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Norisināsies bezmaksas tiešsaistes seminārs par bērnu sportiskā talanta attīstību
28. maijā norisināsies tiešsaistes seminārs “TALANTS. Kā to atrast un attīstīt?”, kurā
aicināti piedalīties gan dažādu sporta veidu treneri, gan mazo sportistu vecāki. Pirmajā
šāda veida seminārā Latvijā vietējie un ārvalstu sporta nozares profesionāļi stāstīs par
to, kā pamanīt talantu jaunajos sportistos. Seminārā tiks sniegti padomi treneriem un
bērnu vecākiem par to, kā veiksmīgi bērna talantu attīstīt un pilnveidot, lai veicinātu
sportista profesionālo izaugsmi jau no bērnības. Semināru organizē programma “Atrodi
savu sporta veidu” sadarbībā ar “Maxima Latvija”.
Tiešsaistes seminārā katrs profesionālais treneris pastāstīs par savu pieredzi konkrētajā
sporta veidā, daloties ar to, kādas bērnu prasmju attīstīšanas un motivācijas metodes viņi
pielieto darba ikdienā. Tā kā katra bērna izaugsmes panākumu atslēga ir veiksmīga sadarbība
starp treneri un vecākiem, seminārā informācija būs ļoti noderīga abām pusēm. Papildu
dažādu sporta veidu treneriem, pasākumā piedalīsies arī divi speciālisti – fizioterapeits un
sporta ārsts, ar kuru palīdzību vecāki un treneri var labāk un vairāk izprast bērna vajadzības
un attīstības īpatnības sportā.
“Latvijā šis būs unikāls seminārs, jo pirmo reizi tiek pulcēts tik liels skaits treneru, kuru sportisti
ir veiksmīgi sevi parādījuši profesionālā līmenī. Šī semināra galvenais mērķis ir sniegt
treneriem un vecākiem informāciju, kas viņiem palīdzētu atrast sporta veidu, kurā bērns būs
laimīgs! No savas pieredzes zinu, ka tieši aizrautība un vēlme būt labākajam palīdz sportistam
pilnveidoties, tāpēc svarīgi, lai izvēlētais sporta veids ir bērnam aizraujošs un viņš to patiesi
izbauda,” stāsta viens no semināra dalībniekiem Jānis Sprukts, bijušais Latvijas hokeja izlases
kapteinis.
Seminārā piedalīsies bijušais Latvijas hokeja izlases kapteinis Jānis Sprukts, Eiropas un
Latvijas labākais vieglatlētikas treneris Andis Austrups, Latvijas futbola izlases galvenais
treneris Dainis Kazakevičs, sporta ārsts ASV Kārlis Ullis*, karatē kluba VITUS treneris Vitālijs
Mišins, Latvijas volejbola izlases galvenā trenere Inguna Minusa, HS Rīga bērnu un jauniešu
hokeja treneris Gints Bisenieks, fizioterapeits Raivis Hibšmanis, HK Celtnieks Rīga jauniešu
handbola treneris Rihards Leja, basketbola treneris Austrālijā Andrej Lemanis*.
Treneriem, kas vēlas iesaistīties seminārā un uzdot sev interesējošus jautājumus,
reģistrēšanās tiešsaistes semināram ir obligāta. Reģistrēšanās šeit: bernurepublika.lv.
Vecākiem un nereģistrētajiem treneriem būs iespēja sekot līdzi semināra tiešraidei un uzdot
jautājumus organizācijas Bērnu republika Facebook kontā.
*Sarunas notiks angļu valodā. Pēc tiešraides būs pieejams sarunas ieraksts ar tulkojumu latviešu
valodā.
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