Bērnu tiesību aizsardzība

Bērnu tiesību aizsardzība izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem.

22.08.2019 22.augustā

Mācību datums: 22.08.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie

Cena: 30.25 €

darbinieki

8 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mācību programma ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK
noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā,
šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas,
kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā,
un šo zināšanu saturu.
Mērķa auditorija: izglītības iestāžu pedagogi un tehniskie darbinieki.
Tēmas:

Saskarsmes veidošana ar bērnu.
- Saskarsmes pamati:
●

saskarsmes veidi;

●

saskarsmes funkcijas;

●

saskarsmē notiekošie procesi;

●

saskarsmes vide;

●

saskarsmes barjeras.

- Saskarsme ar dažādu vecumposmu bērniem:

●

pirmsskolas vecuma bērni;

●

jaunākā skolas vecuma bērni;

●

pusaudži.

- Saskarsme ar dažādu mērķgrupu bērniem:
●

bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem;

●

bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem;

●

bērniem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ;

●

bērniem, kuriem ir redzes, dzirdes vai kustību traucējumi

Izglītības programmas pasniedzēja: Ilona Skuja, Dr. psych.
Izglītības programmas dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Nodarbību sākums: no plkst. 9.30.
Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
Dalības maksa: EUR 25.00 + PVN (Kopā EUR 30.25).

Dalības maksā iekļautas pusdienas un mācību materiāli.

Apmaksu var veikt pēc pirmā mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti:
SEB bankas norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina
numuru.
Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:
●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

