
KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Krīžu intervence sociālā darba praksē
*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

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoģijas 
katedra

Lektore, Mg.paed.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

24

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

12

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

P

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

Attstības psiholoģija, sociālā psiholoģija u.c.

Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi veicināt izpratni par krīzēm, to cēloņiem,  attīstības gaitu un 

dažāda veida krīžu intervenci sociālā darba praksē.

*Kursa uzdevumi Palīdzēt izprast krīzes cēloņus un radītās sekas. 
Pilnveidot  sociālā darbinieka profesionālo kompetenci, kas
ļautu  pilnvērtīgi  darboties,  atpazīstot  krīzi  un  sniedzot
palīdzību krīzi pārdzīvojušam indivīdam, ģimenei, atsevišķai
grupai. 
Palīdzēt izprast sociālā darbinieka lomu krīžu intervencē.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidotas prasmes krīzes atpazīšanā un krīzes  
intervences  vadīšanā  sociālā darba prakses ietvaros.

Kursa valoda Latviešu
*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)

Krīzes jēdziens, klasifikācija, norise
Krīzes definīcijas.
Krīžu klasifikācija :paredzamās; neparedzamās; 
traumatiskās; dzīves; attīstības krīzes.
Krīze, tās  gaita ( 4 fāzes) un izpausmes.
Krīzes dziļums, pārdeterminētas krīzes.
Kā izturēties pret cilvēku, kas nonācis krīzē.

10 6 lekcijas+4 praktiskās
nodarbības

Aizsargreakcijas akūtajā krīzē
Raksturs kā aizsargmehānisms;  izstumšana; regresija; 
noliegums; racionalizācija; jūtu izolēšana un apspiešana 
u.c.
Agrīnie primitīvie aizsargmehānismi: personības šķelšanās;
projektīvā identifikācija

4 2 lekcijas+2 praktiskās
nodarbības

Aiziešana no dzīves
pašnāvības; miršanas psiholoģiskais saturs, miršanas 
fāzes; sērošana

4 2 lekcijas+2 praktiskās
nodarbības
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Krīžu intervence
Krīzes terapijas mērķi un uzdevumi
Sociālais darbs ar krīzē nonākušu personu.

6 2 lekcijas+4 praktiskās
nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Izanalizēt  un  salīdzināt  cilvēka  attīstības  posmu

krīzes dažādu autoru skatījumā. Trauksme attīstības
krīzēs.

2. Izanalizēt  reaktīvās  trauksmes  veidus:  identitātes
un  attīstības  trauksme  (eksistenciālā  trauksme  –
cilvēcisko noteikumu radīta trauksme, terapeitiska
attieksme attīstības krīzēs); trauksme pārslogojuma
un  pārspīlētu  prasību  dēļ;  ar  vainas  apziņu  un
sirdsapziņu  saistīta  trauksme;  posttraumatiskais
stresa sindroms.

3. Izstrādāt  situāciju  un  tās  iespējamo  risinājumu  ,
kurā ir traumatiskās krīzes elementi.

4.  Izstrādāt  situāciju  un  tās  iespējamo  risinājumu,
kurā atklājas pārdeterminētas krīzes elementi.

5. Mācību literatūras studijas.
6. Biežāk  sastopamo  traumatisko  un  dzīves  krīžu

izpēte.

6

6

4

4

22
6

*Prasības KRP iegūšanai Kursa  programmas  teorētiska  un  praktiska  apguve.  Balstoties  uz
iegūtajām  teorētiskajām  zināšanām  prast  izvērtēt  pasniedzēja
piedāvātu krīzes situāciju  no sociālā darbinieka viedokļa,  pielietojot
prasmes  noteikt  efektīvas  palīdzības  formas  konkrētās  situācijas
risināšanā.

*Mācību pamatliteratūra 1. Adlers A. Psiholoģija un dzīve. - Rīga: IDEA, 1992. 
2. Dako P.Psiholoģijas  brīnumainās  uzvaras.  –  Rīga:  Zvaigzne

ABC, 1999. -567 lpp.
3. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – Rīga: Jumava, 1998.

– 271 lpp.
4. KulbergsJ.  Dinamiskā  psihiatrija.  Teorija  un  prakse.  Rīga:

Jumava, 2001. – 493.lpp.
5. Kulbergs J. Krīze un attīstība. -Liepāja: LPA, 1998. – 133.lpp.
6. Kolmens  P.Kā  runāt  ar  bērnu  problēmu  situācijās.  –

Rīga:Avots, 2004. -530 lpp.
7. Reņģe  V.  Psiholoģija.  Personības  psiholoģiskās  teorijas.  -

Rīga:Zvaigzne ABC,1999.
8. Teperveins K. Krīze kā izdevība.- Rīga: Solvita, 2000.
9. Vuoriners R., Tūnala E. Psiholoģijas pamati. Cilvēka attīstības

posmi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
10. Goulmens  D.  Tava  emocionālā  inteliģence.-  Jumava,  2001.

-461.lpp.
11. Vecgrāve  A.  Ceļvedis  pieaugušajiem  pa  bērnības  zemi.-

Rīga:Zvaigzne ABC, 2005. -239 lpp.
12. Sociālais  darbs  skolā.  Prakse,  politika  un  pētījumu

perspektīvas. –Rīga: Jumava, 2001. – 608.lpp.
Mācību papildliteratūra       13. Perske R. Cerība. Palīgs ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām 

vajadzībām.- Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2004. – 166 lpp.
Periodika, interneta resursi
un citi avoti

Psiholoģijas pasaule.
Sociālais darbinieks

Kursa autors:
Svetlana Lanka

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums
Katedras vadītājs:

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
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