
aicina piedalīties seminārā

''Ētikas un profesionālās kompetences problēmas
Psihologu likuma kontekstā''

2019. gada 9.martā Tehniskās Universitātes telpās
plkst. 11.00 Kronvalda b.1., aud. 225 (2 stāvā), Rīgā

Semināra aktualitāte: pēc Psihologu likuma stāšanās spēkā psihologu
kompetences robežas piesaista īpašu sabiedrības uzmanību. Par to liecina lielais
sūdzību skaits un iesniegumi ar jautājumiem par psihologu rīcības atbilstību
profesionālām kompetencēm un valstī pastāvošam regulējumam. Seminārā jums
būs iespēja iepazīties ar ētikas jautājumu risināšanu arī Eiropas kontekstā.

Semināra mērķis: vērst uzmanību un veicināt to situāciju apzināšanos psihologu
praksē, kurās biežāk notiek profesionālās kompetences pārsniegšana un citi
ētikas pārkāpumi

Seminara dienas kārtība:
11.00 – 11.15 Psihologu Sertifikācijas padomes locekle Evelīna Mūze

„Sūdzību izskatīšana profesionālās kompetences jautājumos
Sertifikācijas padomes darbā.”

11.15 - 12.45 Psihologu Ētikas komisijas locekle Irina Simoņenkova
„Psihologu Ētikas komisija un ētikas jautājumi psihologa praksē.”

12.45 - 13.00 Pārtraukums

13.00 – 14.30 Psihologu Ētikas komisijas locekle Irina Simoņenkova
„Psihologu Ētikas komisija un ētikas jautājumi psihologa praksē.”

14.30 - 14.40 Pārtraukums

14.40 – 15.00 Psihologu Ētikas komisijas locekle Inga Jurševska
„Ievads par profesionālās pilnveides programmu ētikā “Ētikās
dilemmas - izaicinājumi psihologa darbā?””

15.00 – 15.15 Jautājumi un diskusija

Semināra dalībnieki iegūs apliecību 8 ak. st. apjomā.



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

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

Semināra dalības maksa:
LPPA un LPAF biedriem – 20.00 EUR
Pārējiem – 30.00 EUR.

Ja neesiet LPPA biedrs, bet piederiet pie kādas no LPAF asociācijām, reģistrējoties
lūdzam norādīt savas biedrības pilnu nosaukumu*

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 semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu
un semināra nosaukumu.

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus
uz jau minēto e-pasta adresi (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies seminārā).

* Latvijas Psihologu asociāciju federācija (LPAF):
Latvijas Profesionālo psihologu asociācija
Latvijas Psihologu un psihoterapeitu asociācija
Baltijas Psihologu asociācija
Psiholoģiskās Kapacitātes Biedrība
Krīzes un Traumu Psiholoģijas Biedrība
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