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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Etnopsiholoģija
Kursa nosaukums angliski Ethnopsychology
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Daina Lieģeniece Pedagoģijas katedra Dr.hab.paed., profesore

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

4

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

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)

Kurss tiek apgūts 4.3.submoduļa „Cilvēka uzvedība” ietvaros

Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija
Kursa mērķi Iepazīstināt ar etnopsiholoģiskām parādībām un to izmantošanas 

iespējām sociālā darbā
Kursa uzdevumi 1) Palīdzēt bagātināt studentu izpratni par procesiem Latvijā 

un pasaulē, saistībā ar etnopsiholoģiska rakstura parādību 
izpratni;

2) palīdzēt pilnveidot topošo sociālā darba speciālistu 
profesionālās kompetences darbā ar dažādu kultūru un 
etnosu cilvēkiem.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

1) Studentu viedokļa veidošanās par etnopsiholoģiska 
rakstura parādību izpaudumiem cilvēku attieksmēs un 
attiecībās Latvijā un pasaulē;

2) Studentu izpratnes veidošana par sociālā darba specifiku 
ar dažādu etnosu pārstāvjiem.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Etnopsiholoģija tiek aplūkota kā integrēta psiholoģijas
zinātnes  apakšnozare  ciešā  saistībā  ar  sociālās
psiholoģijas  likumībām  cilvēku  attieksmēs,  attiecībās
un  uzvedībā.  Tiek  atklāti  jēdzieni  „kultūra”,
„etnopsiholoģija”,   „etniskās  grupas”,   „minoritātes”,
„nacionālais  raksturs”,  „multikulturālisms”.  Tiek
atklātas mūsdienu Rietumu demokrātisko valstu pieeja
etnopolitikai un kultūrpolitikai. Tiek analizēti Latvijas
identitātes raksturojumi pagātnē un šodien. (J.Students,
M.Dirba),  krievu  nacionālā  rakstura  izpaudumi

Ethno  psychology  is  treated  as  an  integrated  sub-
branch of psychology science in close connections
with regularities of social psychology within human
relations,  attitudes  and  behaviour.  The  notions
“culture”,  “ethno  psychology”,  ethnic  groups”,
“minorities”,  “national  character”,
“multiculturalism”  are  dealt  with.  Approaches  of
contemporary democratic Western countries to ethno
policy  and  cultural  policy  are  revealed.
Characteristics of Latvian identity of the present day
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salīdzinājumā ar citu Rietumu zemju vidusmēra pilsoņa
raksturojumiem  (G.Hofstede,  V.Kočetkovs).  Etnosa
psiholoģiski  raksturojumi  dažādu  autoru  pieejās
(K.Jungs, I.Šuvajevs, Ļ.Sumiļovs, J.Students, M.Dirba
u.c.)  tiek  aplūkoti  saistībā  ar  mūsdienu  globalizētās
pasaules etnopsiholoģiska rakstura procesiem.
Sociālā  darba  speciālistu  profesionālās  kompetences
darbā ar dažādu kultūru un etnosu cilvēkiem.

and past times are analysed (J.Students, J. Dirba) and
Russian  manifestations  of  national  character  in
comparison  with  the  characteristics  of  the  average
Western  citizen  (G.Hofstede,  V.  Kočetkovs).
Psychological  characteristics  of  the  ethnos  in
approaches by different authors (C.Jung, I.Šuvajevs,
Ļ.Sumiļovs, M.Dirba and others) are viewed in the
context of the ethno psychological processes in the
present-day globalised world.
Professional competences of social work specialists
in their work with people from different cultures and
ethnos.

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)

1. Etnopsiholoģijas kā zinātnes raksturojums
1.1. Etnopsiholoģija kā integrēta zinātne
1.2. Etnopsiholoģijas izcelsme un mūsdienu tendences

 „kultūra”, 
”etnopsiholoģija”, „politika” – atšķirības un saistība

2 1 lekcija

2. Etnopsiholoģijas dažādu parādību raksturojošie jēdzieni
2.1. Etniskās grupas, minoritātes
2.2. Nacionālais raksturs
2.3. Etnocentrisms
2.4. Savstarpējā ideju un viedokļu apmaiņa multikulturālismā.
Problēmas.

4 1 lekcija
1 seminārs

3. Latvijas identitāte
3.1. Latviešu nacionālais raksturs
3.2. Latvijā dzīvojošo minoritāšu etniskie un 
sociālpsiholoģiskie raksturojumi.

4 1 lekcija
1 seminārs

4. Krievu un bijušā padomju cilvēka psiholoģiskais raksturojums
4.1. V.Kočetkova pētījumi par krievu nacionālo raksturu.
4.2. G.Hofstedes pētījumi par vērtībām dažādās kultūrās 
(„pasaules karte”)

4
1 lekcija
1 seminārs

5. Sociālā darba specifika
5.1. Sociālā darba specifika darbā ar dažādu etnosu cilvēkiem.

2 1 seminārs

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
1. Etniskās grupas, minoritātes.
2. Latvijas identitāte.
3. Sociālā darba specifika darbā ar dažādu etnosu cilvēkiem.

8
8
8

Prasības KRP iegūšanai Studenti piedalās semināros un uzraksta argumentētu eseju par 
problēmu „Mana izpratne par etnopsiholoģijas zināšanu 
izmantošanu manā profesijā” (4-6 lpp.).
Eksāmens notiek miniprojekta veidā. To izstrādā un aizstāv 
studenti grupās (4 cilvēki), balstoties uz esejā atklāto izpratni.

Mācību pamatliteratūra 1. Apine  I.  Politoloģija.  Ievads  etnopsiholoģijā.  -  R.:
Zvaigzne ABC, 2001.

2. Karpova Ā. Ievads etnopsiholoģijā. - R.: Latvijas Zinību
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biedrība, 1990.
3. Ķīlis R. Sociālā atmiņa un nacionālā identitāte Latvijā.//

Atmiņas un vēsture. - R.: N.I.M., S., 1998.
4. Laķis  P.  Latviskā  identitāte  -  psiholoģiskā,  politiskā,

mītiskā vai metafiziskā realitāte? // Literatūras Avīze. -
1998. - 17.novembris.

5. Smits E.D. Nacionālā identitāte. - R.: AGB, 1997.
6. Tisenkopfs  T.  Par  21.gs.  intrigu.//  Latvijas  Vēstnesis.

2000.g. 22.aug. 1.-6.lpp.
7. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий.

Учебное пособие для вузов. - Москва, PERSE, 2002.
8. Стефаненко  Т.  Этнопсихология.  -  М.:  Институт

психологии РАН "Акад.проект", 1999.

Mācību papildliteratūra 1. Dirba  M.  Skolas  līdzdalība  un  iespējas
jaukto  ģimeņu  bērnu  latviskās  identitātes  veidošanas
procesā.//  Vispārīgā  didaktika  un  audzināšana.  R.:  LU
PPI, 2001, 166. - 172.lpp.

2. Dirba  M.  Latvijas  identitāte.  –  Rīga:
RaKa, 2004.

3. Vidnere  M.  Pārdzīvojumu  pieredzes
psiholoģija. - R.: RaKa, 1999.

4. Lazda  R.  Vai  latvieši  un  krievi  domā
atšķirīgi? // Psiholoģijas pasaule. – 2003. – N.08 – 28.
lpp.

5. Mouls  Dž.  Biznesa  kultūra  un  etiķete
Eiropas valstīs. – Rīga: J.Roze, 2003.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti
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