
 Profesionālās pilnveides izglītības iestāde „Psiholoģijas centrs” piedāvā 

apgūt mācību programmu 

      Vecāku mācību programmas „Bērna emocionālā audzināšana” 

(BEA) vadīšana 

 

BEA programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadiem. BEA 

programmā ir izdalītas 10 tēmas jeb soļi (piemēram, temperaments, ķermeņa kontrole, piesaiste, spēlēšanās 

un fantāzija, valoda un komunikācijas prasmes, pašvērtējums, disciplinēšanas metodes, emociju 

pašregulācija, problēmu risināšana) un katrā solī vecākiem tiek sniegta plaša, uz empīriskiem pētījumiem 

balstīta informācija par bērna attīstību un audzināšanas principiem. Liela uzmanība programmā tiek 

pievērsta arī vecāku pašu bērnības pieredzei un tās ietekmei uz viņu uzvedību un mijiedarbību ar bērnu; kā 

arī vecākiem tiek piedāvāti praktiski uzdevumi un mājas darbi.  

Programma ir izstrādāta Kanādā un tās autore ir Sāra Lendija (Sarah Landy). 2004.gadā BEA 

programma tika adaptēta un ieviesta Latvijā (Lendija & Ozola, 2004) un vēlāk Latvijas Universitātē veiktā 

pētījumā (Skreitule-Pikše, 2010) tika pārbaudīta un pierādīta tās efektivitāte vecāku mācību grupās Latvijā.  

 

Prasības pretendentiem: 

 Augstākā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā vai sociālajā darbā. 

 Iespēja mācību kursa laikā (no 13.09.2016. līdz 13.12.2016.) novadīt BEA programmu (10 nodarbību 

ciklu) vienai vecāku vai pirmsskolas pedagogu mācību grupai (7 – 10 vecākiem vai pedagogiem). 

Vienu vecāku mācību grupu vienlaikus vēlams vadīt diviem topošajiem grupu vadītājiem, tāpēc 

iespējams pieteikties arī tiem, kuri paši nevar nokomplektēt vecāku grupu, bet būtu ar mieru vadīt 

grupu kopā ar kādu citu topošo BEA programmas vadītāju.  

 

Mācību kursa laikā paredzēti semināri, kuru laikā topošie grupu vadītāji saņems visu grupu vadīšanai 

nepieciešamo informāciju, programmas vadītāja materiālus un atbalstu, kā arī supervīzijas par savas grupas 

vadīšanu. Kopējais mācību programmas apjoms ir 84 akadēmiskās stundas (48 stundas semināri un 

supervīzijas, 36 stundas praktiskais darbs un grupas vadīšana). 

 

Mācību kursa sākums 2016.gada 13.septembrī (pieteikšanās uz mācību kursu līdz 06.09.2016.) 

Nodarbības notiks otrdienās 13.09.16. 10:00-16:00; 04.10.16. 10:00-13:00; 11.10.16. 10:00-13:00; 18.10.16. 

10:00-13:00; 25.10.16. 10:00-16:00; 08.11.16. 10:00-13:00; 15.11.16. 10:00-16:00; 29.11.2016. 10:00-

13:00; 13.12.16. 10:00-13:00 Profesionālās pilnveides izglītības iestādes „Psiholoģijas centrs” telpās, Rīgā, 

A.Briāna ielā 22 (ieeja no Miera ielas 37). Mācību kursu vadīs Inga Skreitule-Pikše, BEA programmas 

vadītājus apmācīttiesīga psiholoģe. Pēc sekmīgas mācību kursa beigšanas tās dalībnieki saņems 

Profesionālās pilnveides izglītības iestādes „Psiholoģijas centrs” (izglītības iestādes reģ. Nr. 4360800890) 

izsniegtu BEA programmas vadītāja sertifikātu. Mācību programma ir saskaņota arī ar Izglītības un zinātnes 

ministriju un ir atzīta kā pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programma (09.02.2012. Lēmums 

Nr.83). 

 

Maksa par mācību kursu: 290,00 EUR, maksājumu iespējams dalīt 3 daļās.  

Papildus informācija un pieteikšanās: tel 29155511, info@psihologijascentrs.lv 

mailto:info@psihologijascentrs.lv

