LATVIJAS
KRISTĪGĀ AKADĒMIJA
N

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi
2012.gada SEPTEMBRĪ-OKTOBRĪ

Modulis

Modulī iekļauto semināru tēmas

MODULIS (24 stundas; 1 krp.)
„PUSAUDŽU UN JAUNIEŠU PERSONĪBAS
ATTĪSTĪBAS DESTRUKTĪVIE FAKTORI UN TO
PĀRVARĒŠANA”
ietver 2 seminārus (IZM licencētas progr.)

1.seminārs „Jauniešu un pusaudžu atkarību pārvarēšanas un
profilakses pamatprincipi”

MODULIS (24 stundas; 1 krp.)
„PUSAUDŽU UN JAUNIEŠU SOCIĀLĀS
ATSTUMTĪBAS PĀRVARĒŠANA”
ietver 2 seminārus (IZM licencētas progr.)

1.seminārs „Pusaudžu un jauniešu sociālās atstumtības riska faktori:
pedagoģiskā palīdzība”

1

2.seminārs „Palīdzība pusaudžu un jauniešu depresiju gadījumos”

2

Maksa par
atsevišķu
semināru (Ls)

21.sept.
10.00-16.00

14,-

28.sept.
10.00-16.00

14,-

5.okt.
10.00-16.00

14,-

Maksa, ja
apmeklē
visu
moduli (Ls)

25.-

25,12.okt.
10.00-16.00

14,-

2.
2.seminārs „Iekļaujošu attiecību veidošana audzināšanas procesā”

14,-

1.seminārs „Savstarpība pedagoģiskajā darbībā”

19.okt.
10.00-16.00

14,-

2.seminārs „Universālā komunikācija pedagoģiskajā saskarsmē”

26.okt.
10.00-16.00

3
MODULIS (24 stundas; 1 krp.)
„PEDAGOĢISKĀS SASKARSMES PRASMES”
ietver 2 seminārus (IZM licencētas progr.)

Laiks

25,-

Var apmeklēt arī atsevišėus seminārus, kas iekĜauti moduĜos
moduĜos. Noslēgumā sertifikāts.
Cenā iekĜauta arī kafijas pauze un izdales materiāli.
Dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš – vismaz 2 dienas pirms semināra: telefoniski (67753360) vai e
e-pastā
pastā (kursi@kra.lv
(
), norādot
vārdu, uzvārdu, telefonu un to, vai maksu segs jūsu institūcija, vai jūs paši personīgi.
Kursi notiek Latvijas Kristīgajā akadēmijā, JŪRMALĀ, BULDUROS, 5.līnija 3
3. Mājas lapa: www.kra.lv.
www.kra.lv Pēc institūciju grupu aicinājuma
kursus var noturēt arī grupai izdevīgā vietā un laikā par jūs interesējošu tēmu (grupas lielums – vismaz 20 c.).
c.

Latvijas Kristīgā akadēmija piedāvā apgūt arī apjomīgākas IZM licencētas

profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas:
N

Programmas nosaukums

Programmas veids

Programmas apjoms stundās
/ mācību ilgums

Kopā

Mēnesī

1

KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR BĒRNIEM
UN PUSAUDŽIEM

Profesionālās
pilnveides izglītības
programma

400 st. / 3 mēn.

180,-

60,-

2

KARITATĪVAIS SOCIĀLAIS DARBS AR
MARGINĀLAJĀM UN ATKARĪGAJĀM
PERSONĀM

Profesionālās
pilnveides izglītības
programma

800 st. / 6 mēn.

360,-

60,-

Profesionālās
pilnveides izglītības
programma

1560 st. / 1 studiju gads

700,-

70,-

IZM Apliecība par
profesionālās pilnveides
izglītību

Profesionālās
tālākizglītības
programma

960 st. / 7 mēn.

420,-

60,-

IZM izdota profesionālās
kvalifikācijas apliecība par
iegūto 3.profesionālo
kvalifikāciju

3

4

KARITATĪVĀ SUPERVIZORA DARBĪBA
(Uzņem tos, kam ir augstākā – bakalaura līmeņa
– izglītība humanitārajā vai sociālajā jomā)
ASISTENTS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

Maksa (Ls)

Izglītību apliecinošs dokuments

IZM Apliecība par
profesionālās pilnveides
izglītību
IZM Apliecība par
profesionālās pilnveides
izglītību

