
KURSA KODS Soci2012
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālā darba teorijas
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 2

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Irīna Vereščagina Pedagoģijas katedra Profesionālā sociāla darba maģistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātņu maģistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore

Kopējais stundu skaits 80
Lekciju skaits 16
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

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

 P   Bakalaura, profesionālais

Pārbaudes forma Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā;
Vispārīgā psiholoģijā.
B  Attīstības psiholoģija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoģijas teorija un prakse; Androgoģijas pamati
teorija un prakse; Gerontoloģija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālais darbs
Kursa mērķi Iepazīstināt ar dažādām teorijām, kuras iespējams pielietot 

sociālajā darbā.Rast izpratni par teoriju pielietošanas iespējām 
praksē, darbā ar klientu, klientu grupām risinot sociāla rakstura 
problēmas.

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloņiem un attīstības tendencēm.
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas.
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā. 
3.Izzināt sociālajā darbā pielietojamās teorijas un pieejas,un to 
nozīmi sociālo problēmu risināšanā.
4.Veidot izpratni par sociālā darba teoriju kultūras atšķirībām, 
teoriju savienojumu, teoriju un prakses attiecību veidiem.  5.Veidot
prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseļošanas plānus 
atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām. 
6.Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloņiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā 
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izmantojamām teorijām.
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība.
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un
paņēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeņos.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību, mērķiem, sociālā 
darbinieka uzdevumiem un funkcijām. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamām teorijām un pieejām, to 
būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  aktuālās problēmas 
būtību, dažādu teoriju un pieeju ietekme sociālajā darbā, to praktiskais pielietojums sociālās iejaukšanās 
procesā. Metodoloģiskie principi sociālo problēmu risināšanā..

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)

1Sociālā darbinieka 
profesijas raksturojums.

2.Sociālā darba vispārīgs
raksturojums.

3.Sociālā darba teorijas 
un pieejas.

1.1Sociālā darbinieka darbības jomas.
1.2.Sociālā darbinieka uzdevumi, 
funkcijas,profesionālās lomas.
1.3.Sociālā darbinieka darbības principi, 
standarti, profesionālā ētika.

2.1.Sociālo problēmu apskats, cēloņu un 
seku analīze.
2.2.Sociālā darba mēķi un uzdevumi, 
principi.
2.3.Sociālā darba saistība ar citām 
zinātnēm.- pedagoģiju, filozofiju, 
socioloģiju, statistiku, jurisprudenci, 
psiholoģiju, ekonomiku u.c.
2.4.Sociālā darba prakses modeļi.

3.1.Sociālā darba teoriju un pieeju 
raksturojums, un salīdzinājums ar citām 
zinātņu nozarēm.Definīcijas.
3.2.Sociālā darba teoriju nozīme sociālo 
problēmu risināšanā.
3.3.Sociālā darba teoriju kultūras 
atšķirības, teoriju savienošana. Argumenti 
„par”un „pret”eklektismu.
3.4.Pieņēmumu veidošanās metodoloģiskie
principi sociālo problēmu risināšanā
3.5.Sociālā darba teoriju alternatīvie 
apraksti.
3.6.Dažādi teoriju un prakses attiecību 
veidi.
3.7.Sociālā darbā plašāk pielietoto teoriju 
raksturojums un analīze: 
-Psihodinamiskās teorijas;
-Biheiviorālā teorija/ uzvedības 
modifikācijas teorija, kognitīvā teorija/ 
sociālās mācīšanās teorija,

4

6

12

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi
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4.Sociālā darba teoriju 
salīdzinājum s un analīze

5.Vērtēšana

6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide

-Lomu teorija,
-Sistēmu teorija/ Ekoloģikā sistēmu teorija
-Radikālā teorija,
-Eksistenciālisma un humānisma teorija,
-Krīzes intervences teorija,
-Uz mērķi centrētā teorija u.c.

4.1.Sociālo problēmu risinājums sociālā 
darba teoriju ietvaros.
4.2.Sociālā darba teoriju atbilstība sociālā 
darba prasībām.

5.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana.
5.2.Pašnovērtējums.

6.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekļaušanās socializācijas 
procesā.
6.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi.

4

4

2

Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības

Lekcija, seminars

Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

1.Sociālā darba teoriju alternatīvo aprakstu apkopojums dažādu autoru 
skatījumā
2. Sociālā darbā izmantojamo teoriju un pieeju salīdzinājums ar 
sociālajā pedagoģijā izmantojamām teorijām un pieejām.
3. Sociālā gadījuma apraksts un teorētiska analīze.
4.Dažādu teoriju un pieeju ietekme sociālajā darbā.

12

12

12
12

Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20%
Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40%
Eksāmens – 40%

Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca Attīstība. R.2000.
2.Midglijs  Dž.  Sociālā  attīstība.  Attīstības  perspektīvas
sociālajā labklājībā. Kserokopija,Attīsttība.
3..Peins  M.Mūsdienu  sociālā  darba  teorija.Attīstība.
Kserokopija.
4.Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 2001.
5.NSDA  Standarti  sociālajiem
darbiniekiem.Attīstība.Kserokopija
6.Lasmane Z.Sociālais darbs kā profesionālā karjera Latvijā.
Attīstība.Rīga.1995.g. - 2006.g.
7.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. I
– XII sējumam.R.;SDSPA „Attīstība”
8.Sociālā darbinieka profesijas standarts.
9.Zemīte Ē. Sociālā darba pamati

Mācību papildliteratūra 2.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 
rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls
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Kursa autors: I. Vereščagina 01.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: L.Latsone 02.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma)
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