
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija

piedāvā piedalīties profesionālās pilnveides seminārā

„Psiholoģiskās konsultēšanas procesa vadlīnijas’’

2018.gada 01.decembrī Rīgā, Elizabetes ielā 45/47
plkst. 10.00 (ieeja arkā no Jeruzalemes ielas puses

zālē 2.stāvā)

Apmācības semināra vadītāja: Evelīna Mūze, Mg.Psych., klīniskā psiholoģe

Tēmas aktualitāte: Konsultēšana ir jebkuras profesionālās darbības jomas sastāvdaļa.
Tomēr psihologi to izprot un pielieto dažādi. Līdz ar „Psihologu likumu” stāšanos
spēkā psihologa konsultatīvai darbībai tiek izvirzītas noteiktas profesionālas prasības.

Semināra mērķis: Iepazīstināt ar psiholoģiskās konsultēšanas būtību, kā arī pēdējām
prasībām konsultēšanas prakses gadījuma sagatavošanā; analizēt raksturīgākās kļūdas
un iespējamās nepilnības konsultēšanas procesu atspoguļojošos dokumentos.

Semināra tēmas:
 Veiksmīgas psiholoģiskās konsultēšanas priekšnoteikumi
 Psiholoģiskās konsultēšanas posmi un nosacījumi
 Psiholoģiskās konsultēšanas mikroprasmes un to izmantošana dažādos

konsultēšanas posmos
 Konsultēšanas gadījuma analītiskā apraksta veidošana
 Konsultēšanas gadījuma apraksta struktūra un galvenās sadaļas
 Dokumenta “Sarunas ar klientu atšifrējums” sagatavošana

Tā kā semināra laikā paredzētas praktiskas nodarbības grupā dalībnieku skaits ir
ierobežots. Tiks analizēti dažu konsultēšanas gadījumu un sarunas ar klientu ierakstu
piemēri ar mērķi saprast izvirzītas prasības konsultēšanas gadījumiem. Pastāv iespēja
piedāvāt savus konsultēšanas gadījumu aprakstus (3-5 lp. apjomā), kā arī izvilkumu no
sarunas ar klientu, sazinoties ar semināra vadītāju ne vēlāk kā 5 dienas iepriekš (Tālr.
29559648). Gadījumu aprakstu un sarunas protokola analīze semināra laikā var notikt
neatklājot iesniedzēja vārdu, ja viņš/viņa tā vēlas (anonīmi).

Semināra apmeklējuma rezultātā dalībnieki saņems «Latvijas Profesionālo
Psihologu Asociācijas» un «Profesionālās pilnveides skolas klīniskā psiholoģijā»
apliecību par piedalīšanos profesionālās pilnveides seminārā atbilstoši 10 ak.
stundām.



Semināra darba laiks: 10.00 – 16.00 ar nelielu pusdienu pārtraukumu

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

Vietu skaits ir ierobežots!

Semināra maksa un apmaksas kārtība:
LPPA biedriem – 45.00 EUR; Pārējiem – 60.00 EUR.
Cenā ir iekļauta kafijas pauzes.
Tie, kas līdz 15.11. iemaksās 10.00 EUR no semināra pilnas maksas, nodrošinās sev
vietu seminārā. Neierašanās gadījumā jāinformē vismaz 5 dienas iepriekš. Pēc šī
termiņa priekšapmaksa netiks atgriezta.

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

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu:
IK "Profesionālā pilnveides skola klīniskā psiholoģijā "
Reģ.Nr. 40002161918
Brīvības iela 148-35, Rīga, LV-1012
A/S "Swedbank", HABALV22
Konta Nr. LV93HABA0551034711733
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt semināra dalībnieka vārdu un uzvārdu!

Ja maksājuma veikšanai Jums nepieciešams rēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus uz jau
minēto e-pasta adresi lppa@lppapsihologi.lv (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies seminārā,
bankas nosaukums un konta numurs).
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