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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs ar grupu
*Kursa nosaukums angliski Social Work with Groups
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa) B
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vinita Latuškēvica Pedagoģijas katedra Asistente, Prof.Mag.S. d.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits -
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

1-4

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Sociālais darbs ar indivīdu, Sociālā darba teorijas un metodes

Zinātņu nozare/apakšnozare      
*Kursa mērķi Gūt zināšanas par sociālā darba specifiku, strādājot ar grupu.

Attīstīt praktiskās iemaņas sociālajā darba ar grupu.
*Kursa uzdevumi Iepazīties ar jēdzieniem sociālajā darbā, kas raksturo grupu un tās

veidus.
Gūt  priekšstatu  par  sociālā  grupu  darba  nozīmi  un  efektivitāti
dažādu mazaizsargātu klientu grupu problēmu risināšanā un dzīves
kvalitātes paaugstināšanā.
Gūt  priekšstatu  par  sociālā  grupu  darba  organizēšanas  un
vadīšanas procesu, grupas veidošanās dinamiku.
Apzināt  un  apgūt  grupu  darbā  izmantojamās  sociālā  darba
prasmes, lomas un metodes.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas par sociālā darba specifiku, strādājot ar grupu, prasme 
pielietot atbilstošas metodes, apkopot informāciju, salīdzināt, 
analizēt, secināt.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa gaitā studenti gūst priekšstatu par sociālā darba
ar  grupu  specifiku,  tā  nozīmi  un  efektivitāti
mazaizsargātu  klientu  problēmu  risināšanā  un
resocializācijā. Tiek veicināta izpratne par grupu darba
organizēšanas  un  vadīšanas  pamatprincipiem,  un
grupas dinamiku. Praktiskās nodarbībās tiek apzinātas
un  apgūtas  grupu  darbā  izmantojamās  sociālā  darba
metodes.

Within the study course students get an idea about
the social work with groups, its specificity and the
role  in  re-socialization  of  social  work  clients.  The
understanding about  group work planning,  leading,
phases of group work, practice guidelines,  and
evaluation are also considered.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

Jēdzienu  “grupa”,  „sociālais  darbs  ar  grupu”  analīze.
Sociālā grupu darba vēsturiskā attīstība. 
Grupas fenomens un tā ietekme uz indivīdu. 

6 2 lekcijas
1 seminārs

Grupu darba efektivitāte.
Grupu veidi un to specifika.

8 2 lekcijas 
2 semināri

Sociālā grupu darba organizēšanas un vadīšanas principi:
Grupas veidošanas pamatprincipi; dalībnieku motivācija; 
grupas dinamika 
Sociālā darba metodes, strādājot ar grupu 

10 2 lekcijas 
3 semināri

Grupas dalībnieku lomas. 
Grupas vadītāja loma, funkcijas, prasmes un īpašības.
Sociālā darba ar grupu trūkumi, prognozējamās grūtības un to 
pārvarēšanas iespējas.

8 2 lekcijas 
2 semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras studijas, patstāvīgi izpētīt un raksturot brīvi izvelētu 
klientu grupu un tās problēmu loku, izstrādāt modeli grupu darbam 
ar izvēlēto klientu grupu.

48

*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30%
Aktivitāte semināros - 20%
Pētījums par sociālā darba specifiku, strādājot ar kādu brīvi 
izvēlētu klientu grupu: iesniegts rakstiski, apjoms 8-10 lpp. – 40%
Pētījuma prezentācija – 10%

*Mācību pamatliteratūra Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. – Rīga: Kamene, 2002. – 234 lpp
Reids K. E. Sociālā darba prakse grupās // Buklets. - Rīga: SDSPA
Attīstība, – 99 lpp. 
Истратова ОН ЭксакустоТВ Справочник по груповой 
психокореции. - Ростов – на-Дону: Феникс, 2008. – 443 стр. 
Ялом И., Лесц M. Груповая психотерапия.- Москва, ..: Питер, 
2009. – 683 стр.

Mācību papildliteratūra Apine E. Sociālā darba metodes un specifika darbā ar  grupām un
ģimenēm // Dzīves jautājumi II. – Rīga: Sociālā darba un sociālās
pedagoģijas augstskola Attīstība, 1996. – 113. – 131. lpp.
Фопель К.П. Психологические группи. Рабочие материалы для 
ведущего. – Москва: Генезис, 2008. – 253 стр.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Lassner J., Powell K., Finnegan E. Social group work: competence
and  values  in  practice.  pieejas  veids:  tīmeklis
http://books.google.lv/books Weil  M,  Kenneth  Chau  K.  L.
Theory  and  practice  in  social  group  work.  –  pieejas  veids:
tīmeklis http://books.google.lv/books 

Kursa autors: V.Latuškēvica
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

http://books.google.lv/books
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