organizē pirmo semināru
no profesionālās pilnveides programmas

„ Bērnu uzvedības un emocionālo stāvokļu
izvērtējums un to varbūtējie cēloņi’’
2019.gada 30.novembrī
Tehniskās Universitātes telpās
plkst. 10.00-16.40
Rīgā, Kronvalda bulv.1
225. aud. (2 stāvā)
Semināra vadītāja: Sertificēts psihologs un psihologs-pārraugs klīniskā un
veselības psiholoģijas jomā, sertifikācijas komisijas locekle klīniskā un veselības
psiholoģijas jomā, Mg. Psych., Dr. Psych. Ilona Skuja

Tēmas aktualitāte: Psihologa pakalpojumi tiek izmantoti brīžos, kad bērnam
tiek vēroti kādi psihoemocionālie vai uzvedības traucējumi. Lai psihologs spētu
efektīvi sniegt palīdzību, vispirms jācenšas identificēt attiecīgo traucējumu
varbūtējos cēloņus (organiskas un/vai sociālas izcelsmes). Būtiski aktualizēt ideju
par primāriem, sekundārajiem un turpmākajiem traucējumiem.
Semināra tēmas: Tēmas ietvaros plānots aplūkot organisku un funkcionālu
traucējumu jēdzienus, kā arī to izvērtēšanas kritērijus, dažādu metožu
mērķtiecīgu pielietošanu un interpretāciju.

Šī kursa ietvaros akcents tiks likts uz psihopatoloģijas atpazīšanu (depresija,
paškaitējoša uzvedība, suicidālu risku izvērtēšana, autiskā spektra traucējumi,
UDHS simptomātika, pazeminātas intelektuālās spējas, izteikti disharmoniska
intelektuālo spēju attīstība, obsesīvi kompulsīvie traucējumi, disharmoniskas
personības veidošanās iezīmes u.c.).

Seminārā plānots aplūkot arī saskarsmi ar bērnu dažādās vecuma grupās un vērst
uzmanību uz tiem faktoriem, kas varētu negatīvā veidā ietekmēt bērna attīstību
un, iespējams, arī uzvedību.

Semināra uzdevumi: Padziļināt zināšanu apjomu bērnu attīstības psiholoģijas
un psihopatoloģijas atpazīšanas jomā, nodrošināt izglītojamajiem iepriekš apgūto
teorētisko zināšanu integrēšanu praktiskajā ikdienas psihologa darbā
Semināra mācību metodes: Lekcijas, prezentācijas, diskusijas, gadījumu un
labās prakses piemēru analīze.

Semināra mērķauditorija: psihologiem ar pilnu izglītību, kā arī pēdējo kursu
psiholoģijas studiju studentiem
Šīs seminārs ir pirmā daļā no profesionālās pilnveides programmas 16 ak. st.
apjomā. Stundas jau par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai.
Nav obligāti jāapmeklē programmas otrā daļa.
Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 8 ak. stundu apjomā.

Semināra darba kārtība:
9.45 -10.00 – dalībnieku reģistrācija
10.00 – 13.00 – seminārs
13.00 – 13.40 – pusdienu pārtraukums
13.40 – 16.40 – seminārs

Semināra dalības maksa:
LPPA biedriem – 58.00 eiro, pārējiem – 72.00 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

