
2012.gada 18.jūnijā. 
 

Tālākizglītības seminārs Valdorfskolu pedagogiem, vispārizglītojošo skolu sporta pedagogiem, 
treneriem, fizioterapeitiem, logopēdiem, speciālajiem pedagogiem 

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centrs „A Sports” sadarbībā ar SIA 
”EDUCATIO CONSONA „ aicina sporta pedagogus, trenerus, fizioterapeitus un citus interesentus 
uz tālākizglītības kursiem „ Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem 
ar funkcionāliem traucējumiem. (A).” Izglītības programma ir saskaņota LR IZM.  

Laiks un vieta: 23.-24.augusts, Rīgas 66.vidusskolā, Katrīnas iela 2, Rīga. Nodarbību laiks katru 
dienu no 10.00  līdz 17.30 (13.00-13.45 pusdienu pārtraukums). Kopā 18 stundas. Šie kursi būs 
daļa no pilnas MC “A Sports” 36 stundu programmas, kur otra daļa tiks organizēta šī gada skolas 
rudens brīvlaikā. 

Kursu mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas (20%) un praktiskas iemaņas (80%) par kustības 
terapijas metodi – Bothmer vingrošanu, tās speciāliem vingrinājumiem gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 
 
Kursu dalībnieki apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas par Bothmer vingrošanu, iepazīstot 
cilvēku un viņa kustības jaunā skatījumā. Bothmer vingrošana piedāvā terapiju caur kustību, kur  
“kustība” ir process starp ārējo un iekšējo pasauli. Tajā ietiplst 36 speciāli vingrinājumi, kas ir 
sastādīti, kā mazas horeogrāfijas. Bothmer vingrinājumi palīdz iepazīt ķermeni trīs dimensijās: 
plašumā, dziļumā un augstumā. Botherm metodes autors ir Fritz Graf von Bothmer, kurš 1920-jos 
gados šo metodi izveidoja priekš pirmās Valdorfa skolas audzēkņiem Štutgargtē (Vācijā). Šodien 
Bothmer vingrojumus pielieto gan bērniem, gan pieaugušajiem terapijas un ikdienas vingrošanas 
mērķiem. 
Dalībnieki saņems Mācību centra “A Sports” sertifikātu par kursu apmeklējumu. 

Kursu pasniedzēja  ir Jessie Delage (Francija)  - sporta skolotāja, kas organizē un vada Bothmer 
vingrošanas apmācību Francijā un Spanijā, un ir atbildīga par ārstnieciskās pedagoģijas kustību 
abās valstīs. Viņai ir privātā terapijas un skolotājas prakse Parīzē.
Kursu valoda angļu ar tulkojumu latviešu valodā.

Dalības maksa: Ja veikts maksājums līdz 16.08. maksa: 35 Ls. Pēc tam maksa: 40 Ls. Maksu 
var veikt ar pārskaitījumu vai uz vietas semināra dienā. 
Rekvizīti: SIA EDUCATIO CONSONA, reģ. nr. 40003862527,
Penkules iela 91, Mārupe, Mārupes novads, LV-2067,
Konts: LV64UNLA0050008807978  

Pieteikšanās pa e-pastu līdz  16.augustam: info@baloditis.lv  nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, tālruņa numuru. Rēķina nepieciešamības gadījumā nosūtiet maksātāja rekvizītus 
(nosaukums vai vārds un uzvārds, reģ. nr. vai personas kodu pasta adrese, bankas konta nr.). Pa 
e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums Jūsu dalībai kursos. Dalībnieku skaits ierobežots. 

Dalībniekiem semināra nodarbībās jābūt ērtam tērpam un deju čībām vai sporta apaviem. 

Kontakttālrunis neskaidrību gadījumā: 29178848 (Stella), 2920 3488 (Aija)

       Lāčplēša iela 5, Jelgava LV-3002
       Reģ., nr. 40008022114
       SEB banka Konta nr. LV25UNLA0050012895969, kods UNLALV2X008


