
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija
piedāvā piedalīties apmācības seminārā

„Projektīvā metode „Nepabeigtie teikumi’’ un to interpretēšana’’

Norises vieta: Elizabetes iela 45/47 ( ieeja arkā no Jeruzālemes ielas puses, zāle II stāvā)

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

Semināra darba laiks: 18.martā, plkst. 10.00 - 17.00 (pusdienas 13.00-14.00)

Semināra mērķis: Iepazīstināt ar verbālā projektīvā testa „Nepabeigtie teikumi” datu
apstrādes un interpretācijas iespējām un pielietot iegūtās zināšanas par šo testu semināra
praktiskā daļā.

I. Teorētiskā daļa un tās saturs:
1. Projektīvās metodes un to klasifikācija.
2. Asociatīvie testi un to vēsture.
3. „Nepabeigtie teikumi” un to varianti.
4. Testēšanas procedūras un instrukcija.
5. Iegūtie dati un to kvantitatīvās apstrādes iespējas.
6. Iegūtie dati un to kvalitatīvā analīze.
7. Iegūto datu atspoguļošana un izmantošana psihologa atzinumā.

Katrs dalībnieks saņems šīs prezentācijas materiālus.

II. Praktiskā daļa.
Semināra dalībniekiem ir jāierodas ar „Nepabeigto teikumu” testa datiem un anamnēzes vai

dzīves vēstures datiem par konkrēto gadījumu. Ja tiks ievākti papildu dati ar kādu citu metodi,
vēlams arī standartizētu, pastāv iespēja veikt pilnīgāku gadījuma analīzi.

Praktiskās nodarbības laikā sākotnēji darbs notiks mazās grupās. Otrā posmā paredzēta
atsevišķu gadījumu prezentācija lielā grupā.

Pēc šeit aprakstīto uzdevumu izpildes katrs dalībnieks saņems sertifikātu, kas apliecinās
piedalīšanos apmācības seminārā par verbālo projektīvo metodi „Nepabeigtie teikumi” un to
pielietošanu 12 ak. stundu apjomā (iekļauts arī datu ievākšanas un apstrādes laiks).

Semināra maksa un apmaksas kārtība:
LPPA biedriem – 55.00 eiro; Pārējiem – 72.00 eiro.

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!

Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots dalība tiks reģistrēta, dalībniekiem
iemaksājot avansu 20 eiro vai pilnu maksu līdz 10.03.2017. Neierašanās gadījumā
avanss netiks atmaksāts.

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).

mailto:lppa@lppapsihologi.lv

