
KURSA KODS CitiPB56
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Izdegšanas problemātika un prevencija
Statuss (A, B, C daļa) C
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  Vispārēja psiholoģija;
B  Attīstības psiholoģija; Socialā darba teorijas; Sociālais darbs ar 
indivīdu; Sociālais darbs ar grupu; Sociālā likumdošana; 
Konfliktoloģija

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālais darbs
Kursa mērķi Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas un izpratni par 

profesionālo izdegšanu, ar to saistītiem komponentiem, 
ietekmējošiem faktoriem,cēloņiem, profesionālās izdegšanas 
stadijām, sekām.Sekmēt kompetenču attīstību lai izvairītos no 
profesionālās izdegšanas.

Kursa uzdevumi 1.Sekmēt izpratni par profesionālās izdegšanas problēmu, 
cēloņiem.
2.Izzināt profesionālās izdegšanas komponentus,to veicinošos 
faktorus.
3.Apzināt profesionālai izdegšanai pakļautās riska grupas, 
profesiju nozīmību.
4.Izzināt profesionālās izdegšanas profilakses, prevencijas 
pamatnostādnes, metodes.
5.Veidot prasmi izstradāt individuālās pretošanās stratēģijas 
profesionālai izdegšanai.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota izpratne par profesionālo izdegšanu, tās būtību, 
izdegšanas stadijām, sekām, prvencijas metodēm.
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība.
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un
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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 sociālo pedagogu,sociālā darba speciālistu 
profesionālās izdegšanas problemātiku. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  aktuālās problēmas būtību, 
komponentiem, profesionālās izdegšanas sindroma faktoriem, stadijām, simptomiem, sekām, ar prevenciju 
saistītām metodēm.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

1.Profesionālā izdegšana
– darba efektivitates 
kavētāja.

2.Stress, ta būtība un 
dinamika.

3.Darbinieku 
profesionālā izdegšanas 
problēma.

4.Profesionālās 
izdegšanas prevencija.

5.Vērtēšana

6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide

1.1.Profesionālās izdegšanas problēma, tās 
rašanās.
1.2.Profesionālās izdegšanas atpazīšana.

2.1.Stresa raksturojums.
2.2.Stresa stadijas.
2.3.Stresa sekas.
2.4.Stresa pārvarēšana un un proaktīvā 
pieeja tā skaidrojumā.
2.5.Glvenās stresa pārvarēšanas stratēģijas.

3.1.Profesionālās izdegšanas komponenti.
3.2.Izdegšanas sindroma faktori.
3.3.Izdegšanas sindroma stadijas.
3.4.Profesionalas izdegšanas simptomi.
3.5.Izdegšanas sindromam pakļautās riska 
grupas.
3.6.Profesionālās izdegšanas sekas.

4.1.Izvairīšanās iespējas no profesionālās 
izdegšanas.
4.2.Profilakses pamatnostādnes, metodes.
4.3.Prevencijas metožu praktiskais 
pielietojums.

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

6

8

8

4

2

Lekcija, seminārs

Lekcija, seminārs

Lekcija, seminārs

Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības

Lekcija, seminars

Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

1.Profesionālās izdegšanas cēloņi, personīgie un psiholoģiskie faktori, 
fiziskās un garīgās sekas.

12
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2.Profesionālās izdegšanas ietekme un sekas institūciju kopējo merķu 
sasniegšanā.

3.Preventatīvo pasākumu kompleksa izstrāde - personiskai, komandas/ 
kolēģu, personāla, prosesionālas izdegšanas novēršanai. Personīgās un 
kolektīvās stratēģijas.

4.Profesionālās izdegšanas sindroma un sociālā darba speciālistu 
apmirinātības ar darbu kopsakarību izpēte, novērtējums.

12

12

12

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

Mācību pamatliteratūra 1. Dako P.“Psiholoģijas brīnumainās  uzvaras” 

2. Ozoliņa-Nucho A., M. Vīdnere “Stress: tā pārvarēšana un 
profilakse” AGB, Rīga, 1999

3. Svence G. “Pieaugušo psiholoģija” 
4. Eglīte M. “Darba medicīna”
5.Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca, R.:SDSPA”Attīstība”, 
2000.

Mācību papildliteratūra 1.Kulbergs J.Krīze un attīstība. Liepāja, LPA.1998.
2.Hawkins P.,ShohetsR. Supervision in the helping professions.-
Open University Press, 2005
3.Pikeringa Pega. Personala vadība.Kā prasmīgi motivēt 
darbiniekus un pārrunat vē»lamo rezultātu.-R; J.Rozes apgāds, 
2002.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. Ancāne G.21.gadsimta modernā slimība- izsīkuma jeb 
izdegšanas sindroms.// Psiholoģijas pasaule, Nr.7.2004.g.

2. Horoškina J. // Darbinieku profesionālā sadegšana. Psiholoģijas 
pasaule, Nr.9.2004.g.
3. Batņa J. // “Palīdzētājiem arī vajadzīga palīdzība”.

4.Horoškina  J.// Noguruma sindroms: izdegšana darbā.tīmeklis 
www.hr-eksperts.lv; 10.11.2007..g.

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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