LR IzM Pieaugušo
profesionālās pilnveides izglītības iestāde
“Psiholoģijas meistardarbnīca”
Reģ. Nr. 3360802272

organizē semināru no profesionālās pilnveides programmas

„ Mācību iestādes organizācijas kultūra un tās izpausmes darbinieku (tai
skaitā skolu psihologu) savstarpējās attiecībās’’

2020.gada 1.februārī
plkst. 10.00-15.30

Tehniskās Universitātes telpās
Rīgā, Kronvalda bulv.1
225. aud. (2 stāvā)

Semināra vadītājas: Mg. Psych. Sandra Gudzuka, RTU Humanitārā institūta
praktiskais docents; ar lielu pieredzi darba un organizācijas psiholoģijas jomā
Mg. Psych. Tatjana Koreņeva, skolu psihologs ar lielu pieredzi izglītības un skolu
psiholoģijas jomā
Semināra mērķis: Veicināt psihologu izpratni par skolas organizatorisko kultūru
paplašināt dalībnieku redzējumu par psihologa profesionālo darbību skolā.
Semināra aktualitāte: Izglītības psihologiem pirmo reizi tiek piedāvāts
paraudzīties uz savu darbību un lomu izglītības iestādē, balstoties uz
organizācijas funkcionēšanas specifiku.
Semināra saturs:
 Kas ir organizācijas kultūras indikatori; pazīmes; dimensijas?
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M. K. De Frīza (M. K.deVries) viedoklis par neirotiskām organizācijām.





Kā skolas kultūra ietekmē psihologa darbu?
Kas ir organizācijas kultūras indikatori; pazīmes; dimensijas?
Kādi ir kultūras diagnostikas paņēmieni?
Kā izpratne par kultūru var veicināt psihologa profesionālās darbības
efektivitāti?
 Kāds ir psihologa tēls, un kādi ir priekšstati par skolas psihologu darbību?
 Kā veidojas psihologa attiecības ar administrāciju; skolotājiem; skolēnu
vecākiem, skolēniem?
 Kādas ir korporatīvās ētikas un konfidencialitātes principu īpatnības skolā?
Runāsim par to:

Ar kādu dzīvnieku asociējas skola, kurā Tu strādā? Ko sagaida vadība un skolotāji
no psihologa, un ko viņš doma par to? Vai psihologs skolā jūtas kā vientuļa sala?
Kā veidojas psihologa attiecības ar skolas vadību, skolotājiem, skolēnu vecākiem,
skolēniem?
Semināra mācību metodes:
 Teorijas izklāsts “vieglajā valodā”
 Domu un pieredzes apmaiņa
 Darbs grupās
Semināra mērķauditorija: psihologiem, strādājošiem skolu un izglītības
psiholoģijas jomā, kā arī darba un organizācijas psiholoģijas jomas psihologiem
Šīs seminārs ir daļā no profesionālās pilnveides programmas 6 ak. st. apjomā.
Stundas par šī semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai.
Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 6 ak. stundu apjomā.
Semināra darba kārtība:
9.45 -10.00 – dalībnieku reģistrācija
10.00 – 12.15 – seminārs
12.15 – 13.15 – pusdienu pārtraukums
13.15 – 15.30 – seminārs
Semināra dalības maksa:
LPPA biedriem – 25.00 eiro, pārējiem – 36.00 eiro

Pieteikšanās semināram: Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzam aizpildīt
pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski
uz e-pasta adresi: lppa@lppapsihologi.lv
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

