organizē apmācības programmu

„Nervu sistēmas perinatālās formas traucējumi
smadzeņu attīstībā”
2019.gada 7.aprīlī
Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā
plkst. 11.00
Programmas vadītāja: ''Psihoneirofizioloģijas un Bioregulācijas pētījumu centra" vadošā
speciāliste Dr. Med. Nelli Tolmača un viņas kolēģi.
Par programmu: Izvēlētās nodaļas (18 stundas) no licencētās programmas «Bērnu un
jauniešu domāšanas attīstīšana» (75 stundas). Licence Nr.P-6637, spēkā no 2012.g. - bez
termiņa.
Ja semināra dalībnieki vēlēsies padziļināt un izvērst programmas apjomu, par to ir iespējams
vienoties ar ''Psihoneirofizioloģijas un Bioregulācijas pētījumu centra" speciālistiem.
Programmas aktualitāte: visās ES valstīs palielinās to bērnu skaits, kuri:
 nav gatavi apmācībai 1 klasē
 nav spējīgi pilnā mērā apgūt strauji pieaugošās informācijas apjomu skolā, īpaši 2, 5,
7 klasēs
 izjūt grūtības adaptēties un socializēties skolas vidē
 uzrāda zemas darba spējas
Perinatālās formas traucējumi smadzeņu attīstībā var izpausties:
 minimālā smadzeņu disfunkcija;
 asinsvadu veģetatīvā distonija;
 hiperdinamiskais sindroms;
 uzvedības agresīvais stils;
 atpalikšana attīstībā;
 personības patoraksturoloģiskā formēšanās
Mērķis: sniegt informāciju par nervu sistēmas perinatālās formas traucējumu smadzeņu
attīstībā ietekmi pirmsskolas un skolas vecuma bērniem
Programmas saturs: tiks piedāvātas 3 programmas 6 st. apjomā katra:
 hiperdinamiskais sindroms; atpalikšana attīstībā (Programmas vadītāja – Nelli
Tolmača);

 minimālā smadzeņu disfunkcija; asinsvadu veģetatīvā distonija (Programmas
vadītājs – Konstantīns Pudovskis);
 uzvedības agresīvais stils; personības patoraksturoloģiskā formēšanās,
un to izpēte (Programmas vadītājs Guntis Kalnietis)
Tiks apskatītas šādas tēmas:
 cilvēka smadzeņu hierarhiska uzbūve un ar to saistītie smadzeņu attīstības traucējumi
 astēnija, atmiņa, uzmanība un domāšanas grūtības bērna vecumā, kā arī disartrija,
disgrāfija, disleksija;
 uzbudināmība, trauksme, paaugstināts aktivitātes līmenis: rakstura iezīmes, smadzeņu
funkcionēšanas īpatnības, ģimenē pieļautās kļūdas bērna audzināšanā
Programmas mērķauditorija: Izglītības psihologi un psihologi, kuri strādā ar bērniem
Programmas gaitā: Pirmās nodarbības laikā būs iespējams vienoties par turpmāko
nodarbību laiku ar pārējiem programmu pasniedzējiem.
Darbs 2 grupās būs krievu valodā, trešā grupā – latviešu valodā; pēc vajadzības tulkojums
latviešu valodā.
Programmas beigās jūs iegūsiet sertifikātu par 18 stundām (24 ak.st.) ar LPPA un
''Psihoneirofizioloģijas un Bioregulācijas pētniecības centra" apliecinājumu.
Programmas dalībnieku skaits ir ierobežots.
Programmas dalības maksa:
LPPA biedriem par visu programmas kursu – 90.00 EUR
Pārējiem par visu programmas kursu – 120.00 EUR
Tiem, kas ir apmeklējuši pirmo semināru neirofizioloģijā 2017.gada rudenī pienākās atlaide.
Tātad LPPA biedriem - 80.00 EUR, pārejiem – 108.00 EUR.
Apmaksas veidi:
1.variants – līdz 03.04.2019. apmaksāt visu summu par programmu uzreiz
2.variants - līdz 03.04.2019. apmaksāt 50% no visas summas, un palikušo summu samaksāt
programmas gaitā.
Pieteikšanās programmai: Lai pieteiktos dalībai programmā, 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 programmā).
Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv

