
KURSA KODS SociP092
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Socializācijas pamati
Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits 2 KRP

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

Kopējais stundu skaits 32
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 - profesionālais

Pārbaudes forma eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi palīdzēt studentiem veidot sapratni par socializāciju kā par 

savdabīgu saskarsmes procesu, kurā notiek sociālo normu un 
vērtību, kā arī uzvedības modeļu apguve un indivīda attīstība.

Kursa uzdevumi palīdzēt studentiem veidot izpratni par socializāciju kā par 
parādību, kas turpinās visu cilvēka dzīves ciklu un izpaužas 
vairākos apakšciklos, tajā skaitā: 1) psiholoģiskajā,  
                                                     2) vecumposmu,

                                        3) ģimeniskajā,
                                                     4) profesionālajā.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Sava viedokļa izveide, prasmes analizēt un izvērtēt cilvēku 
savstarpējās mijiedarbības ietekmi uz cilvēka socializāciju visa 
mūža garumā.

Kursa valoda Latviešu valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss orientēts studentu izpratnes un kompetenču veidošanai par socializāciju kā par savdabīgu saskarsmi ar 
dažāda vecuma cilvēkiem (no dzimšanas līdz nāvei), kurā notiek viņu sociālo normu, vērtību un uzvedības 
modeļu apguve, kā arī personības attīstība.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

1. Ievadlekcija. Kas ir 
socializācija?

Socializācijas būtība. Socializācijas 
izpausme apakšciklos, tajā skaitā:

 psiholoģiskajā,
 vecumposmu,
 ģimeniskajā,
 profesionālajā.

2 Lekcija
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2. Socializācijas 
psiholoģija

3. Socializācija un 
uzvedība sociālā vidē

4. Socializācija bērnībā

5. Socializācija visa 
mūža garumā

6. Teorija par personības 
attīstību uz socializāciju

7. Socializācijas aģents

8. Nosacījumi, kas 
sekmē socializāciju

9. Socializācija grupā

Mijiedarbība ar otru, otra cilvēka uztvere, 
savstarpējā ietekmēšanās. Mehānismi kā 
citu cilvēku uzvedība ietekmē indivīdu: 
identifikācija, atdarināšana, sociālā 
mācīšanās, kauns un sirdsapziņa.

Metodes, kā izzināt sociālo uzvedību. 
Motīvi un vajadzības, kas ietekmē indivīda 
socializāciju (Mc Clelland)

Socializācijas modeļi bērnībā
Socializācija ģimenē

Dzīves cikla principi – vēsture un kultūra, 
sociālā funkcionēšana un sekmīga attīstība 
cilvēka dažādos vecumposmos:

 skolas vecumā (pusaudža un 
jauniešu vecumā)

 jaunais pieauguša cilvēka vecumā
 brieduma gados
 pirmspensijas vecumā
 pensijas vecumā

 Socializācija kā nepārtraukts 
personības attīstības process 
(E.Eriksons)

 Socializācija kā atbilde uz krīzi 
(Dž. Klauzens)

 Socializācija kā personības 
izmaiņas (R. Goulds)

 Resocializācija

Socializācijas sekmētāji: ģimene, skola, 
masu informācijas līdzekļi, darba vieta

Agresija, teorija, izpaudumi
Mobings
Manipulācija 

Kā indivīds ieiet grupā 
Grupas attīstības bāzes 

2

2

2

8

4

4

2
4

2

Lekcija

Lekcija

2 st. seminārs

4 st. lekcija

4 st. seminārs

4 st. seminārs

4 st. seminārs

2 st. lekcija
2 st. lekcija
2 st. seminārs

2 st. lekcija

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Katrs students sagatavo 2 seminārus par tēmām:

1. Socializācija visa mūža garumā (katrs izvēlas savu 
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vecumposmu) vai Teorijas par socializāciju vai Socializācijas 
aģenti un nosacījumi, kas ietekmē socializāciju. 

2. Sociālā darbinieka (aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja) iespējamā
palīdzība sociālajam klientam socializācijas procesā. 

Prasības KRP iegūšanai Students piedalās lomu spēlē, grupu un kooperatīvajā darbā, 
diskusijās. Referāti, semināri, miniprojekta izstrāde, balstoties un 
referātiem. 

Mācību pamatliteratūra 1. Eriksons E. Identitāte, jaunība. – R.: Jumava,1998.
2. Fišers R. u.c. Prasme vienoties kā sasniegt vēlamo. R.: J. 

Rozes apg., 2002
3. Garleja R., Vidnere M. Psiholoģija un sociālā uzvedība 

ekonomikā. – R.: RaKa, 2000. (6. nod.)
4. Kulbergs J. Krīze un attīstība. – L: LPA, 1998
5. Lieģeniece D. Andragoģijas pamati jeb mācīšanās „būt” 

pieaugušo vecumā. – R.: RaKa, 2003.
6. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. – 

R.:SIA Kamene, 1996.
7. Omārova S. Cilvēks, kurš runā ar cilvēku. Saskarsmes 

psiholoģija. – R.:SIA Kamene, 1994
8. Pikeringa P. Persionāla vadība. Kā prasmīgi motivēt 

darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – R.:J.Rozes 
apgāds, 2002.

9. Svešvārdu vārdnīca. – R.:Jumava, 1999. – 736.llp.
10. James L.R. Personality in work organizations. – Sage 

Publ., 2002
11. Socialization // International Handbook of Psychology. – 

Pg. 43.-44.; 199; 238.; 258.-260; 251.-252.; 262; 279.-
282.; 322.; 420.; 483.; 494.-496.; 507.

12. Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и 
направления исследовании?// Социалъная психология: 
Хрестоматия: Учебное посибие для студентов вузов/ 
Состав Э.П. Белинская и др. – М.: 2002. – стр. 325-330.

13. Эриксон Э. Детство и общество.- 2-изд. Пер.с англ. – 
СПБ: Лената АСТ/ фонд. „Университетская книга”., 
1996.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Kursa autors: Daina Lieģeniece 15.09.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokola Nr. 3 30.10.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. 3 Datums

Katedras vadītājs: L. Latsone 30.10.2008.
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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