
 

            

 

 

organizē apmācības kursu 

 

Mākslas terapijas 

Merilendas universitātes (ASV) PD modelis 
 

 
2017.gada 25.novembrī                                                      
Ojāra Vācieša  
plkst. 10.00-13.00                                                                     
memoriālā muzeja telpās 
                                                                                                        
Rīgā, O. Vācieša ielā 19  
                                                                                                                       
                   
Kursa vadītāja: Dr. habil.psych., Dr.oec. Māra Vidnere  

Kursa mērķis: Iepazīstināt ar mākslas terapijas Merilendas universitātes PD 

modeli, izmantojot speciālas projektīvās ekspresiju metodikas, kuras ir 

pielietojamas arī diagnostiskā nolūkā  

Kursa laikā: 

- tiks prezentēts teorētiskais materiāls 

- būs iespēja kreatīvi izpausties un darboties, kā arī tiks analizēta dalībnieku 

radošā produkcija personības attīstības un psihodinamikas kontekstā 

- tiks piedāvāti zīmuļi, krītiņi, papīrs, kā arī variet ņemt līdzi savus 

instrumentus 

Kursa saturs:  

Nodarbība 1. Sevis prezentācija grupā, vērsta uz diagnostiskās tipoloģijas 

noteikšanu atbilstoši K.G.Junga personības tipu klasifikācijai. Junga individuālās 

tipoloģijas metožu izmantošana 

Ģimenes kinētiskais zīmējums (Kinetic Family Drawing)R.Bernss, S. Kaufman. 

Analizējot zīmējumu parametrus tiks diferencēti četri klīniski nozīmīgi līmeņi          
 



Nodarbība 2. Personības brieduma un spēju izmantot savu pieredzi, panākumus, 

kā arī gatavību darbībai noteikšana. Diagnostiska metode ‘’Ābolu vācējs’’ M. 

Betenska (Mala Betensky, Aina O. Nucho) 

Nodarbība 3. Simbolu un metaforu izmantošana personības garīgās izaugsmes 

veicināšanai. Kreatīvā tehnika ‘’Brīvais plūdums’’ (Free Flow) 

Haikas rakstīšana. Simbolu un metaforu izpratne, atpazīšana un apzināšanās. 

 

Nodarbība 4. Profesionālās identitātes noteikšana. Uzdevums „Kolāža”. Mandala 

kā personības veseluma atspoguļojums (Susanne Fincher, Callog).                                                         

 

Nodarbība 5. Patstāvīgi individuāli veikto mājas darbu prezentācija un analīze 

grupā. Padziļināts skatījums uz simbolu izmantošanu savā radošā produkcijā un 

to nozīmes apzināšanās savā personīgajā pieredzē. 

Paredzamais rezultāts: Mākslas terapijas Merilendas universitātes PD modeļa 

apgūšana 

 
Kursa gaita: Sestdienās - 25.11., 02.12., 09.12., 16.12. no plkst. 10.00. līdz 13.00. 

Piektās - pēdējās nodarbības laiks pēc vienošanās ar grupu. 

Kursa apjoms: 16. ak.st. – 4 nodarbības pa 4.ak.st. katra; 16. ak.st. – patstāvīgs darbs 

ārpus nodarbību laika, iekļaujot noslēguma nodarbību ar radošās produkcijas 

izvērtējumu 

Programmas beigās jūs iegūsiet sertifikātu par „Mākslas terapijas Merilendas 

universitātes PD modeļa”” apgūšanu 32 ak. st. apjomā 

Programmas dalībnieku skaits ir ierobežots. 

Pieteikšanās kursam: Lai pieteiktos dalībai kursā, lūdzam aizpildīt pielikumā 

pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski uz e-pasta adresi: 

lppa@lppapsihologi.lv   

Kursa dalības maksa:   

LPPA biedriem par visu kursu - 120 EUR 

Pārējiem  par visu kursu - 150 EUR 

 

Apmaksas veidi: 

1.variants – līdz 24.11.2017 apmaksāt visu summu par kursu uzreiz 

mailto:lppa@lppapsihologi.lv


2.variants - līdz 24.11.2017 apmaksāt 60% no visas summas (LPPA biedriem – 

72 eiro, pārējiem – 90 eiro), un palikušo summu samaksāt kursa gaitā. 

 
 

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 

kursā).  

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