Sociālajiem darbiniekiem

Darbs ar agresīviem, manipulatīviem klientiem. Agresijas izpausmes dažādu personības

29.11.2019 traucējumu kontekstā. 29.novembrī
Mācību datums: 29.11.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga
Cena: 50.82 €

Mācību mērķis un uzdevumi:

●

Padziļināt izpratni par agresiju, tās nozīmi cilvēka fiziskajā un psihiskajā funkcionēšanā.

●

Padziļināt izpratni par agresijas izpausmēm un intensitāti dažādos personības psihes funkcionēšanas līmeņos (nosacīta
psihiska norma, personības traucējumu līmenis, psihotisks līmenis).

●

Padziļināt izpratni par personu, kas realizē agresīvu uzvedību psihopatoloģiju, personības traucējumu veidiem(pasīviagresīva personība, emocionāli labila-impulsīva personība, robežstāvokļa personība, narcistiska un agresīvi narcistiska
personība, psihopātija).

●

Padziļināt izpratni par agresīvas uzvedības mērķiem, motīviem, konkrētām izpausmēm profesionālajā saskarsmē.

●

Veicināt profesionālā kontakta prasmes saskarsmē ar agresīvām personām.

●

Veicināt izpratni par paralēlajiem procesiem profesionālajā saskarsmē ar agresīvām personām.

Tēmas:

●

Agresija, tās nozīme cilvēka psihiskajā un fiziskajā funkcionēšanā, agresijas izpausmju saistība ar personības psihes

funkcionēšanas līmeni.
●

Ieskats būtiskākajos personības traucējumos, kuri saistīti ar intensīvām agresīvas uzvedības izpausmēm: pasīvi agresīva

personība, emocionāli labila-impulsīva personība, robežstāvokļa personība, narcistiska un agresīvi narcistiska personība,
antisociāla personība.
●

Agresīvas uzvedības mērķi, motīvi, izpausmes profesionālajā saskarsmē.

●

Profesionālā kontakta specifika sastopoties ar agresīvu, manipulatīvu uzvedību (sadarbības rāmis, konfrontācija,

agresijas pārstrāde, patoloģisko domāšanas un uzvedības paternu korekcija).
●

Profesionālā saskarsme ar agresīvu, manipulatīvu personu.

Lektore: Aija Lukstraupe, Mag. psych., psihoterapijas speciāliste.
Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Rīgā, Biķernieku ielā 4.

Jābrauc ar 7., 14., 17. trolejbusu no pieturas centrā līdz pieturai “Struktoru iela”.
Mācību dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).
Dalības maksā iekļautas pusdienas un izdales materiāli.

Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.
Norēķinu konts Nr.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

