
organizē apmācības programmu

Smadzeņu kognitīvās funkcionālās darbības
novērtēšana un apmācību programma bērniem

2017.gada 3.novembrī
Rīgas Domes NVO namā
plkst. 15.00
Rīgā, Ieriķu ielā 43a, 128. telpā

Programmas vadītāja: ''Psihoneirofizioloģijas un Bioregulācijas pētījumu centra"
vadošā speciāliste Dr. Med. Nelli Tolmača un viņas kolēģi.

Programmas mērķis: Šī programma ļaus psihologiem, balstoties uz nervu sistēmas
individuālām psihofizioloģiskām īpatnībām iemācīties:

- noteikt bērna gatavību skolai (6-7 gadi)
- izvērtēt iespējamos mācību grūtību un uzvedības traucējumus (8-10 un 12-14 gadi)

Par programmu: Programma ir licenzēta kā profesionālās pilnveides programma Izglītības
un Zinātnes ministrijā. Tā sastāv no vairākām nodarbībām 24 st. apjomā.
Programma paredzēta: nervu procesu funkcionēšanas līmeņa un to stabilitātes, kā arī
sensomotorās darbības izvērtēšanai. Rezultātā tiek noteikti smadzeņu funkciju agrīnie
traucējumi un to korekcijas iespējas bez zāļu pielietošanas pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem. Pieejamas dažādas metodes bērnu uzvedības reakciju izvērtēšanai.
Programma ļauj aprakstīt uzvedību gan pedagogam, gan psihologam izprotamos terminos:
bērna individuālās iezīmes, attīstību, izziņas procesus, smadzeņu kognitīvās funkcijas.
Tiks apgūtas prasmes noteikt:
- smadzeņu struktūru vecuma īpatnības
- noturība pret stresu un adaptācijas individuālās īpatnības
- nervu procesu ātrums vienkāršu un sarežģītu signālu gadījumos
- domāšanas procesu ātrums (veicot signālu diferenciāciju, izvēli un t.t.)
- uzmanība un tās noturība
- informācijas uztveres un tās apstrādes īpatnības
- reproducēšanas raksturs
Programma var tikt izmantota kā diagnostikas nolūkā, tā arī bērnu kognitīvo spēju
attīstīšanai. Dalībnieki saņems arī izdales materiālus.



Programmas mērķauditorija: Izglītības psihologi un psihologi, kuri strādā ar bērniem

Programmas gaitā: Pirmās ievada nodarbības laikā (3.novembrī) dalībnieki varēs
noklausīties centra speciālistu prezentāciju un piereģistrēties darbam mazākās grupās.
Grupu turpmākais darbības laiks un datumi tiks saskaņoti ar dalībniekiem ievada nodarbības
laikā. Turpmākās praktiskās nodarbības notiks Rīgas centrā. Darbs grupās būs krievu valodā;
pēc vajadzības tulkojums latviešu valodā.
Nodarbību laiks paredzēts gan pilnas dienas garumā (varēs izvēlēties kā darbdienas, tā arī
brīvdienas), gan vakaros. Atbilstoši tiks ņemtas vērā kā rīdzinieku, tā arī psihologu no
reģioniem vajadzības.

Programmas beigās jūs iegūsiet sertifikātu ar LPPA un ''Psihoneirofizioloģijas un
Bioregulācijas pētniecības centra" apliecinājumu.

Programmas dalībnieku skaits ir ierobežots.

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

Programmas dalības maksa:
LPPA biedriem par visu programmas kursu - 120 EUR
Pārējiem par visu programmas kursu - 150 EUR

Apmaksas veidi:
1.variants – līdz 1.11.2017 apmaksāt visu summu par programmu uzreiz
2.variants - līdz 1.11.2017 apmaksāt 60% no visas summas (LPPA biedriem – 72 eiro,
pārējiem – 90 eiro), un palikušo summu samaksāt programmas 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 programmā).

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