
KURSA KODS PedaP939
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālā integrācija
Statuss (A, B, C daļa) B daļa
Kredītpunktu skaits 2

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dina Bethere Pedagoģijas katedra Lektore, M. A.

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

 Anatomija, fizioloģija un patoloģija, vispārīgā un attīstības 
psiholoģija

Zinātņu nozare/apakšnozare  
Kursa mērķi Nodrošināt iespēju apgūt zināšanas par personu ar 

speciālajām vajadzībām sociālās integrācijas procesa būtību 
un pilnveidi, akcentējot sociālā darbinieka profesionālā darba
aspektus.

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt  studentus  ar  sociālās  integrācijas  procesa
aspektiem

2. Pilnveidot  studentu  zināšanas  par  dažādām  speciālo
vajadzību izpausmēm

3. Pilnveidot  studentu  zināšanas  par  sociālā  darba
principiem  saistībā  ar  dažādām  speciālo  vajadzību
izpausmēm

4. Veicināt studentu savstarpējo komunikāciju un praktiskās
pieredzes apmaiņu.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences) 

Zināšanas par speciālo vajadzību cēloņiem un izpausmēm 
dažādos personas vecuma posmos. Izpratne par sociālās 
vides lomu speciālo vajadzību izpausmju reducēšanā. Prasme
komunicēties un sadarboties ar personām ar speciālajām 
vajadzībām un viņu ģimenēm.  

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Sociālās integrācijas  procesa veicināšana ir  neapstrīdama demokrātiskas sabiedrības  pazīme.  Šis

nosacījums attiecas  arī  uz  personām ar  speciālajām vajadzībām.  Nozīmīgas  funkcijas  šo procesu
veicināšanā ir jāviesc sociālajiem darbiniekiem. Studiju kursa saturā ir paredzēts raksturot speciālo
vajadzību  izpausmi,  tipoloģiju  un  specifiskās  prasības  sociālās  integrācijas  nodrošināšanai.  Tiek
paredzēts pilnveidot sociālo darbinieku komunikācijas un sadarbības prasmes ar klientiem, kuriem ir
speciālās vajadzības.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms Veids (lekcijas, 
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stundās semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)

Ievads Studiju kursa saturs
Studiju kursa programmas īstenošanas 
forma un metodes

1 pārrunas

1. Sociālās integrācijas
paradigma

1.1. Sociālā integrācija, kā neierobežots
process
1.2. Socializācija un adaptācija kā 

sociālās integrācijas nosacījumi
 

4 teorētiskās lekcijas, 
seminārs, kolikvijs

2. Personas ar 
speciālām vajadzībām,
viņu statuss, sociālā 
integrācijas 
perspektīvas  Latvijā

2.2. Personas ar garīgās attīstības 
traucējumiem

2.3. Mācīšanās grūtību cēloņi un 
izpausmes

2.4.   Personas ar sensorajiem 
traucējumiem.

2.5.   Personas ar kustību 
traucējumiem

2.6. Multifunkcionālo traucējumu 
identificēšana problemātika

12 teorētiskās lekcijas, 
seminārs, darbs 
grupās, situācijas 
modelēšana un 
analīze, padziļināta 
situācijas analīze.

3. Sociālās integrācijas
un iekļaušanas iespējas
dažādu vecumu 
personām ar 
speciālajām 
vajadzībām  

3.1.  Personu ar speciālām vajadzībām
sociālās    integrācija  un  ielkļaušanas
dažādi aspekti
3.2. Personu ar speciālajām vajadzībām
sociālās integrācijas priekšnoteikumi un
to radīšana Latvijā

6 teorētiskās lekcijas, 
seminārs, darbs 
grupās

4. Sadarbība ar  
ģimenēm, kas audzina 
bērnus ar speciālajām 
vajadzībām

4.1. Bērns  ar  speciālajām
vajadzībām ģimenē

4.2. Kooperatīvās  konsultēšanas
teorija

4.3. Vecāku  atbalsta  grupas,  to
darbības principi   

4 seminārs, darbs 
grupās, situācijas 
modelēšana un 
analīze, 
problēmstudijas

5. Informācijas 
apmaiņa un 
popularizēšana

5.1. Dažādi sabiedriskie mediji par 
speciālās izglītības problemātiku
5.2. Personu ar speciālajām vajadzībām
sabiedriskās organizācijas un 
sadarbības iespējas ar tām

4 seminārs, 
problēmstudijas

6. Studiju kursa 
noslēgums un 
izvērtēšana

Iegūto zināšanu un prasmju izvērtēšana 1 pārrunas

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
1. Speciālā integrācija: teorija un prakse
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
kolikvijam 

 6

2. Personas ar garīgās attīstības traucējumiem
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve
Darbs grupās: referātu sagatavošana, mācību nodarbību vērošana
un izvērtēšana speciālajās izglītības iestādēs

 6

3.  Personas ar redzes traucējumiem
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
testam
Darbs grupās: referātu sagatavošana 

 6

4.  Personas ar dzirdes traucējumiem  6
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 Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
pārbaudes darbam
Darbs grupās: referātu sagatavošana 
5.  Personas ar kustību traucējumiem 
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
testam
Darbs grupās: referātu sagatavošana, diskusija par video 
informāciju

6

6.  Sociālās  integrācijas  procesa  izpausmju  daudzveidība,
sasniegumi un trūkumi

Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās 
diskusijai par bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiskās 
integrācijas procesa saturu un attīstību dažādās valstīs
Darbs grupās: referāta saatavošana par integrācijas procesa norisi
dažādās valstīs

 6

7. Sociālās integrācijas priekšnoteikumi, saniegumi un 
problēmas Latvijā

Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve
Darbs grupās: referātu sagatavošana par pedagoīskās integrācijas 
priekšnoteikumu realizāciju Latvijas izglītības iestādēs, izglītības 
iestāžu apmeklēšana un to pedagoģiskās darbības vērošana, 
novērojumu rezultātu izvērtēšana

6

8. Bērnu ar speciālajām vajadzībām ģimenes situācija
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve
Darbs grupās: diskusija par tēmu, tikšanās un intervija ar vecāku 
atbalsta grupas pārstāvjiem

6

Prasības KRP iegūšanai Sociālās integrācijas programma konkrētai personai ar speciālajām
vajadzībām (izstrāde un prezentēšana)

Mācību pamatliteratūra 1. Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un 
jauniešu iestādēs/ K. Grunevalda red.- R.: Zvaigzne 
ABC, 1994

2. Baka, A.  Grunevalds K. Grāmata par aprūpi.- R.: Preses 
nams, 1998

3. Bethere, D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām 
ar speciālajām vajadzībām: mācību līdzeklis.-Liepāja: 
LiePa, 2001

4. Liepiņa, S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoģija.-R.: 
Zvaigzne, 1991

5. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem. –R.: Latvijas kristīgās medicīnas un 
ģimenes centrs, 1995

6. Rehabilitācijas principi dažādos vecuma  posmos  –R.: 
Latvijas kristīgās medicīnas un ģimenes centrs, 1995

7. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. –R.: Latvijas kristīgās medicīnas un 
ģimenes centrs, 1995

8. Sabiedrībai par nedzirdību: viņi dzīvo klusumā.– R.: 
LNS, 2000

9. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar redzes  
traucējumiem. –R.: Latvijas kristīgās medicīnas un 
ģimenes centrs, 1995

10. Bach, H. Geistigbehindertenpaedagogik.- Berlin, 1993
11. Integration veraendert die Schule.- Hamburg, 1993
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12. Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības:
Izglītības  un  nodarbinātības  pieejamība//Atvērtās
sabiedrības institūta ziņojums. – Rīga,2005

Mācību papildliteratūra 1. Никитина, М. И. Специальная педагогика.- М.: Смысл,
2001
2. Справочник по психологии и психиатрии детского и 
подросткового возраста.- С- Петербург: Питер, 2001
3. Bleidick, U. Kognitive Stoerungen. Tuebingen, 1988
4.  Enziklopädie  der  Sonderpädagogik,  der  Heilpädagogik
und ihrer  Nachbargebiete/  Hrg.  Dupuis,  G.  Berlin:  Edition
Marhold, 1992.  
5.  Heimlich,  U.  Integrative  Paedagogik.  Stuttgart:

Kohlhammer, 2003
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

  CD Piktogrammas, CD Mārtiņš, Kopsolī, Tilti, www.likumi.lv

Kursa autors: D. Bethere 14.09.2007.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedras 

sēdes protokols
Nr. 3. 20.09.2007

Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs: A. Līdaka 28.09.2007.

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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