Skolu darbiniekiem

Bezmaksas tiešsaistes mācības. Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas.

23.07.2020 23.jūlijā

Mācību datums: 23.07.2020

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot platformu ZOOM

Mērķa auditorija: sociālo zinību skolotāji, klases
audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā
ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri

Bezmaksas A līmeņa 6 stundu mācību programma pedagogiem
Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, korekcijas iespējas
sadarbībā ar "Net-Safe Latvia" Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru
Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu Ģenerāldirektorāta programmas projekts (līguma nr.
INEA/CEF/ICT/A2018/1621102)
Mērķa auditorija: sociālo zinību skolotāji, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar ģimenēm

un bērniem, bibliotekāri.
Mācību tēmas:

●

Kas ir virtuālās atkarības?

●

Kā atšķirt virtuālās vides lietotāju no atkarīgā?

●

Būtiskākie atkarību veidošanās mehānismi.

●

“Atkarīgo” skolēnu psiholoģiskais profils.

●

Virtuālo atkarību korekcijas iespējas.

●

Situāciju analīze.

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Norises laiks: 10.00 - 13.00.
Programmas pasniedzēja: Dace Bērziņa, Mag. psych., pedagogs. Ir strādājusi kā lektore RPIVA, Starptautiskajā

Praktiskās Psiholoģijas augstskolā, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā "Attīstība", kā psihologs
skolā un pirmsskolā. Tālākizglītības kursus pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kā ari citām
mērķauditorijām ir vadījusi un dažādas apmācības programmas izstrādājusi kopš 1993.gada.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu
norādīto e-pasta adresi.

Piedalīšanās mācībās tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās (ja pieteikšanās poga nestrādā, lūdzu
zvanīt mums):
●

aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu

●

Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību
apmeklējumu un sagatavot apliecību

●

pieslēgšanās tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma

●

UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt

uzaicinājumu.
Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom
Client for Meetings): https://zoom.us/download

---------------------------------------------------------------------Ir iespējams organizēt mācības tiešsaistē Jūsu izglītības iestādes darbiniekiem (dalībnieku skaits grupā – ne
mazāk, kā 25 dalībnieki) lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību mācību centru: rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
Dal?ties
vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

