Eiropas Sporta nedēļa
#BeActive Izcilības balva 2018

#BeActive Izglītības izcilības balva 2018 (#BeActive
Education Award 2018) ir viena no trim #BeActive
Izcilības Balvu kategorijām, kas izveidota Eiropas
Sporta nedēļas 2018 ietvaros.
Izcilības balvas mērķis ir izcelt trīs izglītības
iestādes – skolas vai bērnudārzus – no visas
Eiropas, kā labu piemēru, kas veicina un atbalsta
bērnu ﬁzisko aktivitāti, palīdz bērniem jau
agrā vecumā novērtēt ﬁziskās aktivitātes
pozitīvo nozīmi veselīga dzīvesveida attīstībā
arī vēlākos dzīves gados, izveidojot aktīvu
izglītojošu vidi papildus ﬁziskajām
aktivitātēm, kas ir iekļautas skolu
programmās, lai iedrošinātu bērnus un
jauniešus būt aktīviem.

#BEACTIVE IZGLĪTĪBAS IZCILĪBAS BALVA 2018
#BEACTIVE IZGLĪTĪBAS IZCILĪBAS BALVA 2017

Latvijas rezultāti #BeActive Izglītības
izcilības balvas konkursā

Latvijas pārstāvji – Jelgavas 4. vidusskola – iekļuva
Eiropas Komisijas izcilības balvas #BeActive Awards
2016 ﬁnālistu vidū un piedalījās Balvas pasniegšanas
ceremonijā Briselē. Uzvarai pietrūka pavisam nedaudz.

Kritēriji #BeActive Izglītības izcilības balvai

Jums jābūt gataviem atspoguļot, jūsu izglītības iestādes
iniciatīvas un paveiktais, lai popularizētu sportošanu un ﬁziski
aktīva dzīvesveida nozīmi. Tāpat jāņem vērā arī šādi kritēriji:
radošums, ietekme, sasniedzamība, izmaksu efektivitāte, ilgtspēja
un atkārtojamība.
Tas nozīmē, ka tiem, kuri vēlas pieteikties, ir jābūt spējīgiem
parādīt konkrētus rezultātus:

> Radošums – vai esat ieviesuši jaunu metodi vai arī papildinājuši
jau esošās tradicionālās metodes? Vai tā bija kā atbilde uz kādu
radušos situāciju/problēmu jūsu izglītības iestādē?
> Ietekme – vai īstenotajās aktivitātes varēja iesaistīties dažāda
vecuma, kultūras un ﬁtnesa līmeņa cilvēki? Vai tika iesaistītas arī
ģimenes? Kā ir izmainījusies viņu attieksme, vai rezultātā ir uzlabojies
dzīvesveids?
> Sasniedzamība – cik daudz bērnu izdevās iesaistīt jūsu aktivitātēs? Cik
daudz skolotāju iesaistījās aktivitāšu rīkošanā?

> Izmaksu efektivitāte – vai izmaksas, kas bija nepieciešamas aktivitāšu

Izvirzi savu izglītības iestādi izcilības balvai!

Sport

īstenošanai bija samērīgas? Kas nodrošināja ﬁnansiālo atbalstu – izglītības
iestāde vai cits avots (piemēram, uzņēmējdarbības sektors, reģionālas/
nacionālas ﬁnanšu atbalsta programmas)?
> Ilgtspējība – vai jūsu aktivitātes vai iniciatīvas var tik attīstītas ilgtermiņā,
lai iedrošinātu skolēnus būt ﬁziski aktīviem un nodarboties ar sportu?

> Atkārtojamība – vai īstenotās aktivitātes būtu iespējams salīdzinoši viegli
ieviest arī citās izglītības iestādēs jūsu valstī vai arī citās Eiropas valstīs? Vai
viņi, visticamāk, ka sasniegs tādus pašus rezultātus?

Kas ir jādara

Lai pieteiktu savu skolu vai bērnudārzu #BeActive balvai, jāaizpilda un
jānosūta īsa pieteikšanās forma angļu valodā (pielikumā). Savā pieteikumā
pārliecinieties, ka ir minēts, kā sasniegti iepriekš minētie kritēriji.
Vērtēšanas komisija ņems to vērā.
Pielikumā jāpievieno četras fotogrāﬁjas (augstas izšķirtspējas) no minētajām
aktivitātēm.
Cīņai par Balvu no Latvijas tiks izvirzīti viens vai divi pieteikumi, kas
pretendēs uz vietu lielajā ﬁnālā.

Balvas

Eiropas Komisijas izvēlētie trīs ﬁnālisti katrs saņems sertiﬁkātu un
atmaksātu braucienu divām personām uz Izcilības balvas apbalvošanas
ceremoniju Soﬁjā, Bulgārijā. #BeActive Izglītības izcilības balvas
uzvarētājs papildus saņems balvā 5000 EUR, trofeju un profesionāli
izveidotu videoklipu, kurš palīdzētu popularizēt izglītības iestādes aktivitātes. Trīs ﬁnālisti tiks paziņoti līdz 2018. gada septembra beigām.

Vairāk informācijas par Eiropas Sporta nedēļu Latvijā: www.beactivelatvia.lv

Ja tavuprāt, tava izglītības iestāde var būt iedvesmojošs piemērs citiem,
sagatavo un nosūti savu pieteikumu Latvijas Sporta federāciju padomei līdz
2017. gada 20. jūlijam!

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiks trešo gadu, tā norisināsies
no 23. līdz 30. septembrim un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus
un aicināt būt ﬁziski aktīvākiem.

Tālrunis papildus informācijai: +371 26880894. E-pasta adrese pieteikumam –
ilva.ciemite@lsfp.lv.

Nedēļas atklāšana notiks 22. un 23. septembrī Rīgas centrā ar vērienīgām
sportiskajām aktivitātēm – Pasaules čempionāts ielu vingrošanā spēka
kategorijā, tautas un profesionāļu klasēs.

