aspekta ( pieredzes gūšanas 
iespējas) mijdarbībā. Šo divu komponentu mijdarbība veido kompetences priekšmetisko 
struktūru. Pirmajā komponentā ietilpst individuālajā pieredzē pamatotas kognitīvās, 
emocionālās, voluntārās, fiziskās, sociālās un metakognitīvās spējas, kas ir cilvēka 
individuālais potenciāls. Otrajā – pašpieredzes, citu un pasaules pieredzes gūšanas iespējas. 
Savukārt pašpieredzi veido personiski nozīmīgas zināšanas, citu dzīvesdarbībā vērotas 
prasmes, citu attieksmes pret sevi, citiem un pasauli, bet pasaules pieredze – deklaratīvas un 
procesuālās zināšanas, daudzveidīgās pastāvošās attieksmju sistēmas. Procesuālajā izpratnē 
kompetence nepārtraukti pilnīgojas, jo spējas attīstās mūžīgi, pilnveidojas pieredze un rodas 
arvien jaunas pieredzes gūšanas iespējas. 

Vācu pedagogs Andreass Bruks mēģina attīstīt kompetences sistēmisko izpratni, 
pētot kompetences veidošanos, individuālās bāzes kompetences no antropoloģiskās 
perspektīvas, skaidrojot tās ar cilvēka veseluma pieeju un dzīvesdarbības procesu 
sistemātiskumu. Zinātnieks īpaši uzsver kompetenci kā rezultātu. Vispirms zinātnieks rod 
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atbildi uz jautājumu, kuros gadījumos var runāt par kompetentu cilvēku. Viņaprāt, tas ir tad, 
kad cilvēks ir spējīgs atbilstoši situācijai droši un sekmīgi realizēt savu nodomu; cilvēkam ir 
zināšanas un prasmes, lai risinātu problēmas un uzdevumus; cilvēks prot sekmīgi plānot savu 
darbību jaunās sarežģītās situācijās [29]. 

Tātad kompetence ir pieredzes gūšanas iespējas pamatota spēju un pieredzes 
individuālā kombinācija. Procesuālajā izpratnē tā nepārtraukti pilnīgojas, jo spējas attīstās 
mūžilgi, pilnveidojas pieredze un rodas arvien jaunas pieredzes gūšanas iespējas. Kompetence 
kā rezultāts izpaužas konkrētās situācijas darbības kvalitātes līmenī. 

 
Pamatojoties uz minēto zinātnieku atziņām, var secināt:  

1. Kompetence kā audzināšanas ideāls ir attiecināms uz subjektu. Tā ir saistīta ar darbību 
personiski nozīmīgu mērķu sasniegšanai, ar darbības kvalitāti.  
2. Lai gan vairāki zinātnieki min kompetences dažādos struktūrkomponentus, šajā kontekstā ir 
runāts par cilvēka individuālo potenciālu, t.i., pieredzē pamatotām spējām. Vairāki autori 
uzsver, ka kompetence jāaplūko ar subjekta veseluma pieeju, tādējādi arī var noteikt tās spēju 
grupas, kas nodrošina cilvēka potenciālu. Katram šis potenciāls ir unikāls, tāpēc arī 
kompetences būtības noskaidrošanai ir svarīgi uzsvērt tieši komponentu individuālo 
kombināciju. No sistēmiski konstruktīvistiskā viedokļa kompetences priekšmetiski saturiskā 
struktūra jāaplūko subjektīvā (spēju kopa, pieredze) un objektīvā aspekta (pieredzes gūšanas 
iespējas) mijiedarbībā.  
3. Līdz ar to kompetence kā audzināšanas ideāls ir pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju 
un pieredzes individuāla kombinācija. Procesuālajā izpratnē tā nepārtraukti pilnīgojas, jo 
spējas attīstītās mūžilgi, pilnveidojas pieredze un rodas arvien citas pieredzes gūšanas 
iespējas. 
4. Līdz ar to mainās: 

• Izglītības un mācību, studiju priekšmetu stratēģisko mērķu formulējums 
mūžizglītībā;  

• Uzdevumi ir saistīti ar personības kvalitātes noteiktiem struktūkomponentiem 
saistībā ar darbību;  

• Saturs tiek paplašināts, veidojot integrēto satura, formu un metožu kopu kā 
darbības kultūru;  

• Gala rezultāts ir vērsts uz darbības kvalitāti, nevis tikai uz zināšanu un 
prasmju, attieksmju pārbaudi.  

5. Kompetence kā analītiskā kategorija ir lietojama konkrētas darbības situācijas kvalitātes 
līmeņa noteikšanai. Kompetence kā rezultāts – cilvēka darbības kvalitātes līmenis – izpaužas 
konkrētās darbības situācijā trīs līmeņos: elementārajā, patstāvības, patstāvības un atbildības, 
diferencējot katru divos apakšlīmeņos. 
 

2.2. Sporta pedagoga profesionālās kompetences raksturojums 
 
Profesionāls pedagogs ir valsts stabilitātes, ekonomiskās attīstības un sabiedrības 

labklājības stūrakmens. Latvijas izglītības sistēma un pedagogi ir konkurētspējīgi Eiropā un 
pasaulē. Pedagogu profesijai ir augsta autoritāte. Tā sniedz gandarījumu un ļauj īstenot 
personīgos un profesionālos mērķus. Talantīgi jaunieši izvēlas pedagoga profesiju. 

Kā norādīts Latvijas pedagogu federācijas (LPF) koncepcijā, tikai profesionāli 
kompetents pedagogs var realizēt izglītības misiju, nodrošināt katram audzēknim iespēju 
izzināt un izkopt savas dotības, apzināties savu individualitāti, iemācīties būt par savas dzīves 
noteicēju, sagatavoties mērķtiecīgas karjeras veidošanai. LPF mērķis ir sekmēt Latvijas 
pedagogu profesionālās kompetences atbilstību 21. gadsimta izglītības prasībām un 
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stratēģiskām sabiedrības attīstības tendencēm, kā arī profesionāli ētiskas un humānas 
pedagogu vides veidošanos [98]. 

UNESCO starptautiskās komisijas „Izglītība divdesmit pirmajam gadsimtam” ziņojumā 
uzsvērts, ka mūsdienu izglītībai jāietver četri fundamentāli mācīšanās veidi:  

• mācīšanās zināt – iegūt sapratnes līdzekļus, paver iespējas apvienot plašas 
vispārējas zināšanas ar iespējām padziļināti apgūt atsevišķus priekšmetus; 

• mācīšanās darīt, lai spētu radoši sadarboties un efektīvi virzīties uz mērķi, sekmē  
iespēju  apgūt  ne  tikai  praktiskās darba iemaņas, bet veidot arī kompetenci 
plašākā aspektā (sociālās uzvedības prasmes, gatavību darboties komandā, ierosmes 
un gatavību riskēt), tādējādi nodrošinot cilvēkam vieglāku, elastīgāku iekļaušanos 
darba tirgū.;  

• mācīšanās dzīvot kopā, lai piedalītos un sadarbotos ar citiem visās cilvēkdarbības 
jomās, pieņemt un respektēt to, ka  cilvēki ir atšķirīgi, atzīt pozitīvu savstarpējo 
atkarību. Šī izglītības pamatnostādne palīdz sekmīgi apgūt un realizēt sociālās 
prasmes. Būtiski ir apzināties, ka sociālās prasmes neiedzimst, bet tiek apgūtas visā 
dzīves laikā, pakāpeniski pilnveidojoties un  bagātinoties;  

• mācīšanās būt, lai apzinātos sevi, savu vērtību, savu vietu un lomu pasaulē, 
nozīmē, ka izglītībā vienlīdz svarīgi ir visi personības potenciālie aspekti. Ar to 
saprot  cilvēka  izpratnes  veidošanu  pašam  par  savu  unikalitāti, individualitāti, 
savu atšķirību apzināšanos un to respektēšanu. Pedagogs  palīdz  ieraudzīt  katras  
personības  vienreizību,  ko veido viņa pieredze, kura gūta, no piederības noteiktai 
kultūrai, kuru raksturo tās pamatvērtības: ģimene, reliģija, valoda un no tām 
izrietošie kultūras aspekti.  

Dažus gadus vēlāk Helsinku Universitātes  profesors J.Koski [178]pievieno piekto 
pamatnostādni: mācīšanās prast izvēlēties , kas nozīmē brīvu savu iespēju un resursu 
apzināšanos, kas cilvēkam nodrošina iespēju izvēlēties. Jo vairāk tiek sekmētas izvēles 
iespējas, jo vairāk tiek sekmēta atbildības izjūta. Cilvēks kļūst atbildīgs par to, ko viņš izvēlas.  
 Lai izglītības sistēma veiktu šo sarežģīto uzdevumu, ikvienam skolotājam ir jāspēj 
profesionāli veidot tādu mācību vidi, kurā audzēknim tiek nodrošināta iespēja izmantot visas 
savas spējas un potenciālu, atklāt savu individualitāti, pilnvērtīgi iesaistīties visās dzīves 
norisēs, attīstīt spēju būt radošam, veiksmīgam un laimīgam cilvēkam.  
 Kā norāda LSPA profesors J.Grants, Latvijā līdz šim kvalitatīvāk izprastas un 
realizētas ir pirmās divas pamatnostādnes – mācīšanās zināt un  mācīšanās  darīt,  savukārt 
pēdējās  trīs  -  mācīšanās dzīvot kopā, mācīšanās būt un mācīšanās prast izvēlēties - ir 
nepietiekami izprastas un īstenotas[54]. 

Tas nozīmē, ka skolotājam arvien vairāk nepieciešams dažādu profesionālu 
kompetenču komplekss, kas ietver [174]:  

1. Kompetences, kas nodrošina efektīvu mācīšanas – mācīšanās procesu: 
     a) prasme organizēt mācību procesu: 

• veidot mācību priekšmeta programmas; 
• izvirzīt un sasniegt pedagoģisko mērķi; 
• plānot un vadīt mācību procesu; 
• izvēlēties optimālo mācību procesa tempu; 
• zināt un ievērot mācību priekšmeta standartu; 
• pārvaldīt mācību motivāciju veicinošas novērtēšanas sistēmas; 
• orientēties skolvadības jautājumos. 

b) prasme izvēlēties tādu mācību priekšmetu saturu, kas veicina audzēkņa 
personības attīstību: 
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• izvēlēties mācību saturu, kurš palīdz apzināties Cilvēka un Dabas 
vienotību; 

• izvēlēties mācību saturu, kas sekmē audzēkņa intelekta attīstību; 
• spēja orientēties Latvijas un ārvalstu literatūras avotos un tos izmantot; 
• dziļi pārzināt savus mācāmos priekšmetus; 
• izvēlēties tādu mācību saturu, kas atbilst audzēkņu pieredzei un 

vecumposmam; 
• izvēlēties mācību saturu, kas rada patiesu interesi par priekšmetu; 
• izvēlēties mācību saturu, kas palīdz apzināties un stiprināt ētikas un 

morāles normas. 
     c) prasme organizēt mācību vidi, kas veicina audzēkņa personības attīstību: 

• organizēt mācību vidi, kas sekmē cieņu un mīlestību pret klases biedriem, 
citu cilvēku darbu, dabu; 

• audzēkni iedrošināt un atbalstīt; 
• izvēlēties mācību vidi, kas padziļina interesi un izpratni par tēmu, 

priekšmetu un pasauli kopumā; 
• veidot klasē patīkamu, dabīgu noskaņu, prieku; 
• radīt psiholoģiski un fiziski drošu vidi; 
• veidot mācību vidi, kas veicina audzēkņu patstāvību un atbildību; 
• veidot un izvēlēties stundas mērķim atbilstošu vidi; 
• veicināt audzēkņu spēju adaptēties un integrēties klases un skolas vidē. 

d) prasme izvēlēties mācību formas, kas veicina audzēkņu personības attīstību: 
• veicināt katra audzēkņa patstāvību; 
• veicināt katra audzēkņa atbildību; 
• izvēlēties mācību formas, kas atbilst audzēkņu pieredzei, vecumposmam 

un psiholoģiskajam raksturojumam; 
• veicināt vēlmi sadarboties, strādāt grupās, sekmējot cieņu un mīlestību pret  

biedriem; 
• rosināt audzēkņus veikt pētījumus, iesaistīties projektos; 
• izvēlēties mācību formas, kas padziļina interesi un izpratni par tēmu, 

priekšmetu un Pasauli kopumā; 
• veikt audzēkņu zināšanu novērtējumu; 
• spēja būt elastīgam mācību aktivitāšu izvēlē; 
• spēja būt radošam jaunu mācību aktivitāšu izveidē. 

    e) skolotāja personība  kā audzēkņa personības attīstību veicinošs faktors: 
• spēja būt autoritātei; 
• spēja gūt uzticēšanos; 
• spēja būt individualitātei; 
• prasme iedvesmot, aizraut ar savu ideju, spēt vest sev līdzi; 
• prasme strādāt radoši; 
• spēja būt elastīgam; 
• spēja pārvaldīt ķermeņa valodu; 
• prasme pārvaldīt oratora mākslu un aktiermeistarību. 

2. Kompetences, kuras sekmē morāles un ētikas normu apzināšanos, izkopj cilvēka 
vērtību sistēmu : 

• veicināt izpratni un toleranci pret citu tautu un reliģiju ētikas un morāles 
normām, vērtību sistēmu; 

• veicināt pieklājības un uzvedības normu izpratni un ievērošanu; 
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• veicināt izpratni par katra cilvēka tiesībām un pienākumiem; 
• veicināt godīgumu; 
• sekmēt vērtību sistēmas izveidi; 
• sekmēt nacionālās pašapziņas veidošanos, balstoties uz tautas mentalitāti un 

kultūru; 
• sekmēt audzēkņos cieņas veidošanos pret citu cilvēku darbu, radītajām un 

atstātajām vērtībām; 
• sekmēt audzēkņos cieņas veidošanos pret vidi, kurā dzīvojam; 
• veicināt estētisko kritēriju veidošanos un attīstību; 
• veicināt spēju atšķirt labo no ļaunā, patiesību no meliem; 
• prasme veicināt izpratni par higiēnas nepieciešamību. 

3. Kompetences, kas veicina vispusīgas audzēkņa personības attīstību un gatavību 
dzīves darbībai: 

  a) prasme veicināt atbildīgas un uzņēmīgas personības veidošanos: 
• veicināt un nostiprināt audzēknī pozitīvu pašvērtējumu; 
• veicināt un nostiprināt audzēknī veselīgu paškritiku; 
• sekmēt atbildības veidošanos; 
• sekmēt patstāvības veidošanos; 
• sekmēt uzņēmības veidošanos; 
• sekmēt pozitīvu saskarsmi; 
• veicināt mērķtiecību; 
• sekmēt neatlaidību; 
• veicināt spēju adaptēties un integrēties mainīgajā vidē; 
• veicināt veselīgu dzīvesveidu. 

b) prasme veicināt audzēkņa patstāvību spriedumos un darbībā: 
• sekmēt uzdrīkstēšanās spēju; 
• veicināt spēju novērot, analizēt un vērtēt savu un citu rīcību, izdarīt 

loģiskus secinājumus; 
• veicināt prasmi neapjukt, spēt rīkoties ekstremālās situācijās; 
• sekmēt audzēkņa spēju pārvarēt radušās grūtības un šķēršļus; 
• sekmēt audzēkņu produktīvas un ētiskas darbības un uzvedības motivāciju; 
• prasme radīt situācijas, kurās tiek sekmēta audzēkņa patstāvība un atbildība 

par uzticēto pienākumu; 
• veicināt audzēkņu spēju pārliecinoši izteikt savas domas, viedokli; 
• rosināt interesi par politiskajiem notikumiem valstī un pasaulē, analizēt tos. 

c) rosināt audzēkni uz pašanalīzi: 
• veicināt refleksijas spēju; 
• rosināt izprast sevi un citus; 
• palīdzēt audzēknim izprast un izkopt viņa jūtas un emocijas; 
• veicināt spēju noteikt savas dzīves prioritātes; 
• veicināt disciplinētību, spēju koncentrēties darbam; 
• palīdzēt audzēknim izprast neveiksmju cēloņus. 

d) veicināt audzēkņa radošo spēju attīstību: 
• iniciēt audzēkņu radošo pašizpausmi; 
• atklāt audzēkņu talantu un sekmēt tā attīstību; 
• sekmēt audzēkņa spēju izkopt savu individualitāti. 

4. Kompetences, kas sekmē priekšstatu veidošanos par pozitīvām cilvēku savstarpējām 
attiecībām: 
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• attīstīt audzēkņa pozitīvo attieksmi pret citiem; 
• veicināt spēju uztvert katru cilvēku kā personību; 
• veicināt spēju cienīt sevi un citus cilvēkus; 
• veicināt spēju pieņemt cilvēku tādu, kāds viņš ir; 
• veicināt spēju uzklausīt citu cilvēku viedokļus un kritiku; 
• veicināt spēju respektēt otra cilvēka redzes viedokli; 
• veicināt spēju ieteikt konstruktīvus risinājumus, nekritizēt; 
• veicināt toleranci; 
• veicināt audzēknī to īpašību attīstību, kuras rada uzticēšanos cilvēkam; 
• veicināt audzēkņa atklātību pret pedagogu; 
• veicināt empātijas spēju; 
• veicināt prasmi rast kompromisu; 
• veicināt prasmi sadarboties; 
• veicināt saskarsmes iemaņu sekmīgu lietojumu praksē. 

5. Kompetences, kas palīdz pedagogam izvēlēties efektīvāko rīcības stratēģiju 
problēmsituācijās: 

• prasme konstatēt un prognozēt problēmsituācijas; 
• prasme neapjukt, spēj rīkoties ekstremālās situācijās; 
• prasme saskatīt problēmas cēloni; 
• prasme uzdot jautājumus; 
• prasme uzklausīt; 
• prasme novērot, analizēt un izsecināt; 
• spēja rast optimālo problēmu risinājumu; 
• prasme netiesāt, nemoralizēt, bet dot konstruktīvus risinājumus; 
• prasme gūt uzticēšanos; 
• spēja saglabāt konfidencialitāti; 
• spēja izjust robežu, kad izziņa kļūst par psiholoģisko vardarbību; 
• spēja ievērot ētikas un morāles normas. 

6. Kompetences, kas sekmē pedagoga sadarbību ar audzēkņiem, viņu vecākiem un 
kolēģiem: 

• prasme izmantot savas zināšanas saskarsmes mākslā; 
• spēja uztvert katru cilvēku kā personību; 
• būt labvēlīgi noskaņotam; 
• būt autoritātei; 
• būt gudram, tikumiskam, labestīgam; 
• prasme sadarboties, dalīties pieredzē; 
• spēja radīt nepieciešamos nosacījumus konstruktīvam dialogam; 
• prasme izteikt un pamatot savu viedokli; 
• spēja izteikt konstruktīvu kritiku; 
• prasme rast kontaktu ar audzēkņu vecākiem. 

7. Kompetences, kas sekmē pedagoga pašattīstību un panākumus darbā: 
• spēja veikt pašanalīzi, refleksiju, vērtēt savu rīcību; 
• atklāt un attīstīt savas spējas, dotības un talantus; 
• spēja nepārtraukti izglītoties, iet līdzi laikam; 
• prasme plānot savu laiku; 
• prasme prognozēt savas darbības rezultātus; 
• prasme lietot zināšanas praksē; 
• prasme interpretēt informāciju; 
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• prasme lietot svešvalodas; 
• prasme lietot datoru; 
• prasme lietot modernās informācijas tehnoloģijas un tehniskos mācību 

līdzekļus; 
• prasme pārvaldīt terminoloģiju; 
• spēja sekot līdzi Latvijas un pasaules aktualitātēm ; 
• prasme „atstāt aiz durvīm” savas personīgās problēmas, kuras traucē 

profesionālai darbībai. 
Pedagoga profesionālās darbības efektivitāti veicina atvērtība pārmaiņām un 

nepārtraukta profesionālā izaugsme. Kā liecina 2003.gadā žurnāla "Skolotājs" veiktā aptauja, 
skolotājus īpaši interesē pedagogu kvalifikācijas atbilstība likumam, pedagogu profesionālās 
meistarības pilnveides iespējas, Latvija kopējā Eiropas izglītības telpā, Latvijas izglītības 
stratēģija un pašreizējās izglītības attīstības prioritātes Latvijā ilgākā un īsākā perspektīvā, 
aktuāli veicinot mūsdienīgu Latvijas apstākļiem un ES prasībām atbilstošu pedagogu 
profesionālās un pedagoģiskās kompetences veicināšanas sistēmu. Katram pedagogam jādod 
iespēja savā mācību priekšmetā un pedagoģiskajā kompetencē kopumā apgūt valsts 
standartiem atbilstošu kvalifikācijas līmeni, saistot to ar nepārtrauktu sevis pilnveidi [114]. 

   Lai izglītības sistēma spētu veikt uzdevumus, ko tai izvirza strauji mainīgās 
sabiedrības attīstība, skolotāju profesionālās motivācijas paaugstināšanai jābūt vienai no 
vissvarīgākajām prioritātēm visās valstīs, tai skaitā arī Latvijā. Mūsdienu skolā nepieciešami 
zinoši un prasmīgi pedagogi, kuri prot mērķtiecīgi plānot un vadīt mācību procesu, pārzina un 
izmanto modernās tehnoloģijas, ar savu darbību veicina skolēnu mācīšanās motivācijas 
veidošanos, ir apguvuši mūsdienīgus darba paņēmienus, atzīst un izmanto sadarbību savā 
ikdienas darbā. 

Pedagoģe A.Samusēviča atzīmē: ”Pedagoģiskā darbība, pedagoģiskā saskarsme un 
pedagoga personība ir trīs galvenie skolotāja darbības aspekti. Pedagoģiskā darbība – tā ir 
skolotāja darba tehnoloģija, pedagoģiskā saskarsme – šī darba atmosfēra, bet personība – 
vērtību orientācija un ideāli”[168]. 

Pedagoga darbība tikai tad ir pilnvērtīga, ja viņš papildina savas zināšanas, apgūst un 
izkopj pedagoģiskās prasmes un attīsta savu personību. Pedagoģiskā kompetence izpaužas 
darbībā, kas raksturīga ar speciālo, komunikatīvo un mijiedarbības prasmju augstu attīstības 
līmeni. 

Vācu zinātnieks Ergls uzskata, ka cilvēkam, lai tas integrētos sabiedrībā, ir 
nepieciešamas astoņas kompetences: 

• paškompetence ( prasme patstāvīgi domāt, spriest, pieņemt lēmumus); 
• sociālā kompetence ( prasme izprast apkārtējos, prasme rast saskaņu un sadarboties); 
• vērtību kompetence ( prasme apzināties savas un citu vērtības, kas saistītas ar 

personības mijiedarbību ar citiem, to pilnveides procesu); 
• atbildības kompetence ( prasme uzņemties atbildību); 
• izdzīvošanas/ sevis uzturēšanas kompetence ( prasme veidot dinamisku kārtību starp 

iekšējiem spēkiem un ārējām iespējām); 
• inovatīvā kompetence ( radošā prasme rast alternatīvus risinājumus); 
• kultūras un dabas kompetence ( dabas un kultūras mijsakarību izpratne, prasme veidot 

savu dzīvi kvalitatīvi). 
Minētās kompetences ir vienots veselums, tās veidojas un pastāv savstarpējā 

kopsakarībā, veidojot skolotāja personisko, tostarp profesionālo kompetenci. Kā norāda 
pedagoģe I.Maslo, mūsdienu skolotājs  ne tikai pārvalda, bet personiski novērtē mācību 
metodes un mācību līdzekļus, atrod savu pieeju katra skolēna mācīšanās veicināšanai 
konkrētā priekšmeta mācīšanā. Tāpat viņš ir personīgi atbildīgs par galarezultātu, t.i., skolēnu 
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sagatavošanu patstāvīgai alternatīvo mācīšanās ceļu izvēlei [114]. Tādējādi kompetences 
būtība meklējam pedagoga spējā „apieties” ar zināšanām, prasmēm, esošajām attieksmēm, tās 
lietot un pilnveidot. 

Šodien skolās lielais vairums strādājošo ir profesionāli izgl ītoti pedagogi, un, šķiet, 
sava mācāmā priekšmeta pārzināšana ir tā profesionālā kompetence, kuru, pirmkārt, vērts 
pieminēt kā augsti attīstītu. Tāpat arī ir ļoti liels skaits skolotāju, kas prasmīgi organizē 
mācību stundas, kas rosina skolēnus radoši domāt, aizstāvēt savu viedokli, pamatot savus 
secinājumus. Daudzi skolotāji radoši strādā ar mācību programmu, un prot to variēt un veidot. 
Arī prasme izvērtēt skolēnu darba rezultātus un zināšanas ir labā līmenī. Otrkārt, skolās strādā 
pietiekami liels skaits tādu skolotāju, kas nenovērtē bērnu kā personību, līdz ar to negatīvi 
ietekmējot bērna pašcieņas veidošanos, bez tam, pieprasot aklu disciplīnu, tiek bremzēta 
brīvas, atbildīgas, patstāvīgas un uzņēmīgas personības veidošanās. Bieži vien skolotāji 
nedomā par skolēna attīstībai labvēlīgas psiholoģiskās vides radīšanu. Dažkārt skolotājiem ir 
grūtības arī ar pedagoga profesionāli ētisko normu ievērošanu. Sarežģīts ir jautājums par to, 
vai šodienas pedagogs spēj veicināt prasmi dzīvot ģimenē, šķiet, ka ģimenes zinību stundas 
šai jomā neko būtisku tomēr nedod. 

Domāju, ka pedagogu autoritārajā attieksmē pret audzēkņiem lielā mērā izpaužas 
psiholoģijas zināšanu trūkums vai nespēja šīs zināšanas lietot. Tādējādi skolotāju un skolēnu 
attieksmēs līdz ar jaunu skolotāju paaudžu ienākšanu skolās, iespējamas pozitīvas pārmaiņas. 

Kā norāda pedagogs J.Stabiņš, savu misiju pedagogs var realizēt tad, ja viņš pats ir 
realizējies un  ir laimīgs cilvēks. No skolotāja pārliecības, neatlaidības un profesionālās 
kompetences lielā mērā ir atkarīga audzēkņa vēlme un prasme saskatīt savu dzīves jēgu, 
analizēt un objektīvi vērtēt savu un citu darbību, plānot un realizēt savu darbību iecerētā 
mērķa virzienā [174]. 

Pedagogam jāspēj radīt tādu pedagoģisko vidi, kurā audzēknis, redzot pedagogā labo, 
izjūt vēlēšanos mainīties, līdzināties ideālam. Lai pedagogs spētu realizēt šo mērķi, viņam 
apzināti un mērķtiecīgi jāveido nepieciešamās profesionālās kompetences. 

Pedagogs J.Stabiņš savā darbā analizējis faktorus, kas iespaido pedagoģisko 
kompetenču veidošanās procesu. Tie ir: 
 1. Faktori, kas veicina uzticēšanos: 

• lietpratība; 
• vārdu saskaņa ar darbiem; 
• spēja mīlēt savus audzēkņus; 
• spēja kontrolēt emocijas; 
• prāts, inteliģence; 
• tikumība, labestība; 
• autoritāte; 
• ticība sev; 
• atbildība. 

 2. Faktori, kas veicina pedagoga profesionālo izaugsmi: 
• mērķtiecība; 
• paškritika, pašvērtējums; 
• uzņēmība; 
• pašapziņa; 
• spēja novērot, analizēt, vērtēt. 

 3. Faktori, kas nepieciešami, lai spētu vest sev līdzi, aizraut ar savu ideju, aicinātu 
aktīvai darbībai: 

• autoritāte; 
• prasme radīt uzticību; 
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• dziļa iekšēja pārliecība; 
• oratora spējas; 
• uzdrīkstēšanās; 
• prasme pārliecināt. 

  4. Faktori, kas nosaka pedagoga individualitāti: 
• dotības, talants; 
• vaļasprieks, interešu loks; 
• savs stils; 
• iekšējās pasaules bagātība. 

Tikai visu šo faktoru kopa nodrošina iespēju reāli apgūt visas pedagoga profesionālās 
kompetences [174]. 

Sporta skolotāju profesionālās studiju programmas stratēģija balstīta uz Latvijas 
izglītības koncepcijas pamattēzi: izglītība ir mērķtiecīgs personības attīstības process 
(izglītošanās un izglītošana) un rezultāts. 

Izglītošanās procesa tiešais mērķis ir radīt ikvienam studentam iespēju veidoties par 
intelektuālu, profesionāli izgl ītotu, brīvu un atbildīgu personību ar skolotājam nepieciešamo 
kompetenci. 

Sporta skolotāju programmas uzdevumi ir: 
- veidot vērtību sistēmu, kas nodrošina sapratni starp studentiem un docētājiem; 
- nodrošināt katram studentam iespēju iegūt nepieciešamo informāciju akadēmiskās 

zināšanas un praktisko palīdzību visās skolotāju programmās; 
- nodrošināt katram studentam iespēju apgūt sporta pedagogam nepieciešamās 

profesionālās prasmes un iemaņas; 
- iekļaut studiju programmā izglītošanās kognitīvos, afektīvos un psihomotoros mērķus; 
- docētājiem veikt aktīvu zinātniski pētniecisku darbību. 
     Izglītošanās didaktikai tiek pievērsta īpaša skolotāju uzmanība, jo docētāji, kuri saistīti 

ar profesionālo izglītošanu jebkurā līmenī, zina, ka mūsdienās nepietiek ar specialitātei 
nepieciešamo teorētisko zināšanu un prasmju apguvi vien. No jaunajiem speciālistiem tiek 
prasītas ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī patstāvīga domāšana un rīcība, spēja 
savstarpēji kooperēties, jo tehniskās un sociālās izmaiņas izvirza augstas prasības to 
speciālistu sadarbībai, kuri saistīti ar kādu kopīgi veicamu uzdevumu. Profesionālā 
kvalifikācija pilnībā var izpausties tikai tad, kad ir izveidojušās ne tikai profesionālās un 
metožu, bet arī sociālās kompetences. 

Studiju programmu veidošanā par pamatu tiek ņemta šāda shēma: 

 
1.att. Sociālās kompetences mācību procesā 

Sociālā kompetence 
Māka sadarboties 

Kompetences 
Darba metodes 

Profesionālā kompetence 
Profesionālās 

 prasmes un zināšanas 
Māka plānot, 

       kontrolēt darbu 

Profesionālā 
spēja rīkoties 
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LSPA studiju programma ir orientēta gan uz rezultātu – kvalifikācijas piešķiršanu, 
gan uz procesu- sporta skolotāju profesionālās kompetences attīstīšanu. Arvien lielāka 
uzmanība veltīta studentu patstāvīgajam darbam, kā arī zinātniski pētnieciskajai darbībai, kas 
balstās uz sadarbību un savstarpēju pieredzes apmaiņu gan attiecībās docētājs – students, gan 
students- students. Šīs darba formas paver pašizglītošanās iespēju, kas nenoris pašplūsmā, bet 
tiek iezīmēta virzībā uz kompetenču pilnveidi. Studiju procesā būtiska loma ir semināru 
nodarbībām, kurās tiek sekmēta studentu sociālo prasmju attīstība, pilnveidojas individuālā 
vai grupu darbu prezentācijas un analīzes prasmes, sava viedokļa izteikšana, kā arī 
kompromisa rašana pretēju viedokļu konfrontācijas gadījumā. Darbojoties šādā veidā, studenti 
bagātina cits cita pieredzi, apmainās domām, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. 
Semināros notiek diskusijas par aktuālām apgūstamo studiju kursu un to docēšanas 
metodiskajām problēmām, kā arī informācijas, ideju un pieredzes apmaiņa. Individuālās darba 
formas orientētas uz studentu vajadzībām, viņu interešu virzību studiju programmas ietvaros. 
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3. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN ORGANIZ ĒŠANA 
3.1.  Pētījuma uzdevumi 

 Šobrīd pastāvošās olimpiskās izglītības teorija un prakse ne vienmēr īstenošanas 
procesā ir sabalansēta. Tiek veiktas dažādas aktivitātes, lai jaunatni iepazīstinātu ar 
olimpiskajām idejām un vērtībām, taču šīm aktivitātēm ir jāpārtop vienotā sistēmā. 

Olimpiskā izglītība kā vienots process un rezultāts dažādās izglītojamo grupās ietver sevī 
komponentu kopumu, sekmējot tā attīstību savstarpēji saistītā sistēmā atbilstoši mērķauditorijas 
vajadzībām. 

Visu komponentu (zināšanu, prasmju, inovatīvo paņēmienu) lietošanas pieredze 
izglītošanās procesa praksē virzīta uz darbības modeļa izveidi olimpiskajā izglītībā. Pasaules 
prakse olimpiskajā izglītībā virzīta uz zināšanu apguvi, taču mūsu mērķis  ir  izveidot praktisku 
olimpiskās izglītības apguves modeli, panākot, lai topošais sporta pedagogs izmantojot 
apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, var veikt profesionālu, inovatīvu un pētniecisku 
darbību. Sporta pedagogam jāprot patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju, 
risināt problēmas, jāizprot profesionālās ētikas pamatprincipi, tāpat jāprot formulēt un 
analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, tos izskaidrot un 
argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. Svarīgi motivēt 
studentus patstāvīgi pilnveidot savu kompetenci, virzīt savu tālāko izglītību un profesionālo 
pilnveidi. Svarīgi, lai topošais sporta pedagogs ir gatavs uzņemties atbildību un iniciatīvu, 
veicot darbu gan individuāli, gan komandā, gan vadot citu – savu audzēkņu darbu. Sporta 
pedagogam ļoti svarīgi būt gatavam pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai 
neskaidros apstākļos. Pedagogam jāprot novērtēt savu un citu rezultātus, tāpēc modeļa 
praktiskajā darbības apguves procesā iekļauta atgriezeniskā saite un pašnovērtējums. 

Tāpēc par darba mērķi izvirzīta : olimpiskās izglītošanās modeļa izveide topošo sporta 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un tā praktiskā aprobācija augstskolas studiju 
procesā. 

Pamatojoties uz augstākminēto, izvirzīta darba hipotēze: topošo sporta pedagogu 
profesionālā kompetence olimpiskajā izglītībā, kā vienotā sistēmā pilnveidosies, ja: 

- docētājs un students studiju procesā iesaistīsies kā savstarpēji saistīti subjekti; 
- docētājs studiju procesa komponentus atlasīs, ievērojot zinātniskā satura atlases 

principus un izmantojot tā apguvei inovatīvus  paņēmienus; 
- praktiskās darbības  procesā tiks apgūtas prasmes olimpiskās izglītības īstenošanai. 
 
Pamatojoties uz darba mērķi un hipotēzi, darbā tika izvirzīti šādi pētījuma uzdevumi: 
 
1. Izvērtēt pasaules un Latvijas olimpiskās izglītības  pieredzi. 
 
2. Izveidot un aprobēt olimpiskās izglītošanās modeli topošo sporta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei.  
 
3. Novērtēt olimpiskās izglītošanās procesa apguves rezultātus, to ietekmi uz topošo 

sporta pedagogu profesionālo kompetenci. 
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3.2.  Pētīšanas metodes 
 
Teorētiskās metodes: literatūras teorētiskā analīze, citu pētījumu atziņu analīze, 

personīgās pedagoģiskās pieredzes izvērtējums, dokumentu kontentanalīze. 
Empīriskās metodes: aptauja (anketēšana); novērošana, pedagoģiskais eksperiments 

(konstatējošais un kvalitatīvi novērtējošais eksperiments); ekspertatzinumu metode; studentu 
pašvērtējuma kvalitatīvā analīze. 

Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija : iegūto kvalitatīvo datu kodēšana un 
grupēšana, pašnovērtējuma datu kvantitatīvā apstrāde, rezultātu grafiskā attēlošana. 

Matemātiskās statistikas metode. 
 

3.2.1. Literatūras avotu izpēte un  analīze 
 

Literatūras avotu izpēte un analīze ir jebkura pētnieciska darba neatliekama sastāvdaļa. 
Šajā darba posmā tika izvērtēta un precizēta tēma, noteikti uzdevumi un pētījuma galvenā 
ideja, izstrādāta hipotēze un zinātniskā darba metodika. Sistemātiska speciālās literatūras 
izpēte ir viens no priekšnoteikumiem sekmīgai pētījuma risināšanai. Literatūras izpēti veic 
visa darba rakstīšanas laikā, jo pētījuma gaitā var rasties jaunas atziņas, jauni fakti. Paša 
iegūtos eksperimentālos datus un secinājumus var salīdzināt ar tiem, kas jau atspoguļoti 
publikācijās. Literatūras analīze sniedz informāciju par konkrēto pētāmo tēmu un arī par tās 
saistību ar citām tēmām, tāpat sniedz informāciju, kas šīs tēmas izpētē ir paveikts iepriekš, 
veicot pieredzes transformācijas funkciju[1;173].  

Literatūras avotu analīze tika veikta visā darba izstrādes laikā. Izpētīti 233 avoti, no 
kuriem 149- latviešu valodā, 41 – angļu valodā, 14 –vācu valodā, 29- krievu valodā. 
Literatūras pētījumos analizētas autoru domas un atziņas, kas palīdzēja izprast šādus 
jautājumus: 

• olimpiskās izglītības teorētiskie pamati; 
• atziņas par mūsdienu mācību metodēm;  
• atziņas par kompetences izpratnes attīstību. 

3.2.2. Aptauja 
 
Aptaujas metode - anketēšana ir operatīva masveida materiālu ievākšanas metode ar 

anketas palīdzību. Vispirms ir jābūt skaidram anketēšanas mērķim un tam atbilstošiem labi 
pārdomātiem un nepārprotami noformētiem jautājumiem.  

Anketēšanu aptaujā izmantoju tādēļ, ka ar šo metodi vienlaicīgi var anketēt lielu skaitu 
respondentu un anketu materiālu raksturs ir pateicīgs apstrādei un statistiskai analīzei [1;182]. 

Anketa Nr. 1 sporta pedagogiem ir anonīma un tajā ir ietverti 14 jautājumi ar atbilžu 
variantiem un viens atklātais jautājums, kurā respondenti sniedz savus ieteikumus, kā labāk 
sagatavot skolēnus teorētiskajai ieskaitei sportā (sk.1.piel.). 

 Anketas mērķis : Noskaidrot sporta pedagogu viedokli par teorētisko ieskaiti sportā, 
tās nepieciešamību un teorētiskajām sporta stundām. Aptaujā piedalījās 231 sporta skolotājs. 

Anketa Nr. 2 dažādu mācību priekšmetu skolotājiem sastāv no 9 jautājumiem, tā ir 
anonīma (sk.2 .piel.).Anketas mērķis: Noskaidrot dažādu mācību priekšmetu skolotāju 
viedokli par olimpisko izglītību pamatskolā, vidusskolā un tās realizēšanu. Aptaujā piedalījās 
183 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no Latvijas skolām. 
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Anketa Nr. 3 LSPA dienas nodaļas 1. studiju gada studentiem pirms studiju kursa 
Olimpiskā izglītība apguves. Tika novērtētas studentu zināšanas, prasmes, interese un spējas 
(sk.4.piel.),kā arī noskaidrota mācību darbības motivācija (sk.3.piel.).  

Anketa Nr. 4 LSPA dienas nodaļas 1.studiju gada studentiem pēc studiju kursa 
Olimpiskā izglītība apguves. Studenti atkārtoti novērtēja, kā mainījusies viņu interese, 
vajadzības, prasmes un spējas (sk.6.piel.).Pamatojoties uz V. Zelmeņa personības struktūras 
shēmas saturu, studenti novērtēja savas vajadzības, intereses, motīvus , mērķus, noteica savas 
prasmes, kā arī novērtēja savas spējas pirms un pēc studiju kursa Olimpiskā izglītība  
apguves. 
 

3.2.3. SVID analīze 
 
SVID analīze ir sistemātiska, vispārīga darba metode pašreizējās situācijas un 

attīstības iespēju novērtēšanai. 
S – stiprās puses; 
V – vājās puses; 
I – iespējas; 
D – draudi. 
SVID analīzes galvenais uzdevums ir pieejamo informāciju sadalīt iekšējos un ārējos 

faktoros. Iekšējos faktorus veido stiprās un vājās puses, bet ārējos faktorus veido iespējas un 
draudi. SVID analīzes rezultāti parāda, kuri faktori ( stiprās puses un iespējas) var palīdzēt 
sasniegt stratēģiskos mērķus, un kuri faktori ( vājās puses un draudi) ir šķēršļi, kas jāpārvar 
vai jāsamazina to iedarbība. 

Šo metodi var izmantot plaši, lai kāds arī būtu analizējamo jautājumu un dalībnieku 
loks. Atkarībā no apstākļiem to var modificēt dažādi. Analīzi var veikt par konkrētām 
nozarēm vai arī par visu analizējamo teoriju kopumā [77]. 

SVID analīze veikta, lai novērtētu studiju kursa Olimpiskā izglītība saturu un 
izmantoto metodiku. Viedokli par studiju kursu Olimpiskā izglītība izteica  LSPA dienas 
nodaļas 2006./2007. ak.g. 1.studiju gada 131 students. SVID analīze palīdzēja izvērtēt  studiju 
procesā izmantotās metodikas stiprās un vājās puses, neizmantotās iespējas un draudus. 

3.2.4. Pedagoģiskais eksperiments 
 
Eksperiments ir izziņas metode; pētāmās parādības mākslīga izraisīšana vai 

atkārtošana dabiskos vai mākslīgos apstākļos. Eksperiments ir viens no izglītības pētījumu 
veidiem, kurā tiek meklētas cēloņsakarības – veicot izmaiņas neatkarīgajā mainīgajā, tiek 
novērotas atkarīgā mainīgā izmaiņas [51]. 

Konstatējošā eksperimenta uzdevums - novērtēt olimpiskās izglītošanās procesa 
apguves rezultātus. Eksperimentam nepieciešamo datu iegūšanai tika izmantotas šādas 
metodes : 

• pedagoģiskā novērošana ( lietišķie pieraksti); 
• aptaujas metodes ( anketēšana un testēšana); 
• iegūto rezultātu analīze un salīdzināšana. 

Pētījuma bāze : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas dienas nodaļas 1. studiju gada 
168 studenti: eksperimentālā grupā 87 studenti – 38 sievietes, 49 vīrieši un kontroles grupā 
81students – 37 sievietes, 44 vīrieši. 

Konstatējošā eksperimentā vispirms noteikts prasmju sākotnējais vērtējums. 
Eksperimentālo pētījumu noslēgumā atkārtoti noteikts katra prasmju līmeņa rādītāja vērtējums 
un tā izmaiņas, salīdzinot ar sākotnējo vērtējumu. 
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 Novērtējošā  eksperimenta mērķis - novērtēt olimpiskās izglītošanās procesa apguves 
rezultātus, to ietekmi uz topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.   
Pētījuma uzdevumi : 

• realizēt topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides modeli 
studiju kursā Olimpiskā izglītība;; 

• aprobēt topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
metodiku un noteikt tās efektivitāti. 

Pedagoģiskais eksperiments notika 2008./2009 ak.g., kurā piedalījās 155 LSPA dienas 
nodaļas 1. studiju gada studenti. Studiju kursa Olimpiskā izglītība apguve tika organizēta pēc  
satura izstrādes, tā realizācijā plānojot interaktīvo metožu pielietošanu ar mērķi sniegt ne tikai 
zināšanas, bet gan apgūt prasmi lietot dažādas metodes, kā arī veidot saikni ar citiem mācību 
priekšmetiem gan skolā, gan augstskolā. 

Visa studiju kursa laikā studentiem tika piedāvātas izziņas interesi veicinošas mācību 
metodes: darbs mazās grupās, prāta vētras, diskusijas, mācību ekskursijas, spēles, projekti, 
pētījumi. Katrreiz pirms darba tika formulēti uzdevumi un paskaidroti darba veikšanas mērķi, 
nodarbības beigās tika apspriesti iegūtie rezultāti. Studenti izvirzīja savas teorijas, apsprieda, 
noliedza, diskutēja, minēja piemērus. Dažādu viedokļu salīdzināšana veicināja zināšanu 
apguvi, veidoja sadarbības prasmes, sekmēja radošo darbību. 

Lai noteiktu LSPA dienas nodaļas studentu zināšanas studiju kursā Olimpiskā izglītība 
(sk.5.pielikumu) tika izmantota testēšana. 

Tests ir standartizēts uzdevums, pēc kura izpildes rezultāta novērtē cilvēka spējas, 
iemaņas, prasmes vai zināšanas kādā jomā [36]. 
 Pasaulē testu metode tiek plaši lietota dažādos zinātniskajos pētījumos. 

Testiem ir vairākas priekšrocības: 
• pārbaudes īslaicība; 
• standartizētība; 
• iespēja testēšanas rezultātus izteikt skaitliskā formā; 
• ērts paņēmiens, jo nav nepieciešama sarežģīta tehniskā aparatūra [1]. 

Testa jautājumi tika sadalīti 4 blokos. Pirmajā blokā ietvertie jautājumi satur 
faktopēdiskus datus, ar šiem jautājumiem studenti ir saskārušies vidusskolas kursā, 
gatavojoties sporta teorētiskais ieskaitei. Otrajā blokā – jautājumi par olimpisko kustību, 
kurus var atrast pamatliteratūrā, un ņemot vērā, ka studiju kursa  Olimpiskā izglītība apguve 
notiek 1. semestrī, kā arī to, ka pārsvarā visi dienas nodaļas studenti iestājušies LSPA uzreiz 
pēc  vidusskolas absolvēšanas, atbildes uz  šiem jautājumiem viņiem varētu būt zināmas no 
vidusskolas kursa. Trešajā blokā – jautājumi, uz kuriem atbildes var atrast papildliteratūrā. 
Tas parāda studentu interesi par olimpisko kustību un sportu vispār. Ceturtais bloks satur 
jautājumus, kas ļauj spriest par studentu analītiskajām zināšanām, prasmi motivēt savu 
viedokli. 

3.2.5. Rezultātu matemātiski statistiskā apstrāde un analīze 
 

  Empīrisko datu salīdzinošā analīze tika veikta apstrādājot datus ar statistiskas 
apstrādes un analīzes paketes SPSS (The Statistical Package for Social Science)  programmas 
16 versiju, pētījuma rezultāti tika analizēti pēc sekojošas shēmas: 

1) Kolmagorova – Smirnova kritērijs; 
2) Spīrmena rangu korelācija; 
3) Hī kvadrāta kritērijs. 

Pētījumā ievāktie dati tika ievadīti un apstrādāti ar SPSS un Excel datorprogrammu 
palīdzību. Lai veiktu datu apstrādi ar SPSS 16, tika izveidota kodēšanas tabula, kas noteica 
atbilstību starp anketas jautājumiem un rādītājiem, kuri izmantoti datorizētā datu apstrādē. 
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Pētāmo parādību raksturoja pazīmes un mainīgie lielumi. Lai kvalitatīvās pazīmes kvantitatīvi 
mērītu, tās tika aizvietotas ar rādītajiem un līmeņiem, izveidojot datu matricu. Savukārt tabula 
Hī-kvadrāta metode (Chi-Square Tests) ar iegūtajiem rādītājiem Pīrsona Hī-kvadrāts (Pearson 
Chi-Square), uzrāda atšķirību būtiskuma līmeni (nozīmīguma līmeni jeb signifikanci) starp 
esošo situāciju un prognozējamo situāciju (ja pētījums tiktu veikts atkārtoti). Gadījumos, kad 
signifikance ir lielāka par 0,05, uzskatāms, ka nav būtisku atšķirību starp esošo un 
prognozējamo situāciju. 

Ja signifikance ir mazāka vai vienāda par 0,05, uzskatāms, ka ir būtiskas atšķirības 
starp esošo situāciju un prognozējamo situāciju. 

Ja signifikance ir mazāka vai vienāda ar 0,01, uzskatāms, ka ir ļoti būtiskas atšķirības 
starp esošo un prognozējamo situāciju. 

Ja signifikance ir mazāka vai vienāda ar 0,001, uzskatāms, ka ir maksimāli būtiskas 
atšķirības starp esošo un prognozējamo situāciju. Ar Kolmogorova - Smirnova (One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test) testa palīdzību bija iespējams noteikt, vai eksperimentālajā 
pētījumā iegūtie dati (empīriskais sadalījums) atbilst normālajam sadalījumam. 
Empīriskā sadalījuma novirze no normālā sadalījuma tiek uzskatīta par būtisku, ja 
signifikance p (Asymp. Sig.) ir mazāka par 0,05. Iegūtā informācija noteica pareizo 
korelācijas analīzes metodi un atšķirību noteikšanas metodes. Konkrētajos gadījumos 
signifikance p ir mazāka par 0,05. Tātad empīriskais sadalījums neatbilst normālajam 
sadalījumam un turpmākajā pētījuma gaitā ir lietojama  neparametriskā metode - Spīrmena 
rangu korelācijas analīzes (Spearman's rho) metode  korelācijas noteikšanai starp rādītājiem. 
Ar Spīrmena rangu korelācijas analīzi tika noteikts sakarību būtiskums un virziens (pozitīvs 
vai negatīvs) starp visiem pētāmajiem rādītājiem (kritērijiem) 

Korelāciju raksturo korelācijas koeficients, kas mainās —1< r <+l robežās, "0" -nav 
korelācijas. Statistiskās signifikances līmenis raksturo atšķirību būtiskuma līmeni (nozīmīguma 
līmenī), ja strādā ar nelielām gadījuma izlasēm. Korelācijas dod pārskatu par gadījuma rakstura 
parauga piemērotību, tāpēc rezultātā rodas kļūdas iespēja [51;177]. 

3.3. Pētījuma organizēšana  
 
Pētījums ilga 7 gadus ( 2003- 2010) un tika veikts vairākos posmos. 
Pirmajā pētījumu posmā ( 2003. gada septembris – 2005. gada jūnijs) tika uzsākta 

literatūras teorētiskā analīze ( par olimpisko izglītību dažādās pasaules valstīs, Latvijā, par 
kompetences būtību, par didaktiskajiem paņēmieniem pedagoģijā, par sporta pedagogu 
izglītošanas aspektiem, galvenajām tendencēm un problēmām), galveno problēmu 
formulēšana un izvirzīta hipotēze. Dalība Starptautiskās Olimpiskas akadēmijas seminārā 
doktorantūras studentiem 2004. gadā no 10. jūnija līdz 10. jūlijam Olimpijā (Grieķijā) deva 
plašu ieskatu citu valstu olimpisko programmu izpētē. Pētījuma rezultāti aprobēti 
zinātniskajās konferencēs. Noteikti problēmas tālākās izpētes virzieni. 

Otrajā pētījumu posmā (2005. gada jūnijs – 2007. gada decembris) tika turpināta 
teorētiskā analīze, pilnveidojot hipotēzi. 2006/2007. ak. gadā Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā tika organizēts pilotpētījums – pedagoģiskais konstatējošais eksperiments ar mērķi 
novērtēt olimpiskās izglītošanās procesa apguves rezultātus. Tika veikta Latvijas sporta 
skolotāju anketēšana, noskaidrojot sporta skolotāju viedokli par sportā teorētiskās stundas 
nepieciešamību, un izzinot kā skolēni gatavojas un apgūst zināšanas, lai kārtotu teorētisko 
ieskaiti sportā. Lai noskaidrotu reālo situāciju skolā – vai skolotāji dažādos mācību 
priekšmetos sniedz skolēniem zināšanas par olimpisko kustību, vai mācību procesā tiek 
iekļauti šie jautājumi - tika organizēta aptauja Latvijas skolu skolotājiem ( dažādu priekšmetu 
skolotājiem). Anketēšanā iegūtie rezultāti radīja nepieciešamību izveidot dažādu pamatskolas 
un vidusskolas mācību priekšmetu olimpiskās izglītības tematiskā plāna piemēru, t.i., 
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veselības mācībā, ētikā, ekonomikā, latviešu literatūrā, Latvijas un pasaules vēsturē, 
ģeogrāfij ā un sportā. Ar pētījuma rezultātiem un iespējām integrēt zināšanas par olimpisko 
kustību dažādos mācību priekšmetos tika iepazīstināti Latvijas skolotāji un skolu metodiķi 
Latvijas Olimpiskās akadēmijas organizētajos semināros. Pamatojoties uz pedagoģiskā 
eksperimenta un anketēšanā iegūtajiem datiem, tika izveidots olimpiskās izglītošanās modelis 
sporta augstskolas studentiem, lai pilnveidotu topošo sporta pedagogu profesionālo 
kompetenci. Olimpiskās izglītošanās modeli topošo sporta pedagogu kompetences pilnveidei 
novērtējuši eksperti. Pētījuma rezultātu aprobācija notikusi starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs. 

Trešajā pētījumu posmā ( 2008.gada janvāris – 2010.gada marts) tika veikta 
olimpiskās izglītošanās modeļa realizēšana topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei  LSPA studiju procesā, pētījumā iegūto datu analīze un interpretācija atbilstoši 
izvirzītajiem kritērijiem, pētījuma rezultātu aprobācija starptautiskajās zinātniskajās 
konferencēs. 

4.tabula 
Pētījuma norises grafiks 
 

 
   I posms ( 2003 – 2005 ) 

 
II posms ( 2005- 2007 ) 

 
III posms ( 2008-2010) 

 
Mērķis – apraksta izveide 
par citu valstu pieredzi un 
olimpiskās izglītošanas 
procesu Latvijas skolās 

 

Mērķis – izveidot olimpiskās 
izglītošanās modeli sporta 
augstskolas studentiem topošo 
sporta pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveidei  

Mērķis – olimpiskās 
izglītošanās modeļa realizēšana 
LSPA studiju procesā topošo 
sporta pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidei  

Uzdevums – apkopot citu 
valstu pieredzi olimpiskās 
izglītības jomā un Latvijā 

Uzdevums – noteikt 
kompetences pilnveides 
moduļa satura komponentus un 
to savstarpējo ietekmi 

Uzdevums – olimpiskās 
izglītošanās modeļa aprobācija   

Darbība : 
1. Literatūras teorētiskā 
analīze;  
2. Pieredzes apkopojums 
Starptautiskajā 
Olimpiskajā akadēmijā 

 

Darbība : 
1.Konstatējošais eksperiments 
2. Sporta skolotāju aptauja; 
3. Dažādu mācību priekšmetu 
skolotāju aptauja; 
4. Modeļa izveide; 
5. Modeļa izvērtējums 
ekspertu skatījumā 

Darbība : Pedagoģiski 
novērtējošais eksperiments - 
personības struktūras 
komponentu ( interese, spējas, 
vajadzības, prasmes, 
zināšanas) attīstības dinamikas 
izvērtēšana, apgūstot 
olimpiskās izglītības studiju 
kursu darbības modeļa ietvaros 

Rezultāts – pētījuma 
mērķa izvirzīšana, 
pedagoģiskā eksperimenta 
sagatavošana 

Rezultāts – pilotpētījuma 
rezultāti par olimpiskās 
izglītības procesu pasaulē, 
Latvijas skolās un LSPA. 
Olimpiskās izglītošanās modeļa 
izveide sporta augstskolas 
studentiem topošo sporta 
pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidei 

Rezultāts – hipotēzes 
teorētiskā un praktiskā 
pierādījuma pamatojums 
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4. PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PĒTĪJUMA 
REZULT ĀTI SPORTA PEDAGOGU OLIMPISK ĀS 

IZGL ĪTOŠANĀS PROCESĀ 
 

4.1.  Pasaules un Latvijas olimpiskās izglītības salīdzinošais izvērt ējums  
 

Mūsdienās olimpiskā izglītība tiek sekmēta gandrīz katrā pasaules valstī un tā ir ļoti 
aktuāla ne tikai olimpisko spēļu dēļ, bet galvenokārt to vērtību dēļ, kas ir tās pamatā. 

Olimpisma mērķi, uzdevumi un ideāli ir tuvi skolu programmu mērķiem un uzdevumiem 
jebkurā Eiropas valstī. Vērtības un ideāli, kas iedvesmo sportistus, trenerus un olimpiskās 
kustības dalībniekus, iedvesmo arī skolotājus. Olimpisms šodien dod brīvības un neatkarības 
sajūtu un apvieno cilvēkus visā pasaulē. Cilvēkiem jāizprot, ka olimpiskās spēles ir skate 
labākajiem, lai parādītu savu estētisko vērtību – fizisko, garīgo un intelektuālo formu vienotību. 
Turpretī olimpiskajā kustībā var piedalīties ikviens, jo tā nav sacensības. Olimpiskajai kustībai 
jākļūst par valodu, kas palīdz cilvēkiem neatkarīgi no viņu pasaules uzskatiem, reliģijas, 
piederības sektai, rasei, saprast citam citu, atzīt sporta vērtību sinonīmus kā : cieņa pret partneri, 
godīga spēle, vēlēšanās būt labākam. Sportā tas izsaka vēlmi gūt panākumus. Olimpisma oreols 
rada lielu interesi un entuziasmu, kļūstot par spēcīgu motivējošo faktoru izglītībā. Iekļaujot 
mācību procesā olimpiskās pieredzes ideju, kas virzīta ne tikai uz augstiem sasniegumiem, 
audzēkņiem rodas iespēja saskatīt mācību aktivitāšu saistību ar reālo dzīvi. 

Manuprāt,  ļoti svarīgi iepazīstināt jauno paaudzi ar olimpiskajiem ideāliem, izglītot 
olimpiskā garā, jo tieši pusaudža gadi ir tie, kad cilvēks atrodas tādās kā krustcelēs un šaubās par 
savu izvēli. Daudziem cilvēkiem ir izveidojies nepareizs priekšstats, ka olimpiskā izglītība ir 
sportista audzināšana, bet kā jau iepriekš minēts, tad olimpiskie ideāli nav nekas jauns, jo tie ir 
tuvi jebkuriem vispārizglītojošās skolas mērķiem un uzdevumiem. Svarīgi atcerēties, ka, 
izglītojot olimpiskā garā, mēs palīdzēsim pusaudzim attīstīt un pilnveidot individuālās rakstura 
īpašības.  

Gandrīz katrā pasaules valstī tiek realizētas dažādas olimpiskās izglītības programmas. 
Olimpiskās izglītības  realizācija  izpētīta dažādās valstīs (Kanāda, ASV, Lielbritānija, Norvēģija, 
Ķīna, Grieķija, Krievija) izpētīta un pētījuma rezultāti aprakstīti  metodiskajā materiālā A. Gulbe 
„Olimpiskās izglītības programmu raksturojums dažādās valstīs”. 
[5;24;28;30;38;50;59;60;93;103;118;119;127;128;130;135;148;149;176;196;205;212;218;214;22
2;223;227;230;233]. Olimpiskās izglītības programmas ir tikpat dažādas kā valstis, kurās tās tiek 
realizētas, taču visām ir vairākas kopīgas iezīmes : 

� lielākā daļa programmu ir veidotas bērniem un jauniešiem; 
� gandrīz visās programmās ir iekļauti tādi temati kā antīkās un modernās olimpiskās 

spēles, mūsdienu olimpiskā kustība un attiecīgās valsts olimpiskā kustība; 
� gandrīz visas programmas paredz attīstīt tādas īpašības kā mērķtiecība, drosme, 

izpalīdzīgums un iejūtīgums, kā arī tādas būtiskas prasmes kā kritiskā domāšana, 
lēmumu pieņemšana, atbildība; 

� gandrīz visas programmas ir veidotas tā, lai tās viegli varētu integrēt dažādos 
mācību priekšmetos. 

Vērā ņemams ir fakts, ka nevienā valstī nedomā no šīm olimpiskās izglītības 
programmām atteikties. Gluži otrādi – tiek meklētas arvien jaunas iespējas to uzlabošanai un 
popularizēšanai. 
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Latvijā olimpisms savā īsajā attīstības un veidošanās ceļā ir sastapies ar tām pašām 
problēmām kā jebkurā citā valstī. Vienīgā atšķirība ir tā, ka mums, kā jaunai valstij, bija jāpāriet 
no centralizētas vadības sistēmas, no monopola vadības izglītībā un sportā uz decentralizētu 
vadības sistēmu, kurā vadlīnijas nenosaka politiskā valsts vara. 18 patstāvības gadi ir reformu 
laiks ne tikai izglītībā un kultūrā, bet arī sportā. Laiks, kad izglītībai, tai skaitā arī sportā ir 
jāpāriet uz humāno pedagoģiju, kuras centrā ir skolēns, bet sporta izglītībā – sportists. Gan 
skolēns, gan sportists jāizglīto olimpismā. Reformas gan sportā, gan izglītībā risinās grūti, jo šo 
procesu ietekmē bieži mainīgo valdību daudzskaldnīgais raksturs, valsts sociālekonomiskā 
sistēma, valdības politikas attieksmes maiņa pret sportu un izglītību kopumā. Jaunā izglītības 
sistēma ir par humānu pieeju katram bērnam, lai mācoties viņš gūtu prieku no tā ko dara. Šīs 
sistēmas mērķis - veicināt bērnu un jaunieti izteikt sevi, palīdzot atrast savu sporta veidu un radot 
iespēju pilnveidot savus dotumus, spējas un prasmes. 

  Olimpiskās izglītības pasākumi Latvijā  izpētīti un pētījuma rezultāti apskatīti A. Gulbes 
izstrādātajā metodiskajā materiālā „Olimpiskā izglītība Latvijā”[7-18;39;44;75;81;83;90;92-
97;135-137;152;189;192;225]. Kopš olimpiskās izglītības pirmsākumiem Latvijā šajā jomā ir 
paveikts ievērojams darbs. Dažādie olimpiskās izglītības pasākumi kļūst arvien populārāki. Ir 
izveidojušās jaukas tradīcijas un jaunieši arvien aktīvāk iesaistās pasākumos ar olimpisko 
tematiku. Lai nepārtraukti uzturētu saikni ar jaunatni šajā darbā, jāiesaista jauni aktīvisti un 
interesenti, jāgatavo jauni organizatori un olimpiskās izglītības projektu vadītāji. Lai veicinātu 
interesi par olimpisko kustību, pētnieciska rakstura pasākumos aizvien vairāk jāiesaista skolu 
jaunatne, jāorganizē tikšanās ar olimpiešiem. 

Latvijas Republikas Izglītības likumā ir noteikts, ka izglītība ir mērķtiecīgs personības 
attīstības process un rezultāts[69]. Izglītības sistēma ir balstīta uz humānisma, demokrātisma, 
individualizācijas, radošas darbības, tikumiskuma, profesionalitātes, zinātniskuma, 
sistemātiskuma un mūsdienīguma principa. Izglītības sistēmas mērķis ir nodrošināt katram 
Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu 
un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli[68;69]. 

Sākot ar 1993./1994.mācību gadu, Latvijā tika ieviests vienots vidējās izglītības standarts, 
bet tā prasības katrā mācību priekšmetā pilnībā stājās spēkā atsevišķi. Izglītības programmu 
Latvijā veido obligātie un izvēles priekšmeti. Sports ietilpst obligāto mācību priekšmetu blokā, 
tātad tas jāapgūst pilnīgi visiem skolēniem. Pamatizglītības standarts sportā nosaka mācību 
priekšmeta mērķi, uzdevumus, obligāto saturu, pamatprasības mācību priekšmeta apguvei, 
beidzot 3., 6. un 9. klasi, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos 
paņēmienus. Standarts veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standarta prasībām. 
Pamatizglītības standarts sportā uzskatāms par pamatu mācību programmu, mācību literatūras un 
pārbaudes darbu veidošanai[124]. 

Sportā, tāpat kā visos pārējos mācību priekšmetos, veicot specifiskos uzdevumus, 
vienlaicīgi jāattīsta skolēnu radošās, analītiski kritiskās, sadarbības prasmes, jāmāca, kā atrast 
atbilstošu sporta informāciju dažādos literatūras avotos, kā strādāt ar mācību literatūru, kā 
novērtēt sevi un savus biedrus. Skolēniem jāmāca apgūt nepieciešamās prasmes gan patstāvīgi, 
gan sadarbojoties [124]. Mācību priekšmeta mērķis – pilnveidot zināšanas un izpratni par 
veselīga dzīvesveida vērtību, sistemātisku fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un 
nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstot 
fiziskās spējas. Mācību priekšmeta uzdevumi ir : 

• paplašināt izglītojamā zināšanas un izpratni par fizisko vingrinājumu nozīmi cilvēka 
veselības nostiprināšanā un saglabāšanā; 
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• sekmēt daudzveidīgu fizisko vingrinājumu apguvi, sporta veidu prasmes, drošības un 
uzvedības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās un pasākumos; 

• sekmēt fizisko spēju attīstību un izglītojamā vēlmi sistemātiski nodarboties ar 
fiziskajām aktivitātēm; 

• sekmēt fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē [125]. 
Starp mācību uzdevumiem nozīmīga vieta atvēlēta godīgas spēles veicināšanai. Šis 

princips ir Eiropas Padomes ministru komitejas izstrādātā sporta ētikas kodeksa pamatā, kas 
pieņemts 1992.gada 24. septembrī. Godīga spēle – tas ir daudz vairāk nekā vienkārša likumu 
ievērošana. Tā ietver savstarpēju cieņu, sportiskā gara jēdzienus. Sporta ētikas kodeksā  akcentēta 
doma, ka galvenais ir godīga spēle bērnu un jauniešu vidū, kas nākotnē būs pieredzējuši sportisti 
vai pat sporta zvaigznes [172]. Katra pedagoga pienākums ir ievērot pašam un veicināt savos 
audzēkņos šādu sportisko garu, jo tikai ar personīgo piemēru var panākt vēlamo rezultātu. Katram 
pedagogam ir tiesības organizēt mācību procesu patstāvīgi, t.i., strādāt pēc paša veidotām 
programmām, pēc saviem ieskatiem, izvēloties standartā paredzētajam saturam nepieciešamo 
apguves laiku. Tajā pašā laikā pedagogs ir atbildīgs par to, lai skolēnam būtu nodrošināta iespēja 
iegūt valsts standartam atbilstošu izglītību. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām 
programmām ir rekomendējošs raksturs [188]. 

Praktiskajā darbā skolā skolotājam ir jātop par sava priekšmeta programmu autoru, viņam 
jāprot izvēlēties konkrētiem apstākļiem adekvātus līdzekļus, metodes un paņēmienus. Skolotājs ir 
atbildīgs, lai skolēni, beidzot attiecīgo izglītības posmu, apgūtu standartā iekļautās zināšanas, 
prasmes un iemaņas. 

Tomēr šodienas situācijā pārmaiņas izglītībā un mācību procesā ir pretrunīgas. Visas 
pārmaiņas izglītības jautājumos joprojām tiek ieviestas virzienā no sistēmas virsotnes uz leju – uz 
skolu, skolotājiem, jo  trūkst aktīvas visaptverošas pedagogu ietekmes, kas palīdzētu saistīt jaunas 
idejas ar realitāti, tās savstarpēji bagātinot. Ne vienmēr skolas un skolotāji ir gatavi tai 
patstāvībai, kas tiek dota. Galvenie balsta vārdi mācību procesa izveidē ir skolotāja profesionālās 
kompetences pilnveidošana un skolas attīstība[193]. 

Lai izglītības pārveides process būtu reālāks un visaptverošāks, pirmkārt, ir jārada iespēja 
katram skolotājam līdzatbildīgi piedalīties izglītības sistēmas pārveides procesā, iesaistoties 
diskusijās, piedaloties savas skolas attīstībā. Otrkārt, skolotājam jākļūst brīvai, elastīgai, 
demokrātiskai, radošai personībai, kas spējīga mainīties pati un rosināt, radīt pārmaiņas. 

Mūsdienu vērtēšanas sistēmas pamatā sportā ir pozitīvo sasniegumu summēšana par 
iegūtajām zināšanām, prasmēm, attieksmi un savas personīgās attīstības dinamiku. Savācot 
noteiktu punktu skaitu par atsevišķām mācību priekšmeta sadaļām, semestra beigās skolēns tiek 
novērtēts ar ballēm, apliecinot kopējo attīstību 10 ballu lietošanas skalai. Vērtējums 10 ballu 
skalā dod iespēju analizēt skolēna garīgās darbības pakāpi un aktivitāti, kā arī ietver citu 
mācīšanas un mācīšanās komponentus, t.i.: 

• mācību satura apguves apjomu, kvalitāti un līmeni; 
• informācijas ieguvi, iniciatīvu un mācību patstāvību; 
• emocionālo attieksmi pret mācību vielu, sevi un apkārtējo pasauli; 
• sadarbības un komunikatīvās prasmes u.c.[124]. 

Vērtēšana 10 ballu sistēmā dod iespēju arī fiziski vājāk sagatavotiem skolēniem saņemt 
augstāku atzīmi, ja viņi labi apguvuši attiecīgajā klasē paredzēto atsevišķo sporta veidu 
elementus, tehnisko izpildījumu, zina sacensību noteikumus, kā arī, ja ir pozitīva attieksme pret 
sporta stundām. Šī principa būtība balstās uz kopīgo zināšanu, prasmju, fiziskās sagatavotības un 
attieksmju vērtēšanas kritēriju izstrādi. 
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Kā norāda pedagoģes I.Maslo un I.Tiļļa, mūsdienu skolotājs – tas ir skolotājs, kas 
pārvalda mācību tehnoloģijas, personīgi novērtē mācību līdzekļus, atrod savu pieeju konkrētā 
priekšmeta mācīšanai, ir personīgi atbildīgs par gala rezultātu un skolēnu sagatavošanu 
patstāvīgai alternatīvo tehnoloģiju izvēlei. Galvenie pedagoģiskie un psiholoģiskie nosacījumi 
bērna darbībai mācību vidē ir izvēles brīvība, pietiekami daudz laika, emocionāla attieksme pret 
darbību, aktivitāti mācību vidē [114]. 

Tātad skolēniem jābūt radošiem, spējīgiem organizēt un vadīt savus vienaudžus, tāpēc, 
jāsagatavo radoši pedagogi, kas ievirzītu, iedrošinātu skolēnus. Izglītošanās procesā skolotājs un 
skolēni eksperimentē, risina dažādus apguves uzdevumus, meklē informāciju, pārsteidz sevi un 
citus. Tādai izglītojošai videi ir daudz dimensiju atgriezeniskā saite. Šīs prasmes palīdz attīstīt un 
pilnveidot olimpiskās izglītības jautājumi, kas rosina diskutēt, analizēt un izvērtēt. 

2003./2004.ak.gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā tika ieviests studiju kurss 
„Olimpiskā izglītība”. Studiju kurss paredzēts 1. studiju gada studentiem. Tas aptver būtiskākās 
pamatnostādnes : 

- antīkās Olimpiskās spēles; 
- olimpiskā simbolika; 
- mūsdienu olimpiskās kustības rašanās priekšnoteikumus un tās attīstības 

likumsakarības pasaulē un Latvijā; 
- mūsdienu sporta problēmas, izcilākos sportistus. 

Studiju kursa mērķis ir: 
• veicināt un sekmēt studentu izziņas procesu veidošanos un attīstību; 
• veicināt aktīvu dzīves pieeju vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanā un 

analīzē. 
Studiju kursa uzdevumi : 

Apgūt  zināšanas, prasmes un iemaņas un mācēt tās interpretēt par tematiem: 
• olimpiskās kustības veidošanās, attīstība, problēmas, tās vēsturiskie pārstāvji 

pasaulē  un Latvijā- Pjērs de Kubertēns, Demetrius Vikelas, Jānis Dikmanis 
u.c; 

• LOK pirmsākumi, atjaunošanās nozīme;  
• Latvijas sportistu starti pasaulē. 

Studiju kurss ir saistīts ar studiju kursiem: Sporta vēsture; Vispārīgā pedagoģija; Ētika; 
Pedagoģiskās domas attīstība Latvijā; Filozofija; Runas un uzvedības kultūra un praktisko 
katedru studiju kursiem. 

 Kā zināšanu, prasmju un iemaņu apguves formas tiek izmantotas : 
-     lekcijas; 
- mācību diskusijas; 
- semināri; 
-  kooperatīvās mācīšanās metodes; 
- projektu izveide; 
- individuālais darbs docētāja klātbūtnē. 

Studiju kursa Olimpiskā izglītība programma veicina un sekmē studentu izziņas procesu 
veidošanos un attīstību, kā arī  aktīvu dzīves pieeju vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanā 
un analīzē. Kursa saturs sniedz ne tikai zināšanas, bet sekmē arī domāšanas attīstību. Dažādie 
interaktīvie uzdevumi ne tikai nostiprina zināšanas, prasmes un iemaņas, bet arī veicina 
analītiskās domāšanas attīstību, rada iespēju apgūt pedagoģiskās iemaņas, vadot nodarbības 
saviem grupas biedriem. 
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Lai varētu realizēt zinātniskā darba pirmo uzdevumu - izvērtēt pasaules un Latvijas 

olimpiskās izglītības pieredzi, svarīgi noskaidrot olimpiskās izglītošanas apguves rezultātus arī 
augstskolā, tika veikts konstatējošais eksperiments. 

Eksperimentam nepieciešamo datu iegūšanai tika izmantotas šādas metodes : 
• pedagoģiskā novērošana ( lietišķie pieraksti); 
• aptaujas metodes ( anketēšana un testēšana); 
• iegūto rezultātu analīze un salīdzināšana. 

Pētījuma bāze : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Pētījumā piedalījās 168 dienas 
nodaļas 1. studiju gada studenti. 

Ar testa palīdzību tika veikta studentu zināšanu pārbaude ( sk.5 piel.), jautājumus sadalot 
4 blokos. Pirmajā blokā ietvertie jautājumi satur faktopēdiskus datus, ar šiem jautājumiem 
studenti saskārās vidusskolas kursā, gatavojoties teorētiskajai ieskaitei sportā. Otrajā blokā – 
jautājumi par olimpisko kustību, kurus var atrast pamatliteratūrā ( mācību literatūrā ) un ņemot 
vērā, ka studiju kursa  Olimpiskā izglītība apguve notiek 1. semestrī, kā arī to, ka pārsvarā visi 
dienas nodaļas studenti iestājušies LSPA uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, atbildes uz šiem 
jautājumiem viņiem varētu būt zināmas no vidusskolas kursa. Trešajā blokā – jautājumi, uz 
kuriem atbildes var atrast papildliteratūrā. Atbildes uz šiem jautājumiem parāda studentu interesi 
par olimpisko kustību un sportu vispār. Ceturtais bloks satur jautājumus, kas ļauj spriest par 
studentu analītiskajām zināšanām, prasmi motivēt savu viedokli. 

Pēc studentu zināšanu pārbaudes tika izveidotas divas grupas: eksperimentālā ( 87 
studenti – 38 sievietes, 49 vīrieši) un kontroles grupa ( 81students – 37 sievietes, 44 vīrieši). 
Salīdzinot abu grupu zināšanas, redzams ( sk.2.att.), ka abas grupas ir līdzīgas. Kontroles grupā 
augstas zināšanas 6% studentu, bet eksperimentālajā grupā 5% studentu, vājas zināšanas 
kontroles grupā ir 12%, eksperimentālajā grupā 17 % studentu. Arī vidēju un pietiekamu 
zināšanu vērtējums abās grupās ir līdzīgs. 

Kontroles grupa strādāja pēc studiju plāna, pamatā izmantojot mācību metodisko 
materiālu - mācību grāmatu R.Jansone, A. Gulbe „Materiāli par sporta vēsturi un olimpisko 
izglītību” [71]. Grāmatā apkopots adaptēts literatūras materiāls, kā arī dažādu vēstures speciālistu 
pētījumi par sporta vēstures jautājumiem. Katrā temata saturā iekļauti oriģināli patstāvīgie un 
ieskaites uzdevumi, kurus var izmantot sporta vēstures un olimpiskās izglītības nodarbībās 
patstāvīgi vai docētāju klātbūtnē. Uzdevumi veidoti atbilstoši sporta vēstures un olimpiskās 
izglītības akreditētā studiju kursa prasībām. Grāmatas materiāls un uzdevumi veidoti ar mērķi ne 
tikai sniegt zināšanas par sporta vēstures un olimpiskās izglītības jautājumiem, bet arī lai 
veicinātu un sekmētu studentu izziņas procesu veidošanos un attīstību, aktivizētu pieeju 
vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanai un analīzei. Uzdevumi veidoti ne tikai studentu 
zināšanu un prasmju pārbaudei un radošās domāšanas attīstībai, bet arī kā paraugs studentiem, 
jaunu radošu uzdevumu veidošanai analītiskās domāšanas attīstībai. 

Eksperimentālajā grupā lielāks uzsvars tika likts uz interaktīvo metožu lietošanu ar mērķi 
sniegt ne tikai zināšanas, bet gan apgūt prasmi lietot dažādas metodes, kā arī veidot saikni ar 
citiem mācību priekšmetiem gan skolā, gan augstskolā. Visa studiju kursa laikā studentiem tika 
piedāvātas izziņas interesi veicinošas mācību metodes – darbs mazās grupās, prāta vētra, 
diskusija, mācību ekskursija, spēles, projekts, pētījumi. Katrreiz pirms darba tika formulēti 
uzdevumi un paskaidrots darba veikšanas mērķis, nodarbības beigās tika apspriesti iegūtie 
rezultāti. Studenti izvirzīja savas teorijas, apsprieda, noliedza, diskutēja, minēja piemērus. 



 87 

Dažādu viedokļu salīdzināšana tika organizēta, lai veicinātu zināšanu apguvi, veidotu sadarbības 
prasmes, sekmētu radošo darbību. 

Pēc studiju kursa apguves tika veikta atkārtota studentu zināšanu pārbaude ar testa 
palīdzību. Pirmajā blokā iekļautie jautājumi parāda, ka apgūtas virspusējas zināšanas. Otrā bloka 
jautājumi prasa dziļāku izpratni un parāda, ka visumā apgūtas mācību programmas prasības. 
Trešā bloka jautājumi parāda, ka pilnībā apgūtas programmas prasības, taču reizēm trūkst 
dziļākas izpratnes un prasmes zināšanas patstāvīgi izmantot nestandarta situācijās. Ceturtā bloka 
jautājumi liecina par dziļu izpratni, orientēšanos papildliteratūrā, prasmi to analizēt. 

Pēc studiju kursa apguves studenti atkārtoti novērtēja, kā mainījusies viņu interese, 
vajadzības, prasmes un spējas (sk.6.piel.). 

Eksperimentā iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, attieksmi un radošo darbību 
nosakot, tika izmantoti pārbaudes darbi. Pārbaudes darbā zināšanu līmenis tika vērtēts pēc punktu 
sistēmas (maksimālais punktu skaits 30). Salīdzinot testa rezultātus pirms un pēc studiju kursa 
apguves, tika noteikta zināšanu attīstības dinamika gan kontroles, gan eksperimentālajā grupā ( 
sk.2.att.). Zināšanu dinamika ir acīmredzama abās grupās, pietiekamu zināšanu izaugsme abās 
grupā ir vienāda- 41%, taču augstas zināšanas studiju kursā Olimpiskā izglītība uzrādīja 44% 
eksperimentālās grupas studentu, kontroles grupā tikai 17 %. Tāpat 2% kontroles grupas studentu 
zināšanas ir vājas, eksperimentālajā grupā studentu ar vājām zināšanām nav. Tas liecina, ka, 
izmantojot dažādus didaktiskos paņēmienus, tos variējot, rosinot studentus darboties pašiem, arī 
zināšanas pieaug, līdz ar to nostiprinās prasme lietot tās praksē. 
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2.att. Eksperimentālās un kontroles grupas studentu zināšanu dinamika  

studiju kursā Olimpiskā izglītība(%) 
  

 
Salīdzinot abu grupu studentu aptaujas rezultātus pēc pedagoģiskā eksperimenta, redzams 

(sk.3.att.), ka studiju kursa apguves, laikā eksperimentālajā grupā strādājot ar interaktīvām 
metodēm izdevās ieinteresēt studentus darboties ar dažādām metodēm un paaugstināt viņu 
interesi par olimpisko kustību. Kontroles grupā pēc studiju kursa apguves interese par olimpisko 
izglītību paaugstinājās 54 % studentu, savukārt eksperimentālajā grupā - 82 %, tas liecina, ka 
interaktīvie paņēmieni, studentu darbošanās kopā grupu darbā, veicot kopīgas mācību 
ekskursijas, rada interesi. 
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3. att.  Kontroles un eksperimentālās grupas 
studentu intereses dinamika studiju kursā Olimpiskā izglītība (%) 

 
Intereses paaugstināšanās veicina  priekšnosacījumus, ka, strādājot ar interesantām 

metodēm, paliks atmiņā un studenti  būs gatavi šīs metodes pielietot gan pedagoģiskajā praksē, 
gan strādājot par pedagogiem ikdienā. Arī novērojumi parāda, ka izmantojot mācību procesā 
tradicionālās mācību metodes, studenti baidās no kļūdām, nelabprāt realizē savas idejas (īpaši 
pirmajā studiju gadā), cenšas ”pieturēties” pie vispārējiem standartiem, nav radoši, taču lietojot 
interaktīvās mācību metodes, studenti kļūst drošāki, atvērtāki, nebaidās radīt ko jaunu 
mijiedarbībā.  

Studiju kursa Olimpiskā izglītība viens no uzdevumiem ir ne tikai attīstīt komunikācijas 
spējas, prasmi strādāt komandā, attīstīt paškontroli, pašdisciplīnu un prasmi pārvarēt grūtības, 
spēju pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, aizstāvēt savu viedokli, attīstīt spēju pielāgoties 
mainīgiem apstākļiem, prasmi organizēt citus darbam, bet arī parādīt , kā veidot šīs prasmes, t.i. , 
lai viņi būdami pedagogi, varētu veiksmīgi veidot šīs prasmes gan savā kolektīvā, gan mācīt 
saviem audzēkņiem. 

Aptaujājot studentus pēc eksperimenta var redzēt (sk.4.att.), ka eksperimentālajā grupā 
pēc studiju kursa programmas realizācijas sadarbības prasmes ir būtiski paaugstinājušās 91 % 
studentu, savukārt kontroles grupā tikai 41 % respondentu atzīmēja, ka viņu sadarbības prasmes 
pēc studiju kursa ir paaugstinājušās, bet 4 %, ka pazeminājušās. Jāatzīmē, ka studiju kurss 
Olimpiskā izglītība norit LSPA ir 1.semestrī, kad studenti vēl nav iepazinuši savus kursa biedrus, 
un, darbojoties ar interaktīvajām metodēm, diskusijās, projektos, grupu darbā studenti iepazīst 
labāk savus grupas biedrus, kas nav mazsvarīgi. Eksperimenta rezultāti pierāda, ka lielākoties 
sadarbības prasmes paaugstinās, strādājot ar interaktīvajām metodēm. 
 



 89 

43

91

53

9

4

Eksperimentālā
grupa

Kontroles grupa
Paaugstinājās

Nemainījās

Pazeminājās

 
4. att. Kontroles un eksperimentālās grupas 

studentu sadarbības prasmju dinamika studiju kursā Olimpiskā izglītība (%) 
  
 

Lai veiksmīgi noritētu studiju process, svarīgi noskaidrot studentu darbaspējas, tāpēc 
pirms eksperimenta studenti novērtēja savas darbaspējas, bet pēc eksperimenta noteica to 
izmaiņas. Studentu darbaspējas pēc studiju kursa eksperimentālajā grupā ir paaugstinājušās par 
88 % ( sk.5.att.), tas norāda, ka izmantotā metodika ir bijusi efektīva un studentiem patika. 
Kontroles grupā 50 % studentu darbaspējas ir paaugstinājušās, bet otrai pusei palikušas 
nemainīgas. Bez šaubām, jebkuram pedagogam ir patīkami strādāt ar motivētiem un 
darbspējīgiem studentiem. Protams, spējas atklājas un attīstās zināšanu, prasmju un iemaņu 
apgūšanas procesā. Spēju attīstībā liela nozīme ir dzīves apstākļiem, mācību saturam un 
metodēm, audzināšanai un paša cilvēka pieredzei. Pēc humānās teorijas pamatlicēja K.Rodžersa 
domām, pedagoģiskā mijiedarbība neparedz pedagoga vadību un audzēkņu pakļaušanos. 
Pedagogs pilnībā pieņem audzēkni un cenšas saprast, ko viņš var un ko ne. Tāpat ne vienmēr 
iespējams motivēt audzēkni, bet var noorganizēt apstākļus, kas palielinās iespēju, ka mācīšanās 
motivācija kļūs spēcīgāka. Tāpēc pedagogam augstskolā, strādājot ar topošajiem pedagogiem, 
jācenšas izmantot visdažādākos didaktiskos paņēmienus, kas veicina pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveidi. 
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Eksperimenta gaitā studenti tika iepazīstināti  gan ar studiju kursa apguves sasniegumu 

vērtēšanas kritērijiem, gan arī kā arī paši veica sava padarītā darba un iegūto prasmju 
pašvērtējumu. Mūsdienu pedagoģiskās tendences prasa īpašu uzmanību pievērst pašvērtēšanas 
iemaņu attīstīšanai. Vērtējums regulē izziņas procesu, gan attieksmi, gan uzvedību. Vērtējumā 
atspoguļojas zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitāte. Vērtējums izraisa jaunas vērtējuma formas – 
pašvērtējuma rašanos. Krievu psihologs V.Kruteckis apgalvo, ka pašvērtējumam, tā objektivitātei 
vai subjektivitātei ir būtiska nozīme personības veidošanās procesā. Pēc autora domām, ir svarīgi 
salīdzināt to, ko cilvēks saskata sevī, ar to, kam viņa izpratnē ir vērtība un nozīme. V.Kruteckis 
akcentē, ka personība sevi patstāvīgi pārbauda ar savdabīgu tikumības etalonu un koriģē savu 
uzvedību atkarībā no pārbaudes rezultātiem[84].  

2006./2007.ak. gadā pēc studiju kursa Olimpiskā izglītība apguves tika veikta studiju 
kursa un docētāja vērtēšana ar SVID analīzi, piedaloties 131 dienas nodaļas 1.studiju gada 
studentam. SVID analīze palīdzēja izvērtēt studiju procesā izmantotās metodikas stiprās un vājās 
puses, neizmantotās iespējas un šķēršļus. Izvērtējot studiju kursa stiprās puses, var atzīmēt, ka 
paaugstinājusies : 

• interese par olimpisko kustību; 
• prasme meklēt informāciju; 
• darba prezentācijas prasme; 
• nodarbības kvalitāte Latvijas Sporta muzejā;  
• zināšanas par Latvijas olimpiešiem. 

Studiju kursa vājās puses (trūkumi) ir : 
• nepietiekamais studiju kursa apjoms. 

Docētāja attieksme pret studentu ir: 
• pozitīva; 
• pretimnākoša; 
• saprotoša; 
• objektīva. 

Priekšlikumi studiju kursa pilnveidei atklāj, ka nepieciešams: 
• lielāks nodarbību skaits; 
• vairāk grupu darbu; 
• nodarbības kopā ar olimpiešiem; 
• vairāk iespēju prezentācijām. 

SVID analīze parāda, ka studenti ir motivēti un ieinteresēti studiju kursā Olimpiskā 
izglītība aktīvi darboties, bet par būtiski šķērsli kursa apguvei minēts – ierobežotais nodarbību 
skaits. Lielais informācijas apjoms īsajā laika posmā ierobežo pilnībā nostiprināt zināšanas. 
Studenti augstu novērtē iespēju uzstāties, prezentēt sava darba rezultātus, kā arī grupu darbu. 
Diemžēl ierobežotais nodarbību un lielais studentu skaits neļauj organizēt vairāk grupu darbu, 
diskusijas ar olimpiešiem, liedz iespējas visiem izteikt savu viedokli. 

SVID analīze parādīja, ka jaunie sporta pedagogi jāsagatavo ne tikai par zinošiem 
speciālistiem, kas savā mācību priekšmetā sniegt zināšanas par olimpisko kustību, bet arī spēj būt 
par padomdevējiem pārējo mācību priekšmetu skolotājiem, iekļaujot didaktiskos paņēmienus un 
attiecinot tos uz konkrētiem tematiem, tā pilnveidojot topošo sporta speciālistu profesionālo 
kompetenci, kā šo izglītošanos veikt darbā ar bērniem. 
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Kopsavilkums 
 
1. Pasaules valstu olimpiskās izglītības pieredzes analīze atklāja, ka lielākā daļa 

programmu ir veidotas bērniem un jauniešiem, kas paredz attīstīt tādas īpašības kā mērķtiecība, 
drosme, izpalīdzīgums un iejūtīgums, kā arī tādas būtiskas prasmes kā kritiski domāt, pieņemt 
lēmumus, uzņemties atbildību. Programmas nepārtraukti tiek uzlabotas un popularizētas. 

2. Latvijā olimpiskās kustības popularizēšanā darbojas vairākas organizācijas : Latvijas 
Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā akadēmija, Latvijas Olimpiešu klubs, Olimpisko 
sacensību aģentūra, projekts „Pēdas” u.c., kuras rīko dažādus pasākumus, olimpiskajā kustībā 
iesaistot ikvienu darboties gribētāju. Ir izveidojušās jaukas tradīcijas, olimpiskās izglītības 
pasākumi kļūst arvien populārāki un jaunieši arvien aktīvāk tajos iesaistās. 

3. 2006./2007.ak.gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā studiju kursā Olimpiskā 
izglītība organizētā konstatējošā eksperimenta rezultāti atklāj, ka, izmantojot interaktīvās 
metodes:  

• tiek sekmēta studentu izziņas procesu veidošanās un attīstība; 
• pilnveidojas studentu sadarbības prasmes; 
• paaugstinās motivācija un interese; 
• tiek veicināta aktīva dzīves pieeja vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanā. 

4. SVID analīze parādīja, ka jaunie sporta pedagogi jāsagatavo ne tikai par zinošiem 
speciālistiem, kas savā mācību priekšmetā sniegt zināšanas par olimpisko kustību, bet arī spēj būt 
par padomdevējiem pārējo mācību priekšmetu skolotājiem, iekļaujot didaktiskos paņēmienus un 
attiecinot tos uz konkrētiem tematiem, tā pilnveidojot topošo sporta speciālistu profesionālo 
kompetenci, kā šo izglītošanos veikt darbā ar bērniem. 
 
 

4. 2. Sporta pedagoga profesionālās kompetences pilnveides modeļa izveide 
 studiju kursā „Olimpisk ā izglītība” 

 
 20. gadsimta otrās puses notikumi Eiropā ir radījuši radikālas pārmaiņas ekonomikā un 
sociālajā jomā. Pārmaiņu pamatā ir globalizācija un tās izpausmes kultūrā, politikā, ekonomikā 
un apkārtējā vidē. Zinātniskais un tehnoloģiskais progress, īpaši komunikāciju tehnoloģiju 
nozarē, ir veicinājis starptautisko integrāciju un sadarbību un arī palielinājis starptautisko 
konkurenci. Lai ātri reaģētu uz jaunās kārtības izaicinājumiem, tai pašā laikā aizsargājot un 
uzlabojot savus sociālekonomiskos standartus, Eiropas valstis ir atzinušas zināšanas par vērtīgāko 
resursu ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Visa veida zināšanu radīšana, izplatība un lietošana 
ir instruments ekonomikas un kultūras uzplaukuma veicināšanai. Zināšanas atzīst par personīgās 
un profesionālās izaugsmes dzinējspēku. Kad cilvēki iegūst zināšanas, apgūst prasmes un 
pārveido tās kompetencē mērķtiecīgi lietot, viņi ne tikai veicina ekonomikas un tehnoloģijas 
progresu, bet arī gūst lielu personīgu gandarījumu un labklājību. 

Augstskolas demokratizācija ir cieši saistīta ar pedagoģiskā procesa harmonizāciju, kas 
izpaužas kā uzskatu un rīcības sistēma, kurai raksturīga iejūtība, savstarpējo attiecību cieņa un 
sapratne, godīgums un taisnīgums katra studenta darbības analīzē un vērtējumā. 

Šodien izglītībai efektīvi un plašā mērogā jānodod aizvien lielāks apjoms tādu zināšanu, 
kas nemitīgi attīstās, kā arī prasmes, kas piemērotas civilizācijai, ko vada zināšanas, jo tas ir 
pamats iemaņām, kas nepieciešamas ikdienā. Tajā pašā laikā tai jādod un jāiezīmē tādi pieturas 
punkti, kas, no vienas puses, ļautu cilvēkiem nenoslīgt informācijas plūsmās un, no otras puses, 
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turētu redzeslokā cilvēku un sabiedrības attīstību. Izglītībai reizē jānodrošina orientieri 
sarežģītajai pasaulei, kas nemitīgi mainās. 

  UNESCO ekspertu izvirzītie četri balsti izglītībā 21. gadsimtam nosaka, ka: 
• mācīties zināt nozīmē apgūt vispārīgās prasmes un veidot pašmotivāciju mācībām; 
• mācīties darīt ir uzdevums, kas saistīts ar profesionālo sagatavotību. Jābūt kompetentam 

gandrīz visās dzīves jomās; 
• mācīties dzīvot kopā, sadzīvot ar citiem ir svarīgi apgūt gan personīgo attiecību 

veidošanai, gan demokrātijas attīstībai valstī; 
• mācīties būt pašam nozīmē pilnveidoties kā personībai, gan fiziskajā, gan garīgajā jomā 

[109]. 
    Personības pašattīstības idejas dažādās valstīs risinātas atšķirīgi, tomēr ir 

izkristalizējusies kopīga doma, ka audzināšanas mērķis ir veicināt personības pašattīstības  
integrāciju sabiedrībā, kultūrā un dabā. 

        Augstskolu pedagogiem šodien izvirzīts uzdevums sekmēt studentu atraisīšanos un 
pašattīstību. Viens no personības pašattīstības rosinātājiem ir vērtējums. Tas regulē gan studentu 
izziņas procesu, gan attieksmi un uzvedību. 

      Olimpiskās izglītības uzdevums ir sekmēt intelektuāla, kompetenta sporta pedagoga 
sagatavošanu,  veidot un attīstīt  galvenās trīs zināšanu grupas, kas ietver jautājumus par : 

1) humānisma un sporta sociāli kultūrisko potenciālu,  

2) iepriekšminētā potenciāla pozitīvo iedarbību uz cilvēka morāles vērtībām, estētiku, 
komunikatīvo un ekoloģisko izglītību,  

3) par olimpiskajām spēlēm, olimpisko izglītību, tās vēsturi, mērķiem un 
uzdevumiem. 

Sporta pedagoga sagatavošanā jānodrošina pozitīva un atbilstošu saskarsme audzēkņu 
zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, tāpēc studiju kursa Olimpiskā izglītība 
uzdevums ir veidot prasmes: 

• iegūt, analizēt un atlasīt informāciju, izmantot to; 

• izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekļus ( saturu, metodes, formas u.c); 

• izvēlēties mācību metodiskos materiālus; 

• organizēt mācību vidi; 

• strādāt komandā; 

• motivēt un vadīt audzēkņu darbu; 

• savu un respektēt citu viedokli; 

• pilnveidot savu profesionālo meistarību; 

• prasmi izstrādāt radošus projektus, veikt pētniecisko darbību; 

• prasmi attīstīt audzēkņu pašnovērtēšanas prasmes; 

• prasmi izmantot dažādus mācību un audzināšanas līdzekļus; 

• prasmi noteikt un risināt problēmsituācijas; 

• spēju radoši organizēt mācību darbu. 



 93 

 Olimpiskās izglītības uzdevums ir ne tikai izveidot un attīstīt jaunatni, bet arī noteikt viņu 
interešu un vajadzību orientāciju. Attīstīt jauniešu vidū pozitīvu pieeju sportam, lai gūtu 
gandarījumu par godīgi sasniegtiem rezultātiem, nevis kā iespēju izpaust agresiju, vardarbību vai 
primitīvu spēku. Sportam nav jākalpo kā iespējai nopelnīt naudu, iegūt slavu vai izcīnīt uzvaru 
pār kādu valsti vai nāciju. Sportam jābūt iespējai izteikt humānu attieksmi pret līdzcilvēkiem, 
pārbaudīt savus fiziskos un garīgos sasniegumus, veidot vēlēšanos piedalīties sporta aktivitātēs, 
lietot šīs zināšanas, lai ne tikai pierādītu dažādas fiziskās prasmes, bet arī radītu ap sevi draudzīgu 
vidi, realizējot gan fiziskās, gan garīgās spējas. Sportam jārada interese par olimpiskajām spēlēm 
un olimpisko kustību, jāmotivē jaunieši piedalīties olimpiskajās spēlēs un demonstrēt godīgāku, 
bruņnieciskāku spēli, par vadošajām izvēloties olimpisma idejas. Sportam jārada interese 
piedalīties olimpiskajā kustībā, izskaidrot un popularizēt olimpiskās idejas.Ar olimpiskās 
izglītības palīdzību jauniešu vidū jākultivē un jāattīsta spēja darboties, māca organizēt sporta 
nodarbības tā, lai netiktu bojāta veselība un rezultāts būtu harmonisks, attīstot gan cilvēka 
garīgās, gan fiziskās spējas, jāveido ieradums vienmēr cīnīties godīgi. Jāspēj saskatīt un izjust 
skaisto un citas estētiskas vērtības, jāattīsta saskarsmes prasme un spēja uzklausīt citus sportistus, 
žurnālistus, skatītājus. Jāieaudzina pienākums izskaidrot un propagandēt olimpismu. 

 Sporta pamatizglītības standartā noteikts mācību priekšmeta mērķis – nostiprināt un 
uzlabot izglītojamo veselību, sekmēt zināšanu apguvi, attīstot fiziskās spējas un pamatprasmes 
sistemātiskās fiziskās aktivitātēs, un uzdevumi : 

• nodarboties ar fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim, nostiprinot 
un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo 
attīstību; 

• sekmēt izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu 
savstarpējo mijiedarbību; 

• sekmēt izpratni par uzvedības un drošības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās un 
dažādu fizisko aktivitāšu pasākumos; 

• apgūt rotaļu un dažādu sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmes; 
• apgūt un pilnveidot patstāvīgā darba un sadarbības prasmes; 
• veicināt interesi par sportu, pozitīvu un aktīvu attieksmi pret nozīmīgiem sporta 

notikumiem savā reģionā, Latvijā , Eiropā un pasaulē [124]. 
Tāpat vispārējās vidējās izglītības standartā Sports un Izglītības satura un eksaminācijas 

centra izstrādātajā Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta Sports programmas paraugā 
noteikts mērķis - pilnveidot zināšanas un izpratni par veselīga dzīvesveida vērtību, sistemātisku 
fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties 
daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē un attīstot fiziskās spējas.  

Mācību priekšmeta uzdevumi ir : 
• paplašināt izglītojamā zināšanas un izpratni par fizisko vingrinājumu nozīmi cilvēka 

veselības nostiprināšanā un saglabāšanā; 
• sekmēt daudzveidīgu fizisko vingrinājumu apguvi, sporta veidu prasmes, drošības un 

uzvedības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās un pasākumos; 
• sekmēt fizisko spēju attīstību un izglītojamā vēlmi sistemātiski nodarboties ar 

fiziskajām aktivitātēm; 
• sekmēt fiziskās aktivitātes sociālajā un apkārtējā vidē [125]. 
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta Sports programmas paraugā minēta 

sadaļa „ Olimpiskā kustība, sports Latvijā un pasaulē”, kur kā sasniedzamais rezultāts noteikta 
prasme raksturot antīkās un mūsdienu olimpiskās spēles, prasme atrast informāciju par Latvijas 
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olimpisko vēsturi, sportistu panākumiem un Latvijas jaunatnes olimpiādēm, kā arī par Latvijas 
labākajiem sportistiem un sporta veterāniem, izmantojot sporta literatūru un interneta resursus. 
Ļoti pozitīva ir prasība par piedalīšanos skolas  olimpiskajā dienā, kuru vidusskolēni organizēt. 
Atzīstama ir skolēnu ieinteresētība piedalīties skolas un ārpusskolas rīkotajos pasākumos ar 
labākajiem Latvijas sportistiem, kā arī interese par aktuāliem sporta notikumiem. Intereses 
radīšana vidusskolēnos ir ļoti svarīga, to iespējams stimulēt arī sporta stundās, ieinteresējot ar 
iesaistīšanos dažādu sporta pasākumu projektu izstrādē un piedalīšanos skolas fiziskajās 
aktivitātēs. Svarīgi panākt „godīgas spēles” ievērošanu. Tas atzīmēts Vispārējās vidējās izglītības 
mācību priekšmeta Sports programmas paraugā. Tā ir spēja būt godīgam dažādās sacensību 
situācijās, ar cieņu izturēties pret sevi, pret saviem komandas biedriem un pret pretinieku sportā.  

Lai varētu īstenot šos uzdevumus, jāizveido standarta teorētiskās daļas saturs. 
Teorētiskās daļas mācību viela ir virzīta uz to, lai skolēns, beidzot skolu, izprastu fizisko 
vingrinājumu nozīmīgumu un to ietekmi uz cilvēka organismu, mācētu patstāvīgi nodarboties ar 
tiem, pārzinātu pirmās palīdzības sniegšanas pamatnosacījumus, zinātu Latvijas un pasaules 
sporta svarīgākos faktus, orientētos izvēlēto sporta sacensību noteikumos, kā arī spētu patstāvīgi 
organizēt sporta pasākumus. 

Būtiski ir visi pamatizglītības un vidējās izglītības standarta uzdevumi. Sagatavojot  
topošo sporta pedagogu,  profesionālo kompetenci veidojošās prasmes jāiekļauj ikvienā studiju 
kursā augstskolā. 

2006.gada decembrī Ministru kabineta apstiprinātajos „Noteikumos par valsts standartu 
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” noteikts, ka, beidzot 9.klasi, 
skolēnam jāprot izdomāt vingrojumus un sastādīt dažādas vingrojumu kombinācijas; jāprot 
izpildīt dažādus speciālos iesildīšanās vingrinājumus pēc skolotāja norādes; jāprot analizēt savas 
darbības rezultātus, paskaidrojot, kas izdevies, kur bija grūtības un kādi tam iemesli; jāspēj godīgi 
darboties sporta spēlēs bez tiesneša; jāprot paskaidrot citam kāda vingrinājuma izpildi; jāprot 
aprēķināt un pēc dalībnieku rezultātiem noteikt izcīnītās vietas; jāspēj patstāvīgi nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm ārpus skolas; jāprot pēc mācību grāmatas sagatavoties un iemācīt citiem 
kādu rotaļu vai spēli; j āprot, sadarbojoties grupā, paust savu viedokli un pieņemt arī pārējās 
grupas dalībnieku atšķirīgo viedokli; jāprot sadarboties grupā, sadalīt lomas un izpildīt pašam 
uzticētos pienākumus; jāspēj būt godīgam dažādās spēles situācijās[188]. 

 
4.2.1. Sporta skolotāju aptaujas izvērtējums 

 
Lai noskaidrotu, kā skolēni gatavojas un apgūst zināšanas teorētiskajai ieskaitei sportā, 

2006./2007. mācību gadā tika veikta Latvijas sporta skolotāju aptauja. Tika aptaujāts 231 sporta 
skolotāji ar atšķirīgu pedagoģisko stāžu (no 2-15 gadiem) no dažādām Latvijas skolām. 

Aptaujājot skolotājus un uzzinot viņu domas par sporta stundas galvenajiem mērķiem 
sporta stundā, 77% skolotāju nosauktais mērķis ir saglabāt skolēnu interesi par sportu kā 
veselības nodrošināšanas līdzekli. Tas atbilst minētajā vispārējās vidējās izglītības sporta  
standartā, kurš nosaka, ka mācību priekšmeta mērķis ir veicināt izglītojamā prasmi un vēlmi 
mācīties patstāvīgi un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm visa mūža garumā. Par mērķi sekmēt 
veselības saglabāšanu un nostiprināšanu  min 66% skolotāju. Vairāk nekā puse ( 58 % ) aptaujāto 
uzskata, ka attīstīt skolēnos fiziskās īpašības ir pietiekami, ko vajadzētu sasniegt ar sporta stundu 
palīdzību. Tikai 5% no aptaujātajiem sporta skolotājiem uzskata, ka svarīgs mērķis būtu arī 
sacensību noteikumus apgūšana. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs faktors, jo, zinot sacensību 
noteikumus, skolēni var realizēt godīgas spēles principu. Ja skolēniem netiek mācīti šie sacensību 
noteikumi, tad nevar viņus sodīt par noteikumu pārkāpumiem, jo viņi vienkārši tos nezina. Tā kā 
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sporta jomā ir ievērojami dažādi pamatprincipi, viens no tiem ir godīgas spēles princips. Godīga 
spēle ir kas vairāk nekā spēle noteikumu robežās. Tajā ir iekļauti dažādi jēdzieni – draudzība, citu 
respektēšana un spēle labvēlīgā noskaņojumā. Godīga spēle ir ne tikai uzvedības, bet arī 
domāšanas veids. Tā ietver jautājumus, kas saistīti ar krāpšanās izskaušanu, spēlētāja cienīgu 
izturēšanos, dopingu, vardarbības lietošanu, nevienādām iespējām, pārmērīgu komercializāciju 
un korupciju. 
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6.att. Skolotāju viedoklis par 12. klašu ieskaites nepieciešamību sportā (%) 

 
Skolotāji izteica savu viedokli par ieskaiti sportā. Uz jautājumu par ieskaites 

nepieciešamību, beidzot 12.klasi, puse no aptaujātajiem skolotājiem atbildēja apstiprinoši, jo 
uzskata, ka ieskaite motivē skolēnu paaugstināt fizisko sagatavotību. 2% aptaujāto sporta 
skolotāju apgalvo, ka ieskaite nav vajadzīga, jo tās rezultāti nav objektīvs skolēna fiziskās 
sagatavotības rādītājs un tā paaugstina skolēna stresa līmeni. 26% aptaujāto domā, ka ieskaite ir 
vajadzīga, jo ieskaites rezultāts parāda skolēna fizisko sagatavotību. Autore uzskata, ka ieskaite 
sportā ir vajadzīga, jo tā ir kā noslēgums tam, kāpēc skolēni visu laiku ir sevi pilnveidojuši, 
attīstījuši. Šajā vecumā vēl skolēni nesaprot, ka tas ir viņu veselības labā, tāpēc vajag kaut ko 
reālu, piemēram – ieskaiti, lai viņi saprastu, kāpēc tas jādara. Sīkāka teorētiskās ieskaites analīze 
ļāva izdarīt secinājumus par to, kāpēc ieskaite ir nepieciešama un noderīga, tomēr būtu lietderīgi 
pārstrādāt teorētisko zināšanu ieskaites kārtošanas mehānismu, jo šobrīd tai nav praktiskās 
nozīmes, kas radītu iespēju novērtēt skolēnu zināšanas un stimulēt to apgūšanu. 
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7.att. Skolotāju viedoklis par sporta stundu skaitu, lai sagatavotos ieskaitēm (%) 
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Analizējot skolotāju sniegtās atbildes par sporta stundu skaitu nedēļā, lai pilnvērtīgi 

sagatavotos ieskaitei, redzams, ka 66% skolotāju uzskata, ka vajadzētu vairāk sporta stundu, lai 
sagatavotos ieskaitei gan praktiski, gan teorētiski. Manuprāt, trīs sporta stundas nedēļā ir 
pietiekami, lai skolēni varētu sagatavoties ieskaitei. Mācību slodze skolēniem ir ļoti liela, tāpēc, 
ja vēl vairāk tiks palielināts sporta stundu skaits, tad būtu jāsamazina kāda mācību priekšmeta 
stundu skaits  vai vēl vairāk palielinātos skolēnu slodze. Ja 33%  aptaujāto skolotāju var savu 
darbu saplānot tā, lai sagatavotu skolēnus ieskaitei, tad jādomā, ka, nedaudz pārdomājot mācību 
plānu, arī citi skolotāji to spēj. Jāpiekrīt atbildei, ka sagatavošanās ieskaitei nav atkarīga no sporta 
stundu skaita, bet no skolēnu attieksmes. 
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8.att. Skolotāju viedoklis par sporta stundu prasībām (%) 

 
Apkopojot skolotāju domas par sporta stundas prasībām, redzams, ka lielākā skolotāju 

daļa  uzskata, ka tās ir atbilstošas, 25 % skolotāju uzskata, ka prasības ir par augstu un skolēni tās 
nevar izpildīt. Tomēr ir arī skolotāji, kas uzskata, ka prasības sporta stundā ir par zemu un tās 
vajadzētu paaugstināt. Nepiekrītu šiem respondentiem, kuri uzskatu, ka prasības ir par zemu, jo 
mūsdienu bērni arvien mazāk nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, arvien vairāk bērniem konstatē 
kustību un balsta aparāta traucējumus. Bērnus vairāk piesaista datorspēles nevis sporta pulciņi vai 
citas fiziskas aktivitātes. Prasībām sporta stundā nevajadzētu būt pārāk augstām. Tām vajadzētu 
būt tādām, lai lielākā daļa skolēnu tās varētu izpildīt un bērnos nerastos mazvērtības kompleksi, 
ja viņi nespēj  šīs prasības izpildīt. 

Diemžēl skolotājiem bieži jācīnās par skolēnu sporta stundu regulāru apmeklējumu. 
Analizējot skolotāju atbildes uz jautājumu - kā uzlabot sporta stundu apmeklētību, vairums 
skolotāju uzskata, ka  pilnveidojot vērtēšanas sistēmu un atvieglojot prasības, skolās varētu 
uzlaboties sporta stundu apmeklētība. Daļa skolotāju uzskata – ja skolēniem būs iespēja izvēlēties 
sporta aktivitātes, viņi vairāk apmeklēs sporta stundas. 10 % skolotāju iesaka izmantot 
individuālu pieeju, te gan jāatzīmē, ka tas atkarīgs no skolēnu skaita klasē. Ja klasē ir neliels 
skolēnu skaits, sporta stunda būtiski atšķiras no tādas, kur klasē ir 30 skolēni un individuālā 
pieeja ir tikpat kā neiespējama. 15 % skolotāju domā, ja uzlabos sanitāri higiēniskos apstākļus, 
tad skolēni vairāk nāks uz sporta stundām. Taču jāatzīmē, ka reāli skolās, kur nav problēmas ar 
dušas telpām, tās netiek izmantotas, par iemeslu minot īso laiku starp stundām un dažādus citus 
argumentus. Manuprāt, vajadzētu sākt tieši ar pašiem skolotājiem, viņu attieksmi pret skolēniem. 
Cik radoši un interesanti tiek vadītas sporta stundas? Cik bieži tiek rīkoti sporta pasākumi, kuros 
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varētu piedalīties ikviens skolēns, nevis tikai skolas labākie sportisti? Skolā var būt ideāli 
higiēniskie apstākļi, var tikt pilnveidota vērtēšanas sistēma, bet ja skolotāja katru gadu māca 
vienu un to pašu, bez jebkādām izmaiņām, tad kāda motivācija ir skolēnam iet uz sporta stundu, 
ja viņš jau zina, kas atkal būs jādara, jo nekad nekas nemainās. Ja skolotājs novēro, ka skolēni 
bieži atsakās apmeklēt sporta stundas, varbūt ir vērts padomāt – ko es, kā sporta skolotājs varētu 
mainīt, lai tā nebūtu, un tad pieprasīt no citiem kādas pārmaiņas. Manu viedokli apstiprina arī 
atbilde uz šo jautājumu - tikai 2 % izvēlējās variantu, veidot sadarbību ar skolotāju. Manuprāt, 
sporta stunda bez abpusējas sadarbības nevar noritēt, jo mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un ar 
piespiešanu labus rezultātus nevar sasniegt. Šāda sadarbība var notikt tikai tad, ja skolotājam ir 
labs kontakts ar skolēniem, savstarpēja cieņa. Skolēns savu skolotāju ciena kā personību, un arī 
skolotājs savus audzēkņus pieņem kā personības, ar saviem plusiem un mīnusiem. 

Izvērtējot aptaujas rezultātus, redzams, ka salīdzinoši neliels ( 19% ) ir to skolēnu skaits, 
kas nelabprāt apmeklē sporta stundas. Tas ļauj secināt, ka aptaujātie sporta skolotāji ir radoši un 
strādā ar atdevi. 79 % aptaujāto sporta skolotāju sniedza pozitīvas atbildes - skolēni uz viņu 
vadītajām sporta stundām nāk labprāt. 
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9.att. Skolotāju viedoklis par teorētisko sporta stundu  nepieciešamību(%) 

 
Izvērtējot skolotāju atbildes uz jautājumu par teorētiskās nodarbības nepieciešamību, var 

secināt, ka lielākā daļa aptaujāto skolotāju uzskata, ka teorētiskās nodarbības ir nepieciešamas. 
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartā teikts, ka sporta stundas uzdevums ir 
radīt izglītojamiem iespēju izzināt olimpiskās kustības, dažādu sporta veidu svarīgāko Latvijas 
sporta dzīves notikumu vēsturi, tāpēc, lai realizētu standartā izvirzīto uzdevumu, skolās ir 
nepieciešamas sporta teorētiskās nodarbības. Sīkāk analizējot aptaujas rezultātus, redzams, ka 98 
% aptaujāto skolotāju atzīst teorētisko nodarbību nepieciešamību. Respondentu domas dalās par 
vispiemērotāko sporta teorētiskās nodarbības organizēšanas laiku. 48 % skolotāju iesaka to darīt 
pamatskolā. Šai atbildei var pieskaitīt arī 17 %, ko sniedza skolotāji, atzīmējot variantu - cita 
atbilde, jo tajās tika norādīts, ka mācības jāorganizē, sākot no 5. līdz 12. klasei.  2% aptaujāto 
skolotāju uzskata, ka teorētiskās nodarbības sportā nav vajadzīgas. Analizējot anketas sīkāk, 
noskaidrojās, ka šādu atbildi atzīmējuši pedagogi ar nelielu darba stāžu, t.i., līdz 5 gadiem. Līdz 
ar to var secināt, ka iemesls šim viedoklim ir pieredzes trūkums vai darbs sākumskolā. To pašu 
var secināt par viedokli, ka teorētiskās nodarbības jāorganizē tikai pirms 9. un 12. klases 
ieskaites. Kā pierāda prakse, zināšanas, kas apgūtas steigā un nav saistītas ar praksi, nav 
noturīgas. 
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10.att. Skolotāju viedoklis par teorētisko zināšanu apguves organizāciju  

sporta stundā (%) 
 
Turklāt teorētisko zināšanu apguvei jānotiek regulārās nodarbībās skolotāja vadībā, tā 

uzskata 82 % aptaujāto sporta skolotāju. Precizējums ir par regularitāti. Kā liecina prakse, 
pieredzējuši skolotāji vienmēr ir gatavi izmantot jebkuru laiku (gan lietainu dienu, gan sporta 
zāles remontu vai tehnisku kļūmi, gan kolēģu prombūtni) teorētisko zināšanu sniegšanai un 
kontrolei. Stundā plānotais saturs ne vienmēr atbilst reālajai situācijai, kura izveidojas stundas 
laikā. Tāpēc skolotājam operatīvi jāvērtē stundā radusies situācija un atbilstoši tai jāmaina 
plānotais stundas saturs. Tā kā stundas uzbūvi ietekmē dažādi savstarpēji saistīti faktori, 
piemēram, stundā veicamie izglītojošie, veselību veicinošie, audzinošie uzdevumi un sociālo 
prasmju un mācību procesa likumsakarības; skolēnu darbspēju izmaiņas stundas gaitā; skolēnu 
pašreizējā fiziskā sagatavotība; skolēnu vecums; skolotāju profesionālā sagatavotība. Svarīgs 
nozīme ir arī sporta stundas norises laikam, t.i., kura stunda pēc kārtas ir sports. Šie daudzie 
faktori ietekmē sporta stundu  kvalitāti un nosaka stundas saturu. 
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11.att. Skolotāju viedoklis par sporta teorijas zināšanu kontroles variantiem (%) 

 
 
 Apkopojot iegūtos rezultātus, tika noskaidrots, ka skolēni teorētiskajai ieskaitei 

gatavojas gan skolotāja vadībā, gan patstāvīgi. Sporta skolotāji teorētisko zināšanu kontroli veic 
rakstiski (36 %). To, protams, ietekmē ierobežotais laiks, jo tā iespējams īsā laikā pārbaudīt 
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maksimāli daudz skolēnu. 47 % aptaujāto skolotāju zināšanu kontrolei izmanto testus, kas 
izstrādāti, ņemot vērā iepriekšējo gadu teorētiskās ieskaites jautājumus un metodiskos materiālus. 
Šis pārbaudes veids vairāk patīk skolēniem, jo doti iespējamie atbilžu varianti, bet skolotājam tas 
ļauj ātrāk veikt darbu pārbaudi. Abi iepriekšminētie varianti tiek izmantoti visbiežāk, tomēr 8% 
aptaujāto skolotāju izmanto mutisko kontroles veidu. Jāatzīmē šī kontroles veida  efektivitāte, jo 
tā iespējams uzreiz koriģēt neprecizitātes un kļūdas. Taču šis kontroles veids prasa vairāk laika 
un pielietojams klasēs ar nelielu skolēnu skaitu vai strādājot grupās. 9 % respondentu teorētisko 
zināšanu kontroli veic, variējot visus minētos variantus, atkarībā no situācijas un konkrētās tēmas. 
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12. att. Skolēnu sporta  teorētiskās ieskaites vidējie vērt ējumi (%) 

 
 Kā redzams diagrammā, skolēnu saņemtie vērtējumi sporta teorētiskajā ieskaitē ir 

apmierinoši - no maksimāli iespējamiem 17 punktiem 90 % skolēnu zināšanas ir robežās no 7 
līdz 13 punktiem. 4 % skolotāju atbildēja, ka skolēnu zināšanas ir labas, t.i., 14 līdz 17 punkti. 
Taču satraukumu rada 6 % skolēnu, kuri sporta teorētiskajā ieskaitē uzrāda zemas zināšanas. 
Teorētiskā ieskaite nav sarežģīta, tāpēc jānoskaidro vai tā ir teorētisko nodarbību, skolēnu 
motivācijas trūkums vai kāds cits iemesls. Ņemot vērā, ka aptaujā piedalījās pieredzējuši 
pedagogi (vidējā respondentu darba pieredze ir no 16 – 20 gadiem) var secināt, ka sporta stundā 
tiek veikta teorētisko zināšanu apguve, bet vienīgais izskaidrojums zemajam zināšanu līmenim 
varētu būt ierobežotais sporta stundu skaits un skolotāju lielā slodze. Jāatzīmē, ka  sabiedrībai  
nepieciešami veseli un intelektuāli izglītoti cilvēki, tāpēc liela uzmanība veltāma ne tikai 
fiziskajai sagatavotībai, bet arī garīgajai sagatavotībai. Skolotājiem jāspēj organizēt mūsdienīgu 
sporta stundu, nodrošinot skolotāja un skolēna mērķtiecīgu sadarbību radošā atmosfērā. Stundas 
uzdevumu risināšanai izvēlētie līdzekļi var būt ļoti dažādi, bet būtiskāka nozīme ir tādiem 
līdzekļiem, kas visīsākajā laikā un visracionālāk ļauj sasniegt mērķi. Mūsdienīgai sporta stundai 
ir jābūt izglītojošai, tai jāstimulē skolēna patstāvīgais darbs gan stundā, gan mājās, tāpēc 
skolēniem jāiegūst zināšanas un izpratne par veselīgu dzīvesveidu un nepieciešamību rūpēties par 
savu veselību, fizisko sagatavotību un drošību. Ievērojot skolēnu vecumposmu īpatnības, 
skolotājam jāprot formulēt stundas uzdevumi, jo tie ļauj mērķtiecīgi organizēt mācību procesu un 
paredzēt, kādu konkrētu rezultātu dos skolēnu darbība stundā. 
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13.att. Skolotāju viedoklis par jautājumiem, kas sagādā skolēniem grūtības  

sporta teorētiskajā ieskaitē (divas izvēles %) 
 

Analizējot aptaujas rezultātus, redzams, ka vislielākās grūtības skolēniem sagādā 
jautājumi  par sporta vēsturi (58 %), sacensību noteikumi (41%) un olimpisko kustību (33%). Šos 
trīs jautājumos uzskatu par svarīgiem, jo šajos jautājumos nepieciešamas faktopēdiskas 
zināšanas. Teorētiskajā ieskaitē šie jautājumi ir ļoti precīzi formulēti un prasa tikpat skaidras un 
konkrētas atbildes. 

Respondentu ieteikumi kā gatavoties teorētiskajai ieskaitei bija dažādi:  
1) katru stundu, mācot jauno vielu, jāsniedz arī teorētiskie aspekti, un reizi mēnesī iegūtās 

zināšanas jākontrolē ar testiem; 
2)  jāizstrādā testi pēc iepriekšējo gadu ieskaišu jautājumiem;  
3)  jāsagatavo izdales materiāli par konkrētu stundas tēmu un nākamajā stundā jāpārrunā 

neskaidrie jautājumi; 
4) 98 % sporta skolotāju atbalsta teorētiskās sporta stundas nepieciešamību, taču par tās 

ieviešanas laiku (no 1. klases vai 5.klases) viedokļi ir atšķirīgi; 
5) skolēniem pašiem jāorganizē sacensības vai citu sporta pasākumi, aptaujas un diskusijas, 

lai teorētiskās zināšanas varētu lietot praksē; 
6) skolēniem teorētiskajai ieskaitei jāgatavojas patstāvīgi, trīs mēnešus pirms ieskaites 

pārlasot grāmatu. 
Vairāki skolotāji atzīmēja, ka skolēniem nav intereses un motivācijas, tāpēc arī grūti 

strādāt ar jaunatni . 
Analizējot aptaujā iegūto informāciju, jāsecina, ka skolā šai problēmai netiek pievērsta 

pietiekama uzmanība. Sporta mācības programmā teorētiskā materiāla saturs ir izolēts no 
praktiskā, tāpēc pārsvarā, apgūts tikai pirms ieskaites. Katrai sporta stundai ir savi uzdevumi un 
mērķi. Lai skolēns sporta stundā varētu darboties pilnvērtīgi, ir jāapgūst konkrētas praktiskās 
prasmes un iemaņas, kas balstās uz teorētiskajām zināšanām. Sporta stundā jābūt abpusējai 
sadarbībai skolotājs un skolēns, lai labas komunikācijas un sapratnes gaisotnē būtu iespējams 
realizēt visus stundai paredzētos uzdevumus, sasniegt izvirzītos mērķus un gūt abpusēju prieku: 
skolotājam par iemācīto un padarīto darbu, bet skolēnam par iegūtajām zināšanām un 
personīgajiem sasniegumiem. Kopumā var secināt, ka skolotājam visu laiku jāmācās, jāapgūst 
jaunas zināšanas, jāpilnveido sava profesionālā kompetence, jo viss mainās un attīstās. Tiek 
izstrādāti jauni standarti un prasības, kuras bez papildu zināšanām skolotājam nav iespējams 
realizēt. 
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Apkopojot aptaujas rezultātus un ņemot vērā skolēnu noslogotību, kā arī ierobežoto sporta 
stundu skaitu skolā, lai labāk varētu sagatavoties teorētiskajai ieskaitei, piedāvāju : 

� sākot no 5. klases vienu reizi mēnesī audzināšanas stundas laikā organizēt sporta 
teorētisko stundu. To varētu vadīt sporta skolotājs, skolas sporta darba vadītājs, 
klases audzinātājs vai skolas bibliotekārs; 

� organizēt projektu nedēļu skolā par olimpisko kustību; 
� vairāk izmantot starppriekšmetu saikni. Diemžēl skolās olimpisko zināšanu 

apguvei pievērš samērā maz uzmanības. Skolotāji aprobežojas tikai ar savu stundu 
vadīšanu. Ja katra priekšmeta pedagogs savā priekšmetā šai tēmai pievērstu kaut 
nedaudz uzmanību, tad noteikti skolēnu zināšanas par olimpisko kustību 
uzlabotos.  

Olimpiskā izglītība cieši saistīta ar vēsturi, matemātiku, valodu, ģeogrāfiju, ētiku, mūziku, 
kultūras vēsturi, mākslu. Katrā no šiem priekšmetiem ir iespēja sniegt kaut nelielu daļu no 
zināšanām par olimpisko kustību, taču šīs iespējas izmantošana ir skolotāju izvēle. Kā jau minēju, 
pamatskolā, skolēniem beidzot 9.klasi, sportā ir jākārto valsts ieskaite, kurai ir arī teorētiskā daļa. 
Teorētiskajā daļā ir jautājumi par sporta vēsturi, proti, jābūt zināšanām par antīkajām 
olimpiskajām spēlēm. Tā kā pamatzināšanu apguve par Seno Grieķiju un arī par antīkajām 
olimpiskajām spēlēm paredzēta vēstures stundās 6.klasē, tad tās atkārtot un papildināt vajadzētu 
sporta stundās pirms valsts ieskaites 9.klasē. Jāatzīmē, ka, piemēram, pamatzināšanas par 
antīkajām olimpiskajām spēlēm varētu sniegt ne tikai sporta un vēstures stundās, bet arī 
ģeogrāfij ā un literatūrā ir temati, kuros varētu iekļaut zināšanas par šo tēmu. Vēstures stundās šo 
tēmu var apskatīt plašāk, jo to atļauj atvēlētais stundu skaits, sporta nodarbībās jāstāsta par 
atlētiem antīkajā Grieķijā, par sporta veidiem un to attīstību, par ievērojamākajām sacensību 
norises vietām un par pašu olimpisko spēļu norisi. Ģeogrāfij ā var apskatīt Grieķijas ģeogrāfiskās 
vietas, kuras pagātnē saistītas ar olimpisko spēļu norisi, bet literatūrā, skolēniem var mācīt par 
Senās Grieķijas mītiem, varoņiem un dieviem, kā arī, lasot grieķu eposus, iepazīties ar tā laika 
dzīvi un seno grieķu nodarbošanos. 

 
4.2.2. Skolotāju aptaujas izvērtējums par Olimpiskās izglītības integrāciju skolā 
 
Lai noskaidrotu reālo situāciju skolā, vai skolotāji dažādos mācību priekšmetos sniedz 

skolēniem zināšanas par olimpisko kustību, vai mācību procesā tiek iekļauti šie jautājumi, tika 
organizēta aptauja (sk. anketu Nr.2). Anketa ir anonīma un tajā ietverti 9 jautājumi ar atbilžu 
variantiem. Tajā piedalījās 183 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no Latvijas skolām ar 
atšķirīgu pedagoģisko pieredzi(sk. 9 att.).  

Šī aptauja ļāva saprast šī brīža skolotāju domas un attieksmi par piedāvāto tēmu – 
olimpiskā izglītība. Diemžēl daļa skolotāju anketu pildīja aiz pieklājības, nemaz nemēģinot 
iedziļināties. Domāju, ka grūti realizēt programmu, ja skolotāji to nevēlas atbalstīt, jo skolēniem 
skolotājs ( īpaši sākumskolā) ir autoritāte, un skolēni ir gatavi pildīt visu, ko skolotājs liek un 
uzdod. Līdz ar to var rezumēt, ka darbam jāmotivē ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Lai varētu 
realizēt olimpisko izglītību, jāiegūst skolotāju atbalsts. Ja skolēniem tiks piedāvātas tēmas, kas 
saistītas ar olimpisko kustību, tad tas sekmētu skolēnu interesi par sportu, veicinātu skolēnu 
piedalīšanos sporta stundās, sacensībās un radītu lielāku interesi par sporta pasākumiem. Prakse 
rāda, ka skolotāji stingri turas pie sava mācību priekšmeta programmas un neizmanto iespēju 
savā mācību priekšmetā integrēt citus. 
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14.att. Aptaujāto skolotāju vadītie mācību priekšmeti (respondentu skaits) 

 
Matemātiskā statistika tika iegūta, apstrādājot datus uz SPSS programmas 16 versijas. 

Izanalizējot datus par olimpiskās tematikas realizāciju dažādos mācību priekšmetos, tika iegūtas 
šādas sakarības ( sk.5. tab.) 

5. tabula  
 

Olimpiskās tematikas realizācija dažādos mācību priekšmetos 
 

  Jautājums  
Nr. 1 

Jautājums 
Nr. 2 

Jautājums 
Nr. 3 

Jautājums 
Nr. 4 

Jautājums 
Nr. 5 

Jautājums 
Nr. 6 

Jautājums 
Nr. 7 

Jautājums 
Nr. 8 

1.Kādu mācību 
priekšmetu Jūs 
pasniedzat ? 
 

1,000 -,259**  -,286**  -,240**  ,017 -,001 -,152* ,182* 

2.Jūs strādājat ar 
pamatskolas/ 
vidusskolas 
klasēm ? 

 
-,259**  

 
1,000 

 
,095 

 
,025 

 
-,009 

 
,026 

 
-,181* 

 
-,007 

3.Vai Jūsu 
vadītajā 
māc.priekš.progr. 
ir iekļauta kāda 
tēma, kas saistīta 
ar olimpisko 
kustību ? 

-,286**  ,095 1,000 ,607**  ,196**  ,028 ,407**  -,052 

4.Vai Jūsu 
vadītajā māc. 
priekšm. būtu 
jāsniedz zināšanas  
par olimpisko 
kustību ? 

-,240**  ,025 ,607**  1,000 ,092 -,030 ,310**  -,061 

5.Kurā 
māc.priekš.būtu 
jāsniedz 
pamatzināšanas 
par olimpisko 
kustību ? 

,017 -,009 ,196**  ,092 1,000 ,082 -,058 ,031 
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Jautājums  
Nr. 1 

Jautājums 
Nr. 2 

Jautājums 
Nr. 3 

Jautājums 
Nr. 4 

Jautājums 
Nr. 5 

Jautājums 
Nr. 6 

Jautājums 
Nr. 7 

Jautājums 
Nr. 8 

6.Vai skolēniem 
jautājumi par 
olimpisko kustību 
liekas interesanti ? 

-,001 ,026 ,028 -,030 ,082 1,000 ,035 ,102 

7.Kā Jūs vērtējat 
savas zināšanas 
par olimpisko 
kustību ? 

-,152* -,181* ,407**  ,310**  -,058 ,035 1,000 -,025 

8.Jūsu 
pedagoģiskais 
stāžs 

,182* -,007 -,052 -,061 ,031 ,102 -,025 1,000 

* p<0,05, divpusīgs nozīmības līmenis; ** p<0,01, divpusīgs nozīmības līmenis 
 
5. tabulā redzams, ka pastāv vidēji pozitīva savstarpēja sakarība starp7. jautājumu „Kā Jūs 

vērtējat savas zināšanas par olimpisko kustību ?”(rs=310, p<0,01), 3. jautājumu „Vai Jūsu 
vadītajā mācību priekšmeta programmā ir iekļauta kāda tēma, kas saistīta ar olimpisko kustību ?” 
( 607, p<0,01) un skolotāju viedokli jautājumā „Vai Jūsu vadītajā mācību priekšmetā būtu 
jāsniedz zināšanas par olimpisko kustību ?”. Tātad dažādu priekšmetu skolotāji uzskata, ka viņu 
vadītajā mācību programmā būtu jāiekļauj arī jautājumi par olimpisko kustību. 

Vidēji pozitīva savstarpēja sakarība pastāv arī starp aptaujāto skolotāju pašvērtējumu (rs= 
407, p<0,01) un 3. jautājumu „Vai Jūsu vadītajā mācību priekšmeta programmā ir iekļauta kāda 
tēma, kas saistīta ar olimpisko kustību ?”.  Aptaujātie skolotāji savas zināšanas par olimpisko 
kustību vērtē diezgan viduvēji. Analizējot aptaujas rezultātus sīkāk, redzams, ka vēstures, 
ģeogrāfijas un sporta skolotāji savas zināšanas par olimpisko kustību vērtē kā labas, un tas ir 
saprotams, jo šo mācību priekšmetu programmās ir iekļauti jautājumi par olimpisko kustību. 
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15.att. Skolotāju zināšanu pašvērt ējums par olimpisko kustību (%) 

 
Atbildot uz jautājumu, kurā mācību priekšmetā būtu jāsniedz pamatzināšanas par 

olimpisko kustību, visi aptaujātie skolotāji kā pirmo  atzīmēja mācību priekšmetu „Sports”, bet kā 
otro izvēlējās vēsturi (56,8 %) un ģeogrāfiju (23%). Starp otro izvēles priekšmetu, kurā mācīt 
jautājumus par olimpisko kustību, un skolotāju viedokli, atbildot uz 3. jautājumu „Vai Jūsu 
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vadītajā mācību priekšmeta programmā ir iekļauta kāda tēma, kas saistīta ar olimpisko kustību ?” 
pastāv vāja pozitīva (rs= 196, p<0,01) savstarpēja sakarība ( sk.5.tab.). 

Tā, piemēram, vēstures programma paredz, ka zināšanas no aizvēstures līdz jaunākajiem 
laikiem, par antīko pasauli un līdz ar to par Seno Grieķiju un antīkajām olimpiskajām spēlēm  
tiek apgūtas pamatskolas sākumā-6.klasē. Ģeogrāfij ā, par antīkajām olimpiskajām spēlēm varētu 
runāt 8. klasē, kad tiek apgūtas zināšanas par Eiropas valstīm, arī par Grieķiju. Ģeogrāfijas 
stundās par vēsturi  runā maz, apskatot  Grieķijas ģeogrāfiskās vietas (Olimpu, Olimpiju, Spartu, 
Atēnas, Alfejas upi u.c.), skolotājs var veidot vēsturisku atkāpi, stāstot par šo vietu  saistību ar 
vēsturiskajiem procesiem, to nozīmi agrāk un tagad.  

Skolotāji uzskata, ka pamatzināšanas par olimpisko kustību varētu apgūt ne tikai vēstures 
un ģeogrāfijas stundā, bet arī, mācot literatūru, ētiku un svešvalodu ( sk.16. att.). 
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16.att. Skolotāju viedoklis par mācību priekšmetu, kurā jāsniedz pamatzināšanas 

par olimpisko kustību ( otrā izvēle) (%) 
 
Piemēram, pamatskolā zināšanas literatūrā par antīkajām olimpiskajām spēlēm varētu 

saistīt ar Sengrieķu mītiem un varoņteikām. Vidusskolas programmā tiek apskatīta ārzemju 
literatūra, tai skaitā arī antīkā literatūra. Lasot Homēra “Odiseju” un “Iliādu”, varam iepazīties ar 
tā laika dzīvi, cilvēkiem, nodarbošanās veidiem un dieviem, kuri nesaraujami saistīti arī ar 
antīkajām olimpiskajām spēlēm. Ja literatūras skolotājs Grieķijas antīkajai literatūrai velta vairāk 
laika, tad var apskatīt arī seno grieķu dziesminieku Sofoklu, kurš ir konkrēti aprakstījis olimpisko 
spēļu norisi.  

46

31

23 Nezinu

Nē

Jā

 
17.att. Skolotāju atbildes uz jautājumu „Vai J ūsu vadītajā mācību priekšmetā būtu 

jāsniedz zināšanas par olimpisko kustību?” (%) 
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Nepastāv ticama savstarpēja sakarības starp skolotāju viedokli jautājumā „Vai skolēniem 

jautājumi par olimpisko kustību liekas interesanti ?” par skolēnu interesi un pārējiem rādītājiem. 
90,7 % aptaujāto skolotāju uzskata, ka skolēniem jautājumi par olimpisko kustību liekas 
interesanti( sk.5.tab.).  

Vāja negatīva korelācija ar korelatīvo skaitli -0,286 pie korelācijas ticamības ( p<0,01) 
veidojas starp jautājumiem „Kādu mācību priekšmetu Jūs pasniedzat ?” un „Vai Jūsu vadītajā 
mācību priekšmetu programmā ir iekļauta kāda tēma, kas saistīta ar olimpisko kustību ?”.  Lai 
gan korelācija ir vāja, var secināt, ka skolotāji savās mācību programmās nav iekļāvuši 
jautājumus par olimpisko kustību. 

Pēc veiktās aptaujas ir šādi secinājumi: 
1. Skolotāji uzskata, ka skolēniem jautājumi par olimpisko kustību liekas saistoši, tātad tie būtu 
jāiekļauj mācību programmās pēc iespējas vairāk.  
2. Skolotāji norādījuši, ka ir viņu vadītajos mācību priekšmetos pārsvarā tiek apskatītas tēmas par 
Antīkām olimpiskām spēlēm  (vēstures un ģeogrāfijas stundās). 
3. Lai dažādu mācību priekšmetu skolotāji savās stundās iekļautu olimpisko tematiku, 
jāpaaugstina viņu zināšanu līmenis par olimpiskās kustības jautājumiem.  

Kā liecina pētījuma rezultāti, aptaujātajiem skolotājiem ir liela darba pieredze (vidēji 15 
gadi), kas uzskata, ka olimpiskās izglītības jautājumi bērniem ir saistoši, taču šobrīd tikai 39,9 % 
aptaujāto skolotāju šo tematiku izmanto savos mācību priekšmetos. Tas liecina, ka  jaunie sporta 
pedagogi jāsagatavo tā, lai viņi spētu sporta stundā ne tikai  sniegt zināšanas par olimpisko 
kustību, bet varētu būt arī  padomdevēji pārējo mācību priekšmetu skolotājiem. 
 

4.2.3. Olimpiskās izglītības integrācijas iespējas skolā 
 
Valsts pamatizglītības saturu veido četras izglītošanās jomas: 

• valoda, 
• es un sabiedrība, 
• māksla, 
• tehnoloģiju un zinātņu pamati [188]. 

Katra izglītošanās joma ietver vairāku mācību priekšmetu saturu. Tas ļauj paskatīties uz 
izglītību plašāk, ne tikai no šauri priekšmetiskā redzes viedokļa, un paver iespēju esošo mācību 
priekšmetu satura pilnveidošanai, integrācijai un skolotāju savstarpējai sadarbībai [188]. 

Valodas izglītojošajā jomā ietilpst tādi mācību priekšmeti kā dzimtā valoda, latviešu 
valoda (skolās, kas realizē mazākumtautību izglītības programmas), svešvalodas, literatūra. 
Valoda ir būtiska intelektuālajai, emocionālajai un sociālajai attīstībai. Tā ir domāšanas un 
saziņas instruments, pārdzīvojumu izteicējs. Laba valodas prasme ļauj sazināties skolā, tā būs 
nozīmīga turpmākajā izglītības procesā. Valodas mācīšana ir cieši saistīta ar olimpisko 
izglītošanu, jo tā paredz, ka vienlīdz jāņem vērā viss cilvēks – ķermeņa un gara vienotība. 
Valodas skolotājam būtu jāpievērš uzmanība ne vien tam, cik audzēknis skaisti prot runāt, izprot 
gramatiskos likumus, bet arī cik labi viņš prot sevi pasniegt kā personību. Arī literatūra ir mācību 
joma, kura varētu būt cieši saistīta ar olimpisko izglītību. Ir taču tik daudz brīnišķīgu grāmatu, 
kas sniedz zināšanas par sportu, ir pat izdota sengrieķu dzejas izlase „Afrodīte mirdzošā tronī”, 
Homēra eposs „Iliada”, kur var gūt zināšanas par antīkajām olimpiskajām spēlēm. Kurš gan cits, 
ja ne literatūras skolotājs pamudinās savus skolēnus lasīt arī literatūru, kura izglīto olimpiskā 
garā. 
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Otra no izglītojošajām jomām ir – es un sabiedrība. Šeit ietilpst tādi mācību priekšmeti kā 
vēsture, sociālās zinības (ētika, ētika un kristīgā mācība, civilzinības, ievads ekonomikā, 
veselības mācība.), ģeogrāfija, mājturība, sports. Skolēns mācās izprast savas garīgās un fiziskās 
attīstības norises, attiecības ar vienaudžiem, ģimeni un plašāku sabiedrību, lai spētu dzīvot 
saskaņā ar citiem, spētu uzņemties atbildību. Skolēns, izzinot dažādus sabiedrības dzīves 
aspektus, mācās orientēties tās norisēs un novērtēt savas iespējas aktīvi darboties tajā gan tagad, 
gan nākotnē [188].   

Šīs jomas galvenie uzdevumi ir  : 
• izprast savas garīgās un fiziskās attīstības galvenās norises; 
• apgūt veselīga dzīvesveida pamatus, apzināties veselības vērtību un 

nepieciešamību par to rūpēties; 
• apgūt humānās, savstarpējās cieņas pilnas saskarsmes veidošanas prasmes; 
• izprast kultūras un ģimenes tradīciju ietekmi uz cilvēku un apzināties to vērtību; 
• izprast ekonomiskās dzīves galvenās likumsakarības, spēt apzināti, pamatoti un ar 

atbildības sajūtu izvēlēties nākotnes profesiju un tālākās izglītības ceļu; 
• gūt priekšstatu par sabiedrības politiskās dzīves būtiskākajām likumsakarībām un 

demokrātijas galvenajām vērtībām un gatavoties pilsoņa  pienākumu veikšanai; 
• izprast, kā pagātne ietekmē šodienas Latvijas, Eiropas un pasaules sabiedrību un 

kā tā var ietekmēt attīstību nākotnē; 
• gūt priekšstatu par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras tradīciju daudzveidību, 

izprast, kā šīs atšķirības ietekmē Latvijas un pasaules attīstību kopumā, un 
mācīties iecietīgi attiekties pret citādo[179]. 

Šajā jomā ietilpst mācību priekšmets Sports, kura mērķis ir nostiprināt un uzlabot 
izglītojamo veselību, sekmēt zināšanu apguvi, attīstot fiziskās spējas un pamatprasmes 
sistemātiskās fiziskās aktivitātēs, kas noteikts noteikumos par valsts standartu pamatizglītībā un 
pamatizglītības mācību priekšmetu    standartiem[124]. 

Noteikti arī mācību priekšmeta „ Sports” uzdevumi :  
• nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamā veselības 

stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot 
harmonisku fizisko un garīgo attīstību;  

• sekmēt izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu 
vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību;  

• sekmēt izpratni par uzvedības un drošības noteikumu ievērošanu sporta nodarbībās 
un dažādu fizisko aktivitāšu pasākumos;  

• apgūt rotaļu un dažādu sporta veidu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmes;  
apgūt un pilnveidot patstāvīgā darba un sadarbības prasmes;  

•  veicināt interesi par sportu, pozitīvu un aktīvu attieksmi pret nozīmīgiem sporta 
notikumiem savā reģionā, Latvijā, Eiropā un pasaulē[188]. 

 Ir svarīgi, lai visi izglītošanās jomā ietilpstošie mācību priekšmeti būtu saistīti un viens 
otru papildinātu. Vēsture ir tas mācību priekšmets, kurā skolēni varētu apgūt ne tikai Latvijas un 
pasaules vēsturi politiskajā jomā, bet arī uzzinātu olimpisko spēļu vēsturi un tradīcijas – to, ka 
tieši antīkās olimpiskās spēles bija tās, kurās grieķi noslēdza pamieru un pārtrauca karu. Tikpat 
svarīgi skolēnus iepazīstināt ar Latvijas sporta un olimpisko vēsturi. 

Ētika – mācību priekšmets, kurā teorētiski apgūst ētiskās normas, vērtības, tiek analizētas 
dažādas dzīves situācijas un cilvēka rīcība, bet sports ir tas, kurā skolēni savas iegūtās zināšanas 
lieto praktiski – godīga spēle, līdzjūtība neveiksminiekiem u.tml. Tātad ētika un sports kā mācību 
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priekšmeti ir ļoti cieši saistīti. Arī veselības mācība varētu būt apmācības kurss ar moto: „Sporto 
un būsi vesels”, iekļaujot tādas tēmas kā „Veselīgs dzīvesveids”, „Sports nostiprina veselību”, 
„Veselīga uztura piramīda” vai tamlīdzīgi. 

Varētu domāt, kas gan ģeogrāfijai būtu kopīgs ar olimpisko izglītošanu.  Kad skolēni 
kartē meklē un mācās atrast valstis un pilsētas, runā par to, kādi derīgi izrakteņi ir vienā vai otrā 
valstī, vienlaikus viņiem varētu mācīt kurā gadā, kurā valstī un pilsētā notika olimpiskās spēles. 
Tas nebūt neizjauktu ģeogrāfijas skolotāja darba grafiku, tieši otrādi, iespējams, tas padarītu 
stundu  saistošāku un interesantāku.  

Trešā izglītošanās joma ir māksla, kurā ietverti tādi mācību priekšmeti kā mūzika, vizuālā 
māksla, literatūra [188]. 

Māksla ir universāla valoda, kas saprotama visiem. Tā palīdz attīstīt kopības sajūtu ar 
pārējiem cilvēkiem, pagātni un citām kultūrām [188]. 

Mūzikas skolotājs noteikti savā darba grafikā varētu paredzēt dažas mācību stundas 
olimpiskās himnas apgūšanai. Tāpat arī vizuālajā mākslā, mācot skolēniem zīmēt cilvēka 
ķermeni, tiek pievērsta uzmanība tā skaistumam, bet fiziski attīstīts augums ir tiem, kuri ir fiziski 
aktīvi – nav svarīgi, vai tā ir dejošana vai basketbols. Pēc tam varētu noorganizēt zīmējumu 
konkursu. Vizuālās mākslas stundās var zīmēt arī olimpiskos simbolus. 

Ceturtā un pēdējā izglītošanās joma ir tehnoloģiju un zinātņu pamati, kurā ietilpst 
matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, mājturība, ģeogrāfija, datorzinības. 

Matemātikas pamatā ir cilvēku interese un spēja daudzveidīgās zināmās lietas izprast 
kvantitatīvi un vispārinātu modeļu veidā – skaitīt, mērīt, rēķināt, aprēķināt, shematizēt un 
modelēt [188]. 

Arī matemātikā sastādītajos uzdevumos varētu ietvert olimpisko tematiku, piemēram, cik 
gadu pagājis no IX olimpiskajām spēlēm Amsterdamā līdz XXV Barselonā. Tā ir tikai uzdevuma 
viena daļa, jo, skolēnam jāzina, ka starp spēlēm ir 4 gadu intervāls, citādi viņam šo uzdevumu 
būs grūti atrisināt. Tātad nepieciešamas iepriekšējās zināšanas, kuras skolēns ir apguvis vēstures 
stundā, mācoties olimpisko spēļu vēsturi. Arī fizikas stundās var ietvert sporta tematiku. Kāpēc 
fizikas stundu nevarētu iesākt šādi: „Vienīgā lieta, kas jūs un jūsu partneri šķir no ledū kaltās 
trases, ir plāns stiklšķiedras kokons. Jūsu priekšā ir ledus tunelis un atvērtas debesis. Jūs redzat 
izliekumu pa kreisi. Izbraucot no katras virāžas, parādās nākamā. Tas ir tas, kam jūs esat 
trenējušies un gatavojušies. Jūs kustaties instinktīvi. Ātruma graujošais spēks pieaug līdz 
neciešamam līmenim. Cīnieties ar to! Neļaujiet tam aptumšot prātu! Starp pēdējām divām 
virāžām jums bija laiks izplānot nākamo, bet tagad jūs tiekat sviesti pa kreisi un uzreiz atkal pa 
labi! Tikai nekrītiet panikā! Tā ir S-veida virāža. Bet jūs nekad neesat to veikuši tādā ātrumā! 
Tagad vai nekad! Bobslejisti trasē veic vidēji desmit metrus 1.48 sekundēs, kuras kritums ir 1.18 
pēdas uz metru. Vidēji 58.8 sekundes viņus svaidīs apmēram četrpadsmit virāžās, ieskaitot 
kompakto S-veida virāžu..” [28]. 

Šādā veidā skolēnu grupa tiek ievadīta turpmāko stundu tematiskajā saturā par 
centrbēdzes spēku. Izmantojot bobsleju kā tēmu, tika saistīta skolēnu interese, ievērojami 
uzlabota viņu mācīšanās motivācija un panākts pozitīvs emocionālais fons. 

Faktori, kas nosaka, vai skolotājs izmantos izveidotos olimpiskās izglītības resursus, ir 
šādi: 

a) atbilstība mācību programmai – materiāli ir pietiekami elastīgi, lai tos varētu piemērot 
mācību programmu prasībām, ieteiktās aktivitātes ir viegli lietojamas. Skolotāji izmantos 
materiālus, kas palīdzēs tiem motivēt skolēnus mācībām un saturēs aizraujošas idejas; 

b) noformējums – pievilcīgs un labi izveidots. Grūtības parasti sagādā pārāk liels printēto 
materiālu klāsts. Materiālam ir jābūt ērtā formātā, pārskatāmam un ilustrētam; 
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c) veicināšana – lai skolotāji izvēlētos materiālus, viņiem ir jāzina to vērtība. Labi izplānota 
iepazīstināšanas un pārliecināšanas stratēģija veicinās materiālu izmantošanu mācību 
procesā [28]. 

 
Dažādu mācību priekšmetu skolotāju aptaujā iegūtie rezultāti radīja nepieciešamību 

izveidot tematiskā plāna piemēru olimpiskās izglītībā, ko varētu izmantot dažādos mācību 
priekšmetos pamatskolā. 

Tematu saraksts, kas saistīts ar olimpisko izglītību, veidots, analizējot valsts 
pamatizglītības un vidējās izglītības standartus, mācību priekšmetu programmas, skolotāju 
programmu paraugus, kā arī skolotāju aizpildītās anketas, kurās, piemēram, veselības mācības 
skolotāja iesaka šādas apskatāmās tēmas – „Narkotikas – dopings”, „Pirmā palīdzība – traumas”, 
„Netradicionālā medicīna” u.c.. Ētikas skolotāja iesaka šādas apskatāmās tēmas –„Godīga spēle”, 
„Ētiskās vērtības (labais- ļaunais)” u.tml. (sk. 8.piel.) 

Tematu saraksts literatūras stundām veidots, apskatot izglītības standartu, skolotāju 
programmas, mācību programmu paraugus un ņemot vērā skolotāju aizpildītās anketas, kurās viņi 
iesaka literāros darbus, piemēram , A. Eglīša „Pansiju pilī”. Ar ī diktātos un dažādos uzdevumos 
var iekļaut tēmas par olimpisko kustību. Gatavojoties 9. klases eksāmena runas prasmes sadaļai,  
varētu piedāvāt tēmas, kas saistītas ar olimpisko izglītību (sk. 9. piel.). 

Literatūras apguvē izmantota citu mācību priekšmetu elementu integrācija, 
starppriekšmetu saiknes veidošana ar tādām izglītošanās jomām kā Eiropas Savienības un 
sabiedrība (vēsture, ģeogrāfija, ētika sports), māksla (tēlotāja māksla, mūzika), tehnoloģijas un 
zinātņu pamati (dabaszinības, matemātika). 

Veidojot tematisko plānu olimpiskajā izglītībā mācību priekšmetā Latvijas un pasaules 
vēsture ņemtas vērā skolotāju aizpildītās anketas, kurās skolotāji, apskatot 19. un 20. gs. kultūru 
un vēsturi, iesaka ietvert jautājumus par sportiskajām aktivitātēm šajā laika periodā (sk. 10. piel.). 

Ģeogrāfijas mācību saturs saskaņots ar tuvu mācību priekšmetu (bioloģija, vēsture, 
sociālās zinības u.c.) mācību saturu un tā apguves secību. Tematu saraksts veidots, apskatot 
izglītības standartu, skolotāju programmas, mācību programmu paraugus un, ņemot vērā 
skolotāju programmas, mācību programmu paraugus un skolotāju aizpildīto anketu, kurā 8. 
klases programmā pie Eiropas valstīm ietvertas tēmas, kas saistītas ar sportistu sasniegumiem, 
dzīvi utt. ( sk.11. piel.). 

Sporta stundu mācību saturā jau ir paredzēta praktiska un arī teorētiska noteikumu apguve 
vieglatlētikā, sporta spēlēs, vingrošanā, dejās un ritmikā, slēpošanā, ko jau var uzskatīt par 
olimpisko izglītošanu. 

Vērtējumā būtu jāiekļauj gan apgūto zināšanu apjoms, gan iegūtās prasmes, gan fiziskā 
attīstība, gan skolēna attieksme pret izglītošanos, gan arī katra skolēna individuālā attīstības 
dinamika, tāpēc ka svarīgi zināt, ne tikai kādi ir sporta spēļu noteikumi, kā jāizpilda viens vai otrs 
vingrojums, bet arī, kāda ir to izcelšanās vēsture, kā tas notika senajā Grieķijā, kādas bija antīko 
olimpisko spēļu populārākās sporta disciplīnas. 

Tematu saraksts veidots, apskatot izglītības standartus, mācību programmu paraugus un 
ņemot vērā skolotāju aizpildīto anketu, kurā skolotāji iesaka apskatīt tematus par olimpiskajām 
spēlēm, sportistu piedalīšanos, olimpiskajiem sasniegumiem, olimpiskajiem simboliem, Latvijas 
sportistu dalību olimpiskajās spēlēs (sk. 12.piel.). 

Ar izveidoto tematiskā plāna paraugu olimpiskajā izglītībā dažādos mācību priekšmetos 
pamatskolā tika iepazīstināti skolotāji Latvijas Olimpiskās akadēmijas rīkotajās sesijās 2005.- 
2008. gadā, kā arī publikācijā Latvijas Olimpiskās akadēmijas biļetenā Nr.7, kas tika izdots 2007. 
gadā [94]. 
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4.2.4.  Olimpiskās izglītības saturs augstskolā 
 

Studentu līdzdalība studiju procesā paaugstina viņu iekšējo, garīgo aktivitāti studijās, 
palīdz apgūt kontroles un paškontroles, vērtēšanas un pašvērtēšanas intelektuālās prasmes, sekmē 
pedagoga vērtējuma un studenta pašvērtējuma tuvināšanos[2;23;55;79;180]. Augstskolu 
studentiem uzsvars no zināšanu apguves dažādos studiju priekšmetos pāriet uz sevis izteikšanu, 
apliecināšanos, saskarsmes prasmju apguvi. Līdz ar to noteicošās  koncentrēšanās un novērošanas 
spēju attīstīšana, komunikāciju un prezentēšanas prasmju, informācijas iegūšanas prasmju 
apguve, kā arī prasme mācīties sadarboties ar otru. 

Augstākā izglītība ir attīstības process, kurā pieaug intelektuālais briedums, tāpēc 
izvēlētajā akadēmiskajā vai profesionālajā jomā studenti sasniedz pakāpi, kurā viņi ir spējīgi 
neatkarīgi domāt, veidot savu viedokli, apzināties zināšanu ierobežoto ticamības pakāpi[79]. 
 Latvijas Republikas Izglītības likumā [69] un Latvijas Pedagogu federācijas koncepcijā 
[98] uzsvērts, ka izglītība ir  sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas 
process un tā rezultāts - mērķtiecīgs personības attīstības process ( izglītošanās un izglītošana) un 
rezultāts ( cilvēka garīgā un garīgi fiziskā kvalitāte). Izglītības mērķis ir radīt iespējas katram 
Latvijas iedzīvotājam attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu 
personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli.  

Katram pedagogam, veidojot programmu, ieteicams prognozēt rezultātus un optimālu 
satura izvēli. Programmas izveidei nepieciešamas teorētiskās zināšanas pedagoģijas teorijā, kā arī 
pārliecība par to, ka sastādītās programmas satura īstenošana konkrētos apstākļos ar atbilstošiem 
didaktiskajiem paņēmieniem dos maksimālu mācību rezultātu, dinamiku katra studenta 
individuālajā attīstībā. 

Procesa modelī nozīmīgākais princips ir mācīšanās darot. Atbilstoši šim modelim 
veidotajās programmās process ir tikpat nozīmīgs kā apgūstamais saturs, tāpēc paralēli 
uzdevumu, zināšanu, prasmju un atklāsmju veidošanai tiek izvirzīti uzdevumi, kas nosaka: 

-  piedalīšanos procesā; 
- tiešas vai netiešas pieredzes gūšanu [163]. 
Pēc amerikāņu pedagogu atziņām, pēdējos gados krasi mainās izmantojamo pedagoģisko 

metožu efektivitāte. Mācību metožu efektivitātes rādītāji ir šādi ( procentos) [74] : 
Lekcijas 5 
Lasīšana 10 
Audiovizuālā mācīšana 20 
Demonstrēšana 30 
Diskusija grupā 50 
Praktizēšanās darbībā 70 
Citu mācīšana, tūlītēja iemācītā izmantošana 90 

Kā norāda Kvīnsas Universitātes pedagoģijas profesors Deivids Prets – nevienu izglītības 
programmu nekad nevar uzskatīt par galīgo variantu. Būtībā jebkura programma ir pagaidu 
dokuments, kurš nemitīgi ir jāuzlabo[154]. Regulāri pārskatot mācību programmas, atmetot 
novecojušo, integrējot jauno, var uzlabot studiju kursa kvalitāti. Šobrīd pedagogam ir tiesības 
strādāt pēc saviem ieskatiem, bet izvēles brīvība neatbrīvo pedagogu no atbildības par studentu 
zināšanām un sava darba rezultātiem. 

LR MK  noteikumos par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 
noteikti stratēģiskie mērķi - nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām 
atbilstošas profesionālās studijas un nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, 
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profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas[123]. Skaidri 
izvirzīti programmas galvenie uzdevumi : 

• izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus tautsaimniecībai un 
valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū;  

•  īstenot nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi (tai skaitā patstāvīgās 
mācīšanās prasmes), kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās 
sistēmas, produktus un tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un 
pedagoģiskajam darbam nozarē[123]. 

LR Augstskolu likumā noteikts, ka augstskolu uzdevums ir studējošajiem dot iespēju 
iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmi atbilstoši zinātnes attīstības līmenim 
un Latvijas kultūras tradīcijām, turklāt iespējami koncentrētā un didaktiski pilnvērtīgā veidā [6]. 

Studija kursa Olimpiskā izglītība programmas saturs veidots pamatojoties uz LR MK  
noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu [123] un LSPA 
izstrādātajām programmas veidošanas prasībām, kas jāievēro, lai students, apgūstot šo studiju 
kursu, spētu iegūt dzīves prasmes un tālāk turpināt mūžizglītību. 

Viens no priekšnoteikumiem, kā iesaistīt studentus studiju procesā, ir ieinteresēt un 
motivēt. Katra pedagoga pienākums ir pamatot studiju kursa nepieciešamību. Vēstures faktu 
zināšanas norāda uz intelektu un labu atmiņu. Taču, kā norāda pedagoģijas vēsturniece I.Ķestere, 
vēstures zināšanas palīdz izprast cilvēkus un sabiedrību, tās ir jaunu ideju avots, veido cilvēka 
identitāti un vērtīborientāciju, kā arī palīdz apgūt sociālās un pētnieciskās prasmes, vēstures 
pētniecība attīsta kreativitāti un bez šaubām vēsture ir vienkārši interesanta [86]. Olimpiskās 
izglītības kurss bez minētajām prasmēm sekmē arī  nacionālās kultūrapziņas un identitātes, kā arī 
multikulturālas vides spēju veidošanos. 

Nepārtrauktas izglītības realizēšana prasa aizvien jaunas izmaiņas gan izglītības sistēmas 
organizācijā un struktūrā, gan mācīšanas un mācīšanās metodēs, gan arī noteiktu personības 
īpašību aktivizēšanu. Lai cilvēks būtu motivēts turpināt izglītību visu mūžu, viņam ir jāiegūst 
zināšanas, kas nepārtraukti rosina tiekties pēc jaunām zināšanām, prasmēm, ar kuru palīdzību 
varētu patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, attīstīt attieksmes un vērtības, kā arī pašapziņu, kas 
balstās uz stipru gribu un pašrealizācijas vajadzību. 

Veidojot studiju kursa Olimpiskā izglītība saturu, uzsvērta topošo sporta pedagogu 
profesionālo kompetenču pilnveide, prasme strādāt ar daudzveidīgām metodēm, lai, sākot savas 
pedagogu gaitas, viņi tās varētu realizēt darbā ar skolēniem, izvēloties atbilstošākās skolēnu 
attīstībai, konkrētai tēmai un iespējām, izvirzot uzdevumus: 

• sekmēt izziņas metožu apguvi; 
• apgūt ”godīgas spēles” principus kā sporta ētikas pamatprasību; 
• attīstīt prasmes un iemaņas profesionālās darbības vērtēšanas jomā; 
• sekmēt studentu zinātkāres attīstību; 
• veidot radošās darbības pieredzi; 
• sekmēt pedagogu kompetences prasmju veidošanos: organizēt mācību procesu; 

veicināt vispusīgas personības attīstību; veicināt patstāvību spriedumos un 
darbībā; veidot priekšstatu par pozitīvām cilvēku savstarpējām attiecībām, sekmēt 
tās īpašības, kas nepieciešamas šādu attiecību veidošanai; veidot pedagoģisko 
saskarsmi; 

• sekmēt studentu patstāvības attīstību pētnieciska rakstura uzdevumu risināšanā. 
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Viens no pedagoģiskā procesa komponentiem ir pētnieciskā darbība, kura balstās uz 
prasmēm un iemaņām veikt patstāvīgu darbību, rosināt izziņas interesi un attīstīt kritisko un 
radošo domāšanu.  

Vēl viens būtisks aspekts ir integrācija jeb starppriekšmetu saikne. Jaunajam  sporta 
pedagogam ir jābūt padomdevējam citiem pedagogiem, parādot sporta integrācijas iespējas 
dažādos mācību priekšmetos. 

Kā norāda Kanādas pedagogs D.Prets, domājot par integrētākas izglītības programmas 
veidošanu, ir jāpatur prātā piecas pamatnostādnes: 

� Integrācija vienmēr var būt tikai daļēja. Mēs nekad nesasniegsim pilnīgu zināšanu 
integrāciju – vismaz, kamēr mēs šajā pasaulē nesapratīsim visu. Tomēr zināšanas nekad 
nav arī disintegrētas. Savā ziņā viss mācību process, kura mērķis ir svarīgā vairošana, ir 
integratīvs. 

� Katrā mācību priekšmetā notiek zināšanu integrācija. Atsevišķie mācību priekšmeti 
vēstures gaitā attīstās, arvien izteiktāk saistot gan jēdzienus pašā priekšmetā, gan dažādu 
priekšmetu jēdzienus. 

� Vislabākais veids, kā integrēt saturu, ir integrēt cilvēkus. Darbinieku profesionālās 
diskusijas, kas veicina savstarpēji saskaņotu, nozīmīgu skolas misijas vai izglītības mērķu 
formulējumu izveidošanu un to rūpīgu apspriešanu, uzsverot katra priekšmeta iespējamo 
ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā, ir viens no cerīgākajiem veidiem, kā uzlabot mācību 
satura integrāciju. 

� Lai sasniegtu integrāciju, tiecieties uz to. Lai integrētu divu mācību priekšmetu mācīšanos, 
jāplāno, kā to izdarīt. 

� Galvenā integrācija ir mācīšanās un dzīves integrācija. Svarīgi ir uzzināt, vai audzēkņi 
integrē savas zināšanas konkrētā jomā ar savām ikdienas domām un darbībām, ar savu 
pasaules uzskatu. Integratīvo pūliņu centrā ir jābūt pašiem audzēkņiem [154]. 
 
Studiju kursa Olimpiskā izglītība saturs veidots sporta pedagogu sagatavošanai darbam ar 

skolēniem, tāpēc akcentēti tie uzdevumi, kas  noteikti Valsts pamatizglītības standartā, MK 
noteikumos par valsts standartu valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 
izglītības mācību priekšmetu standartu un MK noteikumos par valsts standartu pamatizglītībā un 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. 

Pamatizglītības mērķis ir: 
• veicināt katra skolēna harmoniskas personības veidošanos un attīstību; 
• sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, 

Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām; 
• veidot pamatu tālākai izglītībai; 
• nodrošināt sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apguvi [124,125,188]. 
Pamatizglītības galvenie uzdevumi ir : 

• veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem dabas, sociālajiem un ilgtspējīgas 
attīstības procesiem, morāles un ētikas vērtībām;  

• nodrošināt valodas un matemātikas pamatzināšanu un pamatprasmju apguves 
iespēju; 

• nodrošināt iespēju apgūt mācīšanās pamatprasmes un informācijas tehnoloģiju 
izmantošanas pamatiemaņas; 
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• nodrošināt iespēju apgūt Latvijas pilsonim nepieciešamās zināšanas un 
demokrātijas vērtības; 

• nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi;  
• veidot pamatpriekšstatu par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras mantojumu;  
• izkopt saskarsmes un sadarbības spējas [188]. 

Pamatizglītības saturu veido 7 izglītošanās aspekti: pašizpausmes un radošais, analītiski 
kritiskais, vērtējošās darbības (morālais un estētiskais), sociālais (sadarbības), saziņas, 
matemātiskais, mācīšanās un praktiskās darbības [188]. 

Izglītošanās aspekti atspoguļo nepieciešamo skolēna personības vispārīgo spēju un 
vispārīgo prasmju attīstīšanas pieredzi. Katrs no izglītības aspektiem atbild uz jautājumu KĀ? 
(rīkoties, darīt, domāt, attiekties). Akcentējot izglītošanās instrumentālo pusi, tiek izvirzīts 
uzdevums izglītības procesu organizēt tā, lai skolēns gūtu ne tikai zināšanas kādā konkrētā jomā, 
bet lai vienlaicīgi iegūtu arī universālus darbības instrumentus – vispārējas prasmes, kas ļautu 
viņam veiksmīgi darboties gan pazīstamās, gan, un tas ir nozīmīgi, arī nezināmās, neskaidrās 
dzīves situācijās. 

• Pašizpausmes un radošais aspekts. 
Izglītojamais gūst radošās un daudzveidīgas pašizpausmes pieredzi. Radošās spējas 

attīstās, meklējot un atrodot risinājumus praktiskām problēmām, atklājot kopsakarības, pētot 
pasauli, sevi un citus cilvēkus. Tās ir cieši saistītas ar atjautību, iztēli, fantāziju. Emocionāla 
pašizpausme, ideju ģenerēšana, mākslinieciskā jaunrade, fiziskā pašizpausme dejā un sportā – tie 
it nozīmīgākie izglītojamā radošās un pašizpausmes pieredzes ieguves veidi izglītošanās procesā. 

• Analītiski kritiskais aspekts. 
Izglītojamais gūst intelektuālās darbības pieredzi domāt loģiski pareizi (secīgi, 

nepretrunīgi, pamatoti u.c.), kritiski, patstāvīgi, produktīvi. Pakāpeniski izglītojamais mācās 
saskatīt tagadnes saikni ar pagātni un nākotni, mācās formulēt un pamatot savu nostāju diskusijās, 
būt neatlaidīgs, ja radušās neskaidrības un risināmas sarežģītas problēmas. 

• Vērtējošais (morālais un estētiskais) aspekts. 
Izglītojamais gūst darbības pieredzi – mācās saskatīt, izjust un vairot skaisto sev apkārt, 

veikt izvēli, vērtējot notiekošo ar morāles kritēriju palīdzību un veidojot savu vērtību sistēmu. 
Vērtības, kas saistītas ar personības individuālo attīstību, ir savas individualitātes un spēju 
apzināšanās un adekvāts pašnovērtējums, mērķtiecība, noteiktība, apņēmība, neatlaidība, 
pacietība un atbildība par savu rīcību. Vērtības, kas saistās ar personības mijiedarbību ar citiem, ir 
savstarpēja cieņa un vienlīdzība, godīgums, lojalitāte (uzticamība), savaldība, iejūtība un iecietība 
(tolerance), izpalīdzība, taisnīgums (objektivitāte). Vērtības, kas saistās ar pilsoņa un sabiedrības 
locekļa lomu, kā arī attiecībām starp tautām un nācijām, ir cieņa pret dzīvību, brīvību, taisnību; 
savstarpējā izpalīdzība; demokrātijas pamatvērtības un nacionālā pašcieņa; rūpes par savas tautas 
kultūras mantojums saglabāšanu un vairošanu; atvērtība un tolerance pret citām tautām un 
kultūrām. 

• Sociālais (sadarbības) aspekts. 
Izglītojamais gūst sociālo pieredzi un attīsta prasmi dzīvot sabiedrībā, cienot sevi un citus. 

Pakāpeniski viņš mācās sadarboties un strādāt komandā, saskaņot dažādus viedokļus un vienoties 
par kopējo, diskutēt un vadīt diskusiju, veidot un uzturēt kontaktus, atrast vietu kolektīvā un 
aizstāvēt savas pozīcijas, novērst konfliktsituācijas un atrisināt radušās nesaskaņas; mācās 
pieņemt lēmumus, izšķirties par problēmas risinājuma veidu un uzņemties atbildību par tās 
īstenošanu; mācās būt izturīgs un tikt galā ar grūtībām. 
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Sadarbības prasmes jābalsta izpratnē par cilvēku dzimuma, sociālajām, etniskajām, 
reliģiskajām, dzīvesveida atšķirībām un tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi. Ar zināšanām, 
atklātām diskusijām un aktīvu iejaukšanos jāizskauž svešā nīšanas prakse, aizspriedumi un 
jebkāda veida diskriminācija, vienlaicīgi apgūstot demokrātiskā sabiedrībā pieņemamas 
pilsoniskās aktivitātes un sociālā protesta formas. 

• Saziņas aspekts. 
Izglītojamais gūst praktisku pieredzi valodas lietošanā un mācās to izmantot 

daudzveidīgās dzīves situācijās atbilstoši saziņas partneriem, mērķim un situācijai. Izglītojamais 
pakāpeniski mācās sazināties (sarunāties un saprasties ar citiem, uzklausīt citus, rakstīt un lasīt) 
vairākās valodās, mācās uzstāties publikas priekšā, aizstāvēt un argumentēt savu viedokli. 

• Matemātiskais aspekts. 
Izglītojamais gūst matemātiskās domāšanas (domāšana skaitļos, simbolos, modeļos) 

pieredzi un mācās savā praktiskajā dzīvē izmantot matemātikas izpratnes pamatprincipus. 
Nozīmīgākās prasmes ir aprēķinu un mērījumu veikšana; informācijas ieguve no grafikiem, 
tabulām, kartēm; matemātisko simbolu izpratne un lietošana; modelēšana un spēja izvēlēties, 
novērtēt un lietot matemātiskās idejas savā praktiskajā darbībā. 

• Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts. 
Izglītojamais gūst daudzveidīgu izglītošanās darba pieredzi – viņš mācās izpildot, atklājot, 

risinot problēmas. Pakāpeniski izkopj prasmes patstāvīgi plānot, organizēt, īstenot mācīšanos un 
uzņemties atbildību par savu izglītību. Ja nepieciešams, izglītojamais prot atrast palīdzību un 
konsultēties, kā arī dot padomu un palīdzēt citiem. Nozīmīgi apgūt dažādas informācijas 
tehnoloģijas, tajā skaitā prasmi lietot datoru. 

Jebkura mācību un praktiskā darbība jāveic veidā, kas neapdraud izglītojamā psihisko un 
fizisko veselību un drošību. 

Izanalizējot Valsts pamatizglītības standartu, noteikumus par valsts standartu 
pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības standartu, kā arī  mācību priekšmeta “Sports” 
programmas paraugus pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, var secināt, ka daudzas tēmas, 
kas ietvertas mācību priekšmetos, ir saistāmas ar skolēnu olimpisko izglītošanu. Ikvienā mācību 
priekšmetā  ir iespēja atrast tēmu, kuru varētu saistīt ar olimpisko izglītību. 

Par pirmo soli olimpiskās izglītošanās modeļa veidošanā, kas pamatojas uz profesionālās 
kompetences pilnveidi, uzskatāma mācību grāmatas R.Jansone, A. Gulbe „Materiāli par sporta 
vēsturi un olimpisko izglītību” izdošana Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā projekta 
ietvaros [71]. Grāmatā apkopots adaptēts vēstures materiāls, kā arī dažādu vēstures speciālistu 
pētījumi par sporta vēstures jautājumiem. Katrā tematā iekļauti oriģināli patstāvīgie un ieskaites 
uzdevumi, kurus studenti var izmantot sporta vēstures un olimpiskās izglītības nodarbībās 
patstāvīgi vai docētāju klātbūtnē. Uzdevumi veidoti atbilstoši sporta vēstures un olimpiskās 
izglītības akreditētā studiju kursa prasībām. Grāmatas materiāls un uzdevumi veidoti ar mērķi ne 
tikai sniegt zināšanas par sporta vēstures un olimpiskās izglītības jautājumiem, bet arī veicināt un 
sekmētu studentu izziņas procesu veidošanos un attīstību, aktīvu dzīves pieeju vēsturisko 
situāciju un problēmu izzināšanā, to analizē. Veidotie uzdevumi ir paredzēti ne tikai studentu 
zināšanu un prasmju pārbaudei un radošās domāšanas attīstībai, bet arī kā piemērs studentiem, kā 
veidot jaunus radošus uzdevumus par dažādiem tematiem, kas attīsta analītisko domāšanu. 
 Teorētiskās zināšanas, prasme analizēt un izvērtēt mācību mērķus, konkrētos uzdevumus, 
kā arī savas spējas un iespējas konkrētajā situācijā kļūst par pamatu audzēkņu kognitīvajai 
uzvedībai, kas ļauj radoši izmantot jau zināmo jaunā, neierastā situācijā. 
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  Pamatojoties uz pilotpētījumu rezultātiem (pedagoģiskais konstatējošais eksperiments, 
sporta skolotāju aptauja, dažādu mācību priekšmetu skolotāju aptauja, olimpiskās izglītības izpēte 
dažādās pasaules valstīs un Latvijā), tika izveidots olimpiskās izglītošanās modelis topošo sporta 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. 

 

 
 

18.att. Olimpiskās izglītošanās modelis topošo sporta pedagogu  
profesionālās kompetences pilnveidei 

 
 

Lai olimpiskās izglītošanās modeli topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei skatītu kā veselumu, sistēmu, nepieciešama sistēmiski strukturālā pieeja. Šāda pieeja 
dod iespēju analizēt sistēmu kopumā un novērot atsevišķo komponentu funkcionēšanas lomu. 
Olimpiskās izglītošanās modelis topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 
sastāv no vairākiem komponentiem. Tie ir: 

• Olimpiskās izglītības saturs un interaktīvi īstenošanas paņēmieni ( mērķis, saturs, 
metodes, starppriekšmetu saikne, ietekme uz personību, vērtējums); 

• vajadzības; 
• zināšanas; 
• spējas un prasmes; 
• interese. 

 Katram komponentam ir raksturīgi struktūrelementi. Jebkura darbība pakļauta mērķu 
sistēmai, kurā ietilpst gan galamērķi, gan starpposmu mērķi. Darbības  efektivitāte daudzējādā 
ziņā atkarīga no gala un  starpposmu mērķu saskaņotības, skaidras to apzināšanās. Svarīgi panākt, 
lai students skaidri apzinātos savas iespējas, sagatavotības līmeni un zināšanas. Izvirzot  mērķi, 
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jāapzinās pašpilnveidošanās motivācija, kā arī vajadzība sniegt šīs zināšanas un prasmes citiem. 
Svarīgi panākt, lai docētājs un students studiju procesā iesaistītos, kā savstarpēji saistīti subjekti. 
Docētājs, izskaidrojot mērķi, atsedz konkrētu apstākļu mērķa saturu, t.i., tiek noskaidrots darbības 
veids, kas jāapgūst, tiek izvēlēti piemērotākie paņēmieni apguvei. Uzdevuma izpratne un 
apjēgšana, tā nozīmes personības attīstības definēšanā sekmē pozitīvas attieksmes veidošanos un 
rada vēlmi šo uzdevumu atrisināt. Studentam, kurš risina uzdevumu, jāorientējas attiecīgajos 
apstākļos, t.i., jāizdala no satura galvenais, jāsalīdzina uzdevumā ietilpstošais zināmais ar 
nezināmo. Tā veidojas hipotēze, t.i., pieņēmums par to, kādai jābūt uzdevuma risināšanas 
stratēģijai. Uzdevumā, kuru studenti ir atzinuši, ietverta arī noteikta attieksme pret to, prasība pret 
uzdevumu un personīgo iespēju un apstākļu novērtējumu, vēlēšanās izpildīt šīs prasības un 
iespējamo uzdevumu realizēšanas ceļu meklējumi.  Jebkura cilvēka darbība ir iedarbība uz 
darbības priekšmetu. Tas ir arī izpētes objekts, uz ko virzīta studenta darbība. Students šo 
priekšmetu vērtē subjektīvi. Ja viņš atzīst, ka priekšmets  ir interesants un tam ir kāda vērtība viņa 
dzīvē, tad tas kļūst par viņa izziņas darbības priekšmetu. Tā rodas vajadzība pēc priekšmeta, t.i., 
olimpiskās izglītības satura apguves, tāpēc svarīgi, lai students atzītu, ka mērķis ir personīgi 
nozīmīgs. 

Kopīgajā sistēmā vajadzību un motivācijas komponents ieņem galveno vietu. Pedagoģijā 
„vajadzību” konkretizē pedagoģe A. Špona, parādot tās veidošanos savstarpēji saistītu elementu 
sistēmā: uzdevumi – priekšmets – mērķis – vajadzība. „Objektīvais uzdevums, kurš izvirzīts 
audzēknim, iedarbojas uz konkrētu priekšmetu, saskaras ar subjektīvu šī uzdevuma, šī priekšmeta 
uztveri un apjēgšanu, veido mērķi kā ideālu rezultātu un uz šīs bāzes rodas vajadzība izpildīt 
uzdevumu, sasniegt izvirzīto mērķi”[181]. Analizējot vajadzības, jāņem vērā šādi aspekti : 

• jebkura vajadzība ir subjektīvā un objektīvā kopums; 
• vajadzību struktūrā par galveno jāuzskata nevis hierarhijas, bet dominantes 

princips, tas nozīmē, ka studiju laikā vērojama studentu vajadzību dinamika- 
konkrētās vajadzības dominē noteiktā laika posmā; 

• vajadzības apmierināšana ir personības attīstības virzītājspēks; 
• konkrēto vajadzību var apmierināt dažādos darbības veidos, piemēram, vajadzības 

pēc saskarsmes, pašapliecināšanās; 
• darbības procesā notiek vajadzību padziļināšana, to diapazona paplašināšana un 

aktivizēšana. 
Studiju kursa teorētiskā pamatojuma komponenti (saturs, metodes, starppriekšmetu 

saikne, ietekme uz personību) veidoti, ievērojot zinātniskā satura atlases principus, izmantojot 
inovatīvus didaktiskos paņēmienus. Visu komponentu (zināšanu, prasmju, inovatīvo paņēmienu) 
lietošanas pieredze  izglītošanās procesa praksē virzīta uz darbības modeļa izveidi olimpiskajā 
izglītībā. Pasaules prakse olimpiskajā  izglītībā virzīta  uz zināšanu apguvi, taču mūsu izveidotais 
olimpiskās izglītības apguves modelis ir ar praktisku ievirzi, jo mērķis ir panākt, lai topošais 
sporta pedagogs, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, var veikt profesionālu, 
inovatīvu un pētniecisku darbību. Sporta pedagogam  jāprot patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un 
izmantot informāciju, risināt problēmas, jāizprot profesionālās ētikas pamatprincipi, jāprot 
formulēt, un analītiski aprakstīt informāciju, savas profesijas problēmas un risinājumus, 
izskaidrot un argumentēti par tiem diskutēt gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. 

Svarīgi motivēt studentus patstāvīgi savas kompetences pilnveidei, kas saistās ar  tālāko 
profesionālo pilnveidi. Būtiski, lai topošais sporta pedagogs ir gatavs uzņemties atbildību un 
iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan komandā, gan vadot citu – savu audzēkņu - darbu. 
Sporta pedagogam  ir jābūt gatavam pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai 
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neskaidros apstākļos. Pedagogam jāprot novērtēt savu un citu rezultātus, tāpēc modeļa praktiskajā 
darbības apguves procesā iekļauta atgriezeniskā saite un pašnovērtējums. 

Lai studentu teorētiskā sagatavotība būtu pilnvērtīga, iegūto zināšanu pamatā ir jābūt daļai 
jau zināmā, kas papildināta ar kaut ko jaunu, kas rada interesi. Izglītošanās procesā jārada 
patstāvīgas izzināšanas un pašatklāsmes iespēja, jāļauj pašiem meklēt un ieraudzīt saikni un 
sakarības starp notikumiem, lietām un parādībām. Jaunajam ir secīgi jāiekļaujas noteiktā esošo 
zināšanu sistēmā.  Pedagoga uzdevums ir palīdzēt izvirzīt jautājumus un iemācīt rast atbildes uz 
tiem visdažādākajos veidos. Svarīga loma topošo sporta pedagogu ir patstāvībai zināšanu apguvē, 
prasmju un iemaņu izveidē. Ar patstāvību ir jāsaprot nevis tās zināšanas, kuras iegūst, daudzkārt 
pārlasot, iegaumējot materiālu, bet domāšanas un darbības patstāvība. Lai dziļāk apgūtu teoriju, 
nepieciešama tās analīze un sintēze, tāpēc, organizējot studiju procesu, vairāk laika jāatvēl 
studentu patstāvīgajam pētniecības darbam. Patstāvīgai izziņas darbībai vairāk raksturīgas nevis 
iegūtās zināšanas, bet gan metodes un paņēmieni, kas izmantoti to ieguvē. 
 Vērtējums nozīmē iegūtā rezultāta salīdzinājumu ar darbības mērķi un uzdevumiem. 
Apmierinātība vai neapmierinātība, kas rodas, norāda uz to, ka studentam izveidojusies noteikta 
attieksme ( pozitīva un negatīva) pret darbības mērķi un uzdevumiem. Pozitīvs vērtējums veido 
sociāli nozīmīgus mācību motīvus. Negatīvs vērtējums liek studentam pārskatīt darbības mērķi, 
uzdevumus, koriģēt tos ar nolūku uzlabot rezultātus. Tomēr ne vienmēr negatīvs vērtējums ir 
stimulējošs. Adekvāta pašvērtējuma pamati tiek ielikti, iesaistot visu studiju grupu kopīgā 
vērtēšanas procesā, kas praksē notiek retāk. Jāņem vērā, ka studentam jābūt informētam par darba 
rezultātu vērtēšanas kritērijiem. 
 Topošo sporta pedagogu kompetences pilnveide ir vienots process, kas iekļauj sevī 
docētāja un studenta sadarbību. Docētāja uzdevums ir radīt nepieciešamus un pietiekamus 
nosacījumus, lai pilnveidotu  studentu kompetenci. Studenta uzdevums – izmantot nosacījumus, 
lai attīstītu noteiktu sporta pedagoga sagatavotības līmeni un tālāk patstāvīgi veidotu nosacījumus 
tā pilnveidošanai. 
 Pedagoģijā vispārējie nosacījumi tiek dalīti iekšējos un ārējos, objektīvos un subjektīvos. 
Šo nosacījumu kopums rada vidi, kurā norit kompetences pilnveide, tāpēc tie jāanalizē 
kompleksi, ciešā vienotībā, atkarībā un mijiedarbībā. Ar ārējiem nosacījumiem mēs saprotam 
topošo sporta pedagogu kompetences veidošanās pedagoģiskos nosacījumus. Iekšējie nosacījumi 
tiek saprasti kā psiholoģiskie nosacījumi, kuri veicina nākamo pedagogu kompetences 
veidošanos. Ārējie un iekšējie nosacījumi vienlaicīgi var būt kā objektīvi, tā arī subjektīvi. 
Krievijas psihologs S.Rubinšteins norādījis, ka  iekšējie nosacījumi veidojas ārējo ietekmē, tomēr 
nav to tieša mehāniska projekcija. Attīstības procesā  summējoties un mainoties, iekšējie 
nosacījumi paši nosaka to speciālo iedarbības loku, kuram attiecīgā parādība var tikt 
pakļauta”[224]. 
 Ņemot vērā iepriekš teikto, psiholoģiski pedagoģiskie nosacījumi ir tādi nosacījumi, kuri 
nosaka studiju procesa efektivitāti. Šādā kontekstā par efektīvu uzskatāma nevis darbība, kura 
novedusi pie maksimāla rezultāta, prasot minimālu ieguldījumu, bet gan darbība, kura maksimālā 
pakāpē sasniedz mērķi.  

    Objektīvie docēšanas nosacījumi ir : 
• studiju programmas, standarti; 
• mācību literatūra; 
• metodiskie līdzekļi; 
• nodarbību saikne ar ārpusstudiju darbību; 
• sporta tradīcijas augstskolā; 
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• materiālās bāzes nodrošinājums. 
Olimpiskās izglītības studiju kursa programma sastādīta, pamatojoties uz LR MK  

noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu [123] un LSPA 
izstrādātajām programmas veidošanas prasībām. Studiju kurss veidots, uzsverot pedagoga 
sagatavotību darbam ar skolēniem, tāpēc akcentēti tie uzdevumi, kas  noteikti valsts 
pamatizglītības standartā, MK noteikumos par valsts standartu valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem un MK noteikumos par 
valsts standartu, pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem. LSPA 
bibliotēkā pietiekamā apjomā pieejama mācību literatūra un metodiskie līdzekļi.  Latvijā ir plašs 
papildliteratūras klāsts par olimpisko kustību, ievērojamiem sportistiem, olimpisko spēļu norisi 
un sasniegumiem. Studiju kursā tiek apskatītas visdažādākās iespējas, kā studenti var iekļauties 
gan  Latvijas olimpiskajā kustībā, gan Starptautiskajā olimpiskajā kustībā. Dalība dažādos 
Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiskās komitejas, Olimpisko sacensību aģentūras 
pasākumos nostiprina studiju kursā iegūtās zināšanas un prasmes. Studentiem  prakses laikā skolā 
ir iespēja pielietot iegūtās prasmes darbā ar skolēniem vadot, gan sporta stundas, gan veicot 
audzināšanas darbu, gan organizējot olimpisko dienu  vai projektu nedēļu. 

 Subjektīvie docēšanas nosacījumi ir : 
• docētāju izpratne par nepieciešamību pilnveidot topošo sporta pedagogu 

kompetenci; 
• kompetences pilnveidei nepieciešamo darbības paņēmienu sistēmas noteikšana; 
• darbības modeļa, kas veicina kompetences pilnveidi, izveide; 
• speciālas, mērķtiecīgas darbības plānošana, kritēriju noteikšana; 
• materiālu atlase, uzdevumu sistēmas izstrāde, ņemot vērā studentu sagatavotības 

līmeni, diferencētas pieejas realizācija; 
• mācību metožu un organizācijas formu atlase; 
• studentu iekļaušana kompetences pilnveides procesā; 
• kompetences pilnveides procesa korekcija. 

Pie topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanas 
subjektīvajiem nosacījumiem var pieskaitīt : 

• vispārējo sagatavotības līmeni; 
• vajadzību, motīvu, interešu daudzveidību un attīstību; 
• personības attīstības līmeni, individuālās īpatnības; 
• zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu. 

 Topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei jānotiek visa studiju 
procesā laikā. Svarīga ir saikne starp studiju un ārpusstudiju darbu, sporta tradīciju izkopšanu, 
kas sekmē kompetences pilnveidei labvēlīgu psiholoģisko klimatu. Tas, vai un kā docētājs 
apzinās nepieciešamību pilnveidot nākamo pedagogu kompetenci darbam ar bērniem, ir viens no 
svarīgākajiem studiju procesa nosacījumiem. Ja docētājs to neapzinās, tad šajā virzienā nekas 
netiks darīts. 

Gatavas profesionālās kompetences pilnveides metodikas nav, tāpēc katram docētājam tā 
jāizstrādā patstāvīgi. Nepieciešams nosacījums ir tāda darbības modeļa izveide, kas veicinātu 
topošo pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un dotu iespēju studentiem analizēt 
darbības struktūru, izprast tās komponentu mijiedarbību, vienotību. Izstrādātais modelis palīdzētu 
arī docētājam veidot studiju procesu uz zinātniskiem pamatiem, kontrolēt katru tā komponentu 
jebkurā posmā. Psihologi ir noskaidrojuši, ka students apgūst tikai to, kas ir darbības priekšmets. 
Ja darbība ir vērsta uz saturu, tad vispirms tiek apgūts saturs, ja studentu uzmanības centrā ir 
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darbības paņēmieni, tad tie arī tiek apgūti. Studentu darbībai ir jābūt vērstai kā uz darbības 
paņēmienu satura, tā arī uz pašu paņēmienu apguvi.  

Analizējot olimpiskās izglītības studiju kursa subjektīvos nosacījumus LSPA, jāatzīmē, ka 
izvēlētā promocijas darba tēma norāda uz docētāju izpratni par nepieciešamību pilnveidot topošo 
sporta pedagogu kompetenci. Izveidotais olimpiskās izglītošanās modelis ir veidots pēc  darbības 
modeļa pamatprincipiem, ar mērķi, lai topošie sporta pedagogi spētu iegūtās zināšanas un 
prasmes realizēt turpmākajā darbā ar skolēniem. Ļoti rūpīgi tiek domāts ar mācību metožu un 
organizācijas formu atlasi atbilstoši konkrētai situācijai un tēmai. Arī studenti nepārtraukti ir 
iesaistīti pilnveides procesā, jo students un docētājs darbojas kā savstarpēji saistīti subjekti. 

Mācību satura atlasi, pirmām kārtām, nosaka mācību mērķi. Tas ir atkarīgs arī no studentu 
sagatavotības pakāpes, no reālajām iespējām un studiju posma. Saturam pakāpeniski kļūstot 
sarežģītākam, jānodrošina topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. Pašu 
studiju darbību nosaka uzdevumi. Svarīgi, lai studiju procesā uzdevumi būtu savstarpēji cieši 
saistīti, kalpotu ne tikai profesionālās kompetences pilnveidei, bet arī veicinātu studentu 
patstāvības, radošo spēju attīstību. 

Liela nozīme ir tam, kā docētājs kontrolē profesionālās kompetences pilnveidošanās 
procesu. Kontrole jāveic sistemātiski gan vienkāršās, gan sarežģītās situācijās. Kontroles būtība ir 
tāda, ka tai jāpāraug studentu paškontrolē. 

 Tikai iekļaujot studentu darbībā, kas viņam šķiet interesanta, ir iespējama to darbības 
paņēmienu apguve, kuri pilnveido profesionālo kompetenci. To var sasniegt, nemitīgi mainot 
darbības saturu un darbības formas, arvien vairāk sarežģījot darbības paņēmienus, tos aktīvi 
izmantojot studentu - topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē. 

Pamatojoties uz pilotpētījumu rezultātiem (pedagoģiskais konstatējošais eksperiments, 
sporta skolotāju aptauja, dažādu mācību priekšmetu skolotāju aptauja, olimpiskās izglītības izpēte 
dažādās pasaules valstīs un Latvijā), tika izveidots studiju kursa Olimpiskā izglītība saturs, 
noteikts katras tēmas sasniedzamais rezultāts, metodes un metodiskie paņēmieni, starppriekšmetu 
saikne, ietekme uz personību (sk.6.tab). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

6. tabula 
Olimpiskās izglītības saturs topošo sporta pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei  

 
 

Tēma 
 

Saturs 
 

Sasniedzamais rezultāts 
 

Kompetences  
personības pilnveidei 

Mācību 
metodes 
un metodiskie 
paņēmieni 

 
Starppriekšmetu 
saikne ( skolā 
un augstskolā) 

 
Studiju kursa „Olimpiskā 
izglītība” saturs 

 

 
Godīga spēle. 
Olimpiskās kustības 
pamatprincipi 
 
Terminu: olimpisms, 
olimpiskā kustība, 
olimpiskā izglītība u.c. 
skaidrojums 

 
Prot olimpiskās 
kustības 
pamatprincipus 
interpretēt saistībā ar 
ikdienu 
 
Prot argumentēt savu 
viedokli par terminu - 
godīga spēle 

 
Sekmē olimpisko 
ideālu veidošanos 
personības attīstības 
aspektā 
 
Pilnveido kritiskās 
domāšanas prasmes 

 
Diskusija, 
Darbs grupās 

 
 
 

Filozofija 
Sporta vēsture 
Ētika 

 
Antīkās olimpiskās spēles 

 
Sporta pirmsākumi Senajā 
Grieķijā. Sengrieķu 
ģimnastikas izveidošanās, 
galvenie virzieni, saturs, 
ietekme jauniešu dzīvē. 
Sporta sistēma Spartā un 
Atēnās. Sengrieķu mīti un 
leģendas par olimpiskām 
spēlēm 
 
Antīko olimpisko spēļu ( 
OS) rašanās iemesli. Antīko 
OS attīstība, norise, 
galvenie sacensību veidi. 
Antīko OS pārtraukšanas 

 
Prot saskatīt kopīgo un 
atšķirīgo divās sporta 
sistēmās- Spartā un 
Atēnās, noteikt to 
ietekmi uz personības 
attīstību 
 
Prot salīdzināt Antīko 
OS noteikumus un 
programmu ar 
mūsdienu OS 
noteikumiem un 
programmu 
 
Var  atrast kartē 

 
Sekmē patstāvīgu un 
radošu pagātnes 
notikumu izpratni 

 
Pilnveido spēju 
argumentēt un radoši 
interpretēt pagātnes 
notikumus 

 
Veido personīgās 
attieksmes viedokli 

 
Veido priekšstatu par 
mītiem kā pasaules 
arhaisko sabiedrību, 

 
Seminārs, 
darbs grupās, 
lomu spēle, 
darbs ar 
grāmatu –  
O. Lāms, 
 I. Rūmniece, 
H. Tumans 
„Olimpiskās 
tradīcijas. 
Kultūrvēsturisk
ā dimensija”; 
Homēra 
„Ili āda” un 
„Odiseja” 

 
 
 
 
 

Vēsture 
Ģeogrāfija 
Literatūra 
Sporta vēsture 
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iemesli un to izraisītās 
sekas. Antīko OS 
apbalvojumi un uzvarētāju 
godināšana 
 
Olimpija, kā 
kultūrvēsturiska vieta, tās 
ģeogrāfiskais raksturojums 
saistībā ar antīkajām OS. 
Antīko OS noteikumi. 
Antīko OS programma. 
Sporta celtnes un sacensību 
norišu vietas Senajā 
Olimpijā. Antīko OS 
nozīme mūsdienās 

ievērojamākās Senās 
Grieķijas sacensību 
vietas 
 
Prot salīdzināt antīko 
un mūsdienu OS 
atklāšanas, 
apbalvošanas un 
noslēguma ceremonijas 
 
Prot salīdzināt Antīko 
OS populārāko 
disciplīnu, inventāru un 
izpildes tehniku ar 
mūsdienām 
 
Prot atrast un izjusti 
nolasīt dzejoļus, kur 
savijies sacensību gara 
cilvēciskais un 
dievišķais pavediens 

kultūras parādību, 
vissenāko mutvārdu 
daiļradi, kas guvusi 
izpausmi nostāstos par 
dieviem, dievībām un 
varoņiem saistībā ar 
pirmo olimpisko spēļu 
vietu – Olimpiju 

 
Pilnveido prasmi lietot 
ģeogrāfijas, vēstures, 
literatūras zināšanas 
praktiskajā darbībā 

 
Veido prasmes un 
iemaņas uztvert un 
izprast literārus darbus 
to mākslinieciskajā 
veselumā 

 
Mūsdienu olimpiskās 
kustības atdzimšana 

 
Olimpisko spēļu 
atdzimšanas ekonomiskie, 
politiskie un kultūras 
nosacījumi 
 
Pjēra de Kubertēna uzskati, 
idejas un viņa loma 
Olimpisko spēļu 
atjaunošanā 
 
Pirmais olimpiskais 

 
Prot argumentēt sporta 
attīstības 
priekšnosacījumus XIX 
gs.beigās 

 
Prot diskutēt par Pjēra 
de Kubertēna 
ieguldījumu 
olimpiskajā kustībā 

 
Prot argumentēt I SOK 

 
Pilnveido prasmi 
darboties grupā 

 
Veicina pašapziņas un 
radošas domāšanas 
attīstību 

 
Pilnveido prasmi 
respektēt citu viedokli, 
saglabāt vai mainīt 
savu viedokli 

 
Seminārs, 
grupu darbs, 
diskusija 
 
Projekts: ”Tilts 
no Antīkajām 
olimpiskām 
spēlēm uz 
mūsdienu 
olimpiskajām 
spēlēm” 

 
Vēsture 
Ģeogrāfija 
Literatūra 
Sporta vēsture 
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kongress, pieņemtie lēmumi 
 
Olimpiskās kustības 
atdzimšanas ietekme uz 
sporta attīstību pasaulē  

Olimpiskajā kongresā 
pieņemtos lēmumus 

 
 

 
Mūsdienu olimpiskās 
spēles 

 
Mūsdienu OS periodizācija 
un raksturojums 
 
Pirmās olimpiādes spēles 
Atēnās ( 1896) 
 
OS starp Pasaules kariem. 
Sieviešu dalība OS. 
Olimpiskās kustības 
demokratizācija 
 
Olimpiskās kustības 
attīstības perspektīvas 

 

 
Prot atrast informāciju 
olimpiādes un ziemas 
olimpisko spēļu norises 
laiku un vietu 
 
Māk izveidot 
uzdevumus dažādu 
vecuma skolēniem, 
dažādos mācību 
priekšmetos 
 
Prot izteikt un 
argumentēt savu 
viedokli par olimpiskās 
kustības attīstības 
perspektīvām 

 
Pilnveido prasmi 
risināt problēmu 
kopīgiem spēkiem 

 
Pilnveido prasmi 
demokrātiski pieņemt 
lēmumus 
 
Sekmē informācijas 
atlases prasmes 

 
Darbs mazās 
grupās, 
uzdevumu 
izstrāde 
dažādos 
mācību 
priekšmetos 

 
Vēsture 
Ģeogrāfija 
Matemātika 
Sporta vēsture 

 
Olimpiskās kustības 
struktūra 

 
Olimpiskās kustības mērķi, 
pamatprincipi un uzdevumi 
 
Olimpiskās kustības 
vispārējā organizācija un 
sastāvdaļas 
 
OS organizācija un 
rīkotājpilsētas izvēle 
 

 
Izprot olimpiskās 
kustības mērķus un 
uzdevumus 
 
Prot saskatīt 
uzdevumus, kas saistīti 
ar olimpisko spēļu 
organizāciju  

 
Pilnveido prasmi 
intervēt cilvēkus 

 
Sekmē prasmi loģiski 
izteikt un aizstāvēt 
savu viedokli 

 
Pilnveido prasmi 
precīzi formulēt savas 
domas 

 
Diskusija ar 
eksperta 
piedalīšanos 

 
Vēsture 
Sporta 
organizācija un 
vadība 
Tiesības 
Sporta vēsture 
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Olimpisko spēļu 
organizēšanas komitejas 
uzdevumi un pilnvaras 

 
Starptautiskā olimpiskā 
komiteja (SOK) 

 
SOK izveidošanas vēsture 
un darbība. SOK juridiskais 
statuss, struktūra. SOK 
izpildkomiteja, tās 
pilnvaras, atbildība un 
pienākumi 
 
SOK prezidenti, to 
ieguldījums Olimpiskajā 
kustībā. SOK prezidenta, 
izpildkomitejas un SOK 
locekļu vēlēšanas 
 
SOK kongresi, to nozīme 
olimpiskajā kustībā 

 
Māk atrast informāciju 
uzziņu literatūrā 

 
Prot debatēt par SOK 
darbību 

 
Prot argumentēt par 
SOK prezidentu 
ieguldījumu 
olimpiskajā kustībā 

 
Prot atrast risinājumus 
uzdevumiem par 
olimpisko kustību 

 

 
Veido prasmi atrast un 
apkopot informāciju 

 
Pilnveido radošās un 
kritiskās domāšanas 
prasmes 

 

 
Darbs grupās 
ar grāmatu „ 
Olimpiskā 
ABC” 
 
Uzdevumu 
risināšana un 
izstrāde 

 
Vēsture 
Sporta vēsture 
Tiesības 

 
Starptautiskās sporta 
organizācijas 

 
Starptautiskās sporta 
federācijas ( SSF ): vēsture, 
struktūra, funkcijas. SSF 
ietekme uz olimpiskās 
kustības attīstību 
 
Nacionālās Olimpiskās 
komitejas ( NOK) : sastāvs, 
funkcijas. Nacionālās sporta 
federācijas, to funkcijas 

 
Zina sporta federāciju 
struktūru un darbību 

 
Prot argumentēt savu 
viedokli par Latvijas 
sporta federāciju 
darbību 

 
Veido prasmi 
argumentēt savu un 
uzklausīt cita viedokli, 
dziļāku jautājuma 
būtības izpratni 

 
Ļauj tuvāk iepazīt 
savus grupas biedrus 

 
 

 
Diskusija, 
Prāta vētra, 
darbs grupās 
 

 
Vēsture 
Sporta 
organizācijas 
vadība 
Politoloģija 
Tiesību pamati 
Ekonomika 
Sporta vēsture 
Sociālās zinības 

 
Latvija olimpiskajā 
kustībā 

 
Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) 

 
Zina LOK vēsturi, 
mērķus, uzdevumus, 

 
Veicina prasmi kritiski 
izvērtēt citu viedokļus 

 
Seminārs, 
darbs grupās,  

 
Vēsture 
Sporta vēsture 
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nodibināšana. Pirmais LOK 
prezidents J. Dikmanis, viņa 
ieguldījums olimpiskajā 
kustībā. LOK prezidenti 
pirmās brīvvalsts laikā 
 
LOK atjaunošana. LOK 
juridiskais statuss, struktūra, 
izpildkomiteja, tās 
pilnvaras, atbildība un 
pienākumi. LOK prezidents 
V. Baltiņš. Latvijas sportistu 
atgriešanās olimpiskajā 
saimē 
 
LOK prezidents 
 A. Vrubļevskis 

struktūru 
 

Prot salīdzināt LOK 
prezidentu darbību 
dažādos vēstures 
posmos 

 
Māk izveidot 
uzdevumus dažādu 
vecuma skolēniem, 
dažādos mācību 
priekšmetos 

 

 
Sekmē prasmi strādāt 
komandā 

 
Rosina respektēt citus 
grupas biedrus 

uzdevumu 
izstrāde ar 
nepabeigto 
teikumu 
metodi 

Tiesību pamati 
Sporta 
organizācijas 
vadība 

 

 
Olimpisko kustību 
reglamentējošie 
dokumenti  

 
Olimpiskās hartas 
izveidošana. Olimpiskās 
hartas struktūra un saturs. 
 
Sporta attīstību 
reglamentējošie dokumenti 
Latvijā 

 
Zina Olimpiskās hartas 
pamatprincipus un prot 
tos saistīt ar ikdienas 
dzīvi 

 
Prot atrast informāciju 
par sporta attīstību 
reglamentējošajiem 
dokumentiem Latvijā 

 
Sekmē prasmi 
sadarboties ar saviem 
grupas biedriem 

 
Māca respektēt citu 
tiesības un viedokli 

 
Ļauj iejusties reālās 
dzīves situācijās, 
aktivizējot studenta 
izglītošanās darbību 
un domāšanu 

 
Darbs grupās, 
darbs ar 
dokumentu 
„Olimpiskā 
harta”, lomu 
spēle. 

 
Politika 
Sporta 
organizācijas 
vadība 
Tiesību pamati 
Sociālās zinības 

 

 
Olimpiskās kustības 
ekonomiskie jautājumi 

 
Olimpiskās kustības 
finansēšanas avoti 

 
Zina OS finansēšanas 
pamatprincipus 

 
Veido prasmi 
argumentēt savu un 

 
Lekcija 
Diskusija 

 
Ekonomika 
Sporta 
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Reklāma, licenzēšana SOK, 
SSF, NOK. OS 
organizācijas ekonomiskās 
programmas 

 
Zina  par reklāmas 
lietošanas noteikumiem 
OS 
 
Prot analizēt ar OS 
komercializāciju 
saistītus jautājumus 

uzklausīt cita viedokli, 
dziļāku jautājuma 
būtības izpratni 

 
Veicina izziņas 
aktivitāti 

 
 

organizācijas 
vadība 
Tiesību pamati 
Sociālās zinības 

 

 
Olimpisko spēļu 
organizācija un norise 

 
OS simboli un atribūti, 
apraksts, to izveidotāji, 
pielietošana 
 
Olimpiādes un ziemas 
olimpisko spēļu 
organizācija un norise. OS 
atklāšanas un noslēguma 
ceremonijas. OS 
apbalvošanas ceremonija 
 
Olimpiskās lāpas stafete un 
iedegšanas ceremonija. 
Olimpiskais zvērests 
 
OS ciemats. OS kultūras 
programma 

 
Zina OS simbolu un 
atribūtu izcelsmi, 
nozīmi un pielietojumu 

 
Prot sastādīt OS 
atklāšanas, 
apbalvošanas un 
noslēguma ceremonijas 
scenāriju balstoties uz 
Olimpiskās hartas 
principiem 

 
Veicina vērtēšanas 
prasmes 

 
 

 
Video 
materiāla 
„Olimpisko 
spēļu 
atklāšanas un 
noslēguma 
ceremonija” 
analīze, lomu 
spēle, tests 

 
 

Ekonomika 
Sporta 
organizācijas 
vadība 
Sporta vēsture 
Tiesību pamati 
Sociālās zinības 

 

 
Olimpisko spēļu 
programmas veidošanās 
principi 

 
Olimpiskie sporta veidi. 
Sporta veidu, disciplīnu, 
sacensību iekļaušanas un 
izslēgšanas kritēriji 
 
OS programma. Sporta 

 
Prot atrast informāciju 
par dalībnieku 
pieteikšanās un atlases 
kritērijiem OS 
 
Izprot sporta federāciju 

 
Sekmē prasmi kopīgi 
radīt jaunas idejas, 
apkopot tās 

 
Veicina prasmi 
uzklausīt citus, būt 

 
Grupu darbs. 
Situāciju 
analīze 

 

 
Ekonomika 
Sporta 
organizācijas 
vadība 
Tiesību pamati 
Sociālās zinības 
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federāciju paziņojums par 
piedalīšanos OS. 
Uzaicinājumi un 
pieteikšanās procedūra. OS 
programmas izmaiņu 
perspektīvas 

lomu olimpiskajā 
kustībā 

 
Prot argumentēt savu 
viedokli par OS 
programmas izmaiņām 

iecietīgam pret citu 
viedokli, argumentēt 
savas domas 

 

 
Politika un olimpiskās 
spēles 

 
OS izmantošana ideoloģisko 
un politisko mērķu 
realizācijā. Nacionālais un 
starptautiskais OS raksturs 
 
Amatieru un profesionālais 
sports. Reliģiskās problēmas 
OS un to risināšana SOK. 
Rasisms olimpiskajā kustībā 

 

 
Prot diskutēt par OS 
spilgtākiem politiskiem 
notikumiem 

 
Izprot amatieru un 
profesionālā sporta 
nozīmi 

 
Izprot reliģisko 
problēmu aspektus 
olimpiskajā kustībā 

 
Veicina prasmi 
objektīvi spriest un 
vērtēt 

 
Veicina prasmi 
saskaņot kopīgo 
nodarbošanos 

 
Seminārs, 
darbs pāros, 
krustvārdu 
mīklas 
veidošana 

 

 
Politika 
Ekonomika 
Vēsture 
Sociālās zinības 
Sporta vēsture 
Sporta 
organizācijas 
vadība 

 

 
Olimpisko spēļu 
komercializācija  

 
OS reklāma, sponsori, 
talismani 

 
Prot argumentēt OS 
komercializācijas 
pamatprincipus 

 
Prot izveidot 
uzdevumus dažādu 
vecuma skolēniem, 
dažādos mācību 
priekšmetos 
 
Prot izteikt savu 
viedokli par reklāmas 
nozīmi olimpiskajā 
kustībā 

 
Veicina radošo 
domāšanu un iztēli 

 
Palīdz radīt jaunas 
idejas un problēmu 
risinājumus kopīgiem 
spēkiem; 

 
Veicina prasmi 
paveikt iesākto līdz 
galam 

 
 

 
Prāta vētra, 
darbs mazās 
grupās, 
uzdevumu 
izstrāde 
dažādos 
mācību 
priekšmetos 

 
Ekonomika 
Vizuālā māksla 
Mājturība 
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Olimpiskā izglītība 

 
Olimpisms – universāla 
jaunatnes audzināšanas un 
izglītošanas koncepcija. 
Olimpisko ideālu attīstība 
dažādos olimpiskās 
attīstības posmos 
 
Starptautiskā Olimpiskā 
akadēmija: vēsture, mērķi, 
uzdevumi. Olimpiskās 
izglītības programmas 
pasaulē 

 
Izprot SOA darbības 
principus un iespējas 
iesaistīties tās darbībā 

 
Zina par olimpiskās 
izglītības programmām 
dažādās pasaules valstī 

 
Prot analizēt olimpiešu 
teikto par sporta lomu 
pašapziņas celšanā 

 

 
Sekmē prasmi loģiski 
izteikt un aizstāvēt 
savu viedokli 

  
Sekmē kritisko 
domāšanu 

 
Seminārs, 
diskusija, lomu 
spēle par 
olimpiskajiem 
ideāliem, 
grāmata 
„Mazais 
princis” 

 
Filozofija 
Ētika 
Vēsture 
Sporta vēsture 
Sociālās zinības 

 
Olimpiskā izglītība Latvijā 

 
Latvijas Olimpiskā 
akadēmija (LOA) : vēsture, 
mērķi, uzdevumi, sastāvs. 
LOA darbība un projekti. 
LOK rīkotie olimpiskās 
izglītības pasākumi 
 
Olimpiskā izglītība skolās 
un augstskolās 
 
Latvijas Olimpisko 
sacensību aģentūras darbība. 
Latvijas Olimpiešu kluba 
aktivitātes. Latvijas 
Olimpiešu sociālā fonda 
darbība. Projekts „Pēdas”. 
Latvijas Sporta muzeja 
rīkotie pasākumi 
 

 
Zina par olimpiskās 
izglītības iespējām 
Latvijā un iespēju tajās 
piedalīties  

 
Prot sastādīt 
Olimpiskās dienas 
scenāriju; 
 
Māk sadalīt 
pienākumus un noteikt 
veicamos darbus  

 
Sekmē prasmi 
organizēt citus darbam 

 
Sekmē spēju 
pielāgoties mainīgiem 
apstākļiem 

 
Veido patstāvīgas 
radošas darbības un 
organizatoriskās 
prasmes 

 
Lietišķā spēle 
„Olimpiskā 
diena skolā” 

 

 
 

Sporta vēsture 
Ētika 
Skolas sports 
Ģeogrāfija 
Vēsture 
Literatūra 
Māksla 
Mājturība 
Sociālās zinības 
Mūzika 
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Olimpiskā diena 
 

Latvijas panākumi 
mūsdienu Olimpiskajās 
spēlēs pirmās brīvvalsts 
laikā 

 
Baltijas olimpiskās 
komitejas dibināšana. 
H. Blauss- pirmais latvietis 
olimpiskās medaļas ieguvējs 
 
Latvijas sportistu 
piedalīšanās Viskrievijas 
olimpiādēs 
 
Latvijas komandas debija 
ZOS Šamonī.  Neatkarīgās 
Latvijas pirmā medaļa 
J.Daliņam 

 

 
Prot atrast faktus par 
Latvijas olimpiskās 
kustības pirmsākumiem 
 
Iepazīstas ar 
ekspozīciju Latvijas 
Sporta muzejā 
 
Zina ievērojamākos 
pirmās brīvvalsts 
latviešu sportistus  

 
Veicina prasmi uzdot 
jautājumus 

 
Veicina patstāvīgu, 
aktīvu radošo darbību 

 
Rosina interesi par 
tautas senatni, 
apkārtējās pasaules 
lietām.                                      

 
Mācību 
ekskursija –  
nodarbība 
Latvijas Sporta 
muzejā 

 
Vēsture 
Sporta vēsture 
Ētika 
Sociālās zinības 

 
Latvijas sportistu 
panākumi PSRS 
komandas sastāvā ( 1952 – 
1988) 

 
Latvijas sportistu starti 
olimpiādes un ziemas 
olimpiskajās spēles PSRS 
komandas sastāvā. Pirmā 
latviešu olimpiskā čempione 
I.Jaunzeme 

 

 
Zina latviešu sportistu 
sasniegumus OS 

  

 
Sekmē prasmi lūgt vai 
sniegt palīdzību 

 
Pilnveido prasmi atrast 
un apkopot 
informāciju 

 

 
Darbs grupās, 
tabulas 
„Latvijas 
olimpisko 
spēļu 
medaļnieki” 
izveidošana 

 
Vēsture 
Sporta vēsture 
Ētika 
Ģeogrāfija 
Sociālās zinības 

 
Latvijas panākumi 
mūsdienu olimpiskajās 
spēlēs pēc neatkarības 
atjaunošanas 

 
Latvijas komandas 
atgriešanās olimpiskajā 
saimē. Pirmās spēles 
Albervillā. Barselona-
pirmās medaļas 
 
I. Vihrovs –pirmais 
olimpiskais čempions 

 
Prot izmantot dažādas 
darba formas un 
informācijas avotus 
 
Māk apkopot iegūto 
informāciju 
 
Prot prezentēt kopīgi 

 
Veicina pašapziņas un 
radošas domāšanas 
attīstību 
 
Sekmē sadarbības 
prasmes 

 
Sekmē nacionālās 

 
Grupu darbs, 
projekta darbs  
„ Latvijas 
olimpietis” 

 
Vēsture 
Sporta vēsture 
Ētika 
Ģeogrāfija 
Sociālās zinības 
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Sudraba kvartets Atēnās. 
M.Rubenis-pirmā ziemas 
olimpisko spēļu medaļa. 
Latvijas sportistu 
sasniegumi un vilšanās 
Pekinas olimpiādes spēlēs 
 
Gatavošanās ziemas 
olimpiskajām  spēlēm 
Vankuverā 

 

sagatavoto materiālu kultūrapziņas un 
identitātes veidošanos 

 

 
Olimpiskās kustības 
aktuālie jautājumi 

 
Sportistu loma olimpiskajā 
kustībā 
 
Prasības olimpiskajām 
sporta celtnēm. Apkārtējās 
vides saglabāšana un 
aizsardzība 
 
Ētikas komisijas darbība 
OS. Godīgas spēles principu 
ievērošana. Fair play 
laureāti 
 
Dopings olimpiskajās 
spēlēs. Antidopinga 
komitejas darbība 
 
Masu informācijas līdzekļu 
loma olimpiskajā kustībā 

 

 
Prot patstāvīgi plānot 
un izstrādāt projektu 

 
Prot prezentēt 
sagatavoto materiālu 

 
Prot atbildēt uz 
jautājumiem par doto 
tematu 

 
Pilnveido prasmi 
argumentēt savu un 
uzklausīt cita viedokli, 
dziļāku jautājuma 
būtības izpratni 

 
Pilnveido prasmi 
prezentēt savu darbu 

 
Sekmē runas prasmes 
un iemaņas 

 
 Pilnveido 
informācijas ieguves 
prasmes 

 

 
Projektu 
prezentācija, 
diskusija 

 
Filozofija 
Ētika 
Vēsture 
Sporta vēsture 
Sociālās zinības 
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Kopsavilkums 
 
1. Sporta skolotāju aptauja 2006./2007.ak.gadā parādīja, ka skolā nepieciešama 

teorētiska sporta stunda, kurā tiktu apgūti arī olimpiskās izglītības jautājumi. Apkopojot aptaujas 
rezultātus un ņemot vērā skolēnu noslogotību, kā arī ierobežoto sporta stundu skaitu, lai skolēni 
varētu labāk sagatavoties teorētiskai ieskaitei sportā, piedāvāju šādus ieteikumus: 

� reizi mēnesī audzināšanas stundas laikā organizēt sporta teorētisko stundu; 
� projektu nedēļa skolā par Olimpisko kustību; 
� vairāk izmantot starppriekšmetu saikni.  

2. Pamatskolas un vidusskolas dažādu mācību priekšmetu skolotāju aptauja liecina, ka 
skolotāji ar lielu darba pieredzi ( vidēji 15 gadi) uzskata, ka olimpiskās izglītības jautājumi būtu 
skolēniem saistoši, taču šobrīd tikai 39,9 % aptaujāto skolotāju savos mācību priekšmetos iesaista 
tematus par olimpisko kustību.  

3. Skolotāju aptaujās iegūtie rezultāti radīja nepieciešamību izveidot olimpiskās 
izglītības tematiskā plāna piemēru, kuru varētu izmantot dažādos mācību priekšmetos 
pamatskolā: veselības mācībā, ētikā, ekonomikā, latviešu literatūrā, Latvijas un pasaules vēsturē, 
ģeogrāfij ā un sportā. 
 4. Pamatojoties uz pilotpētījumu rezultātiem (pedagoģiskais konstatējošais eksperiments, 
sporta skolotāju aptauja, dažādu mācību priekšmetu skolotāju aptauja, olimpiskās izglītības izpēte 
dažādās pasaules valstīs un Latvijā) tika izveidots olimpiskās izglītošanās modelis topošo sporta 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. 

Ir svarīgi panākt, lai docētājs un students studiju procesā iesaistās, kā savstarpēji saistīti 
subjekti. Studiju kursa teorētiskā pamatojuma komponenti (saturs, metodes, starppriekšmetu 
saikne, ietekme uz personību) veidoti, ievērojot zinātniskā satura atlases principus, izmantojot 
inovatīvus didaktiskos paņēmienus. Visu komponentu ( zināšanu, prasmju, inovatīvo paņēmienu) 
lietošanas pieredze  izglītošanās procesa praksē virzīta uz olimpiskās izglītības darbības modeļa 
izveidi. Pasaules prakse olimpiskajā  izglītībā virzīta  uz zināšanu apguvi, taču izveidotais ir praktisks 
olimpiskās izglītības apguves modelis, jo mērķis ir panākt, lai topošais sporta pedagogs, 
izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, var veikt profesionālu, inovatīvu un 
pētniecisku darbību. Sporta pedagogam jāprot patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot 
informāciju, risināt problēmas, jāizprot profesionālās ētikas pamatprincipi, jāprot formulēt un 
analītiski aprakstīt informāciju, savas profesijas problēmas un risinājumus, izskaidrot un 
argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem. Studenti jāmotivē 
patstāvīgai tālākās izglītības un profesionālās kompetences pilnveidei. Svarīgi, lai topošais sporta 
pedagogs ir gatavs uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan komandā, 
gan vadot citu – savu audzēkņu - darbu. Sporta pedagogam jābūt gatavam pieņemt lēmumus un 
rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. Pedagogam jāprot novērtēt savu un citu 
rezultātus, tāpēc modeļa praktiskajā darbības apguves procesā iekļauta atgriezeniskā saite un 
pašnovērtējums. 

Pirms iekļaušanas LSPA programmā, studiju kursa „Olimpiskā izglītība” saturu un 
izveidoto Olimpiskās izglītošanās modeli topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveidei izvērtēja eksperti ( prof. V. Rodičenko ,Krievija,  LOK olimpiskās izglītības un 
informācijas programmu vadītāja A. Erta).  Ar to tika iepazīstināti Starptautiskās Olimpiskās 
sesijas nacionālo olimpisko akadēmiju prezidenti, un direktori,  dalībnieki 2007.gada maijā 
Olimpijā ( Grieķija). Olimpiskās izglītošanās modelis topošo sporta pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidei izraisīja lielu interesi un  tika augstu novērtēts. 
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4.3. Olimpiskās izglītošanas novērt ējums un ietekme uz studentu  
profesionālās kompetences pilnveidi 

 
Izglītība vienmēr bijusi un paliks kā viens no sabiedrības pastāvēšanas un attīstības 

stūrakmeņiem. Ir nepieciešams pārmaiņām gatavs pedagogs – jauns skatījums, jauna domāšana, 
jauna izpratne, jauna attieksme. Jāmainās pedagoga domāšanai. Pārmaiņu laikā mainās pieejas 
studiju procesa organizēšanai un vadīšanai, lai sagatavotu jaunos pedagogus iekšēji motivētus, 
analītiski domājošus un patstāvīgus savos spriedumos. 

Pedagoga profesija ir viena no tām, kurai apkārtējā sabiedrība pievērš pastiprinātu 
uzmanību. Pedagogu vērtē pēc iedomātā pedagoga ideāla, nepieļaujot domu, ka pedagogs varētu 
kļūdīties. Ja tas tā tomēr notiek, tad viņš tiek ļoti kritizēts. Visiem zināms, ka pedagoga uzdevums 
ir ne tikai svētīgs un atbildīgs, bet arī ļoti grūti izpildāms, jo no pedagoga kā audzēkņi, tā visa 
sabiedrība prasa to, ko viņš kā cilvēks spēj izpildīt līdz zināmai robežai. 

Demokratizējoties sabiedrībai un izglītības sistēmai, pedagogam pieaugušas iespējas 
pedagoģiskajā procesā ielikt daļu savas personības. Pozitīva un stabila skolotāja attieksme pret 
sevi un saviem profesionālajiem uzdevumiem ir priekšnoteikums emocionālajai drošībai un 
nosvērtībai, kas ir saistīta ar atklātu un draudzīgu orientāciju pret līdzcilvēkiem, sevišķi pret 
skolēniem, kas savukārt var sekmēt tādas pašas nostājas plūsmu pretējā virzienā. Pozitīvā 
attieksme pret pedagoģisko procesu labvēlīgi ietekmē tā rezultātu. 

Lai veidotos labs pedagoģiskais process, pedagoga un audzēkņu saskarsmei un attiecībām 
ir jābūt pozitīvām, t.i., jāsadarbojas, jāciena un jāizprot gan audzēkņiem pedagogi, gan 
pedagogiem audzēkņi. Lai rastos savstarpēja izpratne: pedagogs saprot savu uzdevumu - jāmāca 
saskarsmei, savukārt audzēknis saprot, ka saskarsmē un izglītībā slēpjas izglītības būtība. 

Pedagoga pozitīvā pieeju audzēknim veido pozitīvu mācīšanās attieksmi. Liela nozīme ir 
pedagoga prasmei veidot audzēkņa attieksmi pret izziņu, jo, kāda ir audzēkņa ievirze pret izziņu, 
tāda ir arī izziņas efektivitāte. Ievirze izziņas procesu var ietekmēt stimulējoši, bremzējoši vai 
aktivizējoši. Tātad, arī pedagogs reāli var kļūdīties savā darbībā, kas var izsaukt sekas audzēkņa 
darbībā. Tādēļ ļoti svarīgi, lai ikviens pedagogs pārzinātu un prastu lietot sava mācību priekšmeta 
mācīšanas metodiku. Pedagogu vispirms jānodarbina jautājums par to, kā pamodināt, izveidot un 
nostiprināt izziņas interesi par mācāmo priekšmetu, kas cieši saistās ar aktīvu izziņas darbību.  

Apskatot pedagoga darbību pedagoģiskajā procesā, jāsecina, ka ir vajadzība pēc 
augstvērtīgas un atbilstošas pedagogu sagatavošanas. Pedagogam ne vien jābūt garīgi bagātam 
cilvēkam, kas savu kultūras līmeni un speciālās zināšanas cenšas patstāvīgi paplašināt un 
padziļināt, bet arī labi jāzina attiecīgā profila zinātnes pamati, jāseko šīs zinātnes attīstībai, jābūt 
ar zināšanām psiholoģijā un nepieciešamajām metodiskajām prasmēm un iemaņām[70]. 

Realizējot izveidotā modeļa saturu redzams, ka studenta spēja izteikt savas domas parādās 
ikdienas mācību procesā, un tas ir pētnieciskās darbības pamats, proti,  savākt informāciju, atlasīt 
to, prast patstāvīgi strādāt, rakstīt esejas. Līdz ar to veidojas mērķtiecīgums, prasme formulēt 
savu viedokli, izmantot uzziņas avotus. Savukārt docētājam ir iespēja labāk izvērtēt studenta 
zināšanas par aplūkojamo problēmu, iegūt informāciju par mācību satura izpratni, prasmju 
pilnveidi, valodu.  

Projektu darbs attīsta prasmi plānot, patstāvīgi un radoši strādāt, izmantot dažādus 
informācijas avotus. Lietojot šo metodi, redzams, ka tā organizē un vada studentu izziņas darbību 
tā, lai viņi patstāvīgi nonāktu līdz loģiskam problēmas risinājumam. Pētījumā nepieciešams 
analizēt priekšmetus un parādības, veidot shematisku domas attēlojumu. Pētījums sākas ar 
problēmas izvirzīšanu un tās risināšanu. Nozīmīga ir problēmas analīzes prasme. Studenta 
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pētnieciskā darbība studiju procesā veido kā zināšanas, tā prasmi un attieksmi. Var vērtēt 
individuālo un komandā paveikto darbu, darba kultūru, sociālās sadarbības un prezentēšanas 
prasmes. Izmantojot dažādas informatīvās tehnoloģijas attīstās individuālās darba prasmes, 
kvalitatīvi, atbilstoši dotajam uzdevumam noformēt darbu. 

Projekta darbs ir viena no mācību izziņas formām, kura reizē ietver sevī tādas metodes kā 
pārrunas, „prāta vētru” u.c. Projekta darbs ir viena no mācību metodēm, kura veido radošās 
darbības pieredzi. Projekta darbs parāda, ko studenti ir sapratuši, kā prot ar zināšanas izmantot 
patstāvīgā darbā. 

Pētījuma veikšanā ļoti nozīmīga domāšanas operācija ir salīdzināšana, kad salīdzināmie 
objekti un parādības domās tiek nostādīti blakus ( vai pretī ) un tiek meklētas to kopīgās un 
atšķirīgās pazīmes. Lai salīdzinātu, objekti un parādības domās jāsadala detaļās un jāizdala 
atsevišķas īpašības (analīze), pēc tam pazīmes tiek apvienotas ( sintezētas ), lai izdarītu 
secinājumus, kas kopīgs un kas atšķirīgs. Izceļot būtiskākās pazīmes un atmetot nenozīmīgās, 
domās tiek veiktas abstrahēšanas un vispārināšanas operācijas. Būtiskās pazīmes tiek izmantotas 
jaunu parādību noteikšanai – konkretizācijai. Kopīgās un atšķirīgās pazīmes tiek pārskatāmi 
izceltas un līdz ar to kļūst labāk iegaumējamas. Tāds uzdevums tika realizēts, salīdzinot antīko un 
mūsdienu olimpisko spēļu atklāšanas, apbalvošanas un noslēguma ceremonijas, antīko olimpisko 
spēļu populārākās disciplīnas, inventāru un izpildes tehniku ar mūsdienām. Salīdzinot studentu 
grupas, kuras ir veidojušas salīdzināšanas tabulas, ar grupām, kuras nav veidojušas šos 
salīdzinājumus, redzams, ka labākas zināšanas ir grupās, kuras ir patstāvīgi veidojušas tabulas. 

Attīstīt domāšanu ir mācīšanas primārais mērķis. Diskusijās studentu jautājumi veido 
domu apmaiņu starp pedagogu un audzēkni. Darba rezultāts ir labāks, ja darba mērķis ir 
saskaņotas darbības un domāšanas sekas. Zināšanas mācību procesā palīdz veiksmīgi apgūt visu 
mācību materiālu un veido nosacījumus produktīvai domājošai darbībai. 

Apkopojot kritiskās domāšanas galvenos virzienus, kas nepieciešami studentu 
pētnieciskajai darbībai, var izdalīt : 

1) ierosināšanu, kad studenti, pedagoga vadīti, paši izvirza mērķi, uz ko tiekties. Tas 
palīdz: 

• noskaidrot studentu pašreizējās zināšanas, kuras viņi varēs papildināt ar jaunām 
zināšanām, 

• izprovocēt studentus aktīvai darbībai, 
• veidot studentos interesi, nosakot izpētes mērķi, kuram liela nozīme neatslābstošas 

aktivitātes uzturēšanai; 
2) apjēgšanu, kad studenti sastopas ar jauno informāciju vai idejām, kā veidot pētniecisku 

darbību. Tas palīdz : 
• uzturēt ierosināšanas fāzē radīto interesi, 
• atbalstīt studentu centienus kontrolēt izpratni par jauno vielu; 

       3) refleksiju, kad studenti nostiprina jaunās zināšanas un pārstrukturē savus iepriekšējos 
priekšstatus. Tas palīdz : 
• panākt, ka jauniegūto informāciju studenti izsaka saviem vārdiem, 
• rosināt domu apmaiņu starp studentiem. 

Kā atzīmē patstāvīgās darbības pamatlicējs Amerikas filozofs Džons Djuijs, skolās, kur 
ieviesti šie principi, valda savstarpējās palīdzības un sadarbības atmosfēra, savstarpējās 
tuvināšanās, domu izmaiņas, sacensības, novērošanas un dzīves pieredzes gars. Pirmajā studiju 
gadā, kad pēc LSPA studiju plāna notiek nodarbības studiju kursā Olimpiskā izglītība, ļoti svarīgi 
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veidot saliedētu kolektīvu, pilnveidot sadarbības un saskarsmes prasmes gan studentu starpā, gan 
starp studentu un docētāju.  

Izvērtējot teorētiskos pētījumos un personīgajā pedagoģiskajā pieredzē gūtās atziņas, varu 
teikt, ka radošuma bāze ir šāda : 

• uzkrātās informācijas daudzums ( apziņas un zemapziņas līmenī), 
• vispārējā un profesionālā erudīcija un kompetence, 
• pedagoģiskās meistarības līmenis, 
• vispārējās un speciālās spējas, 
• emocionālā intelekta līmenis un sensitīvās prasmes, 
• intuīcija ( intuīcijas ceļā gūtā atklāsme), 
• motivācija būt radošam. 

Radošumam pedagoģiskajā procesā ir savi priekšnoteikumi. Var izdalīt divu veidu 
priekšnoteikumus : 

1) iekšējie priekšnoteikumi, t.i., no pedagoģiskā procesa subjekta – personības ( pedagoga, 
audzēkņa) atkarīgie; 

2) ārējie priekšnoteikumi, kurus nosaka vide.  
Abas priekšnoteikumu grupas ir savstarpēji saistītas un vērtējamas kompleksi. 

Lai pedagoģiskais process būtu radošs, svarīgi, lai pedagogs un students justos drošs un 
atbrīvots. Viens no radošuma priekšnoteikumiem – nebaidīties kļūdīties. 

Liela nozīme ir arī psiholoģiskajai videi. Nodrošinot pozitīvu emocionāli psiholoģisko 
vidi, tiek panākta emocionālā stāvokļa paaugstināšana. Šo pašu atziņu varam atrast arī citu 
pētnieku darbos, piemēram, pedagogu  R.Bebres, D.Lieģinieces u.c. [22;101]. Jaunrades darbība 
palīdz saglabāt arī psihisko veselību, atbrīvoties no emocionāla diskomforta. Mācībām labvēlīgu 
vidi nodrošina arī pedagoga humora izjūta, ar piebildi, ja humors nepāriet sarkasmā. 

Piekrītot Jorkas Universitātes profesora K.Kiriaku atziņai, jāatzīmē, ka bez visām citām 
pedagoģiskajām prasmēm noteikti ir jāattīsta arī sensitīvās prasmes, kas īpaši nepieciešamas 
pedagoģiskās situācijas analīzei un izvērtēšanai, atbilstoša lēmuma pieņemšanai un rīcības izvēlei  
[85].Tas nozīmē, ka pedagogam  jādomā neordināri, „j ājūt” situācija, jāpieņem nestandarta 
lēmumi, atsakoties no uzvedības algoritmiem, kas lielā mērā audzēknim neļauj prognozēt 
pedagoga uzvedību un darbību mācību procesā. Šāda veida pieeja īpaši svarīga saskarsmē ar 
audzēkņiem, kuriem mācību procesā ir destruktīva uzvedība. 

Balstoties uz teorētiskajiem, kā arī empīriskajiem pētījumiem, proti, veiktajiem 
novērojumiem, analizējot un izvērtējot savu un kolēģu pedagoģisko pieredzi, varu teikt, ka 
pedagoga un studenta radošumu nosaka iekšējie jeb subjektīvie priekšnoteikumi. Personība var 
būt radoša, ja : 

• ir vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju bāze; 
• ir attīstītas dažāda veida spējas; 
• uzkrāta kognitīvā un sociālā pieredze; 
• ir aktualizētas pašrealizācijas vajadzības; 
• attīstītas sensitīvās prasmes, intuīcija; 
• pastāv motivācija; 
• ir radoša iecere; 
• ir atbilstoša vērtīborientācija; 
• izveidojušās pozitīvas attieksmes (pret sevi, studentiem kā personībām, mācību 

priekšmetu, savu pedagoga misiju); 
• pastāv atbilstoša situācija; 
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• ir uzdrīkstēšanās; 
• piemīt „eksperimentētāja gars” ( pats nebaidās kļūdīties, ļauj kļūdīties studentiem); 
• ir nestandarta domāšana; 
• konkrētā situācijā pats spēj atteikties no savas uzvedības algoritmiem un ļauj to darīt 

arī studentiem savos radošajos meklējumos; 
• piemīt humora izjūta; 
• piemīt pedagoģiskais optimisms; 
• ir drošības sajūta, nav baiļu kļūdīties; 
• ir pozitīvas emocijas, pozitīvi pārdzīvojumi; 
• ir nepieciešamība atbrīvoties no negatīviem pārdzīvojumiem, emocionālā diskomforta. 
Lai audzēkņi būtu radoši, radošiem ir jābūt pašiem pedagogiem. Pedagogam ar savu 

profesionālo darbību – izmantojamo metodoloģiju, izvirzītajām prasībām, attieksmēm pret 
audzēkņiem, mācību priekšmetu, personības ārējām izpausmēm, radošumu, pedagoģisko 
saskarsmi jāuztur tāda pedagoģiskā vide, kas veicinātu topošo pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveidi. 

Lai varētu realizēt zinātniskā darba trešo uzdevumu - novērtēt olimpiskās izglītošanās 
procesa apguves rezultātus, to ietekmi uz profesionālās kompetences pilnveidi, ar topošajiem 
sporta pedagogiem tika veikts pedagoģiskais kvalitatīvi novērtējošais eksperiments. 

Pētījumam nepieciešamo datu iegūšanai tika izmantotas šādas metodes : 
• pedagoģiskā novērošana ( lietišķie pieraksti); 
• aptaujas metodes ( anketēšana un testēšana); 
• iegūto rezultātu analīze un salīdzināšana. 

Pētījuma uzdevumi : 
• realizēt topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides modeli 

studiju kursā Olimpiskā izglītība; 
• aprobēt topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides metodiku 

un noteikt tās efektivitāti. 
Pētījuma bāze : Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 1.kursa dienas nodaļas studenti. 
Pamatojoties uz V.Zelmeņa izstrādātās personības struktūras shēmu studenti novērtēja 

savas vajadzības, intereses, motīvus , mērķus, noteica savas prasmes, kā arī pirms studiju kursa 
Olimpiskā izglītība apguves novērtēja savas spējas (  sk.4. piel.). 

Ar testa palīdzību tika veikta studentu zināšanu pārbaude ( sk. 5.piel.), jautājumus sadalot 
4 blokos. Pirmajā blokā ietvertie jautājumi satur faktopēdiskus datus. Ar šiem jautājumiem 
studenti ir saskārušies vidusskolas kursā, gatavojoties teorētiskajai sporta ieskaitei. Otrajā blokā – 
jautājumi par olimpisko kustību, par kuriem materiālus var atrast pamatliteratūrā, un, ņemot vērā, 
ka studiju kursa Olimpiskā izglītība apguve notiek 1. semestrī, kā arī to, ka pārsvarā visi dienas 
nodaļas studenti iestājušies LSPA uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, atbildes uz  šiem 
jautājumiem viņiem varētu būt zināmas no vidusskolas kursa. Trešajā blokā – jautājumi, uz 
kuriem atbildes var atrast papildliteratūrā.  Sekmīgas atbildes uz tiem apliecina studentu interesi 
par olimpisko kustību un sportu vispār. Atbildes uz ceturtā bloka  jautājumiem ļauj spriest par 
studentu analītiskajām zināšanām, prasmi motivēt savu viedokli. 

Pēc studiju kursa apguves tika veikta atkārtota studentu zināšanu pārbaude ar testa 
palīdzību. Spēja atbildēt tikai uz pirmā bloka  jautājumiem norāda, ka apgūtas virspusējas 
zināšanas. Otrā bloka jautājumi prasa dziļāku izpratni un atbildes uz tiem parāda, ka visumā 
apgūtas mācību programmas prasības. Atbildes uz trešā bloka jautājumiem liecina, ka 
programmas prasības apgūtas pilnībā, taču reizēm trūkst dziļākas izpratnes un prasmes zināšanas 
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patstāvīgi izmantot nestandarta situācijās. Atbildes uz ceturtā bloka jautājumiem liecina par dziļu 
studiju materiāla, papildliteratūras izmantošanu un prasmi analizēt. 

Tāpat pēc studiju kursa apguves studenti atkārtoti novērtēja, kā mainījusies viņu interese, 
vajadzības, prasmes un spējas (sk. 6.piel.). 

Pedagoģiskais eksperiments notika 2008./2009 ak.g., kurā piedalījās 155 LSPA dienas 
nodaļas 1. kursa studenti. Studiju kursa Olimpiskā izglītība apguve tika organizēta pēc jaunā 
satura izstrādes vairāk uzsverot inovatīvo paņēmienu lietošanu, ar mērķi sniegt ne tikai zināšanas, 
bet apgūt prasmi lietot tos, kā arī veidot saikni ar citiem mācību priekšmetiem gan skolā, gan 
augstskolā. 

Visa studiju kursa laikā studentiem tika piedāvātas izziņas interesi veicinošas mācību 
metodes – darbs mazās grupās, prāta vētra, diskusija, mācību ekskursija, spēles, projekts, 
pētījumi. Katrreiz pirms darba tika formulēti uzdevumi un paskaidroti darba veikšanas mērķi, 
nodarbības beigās tika apspriesti iegūtie rezultāti. Studenti izvirzīja savas teorijas, apsprieda, 
noliedza, strīdējās, minēja piemērus- dažādu viedokļu salīdzināšana veicināja zināšanu apguvi, 
veidoja sadarbības prasmes, sekmēja radošo darbību. 

Lai noskaidrotu studentu motivāciju pirms studiju apguves tika veikts tests „No kā 
atkarīga Jūsu mācību darbības motivācija” (sk. 3.piel.). Iegūtie rezultāti parāda studentu 
motivācijas līmeni ( sk.7.tab.). Salīdzinošā aspektā tabulā atspoguļoti arī 2006./2007. ak.g veiktās 
aptaujas rezultāti (2006./2007. ak.g. piedalījās 168 studenti, 2008./2009 ak.g. – 155 studenti). 

    7. tabula  
  Studentu motivācija mācību darbībai 

Jautājumi  Motivācija 
 Augsta Vidēja Zema 
 2006.g. 

 
2008.g. 2006.g. 2008.g. 2006.g. 2008.g. 

1. Zināšanu un prasmju 
iegūšana, redzesloka 
paplašināšana 

103 98 65 57 -  

2. Vēlme iegūt labu 
vērtējumu 

83 75 65 76 20 4 

3. Pats mācīšanās process, 
izzināšanas prieks 

37 42 96 88 35 25 

4. Citu personu autoritāte, 
tiekšanās tiem līdzināties, 
iegūt viņu atzinību 

60 72 84 64 24 29 

5. Interesanta mācīšana, 
dažādas diskusijas, spēles, 
darbs grupās 

148 136 20 19 - - 

6. Iespēja celt savu 
autoritāti, prestižu, iespēja 
pašrealizēties 

137 121 29 30 2 4 

7. Vecāku, pedagogu 
atzinība 

77 66 85 86 6 3 

8. Tiekšanās pēc 
jauninājuma 

96 88 66 62 6 5 

Kopā ( % ) 55,1 % 55,7 % 38 % 38,7  % 6,9% 5,6 % 
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Iepriekšminētie dati liecina, ka studentu motivāciju visvairāk ietekmē interesants mācību 

process, diskusijas, grupu darbs, iespēja pašrealizēties, celt savu autoritāti, vēlēšanās iegūt jaunas 
zināšanas, paplašināt savu redzesloku. Daļu respondentu motivē mācību process, izzināšanas 
prieks. Salīdzinot 2006./2007.ak.g. un 2008./2009.ak.g. veikto aptauju rezultātus, redzams, ka 
situācija ir līdzīga- kopumā studentu motivāciju var vērtēt kā vidēji augstu, tātad, var secināt, ka 
studenti grib darboties radoši, izmantojot dažādas interaktīvās metodes. Kopumā studentiem, 
pārsvarā ir augsts un vidējs motivācijas līmenis. 

Ņemot vērā vispārpieņemto, uzskatam, ka studentu studiju darbību nosaka gan spējas, gan 
apņemšanās. To no vienas puses nosaka, tas, ko cilvēks jau zina un spēj, kādi ir viņa kognitīvie 
priekšnosacījumi, bet, no otras puses, tas vai viņš vēlas studēt, ko, kāpēc, kādēļ un kādā līmenī 
vēlas kaut ko apgūt. Cilvēks, kuram ir liela vēlēšanās apgūt zināšanas noteiktā nozarē, mācīsies 
bez ārējas piespiešanas, gūstot apmierinājumu no savām zināšanām, izrādot uzstājību, pietiekami 
ātri apgūstot nepieciešamās zināšanas, demonstrējot intelekta elastīgumu un fantāziju. Tas 
nozīmē, ka pozitīva motivācija mācībām labvēlīgi ietekmē to apguves procesu kopumā. Taču ne 
vienmēr pozitīva motivācija veicina prāta attīstību, bet labas kognitīvās iemaņas ne vienmēr 
pastiprina pozitīvo mācību motivāciju. Studentu mācību darbības motivācijas datu analīze atklāj, 
ka motivācija studijām lielākoties ir pozitīva. Tas veicina  labprātīgu uzdevumu izpildi, tiekšanos 
pēc dziļākas  informācijas izpratnes. Tas palīdz aktīvi strādāt un veicina labāku materiāla apguvi. 

 
Studiju kursā iegūto zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, attieksmi un radošo darbību 

noteikšanai tika izmantota aptauja. Studiju kursa Olimpiskā izglītība realizēšanā tika izmantoti 
inovatīvi didaktiskie paņēmieni. Studiju kursa Olimpiskā izglītība apguvei LSPA paredzētas 20 
kontaktstundas. Salīdzinot studentu aptaujas rezultātus pirms un pēc studiju kursa apguves, 
redzams, ka pirms eksperimenta studenti savu interesi vērtēja kā vidēju un pat zemu. Mācību 
laikā, strādājot ar inovatīvajiem paņēmieniem, izdevās studentus ieinteresēt gan darboties ar 
dažādām metodēm, gan paaugstināt  interesi par olimpisko kustību. 
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19.att. Studentu intereses salīdzinājums pirms un pēc studiju kursa 
 Olimpiskā izglītība apguves (%) 

 
Intereses paaugstināšanās veicina arī priekšnosacījumus, ka, strādājot ar interesantām 

metodēm, tās paliks atmiņā, un studenti tās būs gatavi lietot gan pedagoģiskajā praksē, gan 



 136 

strādājot par pedagogiem, gan ikdienā. Arī novērojumi rāda, ka mācību procesā izmantojot 
tradicionālās mācību metodes, studenti baidās no kļūdām, nelabprāt realizē savas idejas (īpaši 
pirmajā studiju gadā), cenšas ”pieturēties” pie vispārējiem standartiem, nav radoši, taču lietojot 
interaktīvās mācību metodes, studenti kļūst drošāki, atvērtāki, nebaidās radīt ko jaunu 
mijiedarbībā.  

Vērtējot savas pamatprasmes (klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runāšana) eksperimenta 
sākumā (sk.20.att.) studenti visaugstāk vērtē rakstītprasmi, bet viszemāk runātprasmi. Kā pierāda 
novērojumi, tieši augstskolā svarīgi pilnveidot komunikācijas prasmes – uzstāties auditorijas 
priekšā, izteikt un argumentēt savu viedokli, uzdot un atbildēt uz jautājumiem. Strādājot ar 
interaktīvajām metodēm – diskutējot grupu darbā, prezentējot darba rezultātus, šīs prasmes 
attīstās ļoti labi. 
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20.att. Studentu prasmju izvērt ējums pirms studiju kursa apguves (%) 

 
Salīdzinot studentu prasmi diskutēt eksperimenta sākumā un beigās, jāatzīmē, ka 

studentu prasme spriest, diskutēt bija arvien vairāk attīstījusies, jo studiju procesā tika izmantotas 
metodes, kas attīsta  prasmes radoši izmantot gan zināšanas, gan sevi novērtēt un kontrolēt, 
sadarboties ar citiem. Salīdzinot studentu prasmi diskutēt pirms un pēc eksperimenta, redzams, ka 
visu studentu rezultātiem ir  pozitīva dinamika. Tie, kas pirmajā diskusijā traucēja citus, 
neuzklausot, otrajā diskusijā ne vien izteica savus viedokļus un uzklausīja pārējos dalībniekus, 
bet arī iesaistīja citus. Studenti, kas pirmajā diskusijā neiesaistījās jautājuma apspriešanā, sēdēja 
klusi, nevienu netraucēja, eksperimenta beigās organizētajā diskusijā  droši pauda savu viedokli 
par komercializācijas procesiem olimpiskajā kustībā. 

Lai diskusija noritētu sekmīgi un studentos rastos vērtību sistēma, jāveicina domu 
apmaiņa, pieredzes bagātināšanā. Jo vairāk dalībnieku iesaistās sarunā, jo diskusija sekmīgāka. 

Studenti, vērtējot savas prasmes pēc eksperimenta, atzīmē visu pamatprasmju 
paaugstināšanos ( sk.21.att). Tas liecina, ka izvēlētās metodes ir efektīvas. Vislielākā izaugsme ir 
runāšanas prasmei, jo savstarpējā sadarbība un komunikācija nepieciešama, izmantojot darbā 
interaktīvās metodes. Savukārt, salīdzinot aptaujas rezultātus, redzams, ka rakstītprasme pēc 
eksperimenta palikusi nemainīga vai ar neizteiktu paaugstinājumu, jo studiju kursā netika 
izmantota ”iecienītā” studiju procesa forma – referāti. Jāatzīmē arī klausīšanās prasmju lielais 
pieaugums, jo, strādājot grupā, svarīgi ne tikai izteikt savu viedokli, bet uzklausīt arī citus un 
kopīgi vienoties. Grupu darbā ir iespēja, vienam otru papildinot un iesākto domu turpinot, radīt 
jaunas idejas un problēmu risinājumus. 
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21.att. Studentu prasmju izvērt ējums pēc studiju kursa apguves (%) 

 
 Analizējot grupu darbu, uzskatu, ka tam ir daudz priekšrocību, jo: 

• darbā iespējams visus iesaistīt vienlaicīgi; 
• studenti kļūst aktīvāki; 
• dažādojas zināšanu apguvi; 
• veicina kontaktu izveidošanos starp dalībniekiem; 
• studenti paši analizē darbu; 
• studenti kontrolē un novērtē. 

 Strādājot grupās, studenti ir iesaistīti kopīgā darbā ar saviem grupas biedriem – jāprot 
izteikt un motivēt savas domas, jāuzklausa citam citu. Savā darbā esmu pārliecinājusies, ka 
daudzi studenti gūst labākas sekmes, jo : 

• studenti var palīdzēt un mācīt citus; 
• nedrošiem studentiem darbs grupās rada drošības sajūtu; 
• grupās ar darbu tiek galā arī gausākie studenti; 
• pasīvākiem un kautrīgākiem studentiem grupu darbs dod iespēju parādīt savas spējas. 

 Lai noskaidrotu studentu viedokli par grupu darba metodi, tika veikta aptauja „Studentu 
attieksme pret darbu grupā”(sk.7.piel.). 

 
Studentu attieksme pret darbu grupā     8. tabula  

 
Jautājumi 

 
Attieksme pret darbu grupā 

 Pozitīva Vidēja Negatīva 
Man patīk strādāt grupā 
 

112 56 - 

Es varu patstāvīgi risināt uzdevumus, kuri tiek 
risināti grupā 

70 77 21 

Es iegūstu jaunas zināšanas, strādājot grupā 
 

128 40 - 

Es grupā aktīvi apspriežu uzdevuma risinājumu 
 

76 80 12 

Es ieklausos citu grupas biedru viedoklī 
 

99 69 - 
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8. tabulas turpinājums 

Attieksme pret darbu grupā Jautājumi 
 Pozitīva Vidēja Negatīva 

Strādājot grupā, es esmu pasīvs 
 

83 82 3 

Strādājot grupā, es labprāt uzņemos līdera lomu 
 

84 79 5 

Es netieku citiem līdzi un vienkārši gaidu, kad 
grupa beigs darbu 

7 66 95 

Strādājot grupā, man nepietiek laika atbildēm uz 
jautājumiem 

10 59 99 

Darbs grupā uzlabo manas zināšanas un 
paaugstina manas prasmes 

148 20 - 

Man patīk patstāvīgi pildīt uzdevumus, projektus 
 

76 60 32 

Es labprāt piedalos diskusijās 
 

135 31 2 

Man patīk piedalīties lomu spēlēs 
 

101 66 1 

 
Kopā ( % ) 

          
54 % 

       
 34,5 % 

     
 11,5 % 

 
Kā redzams pēc iegūtajām atbildēm (sk.8.tab.), strādājot grupās studentu lielākā daļa 

atzīmē gatavību piedalīties lomu spēlēs un diskusijās, kā arī ieklausīties citu viedokļos, kas 
norāda uz viņu augstajām komunikatīvajām iemaņām. Lielākā daļa studentu labprātāk strādā 
grupā un uzskata, ka darbs grupā labāk paaugstina zināšanas. Taču tikai puse no aptaujātajiem 
studentiem aktīvi piedalās uzdevuma risinājuma apspriešanā. 

Var secināt, ka grupu darbs pats par sevi nav garantija zināšanu sekmīgai apguvei, jo pie 
tā jāpierod gan pedagogam, gan audzēknim. Izvēloties šo metodi, jāņem vērā, ka dalībniekiem 
precīzi jāpaskaidro veicamais uzdevums un tā izpildes nosacījumi. Izvēloties grupu darbu, 
pedagogam jāpārdomā paredzēto uzdevumu piemērotība šim mācīšanās veidam. Ja paredzētais 
darbs būs pārāk vienkāršs, tad studentiem būs vēlēšanās ātri atrast efektīvu problēmas risinājumu 
un tas negatīvi ietekmēs sadarbības garu. Ja uzdevums nav definēts pietiekami precīzi, tad ļoti 
grūti sākt darbu. 

Pedagogam precīzi jānosaka, kādas zināšanas un prasmes jāiegūst, t.i., jāizvirza 
kognitīvie un sociālie mērķi : 

• jānosaka grupas lielums; 
• jāizvēlas veids, kā dalīt grupās; 
• jāsagatavo instrukcijas; 
• jāsagatavo materiāli. 

Organizējot darbu grupās, iznāk saskarties ar organizatoriskām grūtībām: 
• daudz laika jāpatērē darba organizēšanai; 
• grupās liels dalībnieku skaits; 
• mācību materiālu trūkums; 
• darba procesā liels troksnis; 
• nav iespējams izkontrolēt visas mazās grupas; 
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• šādu nodarbību sagatavošanai jāveltī daudz laika. 
Pēc savas darba pieredzes varu secināt, ka: 

• grupu darbs ne vienmēr ir veiksmīgs un sevi attaisno; 
• darbu grupās nevajag organizēt bieži, jo tas audzēkņiem var apnikt; 
• visās grupās šī darba forma nesniedz optimālu rezultātu; 
• pedagogam jāizvēlas arī citas izziņas interesi veicinošas metodes. 

            Ņemot vērā pedagoģiskā eksperimenta un personīgo pieredzi, izveidoju nosacījumus 
veiksmīgam darbam grupās : 

• ikvienam grupas dalībniekam ir tiesības izteikt savas domas, priekšlikumus; 
• jābūt veiksmīgai sadarbībai starp grupas biedriem; 
• jāatsakās no personīgām ambīcijām; 
• jāpārdomā, ko darīt, ja kāds no grupas visu laiku runā viens; 
• jāuztur saikne starp pedagogu un grupām; 
• pedagogam jāizvairās uzspiest savu viedokli; 
• svarīgi, lai audzēkņiem tiktu attīstīta paškritika. 

Novērtējot grupu darba rezultātu, jāņem vērā ne vien sasniegtais rezultāts, veiktā darba 
noformējums, bet arī pats darba process- sadarbības norise starp dalībniekiem. 

Izmantojot interaktīvās mācību metodes, tiek izstrādāti projekti, veidojas prasme prezentēt 
savu darbu, attīstās komunikācijas spējas, kā arī tiek izkoptas spējas komandas biedru 
pārliecināšana, attīstās prasme strādāt komandā, paškontrole, pašdisciplīna, prasme pārvarēt 
grūtības, spēja pieņemt stratēģiski svarīgus lēmumus, aizstāvēt savu viedokli, attīstās spēja 
pielāgoties mainīgiem apstākļiem, prasme organizēt citus darbam, attīstās paškritika, rodas 
iespēja iepazīt grupas biedrus, veikt radošus meklējumus. Tās ir pedagoga darbam tik 
nepieciešamās sadarbības prasmes. Viens no studiju kursa Olimpiskā izglītība  uzdevumiem ir šīs 
veidot studentiem un arī iespēja parādīt, kā šīs prasmes jau būdami pedagogi viņi varētu mācīt 
saviem audzēkņiem. 
 Studenti novērtēja savas sadarbības prasmes gan pirms eksperimenta, gan izmaiņas pēc 
studiju kursa apguves. Tā kā studiju kurss Olimpiskā izglītība tiek docēts 1. semestrī, un studenti 
vēl nav pilnībā iepazinušies, tad tikai 19,8% aptaujāto studentu savas sadarbības prasmes vērtē kā 
augstas, bet 34,4 % kā zemas ( sk.22.att.) 
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22.att. Studentu sadarbības prasmju vērt ējums pirms eksperimenta (%) 
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         Aptaujājot studentus pēc eksperimenta var redzēt (sk.22. att.), ka pēc studiju kursa 
programmas realizācijas sadarbības prasmes ir būtiski paaugstinājušās 79,3 % respondentu. 
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23.att. Studentu sadarbības prasmju vērt ējums pēc eksperimenta (%) 
 

Pedagogam jābūt gatavam lietot dažādas metodes, improvizējot, padarot mācību procesu 
daudzveidīgāku, veicinot audzēkņu sociālo aktivitāti, aktivizējot izziņas procesu, kā arī attīstot 
radošo personību. Tāpēc eksperimentā tika izmantotas vairākas metodes, lai studenti ar tām 
vairāk iepazītos, spētu apgūt un realizēt savā turpmākajā darbībā. Izmantojot interaktīvās 
metodes, pedagogs vairs nav informācijas sniedzējs, bet gan informācijas apguves organizators, 
viņš mācību procesā kļūst par palīgu, iedvesmotāju un sadarbības veicinātāju. Pedagogs veido 
audzēkņu savstarpējo attiecību modeli un pilnveido skolēnu prasmes un iemaņas, papildina viņu 
zināšanas dažādās jomās. 

Lai veiksmīgi noritētu mācību process, svarīgi noskaidrot ne tikai audzēkņu motivāciju, 
bet arī viņu darbaspējas, tāpēc pirms un pēc eksperimenta studenti novērtēja savas darbaspējas un 
salīdzinot noteica izmaiņas.  
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24. att. Studentu darbaspēju vērt ējums pirms eksperimenta (%) 
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25. att. Studentu darbaspēju vērt ējums pēc eksperimenta ( %) 

 
 Studentu darbaspējas pēc studiju kursa ir paaugstinājušās (sk.25.att.). Tas norāda, ka 

izmantotā metodika ir efektīva un studentiem patika. Jebkuram pedagogam ir patīkami strādāt ar 
motivētiem un darbspējīgiem studentiem.  

Personīgās pieredzes un pārrunās ar studentiem izdarītais secinājums – daudzi studenti 
augstskolā pirmo reizi sastopas ar interaktīvajām metodēm, tāpēc ir atvērti visam jaunajam un 
gatavi darboties gan nodarbībās, gan sabiedriskajās aktivitātēs. Tas vēlreiz pierāda, ka 
nepieciešams sagatavot radošus pedagogus, kas būtu zinoši ne tikai savā priekšmetā, bet varētu 
darboties par padomdevējiem un organizatoriem gan skolas, gan ārpusskolas nodarbībās. 

Studenti savas zināšanas par olimpisko kustību pirms studiju kursa apguves vērtēja 
diezgan viduvēji (sk.26.att.). Lielākā daļa studentu iestājušies LSPA tūlīt pēc vidusskolas 
absolvēšanas, tātad arī salīdzinoši nesen kārtota ieskaite Sportā, kurā ietverti jautājumi par 
olimpisko kustību. Kā augstas savas zināšanas novērtēja 15,1 % aptaujāto studentu. Atkārtotajā 
aptaujā pēc studiju kursa visi studenti atbildēja, ka zināšanas par olimpisko kustību ir pieaugušas. 
To pierāda arī atkārtotais zināšanu tests. 
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26. att. Studentu aptauju rezultāti par zināšanām olimpiskajā kustībā (%) 
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Salīdzinot aptauju rezultātus redzams, ka  studentu pašvērtējums ir ievērojami pieaudzis. 
Studentu iegūto zināšanu noteikšanai tika izmantoti pārbaudes darbi. Pārbaudes darbā 

zināšanu līmenis tika vērtēts pēc punktu sistēmas (maksimālais punktu skaits 30). Zināšanu 
attīstības dinamika, salīdzinot testa rezultātus pirms un pēc studiju kursa apguves, ir acīmredzama 
(sk. 27.att.). 
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27.att. Studiju kursa  Olimpiskā izglītība rezultāti pirms un pēc zināšanu  testa (punkti) 

 
 Vērtējot testa rezultātus, redzams, ka pirms eksperimenta pareizo atbilžu skaits ir 

neliels. Vairāk pareizu atbilžu bija uz I bloka jautājumiem, kas satur faktu zināšanas. Visgrūtāk 
veicās ar IV bloka jautājumiem, kas prasa ne tikai zināšanas, bet arī prasmi analizēt un 
argumentēt.  

Pēc eksperimenta veiktajā testēšanā rezultāti ir auguši visos jautājumu blokos, taču 
vislielākā izaugsme ir tieši IV blokā. Iespēja pedagogam iepazīties ar studentu argumentētajām 
atbildēm ir katra studiju kursa augstākais vērtējums. 

No iepriekšminētiem datiem un atkārtotā testa rezultātiem var secināt, ka studentu 
zināšanu līmenis studiju kursā Olimpiskā izglītība ir augsts. Uzskatu, ka šāds rezultāts sasniegts, 
nodarbībās izmantojot inovatīvos paņēmienus, kas ietekmēja studentu zināšanu, prasmju un 
iemaņu apguvi. 

Pamatojoties uz studentu zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšanas rezultātiem, var 
secināt: ja studiju procesā, apgūstot un pilnveidojot zināšanas un prasmes, tiek izmantoti 
inovatīvi paņēmieni, tad veiksmīgāk veidojas studentu motivācija iegūt zināšanas un tās lietot 
praksē. To apliecināja  pētījuma rezultāti. 

 
Izvērtējot pedagoģiskā novērtējošā eksperimenta rezultātus, var secināt, ka strādājot ar 

inovatīviem paņēmieniem, studenti : 
•  pilnveidojuši zināšanas un prasmes olimpiskajā izglītībā; 
•  attīstījuši sadarbības prasmes; 
•  aktīvi iesaistījušies darbībā; 
•  uzlabojusies uzmanība un uzcītība; 
•  aktīvi līdzdarbojušies lēmumu pieņemšanā; 
• droši izteikuši savus viedokļus, priekšlikumus, idejas; 
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• pilnveidojuši prasmi radoši izmantot zināšanas; 
• pilnveidojuši prasmi uzklausīt citu viedokļus; 
• parādījuši pozitīvu attieksmi pret mācību darbu; 
• izrādījuši lielāku interesi par olimpisko kustību. 

 
Kopsavilkums 
 

Izveidotā profesionālās kompetences modeļa realizācija pierāda, ka inovatīvo paņēmienu 
izmantošana studiju kursā Olimpiskā izglītība paaugstina studentu motivāciju, zināšanas, prasmes 
un iemaņas. Studiju kursa teorētiskā pamatojuma komponenti ( saturs, metodes, starppriekšmetu 
saikne, ietekme uz personību) veidoti, ievērojot zinātniskā satura atlases principus, izmantojot 
inovatīvus didaktiskos paņēmienus un balstoties uz vairāku pētījumu rezultātiem. Modeļa 
realizācijā tika panākts, ka studiju procesā gan docētājs, gan students iesaistās kā savstarpēji 
saistīti subjekti, ievērojot darbības modeļa principu.  

Apkopojot iegūtos rezultātus, var secināt, ka, realizējot izveidoto profesionālās 
kompetences pilnveides modeli studiju kursā Olimpiskā izglītība un nosakot tā metodikas 
efektivitāti, ir  pilnveidojusies sporta pedagogam nepieciešamās kompetence, kas: 

• nodrošina efektīvu mācīšanas – mācīšanās procesu;  
• sekmē morāles un ētikas normu apzināšanos, izkopj cilvēka vērtību sistēmu;  
• veicina vispusīgas personības attīstību un gatavību dzīves darbībai;  
• sekmē priekšstatu veidošanos par pozitīvām cilvēku savstarpējām attiecībām;  
• palīdz pedagogam izvēlēties efektīvāko rīcības stratēģiju problēmsituācijās;  
• sekmē pedagoga sadarbību ar audzēkņiem un kolēģiem;  
• sekmē pedagoga pašattīstību un panākumus darbā. 
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SECINĀJUMI 
 
 

1. Izvērtējot pasaules valstu un Latvijas pieredzi olimpiskās  izglītības īstenošanā, secinām: 
• pasaulē pieejamās olimpiskās izglītības programmas saturiski veidotas, gatavojoties 

konkrētajām olimpiskajām spēlēm. Programmu mērķauditorija ir bērni un jaunieši, tās 
virzītas uz kognitīvo procesu sekmēšanu un tādu personības īpašību veidošanu kā : 
mērķtiecība, drosme, izpalīdzīgums un pilsoniskā apziņa; 
• Latvijā olimpiskās izglītošanas procesu vada Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas 

Olimpiskā akadēmija, sadarbībā ar Olimpisko sacensību aģentūru, Latvijas Olimpiešu 
klubu, Vides projektu „Pēdas” un Latvijas Sporta muzeju veidojot izglītojošus pasākumus 
bērniem, jauniešiem, sportistiem, sporta pedagogiem, treneriem, žurnālistiem u.c.; 
•  LSPA, kurā tiek izglītoti diplomēti sporta speciālisti vienīgā realizē Olimpiskās izglītības 

programmu sportā, vienlaikus sadarbojoties ar Latvijas Olimpisko komiteju un Latvijas 
Olimpisko akadēmiju tādejādi pārejot no izziņas līmeņa uz programmas praktiskās 
realizācijas procesu. 
•  olimpiskās izglītības programmas mērķauditorija ir visās izglītības pakāpēs Latvijā; 
• LSPA veiktā sākotnējā pētījuma rezultāti studiju kursā Olimpiskā izglītība liecina, ka 

izmantojot interaktīvas metodes :  
- tiek sekmēta studentu izziņas procesu veidošanās un attīstība; 
- pilnveidojas studentu sadarbības prasmes; 
- paaugstinās motivācija un interese; 
- tiek veicināta aktīva dzīves pieeja vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanai. 
•  olimpiskās izglītības temati vispārizglītojošos mācību priekšmetos skolā pilnībā nav 

integrēti, šobrīd tikai 39,9 % aptaujāto skolotāju mācību priekšmetos iekļauj tematus par 
olimpisko kustību. Skolotāju aptaujās iegūtie rezultāti liecina par nepieciešamību izveidot 
olimpiskās izglītības tematiskā plāna satura piemērus, kuru varētu izmanot dažādos mācību 
priekšmetos pamatizglītībā: veselības mācībā, ētikā, ekonomikā, latviešu literatūrā, Latvijas 
un pasaules vēsturē, ģeogrāfij ā un sportā. 

 
 2. Pamatojoties uz pilotpētījuma rezultātiem tika izveidots olimpiskās izglītošanās modelis sporta 
augstskolas studentiem, topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Studiju 
kursa Olimpiskā izglītība saturā iekļauti būtiskākie jautājumi no citu valstu olimpiskās izglītības 
programmām, bet satura realizācijai izmantoti interaktīvi apguves paņēmieni. Olimpiskās 
izglītošanās modelis topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei izstrādāts, 
ņemot vērā pieredzi, literatūras teorētisko analīzi, aptauju, konstatējošā eksperimenta rezultātus 
un empīrisko pieredzi. Olimpiskas izglītošanās modelis ietver olimpiskas izglītības satura, 
motivācijas, prasmju apguves jēdzienus, savstarpējo sadarbību un saikni starp docētāju un 
studentu, tādejādi sekmējot sporta pedagogam nepieciešamās kompetences paaugstināšanos.  
  
Studiju kursa Olimpiskā izglītība saturu un izveidoto olimpiskās izglītošanās modeli topošo sporta 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei atzinīgi novērtēja eksperti: prof. V. Rodičenko, 
Krievija un LOK olimpiskās izglītības un informācijas programmu vadītāja A. Erta, 
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Starptautiskās Olimpiskās sesijas nacionālo olimpisko akadēmiju prezidenti, direktori un 
dalībnieki 2007.gada maijā Olimpijā ( Grieķijā).  
 
3. Izstrādātais  studiju kursa Olimpiskā izglītība saturs un inovatīvo paņēmienu modelis pozitīvi 
ietekmē šādus personības veidošanās komponentus: 

• interesi ( paaugstinājās par 74,9%); 
• gatavību darboties ar inovatīviem paņēmieniem (palielinājās par 54 %); 
• sadarbības prasmes  ( paaugstinājās par 79,3 % ).  

           
Studentu olimpiskās izglītības apguves dinamika pēc inovatīvā olimpiskās izglītības modeļa 
topošo sporta pedagogu kompetences pilnveidei paaugstinājās:   
          I blokā – 63 %;  

      II blokā – 60%; 
      III blokā - 64%; 
      IV blokā - 77%.  

Visaugstākie dinamikas rādītāji ir  IV bloka jautājumiem, tas skaidrojams ar viszemākajiem 
sākotnējiem fona datiem un nepieciešamību šī bloka atbildēs iekļaut analīzi un sintēzi, un 
pieredzi gūtu no praktiskās darbības. 
 
Realizējot izveidoto profesionālās kompetences pilnveides modeli studiju kursā Olimpiskā 
izglītība un nosakot tās īstenošanas efektivitāti, ir  pilnveidojusies sporta pedagogam 
nepieciešamā kompetence, kura : 

• nodrošina efektīvu mācīšanas – mācīšanās procesu;  
• sekmē morāles un ētikas normu apzināšanos, izkopj cilvēka vērtību sistēmu;  
• veicina vispusīgas personības attīstību un gatavību dzīves darbībai;  
• sekmē priekšstatu veidošanos par pozitīvām cilvēku savstarpējām attiecībām;  
• palīdz pedagogam izvēlēties efektīvāko rīcības stratēģiju problēmsituācijās;  
• sekmē pedagoga sadarbību ar audzēkņiem un kolēģiem;  
• sekmē pedagoga pašattīstību un panākumus darbā. 
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Pielikums Nr. 1 
ANKETA 

Ar šīs anketas palīdzību vēlos noskaidrot, kā skolēni gatavojas teorētiskai ieskaitei 
sportā. Rezultāti tiks izmantoti, lai pilnveidotu studiju procesu Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā. 
Lūdzu, atzīmējiet vai ierakstiet Jūsuprāt pareizo atbildi! 

 
1. Kā Jūs domājat, kādi ir sporta stundas 3 galvenie mērķi ( atzīmēt 3 atbildes) ? 

o Informēt par svarīgākajām sporta aktualitātēm 
o Saglabāt skolēnu interesi par sportu kā labas veselības nodrošināšanas līdzekli 
o Informēt par higiēnu un veselību 
o Attīstīt skolēnos fiziskās īpašības 
o Sekmēt veselības saglabāšanu un nostiprināšanu 
o Pilnveidot skolēnos prasmi sadarboties 
o Sekmēt atsevišķu sporta veidu apguvi 
o Apgūt sacensību noteikumus 
o Cita atbilde___________________________________________ 

 
2. Vai skolēni labprāt apmeklē sporta stundas? 

o Labprāt 
o    Nelabprāt 
o Dažādi 

 
3. Kā, Jūsuprāt, varētu uzlabot sporta stundu apmeklētību? 

o Pilnveidot vērtēšanas sistēmu 
o Atvieglot fizisko testu prasības 
o Dot iespēju skolēniem izvēlēties sporta aktivitātes  
o Izmantot individuālu pieeju 
o Uzlabot sanitāri higiēniskos apstākļus 
o Veidot sadarbību ar skolotāju 
o Cita atbilde___________________________________________________ 

 
4. Vai Jūsuprāt, sporta stundas prasības ir : 

o Atbilstošas 
o Par augstu, skolēni nevar izpildīt 
o Par zemu 

 
5. Vai, Jūsuprāt, skolā ir pietiekams sporta stundu skaits, lai pilnīgi sagatavotos ieskaitei (gan praktiski, 

gan teorētiski) ? 
o Pietiekams 
o Vajadzētu vairāk 
o Nepietiekams 
o Sagatavošanās ieskaitei nav atkarīga no sporta stundu skaita, bet no skolēnu attieksmes 
o Cita atbilde_________________________________________________ 

 
6. Vai Jūs piekrītat tam, ka beidzot 12. klasi ir obligāta ieskaite sportā? 

o Jā, jo ieskaites rezultāts parāda skolēna fizisko attīstību 
o Jā, jo ieskaite motivē skolēnus paaugstināt savu fizisko attīstību 
o Ieskaite nav vajadzīga, jo tās rezultāti objektīvi neparāda skolēna fizisko sagatavotību 
o Ieskaite nav vajadzīga, jo tā tikai paaugstina skolēnu stresa līmeni 
o Cita atbilde_______________________________________________ 

 
 

7. Vai sporta stundai ir nepieciešamas teorētiskās nodarbības ? 
o Tikai vidusskolas klasēm 
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o Tikai pamatskolas klases klasēm 
o Tikai 9. un 12. klasēm pirms gala pārbaudījumiem 
o Nevajag 
o Cita atbilde______________________________________________ 

 
8. Kā, Jūsuprāt, jānotiek zināšanu apguvei sporta teorijā? 

o Patstāvīgi 
o Skolotāja vadībā 
o Regulāras teorētiskās nodarbības  

 
9. Kā kontrol ējat skolēnu gatavību teorētiskai ieskaitei sportā ? 

o Mutiski 
o Rakstiski 
o Testi 
o Cits variants___________________________________________ 

 
10. Kādi vidēji ir J ūsu audzēkņu vērt ējumi teor ētiskajā ieskaitē? 

o Zem 6 punktiem 
o 7 – 10 punkti 
o 11- 13 punkti 
o 14 – 17 punkti 

 
11. Kādi jautājumi teor ētiskā ieskaitē sportā sagādā skolēniem lielākās grūtības ? (iespējami 2 atbilžu 

varianti) 
o Sporta veidu vēsture 
o Sacensību noteikumi 
o Drošības noteikumi 
o Pirmā palīdzība 
o Olimpiskā kustība 
o Fizisko aktivitāšu nozīme 

 
12. Jūsu ieteikumi, kā labāk gatavoties teorētiskai ieskaitei sportā? 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
13. Jūsu dzimums 

o Sieviete 
o Vīrietis 
 

14. Jūsu vecums 
o Līdz 25  
o 26 – 35 
o 36 – 45 
o 46 – 60 
o 61 un vairāk 
 

15. Jūsu pedagoģiskais stāžs 
o Līdz 5 
o 6 – 10 
o 11 – 15 
o 16 - 20 
o Vairāk kā 21 

 
 
 

Paldies par sadarbību! 
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Pielikums Nr. 2 
ANKETA 

Rezultāti tiks izmantoti studiju procesa pilnveidošanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. 
Lūdzu, atzīmējiet vai ierakstiet Jūsuprāt pareizo atbildi! 

 
1. Kādu mācību priekšmetu Jūs pasniedzat?  

o Matemātika 
o Latviešu valoda un literatūra 
o Svešvaloda 
o Ģeogrāfija 

o Sports 

o Vēsture 
o Mūzika 
o Ētika 
o Māksla 

o Cits variants................... 
2. Vai Jūsu mācību priekšmeta programmā pamatskolā/ vidusskolā (pasvītrot) ir iekļauta kāda tēma, kas 

būtu saistīta ar olimpisko kustību? 
o jā (kāda?)...............................................................     

o nē 
3. Kā Jūs uzskatāt, vai Jūsu priekšmetā būtu jāsniedz zināšanas skolēniem par tēmām, kas kaut kādā veidā 

saistītas ar olimpisko izglītību? 

o jā   
o nē     

o nezinu 
4. Kā Jūs domājat, kurā priekšmetā būtu jāsniedz pamatzināšanas par olimpisko kustību?  
( atzīmējiet 2 variantus ) 

o Matemātikā 

o Latviešu valoda un literatūrā 
o Svešvalodā 
o Ģeogrāfij ā 
o Sportā 

o Vēsturē 

o Mūzikā 
o Ētikā 
o Mākslā 
o Cits variants................... 

5. Kā Jums šķiet, vai skolēniem jautājumi par olimpisko kustību liekas interesanti? 

o jā     
o nē      
o nezinu 

6. Kuras tēmas ir tās Jūsu priekšmetā, kuras varētu saistīt ar olimpisko kustību? 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................................................... 

7. Kā Jūs vērtējat savas zināšanas par olimpisko kustību? 

o Labi 
o Viduvēji 
o Vāji 

8. Jūsu vecums 
o Līdz 25  
o 26 – 35 
o 36 – 45 
o 46 – 60 
o 61 un vairāk 

9. Jūsu pedagoģiskais stāžs 
o Līdz 5 
o 6 – 10 
o 11 – 15 
o 16 - 20 

o Vairāk kā 21 
Paldies par atsaucību! 



 160 

Pielikums Nr. 3 
 
No kā atkar īga Jūsu mācību darbības motivācija 
 

 Augsts Vidējs Zems 
1. Zināšanu un prasmju iegūšana, redzesloka paplašināšana 

 
3 2 1 

2. Vēlme iegūt labu atzīmi 
 

3 2 1 

3. Pats mācīšanās process, izzināšanas prieks 
 

3 2 1 

4. Citu personu autoritāte, tiekšanās tiem līdzināties, iegūt 
viņu atzinību 

3 2 1 

5. Interesanta pasniegšana, dažādas diskusijas, spēles, darbs 
grupās 

3 2 1 

6. Iespēja celt savu autoritāti, prestižu, iespēja pašrealizēties 
 

3 2 1 

7. Vecāku, pedagogu atzinība 
 

3 2 1 

8. Tiekšanās pēc jauninājuma 
 

3 2 1 
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Pielikums Nr. 4 
  

Studentu aptauja pirms studiju kursa „Olimpisk ā izglītība” apguves 
Lūdzu, izvērtējiet savas zināšanas, prasmes, interesi un spējas  

 
VAJADZ ĪBAS 
INTERESES 
MOT ĪVI 
MĒRĶI  

Interese : 

o Augsta 

o Vidēja 

o Zema 
 

Studiju kursa nepieciešamība: 

o Vajadzīgs 

o Vienaldzīgs 

o Nevajadzīgs  
Kāpēc ................................................................................................................................ 
 

 
 

ZINĀŠANAS 
PRASMES 
PĀRLIEC ĪBA 

 
Zināšanas par olimpisko 

kustību: 

o Augstas 

o Pietiekamas 

o Viduvējas 

o Vājas 
Prasmes: 
       Klausīšanās 

o Augstas 

o Vidējas 

o Zemas 
     Rakstīšanas 

o Augstas 

o Vidējas 

o Zemas 
 

     
Prasme sadarboties (strādāt grupā, pārī u.c.) 

o Augsta 

o Vidēja 

o Zema 
 
     
 Runāšanas 

o Augstas 

o Vidējas 

o Zemas 
     Lasīšanas (informācijas ieguves) 

o Augstas 

o Vidējas 

o Zemas 
 

 
SPĒJAS 

 
Darbspējas : 

o Augstas 

o Viduvējas 

o Zemas 
 

 
Vērīgums (uzmanība, uztvere, atmiņa, iztēle) : 

o Augsts 

o Vidējs 

o Zems 
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 Pielikums Nr. 5 

 
Zināšanu pārbaudes tests studiju kursā  „Olimpisk ā izglītība” 
 

 
1. 

Kur ā pilsētā tiek iedegta olimpiskā lāpa, dažus 
mēnešus pirms spēļu atklāšanas ceremonijas ?  
Kāda, Jūsuprāt, ir olimpisk ās lāpas stafetes 
nozīme? 

 

I 

 
2. 

Kur un kad pirmo reizi Olimpiskaj ās spēlēs tika 
atskaņota Latvijas valsts himna ? Jūsuprāt, kā 
himnas atskaņošana ietekmē sportistu patriotiskās 
jūtas? 

 

 
3. 

Kā sauc LOK pirmo prezidentu, kurš bija arī 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas loceklis? Pēc 
kādiem krit ērijiem pretendents tiek izvirzīts SOK 
locekļa amatam ? 

 

 
4.. 

Nosauciet sportisti – pirmo olimpisko čempioni 
Latvijas sporta vēsturē. Kā sportiskie sasniegumi 
palīdzēja viņai pilnveidot savu profesionālās 
darbības jomu ? 

 
 
 
 

II  
5. 

Kuras valsts olimpiskā delegācija vienmēr pirm ā 
iesoļo Olimpiskajā stadionā? Kāpēc ? 
 
 

 

 
6. 

Kurai pils ētai pasaulē piešķirts goda nosaukums 
„Olimpisk ā pilsēta”? K āpēc ? Kā šodien šī pilsēta 
sekmē olimpiskās kustības pilnveidošanu ? 

 

 
7. 

Pirmais mēģinājums Latvijas sportistiem piedalīties 
Olimpiskajās spēlēs 1920.gada Antverpenē bija 
neveiksmīgs. Kāpēc? Vai sporta aktivitātes ir 
valsts sporta politiskais vai juridiskais aspekts ? 

 

III  
8. 

Kādi lieli notikumi cilv ēces attīstības vēsturē 
ietekmējuši olimpisko spēļu norisi ? 

 
 
 
 

 
9. 

Kādu zināšanu jomu pārzināšana izvirzīja Pjēru 
de Kubertēnu SOK prezidenta amatam? Vai Pjērs 
de Kubertēns bija pirmais Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas prezidents ? Kāpēc ?  

 

 
 
10. 

„Visu sportistu vārdā apsolu, ka mēs piedalīsimies 
šajās spēlēs, cienīdami un ievērodami noteikumus, 
saskaņā ar kuriem tās tiek rīkotas, īsteni sportiskā 
garā, sporta slavas un savu komandu goda vārdā”. 
Miniet tr īs argumentus, kā Jūs izprotat zvēresta 
saturu un ietekmi uz sportiskiem sasniegumiem? 

 

IV  
11. 

Kur ā gadā Starptautiskā Olimpiskā komiteja 
piešķīra Pekinai tiesības rīkot XXIX Olimpi ādes 
spēles Pekinā? Kā tas ietekmēja pilsētas un valsts 
attīstību ? 

 

12. Kādi, Jūsuprāt, ir olimpisk ā kredo :” Svarīgākais 
dzīvē ir nevis triumfs, bet cīņa...” skaidrojumi  
(3 )?Pamatojiet! 
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Pielikums Nr. 6 

 Studiju kursa „Olimpisk ā izglītība” izvērt ējums studentu skatījumā 
Lūdzu, izvērtējiet savas zināšanas, prasmes, interesi, spējas un studiju kursa nepieciešamību 

 
 

VAJADZ ĪBAS 
INTERESES 
MOT ĪVI 
MĒRĶI 

Interese :                                                                 Interese : 

o Paaugstinājās                                                     O   Augsta 
o Nemainījās                                                        O   Vidēja 

o Pazeminājās                                                      O   Zema 
 

Studiju kursa nepieciešamība: 

o Vajadzīgs 
Ko dod šis studiju kurss : 
1...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................

.................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

o Vienaldzīgs 

o Nevajadzīgs 
Kāpēc nav vajadzīgs : 
1...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 
 

ZINĀŠANAS 
PRASMES 
PĀRLIEC ĪBA 

 
Zināšanas par olimpisko kustību: 

o Paaugstinājās        O  Augstas 
o Nemainījās            O  Pietiekamas 
o Pazeminājās          O  Viduvējas 

                    O  Zemas 
 

Prasmes: 
 
   Klausīšanās 

o Paaugstinājās 

o Nemainījās 
o Pazeminājās 

   Runāšanas 

o Paaugstinājās 
o Nemainījās 
o Pazeminājās 

 

 
Prasme sadarboties (strādāt 

grupā, pārī u.c.) 

o Paaugstinājās 
o Nemainījās 
o Pazeminājās 

 
 
   
 Rakstīšanas 

o Paaugstinājās 

o Nemainījās 
o Pazeminājās 

 Lasīšanas (informācijas ieguves) 

o Paaugstinājās 
o Nemainījās 
o Pazeminājās 

 
SPĒJAS 

 
Darbspējas : 

o Paaugstinājās 
o Nemainījās 
o Pazeminājās 

 

Vērīgums (uzmanība, uztvere, atmiņa, 
iztēle): 

o Paaugstinājās 
o Nemainījās 
o Pazeminājās 
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Pielikums Nr. 7 

 
 

Studenta attieksme pret darbu grupā 
 
 
 Dažreiz Vienmēr Nekad 

1. Man patīk strādāt grupā 
 

1 2 3 

2. Es varu patstāvīgi risināt uzdevumus, kuri tiek risināti grupā 
 

1 2 3 

3. Es iegūstu jaunas zināšanas strādājot grupā 
 

1 2 3 

4. Es grupā aktīvi apspriežu uzdevuma risinājumu 
 

1 2 3 

5. Es ieklausos citu grupas biedru viedoklī 
 

1 2 3 

6. Es labprātāk strādāju grupā nekā patstāvīgi 
 

1 2 3 

7. Strādājot grupā, es esmu pasīvs 
 

1 2 3 

8. Strādājot grupā, es labprāt uzņemos līdera lomu 
 

1 2 3 

9. Es netieku citiem līdzi un vienkārši gaidu, kad grupa beigs 
darbu 

1 2 3 

10. Strādājot grupā, man nepietiek laika atbildēm uz jautājumu 
 

1 2 3 

11. Darbs grupā uzlabo manas zināšanas un paaugstina manas 
atzīmes 

1 2 3 

12. Man patīk patstāvīgi pildīt uzdevumus, projektus 
 

1 2 3 

13. Es labprāt piedalos diskusijās 
 

1 2 3 

14. Man patīk piedalīties lomu spēlēs 
 

1 2 3 
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Pielikums Nr. 8 
 

Tematiskais plāns olimpiskajā izglītībā mācību priekšmetu blokā  
„Sociālās zinības” pamatskolā 

 
Veselības mācība (8. klase) 

 
 Temats: Veselību ietekmējoši faktori. Fiziskās aktivitātes – veselīga dzīvesveida 

pamats. 
 Uzdevumi:  

Palīdzēt skolēniem: 
• izprast fiziskās un garīgās veselības kopsakarības; 
• noskaidrot veselīga dzīves veida ietekmējošus faktorus; 

   1.tabula 
 

Temata atklāšana Sasniedzamais rezultāts 
Temata apspriešana 

Kas ir veselība?   
Kā mēs saprotam fizisko un garīgo veselību? 
Kas veido veselīgu dzīvesveidu? 
Skolotājs pastāsta, ka veselīgs dzīvesveids ir pamats labai 
pašsajūtai un sasniegumiem mācībās un sportā. Nav svarīgi – 
vai tā ir dejošana vai basketbols, galvenais būt fiziski aktīvam. 
Tas nodrošina pilnvērtīgu organisma attīstību un labu izskatu, 
dod vairāk enerģijas un pasargā no slimībām (faktori – regulāri 
fiziskie treniņi, ķermeņa higiēna, mērena ēšana utt.) 
Kā sports nostiprina veselību? Skolotājs pastāsta, ka 
nodrošinot garīgo veselību, svarīgi rūpēties par sava ķermeņa 
fizisko veselību, un otrādi. Sports palīdz pārvarēt stresu, 
satraukumu, sagādāt pozitīvas emocijas. 
Skolotājs iesaka literatūru „Olimpiskā kustība”, LOK, 2004. 

Idejas darbībai 
Noorganizē klasē aptauju par veselību ietekmējošiem 
paradumiem. 
Katrs skolēns izveido savu uztura piramīdu un novērtē savu 
ķermeņa masu. 
Izstrādā īstermiņa un ilgtermiņa plānu savai fiziskajai un 
garīgajai pilnveidei 

 
Izprot, ka fiziskā un garīgā 
veselība ir vienotas. 
Apzinās faktorus, kas 
nozīmīgi veselīga dzīves 
veida uzturēšanā. 
Izprot fiziskās aktivitātes un 
uzturu kā veselības 
priekšnosacījumu. 
Novērtē veselīgas sabiedrības 
priekšrocības. 
Argumentēti aizstāv savu 
viedokli. 
Prot sistematizēt, apkopojot 
informāciju. (tabulas u.tml.) 
Uzņemas atbildību par savu 
ieguldījumu kopīgo mācību 
mērķu sasniegšanai. 

 

 
 Temats: Atkarības vielu ietekme uz organismu un personību. Dopings 
 Uzdevumi:  

Palīdzēt skolēniem: 
• izprast medicīnisko preparātu un dopinga metožu lietošanas bīstamību veselībai; 
• veidot prasmi nepaļauties psiholoģiskajam spiedienam, patstāvīgi pieņemt lēmumus; 
• attīstīt prasmi pozitīvā veidā apliecināt sevi. 

Apguvei paredzētais laiks: līdz 4 stundām. 
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2. tabula  
 

Temata atklāšana Sasniedzamais rezultāts 
Temata apspriešana 

Skolotājs nosauc cēloņus (piem., neapmierinātas vajadzības, 
pašapliecināšanās u.c.), kas veicina dažādu medikamentu 
lietošanu – ikdienā un sportā. Dopings ir sportā aizliegto vielu 
vai metožu lietošana vai to atrašanās sportista organismā. 
  Skolotājs informē par sporta sabiedrību cīņu pret dopingu 
vēstures gaitā no 6.gs.p.m.ē. līdz 21.gs. – gladiatori lieto 
stimulatorus, pirmais reģistrētais nāves gadījums sportā, kas 
saistīts ar zāļu lietošanu: riteņbraucējs nomirst dēļ 
pārdozēšanas (1896.g.), Francijā tiek nodibināta pirmā 
zināmā Antidopinga komisija (1959.g.), tiek izveidota SOK 
Medicīnas komisija cīņai pret dopingu sportā (1967.g.) u.c. 

Kā uz cilvēka organismu iedarbojas dažādi preparāti 
(pat zāles), vai tie nesatur dopinga vielas? 

Aizliegto vielu un metožu sarakstā ir ietvertas arī 
tādas zāles, kuras parasti izmanto ārstēšanā, piemēram, 
saaukstēšanās un drudža gadījumā, un kuras ir pieejamas bez 
receptēm. 

Skolotājs nosauc spilgtu piemēru, kas raksturo aktīvu 
cīņu pret dopingu - Ziemas OS Soltleiksitijā, kur tika 
atņemtas zelta medaļas. 

Kāpēc dopings sportā ir aizliegts? 
Skolotājs nosauc ētiskos apsvērumus – sporta 

noteikumi aizliedz dopinga vielu un metožu lietošanu un tas ir 
noteicošs faktors, lai sportisti nelietotu dopingu. Tā 
izmantošana ir tieši tāds pats noteikumu pārkāpums kā sestā 
spēlētāja iznākšana laukuma hokejā. Noteikumi sportā ir 
pieņemti tādēļ, lai nodrošinātu godīgas sacensības. Ja 
sacensības būtu bez noteikumiem, tās nesagādātu nekādu 
prieku ne sportistiem, ne skatītājiem. Medicīniskie apsvērumi 
– nepamatota medicīnisko preparātu un dopinga metožu 
lietošana var būt bīstama veselībai. Sporta organizācijas vēlas 
pasargāt sportistus no dažādo vielu un metožu blakus 
parādībām. 

Idejas darbībai 
Grupās uzrakstīt iespējamos ieguvumus un 

zaudējumus, ko rada dažādu medikamentu (apreibinošu, 
stimulējošu) lietošana. 

Izstudēt LAK (Latvijas Antidopinga Komisija) 
izdoto antidopinga brošūru 

 
Zina, ka atkarība ir slimība, 
nosaka un pamato apreibinošo 
un stimulējošo vielu lietošanas 
cēloņus. Izprot apreibinošo un 
stimulējošo vielu ietekmi uz 
cilvēka fizisko, psihisko un 
sociālo veselību. Strādājot 
grupā, sniedz atbalstu citiem 
grupas biedriem. Prot publiski 
uzstāties par grupas darba  
rezultātiem. Atbilstīgi mācību 
mērķim patstāvīgi izvēlas un 
lieto piemērotus informācijas 
avotus. Prognozē iespējamās 
sekas atkarības vielu lietošanai, 
balstoties uz cēloņu un seku 
sakarības izpratni. Prot analizēt 
dažādus viedokļus, izvērtējot 
faktus, un pat argumentēti 
aizstāvēt savu viedokli par 
atkarības vielām, to lietošanu 
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Ētika (7. klase) 
  
 Temats: Sporta ētika – profesionālās ētikas paveids. Ētiskie principi, normas. 
 Uzdevumi:  

Palīdzēt skolēniem: 
• attīstīt izpratni par gribasspēka nozīmi mērķa sasniegšanai; 
• vērtēt savu un citu rīcību ar morāles kritēriju palīdzību. 

Apguvei paredzētais laiks: līdz 1,5 stundām [172]. 
 
 

 3.tabula  
 

Temata atklāšana Sasniedzamais rezultāts 
Temata apspriešana 
Kāda ir sporta ētikas loma olimpiskajā izglītošanā? 
Skolotājs pastāsta, ka sporta ētika māca par visu to, ko 

sevī ietver olimpiskā izglītība gan ikdienā, gan sportā. 
Olimpisma lozungs ir – „Galvenā nav uzvara, bet cīņa par to”. 

Un tieši šajā cīņā par uzvaru sportā vai panākumu 
ikdienā var redzēt cilvēka patiesās ētiskās normas un vērtības. 

Kas ir ētiskās normas? Kas ir ētiskie principi? 
Kas ir gribasspēks? Kāda ir gribasspēka loma ētisko 

normu un principu ievērošanā? 
Idejas darbībai 
Izveidot grāmatiņu par normām un principiem! 
Izlasīt A.de Sent Ekziperī grāmatu „Mazais princis” 

(izrakstīt katrai vērtību sistēmai atbilstošākos principus un 
normas). 

Izanalizēt dažādu sportistu izteikumus par sevis 
pilnveidošanu (Sandis Prūsis – „Smags darbs noteikt reiz nesīs 
augļus…”) 

 
Pazīst un raksturo 

iekšējās un ārējās kontroles 
mehānismus, kuri nosaka 
cilvēku tikumisku rīcību. 

Analizējot situācijas, 
prot saskatīt, kā izpaužas 
ētiska principialitāte (uzticība 
pieņemtajām ētikas normām 
un principiem). 

Izprot, ka griba ir 
cieši saistīta ar rīcības 
motīviem un, ka ir jāattīsta 
gribasspēks, lai varētu 
sasniegt vēlamo. 

Vērtē savu rīcību 
atbilstoši sirdsapziņai, ētikas 
normām un principiem 

 
 
 Temats: Vērtības. Ētiskās vērtības – labais un ļaunais; taisnīgums un patiesīgums; 

pienākums un atbildība; cieņa un gods; kauns un sirdsapziņa. 
 Uzdevumi:  

Palīdzēt skolēniem: 
• noskaidrot sev nozīmīgas ētiskās vērtības; 
• izprast patstāvīgās un mainīgās ētiskās vērtības un to mijiedarbību; 
• izanalizēt, kuras no pamatvērtībām nozīmīgas sportā. 

Apguvei paredzētais laiks: līdz 2 stundām. 
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4.tabula 
 

Temata atklāšana Sasniedzamais 
rezultāts 

Temata apspriešana 
Kuras tev ir nozīmīgas vērtības? Kuras vērtības 

mainās, kuras nē? 
Skolotāja ar skolēniem aizsāk diskusiju par viņu 

vērtībām, kā arī par to, kuras vērtības nozīmīgas sportā. 
Skolotājs pastāsta, kas ir labais un ļaunais sportā 

(labais – veselības nostiprināšana, sportiskā forma u.c., ļaunais 
– dopings, negodīga cīņa). 

Kas ir taisnīgums? 
Taisnīgumu uzskata par visnozīmīgāko un 

visvarenāko tikumu. Tas it kā ietver sevī visus tikumus. Sportā 
taisnīgums izpaužas dažādos veidos. 

Kas ir cieņa un gods? 
Sports nebūtu sports, ja tajā nedominētu šīs tik ļoti 

svarīgās ētiskās vērtības. Katram cilvēkam sports ir jāciena un 
jāgodā, it īpaši jau pašam sportistam. Sportā sportisti ar cieņas 
un goda vērtībām sastopas sacensībās un pirms tām. Sportā ir 
svarīgi cienīt savus konkurentus neatkarīgi no tā, vai viņi ir 
vājāki, vai spēcīgāki. 

Kas ir pienākums ikdienā, sportā? Ētikas kategorija, 
kura atspoguļo īpašu morālu attieksmi. Morāles prasība, kas 
attiecas uz visiem cilvēkiem. Pienākums sportā izpaužas 
galvenokārt saistībā ar saviem komandas biedriem, treneri, kā 
arī pašam pret sevi. Treneru pienākums ir labi trenēt sportistu, 
savukārt, sportista pienākums ir censties gūt labus rezultātus, 
pārstāvēt savu valsti., atbildība (spēja paredzēt sekas un 
atbildēt)? 

Kas ir kauns un sirdsapziņa? Skolotājs stāsta - 
sirdsapziņa ir cilvēka morālā dvēseles attīrītāja, kauns – jūtas, 
kas saistītas ar nepatīkamu pārdzīvojumu. 

Sportistu dzīvē kaunam un sirdsapziņai ir būtiska 
pazīme. Ja sportisti biežāk ieklausītos sirds balsī, tad traumu un 
pārkāpumu būtu krietni mazāk, jo visi sportisti savā veidā ir 
kolēģi un galu galā cilvēki. 

Idejas darbībai 
Aptaujāt savus ģimenes locekļus, draugus, paziņas – 

kuras ir viņu nozīmīgākās vērtības! 
Vērtību spēle. Nosaukt četras sev būtiskākās vērtības, 

salīdzināt tās ar citas klases rezultātiem, izpētīt, kāda sportista 
uzskatus, salīdzināt ar saviem! 

Spēle „Manas vērtības” – uzzīmē gaisa balonu! Tajā 
ieraksta 6 – 7 visiem nozīmīgas vērtības, starp kurām ir kāda 
no vērtībām, kurai liela nozīme sportā (piem. Cieņa un gods). 

 
Izprot, ka ētika ir 

mācība par vērtībām, 
attieksmēm, uzvedību un 
rīcību. 

Izdala un izskaidro 
vērtības, kas svarīgas, 
nozīmīgākas sportā. 

Spēj, balstoties uz 
savu pieredzi un vērtību 
izpratni, risināt ētikas 
dilemmas 
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Iedomājas balonu paceļamies un lidojam! Kad balona augstums 
sāk samazināties un balons draud nokrist, izmet 3 mazāk 
svarīgākās vērtības. Nākamajā reizē izmet visu, atstājot 2 
svarīgākās vērtības, no kurām negribētu šķirties. Pamato savu 
izvēli! 
 

 
Ievads ekonomikā 

 
 Temats: Darbs un karjera sporta nozarē. 
 Uzdevumi:  

Palīdzēt skolēniem: 
• iepazīt Latvijas darbaspēka tirgu sporta nozarē; 
• novērtēt savas spējas un piemērotību ar sportu saistītām darbības jomām  

Apguvei paredzamais laiks: līdz 2 stundām [149]. 
5.tabula  

 

Temata atklāšana 
Sasniedzamais 

rezultāts 
Temata apspriešana 
Runājot par darbu un darba iespējām skolotājs piemin 

kur un kā apgūt izglītības un sporta vadītāja profesiju. Pēc 12. 
klases beigšanas iespējams iestāties augstskolā (LSPA, LU), 
kurā piedāvā iespēju iegūt sporta vadītāja kvalifikāciju. 
Skolotājs rosina bērnus interesi, piemēram, internetā atrast 
informāciju par darba piedāvājumu un to izanalizēt. 

Kas sporta nozarē veic vadītāja funkcijas – sporta 
skolotājs, treneris, sporta organizācijas vai sporta 
uzņēmējdarbības vadītāji. 

Stāsta kāda ir atbildība, pienākumi, prasmes izvēloties 
attiecīgo profesiju. Piemēram, sporta vadītāja profesijā – jānes 
atbildība ne tikai par savu rīcību, bet gan par citiem (skolotājs – 
skolēni, treneris – audzēkņi u.c.) 

Skolotājs pastāsta kādas iespējas ir profesionālam 
sportistam. Mūsu sportisti miljonāri – Sandis Ozoliņš, Andris 
Biedriņš. Uzsverot arī to, ka ar sportu nopelnīt visam mūžam 
izdodas tikai dažiem un izglītības vai profesijas iegūšana nekad 
par ļaunu nenāk. 

Idejas darbībai 
Izpētīt laikrakstos, vai izglītības un sporta darba 

vadītāja profesija ir pieprasīta? Kāda ir samaksa par piedāvāto 
darbu? Iegūto informāciju apkopot, apspriest klasē. 

Projekts „Ēnu diena”. Skolēni apmeklē darba vietu 
(Sporta skola vai sporta un kultūras centrs), kur iespējams vērot 
izglītības un sporta vadītāja darbu un 4 stundas vēro darbinieka 
darbu un pienākumus. Pēc tam ēnu dienas analīze 

Prot raksturot darbaspēku 
Latvijā – profesijas, izglītības 
iespējas. 
Prot atrast informāciju par 
izglītības iestādēm. 
Prot atrast informāciju par 
darba piedāvājumu un to 
analizēt. 
Prot uzrakstīt motivācijas 
vēstuli un CV. 
Izprot nepieciešamās prasmes 
un iemaņas, kas nepieciešamas 
attiecīgajā darbā 
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Pielikums Nr. 9 
Tematiskais plāns olimpiskajā izglītībā mācību priekšmetā  

„Latviešu literat ūra” 
1.tabula  

10. klase 
 

Mācību satura 
tēmas 

Temati un apguvei atvēlētais laiks 
Sasniedzamais rezultāts – 

zināšanas un prasmes 
Dzeja 
Aspazija 
„Prometeja cilts” 

Skolotājs veido priekšstatu par Prometeju. 
Saistot to ar olimpisko tematiku pastāsta, 
ka Prometejs Olimpā nolaupīja uguni un 
iemācīja to lietot cilvēkiem. (2 stundas) 

Ar dzejas palīdzību izprot 
Senās Grieķijas tautas 
romantisko trauksmi uz 
nākotni, ko simbolizē uguns. 
Izvēlas dzejoli un komentē to 
paužot savu attieksmi 

Pindara 
„Olimpiskais 
epinīkijs” (odas 
par Senās 
Grieķijas 
varoņiem), Orfeja 
„Orfiskās 
himnas”  

Skolotāja pastāsta, ka arī Antīkās 
olimpiskās spēles ir cieši saistītas ar 
Grieķijas dzejnieku, dziesminieku 
maģisko spēku, jo godinot olimpisko 
spēļu uzvarētājus tika sacerētas odas, 
dziedātas dziesmas (tās visas ir 
olimpiskās tradīcijas) (2 stundas) 

Izveidojusies izpratne par 
Grieķijas dzejnieku, 
dziesminieku, dzejas maģisko 
spēku, kuru pamatā ir 
olimpiskās tradīcijas 
kultūrvēsturiskā dimensija. 
Prot atrast un izjusti nolasīt 
dzejoļu, kur savijies sacensību 
gara cilvēciskais un dievišķais 
pavediens 

 
2. tabula 

11. klase 
 

Mācību 
satura tēmas 

Temati un apguvei atvēlētais 
laiks 

Sasniedzamais 
rezultāts – zināšanas un 

prasmes 
Romāns. Atmiņu 
romāns 
Eglītis „Pansija 
pilī” (fragmenti 
no romāna)  

 

Skolotājs liek izlasīt fragmentus no 
romāna par 20. gadsimta 20. – 30. gadu 
sporta dzīvi un pēc tam salīdzināt to laiku 
sasniegumus ar mūsdienām. Skolēni savā 
starpa un grupās veic analīzi par sporta 
aktivitātēm skolā šobrīd salīdzinājumā ar 
grāmatas varoņu sportošanu. Skolotājs 
pastāsta par 20. gadsimta 20. – 30. gadu 
ievērojamākajiem vieglatlētiem Latvijā 
(kā. Piem., V.Cimmermanis (garo 
distanču skrējējs), A. Ķibilts (mešanas 
disciplīnas), G. Jekals (desmitcīņa), J. 
Daliņš (soļošana), E. Karlsone (mešanas 
disciplīnas) u.c. )(3 stundas) 

Izprot sižeta atainojumu par 
20. gadsimta 20. – 30. gadu 
sporta dzīvi (vieglatlētiku), 
salīdzinot to laiku rekordus ar 
mūsdienām.  
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3.tabula  

12. klase 
 

Mācību satura 
tēmas 

Temati un apguvei atvēlētais 
laiks 

Sasniedzamais rezultāts – 
zināšanas un prasmes 

Mitolo ģija 
O. Lāms, I. 
Rūmniece, H. 
Tumans 
„Olimpiskās 
tradīcijas. 
Kultūrvēsturiskā 
dimensija”[85]. 
Mīti un teikas par 
sengrieķu dieviem, 
dievībām, 
varoņiem un kulta 
vietām 

Skolotājs ar savu stāstījumu, pieminot 
galvenos dievus un dievības (Zevs, 
Krons, Augejs, Pelops, Oinomajs, 
Homērs, Odisejs, Nīke, Apollons u.c.) 
veido priekšstatu par mītiem kā 
pasaules arhaisko sabiedrību, kultūras 
parādību, vissenāko mutvārdu daiļradi, 
kas guvusi izpausmi nostāstos par 
dieviem, dievībām un varoņiem saistībā 
ar pirmo Olimpisko spēļu vietu – 
Olimpiju. (2 stundas) 

Skolēniem radies priekšstats 
kāda saistība ir mitoloģijai ar 
Antīkajām olimpiskajām 
spēlēm un cik nozīmīga tā bija 

Grieķu mīts par 
Prometeju 

Skolotāja pastāsta par Prometeju – 
vienu no cildenākajiem tēliem grieķu 
mitoloģijā – dievu, kurš cietis 
cilvēkmīlestības dēļ. Stāstot par šo 
mītu, akcentē Prometeja palīdzību 
cilvēkiem, to, ka slepeni ieguvis Olimpa 
uguni, viņš iemāca cilvēkiem to 
pielietot, ierāda viņiem dažādus amatus, 
iemāca skaitīt, rakstīt un lasīt, par ko 
lielā mērā izjūt Zeva dusmas.(1 stunda) 

Skolēni iepazinuši mītu par 
Prometeju un tā saistību 
Olimpu 

Eposs 
Homēra „Ili āda”, 
„Odiseja”    

 

 Pastāsta par eposu „Iliāda” un 
„Odiseja” rašanās apstākļu saistību ar 
olimpisko spēļu izcelšanās vēsturi, 
Senās Grieķijas sabiedriskajos apstākļos 
tapušo eposu uzrakstīšanas nolūku: 
tēlojot notikumus mitoloģiskā, 
vēsturiskā un laikmetīgā aspektā, 
pievēršoties „sacensībai kā kaujai” un 
„sacensībai kā spēlei”. Uzsver tādus 
faktus kā to, ka Zevs uzvar ar viltu un 
krāpšanu savu tēvu Kronu.(4 stundas) 

Prot lasīt un iespēju robežās 
komentēt eposa tekstu. Prot 
raksturot mitoloģiskos tēlus un 
vēsturiskos personāžus 
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Pielikums Nr. 10 
 

Tematiskais plāns olimpiskajā izglītībā mācību priekšmetā 
„Latvijas un pasaules vēsture” 

 
1.tabula 

7. klase 
 

Temati un 
stundu skaits 

Temata atklāsme. 
Mācību darbības un aktivitātes. 
Sasniedzamais rezultāts. 

Viduslaiki – 
agrīnais 
periods 5. – 1-
.gs p.m.ē. 
(feodālā 
sabiedrība). 
Sports. (3 
stundas) 

Skolotājs ieinteresē skolēnus par to, ka 
olimpiskā izglītībā ir cieši saistīta ar 
bruņinieku audzināšanu, jo arī 
Olimpiskās kustības viens mērķiem – 
vecināt veselas, harmoniskas, garīgi un 
tikumiski attīstītas personības 
veidošanos. Skolotājs pastāsta, ka 
galvenā viduslaiku agrīnajā periodā bija 
bruņinieku audzināšana un izglītošana, 
ka bruņinieka ideāls bija 7 bruņinieka 
tikumi – jāšana, peldēšana un prasme 
rīkoties ar šķēpu, paukošana, medības, 
šaha spēle, sacerēt dziesmas un dziedāt. 
Skolu tips bija bruņniecība (mācījās tikai 
zēni). Literatūrā bruņinieks parādījās kā 
„augstākās morāles” nesējs, vājāko 
aizstāvis utt. Skolotājs iesaka literatūru 
„Pedagoģijas vēsture”, Leonards Žukovs, 
1999  

Izmantojot vēstures avotus un 
literatūru, skolēni meklē 
redzamākās fiziskās audzināšanas 
iezīmes. Veido apskatu – skolēni 
vāc informāciju bibliotēkā un 
internetā, apkopo rakstiskā veidā. 
Zina, ka viduslaikos audzināšanas 
tips bija bruņniecība 

 
 

2.tabula  
8. klase 

 
Temati un 
stundu skaits 

Temata atklāsme 
Mācību darbības un aktivitātes 
Sasniedzamais rezultāts 

Renesanses 
posma pāreja 
no 
viduslaikiem 
uz jauno laiku 
kultūru 
(15.gs.). 
Ideoloģijas par 
sportu. (3 
stundas) 

Skolotājs pastāsta, ka šajā periodā ļoti 
lielu uzmanību pievērsa sportam, ka 
harmoniskas personības veidošanā 
galvenais līdzeklis bija fiziskā 
audzināšana (ietilpa ne tikai ķermeņa 
kultūra, militārie vingrinājumi, bet arī 
atpūta, higiēna, ķermeņa norūdīšana). 
Zēni ik dienas nodarbojās ar dažādiem 
vingrojumiem (jāšana, cīkstēšanās, 
paukošana un šaušana ar loku, skriešana). 

Izmantojot salīdzināšanas metodi, 
skolēni izvērtē dažādus avotus par 
noteiktu periodu, nosaka līdzīgo 
un atšķirīgo fiziskajā audzināšana 
un sportiskajās aktivitātēs. Izprot, 
kas ir vispusīgi attīstīta personība 
(skolās galvenais mērķis) 
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Skolotājs nosauc galvenos šādas idejas 
paudējus – Vittorīno da Feltrē – 
ievērojams itāļu humānists, pedagogs; 
Fransuā Rablē – izcils Francijas 
pedagogs, teorētiķis. Skolotājs iesaka 
literatūru „Pedagoģijas vēsture”, 
Leonards Žukovs, 1999 

 
3.tabula  

 
9. klase 

 
Temati un 
stundu skaits 

Temata atklāsme 
Mācību darbības un aktivitātes 
Sasniedzamais rezultāts 

Latvijas 
valstiskuma 
izveide - Sporta 
organizācijas, 
apvienības un 
sporta bāzes.  
(2 stundas) 

Skolotāja pastāsta par Latvijas 
Olimpiskās komitejas dibināšanu – LOK 
tika izveidota 1922. gada 23. aprīlī 
Latvijas sporta organizāciju sanāksmē. 
1923. gadā LOK saņēma Starptautiskās 
olimpiskās komitejas paziņojumu, ka 
Latvija uzņemta SOK saimē un mūsu 
sportisti var piedalīties olimpiskajās 
spēlēs. Pastāsta, ka FKSK (Fiziskās 
kultūras un sporta komitejas) galvenais 
uzdevums – sekmēt fiziskās kultūras 
attīstību, aizstāvēt sporta intereses valsts 
iestādēs utt.). Nosaukt skolēniem tā laika 
ievērojamākās sporta bāzes (Daugavas 
stadions, ASK stadions) un izcilākos 
sportistus (R. Ronis – grieķu romiešu 
cīņa, J. Daliņš – vieglatlētika). Iesaka 
literatūru „Olimpiskā ABC”, Latvijas 
Olimpiskā komiteja, 1999 

Pastāvīgi veic pētījumu par šo 
periodu, izmantojot dažādus 
informācijas avotus, prezentē 
pētījumā gūtās atziņas un 
secinājumus. Skolēns iepazinis 
Latvijas  Olimpiskās komitejas 
vēsturi 

Latvija vācu 
okupācijā 
(1941. – 
1945.gads). 
Sportisti 
trimdā. 
(2 stundas) 

Skolotājs pastāsta, ka daudzi sportisti 
nokļuva svešumā (trimdā), kur viņi kļuva 
par šo valstu sportistiem. 1941. gadā 
izveidojās Fiziskās kultūras un sporta 
pārvalde, bet 1942. gadā Latviešu 
fiziskās kultūras un sporta apvienība (R. 
Plūme) 

Skolēni veic patstāvīgu pētījumu 
par latviešu sportistiem, 
olimpiešiem trimdā (J. 
Andriksons – ātrslidotājs, J. 
Bebris – hokejists, K. Bukass – 
slēpotājs, E. Gešels, A. Dzeguze 
– daiļslidotāji, F. Bošs – 
riteņbraucējs u.c.) 

Latvija PSRS 
sastāvā. 
olimpiskajās 
spēlēs zem 
PSRS karoga. 

Skolotājs stāsta, ka šajā laikā latvieši 
olimpiskajās spēlēs nevarēja startēt zem 
sava karoga. Inese Jaunzeme – pirmā 
latviete OS čempione. Jānis Lūsis – 
vienīgais latvietis, kurš izcīnījis 

Izveido pārskata tabulu par 
olimpisko spēļu dalībniekiem 
(latviešiem), par sporta veidiem 
un uzrādītajiem rezultātiem (J. 
Lūsis, U. Semjonova, V. Zozuļa 
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(2 stundas) olimpisko medaļu komplektu. Vera 
Zozuļa – pirmā latviete ziemas OS 
čempione. Olimpiskie mērķi atkāpās 
politisko apsvērumu un demagoģijas dēļ 
(čempioni tika cienīti, veterāni 
aizmirsti).Lielākās sporta biedrības – 
„Dinamo” un „Spartak”. 

u.c.). Izmantojot bibliotēku, 
internetu, patstāvīgi meklē 
informāciju. 

Latvijas 
valstiskuma 
atjaunošana. 
Latvijas 
Olimpiskās 
komitejas 
atjaunošana. 
Olimpiskajās 
spēlēs zem 
Latvijas karoga.  
(3 stundas) 

Skolotāja informē, ka 1988. gada 19. 
novembrī Latvijas sporta organizāciju 
483 pārstāvju kopsapulcē tika pieņemts 
lēmums atjaunot LOK darbību. 1991. 
gada 18. septembrī SOK izpildkomiteja 
atzina LOK tiesības. Nosauc LOK 
galvenos uzdevumus: popularizēt 
olimpiskās idejas, nodrošināt Latvijas 
komandas startu olimpiskajās spēlēs, 
piesaistīt sponsorus un citus finansiālos 
līdzekļus, olimpisko programmu izpilde, 
palīdzot valsts labākajiem sportistiem 
gatavoties olimpiskajām spēlēm. 
Skolotāja iesaka apmeklēt interneta 
mājas lapu www.olimpiade.lv 

Izveido pārskata tabulu par 
olimpisko spēļu dalībniekiem (I. 
Klementjevs – airēšana, A. 
Fadejevs – soļošana, I. Bricis – 
biatlons., D. Ozols – 
riteņbraukšanas, A. Ķiksis – 
riteņbraukšana u.c.) Skolēni 
izprot būtiskākās atšķirības starp 
vēstures periodiem. 
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Pielikums Nr. 11 
 

Tematiskais plāns olimpiskajā izglītībā mācību priekšmetā „Ģeogrāfija” 
 

1.tabula  
7. klase 

 
Mācību saturs, 
stundu skaits 

Temata atklāsme 
Zināšanas - praktiskās un 
pētnieciskās prasmes. 

Austrālija 
 

Olimpisko spēļu 
pilsētas 
(1 stunda) 

Skolotāja nosauc un parāda tās 
pilsētas, kurās notikušas olimpiskās 
spēles - (Melburnā 1956. gadā XVI 
Olimpiādes spēles (OS); Sidnejā 
2000. gadā XXVII OS) 

Prot parādīt kartē Austrālijas 
kontinentu. 
Zina nosaukt un parāda kartē 
pilsētas, kurās notika olimpiskās 
spēles 

Amerika 
 

Olimpisko spēļu 
pilsētas 
(3 stundas) 

 Skolotāja nosauc un parāda tās 
pilsētas, kurās notikušas olimpiskās 
spēles - (Sentlūisa 1904. gada III OS; 
Leikplesida 1932. gada III ziemas 
olimpiskās spēles (ZOS); 
Losandželosa 1932. gadā III OS; 
Skvovelija 1960. gada VIII ZOS; 
Mehiko 1968. gada XIX OS; 
Monreāla 1976. gada XXI OS; 
Leikplesida 1980. gada XIII ZOS; 
Losandželosa 1984. gada XXIII OS; 
Atlanta 1996. gada XXVI OS; 
Soltleiksitija 2002. gada XIX  ZOS.) 

Strādā ar atlantu: 
prot parādīt kartē Ziemeļameriku 
un Dienvidameriku; 
Zina, ka Amerika dalās divās 
daļās: Ziemeļamerika un 
Dienvidamerika  
Zina nosaukt pilsētas, kurās 
notika olimpiskās spēles 

 
 

 
2.tabula  

 
8. klase 

 
Mācību saturs, 
stundu skaits 

Temata atklāsme 
Zināšanas - praktiskās un 
pētnieciskās prasmes. 

Āzija. 
Olimpisko spēļu 
pilsētas 
(2 stundas) 

Skolotāja nosauc un parāda tās 
pilsētas, kurās notikušas olimpiskās 
spēles – (Tokija (Japāna) 1964. gada 
XVIII OS; Saporo (Japāna) 1972. 
gada XI ZOS; Maskava (Krievija) 
1980. gada OS; Seula (D Koreja) 
1988. gada XXIV OS; Nagano 
(Japāna) 1998. gada XVIII ZOS; 
Pekina 2008.gada XXIX OS) 

Strādā ar literatūru 
[40;67;127;135]  un atlantu – prot 
kartē parādīt un nosaukt Āzijas 
valstis un pilsētas, kurās 
norisinājušās olimpiskās spēles 

Eiropa. 
Olimpisko spēļu 
norises pilsētas.  

Skolotāja nosauc un parāda tās 
pilsētas, kurās notikušas olimpiskās 
spēles - Atēnas (Grieķija) 1896. gada I 

Strādā ar literatūru 
[40;67;127;135]  un atlantu – prot 
nosaukt un kartē parādīt Eiropas 
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(4 stundas) OS; Parīze (Francija) 1900. gada II 
OS; Londona (Lielbritānija) 1908. 
gada IV OS; Stokholma (Zviedrija) 
1912. gada V OS; Antverpene 
(Beļģija) 1920. gada VII OS; Parīze 
(Francija) 1924. gada I ZOS; 
Amsterdama (Holande) 1928. gada IX 
OS; Sanktmorica (Šveice) 1928. gada 
II ZOS; Berlīne (Vācija) 1936. gada 
XI OS; Garmiša Pantekirhene 1936. 
gada IV ZOS; Londona (Lielbritānija) 
1948. gada XIV OS; Sanktmorica 
(Šveice) 1948. gada V ZOS; Helsinki 
(Somija) 1952. gada XV OS; Oslo 
(Norvēģija) 1952. gada VI ZOS; 
Kortīna d’Ampeco (Itālija) 1956. gada 
VII ZOS; Roma (Itālija) 1960. gada 
XVII OS; Insbruka (Austrija) 1964. 
gada IX ZOS; Grenoble (Francija) 
1968. gada X ZOS; Minhene (Vācija) 
1972. gada XX OS; Insbruka 
(Austrija) 1976. gada ZOS; Maskava 
(Krievija) 1980. gada XX OS; 
Sarajeva    (Dienvidslāvija) 1984. 
gada XIV ZOS; Kalgari (Kanāda) 
1988. gada XV ZOS; Barselona 
(Spānija) 1992. gada XXV OS; 
Albervila (Francija) 1992. gada XVI 
ZOS; Lillehammere (Norvēģija) 1994. 
gada XVII ZOS; Atēnas (Grieķija) 
2004. gada XXVII OS; Turīna (Itālija) 
2006. gada XX  ZOS 

valstis , kurās norisinājušās 
olimpiskās spēles 

Grieķija – Sparta 
un Atēnas 
(Olimpija – 
kultūrvēsturiska 
vieta). 
(1 stunda) 

Skolotāja pastāsta, ka Grieķijā ir 
Olimpa kalns – svarīgāka grieķu kulta 
vieta, kur tika godināts dievu galva, 
pasaules valdnieks – Zevs un blakus 
viņam – viens no lielākajiem grieķu 
varoņiem, olimpisko spēļu pamatlicējs 
– Pelops, tas pats Pelops, kur vārdā 
tika nosaukta visa pussala Peloponēsa. 
No tā dabiski izriet, ka arī sporta 
sacensības Olimpijā bija kulta 
sastāvdaļa. Tātad olimpisko spēļu 
būtība un ideoloģija ir meklējama 
grieķu reliģijā. Svētajā Olimpijas 
ielejā aizdedz olimpisko uguni. Atēnās 
notika pirmās Mūsdienu olimpiskās 

Iepazinis Grieķiju kā valsti, kur 
aizsākušās olimpiskās spēles 
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spēles.Skolotāja iesaka literatūru 
„Olimpiskās tradīcijas. 
Kultūrvēsturiskā dimensija”, O. Lāms, 
I. Rūmniece, H. Tumans, Rīga 
2004[99]  

 
3.tabula  

 
9. klase 

 
Mācību saturs, 
stundu skaits 

Temata atklāsme 
Zināšanas - praktiskās un 
pētnieciskās prasmes. 

Baltijas valstis. 
Latvija 
Lietuva 
Igaunija 
(3 stundas) 

Skolotāja aizsāk diskusiju ar skolēniem 
par Baltijas valstu populārākajiem 
sporta veidiem, ievērojamākajiem 
sportistiem. Salīdzina sportistus 
panākumus gan valsts, gan pasaules 
mērogā. Dalību olimpiskajās spēlēs 

Spēj diskutēt par savas un 
kaimiņvalstu izcilākajiem sporta 
panākumiem, sporta veidiem un 
sportistiem. Iegūst zināšanas no 
citu stāstītā 
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Pielikums Nr. 12 

 
Tematiskais plāns olimpiskajā izglītībā mācību priekšmetā „Sports” 

1. tabula 
 

Mācību saturs, stundu 
skaits 

Temata atklāsme 
Zināšanas - praktiskās 
un pētnieciskās 
prasmes. 

Antīkās olimpiskās spēles: 
• gatavošanās spēlēm 
• olimpisko spēļu 

noteikumi un 
norise. 

 
Olimpiskās programmas un 
disciplīnu pirmsākumi un 
attīstība, sporta disciplīnu 
rašanās un attīstība, sporta 
inventārs un tā attīstība, 
atklāšanas un noslēguma 
ceremonijas antīkajās 
olimpiskajās spēlēs. 

 
 

Sporta celtnes un sacensību 
norišu vietas Senajā 
Olimpijā – dažādu 
disciplīnu norises vietas, to 
izmēri un raksturojums, ēku 
un stadionu izvietojums 
Antīkajā Olimpijā 

 
 

Antīko olimpisko spēļu 
uzvarētāji un to godināšana 
– pirmais olimpiskais 
čempions 

 
 
 
 

Sporta veidu attīstība kopš 
Antīko olimpisko spēļu 
laikiem – sporta veidu 
salīdzinājums Antīkajā 

Skolotājs stāsta – pirmās ziņas par 
Antīkajām olimpiskajām spēlēm 
saglabājušās no 776.g.p.m.ē. 
Skolotājs pastāsta par gatavošanos 
olimpiskajām spēlēm – jau laikus pirms 
spēļu sākuma tika izraudzīti tiesneši, kas 
vairākus mēnešus rūpīgi studēja visus 
spēļu noteikumus. Vienlaicīgi ar 
paziņojumu par olimpiskajām spēlēm 
teori (Zeva svētie sūtņi) izsludināja 
pamieru. Visā Grieķijā karojošās pilsētas 
un ciltis nolika ieročus. Olimpiskajās 
spēlēs varēja būt klāt tikai vīrieši. 
Sievietes pat nedrīkstēja skatīties. Spēles 
aizņēma trīs no piecām svētku dienām. 
Laika periods starp divām olimpiskajām 
spēlēm Senajā Grieķijā bija 4 gadi 
Skolotāja stāstījums: Olimpiskā stadiona 
laukumu ietvēra četri slīpi 
paaugstinājumi. Ziemeļu pusē to veidoja 
kalna nogāze, bet trīs pārējos 
paaugstinājumos izveidoja mākslīgi. 
Zālainajās nogāzēs bija vieta 40 000 
skatītājiem. Sporta laukuma garums bija 
viena stadija (192,27 m). Bez stadiona 
Olimpijā bija arī reliģiski tempļi, īpašas 
būves treniņiem un rehabilitācijai. Pirmais 
olimpiskais čempions – Korebs, uzvarēja 
skriešanas sacensībās. Par uzvaru viņš 
saņēmis balvu – olīvzaru vainagu. 
Godinot uzvarētājus tika sacerētas odas. 
Skolotājs pastāsta kādi sporta veidi un 
disciplīnas bijušas antīkajās olimpiskajās 
spēlēs – skriešana - lēkšana, diska 
mešana, šķēpa mešana, cīņas sports, dūru 
cīņa, skrējiens kaujas tērpā, brauciens ar 
zirga ratiem. Atklāj skolēniem, ka daži 
sporta veidi ir tikai līdzīgi mūsdienām, jo 

Apkopo informāciju 
par olimpisko spēļu 
noteikumiem un 
olimpiskajiem 
terminiem 
 
 
 
Zina pastāstīt par 
gatavošanos antīkajām 
olimpiskajām spēlēm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolēns iepazinies ar 
Antīko olimpisko 
spēļu norisi 
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Grieķijā un mūsdienās 
 
 
 
 
 

Mūsdienu olimpisko spēļu 
simboli un tradīcijas 
(7 stundas) 

 
 
 
 
 
 

 

izmainījušies noteikumi, taču daži sporta 
veidi mūsdienās vairs nav. Mūsdienu 
olimpisko spēļu „tēvs” ir Pjērs de 
Kubertēns. Pastāsta, ka olimpiskās 
kustības simbols ir pieci kopā savīti 
dažādas krāsas apļi: zils, dzeltens, melns, 
zaļš un sarkans, olimpiskā uguns – 
olimpiskā liesma simbolizē olimpiskās 
saimes vienotību. Pirmo reizi uguni 
iededza 1928. gadā pirms olimpiādes 
spēlēm Amsterdamā. Olimpiskais karogs 
– uz balta fona attēloti pieci savīti apļi – 
zils, dzeltens, melns, zaļš, sarkans. Pirmo 
reizi pacēla 1920.g. Antverpenē.  
Skolotājs iesaka apmeklēt interneta mājas 
lapu www.olimpiade.lv 

Apkopojot informāciju 
un iegūtās zināšanas 
izstrādā un prezentē 
projektu: „Tilts no 
antīkajām 
olimpiskajām spēlēm 
uz mūsdienu 
olimpiskajām spēlēm. 
Skolēni uzzinājuši par 
olimpisko spēļu 
simboliem un 
tradīcijām. Skolēni 
patstāvīgi atkārto un 
iegūst jaunu 
informāciju 
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13.pielikums 

 
 
 
 
 

Antra GULBE 

 
 
 

OLIMPISK ĀS IZGL ĪTĪBAS PROGRAMMU 
RAKSTUROJUMS DAŽĀDĀS PASAULES VALSTĪS 

 
 

Metodisks līdzeklis LSPA studentiem 
 
 
 

Saturs 
 

 
Ievads......................................................................................................... 
Olimpiskās izglītības programmas Kanādā............................................... 
Olimpiskās izglītības programmas ASV................................................... 
Olimpiskās izglītības programmas Lielbritānijā....................................... 
Olimpiskās izglītības programmas Norvēģijā........................................... 
Olimpiskās izglītības programmas Grieķijā.............................................. 
Olimpiskās izglītības programmas Ķīnā................................................... 
Olimpiskās izglītības programmas Krievijā.............................................. 
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Izmantotā literatūra.................................................................................... 
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Ievads 
 

Kā norādīts Olimpiskajā hartā, olimpisms sevī ietver trīs svarīgākos sabiedrības darbības 
komponentus : sportu, kultūru un izglītību. 

Olimpiskā izglītība ir izglītojošu pasākumu kopums, kas iepazīstina cilvēkus ar 
olimpisma idejām un pamatvērtībām un dod cilvēkiem iespēju sevi pilnveidot gan fiziski, gan 
garīgi. 

Olimpiskās izglītības mērķis ir audzināt harmoniski attīstītu personību, sekmēt 
sabiedrības veidošanos, kas rūpējas, nodrošina un aizsargā personības cieņu. 

Pēc Pjēra de Kubertēna domām, olimpiskā izglītība ir balstīta uz sasniegumiem un 
atturības kulta – tātad mīlestības un pārmērībām savienojumā ar mīlestību un mērenībām[11]. 
Viņa nesatricināmā ticība jaunatnei un nākotnei vienmēr bijusi un paliks , kā princips, kas dod 
dzīvību viņa darbam. 

Olimpiskā izglītība ir balstīta uz olimpismu jeb olimpisko kustību, lai sasniegtu mērķi – 
ideālu cilvēku. Taču olimpiskā izglītība ir jāsaprot daudz plašākā nozīmē kā tikai olimpiādes un 
ziemas olimpiskās spēles. Olimpiskā izglītība aptver arī visas nacionālās olimpiskās komitejas 
(šobrīd 205 valstīs), Starptautisko sporta federāciju, Olimpisko spēļu organizācijas komiteju 
(OCOG), Nacionālo Olimpisko akadēmiju (NOA), Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas ( IOA) 
un Starptautiskās Olimpiskās komitejas (IOC) dažādās darbības jomas. 

Olimpiskās izglītības mērķis ir iepazīstināt jaunatni ar olimpiskajām vērtībām un 
ideāliem. Šī mērķa sasniegšana ieņem svarīgu vietu izglītojošajā un instruējošajā sistēmā. Šobrīd 
olimpiskās izglītības programmas tiek realizētas daudzās valstīs. 

Lielākā daļa olimpiskās izglītības programmu ir to nāciju, pilsētu vai organizējošo 
komiteju veidotas, kas ir iesaistītas olimpisko spēļu uzņemšanā un rīkošanā vai arī kandidē uz 
rīkotāju godu. Šādu programmu mērķis ir nodrošināt skolas bērnus attiecīgajā apkārtnē ar 
informāciju par spēlēm un palielināt viņu entuziasmu [3]. Šīs programmas parasti satur 
informāciju par antīko un moderno olimpisko spēļu vēsturi, olimpisko simboliku, ceremonijām, 
par rīkotājpilsētu un tās sagatavošanos olimpiskajām spēlēm. Labākās programmas šo 
informāciju papildina ar labi noformētiem ieteikumiem aktivitātēm klasē un/vai aktivitāšu lapām, 
kuras skolotāji var kopēt un izmantot. 

Olimpisko izglītību nepieciešams realizēt pasaules jauniešu vidū, lai attīstītu jaunatnē 
apziņu par tās spēku un nākotni, kā pozitīvu iespēju virkni. Olimpiskās izglītības izplatība un 
attīstība jaunatnes vidū sekmētu olimpismu kā skaidri izteiktu publisku olimpiskās kustības 
nodomu nevis kā tās „slēpto nolūku”[13]. Olimpisko spēļu translācija televīzijā ir viens no 
pasaulē skatītākajiem notikumiem. Diemžēl lielākajai daļai skatītāju šis ir vienīgais ieskats 
olimpiskajā kustībā un viņi pieņem, ko viņi redz olimpiskajās pārraidēs, ietver olimpiskās 
kustības filozofiju un vērtības. Tai pašā laikā šo pārraižu uzmanības lokā bieži ir arī narkotikas, 
dopings, komercializācija un „uzvarēt par katru cenu” domāšanas veids. Olimpiskās izglītības 
izaicinājums ir iemācīt cilvēkiem atšķirt, kuras ir patiesās olimpisma idejas un vērtības. Tādējādi 
olimpiskās izglītības programmu svēts pienākums ir izglītot jaunatni būtiskākajos sporta tikumos, 
ietverot biedriskumu, rakstīto un nerakstīto likumu cienīšanu, cieņu pret pretinieku, tieksmi pēc 
pašpilnveidošanās, tiekšanās sasniegt ķermeņa, prāta un dvēseles saskaņu, kā arī veidot olimpiskā 
gara veidojošu morālo īpašību un mentālo struktūru izpratni. 
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Olimpiskās kustības atjaunotājs Pjērs de Kubertēns ticēja un cerēja, ka „ Olimpiskās 
spēles būs atbalsts miera idejai…taču miers virs zemes var iestāties tikai tad, kad pasaule būs 
labāka, bet labāku pasauli var radīt tikai labāki cilvēki, taču cilvēki var kļūt labāki, tikai dodot un 
ņemot, saņemot belzienus un atbildot uz tiem sakoncentrējoties un sasprindzinot spēkus asās 
sporta cīņās”[12]. 

 
Mūsdienās olimpiskā izglītība tiek sekmēta gandrīz katrā pasaules valstī un neapšaubāmi 

tā ir ļoti aktuāla ne tikai olimpisko spēļu dēļ, bet galvenokārt to vērtību dēļ, kas ir tās pamatā. 
Olimpisma mērķi, uzdevumi un ideāli ir tuvi skolu programmu mērķiem un 

uzdevumiem jebkurā Eiropas valstī. Lielākajā daļā skolu skolotāju izdevumos ietilpst, piemēram, 
atbalstīt masu līdzdalību fiziskajās aktivitātēs, palīdzot katram skolēnam kļūt fiziski attīstītam un 
spējīgam sasniegt ķermeņa veselības attīstības optimālo līmeni, mācīt godīgu spēli utt. 

Ir skaidrs, ka vērtības un ideāli, kas iedvesmo sportistus, trenerus un olimpiskās kustības 
dalībniekus, tāpat iedvesmo arī skolotājus. Olimpisms šodien dod brīvības un neatkarības sajūtu 
un apvieno cilvēkus visā pasaulē. Cilvēkiem jāizprot, ka olimpiskās spēles ir skate labākajiem, uz 
kuru pasaules labākie sportisti brauc parādīt savu estētisko vērtību – fizisko, garīgo un 
intelektuālo formu vienotību. Turpretī olimpiskajā kustībā var būt ikviens, jo tā kustība 
sacensības. Olimpiskajai kustībai jākļūst kā valodai un jāpalīdz cilvēkiem neatkarīgi no viņu 
pasaules uzskatiem, reliģijas, piederības sektai, rasei saprast vienam otru, atzīt sporta vērtību 
sinonīmus, kā : cieņa pret partneri, godīgu spēli, vēlēšanos būt labākajam. Sportā tas izsaka 
vēlēšanos gūt panākumus. Olimpisma oreols rada lielu interesi un entuziasmu, kļūstot par spēcīgu 
motivējošo faktoru izglītībā. Iekļaujot mācību procesā olimpiskās pieredzes ideju, kas virzīta ne 
tikai uz augstiem sasniegumiem, skolēniem rada iespēju saskatīt mācību aktivitāšu saistību ar 
reālo dzīvi. 

 
Olimpiskās izglītības programmas Kanādā 

 
Kanāda ir viena no pirmajām valstīm, kas izrādīja iniciatīvu olimpiskās izglītības 

veicināšanā. Organizējot olimpiādes spēles Monreālā 1976.gadā, Lavalas Universitātes profesors 
Fernands Landru aicināja Kvebekas provinces skolās sarīkot olimpisko dienu, popularizējot 
olimpiskās kustības atjaunotāja Pjēra de Kubertēna idejas [5]. 

Pirms Kalgari Ziemas olimpiskajām spēlēm to organizācijas komiteja izveidoja arī 
vairākas olimpiskās izglītības programmas. Tika izveidoti trīs materiālu sējumi pamatskolām un 
vidusskolām Albertas provincē, kur notika spēles,vēl tika organizēta jauniešu kultūras 
programma, kurā tika ietverti mūzikas festivāli, teātra festivāli, mākslas izstādes un literatūras 
antoloģijas no skolēnu rakstītā [3]. 

1988.gadā Kanādas Olimpiskā Asociācijas adaptēja programmu pamatskolām un izplatīja 
to katrai pamatskolai valstī pirms spēlēm. Rezultātā, kad lāpa ceļoja no nesēja pie nesēja pāri 
valstij, pat vistālākajos valsts nostūros skolas bērni bija labi sagatavojušies, lai dalītos 
olimpiskajā garā. Olimpisko spēļu maģija un to vēsture un ideāli šajā gadījumā bija izplatīti tālu 
aiz viespilsētas robežām[5].  

Kanādas Olimpiskā asociācija atbalstīja arī aktīvo Junioru olimpisko programmu. Tai ir 
izglītības pārstāvju konsultatīvā padome no katras provinces, kas regulāri satiekas, lai apmainītos 
ar padomiem. Visām skolām ir pieejams liels materiālu klāsts par olimpiskajām tēmām. 
Olimpiskajiem notikumiem skolās tiek piegādāti tādi speciāli resursi kā sporta informācijas lapas 
, lentes, karogi un plakāti. Tāpat arī šī programma, kas Kanādā tiek realizēta jau kopš 1973.gada, 
regulāri sūta ikgadējo jaunumu vēstules tūkstošiem iesaistīto skolu vēstuļu stendiem. Trešajai 
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olimpiskās izglītības kategorijai pieder neatkarīgie izdevēji, kas izmanto sporta vai olimpisko 
tēmu dažādu darba grāmatu, uzdevumu lapu komplektu veidošanā, lai piesaistītu sporta un citu 
skolotāju kā potenciālo pircēju uzmanību un interesi [3]. 

Labs piemērs ir ziemas Olimpisko spēļu komplekts, ko izdeva Canadian Daily 
Newspaper Asociation gan pirms, gan Albērvilas olimpiskajām spēlēm. Izveidotā programma 
„Winter Olympic Study Kit” piedāvāja ieteicamās aktivitātes, kas bāzējas uz avīžu rakstu 
izmantošanu dažādos priekšmetos. 

Vēl Kanādā, Albertas provincē ik pēc diviem gadiem tiek rīkotas nedēļas nogales 
Olimpiskās akadēmijas seminārs 11. klašu skolēniem. no visas provinces vidusskolu 
iesniegtajiem pieteikumiem tiek izvēlēti 110 dalībnieki. Viņi piedalās studiju sesijās, kā arī 
dažādos pasākumos un spēlēs. Rezultātā daudzas vidusskolas sāk organizēt pašas savas 
Olimpiskās akadēmijas un klubus. 
 

Olimpiskās izglītības programmas ASV 
 

ASV OK (USOC) Izglītības komiteja var rādīt pasaulei daudz noderīgu piemēru. 
Jau 1984.gadā Losandželosas Olimpiādes laikā ASV skolu izglītības programmā tika 

ieviesta olimpiskā izglītība, aicinot dažādu priekšmetu skolotājus iekļaut savos mācību 
priekšmetos olimpisko spēļu pieredzi. Jaunā pieredze aizrāva simtiem tūkstošu skolēnu un 
skolotāju[5] . 

Programma The Olympic day in the schools tika izveidota, lai palīdzētu skolotājiem, 
kas vēlas rīkot paši savus olimpiskos pasākumus. Izdevums sastāv no trīs daļām – vadlīnijas 
skolotājiem, informācijas daļa un papildus daļa, kurā bija informācija par video materiālu 
pasūtīšanas iespējām un citi palīgmateriāli [13]. Ieviešot olimpiskos pasākumus skolās, ASV 
Olimpiskā komiteja (ASV OK) cerēja iedrošināt bērnus mācīties no Olimpisma idejām. 

Sadarbojoties ASV OK Izglītības komitejai un McDonald`sCorporation, tika sagatavota 
olimpiskās izglītības programma Vision of Glory. Šajā izdevumā bija skolotāju ceļvedis, 
aktivitāšu lapas skolēniem, plakāti un vairākas „medaļas”. Programma bija izstrādāta tā , lai to 
varētu izmantot jebkurā klasē, jebkurā priekšmetā, lai mācītu tādas īpašības kā neatlaidību, 
mērķtiecību un prasmi sacensties godīgi, tai pašā laikā iegūstot arī noderīgas zināšanas. 

Vēl tika izdota arī The Olymic :An Education Opportunity sērija, kurā bija gan 
pamatmateriāls, gan arī ieteikumi skolotājiem olimpisko aktivitāšu vadīšanai. Sērijas bija 
domātas trīs līmeņiem – sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Katrai sērijai bija vairākas 
nodaļas. Katrai nodaļai bija noteikta tēma un ar to saistītas aktivitātes. Informācija un aktivitātes 
ietvēra visu materiālu un ļāva skolotājiem elastīgi integrēt programmu mācību priekšmetus [13]. 

1992.gadā ASV OK Izglītības komiteja sadarbībā ar American Newspaper Publishers 
Association Foundation radīja projektu The Spirit of Olimpia, kas ļāva skolēniem un studentiem 
ar vietējā laikraksta starpniecību sekot līdz Ziemas olimpiskajām spēlēm Albervilā. 

Iesāktā sadarbība tika turpināta. sagaidot 1994.gada spēles Lillehammerē tika realizēts 
līdzīgs projekts Let the Lights Shine ,bet sākot ar 1996.gadu šis projekts pārtop par tradīciju zem 
nosaukuma Reach for the Rings.Olimpisko spēļu laikā skolēni varēja praktizēties lasīšanā un 
rakstīšanā, mācīties kritiski analizēt, piedalīties diskusijās, debatēs un grupu darbā. 

Vēl viens nopietns projekts ir vasaras olimpiskās nometnes bērniem, kurās ar dažādu 
aktivitāšu palīdzību bērni  tiek iepazīstināti ar olimpiskās kustības vēsturi, pamatidejām un 
vērtībām. 

The Olympic Century ir projekts, kuru realizē SOK sadarbībā ar ASV OK un kurš atklāj 
olimpisko kustību no tās pirmsākumiem Grieķijā līdz pat mūsdienām. Grāmata „ The Olympic 
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Century” ir zinātnieku un rakstnieku 20 gadu pūļu rezultāts – unikāla vēstures liecība ar mērķi 
„piedāvāt oficiālu sērijveida izdevumu, kas būtu kā stūrakmens izglītībai individuāli, skolām un 
publiskām bibliotēkām”. Izdevumi ir ilustrēti un sniedz bagātīgu materiālu klāstu par olimpisko 
kustību, spēļu norisi, medaļām, simboliem, talismaniem utt. [10;14]. 

ASV ir izveidots arī Olimpiskais izglītības centrs- USOEC ( U.S.Olympic Education 
Center), kas ar SOK atbalstu nodrošina gan sportistu profesionālo pilnveidi, gan arī sniedz 
akadēmisko izglītību, gan arī sniedz akadēmisko izglītību. Tā direktors Džefs Kleinšmits ir teicis 
: „K ādreiz sportistam bija jāizvēlas starp sapni par olimpiskajām spēlēm un mācīšanos skolā, 
tagad vairs nav”. Šie vārdi pamato USOEC nepieciešamību, izsaka gan tā mērķus, gan 
uzdevumus[21]. 

 
Olimpiskās izglītības programmas Lielbritānij ā 

 
1990.gadā in Crystal Palace notika sākotnējā Britu Olimpiskās jaunatnes nometne, kurā 

piedalījās vairāk nekā 500 bērnu. 1992.gadā notika jau četras šādas nometnes, 1996.gadā – 
astoņas. Tagad ik gadu tiek rīkoti sešpadsmit vienas dienas pasākumi. Tā kā nometnes notiek 
Anglijā, Skotijā, Velsā un Ziemeļīrijā, katru gadu ir iespējams piedalīties četrās šādās nometnēs 
[4]. 

Jaunatnes nometņu mērķis ir izglītot sākumskolas pēdējo klašu bērnus ( vecumā no 10 -11 
gadiem) par olimpiskajiem ideāliem, godīgu spēli, starptautisko labo gribu un personīgo izcilību. 
Katram dalībniekam ir iespēja izmēģināt četrus dažādus olimpiskos sporta veidus ( 1 komandas, 
1 individuālo un vēl 2 pēc izvēles). Katras dienas kulminācija ir mini „Olimpiskās spēles, kurās 
katrs dalībnieks saņem piemiņas T-kreklu, sertifikātu un nozīmīti. Nākotnē ir domāts rīkot 
nometnes vecākiem skolēniem ( 11 -14 gadi ), un tajās tiks iekļautas tādas tēmas kā kultūra, 
narkotikas un dopings, kā arī vides jautājumi saistībā ar olimpisko kustību. 

1996.gadā pirmoreiz tika publicēts Britu Olimpiskās asociācijas Izglītības komplekts 
10 000 eksemplāros, kas tika piedāvāti pamatskolām un vidusskolām. Kopš tā laika ir izdoti vēl 
papildus komplekti, vadoties pēc pieprasījuma. Komplektos ir divu veidu materiāli – aktivitātes 
un pamatinformācija. Aktivitāšu sadaļā ir iekļautas idejas un ieteikumi skolotājiem, kā izglītot 
skolēnus olimpiskajos ideālos. Pamatinformācijas sadaļā ir iekļauta informācija par Olimpisko 
kustību kā palīgs skolotājam. Tajā ir šādas tēmas – antīkās Olimpiskās spēles, mūsdienu 
olimpiskā kustība, olimpiskā ģimene ( ietverot informāciju par SOK) un Lielbritānija olimpiskajā 
kustībā. Komplektam pielikumā nāk arī plakāti, kuros redzami britu sportisti olimpiskajās 
sacensībās [4]. 

Tāpat kā daudzās citās valstīs, katru gadu tiek rīkota Olimpiskā Skrējēju diena. Tiek 
veicināta arī sadarbība ar uzņēmumiem un organizācijām, lai realizētu olimpiskās izglītības 
projektus. Viens no tādiem ir Kelloga jauniešu sacensības (Kellogg`s youth challenge). 
 

Olimpiskās izglītības programmas Norvēģij ā 
 
Lillehammerē pirmo reizi vēsturē Olimpisko spēļu pilsētai bija speciāla aktivitāšu 

programma tās bērniem. Pēc Huana Antonio Samaranča 1988.gada 15.septembrī teiktajiem 
vārdiem :” Lēmums ir Lillehammere””, Lillehammeres skolotāji uzreiz pamanīja, kādas iespējas 
mācīšanā un jaunā domāšanas veidā paver šie vārdi, un viņi savu iespēju lieliski izmantoja. Tika 
radīti divi projekti vienām un tām pašām mērķgrupām. Visiem tas ir zināms un pēdējo gadu laikā 
tas ir pierādījies, ka bērni ir ieinteresēti sportā un Olimpiskjās spēlēs jo īpaši. Kopš 
Lillehammeres Olimpiskā informācijas centra atvēršanas brīža 1990.gada jūlij ā, simtiem skolu 
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klašu ekskursiju bija tā galvenie apmeklētāji. Vajadzēja radīt ko tādu, kas saistītu un noturētu 
skolēnu uzmanību, kamēr tie bija Informācijas centrā. Tika lūgta palīdzība Lillehammmeres 
Pedagoģiskajam centram. 

Šis informācijas centrs un darbs tajā bija pirmais solis, kas veda pie visu ar bērniem 
saistīto pasākumu vadīšanas saistībā ar Ziemas Olimpiskajām spēlēm Norvēģijā 1994.gadā. 

Otro soli – izveidot izglītības programmu tā reģiona bērniem, kurā notiks Olimpiskās 
spēles – ierosināja Lillehammeres Olimpiskās Organizācijas Komitejas Informācijas 
departaments. viņu cerība bija tuvināt un saistīt jauno paaudzi ar olimpiskajām spēlēm [8]. 

Vēlāk šo reģionālo programmu izmantoja par pamatu nacionālajai programmai. Abus šos 
projektus vadīja un pārveidoja tos vienā Lillehammeres skolu departaments. 

Multimēdiju programmas projekta grupai bija daudz atbalstītāju : 
• Lillehammeres Olimpiskās Organizācijas Komiteja; 
• Norvēģijas Olimpiskā komiteja; 
• Norvēģijas Nacionālās sporta federācijas; 
• Oplandas apgabala skolu departaments; 
• Hedmarkas apgabala skolu departaments; 
• Lillehammeres Municipalitāte; 
• NKS ( Norvēģu redaktors/izdevējs); 
• NRK, Norvegian Brooadcasting Corporation. 

Tika izveidoti trīs veidu drukātie materiāli, piemēroti šādām vecuma grupām: 
• 7 – 12g (1.-6.kl.) 
• 13 -16 g.(7.-9.kl.) 
• 17 -19 g.(10.-12.kl.) [8]. 

Norvegian Brodcasting Corporation un tās departaments uzņēma 10 TV programmas, 
izmantojot tādas pašas tēmas kā drukātajos materiālos. TV programmas bija piemērotas 6.-9. 
klasēm, bet tās varēja izmantot arī citās klasēs. Pēdējās trīs bija valodu programmas un bija 
piemērotas vecākajiem skolēniem. Visas programmas tika rādītas pēcpusdienās, jo tika gaidīts, ka 
arī ģimenes būs ieinteresētas [8]. 

 Pirmā testa programma 1.-9. klasēm tika 1992.gad februārī visām skolām m 
Olimpiskajā reģionā. 1993.gada februārī visām skolām Norvēģijā tika izsūtīti trīs oriģinālie  
materiāli kopēšanai, domāti 1.-12.klasēm.1993.gada septembrī – novembrī visām skolām tika 
izsūtītas 10 TV programmas, rādīšanai pirmdienu rītos; piektdienu pēcpusdienās tās rādīja 
ģimenēm. Tās atkārtoti tika rādītas piektdienu pēcpusdienās 1994. gada janvārī – februārī [8]. 

 Projektus izstrādāja divas vietējo skolotāju grupas. Tās sāka darbu 1991. gada 
augustā, uzrakstot pamatojumu. 

 Nacionālajā izglītības programmā XVII Ziemas Olimpiskajām spēlēm (1994, tika 
uzsvērts, ka tieši skola ir tā institūcija, kurai : 

- jāadresē jautājumi un notikumi masu mēdijiem un plašākai sabiedrībai; 
- jācenšas panākt skolēnu izpratni par notikumu attīstības gaitu reģionā un nacionāli; 
- jāuzsver šo lietu un notikumu saistību sabiedrībā; 
- jāmotivē skolēnus dot viņu personīgos ieguldījumus sabiedrības attīstībā [8]. 
Tāpat tika uzsvērts, ka olimpiskajās spēlēs ir ļoti svarīgs deviņdesmito gadu notikums un 

skolām jāizmanto šī iespēja skolēnu motivācijai apgūstot:  
- svešvalodas; 
- apkārtējās vides jautājumus; 
- izpratni par procesiem pasaules sabiedrībā; 
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- mēdiju ietekmes cilvēka dzīvē jautājumus; 
- norvēģu kultūru; 
- citu pasaules tautas kultūras; 
- ekonomiku; 
- veselības izglītību [8]. 
Viņu mērķis bija izveidot izglītības programmu, kas padarītu skolēnus modrus un liktu 

tiem apzināties Olimpisko spēļu sekas. 
Programmai bija jāmotivē smagam darbam, jāpaaugstina zināšanu līmenis, jādod 

skolēniem jaunas iespējas, ideāli, attieksmes un saistības, kā arī tai bija jābūt derīgai arī pēc 
Olimpiskajām spēlēm. 

Izveidotajam materiālam bija jābūt „acis piesaistošam”, vilinošam un uzreiz lietojamam, 
lai skolotājiem būtu interese to izmatot standarta, pēc kuras secināja, ka Norvēģu sekotājiem 
vajag ko mazāka apjoma. gala rezultātā katrai lapai bija savs temats, ilustrācijas un dažādi fakti 
par tematu. Tiem sekoja uzdevumi, kas, kā likums, bija nepabeigti un apspriežami. Vairāk 
dziļāku faktu varēja atrast pēdējā nodaļā, kas bija domāta skolotājiem un studentiem, galvenokārt 
projektu darbiem. 

Mācību līdzekļa saturā tika ietvertas sekojošas tēmas: 
1. Olimpiskās spēles – gars un ideja, 
2. Olimpiskās spēles ir sports, 
3. Lillehammere`94, 
4. Olimpiskās spēles un apkārtējā vide, 
5. Olimpiskās spēles un kultūra, 
6. Olimpiskās spēles un masu mēdiji, 
7. Olimpiskās spēles un veselība, 
8. olimpiskās spēles un valodas, 
9. Fakti par Olimpiskajām spēlēm. 
Tādas pašas nodaļas bija 10 TV programmām, kuras pēdējās trīs bija valodu 

programmas – angļu, vācu un franču [8]. 
 Izglītības programma netika formāli novērtēta un izteikta skaitļos un procentos. 

Tomēr atgriezeniskā saite ir bijusi viscaur pozitīva. Tika saņemts daudz atsauksmes no 
skolotājiem, kā arī laikrakstiem un citiem masu mēdijiem. Ar šo programmu bija „Trāpīts 
desmitniekā”, jo gan skolotāji, gan skolēni bija vienlīdz ieinteresēti un motivēti, kas gadās ļoti 
reti. 

1991.gada maijā veiktā aptauja parādīja, ka „Olimpisko priekšmetu” skolā vēlējās skolēni 
no visas valsts teritorijas, kas tik atzīts par ļoti labu rezultātu, ņemot vērā, ka daļa skolēnu dzīvoja 
pat 2000 km attālumā no Lillehammeres. 

Otrs projekts bija uzdevumu grupas bērniem un jauniešiem pirms un Olimpisko spēļu 
laikā. 

Lillehammeres administrācija zināja, ka bērniem Olimpisko spēļu laikā būs apmēram trīs 
nedēļas ilgs brīvlaiks. Daudzas no Lillehammmeres skolām tika nolīgtas, lai tajās varētu izvietot 
apmēram 11 000 brīvprātīgo. 

Tāpat arī prognozēja, ka lielai daļai vecāku būs garākas un smagākas darbadienas nekā 
parasti. Tāpēc vajadzēja radīt iespēju bērniem nejusties liekiem, bet savu spēju robežās piedalīties 
spēlēs. 

Šīs programmas mērķi: 
1. Dot iespēju bērniem un jauniešiem Lillehammerē olimpisko spēļu laikā 

1994.gadā gūt pozitīvu pieredz. 
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2. Rūpēties par bērniem spēļu laikā 
Atbildīgi par šo programmu bija Bodo Teacher TrainingCollege ( 110 studenti + uzraugi) 

un Oslo National College of Athlete ( 90 studenti + uzraugi) sadarbībā ar skolu, veselības un 
kultūras departamentiem un Lillehammeres pašvaldības tehnisko departamentu [8]. 

Projekts bija paredzēts visiem Lillehammeres skolēniem. Tas tika sadalīts trīs vecuma 
grupās un pielāgots gan pēc vecuma kritērijiem, gan speciālām interešu grupām. 

Projekts notika ielās, uz skrejceļiem, arēnās u.c. Notika nodarbības slēpošanā un 
slidošanā, ārpus māju nakšņošana, avīžu veidošana, video darbnīcas, radio darbnīcas, mākslas 
skolas, dejas, drāmas iestudējumi, rokmūzikas, rakstīšanas darbnīca, apkārtnes sakopšanas 
patruļas, TV skatīšanās un „klusās aktivitātes”. 

Pasākumi notika Olimpiskajā periodā no pirmdienas līdz piektdienai no 08:00 – 18:00. 
vakarā tika rīkoti īpaši pasākumi. 

Šī projekta moto bija : „ Skolēni kā resursi. Bērni var!!” 
Šāds projekts tika veidots pirmo reizi un no tā tika gaidīts ļoti daudz. Tāpēc 

Lillehammeres pašvaldība pieņēma 20 studentu žurnālistu priekšlikumu, sagatavot uzdevumu 
grupu dokumentāciju. Viņi sekoja visu periodu un izveidoja radio programmu, video, 
multimediju šovu un laikrakstu. Tagad šī dokumentācija palīdz atskaitīties par paveikto. 

 
Olimpiskās izglītības programmas Grieķij ā 

 
Iespējams, ka grandiozāko skaitu izglītības programmu mūsdienās izstrādājuši 2004. 

gada Atēnu Olimpisko spēļu organizētāji. Olimpiskās izglītības programmā ietilpst dažādi 
projekti, kas paredz skolnieku un jauniešu izglītošanu un mobilizēšanu ne tikai konkrētā valstī, 
bet arī jebkurā pasaules valstī. Vadoties no Grieķijas piemēra, olimpisko spēļu gadā daudzas 
idejas bija iespējams smelties arī mūsu skolotājiem. 

Olimpiskās izglītības projektā iekļautas arī izglītojošas interneta lapas, sporta 
menedžmenta programma, sporta mārketings, bezpeļņas organizāciju vadīšana, skolotājiem un 
skolēniem veltīti žurnāli, izglītojošas TV programmas par olimpisko spēļu vēsturi, zīmēšanas, 
aktiermākslas un mūzikas konkursi ar Olimpismu saistītās tēmās. Mūsdienu tehnoloģiskās 
iespējas dod iespēju arī mums netieši sekot grieķu pieredzei un iepazīties ar viņu izstrādāto 
unikālo pieredzi. 

Atēnu 2004 Izglītības un apmācības departaments (The Athens 2004 Education and 
Training Departament), kurā strādāja Grieķijas un citu zemju pieredzējušākie skolotāji un 
augstskolu mācību spēki, sava kopdarba rezultātā publicēja 8 grāmatu sēriju un vienu olimpiskās 
izglītības videomateriālu dažādiem vecuma posmiem: 
• 6 – 9 gadi; 
• 10 – 12 gadi; 
• 13 – 16 gadi [6;15;16;17;20]. 

Šajās grāmatās atbilstoši katra vecuma posma īpatnībām tiek izklāstīta olimpisko spēļu 
vēsture, Pjēra de Kubertēna olimpiskās idejas, olimpiskā kustība, tās simbolika u.c. Katra 
grāmata ir ilustrēta un tajās iekļauti dažādi uzdevumi( piemēram, uzzīmēt olimpisko simbolu, 
testi [6;15;16;17;20]. Vēl tika izdota mini enciklopēdija „Olimpiskie sporta veidi”, kurā ir 
atspoguļota praktiski visu olimpisko sporta veidu vēsture un galvenie notikumi. Enciklopēdijai 
pievienota videokasete, kurā var redzēt katrā sporta veidā labākos sportistus darbībā, kas 
iedvesmo un motivē skolēnus iesaistīties sportā. Arī skolotājiem ir veltīti vairāki izdevumi, viens 
no tiem 160 lapaspuses bieza grāmata, kas piedāvā detalizētu informāciju par olimpiskajām 
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spēlēm dažādos aspektos. Vēl tika izdoti divi bukleti – rokasgrāmata pamatskolas un vidusskolas 
skolotājiem. Šīs informatīvās viegli lasāmās rokasgrāmatas satur izglītības mērķus skolēniem, 
studentiem, viņu skolotājiem un sabiedrībai vispār. Īpaši tiek uzsvērti šādi mērķi : 

1) veidot izpratni par olimpiskās kustības principiem; 
2) piedāvāt informāciju par gatavošanos olimpiskajām spēlēm un ar to 

saistītajiem jautājumiem; 
3) sagatavot brīvprātīgos palīgus 2004. gada spēlēm; 
4) palīdzēt sagatavot skatītāju atbalstu tiem sporta veidiem, kuri Grieķijā nav 

plaši pazīstami; 
5) iepazīstināt pasauli ar grieķu kultūru[1]. 

 Savukārt, Jūdžins Triviza piedāvā olimpisko pasaku „Despins un Dūja”, kas 
domāta gan bērniem, gan pieaugušajiem olimpisko spēļu un to ideālu iepazīšanai. Stāstā baltā 
dūja dzird kā trīs ļaunie spēki kaļ sazvērestības plānus pret olimpiskajām spēlēm, jo jūtas to 
apdraudēti. Ļaunie spēki pamana miera simbolu Dūju un uzbrūk tai, bet viņai izdodas aizbēgt un 
paglābties Despinas istabā. No šī brīža mazais putns un jaunā meitene sāk ceļojumu laikā, kur 
iepazīstas ar antīko Olimpiju un tās spēlēm, mūsdienu olimpiskajām spēlēm un paralimpiskajām 
spēlēm un to lielākiem varoņiem. Viņu ceļojums beidzas Atēnās, kas gatavojas 2004.gada spēlēm 
un pārsteidz mazās ceļotājas ar saviem projektiem. Tad darbība pārceļas atpakaļ pagātnē, kur 
antīkajā Olimpijā ir savākušies olimpiskās kustības piekritēji, lai izcīnītu izšķirošo cīņu ar 
ļaunajiem spēkiem. Stāsts paliek nepabeigts, ļaujot katram lasītājam pašam izlemt, kas šajā cīņā 
uzvarēs[15]. 

 Grāmatas beigās ir glosārijs, kurā var atrast gan terminu skaidrojumus, gan arī 
informāciju par nozīmīgākajām darbā minētajām personām. 

Olimpiskās izglītības projekti ir ļoti plaši un daudzpusīgi. Atēnas ir labs piemērs citām 
valstīm, to pieredzi izmantojam arī mēs Latvijā. 

 
Olimpiskās izglītības programmas Ķīnā 

 
Ķīnas olimpiskās izglītības programma ir līdzīgi kā Grieķijā, bet Ķīna savas programmas 

īstenošanu ir sākusi daudz ātrāk, jau no 2001. gada.  
Ķīna pamatojas uz to, ka SOK pieprasa, lai olimpisko spēļu rīkotājpilsēta un rīkotājvalsts 

izplatītu olimpiskās zināšanas un veicinātu olimpiskā gara attīstību. Tas sniedz labu iespēju Ķīnas 
jauniešiem attīstīt visdažādākās īpašības. 
 Tāpēc BOCOG (Pekinas Olimpisko spēļu rīcības komiteja) un Ķīnas Izglītības ministrija 
izstrādāja Pekinas 2008. gada Sākumskolu un vidusskolu olimpiskās izglītības programmu, 
ieviešot olimpisko izglītību 400 miljonu Ķīnas jauniešu un pusaudžu vidū [2;7]. 

Kopš 2001. gada, it īpaši pēc Pekinas veiksmīgas piedalīšanās konkursā par 2008. gada 
olimpisko spēļu rīkošanu, Yang Fang Dian sākumskolā, olimpiskā eksperta Pei Dongguang 
vadībā, tika uzsākta olimpiskās izglītības prakse. Sākumā, šajā skolā imitēja „Seno olimpisko 
spēļu pieccīņu” un „Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju”. Studenti, pārstāvot dažādas valstis, 
ģērbti to tradicionālajos tērpos, runājot viņu valodas, dejojot šo valstu tradicionālās dejas, soļoja 
pa stadionu. Olimpiskais eņģelis ar olimpisko lāpu, dziedot olimpisko dziesmu, aizdedzināja 
olimpisko uguni. Šī pasākuma laikā cilvēki bija aizkustināti ar olimpisko svētumu, skaistumu, 
cēlumu un romantiku. Skola organizēja arī olimpisko eņģeļu kori, olimpisko dārzu, olimpisko 
zināšanu koridoru u.c.  

 Skolas olimpiskās izglītības aktivitātes piesaistīja ārvalstu un vietējo mediju 
uzmanību un kļuva plaši pazīstamas visā pasaulē, pateicoties sekmīgai olimpiskās izglītības 
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praksei. 2005. gadā BOCOG un Ķīnas Izglītības ministrija pagodināja Yang Fang Dian 
sākumskolu kā olimpiskās izglītības prakses pionieri Ķīnā [19]. 

BOCOG un Izglītības ministrija norādīja 500 olimpiskās izglītības paraugskolas visā 
valstī, 200 no tām Pekinā, ar mērķi efektīvāk virzīt olimpisko izglītību. Paraugskolu programma 
nodrošinās labu piemēru olimpiskās izglītības ieviešanu visā valstī, apmācot skolniekus, kuri 
apmeklēs 2008. gada olimpiādes spēles Pekinā, kā arī atstās olimpiskās izglītības mantojumu 
[18]. 

Līdz 2007.gada 2. jūnijam pēc novērtējuma tika nosauktas 200 Pekinas skolas. Šīs ir ne 
tikai parastās sākumskolas un vidusskolas, bet arī profesionālās skolas, speciālās izglītības skolas, 
etniskās skolas, sporta skolas, starptautiskās skolas, privātās skolas un skolas sezonas strādnieku 
bērniem. Tas pilnībā atspoguļo olimpisko miera un vienlīdzības koncepciju. 
 Olimpiskās izglītības paraugskolas ieguva vērtīgu pieredzi, kuru ir vērts izplatīt visā 
valstī. Paraugskolas darbojas kā līderi olimpiskās izglītības kursu attīstībā, olimpiskās skolu 
kultūras izveidošanā un starptautiskās apmaiņas veicināšanā. Tās izstrādāja arī savas sistēmas 
olimpiskās izglītības apvienošanai ar sporta programmām, aktivitāšu programmām un 
akadēmiskajiem kursiem. Olimpiskās idejas tiek popularizētas zīmēšanas, mākslas, kaligrāfijas, 
svešvalodu un citās mācību stundās, veicinot bērnu un jauniešu interesi par olimpisko kustību un 
tautu savstarpējo draudzību. Šīs paraugskolas kalpo par labu piemēru citām skolām visā Ķīnā, 
kuras sekos šim piemēram olimpiskās izglītības veicināšanā. [9]. 

Olimpiskā izglītība pasniedzējiem ir olimpiskās izglītības programmas nozīmīga daļa, kā 
arī BOCOG un Izglītības ministrijas vispārējās olimpiskās izglītības svarīgākā daļa. Apmācības 
projektam, kuru pabeidz 2007. gada beigās, bija mērķis uzaudzināt augstākās klases olimpiskās 
izglītības talantus un veicināt olimpiskās izglītības aktivitātes. Galvenais fiziskās izglītības 
institūts atbild par apmācības kursu rīkošanu, un institūts aicinās olimpiskās izglītības ekspertus 
un pasniedzējus, kam ir plaša pieredze olimpiskās izglītības jomā, lasīt lekcijas kursu 
apmeklētājiem. Līdz 2007. gada beigām tiks rīkotas 12 programmas, katra no kurām ilgs 3 
dienas. Katrā Pekinas universitātē, koledžā, vidusskolā un sākumskolā līdz olimpisko spēļu 
sākumam bija vismaz viens pieredzējis olimpiskās izglītības pasniedzējs, un vietējās izglītības 
iestādes citās provincēs un pašvaldībās rīkos savas apmācības programmas pasniedzējiem. 

 Apmācības projekts atstās vērtīgu mantojumu attiecībā uz cilvēkresursiem olimpiskās 
izglītības pasniegšanas jomā, kā arī virzīs olimpisko izglītību dzīvotspējīgā veidā [19]. 

Pekinas Olimpiskās izglītības programmā bija iespēja piedalīties citu valstu skolēniem, 
kopīgi organizētās nometnes sniedza gan plašāku ieskatu olimpiskajā kustībā, gan draudzības 
sakaru veidošanā, gan personības izaugsmē. Šajā programmā „ No sirds uz sirdi” piedalījās arī 
skolēni no Latvijas- Mežciema pamatskolas skolēni un skolotāja Gunita Upeniece, kļūstot par 
vienu no sadraudzības skolām. 

Pekinas Olimpisko spēļu rīcības komiteja un Ķīnas Izglītības ministrija ieguldījusi lielu 
darbu, lai izglītotu gan jaunatni, gan Ķīnas sabiedrību par olimpisko kustību, kā arī, lai 
sagatavotu brīvprātīgos, kas būtu gatavi palīdzēt ikvienam XXIX Olimpiādes spēļu laikā. 

 
Olimpiskās izglītības programmas Krievijā 

 
Krievija ir valsts, kur olimpisko izglītību realizē, ne tikai pirms, kādām konkrētām 

Olimpiskajām spēlēm, bet dara to gadu no gada. 
 Krievijas Olimpiskā komiteja ar Krievijas speciālistu palīdzību izveidoja „Olimpisko 
zināšanu pamatprogrammu”. Pēc tam, kad Krievijas Izglītības ministrija to publicēja, tā tika 
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realizēta vispārizglītojošo skolu 8. klasēs, to saņēma vairākums sporta skolotāju, kuri šo 
materiālu var izmantot savās stundās [27]. 
 Lekcijas veidā, Krievijas Olimpiskā komiteja izdeva, „Aicinājums Olimpiskajā pasaulē”. 
Šajā lekcijas materiālā tika apkopoti Olimpisko spēļu medaļnieki, Pasaules un Eiropas 
čempionātu medaļnieki u.c. „Aicinājums Olimpiskajā pasaulē” tika izmantots kā ievadmateriāls 
par olimpisko izglītību. Visaktīvāk olimpiskajai izglītībai pievērsās vairāki Krievijas apgabali: 
Maskavas, Sanktpēterburgas, Krasnojarskas, Čeļabinskas, Omskas, Rjazaņas u.c. Izmantojot 
dotās lekcijas materiālu, olimpisko izglītošanu tūkstošiem mācību skolās, veica Krievijas izcili 
sportisti un izmeklēti speciālisti. Viņi iepazīstināja skolniekus ar olimpisko kustību, 
olimpiskajiem ideāliem un vērtībām, stāstīja par pasaules sportistu svētkiem – Olimpiskajām 
spēlēm un to varoņiem. Deva skolniekiem praktiskus padomus par treniņu pamatiem, paškontroli 
un kā ievērot higiēnas prasības [25]. 

Pēc šī notikuma olimpiskā izglītība izplatījās arvien ātrāk. To iekļāva sporta stundās un 
reģionālās olimpiskās akadēmijas veidoja dažādus materiālus, kas būtu saistīti ar olimpisko 
izglītību. 
 Programma „Olimpisma vēsture un teorija” vispārizglītojošo skolu 10. – 11. klašu 
skolēniem paredzēta 102 mācību stundām, tās saturā iekļauta padziļināta olimpisko spēļu 
vēstures un olimpisma teorijas apguvi un ir loģisks pamatskolā apgūtās olimpiskās izglītības 
turpinājums. Programma sastāv no 6 tematiskām daļām : 

1. Antīkās olimpiskās spēles ( 15 stundas); 
2. Olimpisko spēļu atdzimšana ( 27 stundas); 
3. Olimpiskā harta, simbolika, rituāli ( 8 stundas); 
4. Olimpiskās kustības pirmsākumi Krievijā ( 10 stundas); 
5. Olimpiskā kustība Krievijā 1851-1927 ( 21 stunda); 
6. Olimpiskās kustības jaunākā vēsture ( 20 stundas). 

Pēdējā daļā lielāka uzmanība tiek pievērsta olimpisma filozofiskiem, sociāliem un pedagoģiskiem 
aspektiem, kas rosina skolēnu radošo domāšanu. 11. klašu skolēni iegūst arī pedagoģisku pieredzi 
pasniedzot olimpiskās izglītības stundas 1.- 9.klašu skolēniem[22].  

Pamatskolas un vidusskolas beidzējiem ir iespēja kārtot eksāmenu, kur katrs otrais 
jautājums ir par olimpisko kustību. 

Plaša kampaņa tika veikta ar Izglītības Ministrijas palīdzību. Tika noorganizēti trīs 
Viskrievijas konkursi: 

• konkurss starp skolām – labākais iestudējums, kura pamatā bija olimpiskā 
izglītība; 

• konkurss starp skolniekiem – olimpisma lietpratējs (bērnu plakātu konkurss, kas 
saistīts ar olimpisma tematiku); 

• konkurss starp skolotājiem – olimpiskās izglītības materiālu iekļaušana sporta 
stundās. 

Olimpiskā izglītība Krievijas skolās ir iekļauta gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan 
vidusskolas, gan augstskolas programmās un tā attīstās katru gadu. Neapšaubāmi visbūtiskākais 
pagrieziena punkts olimpiskās izglītības attīstībā Krievijā bija mācību līdzekļu izdošana gan 
skolēniem, gan studentiem, kas nepārtraukti tiek papildinātas ar jaunāko informāciju 
[23;24;26;28;29]. 

 
 
 



 191 

Pēcvārds 
 
 
Ļoti svarīgi ir iepazīstināt jauno paaudzi ar olimpiskajiem ideāliem, izglītot olimpiskā garā, 

jo tieši pusaudža gadi ir tie, kad cilvēks atrodas tādās kā krustcelēs un nezin uz kuru pusi doties, 
šaubās par savu izvēli. Daudziem cilvēkiem ir izveidojies nepareizs uzskats, ka olimpiskā 
izglītība ir sportista audzināšana, bet kā jau iepriekš minēts, tad olimpiskie ideāli nav nekas jauns, 
jo tie ir tuvi jebkurai vispārizglītojošās skolas mērķiem un uzdevumiem. Svarīgi atcerēties, ka 
izglītojot olimpiskā garā mēs palīdzēsim pusaudzim attīstīt un pilnveidot individuālās rakstura 
īpašības.  

Gandrīz katrā pasaules valstī tiek realizētas dažādas olimpiskās izglītības programmas. Šis 
programmas ir tikpat dažādas kā valstis, kurās tās tiek realizētas, taču visām ir vairākas kopīgas 
iezīmes : 

� lielākā daļa programmu ir veidotas bērniem un jauniešiem; 
� gandrīz visās programmās ir iekļauti tādi temati kā antīkās un modernās olimpiskās 

spēles, mūsdienu olimpiskā kustība un olimpiskā kustība attiecīgajā valstī; 
� gandrīz visas programmas paredz attīstīt tādas īpašības kā mērķtiecību, drosmi, 

izpalīdzīgumu un iejūtīgumu, kā arī tādas būtiskas prasmes kā kritiski domāt, 
pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību; 

� gandrīz visas programmas ir veidotas tā lai tās viegli varētu integrēt dažādos mācību 
priekšmetos. 

Un vērā ņemams ir tas fakts, ka neviena no apskatītajām valstīm pat nedomā atteikties no 
šīm olimpiskās izglītības programmām. Gluži otrādi – tiek meklētas arvien jaunas iespējas tās 
uzlabot un popularizēt. 
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Ievads 
 

Latvijā olimpisms savā īsajā attīstības un veidošanās ceļā ir sastapies ar tām pašām 
problēmām kā jebkura valsts. Vienīgā atšķirība ir tā, ka mums kā jaunai valstij, bija jāpāriet no 
centralizētas vadības sistēmas, no monopola vadības izglītībā un sportā uz decentralizētu vadības 
sistēmu. Sistēmu, kurā vadlīnijas nenosaka politiskā valsts vara. Astoņpadsmit patstāvības gadi ir 
reformu laiks ne tikai izglītībā un kultūrā, bet arī sportā. Laiks, kad izglītībai, tai skaitā arī sporta 
ir jāpāriet uz humanitāro izglītību, kuras centrā ir skolnieks, bet sporta izglītībā – sportists. Gan 
skolnieks, gan sportists jāizglīto olimpismā. Reformas gan sportā, gan izglītībā rit ar grūtībām, jo 
to nosaka bieži mainīgo valdību daudzskaldnīgais raksturs, valsts sociāli- ekonomiskā sistēma, 
valdības politikas attieksmes maiņa pret sporta un izglītību kopumā. Jaunā izglītības sistēma ir 
par humānu pieeju katram bērnam, mācīt viņam gūt prieku no tā ko viņš dara, veicināt bērnu un 
jaunieti izteikt sevi, palīdzēt bērnam atrast savu sporta veidu un virzīt bērnu pilnveidot savus 
dotumus, spējas un prasmes. 

No jaunatnes izglītības, domāšanas un attieksmes ir atkarīga mūsu valsts nākotne. 
Realizējot olimpisko izglītību, var tikt sasniegts izteikti pozitīvs rezultāts. Katram bērnam, 
neņemot vērā kultūru vai dzimumu, patīk sports, spēles un sacensības. Ar sporta aktivitātēm var 
bērniem iemācīt tādas vērtības kā godīgas spēles koncepciju, sportista cienīgu uzvedību, cieņu un 
savstarpēju sapratni [13]. 

Olimpiskie ideāli ir orientēti uz humānistiskajām, garīgajām un vispārcilvēciskajām 
vērtībām, tāpēc ir svarīgi iepazīstināt jauno paaudzi ar olimpiskajiem ideāliem, jo nav spēcīgas 
sociālās ideoloģijas un lielākā daļa jauniešu ir pārpildīti ar pārmērīgu pragmatismu, nihilismu un 
apātiju pret garīgām vērtībām. 
 

Latvijas Olimpiskās komitejas ( LOK) organizētie izglītības pasākumi 
 
Viens no nozīmīgākajiem LOK ieguldījumiem olimpiskās izglītības jomā Latvijā ir bukletu, 

olimpiskās izglītības materiālu un olimpiskajām spēlēm veltītu grāmatu izdošana, kā arī 
olimpiskās kustības popularizēšana jaunatnes vidū ar interneta starpniecību. 1992.gadā tika izdots 
informējošs buklets „Olimpiskā diena”, 1993.gadā tika izdota grāmata „Latvija atgriežas”, kas 
bija veltīta XVI ziemas olimpiskajām spēlēm Albervilā (1992) un XXV olimpiādes spēlēm 
Barselonā (1992), kad pēc 56 gadiem Latvija atgriezās olimpiskajā saimē. 1994.gadā seko 
izdevums „ Latvijas XVII ziemas olimpiskajās spēlēs Lillehammerē”, un tā pēc katrām 
Olimpiādes un Ziemas olimpiskajām spēlēm tiek izdotas krāšņi ilustrētas grāmatas. Par tradīciju 
kļuvusi šo grāmatu dāvināšana Latvijas skolām. 

1999.gadā LOK izdeva olimpiskās izglītības rokasgrāmatu „Olimpiskā  ABC”, kas kļuva 
par labu palīgu gan studējošai jaunatnei, gan skolotājiem. No 2003.gada marta internetā ir 
pieejama „Olimpiskās ABC” interneta versija ( http://www.olimpiade.lv/abc/), kas regulāri tiek 
papildināta un pilnveidota ar jaunumiem [25]. Internetā ievietotais materiāls aptver šādas tēmas – 
Antīkās olimpiskās spēles, Olimpiskā kustība, Olimpiskā simbolika, Starptautiskā Olimpiskā 
komiteja (SOK), Nacionālās Olimpiskās komitejas (NOK), Olimpiskās spēles, Olimpiskās 
ceremonijas, olimpiskie sporta veidi, Latvijas Olimpiskā komiteja ( LOK), mūsu olimpieši, Tava 
olimpiāde un LOK sponsori. Tāpat var apskatīt vairāk nekā 200 attēlus, kā arī pārbaudīt savas 
zināšanas par dotajiem tematiem. 
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2003.gadā klajā nāk fundamentāls vēsturisks darbs „Latvijas olimpiskā vēsture. No 
Stokholmas līdz Soltleiksitijai”. Grāmatā parādīta Latvijas sporta attīstība no 18.gadsimta; 
olimpiskā debija 1912.gadā, vēl gan startējot Krievijas komandas sastāvā; Latvijas Olimpiskās 
komitejas izveidošana un Latvijas komandas starti olimpiskajās spēlēs no 1918. -
1940.gadam;Latvijas sportistu panākumi startējot PSRS komandas sastāvā; Latvijas Olimpiskās 
komitejas atjaunošana un atzīšana starptautiskajā arēnā; sportistu panākumi olimpiskajās spēlēs 
no 1992.-2002.gadam. Grāmatas autori snieguši emocionāli, ilustratīvu un faktoloģiski ļoti 
bagātu materiālu. Grāmatas noslēgumā sniegta plaša Latvijas olimpiskā statistika – gan par 
Latvijas komandas panākumiem, gan sportistu sasniegumiem. Grāmatas priekšvārdā SOK 
prezidents Dr. Žaks Roge atzīmē :’’Izdodot grāmatu "Olimpiskā kustība Latvijā 20.gadsimtā" 
("Latvijas olimpiskā vēsture"), Latvijas Olimpiskā komiteja ir devusi būtisku ieguldījumu 
olimpiskās izglītošanas procesa un vēstures izpētes veicināšanā. Šis darbs noteikti būs noderīgs, 
lai dalītos zināšanās un pieredzē par Latvijas sasniegumiem olimpiskā sporta jomā vairāk nekā 
simts gadu garumā. Tas arī būs ļoti vērtīgs materiāls studentiem un pētniekiem, kuri darbojas šajā 
humanitāro zinātņu jomā. Ar līdzīgiem izdevumiem mēs varēsim iemūžināt olimpiskās kustības 
vēsturi nākamām paaudzēm. Es ceru, ka ikvienam no jums būs patīkami lasīt šo grāmatu, un jūs 
novērtēsiet tās autoru darbu." [26]. 

2004.gada 5.februārī Rīgā, Melgalvju namā notika grāmatas atvēršanas svētki, kurā 
piedalījās arī Valsts prezidente Vaira Vīķe – Freiberga. Prezidente savā uzrunā atzīmēja :”Man 
tiešām ir liels prieks būt klāt šādas grāmatas atvēršanā, jo es tās vērtību saskatu vairākās plāksnēs. 
Mēs tikko redzējām, kā mūsu nākotnes mazās olimpietes mūsu priekšā atnesa šo veikumu, kurā 
varam redzēt apkopotus vienkopus visus tos sasniegumus, ko Latvija ir spējusi paveikt 
olimpiskās kustības ietvaros gan pati zem sava karoga, gan arī latviešiem izcīnot augstākos 
līmeņus un medaļas zem citu valstu karogiem. Šāda liecība par to, kas ir sasniegts, man šķiet, ir 
svarīga vispirms jaunajai audzei, kas dzīvē meklē sev mērķus, ideālus un paraugus. Es saskatu 
šeit ļoti nopietnu un svarīgu iedvesmas avotu visiem bērniem un pusaudžiem Latvijā. Man 
gribētos redzēt šo grāmatu pieejamu visās skolās, bibliotēkās, pagastu bibliotēkās, lai talantīgiem 
bērniņiem un jauniešiem, pašķirstot to, rastos izpratne par to, ko viens cilvēks var sasniegt ar 
savām pūlēm, ar savu ieguldījumu, ar savu spēju attīstību un, protams, arī ar smagu darbu un 
mērķtiecību. Šādam darbam un ieguldījumam var būt rezultāti un pie tam spoži, un tādi, kas nes 
slavu viņu ieguvējam ne tikai tajā brīdī, tajā neaizmirstamajā brīdī, kad viņš uzkāpj uz podiuma, 
sevišķi zelta medaļas gadījumā, kad skan viņa valsts himna, bet visa mūža garumā un kad to 
atcerēsies vēl paaudzes uz priekšu. Šajā grāmatā tiek nodots nākotnes kolektīvai atmiņai tas, uz 
ko Latvija un latvieši ir spējīgi, un tādā sakarā es to redzētu arī vēl vienu nozīmīgu ķieģelīti visa 
mūsu nacionālā pašlepnuma nostiprināšanā. Mēs, maza tauta, maza zeme, maza valsts varam būt 
lepni uz to, ko mūsu ļaudis ir spējuši paveikt olimpiskās kustības ietvaros. Tas, protams, ir katra 
sportista unikālais sasniegums un cilvēcīgais nopelns, bet tur ir arī komandas darbs, tur ir atbalsts, 
ko no bērnības snieguši vecāki, tur ir treneru nopelns, tur ir visas sistēmas nopelns, kas palīdz 
sportu atbalstīt un viņa attīstību virzīt uz priekšu. Un tieši tamdēļ es vēlētos izmantot šo izdevību, 
kad tiek prezentēta šī grāmata, lai arī atgādinātu, ka neatkarīgai Latvijai Olimpiskā kustība un tās 
atbalsts, Latvijas piedalīšanās olimpiādēs ir un paliek valstiski nozīmīga lieta. Mēs esam pēc 
ilgiem gadiem un lielām grūtībām atguvuši savu neatkarību un tiesības mūsu sportistiem startēt 
zem neatkarīgās Latvijas karoga. Bet, lai viņi tur varētu startēt, valstij ir jāsaprot, ka tas ir valsts 
nozīmes pasākums un kā tāds tas ir pelnījis un tam ir nepieciešams arī valsts nozīmes atbalsts. Es 
ceru, ka pašreizējā valdība un visas nākošās sapratīs šī fakta pamatīgo būtību. Bez atbalsta valsts 
līmenī tāda valsts kā Latvija nevar ilgi cerēt uz olimpiādes līmeņa sasniegumiem. To nav 
iespējams ar personīgiem līdzekļiem, ar personīgu iniciatīvu vien paveikt, ir sporta programma 
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vajadzīga valsts mērogā, te ir nepieciešams valsts atbalsts. Vēršoties pie mūsu olimpiešiem, es kā 
Valsts prezidente gribētu vēlreiz pasvītrot un atgādināt jums visiem: mēs esam visi par jums 
ārkārtīgi lepni, mēs visi esam par jums priecīgi, un es ceru, ka šis sējums jums katram mājās uz 
kafijas galda dos vienu otru patīkamu brīdi, kurā jūs varēsiet novērtēt savu devumu visas Latvijas 
kontekstā. Lai olimpiešiem veselība, veiksmes un turpmāki sasniegumi, nesot Latvijas valsts 
vārdu plašajā pasaulē [32]. 
 2004.gadā LOK izdod jaunu olimpiskās izglītības rokasgrāmatu „Olimpiskā kustība” 

kopā ar plakātu komplektu, kas ir ļoti labs palīgs jaunatnei un skolotājiem. Kā jauka tradīcija tika 
turpināts dāvināt Latvijas skolām šo izdevumu, par ko ļoti priecājās sporta skolotāji, jo krāsainie 
plakāti kalpo ne tikai, kā lielisks  informatīvs materiāls, bet arī ir skaists  noformējums skolas 
sporta bāzē [28]. 

2005.gadā no 14. līdz 19. augustam Liepājas rajona Vērgales pagasta kempingā „Laikas” 
Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Olimpiskā akadēmiju rīkoja olimpisko vasaras skolu 
meitenēm „Gribu, varu, daru!”. Kopā bija sabraukušas 30 jaunietes no 18 Latvijas rajoniem 
vecumā no 16 līdz18 gadiem. Vasaras skolas galvenais mērķis ir iesaistīt meitenes olimpiskajā 
kustībā un izglītot visdažādākajos veselīga dzīves veida jautājumos - sākot no pareizas ēšanas un 
beidzot ar regulārām sporta aktivitātēm mūsu dzīvē. Olimpiskās vasaras skolas svinīgā atklāšanā 
piedalījās LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, goda prezidents Vilnis Baltiņš, ģenerālsekretārs 
Einars Fogelis, pirmā Latvijas olimpiskā čempione Inese Jaunzeme un Latvijas Olimpiskās 
akadēmijas prezidents Uldis Grāvītis. Piecas nometnes dienas bija sadalītas pa tēmām: Olimpiskā 
diena – olimpiskā kustība, olimpiskās spēles, olimpieši, šķēpa mešanas apgūšana; Golfa diena – 
golfa spēles noteikumu apgūšana; Jūras un pirts diena – ekstrēmie sporta veidi, karjeras nozīme 
jaunietes dzīvē, veselīga pirtošanās; Ķermeņa kopšanas diena –veselīgs uzturs, mode, stils, dažādu 
kosmētikas līdzekļu izmantošana labsajūtas radīšanai; Skolas noslēguma diena. Jaunietēm nedēļas 
laikā sarūpēti arī dažādi negaidīti pārsteigumi un pārbaudījumi – pārgājiens, rīta vingrošana 
veselībai un skaistumam, grupu darbs psihologa vadībā, šķēpa mešana olimpiskās čempiones 
vadībā, daudz bildes un citi. Ar savām zināšanām dalījās Inese Jaunzeme – olimpiskā čempione, 
Anita Liepiņa – soļotāja, olimpisko spēļu dalībniece, Ingrīda Blūma – „Hansabankas” prezidente, 
Vilnis Baltiņš – Latvijas Olimpiskās komitejas goda prezidents, Latvijas Golfa federācijas 
prezidents, Inārs Bīrmanis – Latvijas Snovborda asociācijas prezidents, Ieva Griķe – vizāžiste, 
Žermēna Vazne – psiholoģe, Ilga Sarmīte Priedīte – Sporta medicīnas valsts aģentūras direktore, 
Aija Erta – olimpiskā vēsturniece, Liene Rozentāle – fizioterapeite, Inese Rozentāle – Latvijas 
Kultūras akadēmijas studente [7]. 

 Kopš 1987.gada Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) aicina visu pasaules valstu 
Nacionālās Olimpiskās komitejas, organizēt Olimpisko skrējēju dienu, lai šādi atzīmētu SOK 
dzimšanas dienu. Latvijā šis skrējiens tiek organizēts kopš 1992.gada. Olimpiskajā pasākumā var 
sacensties sākot ar 1 km līdz 8 km garās distancēs kopā ar Latvijas olimpiešiem un olimpiskās 
kustības atbalstītājiem, piedalīties zīmējumu konkursos, izmēģināt spēkus BMX, skrituļslidošanā, 
snovbordā uz batuta u.c. sporta atrakcijās, pārbaudīt savas zināšanas par olimpiskās kustības vēsturi 
[16]. 

2005.gada 8.jūnijā Rīgā notika Olimpiskā skrējēju diena „Pretī Turīnai”. Skrējienā 
piedalījās 219 dalībnieki. Jaunākajam dalībniekam bija 6 gadi, savukārt vecākajam 89 gadi. Starts 
tika dots pie LOK ēkas - Elizabetes ielā 49. Skrējienu atklāja Turīnas ziemas olimpisko spēļu 
kandidāti – biatlonisti – Madara Līduma, Edgars Piksons, Kaspars Dumbris un Kristaps Lībietis, 
bobslejisti – Gatis Gūts un Mihails Arhipovs, kalnu slēpotājs Ivars Ciaguns un šortrekists Haralds 
Silovs. Dalībnieki finišēja pie jaunatklātā Olimpiskā sporta centra Grostonas ielā 6b. Katrs 
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skrējiena dalībnieks saņēma SOK prezidenta Žaka Roges parakstītu sertifikātu un T-kreklu ar 
Olimpiskās Skrējēju dienas simboliku[5]. 

2006.gadā, lai popularizētu olimpisko kustību un aktīvu dzīves veidu, Latvijas Olimpiskā 
komiteja (LOK) sadarbībā ar „SAMSUNG Elektronics” un Olimpiskajiem centriem  13.maijā, 
rīkoja Olimpisko skrējēju dienu 8 Latvijas pilsētās. Skrējienā – Rīgā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, 
Liepājā, Limbažos, Valmierā un Ventspilī piedalījās aptuveni 8000 dalībnieku vecumā no 2 līdz 76 
gadiem. Skrējiena moto tika izraudzīts par godu ilgi gaidītajam Pasaules čempionātam hokejā, un 
tas skanēja - „Veselīgs un sportisks līdzjutējs – atbalsts Latvijas hokejam”. Lai skolēnu vidū 
popularizētu skriešanu kā aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu „SAMSUNG 
Elektronics” bija sarūpējis īpašas dāvanas skolu komandām. Labākajai vai atraktīvākajai skolu 
grupas komandai visās 8 skrējiena norises vietās tika dāvāts multifunkcionālais printeris[6]. 

2007. gada maijā, atšķirībā no iepriekšējām reizēm Olimpiskā skrējēju diena nenotika 
Rīgā, bet astoņas Latvijas lielākajās pilsētās. Kā informēja LOK prezidents Aldons Vrubļevskis : 
„Tā kā Rīga dzīvo pati savu - aktīvu sporta dzīvi, šogad nolēmām Olimpisko skrējēju dienu plašāk 
organizēt reģionos, kuros darbojas olimpiskie centri. Olimpiskā skrējēju diena reģionos iecerēta kā 
sportisks un izklaidējošs pasākums skolēniem, sportiskiem darba kolektīviem, ģimenēm un 
individuāliem sporta entuziastiem. Paralēli skrējienam būs sarūpētas dažāda veida izklaides gan 
lieliem, gan maziem.” [4]. 

Vēl viens no olimpiskās izglītības veidiem ir dažādie konkursi, kuros labprāt piedalās 
bērni un jaunieši, tā var pieminēt, 2004.gadā LOK izsludināja vizuālās mākslas konkursu par lūsi 
kā olimpiskās komandas talismanu. Latvijas Olimpiskā komiteja izvēlējusies LŪSI kā Latvijas 
olimpiskās komandas talismanu, pateicoties mūsu olimpiešu Lūšu dinastijai, kurā titulētākais ir 
Jānis Lūsis, kā arī tādēļ, ka lūsis dzīvo Latvijas mežos, ir veikls un aktīvs gan ziemā, gan vasarā. 
Konkursa mērķis - sekmēt Olimpiskās kustības un kultūras nozaru sadarbību,  
izveidot Latvijas Olimpiskās komandas talismanu. Konkursā pārsvarā piedalījās jaunieši vecumā 
no 10 līdz 14 gadiem, kuri ārpus skolas apmeklē vizuālās mākslas nodarbības, konkursā piedalījās 
arī pieredzējuši mākslinieki uzņēmumu stila izveidē. Lūši tika zīmēti bobslejistu, snovbordistu, 
slēpotāju, daiļslidotāju, vieglatlētu, futbolistu basketbolistu un citu sporta veidu pārstāvju izskatā. 
Pozitīvi, ka šādos konkursu darbu vērtēšanā piedalās olimpieši, un tā arī šajā, žūrijas komisiju 
veidoja olimpieši: Viktors Lācis, Ilmārs Bricis, Vsevolods Zeļonijs; LOK prezidents Aldons 
Vrubļevskis, ģenerālsekretārs Einars Fogelis; Latvijas Olimpiskās vienības Sporta un zinātnes 
nodaļas vadītāja Marita Vilciņa; Latvijas Mobilā telefona prezidents Juris Binde; vizuālās mākslas 
pedegoģe Inta Bērente un profesionāls mākslinieks Kristaps Zariņš [12]. 

Tāpat jau divas reizes Latvijā ir noticis olimpisko lāpnešu konkurss, priecē tas, ka 
vislielākā atsaucība ir no jauniešiem, tā, olimpisko uguni 2008. gadā Pekinā notiekošajām XXIX 
Olimpiskajām spēlēm tuvināt uzticēts skolniecei un vieglatlētikas sportistei Anetei Midrijānei un 
kompānijas „RD” vadītājam Aleksandram Meilekham. Viens olimpiskās lāpas nesējs tiek izvēlēts 
no Latvijas iedzīvotāju vidus. Katram ir iespēja pieteikt, viņaprāt, atbilstošāko kandidātu, aizpildot 
pieteikuma anketu. Ja šis ieteiktais kandidāts uzvarēs, tad cilvēkam, kas viņu izvirzīja, būs iespēja 
doties līdzi uz Itāliju un vērot Olimpiskās lāpas stafeti klātienē. Otrs kandidāts tiek izvēlēts no 
Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, kas ir vecumā līdz 23 gadiem.   

2001.gadā LOK nodibināja Sporta sacensību aģentūru (SSA), kuras darbības uzdevumos 
ietilpst sekmēt jaunatnes iesaistīšanos sportā, piedāvājot uz olimpiskiem principiem balstītas 
sistemātiskas uz daudzveidīgas sacensības, organizēt Latvijas Jaunatnes ziemas un vasaras 
Olimpiādes un Olimpiskās dienas, nodrošināt Latvijas komandu dalību Eiropas jaunatnes ziemas 
un vasaras Olimpiskajās dienās, kā arī Pasaules jaunatnes sporta spēlēs u.c. uzdevumi. SSA 
organizē arī dažādus konkursus jauniešiem un veido arī TV raidījumu www.olimpiāde.lv.  
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Eiropas jaunatnes olimpiskās dienas notiek kopš 1991.gada reizi divos gados. Tās gan 
programmas, gan ceremoniju ziņā līdzinās olimpiskajām spēlēm, piedalās Eiropas valstu jaunieši 
līdz 18 gadiem. Kopš 1993.gada notiek arī Ziemas olimpiskās dienas. 

2002.gadā tika aizvadītas pirmās ziemas un vasaras Latvijas jaunatnes olimpiādes. 
Vasaras olimpiādē kopā startēja vairāk kā 2700 dalībnieku, bet ziemas olimpiādē par medaļām 
cīnījās vairāk kā 500 dalībnieku [31]. Latvijas jaunatnes olimpiāde šobrīd ir vienīgais šāda līmeņa 
kompleksais sporta pasākums jauniešiem, kur sportisti var ne tikai sacensties, bet tikties ar 
vienaudžiem, veidojot kopīgo Latvijas sportistu brālību. Olimpiādes programma ir sadalīta divās 
daļās – meistarības grupā, kurā piedalās visi labākie Latvijas jaunie sportisti un kuri cīnās par 
iespēju piedalīties Eiropas jaunatnes olimpiādē. Otrā sacensību dalībnieku daļa piedalās masu 
pasākumā, kurā, izmantojot olimpiskos ideālus, organizatori cenšas iesaistīt pēc iespējas lielāku 
jauniešu skaitu, tā veicinot ne tikai olimpisko ideju izplatību, bet arī dodot iespēju sacensties un gūt 
gandarījumu sporta veidos, kas neprasa iepriekšēju specializētu sagatavotību[15]. 2007.gadā Sporta 
sacensību aģentūra tiek reorganizēta un izveidots „Nodibinājums „Olimpisko sacensību aģentūra”, 
kas būtībā turpina iesākto darbu. Olimpisko sacensību aģentūras mērķi ir: 

1. Sekmēt jaunatnes iesaistīšanos sportā, piedāvājot uz olimpiskajiem principiem balstītas 
sistemātiskas un daudzveidīgas sporta sacensības.  

2. Organizēt Latvijas Jaunatnes ziemas un vasaras Olimpiādes un Olimpiskās dienas.  
3. Nodrošināt Latvijas komandu dalību Eiropas Jaunatnes ziemas un vasaras Olimpiskajās 

dienās, kā arī Pasaules Jaunatnes Sporta spēlēs.  
4. Veicināt sadarbību ar pašvaldībām (izglītības iestādēm) sporta jomā, sporta veidu 

federācijām, masu medijiem un citām organizācijām.  
5. Izstrādāt un īstenot brīvprātīgo izglītojošās programmas pašvaldībās[30]. 
Viens no Olimpisko sacensību aģentūras uzdevumiem ir darbs ar brīvprātīgajiem, tas ir ļoti 

svarīgi, jo sacensības un dažādi pasākumi paliek aizvien vairāk un nepieciešami darboties griboši, 
zinoši palīgi.  

 
Latvijas Olimpiskās akadēmijas (LOA)  olimpiskās izglītības programma 

 
1988.gadā Latvija iekļāvās olimpiskajā kustībā, bet lai olimpisma filozofiju popularizētu 

bērnu, jauniešu vidū, ikvienā sabiedrības loceklī, 1989.gada 21.martā nodibināja Latvijas 
Olimpisko akadēmiju ( LOA), kas palīdzēja ne tikai popularizēt olimpisko kustību un tās vadītāju 
centienus Latvijā, bet arī visā pasaulē. LOA kā brīva un neatkarīga organizācija popularizē 
olimpisma filozofiju sabiedrībā un tās darbībā var iesaistīties ikviens interesents, kas atbalsta un 
pieņem olimpisko dzīves veidu - vēlas izglītot, attīstīt, pilnveidot savu intelektu, atzīst fiziskās 
aktivitātes un gūt baudījumu no tām. LOA virza jaunatni uz izglītību, rosina sekot barona Pjēra 
de Kubertēna izvirzītajai tēzei, ka galvenais nav uzvara, bet gan būt kustībā, pieņemt to un dzīvot 
saskaņā ar to. Izjust, ka olimpisms ir tilts draudzībai, kas apvieno cilvēkus un ļauj saprasties 
vienam ar otru, tāpat kā valoda. Tā jāmāca izprast, ka kustība nav sacensība, bet attīstība, sevis 
pilnveidošana. 

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas 
veic Olimpiskās kustības un Olimpisma izpētes darbu un veicina Olimpisko izglītību Latvijā. 

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir patstāvīga juridiska persona. 
Savā darbībā ievēro likumu „Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām”, SOA 

(Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas) aktus, kā arī Olimpiskās Hartas principus un Latvijas 
Olimpiskās komitejas statūtu noteikumus par Olimpisko ētiku un izglītību. 
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LOA darbības mērķis ir veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību un atbalstīt LOK 
pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un Olimpiskās kustības 
popularizēšanas jomās. 

LOA uzdevumi ir: 
1. Olimpiskās kustības un antīko Olimpisko spēļu pamatprincipu un ideālu studēšana 

un popularizēšana; 
2. Olimpiskās kustības vadības institūciju (SOK, Starptautisko sporta veidu federāciju, 

Nacionālo olimpisko komiteju, SOA u.c.) un to darbības metožu un sakaru izpēte; 
3. Olimpisko spēļu problēmjautājumu (dopings, komercializācija, masu mēdiji u.c.) 

izzināšana un izskaidrošana sabiedrībā; 
4. Sadarbība ar LOK, SOA, Nacionālajām olimpiskajām akadēmijām, piedalīšanās to 

pasākumos un programmās, sadarbība ar citu valstu speciālistiem; 
5. SOK un SOA oficiālo valodu apgūšanas veicināšana; 
6. Sporta, zinātnes, kultūras un mākslas un ekonomikas nozaru sadarbības sekmēšana 

Latvijā un ārpus tās; 
7. Olimpiskajai kustībai veltītu publikāciju sagatavošana un izdošana; 
8. Sporta muzeju, bibliotēku un cita veida Olimpisko ideju popularizēšanas centru 

veidošanas atbalstīšana; 
9. Izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana; 
10. Cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība[22;24]. 

        Līdz ar LOA dibināšanu sākās olimpiskās izglītošanas un Olimpisma izpētes darbs 
Latvijā - ieviesta tradīcija ik pavasari rīkot Mazākumtautību bērnu un jauniešu sporta svētkus( jau 
20. gadus) ; katru gadu tiek sarīkota vismaz viena LOA sesijas, tajā skaitā sadarbībā ar 
Starptautisko olimpisko akadēmiju vairākkārt LOA sesijas rīkotas Senajā Olimpijā ( Grieķijā) un 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas ( SOK)  un Olimpiskā muzeja mītnesvietā Lozannā ( 
Šveicē);katru gadu diviem jauniešiem no Latvijas tiek dota iespēja piedalīties Starptautiskās 
Olimpiskās akadēmijas ( SOA) sesijās Olimpijā ( Grieķijā); organizē konkursus radio un 
televīzijā, piešķir LOA stipendiju par Olimpiskās kustības problēmu pētījumiem [21]. 

 Regulāri tiek rīkotas LOA mācību sesijas, kurās piedalās skolēni, studenti, sporta 
skolotāji, olimpiskās izlases dalībnieki. Sesiju tēmas ir saistošas un interesantas ( Veselā miesā 
vesels gars, Olimpisms, Studenti un Olimpiskā kustība, Izglītība caur sportu). Tā piemēram, 
2000.gadā Skrīveros LOA prezidents Uldis Grāvītis un LOA senāta locekle Aija Erta skolēniem 
stāstīja par Olimpisko kustību pasaulē un Latvijā. Skolēni ieguva zināšanas par olimpiskās 
kustības pirmsākumiem, atribūtiku, simboliem, uzzināja interesantus faktus par mūsu 
olimpiešiem. Sesijas mērķis bija ne tikai lekciju veidā dot jaunas zināšanas, bet izmantot jau 
iegūtās, strādājot grupās, pietuvināt informāciju skolas dzīvei.  

2005.-2007.gadā tika organizētas izbraukuma sesijas skolotājiem „Skola un Olimpiskā 
izglītība” pa Latvijas reģioniem, tā 2005.gada 11.-12. novembrī Daugavpilī – Latgales reģiona 
skolotājiem, 2006.gada 28.oktobrī Rīgā, Rīgas un Jūrmalas skolotājiem, 2007.gada 16.-
17.februārī Liepājā, Kurzemes reģiona skolotājiem un tā paša gada 26.- 27.oktobrī Limbažos, 
Vidzemes reģiona skolotājiem. Sesijas mērķis – iepazīstināt sporta skolotājus ar mūsdienu 
Olimpisko kustību pasaulē, Latvijā un skolā, olimpiskajām spēlēm. Sesijas programmā iekļautas 
gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, gan sporta un kultūras pasākumi. Kā lektori tiek 
aicināti Latvijas Olimpiskā komitejas, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Olimpiešu kluba, 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Sporta sacensību aģentūras u.c. organizāciju pārstāvji, 
kā arī sporta skolotāji un darbinieki. 
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 2008.gada 28.-29.martā rīkotajā LOA mācību sesijā skolēniem piedalījās 47 skolēni no 11 
Latvijas pilsētām - Saldus, Rīgas, Tukuma, Jelgavas, Kuldīgas, Cēsīm, Bauskas, Ventspils, 
Valmieras, Liepājas un Rīgas rajona. Sesijas atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja Tukuma 
pilsētas domes priekšsēdētājs Juris Šulcs. Sesijas dalībnieki klausījās lekcijas par Olimpisko 
kustību, tās mērķiem, par gatavošanos Olimpiādes spēlēm Pekinā, par sporta sacensību un 
pasākumu rīkošanu, par komandas veidošanas priekšnosacījumiem, par dopingu, par Sporta 
muzeja aktivitātēm u.c. Sesijas dalībnieki piedalījās arī sporta aktivitātēs- izmantoja iespēju 
pilnveidot savu slidot prasmi iesaistoties aizraujošās stafetēs. Sesijas dalībniekiem bija iespēja 
„intervēt” olimpiešus – Ivanu Klementjevu, Modri Liepiņu un Maiju Tīrumu, strādājot kopīgās 
darba grupās.  

Latvijas Olimpiskās akadēmijas 2008.gada darba plānā paredzēta arī rudens sesija Latvijas 
olimpiskās komandas dalībniekiem pēc atgriešanās no Olimpiskajām spēlēm Pekinā, lai iesaistītu 
olimpiešus olimpiskās izglītības programmās  darbā ar jauniešiem. 

Šādas sesijas ir nepieciešamas, jo tās kalpo arī labāko jauno sporta vadītāju tālākizglītībai, 
kā arī ļauj aktīvākos skolēnus iesaistīt skolu un jaunatnes projektos Latvijā un Eiropā. 

Jau LOA dibināšanas sanāksmē tika pieņemta rezolūcija rīkot Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību bērnu un jauniešu sporta svētkus, vēlāk mainījās svētku nosaukums - Latvijas 
mazākumtautību bērnu un jauniešu sporta svētki, taču saturs nemainījās un 1989.gada pavasarī 
tika likti pamati brīnišķīgai tradīcijai. 2008.gada 27.aprīlī sporta svētki jau notika 20. reizi un 
dalībnieku skaits sasniedz 600, kopā vairāk kā 30 komandas. Latvijas Mazākumtautību bērnu un 
jauniešu Sporta svētku mērķis ir veicināt republikā dzīvojošu mazākumtautību organizāciju 
pārstāvju kopību sportā un tautu draudzību vienotā Latvijā. Kļūt par sporta svētku dalībnieku 
aicināti Latvijā dzīvojošo mazākumtautību bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem. 
Dalībnieki piedalās komandu sporta veidos – strītbolā, tautas bumbā, virves vilkšanā, stafetē, kā 
arī individuālajos sporta veidos – basketbola soda metienos, mešanā mērķī, novusā, veiklības 
braucienos, klinšu kāpšanā, spēka vingrinājumos, u.c. aktivitātēs. Svētkos, analogi kā 
Olimpiskajās spēlēs, ir arī kultūras programma. Piedaloties šādā pasākumā, tiek veicināta bērnu 
interese nodarboties ar sportu. Bērni iepazīst labāk viens otru - gan komandas biedrus, gan atrod 
jaunus draugus. Kultūras programmā tiek iepazītas citu tautu kultūras tradīcijas. 

Viens no Latvijas Olimpiskās akadēmijas uzdevumiem ir olimpiskajai kustībai veltītu 
publikāciju sagatavošana un izdošana. LOA ir sagatavojusi vairākus metodiskos materiālus, par 
tādām tēmām kā olimpiskās kustības aktualitātes un problēmas, starptautiskā sporta kustība. 
Regulāri iznāk LOA biļeteni un reklāmas bukleti. Tā 2007.gadā iznāca kārtējais LOA biļetens 
Nr.7, kurā sniegts pārskats par LOA darbību 2004. – 2007.gadam, interesentiem tiek piedāvāts 
vēsturisks pētījums par pirmo latviešu olimpiskās medaļas ieguvēju Haraldu Blau. Lasītāji tiek 
iepazīstināti ar mītiem, rituāliem un olimpisko spēļu tradīcijām Senajā Grieķijā, kā arī piedāvāts 
paraugplāns skolotājiem, kā pamatskolēnus iepazīstināt ar ētiskām vērtībām sportā, kā arī sniegta 
plaša informācija par gatavošanos XXIX Olimpiādes spēlēm Pekinā. Biļetena priekšvārdā LOA 
prezidents Uldis Grāvītis aicina visus biļetena lasītājus darboties Latvijas Olimpiskajā akadēmijā, 
pārvarēt neticību, ka sabiedrība var ietekmēt pati savu izaugsmi pozitīvā virzienā un aktīvi 
iekļauties Olimpiskajā kustībā Latvijā, lai kopīgiem spēkiem popularizētu humānās Olimpiskās 
idejas noskaņojot un veidojot visu sabiedrību būt godīgākai, tolerantākai, draudzīgākai, tādai, 
kurā mums pašiem, mūsu bērniem, mazbērniem dzīvot būtu labāk[23]. 

 Latvijas Olimpiskā akadēmija piedalījās arī Olimpiskās kustības rokasgrāmatu 
„Olimpiskā ABC” un „Olimpiskā kustība” veidošanā [14;28]. 
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Latvijas Olimpiešu klubs 
 

  Vēl viena no organizācijām, kas darbojas olimpiskās izglītības jomā ir Latvijas Olimpiešu 
klubs, kas ir Starptautiskās Olimpiešu asociācijas atzīta sabiedriska organizācija, kas apvieno 
Olimpiskajās Spēlēs piedalījušos Latvijas sportistus, kā arī akreditētos trenerus, tiesnešus un 
žurnālistus, kuri izteikuši vēlēšanos piedalīties kluba darbībā. Kluba dibināšanas gads ir 1992. 
Kluba Statūtos ir rakstīts: Kluba galvenie darbības virzieni ir: apzināt visu paaudžu olimpiešus un 
kopīgi popularizēt olimpiskās idejas, sportu un veselīgu dzīves veidu it īpaši jaunās paaudzes 
vidū. Kluba valdē deviņi locekļi: prezidente Dr. med. Inese Jaunzeme; viceprezidenti: Ingrīda 
Amantova, Raimonds Bergmanis; valde: Arturs Irbe, ModrisLiepiņš, Ivans Klementjevs, Anita 
Klapote, Vita Matīse, Liene Sastapa. Klubs savu darbību beidzamajos četros gados ir izvērsis 3 
virzienos: 

• Veselīga un aktīva dzīves veida un olimpiskās idejas popularizācija jaunatnes vidū; 
• Vides aizsardzības un vides izglītības popularizācija; 
• Olimpiešu kluba biedru apzināšana un sabiedrības informēšana par izcilāko Latvijas 

sportistu aktivitātēm [20]. 

2006./2007 gadā Latvijas Olimpiešu klubs uzsāka speciālu - pedagogus izglītojošu 
programmu stājas mācībā „Stājas mācības praktiskais pielietojums mācību stundu laikā pirmajās 
trīs klasēs", kurā iesaistījās 22 Latvijas skolu skolotāji. Projekta ietvaros 500 skolēniem no 11 
Latvijas skolām veica antropometriskos muguras mērījumus. Latvijas Olimpiešu kluba prezidente 
un medicīnas zinātņu doktore Inese Jaunzeme, apkopojot rezultātus secināja: „ Rādītāji ir 
vienkārši kritiski - katram piektajam bērnam ir novērojamas stājas problēmas. Vairumā gadījumu 
konstatēta asimetriska stāja vai funkcionālie stājas traucējumi, kurus var novērst ar pareizu un 
regulāru vingrošanu.” [8].Tāpēc Olimpiešu klubs Izglītības un zinātnes ministrijā akreditēja 
pedagogiem domātu mācību programmu 2006./2007 mācību gadam. Tās mērķis ir iemācīt 
skolotājus saskatīt bērnus ar „līkajām mugurām", kā arī sagatavot pedagogus praktiskai skolēnu 
stājas veidošanai, iemācot pareizi vingrot un pielietot šos vingrojumus mācību stundās. Projektam 
bija pieteikušies 50 Latvijas skolu skolotāji. Projekta aktualitāti apliecina pētījums, kurā 
noskaidrots, ka tikai 22% skolēnu ir normāla stāja, tādēļ nepieciešams pilnveidot skolu 
programmās jau esošās stājas mācības nodarbības ar regulāru stājas koriģēšanu mācību stundu 
laikā klases audzinātāja vadībā, kā arī aicināt bērnu vecākus sekot bērnu stājai ārpus skolas. 
Uzsākot projektu, tika izveidota un apstiprināta tālākizglītības programma skolotājiem „Stājas 
mācības praktisks pielietojums mācību stundu laikā 1.-3.klasē”. Projektu apstiprinājusi Izglītības 
un zinātnes ministrija, un šobrīd tas tiek īstenots kā pilotprojekts. Pilotprojekts turpināsies līdz 
2012. gadam [18].Šī paša projekta ietvaros, 2007.gadā Latvijas Olimpiešu klubs sadarbībā ar a/s 
“Hansabanka” izsludināja zīmēšanas konkursu 1.-12.klašu skolēniem „Vesela mugura = skaista 
stāja”. Skolēnu aktivitāte bija negaidīti liela, kopā tika iesniegti 792 darbi no 106 Latvijas 
skolām. Konkursa dalībniekiem tika piedāvātas divas darbu tēmas. Viena paredzēja ilustrēt pašu 
izvēlētu tautasdziesmu, parunu vai ticējumu, kurā tiek pieminēta cilvēka stāja vai gaita, bet otra 
tēma piedāvāja ilustrēt modernu stilu.   Skolēni vairumā gadījumu izvēlējās savos zīmējumos 
ilustrēt latviešu tautasdziesmas vai parunas. Inese Jaunzeme pastāstīja, ka visvairāk ilustrētas 
parunas– „Taisns kā svece”, „Līks kā ratu ritenis” vai arī „Stalts kā ozols”, „Smuidra kā liepa”. 
Savukārt no tautasdziesmām popularitātes zenītā bija „Balta nāca tautumeita...”, kā arī 
tautasdziesma „Man mugura nesāpēja, viegli darbu padarīju...” Konkursa mērķis bija uzrunāt 
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skolēnus un likt viņiem aizdomāties par muguras veselības problēmām un tās uzturēšanu kārtībā 
visa mūža garumā,” norādīja Jaunzeme, kura piebilda, ka redzot skolēnu necerēti lielo atsaucību, 
viņa nebaidās apgalvot, ka muguras un pareizas stājas problēma ir šā brīža viena no lielajām 
aktualitātēm skolā, ko pierāda arī veiktie skolēnu stājas pētījumi [9]. 

Vides projekts „Pēdas” 

Vides projekts „Pēdas” ir Latvijas Olimpiešu kluba sadarbības auglis ar 11 augstskolām 
un Rīgas 69.vidusskolu. tā ideja ir atjaunot Latvijā pavasara un rudens talku tradīciju, mainīt 
attieksmi pret sevi un vidi, apvienot jaunatnes spēkus, lai sakoptu pilsētas zaļās zonas [33]. 
„Projekts Pēdas” aktīvi darbojas kopš 2002.gada, izglītojot un iesaistot cilvēkus vides 
saglabāšanas un sakopšanas akcijas, apvienot patīkamo ar lietderīgo – izkustēšanos, pašu sakoptā 
zaļā dabā, jautrā bariņā, ar pēcāk godam pelnītām muzikālām baudām. „Projekta Pēdas” misija ir 
— mainīt domāšanu un attieksmi pret apkārtējo vidi, atjaunot talku tradīcijas Latvijā un pārveidot 
tās par tautā populāru sporta veidu, apvienot visu augstskolu studentu un skolu jaunatnes spēkus, 
lai sakoptu pilsētu zaļās zonas. „Projekta Pēdas” lielā un utopiskā ideja ir — kādu dienu cilvēcei 
būs iespēja staigāt pa Planētu basām kājām. Projekta ietvaros, paralēli sakopšanas talkām, ir 
notikušas dažādas akcijas : koku stādīšana „Olīvas zars” saistībā ar XXVIII Olimpi ādes spēlēm 
Atēnās; izstāde „ Es mīlu savu planētu”; „Biljons koku planētai”. Projekts Pēdas” jau vairākus 
gadus veiksmīgi organizē dažādus pasākumus, to skaitā sakopšanas talkas, lai piesaistītu 
sabiedrības, īpaši jauniešu uzmanību tai videi, kurā dzīvojam. Tas ir mūsu pagalms, parks, mežs, 
pilsēta un valsts. Nevienam nav noslēpums, ka šāds attieksmes veids, kad saudzīgi jāizturas pret 
visu, kas veido mūsu ārējo vidi un neizbēgami ietekmē mūs, nav visai populārs jauniešu vidū, bet 
„Projekta Pēdas” oriģinālā pieeja ar interesanti organizētām sakopšanas talkām ir ieguvusi arvien 
pieaugošu interesi jauniešu vidū.  

Viena no projekta pēdas aktivitātēm ir velo maratons "Barona taka" .jau trīs gadus ir 
noticis šis velobrauciens, kura  maršruts ir absolūti unikāls un tā veidošana notikusi pēc senas 
kartes, kurā iezīmēts ceļš, kuru kājām, pirms aptuveni 150 gadiem veicis latvju Dainu tēvs – 
Krišjānis Barons no savas studiju vietas Tērbatas (tag. Tartu, Igaunija) uz mājām Dundagā 
(Ziemeļkurzemē, Latvija), caurvijot Igauniju un plašu Latvija teritoriju, kopumā vairāk kā 1030 
km. Šī pārgājiena laikā Barons aicinājis cilvēkus vākt tautas dziesmas, kuras vēlāk apkopojot 
tapis slavenais Dainu skapis. Kā pats Projekts, tā arī šis velobrauciens veido saikni starp kultūru, 
sportu, izglītību un vidi (vides izglītību), vienlaikus popularizējot gan tautas dižgaru Krišjāni 
Baronu, gan veselīgu dzīvesveidu un zaļu domāšanu. Braucienā ietverti interesantākie apskates 
objekti maršrutā, vakara kultūras pasākumi, koncerti, vides uzkopšanas un koku stādīšanas talkas, 
kā arī dažādas citas aktivitātes. Nozīmīgs aspekts velobraucienam kā akcijai ir tā absolūtais 
demokrātijas princips, kas ietver gan to, ka velobraucienam nav dalības maksas, gan to, ka tajā 
aicināti piedalīties visi interesenti, turklāt izvēloties vai braukt visu maršrutu vai kādu konkrētu 
dienu –posmu no velobrauciena.  

Vēl viena no projekta iecerēm ir izveidot Rīgas domes pasaulē vienīgo Sporta slavas 
parku, kurā katrs Latvijas olimpietis un sportists varēs iestādīt savu koku. Saskaņā ar Latvijas 
olimpiskās komitejas, Latvijas olimpiešu kluba un projekta Pēdas ieceri tas kalpos par mūžīgu 
pieminekli Latvijas sporta varoņiem. Projekta Pēdas vadītāja Vita Jaunzeme paskaidroja :”Ideja 
par šādu parku radās Latvijas Olimpiešu kluba prezidentei Inesei Jaunzemei pirms četriem 
gadiem. Latvijā ir 250 olimpieši un vēl ļoti daudzi sportisti, katrs no tiem parkā varētu iestādīt 
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savu koku. Tā ir gan zaļās pārliecības popularizēšana, gan sportistu godināšana. Rīdzinieki varēs 
lepoties ar to, jo nekur citur pasaulē tāda parka vēl nav. Iespējams, ka tajā tiks izveidotas kādas 
sportiskas aktivitātes, lai apmeklētāji varētu gan atpūsties, gan pasportot.” 
Vides un izglītības Projekts Pēdas savas darbības piecos  gados, izmantojot jaunas, 
netradicionālas un alternatīvas metodes, piesaistījis ap 11 700 brīvprātīgo jauniešu dažādās ar 
vidi, vides izglītību un sportu saistītās akcijās. Projekts savā darbībā galveno uzmanību vērsis uz 
sabiedrības izglītošanu un cilvēku attieksmes maiņu pret sevi un vidi sev apkārt, akcentējot un 
popularizējot vides izglītības nozīmību jauniešu attīstībā. Organizējot talkas, koku stādīšanas, 
velobraucienus, seminārus, kā arī izdodot avīzi, Projekts Pēdas ļoti veiksmīgi aktualizējis vides 
problēmas, kā arī popularizējis un padarījis to novēršanu pieejamu sabiedrībai un tās aktīvākajai 
daļai – jauniešiem [20].  

Projekta aktīvi atbalstītāji ir ne tikai studenti un skolēni, bet arī olimpieši, kas ir labs 
paraugs jauniešiem. Kopumā projektā piedalījušies vairāk kā 40 olimpieši. Dažu Olimpiešu 
komentāri par dalību šajā projektā :  

• Biatlonists Jēkabs Nākums: "Akcijā Pēdas piedalījos tā iemesla dēļ, ka pats izmantoju 
dabu un mežu saviem treniņiem. Man bija liels prieks, ka šāds projekts beidzot ir sācies un, ka es 
varu arī savu artavu ieguldīt, lai zem manām pēdām atkritumi netraucē trenēties."  
• Šķēpmetējs Jānis Lūsis : "Es neciešu nekārtību darbā un mājās. Arī dabai vajadzētu būt 
kārtībā – tīrai un sakoptai. Tas ir kultūras un mīlestības jautājums. Tāpēc piedalos." 
•  Kamaniņu braucēja  Maija Tīruma :  
"Pēdas" - tā ir lieliska iespēja satikt citus olimpiešus, kā arī pierādīt to, ka tikai caur smagu darbu 
var sasniegt lieliskus rezultātus, par kuriem pašam un citiem prieks! Nu gluži tāpat kā sportā.”  
• Raimonds Bergmanis : "Vērtība, ko dzīvē nevar nopirkt par naudu - tā ir mīlestība pret 
dabu, kas ir apkārt mums. Šeit var vilkt paralēles starp tīru un sakoptu dabu un tīru, nepiesārņotu 
dvēseli. Šajās talkās, sakopjot mūsu zemi, mēs mācām sev, saviem bērniem mīlēt to un censties 
saglabāt to vienmēr sakoptu." 
• Airētājs Žoržs Tikmers : "Olimpiskā kustība un "Projekts Pēdas" ir nešķirami jēdzieni. 
Tāpēc, ka abi rūpējas par cilvēku. Tāpēc es piedalījos." [29]. 

 Latvijas Olimpiešu klubs atbalsta arī olimpisko izglītību Latvijas skolās. Latvijas olimpieši ( U. 
Semjonova, I. Jaunzeme, R. Bergmanis, I. Klementjevs, M. Liepiņš u.c.) ir ļoti atsaucīgi un 
piedalās dažādās tikšanās ar skolēniem, atbildot uz viņu jautājumiem, rādot pozitīvu piemēru un 
iedvesmojot. 

Kopš olimpiskās izglītības pirmsākumiem Latvijā ir paveikts ievērojams darbs šajā jomā. 
Dažādie olimpiskās izglītības pasākumi kļūst arvien populārāki. Ir izveidojušās jaukas tradīcijas 
un jaunieši arvien aktīvāk iesaistās pasākumos ar olimpisko tematiku. Nepieciešams nepārtraukti 
uzturēt šo saikni ar jaunatni, iesaistot jaunus aktīvistus un interesentus, gatavot jaunus 
organizatorus un olimpiskās izglītības projektu vadītājus. 

 

 



 204 

Olimpiskā izglītība Latvijas skolās 
 

1993.gadā Rīgā Daugavas stadionā notika Latvijas skolu pirmās Olimpiskās dienas 
festivāls, pēc šī pasākuma aizsākās jaunu sacensību formu ieviešana skolās – Olimpiskās dienas, 
nedēļas u.c., kurās piedalās ne tikai skolēni, bet arī pedagogi un vecāki[27]. 

Latvijas Olimpiskā komiteja ( LOK) izdod grāmatu „” Olimpiskā diena”, kurā sniegta 
informācija par Olimpismu un olimpisko kustību, bet būtiskākais – kā olimpiskās kustības, 
olimpisko spēļu elementus izmantot skolu sacensību organizēšanā. 

1994.gadā dažāda mēroga „Olimpiskās dienas” pasākumi notika apmēram 60-70 % 
Latvijas rajonu. Tās skolas, kas reiz ir izmēģinājušas olimpiskās aktivitātes, rīko tās atkal un 
atkal. Kā piemēru var minēt Rīgas 24.pamatskolu, kurā sporta skolotāja Irina Tihomirova rīko 
Olimpisko dienu ik gadu joprojām. Skolotāja atzīst, ka tas ir grūti, bet gandarījumu un 
apņemšanos rīkot šādu pasākumu vēl un vēl sniedz skolēnu pozitīvās atsauksmes un aktīvā 
iesaistīšanās [34]. 

Arī Drabešu internātskolā olimpiskajos gados tiek rīkotas skolas Olimpiskā diena. Tās 
ietvaros skolēni veido dažādu valstu atribūtiku, gūst informāciju par izvēlēto valsti, uzzina daudz 
ko jaunu par olimpisko kustību. Šī diena bērniem ilgi paliek atmiņā ar savu krāšņumu un jauki 
pavadīto laiku – tā atzīst Drabešu internātskolas ( Cēsu raj.) sporta skolotājs Austris Āboliņš [1]. 

Šos pasākumus skolās aktīvi atbalsta LOK ar olimpisko atribūtiku – diplomiem, uzlīmēm, 
kā arī palīdz noorganizēt tikšanos ar olimpiešiem. 

  2001.gada 25. un 26.oktobrī trīs Latvijas skolas saņēma SOK atzinības rakstus un LOK 
sponsora Hansabankas ziedojumus 500 latu apmērā sporta inventāra iegādei. Šīs skolas bija jau 
iepriekš pieminētā Rīgas 24. pamatskola, Ziepniekkalna sākumskola un Slates pamatskola ( 
Jēkabpils raj.), kuras ir sekmējušas un īpaši aktīvi veicinājušas savu audzēkņu iesaistīšanos 
olimpiskās izglītības programmās, tāpēc šīs skolas un to aktīvākie skolotāji un skolēni saņēma 
SOK diplomus par aktivitāti un brīvprātīgu olimpiskās kustības popularizēšanu. 

2007.gadā Hansabanka, Latvijas Olimpiskās komiteja, Izglītības un Zinātnes ministrija un 
Sporta sacensību aģentūra rīkoja konkursu ”Sportiskā klase” no 9.janvāra līdz 30. aprīlim un tajā 
tiek vērtēti nevis labāko skolēnu sportiskie rezultāti un atzīmes, bet gan sporta nodarbību 
apmeklējums un klases kolektīva kopīga piedalīšanās sporta pasākumos – pilsētas skolu sporta 
sacensībās, krosos, pārgājienos. Īpaši vērtētas tiek skolēnu radošas idejas un realizētās aktivitātes 
olimpisko ideju popularizēšanā savā skolā un pilsētā. Konkursā “Sportiskākā klase”1.- 4.klašu 
grupā uzvarēja Madonas rajona Kalsnavas pamatskolas 2.klase, bet 5.-12.klašu grupā – 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.a klase. Šajā konkursā netika vērtēti skolēnu 
sportiskie rezultāti un atzīmes. Kopš janvāra konkursanti žūrijas vērtējumam sūtīja “mēneša 
ziņojumus” par sporta stundu apmeklējumu un informāciju par klases sportiski-radošajām 
aktivitātēm – kopīgu piedalīšanos sporta pasākumos, pašu realizētās idejas olimpiskās kustības un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Katru mēnesi iesūtīto informāciju žūrijas locekļi individuāli 
novērtēja 5 punktu skalā, kas summā noteica konkursa uzvarētājus. Uz “Sportiskākās klases” 
titulu pretendēja 198 Latvijas vispārizglītojošo skolu klases. No Dobeles rajona Naudītes 
pamatskolas to bija visvairāk, tāpēc šai skolai žūrija piešķīra speciālbalvu – īpaši izturīgu 
basketbola grozu. Savukārt, par izdomu olimpisko ideju popularizēšanā ar Hansabankas 
jaunatnes programmas “Open” balvu – televizoru – apbalvota Mežciema pamatskolas 6a klase. 

Konkursa „ Sportiskākā klase”, mērķis ir atbalstīt sportu skolā kā veselīgu un aktīvu 
dzīvesstilu.   Konkursa uzdevumi: 
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1. popularizēt olimpisko kustību ( olimpiskās vērtības un ideālus) skolu jaunatnes vidū; 
2. sekmēt sporta stundu un citu sporta aktivitāšu apmeklēšanu un organizēšanu skolā un ārpus 

tās; 
3. sekmēt skolotāju un skolas vadības atbalstu sporta aktivitātēm. 

Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu klases 3 vecuma grupās ( 1.-4.klases, 5.-8. 
klases, 9.-12.klases). Pozitīvi šajā konkursā ir tas, ka tiek vērtētas ne tikai zināšanas, bet arī 
skolēnu sporta stundu apmeklējums. 

Īpaši priecē tas, ka arī skolēnu vecāki aktīvi iesaistītās savu bērnu sporta dzīvē. Vairākās 
skolās tika sarīkotas sporta dienas ar vecāku piedalīšanos, kas izvērtās par īstiem svētkiem. 
Skolēni interesējas par Olimpiskās kustības vēsturi un tās attīstību, rīko konkursus un tematiskos 
vakarus. Vairāku skolu audzēkņi dodas pārgājienos, veido sienas avīzes, kuru sportam veltītās 
lappuses priecē ar sportiskāko skolēnu interesantākajām bildēm un aizraujošiem rakstiem par 
aktuālajiem sporta notikumiem Latvijā un pasaulē. Skolēni iesaista sporta aktivitātēs arī savus 
vecākus rīkojot sporta vakarus „Ģimenes starti”, kā arī rīko sportam veltītas keramikas izstādes 
un sacer dzejoļus par dažādiem sporta veidiem [3]. 

Mežciema pamatskola skolēni konkursa ''Sportiskākā klase'', 1.kārtā pārsteidza LOK 
konkursa komisiju ar padziļinātu interesi par olimpisko kustību un tās vēsturi. Jaunieši konkursa 
laikā veica savdabīgus pētījumus par Latvijas olimpiešiem, izpētīja un apkopoja pat tādus faktus 
kā sportistu horoskopus un analizēja to atbilstību izraudzītajam sporta veidam. Pateicoties šim 
konkursam, Latvijas Olimpiskā komiteja piedāvāja iesaistīties Pekinas Olimpisko spēļu izglītības 
programmā. No 10. - 13.augustam pieci Mežciema pamatskolas skolēni un skolotāja Gunita 
Upeniece piedalījās olimpiskās programmas "No sirds uz sirdi" vasaras nometnē Pekinā. 
un no 18. - 24.septembrim Mežciema pamatskolas 7a klase viesojās Ķīnas Tautas Republikas 
Hundži vidusskolā. Skolēnu draudzības vizīte notika Pekinas Olimpisko spēļu programmas ''No 
sirds uz sirdi'' ietvaros, kuras īstenošanā aktīvi iesaistījās Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija. Programmā iesaistītas vairāk nekā 200 Pekinas skolas, kuras 
sadarbojas ar kādu no Olimpisko spēļu dalībvalstu skolām. Par Latvijas sadarbības skolu tika 
izvēlēta Pekinas Hundži vidusskola, kuras audzēkņi 2008.gada Olimpisko spēļu laikā sagaidīs un 
jutīs līdzi Latvijas Olimpiskajai delegācijai un būs kā atbalsts Latvijas olimpiešiem. Tādēļ par 
partneriem kļuvušajai klasei Latvijā ir atbildīgs uzdevums - Ķīnas skolēnus daudzpusīgi 
iepazīstināt ar Latviju. 

      2008.gadā konkursa „Sportiskākā klase. Sveika Pekina! ”trīs kārtas notika no 1.februāra 
līdz 28.aprīlim. Spēkiem mērojās 304 klases no 161 Latvijas skolas. Rezultātā noskaidroti pieci 
„Sportiskākās klases” titula ieguvēji: sākumskolas (1.-4.kl.) un vidusskolas (9.-12.kl.) grupā ir 
divas uzvarētājklases, bet pamatskolas (5.-8.kl.) grupā viens uzvarētājs. Vērtēti tika nevis labāko 
skolēnu sportiskie rezultāti un atzīmes, bet gan sporta nodarbību apmeklējums un klases 
kolektīva kopīgā piedalīšanās sporta pasākumos. Īpaši novērtētas skolēnu radošās idejas un 
realizētās aktivitātes olimpisko ideju popularizēšanā skolā un pilsētā. Skolēniem bija jāatbild arī 
uz viktorīnas jautājumiem. Ļoti sīvā konkurencē sākumskolas grupā „Sportiskākās klases” titulu 
atkārtoti izdevies izcīnīt Madonas rajona Kalsnavas pamatskolas 3.klasei, kuri to ieguva arī 
2007.gadā būdami 2.klases skolēni. Kalsnaviešu uzvarai pievienojusies arī Rīgas rajona Ādažu 
vidusskolas 4a klase[2]. Skolēni balvā saņems ekskursiju uz Olimpisko sporta centru Rīgā. 
Kalsnavas pamatskolas 3.klases audzinātāja Ilze Stikāne stāstīja: „Šogad mums bija dubults 
uzdevums – neko no pagājušā gada aktivitātēm neatkārtot. Atkārtojām tika bērniem iepatikušos 
pasākumu kopā ar vecākiem un galda spēļu nedēļu. Šogad mums vislabāk patika klases 
organizētās paralimpiskās sporta spēles klasei, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām un 
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simboliskais olimpiskās lāpas stafetes skrējiens apkārt Kalsnavai kopā ar vecākiem un 
skolotājiem. Dubultuzvara „Sportiskās klases” konkursā bija iespējama tikai pateicoties mūsu 
bērnu atsaucīgajiem vecākiem un brīnišķīgajam sporta skolotājam Andrim Kupčam”[11]. 

Pamatskolas (5.-8.kl.) grupā uzvarētāja laurus plūca Balvu rajona Briežuciema 
pamatskolas 8.klase, kura 13.jūnijā dosies ekskursijā uz Ventspili un apmeklēs Latvijas II  
Olimpiādes atklāšanas ceremoniju.  

Savukārt, a/s „Hansabanka” dāvāto ekskursija uz Lietuvu, kļūstot par basketbola kluba 
"Lietuvas Rytas" īpašajiem viesiem, saņems vidusskolas (9.-12.kl.) „Sportiskākās klases” – Cēsu 
valsts ģimnāzijas 12b klase un Ogres 1.vidusskolas 9c klase [10].  

Konkursa „Sportiskākā klase” žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Olimpiskās 
delegācijas vadītājs Pekinā Žoržs Tikmers pēc uzvarētāju paziņošanas atzīmēja konkursā 
iesaistīto pedagogu – klases audzinātāju un sporta skolotāju darbu: „Nedrīkst aizmirst pedagogu 
lomu šajā konkursā, jo neviens cits, izņemot skolotājus, nespēj motivētu klases kolektīvu trīs 
mēnešus sportot, veidot pozitīvu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu, kā arī sistemātiski 
atskaitīties par veiktajām aktivitātēm. Paldies Jums visiem par nesavtīgo un radošo pieeju savam 
darbam!” [11]. 

Kā atzīmēja LOK prezidents Aldons Vrubļevskis : „Mani personīgi pārsteidza konkursa 
vērtēšanai atsūtītais vidusskolēnu radio raidījums par olimpisko spēļu vēsturi un Latvijas 
olimpiešiem. Šo raidījumu tā veidotāji translēja caur skolas radiomezglu un mācību starpbrīžus 
piepildīja ar, manuprāt, labu saturu. Arī citi konkursa darbi ir interesanti un veidoti ar milzīgu 
izdomu. Vieni no konkursa dalībniekiem atsūtījuši grāmatu  ar nointervētiem mammām un tētiem 
par sportu un sporta skolotājiem laikā, kad vecāki paši mācījušies skolā. Konkursa dalībnieki 
organizējuši arī dažāda veida sporta pasākumus skolasbiedriem – Olimpiskās dienas, tautas 
bumbas, futbola un basketbola sacensības, organizējuši olimpiskās viktorīnas un debates par 
sportu , atsūtīti daudz foto materiāli, kas vizualizē klases aprakstītās sporta aktivitātes”[17]. 

Protams, tie ir tikai daži olimpiskās izglītības piemēri, un jāpiebilst, ka iepriekšminētie 
pasākumi skolām nav obligāti. To rīkošana vai iesaistīšanās dažādos konkursos ir katras skolas 
sporta skolotāja vai klases audzinātāja iniciatīva. Taču salīdzinot šos divus konkursus redzams, 
ka dalībnieku skaits 2008.gadā ir dubultojies, un tas ir ļoti atzīstami un parāda, ka šis konkurss 
skolu dzīvē ieņēmis nopietnu vietu. 
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