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profesionālās pilnveides izglītības iestāde 
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organizē profesionālās pilnveides programmas semināru  

„ Hiperaktivitāte: problēmas un iespējamie risinājumi” 

 

2022.gada 19.martā  

plkst. 10.00-17.00                                                 
Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Semināra vadītāja: sertificēts psihologs konsultatīvā psiholoģijas jomā, grāmatas 

''Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem'' autore, Dr.paed., JVLMA Mūzikas 

skolotāju katedras  profesore Dace Medne  
 

Tēmas aktualitāte: Hiperaktivitāte ir viens no visizplatītākajiem neiromentālās 

attīstības traucējumiem. Saskaņā ar ASV Slimību kontroles un prevencijas centra 

datiem ASV 2016. gadā 6,1 % bērnu  diagnosticēts ADHD sindroms. 

Metaanalīzes pētījumā secināts, ka 7,2% bērnu diagnosticēts AHDS sindroms 

(Thomas et al. 2015). Hiperaktīvās uzvedības dēļ ir ierobežota šo bērnu veselīga 

attīstība kopumā, viņu attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Arī 

sasniegumi skolā neatbilst šo bērnu patiesām spējām. Tāpēc ir svarīgi zināt, 

kā hiperaktīviem bērniem varētu palīdzēt konstruēt citādus uzvedības modeļus, 

īpaši sākumskolas vecumā, kad veidojās primārās hiperaktivitātes pazīmes, 

kuras vēlāk kļūst arvien noturīgākas un grūtāk maināmas. 
 

Semināra mērķis: Sniegt uz pierādījumiem balstītu informāciju par 

hiperaktivitāti kā par biopsihosociālu fenomenu un iespējamajiem atbalsta 

sniegšanas veidiem, sekmējot semināra dalībnieku kompetenci īstenot 

hiperaktivitātes biopsihosociālās izpratnes pamatnostādnes profesionālajā un 

sabiedriskajā dzīvē. 



 

 

Semināra programma: 

Programma izstrādāta cilvēkcentrētas paradigmas ietvaros, izmantojot 

refleksīvās, kritiski komunikatīvās un 5 E didaktisko pieeju principus. Tomēr 

lielākā uzmanība tiks pievērsta metodēm, lai dalībnieki papildinātu savu 

hiperaktivitātes korekcijas metožu klāstu un turpmāk lietotu tās savā 

profesionālā darbā. 

1.  Tematiskais bloks.  

Tiks sniegts teorētisks ieskats par  hiperaktivitātes cēloņiem un traucējumu 

jomām. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktuālajiem fokusiem 

hiperaktivitātes cēloņu izpratnē; primārajām un sekundārajām pazīmēm, to 

savstarpējo saistību; hiperaktīvo bērnu uztveres, uzmanības, darbības un 

impulsivitātes, kustību – koordinācijas, emociju vadīšanas, pašizjūtas un 

attiecību specifiku, hiperaktivitātes pazīmēm, to diferenciāciju no citām 

uzvedības pazīmēm. Nobeigumā tiks piedāvāts praktisks uzdevums grupās ar 

gadījuma analīzi un refleksijas metode. 

2.  Tematiskais bloks.  

Semināra dalībnieki uzzinās par hiperaktīvas uzvedības korekcijas darba 

pamatprincipiem multidisciplinārās pieejas ietvarā, ikdienas pedagoģiskā 

atbalsta veidiem (tai skaitā uzticībā balstītu attiecību veidošanas 

pamatprincipiem) un hiperaktivitātes korekcijas metodēm, kas grupētas 

atbilstīgi traucējumu jomām.  Šis bloks tiek balstīts uz praktiskiem 

vingrinājumiem, kuru mērķis ir veicināt semināra dalībnieku prasmes izmantot 

piedāvātās korekcijas metodes savā profesionālajā darbībā. 
 

Dalībniekiem tiks izsūtīta prezentācija. 

 

Semināra mērķauditorija: psihologi, sociālie darbinieki, pedagogi, psiholoģijas, 

pedagoģijas un sociālā darba pēdējo kursu studenti. 

 

Stundas par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai. 

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 8 ak. stundu apjomā. 

 

 

 



 

Semināra darba kārtība: 

9.45 - 10.00 – dalībnieku pieslēgšanās un reģistrācija 
10.00 - 13.00 - seminārs 
13.00 - 14.00 - pārtraukums 
14.00 - 17.00 - seminārs 
 

Semināra dalības maksa:  

LPPA biedriem –28.00 eiro, pārējiem – 38.00 eiro 

 

Lai pieteiktos semināram, lūdzam:  

1) Aizpildīt pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to 

elektroniski uz e-pasta adresi: lppa@lppapsihologi.lv 

2) Sagaidiet atbildi no LPPA, ka esat pieteikts/-a. Ja nesaņemat atbildi no LPPA, 

tad Jūsu reģistrācijas anketa nav saņemta. Šādā gadījumā, lūdzu, atkārtoti 

nosūtiet reģistrācijas anketu. 

3) Veiciet semināra dalības maksu uz norādīto bankas kontu līdz 14.martam. 

Tiem, kas apmaksās savu dalību seminārā, divas dienas pirms semināra, tiks 

izsūtīta instrukcija kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas 

anketā e-pastu. 

 

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu: 

Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija  

Reģ.Nr. 40008008163 

Citadeles Banka,  

Konta Nr. LV30PARX 0008968550001 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu. 

 

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus 

uz e-pasta adresi lppa@lppapsihologi.lv (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies 

seminārā).  

 
Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv 
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