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KURSA KODS PedaPG86

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ģimenes un sabiedrības sociālā mijietekme
Kursa nosaukums angliski Family and Public Social Interaction 
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

4 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Daiga Skudra

Blāzma Vikmane

Pedagoģijas un sociālā 
darba fakultāte

lektore, Mg. paed.

asoc. prof., Dr. paed.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

pilna laika studijās -16
nepilna laika studijās - 8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

pilna laika studijās -16
nepilna laika studijās - 8

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

1 – 4 – akadēmiskā bakalaura

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

Vispārīgā psiholoģija A, Bērnu tiesību pamati B, 
Socializācijas pamati B, Saskarsmes treniņi B, Audzināšana 
B, Dzimumpsiholoģija B

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija /psiholoģija 
Kursa mērķi Apgūt sociālajam darbiniekam nepieciešamās 

teorētiskās zināšanas un analītiskās prasmes  
ģimenes un sabiedrības sociālās mijietekmes 
veicināšanai turpmākajā darbā

Kursa uzdevumi 1. Izveidot  priekšstatu  par  pozitīvu  ģimenes
psiholoģiskās  attīstības  modeli  un  ģimenes
pedagoģiskajām funkcijām.

2. Izprast  mūsdienu  ģimeņu  labvēlīgas
mikrovides  veidošanās  nosacījumus,  kas  balstās
savstarpējā  mīlestībā  un  cieņā  un  vecāku
izmantotos  bērnu  audzināšanas
pamatprincipus,  raksturīgākās  metodes
un grūtības to realizēšanā.

3. Izvērtēt vecāku, bērna un pārējo ģimenes
locekļu  savstarpējo  attiecību  ietekmi  uz
bērna  emocionālajām vajadzībām  un  to
saistību ar personības turpmāko attīstību.

4. Studēt  literatūru  ģimenes  psiholoģijā  un
pedagoģijā,  aktīvi  iesaistīties  grupu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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diskusijās par   cilvēku savstarpējām attiecībām
ģimenē un vecāku lomu bērna audzināšanā,
balstoties  uz  mīlestību,  izpratni  un
pozitīvu attieksmi.

5. Izveidot  koncepciju  par  zināšanu
lietderību  turpmākajā  sociālā  darbinieka
praksē,  veicinot  pozitīvāku  ģimenes  un
sabiedrības sociālo mijietekmi.      

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski 1. Apgūtas  teorētiskās  zināšanas  ģimenes  psiholoģijā

un pedagoģijā.
2. Pilnveidotas  prasmes  izzināt  un  analizēt  ģimenes

modeļus un funkcijas.
3. Attīstītas prasmes veidot pozitīvu saskarsmi ģimenē,

saskatīt un analizēt bērnu audzināšanas veiksmes un
neveiksmes.

4. Pilnveidota  komunikatīvā  kompetence  –  prasme
aktīvi  klausīties,  vadīt  problēmsarunas,  ieteikt
risinājumu.

5. Izveidota pozitīva attieksme par sociālā darbinieka
iespējām  uzlabot  ģimenes  un  sabiedrības
mijietekmi.  

angliski 1. Theoretical  knowledge  of  family  psychology  and
pedagogy acquired.

2. Skills at exploring and analysing family models and
functions improved.

3. Skills at creating positive communication within the
family  developed  as  well  as  ability  to  see  and
analyse the child-rearing success and failures.

4. Communicative competence improved – ability of
active  listening,  of  managing  problematic
discussions, and proposing a solution.

5. Positive  attitude  concerning  social  workers’
opportunities to improve the family and community
interference developed.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latviski Mūsdienās ir daudz ģimeņu modeļu un bērnu audzināšanas 

veidu, ko ietekmē katras ģimenes individualitāte un 
sabiedrības procesi kopumā. Tāpēc ir svarīgi apgūt 
zināšanas par ģimenes funkcijām, pozitīvu saskarsmi 
ģimenē, pozitīvās audzināšanas metodēm, lai mazinātu 
audzināšanas neveiksmes.Iegūtās zināšanas un prasmes 
sekmēs psiholoģisko un pedagoģisko problēmu risinājumu 
sociālajā darbā.

angliski Nowadays, there are a lot of family models and ways of 
rearing children that are affected by each family’s 
individuality and the processes in society taken as a whole. 
Therefore, it is important to acquire knowledge of family 
functions, positive communication within the family, 
positive parenting techniques to reduce educational failures. 
Acquired knowledge and skills will contribute to 
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pedagogical and social challenges facing social work.
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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)

I daļa
1.tēma
Ģimenes jēdziens 

Apakštēmas: Ģimenes jēdziena definēšana. Ģimenes un 
sabiedrības mijiedarbības būtība. Mūsdienu ģimeņu tipi. 
Ģimene kā sociāla grupa, tās īpašības un funkcijas. 
Katras ģimenes individualitāte.

2.tēma
Ģimenes ciltskoks 
Apakštēmas: Ģimenes attīstības vēsturiskais aspekts. 
V.Satiras ģimenes ciltskoka  rekonstrukcijas modelis. 
Dzimtas jēdziens, tās nozīme mūsdienu sabiedrībā.. 
Individuālo ģimenes ciltskoku izpētes metodika. V.Satiras
personības ietekmes rats.  

3. tēma
Autobiogrāfiskie stāsti. 
Apakštēmas: Ģimenes dzīvesstāsti. Autobiogrāfisko 
stāstu būtība un  metodika. Dzīvesstāstu metodes 
izmantošana sociālajā darbā. 

4.tēma
Labvēlīgas un nelabvēlīgas ģimenes mikrovide.
Apakštēmas: Norma un traucējums. Sabiedrības 
strereotipi, mīti. Labvēlīgas ģimenes mikrovides iezīmes. 
Nelabvēlīgas ģimenes mikrovides iezīmes. Mīlestība 
ģimenē: R.Kempbela u.c. teorijas. 

5.tēma
Ģimenes komunikatīvā funkcija.
Apakštēmas: Runas komunikatīvā funkcija. Runas un 
klausīšanās prasme. Klausīšanās traucējumi, šķēršļi. 
Aktīvā klausīšanās. Sarunu plānošana problēmsituācijās. 

6.tēma.
Jaunā ģimene.
Apakštēmas: Personības briedums un gatavība 
laulībai.Ģimenes veidošanās motīvi, pseidomotīvi. 
Ģimenes dzīvescikls.Jaunās ģimenes iezīmes.  

7.tēma.
Dzīves drāma. 
Apakštēmas: Atsevišķa indivīda, sociālas grupas, valstu,
ģimeņu psiholoģiskie scenāriji. V.Satiras un S.Rimmas 

4 PLK
/ 2 NLN

4/2

4/2

8/4

4/2

4/2

4/2

Lekcija – 2PLK/2 NLN
Seminārs – 2PLK/0 NLN

Lekcija – 2/0
seminārs – 2/2

Lekcija 2/2  
seminārs  -2/0  

Lekcijas -4/2 
seminārs – 4/2

Lekcija -2/2; 
seminārs – 2/0

Lekcija – 2/0; 
seminārs – 2/2

Lekcija -2/2 ; 
prakt.. darbi 2/0
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izstrādātie bērnu psiholoģisko lomu raksturojumi ģimenē 
un skolā. 

8. tēma
Mūsdienu ģimeņu pedagoģiskās aktualitātes
Apakštēma Ģimenes  valsts  politikas  pamatnostādnes
2011.  –  2017.  gadam.  Mūsdienu ģimeņu  raksturojums.
Funkcionālas  un  disfunkcionālas  ģimenes.  Slēpti
disfunkcionālās ģimenes. Ģimenes audzinošās funkcijas,
mērķis,  uzdevumi,  pamatprincipi  un  noteikumi.
Audzināšanas  stili,  audzināšanas  robežas  un  to
noteikšana. 

9. tēma
Vecāku un bērnu emocionālā saskarsme 
un audzināšanas problēmas
Apakštēma Vecāku  loma un  tās apguve.  Bērna
emocionālās  vajadzības  ģimenē,  to
neapmierināšanas  simptomi,  ieteikumi
pārvarēšanai.  Vardarbība ģimenē un  vienaudžu
attiecībās. Bērna pārdzīvojumi sakarā ar vecāku
šķiršanos  un  vecāku  pedagoģiski  pareiza
attieksme pret bērnu. Audžuvecāku,  patēvu un
pamāšu un  audžubērnu,  pabērnu saskarsmes
problēmas.

10. tēma 
Pozitīvās audzināšanas metodes un 
paņēmieni
Apakštēma Pieci  pozitīvās  audzināšanas
principi.  Bērnu temperamentu  raksturojums,
emocionālo vajadzību  izpratne  un
audzināšana  mīlestībā  kā  pretstatījums
vardarbīgām  metodēm.  Pozitīvās
audzināšanas  principu  realizācija  dzīvē.
Bērnu  atsaucības radīšanas,  pretestības
mazināšanas,  saskarsmes veicināšanas,
motivācijas uzlabošanas,  līderpozīciju
stiprināšanas,  vecāku  uzraudzības
saglabāšanas metodes.

11. tēma
Morālās audzināšanas grūtības un to 
pārvarēšana
Apakštēma Morālās attīstības teorija bērna
audzināšanā.  Morālās  attīstības  stadiju
raksturojums.  Bērna  domāšana  un  rīcība
katrā  no  morālās  attīstības  stadijām.
Metodes konkrētās stadijas grūtību sekmīgai
pārvarēšanai.  Morālās attīstības traucējumi.
Saruna  kā  metode,  veidi  un  izmantošanas
nosacījumi dažādās situācijās. 

12. tēma 

6 / 3

 
8 / 4

6 / 3

6 / 3

6 / 3

lekcijas – 3 / 2, 
semināri -3 / 1

lekcijas – 4 / 2, 
semināri -4 / 2
 

lekcijas – 3 / 1, 
semināri -3 / 2

lekcijas – 3 / 1, 
semināri -3 / 2

lekcijas – 3 / 1, 
semināri -3 / 2
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Sociālā darbinieka darbība vecāku pedagoģiskā 
potenciāla paaugstināšanā un ģimenes un sabiedrības 
mijietekmes sekmēšanā
Apakštēma Darba ar ģimenēm nepieciešamība. Ģimenes
pedagoģisko  funkciju  un  bērna  vērtības  aktualizēšanas
iespējas  -  vecāku  izglītošana.  Sadarbības  formas,  to
organizācija  un  problēmas  ģimenes  un  sabiedrības
sociālās mijietekmes sekmēšanai.

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
1.tēma. Ģimenes jēdziens. 

2.tēma. Gimenes ciltskoks.

3.tēma. Autobiogrāfiskie 
stāsti.

4.tēma. Labvēlīgas un 
nelabvēlīgas ģimenes 
mikrovide.

5.tēma. Ģimenes 
komunikatīvā funkcija.

6.tēma. Jaunā ģimene. 

1.  Izveidot  kādas  sev
pazīstamas  ģimenes
(  anonīmas)  ģimenes
modeļa  un  funkciju
raksturojumu
Sagatavoties diskusijai.
2.Studēt
pamatlliteratūru:
Ā.Karpova  "Ģimenes
psiholoģija".

Sagatavot savas 
ģimenes ciltskoka 
prezentāciju. Analizēt to
un veikt secinājumus.

1.Izplānot un mutiski veikt 1 
autobiogrāfisko interviju. 
Iegūto informāciju apkopot 
rakstiskā veidā, prezentēt..
2. Kā piemēru studēt kādas 
personības, ģimenes  
biogrāfiju, dzīvesstāstu 
metodiku (1. avots pamatl.)

1.Izstrādāt 1 nelabvēlīgas 
ģimenes problēmas risinājumu
(problēmlapa)

1. Studēt literatūru par doto 
tēmu (3., 5., 8. avots pamatl.)
2. Balstoties uz lasīto 
literatūru, izplānot 3 
problēmsarunu plānu. 

1. Patstāvīgas literatūras  
studijas par doto tēmu (7 avots
pamatl.)

2 /4

8/ 14

12/ 12

2/4

8/ 10 

8/ 10

Prasme raksturot 
konkrētas ģimenes 
tipu, funkcijas. 
Veikt secinājums. 

Prasme izveidot un
analizēt savas 
ģimenes cilskoku. 
Prasme diskutēt 
par tā aktualitāti 
mūsdienu 
sabiedrības dzīvē.

Prasme intervēt 
kādu personību un 
apkopot intervijas 
rezultātus. 

Prasme atpazīt  
problēmas, 
piedāvāt 
risinājumus.

Aktīvās 
klausīšanās 
prasme, prasme 
vadīt sarunas 
dažādās ģimenes 
problēmsituācijās.

Prasme atpazīt un 
izvērtēt mūsdienu 
ģimeņu veidošanās
motīvus, 
personības 
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7.tēma. Dzīves drāma.

8. tēma Mūsdienu ģimeņu 
pedagoģiskās aktualitātes

9. tēma Vecāku un bērnu
emocionālā saskarsme
un audzināšanas 
problēmas

10. tēma Pozitīvās 
audzināšanas metodes
un paņēmieni

2. Rakstisks pārspriedums –  
Ģimenes veidošanās motīvi.

1. Ģimenes scenāriju analīze 
(teorētiskā un reālā modeļa 
sasaiste)
2. Bērnu personību 
psiholoģisko raksturojumu 
veidošana.  

1.Izstudēt un izrakstīt sev 
svarīgākās atziņas no 
“Ģimenes valsts politika 2011.
– 2017. gadam”
2.Sagatavoties diskusijai: 
"Ģimenes loma bērnu 
audzināšanā un mūsdienu 
problēmas kā sociālā darba 
nepieciešamība ".

1.Novērot vecāku un 
bērnu savstarpējās 
attiecības dažādās 
situācijās (uz ielas, 
mājās, sabiedriskā 
transportā, sabiedriskās
vietās u.c.) un izveidot 
priekšstatu par 
"piesaistes modeli".
2. Izanalizēt pedagoģisko 
situāciju „Saģērbt vai vest 
pidžamā“
3.Iepazīties ar publikācijām 
par vardarbību ģimenē.
4. Izstudēt Dž. Mareijas 
grāmatu „Bet es taču viņu 
mīlu“ un sagatavoties 
diskusijai „Pusaudžu un 
jauniešu savstarpējās 
vardarbīgāā attiecības un 
to ietekme uz 
personības turpmāko 
attīstību sociālā darbinieka 
skatījumā“.

1.Izlasīt Dž. Grejs "Bērni 
ir no debesīm" sev 
interesējošās nodaļas 
(ne mazāk kā 100 lpp.)

8 / 10

12 / 14

8. / 14

12. / 16

briedumu laulībai.

Prasme analizēt 
dažādus ģimeņu un
bērnu personību 
psiholoģiskos 
modeļus.

1.Izveidots 
priekšstats par 
“Ģimenes valsts 
politika 2011. – 
2017. gadam” 
galveno saturu.
2. Rakstiski 
sagatavots 
materiāls 
diskusijai (apjoms 
2 – 3 lpp.)
3. Prezentē savu 
viedokli, diskutē.

1. Izveidots 
priekšstats par 
vecāku bērnu 
emocionālo 
attiecību sekām.
2. Sagatavots 
rakstisks materiāls 
diskusijai (apjoms 
2-3 lpp.)
3. Izvērtē vecāku 
un bērnu 
emocionālo 
attiecību 
atspoguļojumu 
audzināšanas 
situācijās
4. Atpazīst 
problēmas un 
piedāvā 
risinājumu.

1.Uzrakstītas 
svarīgākās 
atziņas par 
pozitīvo 
audzināšanu un 
tēva lomu ģimenē 
(darba apjoms:
līdz 4 lpp. 
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11. tēma Morālās 
audzināšanas grūtības
un to pārvarēšana

12. tēma Sociālā darbinieka 
darbība vecāku pedagoģiskā
potenciāla paaugstināšanā un 
ģimenes un sabiedrības 
mijietekmes sekmēšanā

2.Sagatavoties diskusijai par 
pozitīvas audzināšanas 
lietderību.
3.Izstudēt P. Sjūzenas rakstu 
„Tēva faktors“ no žurnāla 
GEO (2011. Nr.4)
4.Sagatavoties grupas 
diskusijai: "Tēva loma 
ģimenē"

1.Studēt  T.  Likona
"Bērna  audzināšana" un
Dž.  Dobsons "Zēnu
audzināšana" sev
interesējošās nodaļas
 2.Izrakstīt  svarīgākās
atziņas  no  grāmatām
grupas diskusijai "Bērna
morālā  attīstība  un
rīcība sociālā  darbinieka
skatījumā".

1.Izlasīt sev interesējoša 
autora grāmatu par 
ģimenes 
pedagoģiskajiem 
jautājumiem..
2.Uzrakstīt svarīgākās 
atziņas par sociālā darbinieka
iespējām paaugstināt ģimenes 
pedagoģisko potenciālu kā 
ģimenes un sabiedrības 
mijietekmes veicināšanas 
nosacījumu (skat. 
literatūras sarakstu

8 / 10

8. / 10

datorrakstā) kā 
materiāls 
diskusijai.
2. Izvērtē pozitīvas
audzināšanas 
ietekmi uz bērnu 
un tēva lomu 
audzināšanā.

1. Uzrakstītas sev 
svarīgākās atziņas 
par bērna morālo 
attīstību kā 
materiāls 
diskusijai
2. Analizē bērnu 
uzvedību un rīcību
atbilstoši morālās 
attīstības stadijai

1. Apgūtas 
prasmes analizēt 
literatūras avotos 
raksturotās bērnu 
audzināšanas 
problēmas un to 
risināšanas 
metodes un 
paņēmieni.
2. Izveidota 
pozitīva attieksme 
par sociālā 
darbinieka 
iespējām risināt 
audzināšanas 
problēmas 
ģimenēs.
3. Apkopoti 
iepriekš izstrādātie
materiāli un 
izstrādāts 
eksāmena 
argumentētā 
„ Sociālā 
darbinieka 
iespējas ģimenes 
un sabiedrības 
mijietekmes 
sekmēšanā “ 
(darba apjoms: 7-8
lpp.)
 

Prasības KRP iegūšanai 1. Aktīva iesaistīšanās  grupu darbā un diskusijās
(10%).

2. Veikts patstāvīgais darbs atbilstoši katras tēmas
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saturam un uzdevumiem (30%).
3. Izkoptas  prasmes  vērot,  analizēt  un  risināt

psiholoģiskas  un  pedagoģiskas  problēmas
ģimenē (10%).

4. Izveidota  pozitīva  attieksme  par  sociālā
darbinieka iespējām veicināt pozitīvu mūsdienu
ģimenes  modeli  un  vecāku  kompetenci  bērnu
audzināšanā  ģimenes  un  sabiedrības  sociālās
mijietekmes sekmēšanai. (10%)

5.  Sekmīgi  izstrādāti  un  nokārtoti  eksāmena
darbi: argumentēta  eseja  “Mūsdienu
ģimenes  raksturojums  Latvijā”  un
argumentētā eseja „Sociālā darbinieka
iespējas  ģimenes  un  sabiedrības
mijietekmes sekmēšanā “ (40%)
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