E-MĀCĪBAS

PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJI

SKAITĻOS

2
Velti mācībām vidēji
2 stundas nedēļā

6

Metodikas izstrādi īstenoja SIA “AC Konsultācijas”
speciālistu komanda sadarbībā ar nodibinājumu
“C Modulis”, nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu
aģentūra” un biedrību “Resiliences centrs”.

E-MĀCĪBU
TEHNISKAIS NODROŠINĀTĀJS

Mācies 6* nedēļas
*ja plānotajā mācību kursa norises laikā ir
valsts svētku vai citu svētku brīvdienas, laika
plānojums tiek pielāgots maksimāli ērtai un
pilnvērtīgai nodarbību apguvei

12
Veiksmīgi nokārtojot testu,
iegūsti apliecinājumu
12 akadēmisko stundu apmērā

E-MĀCĪBU KURSS

E-mācību programma izstrādāta un e-mācības
nodrošinātas ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu
atbalstu Labklājības ministrijas īstenotā projekta
Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba
attīstība pašvaldībās” ietvaros.

Sociālais darbs
ģimenēm ar
bērniem

E-mācību programma veidota tā, lai
veicinātu izpratni par metodiskajā
materiālā “Sociālais darbs ģimenēm ar
bērniem” (pieejams LM mājas lapā
https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskiemateriali-0 ) aprakstītajiem sociālā
darba ģimenēm ar bērniem (turpmākSDĢB) prakses principiem ne tikai
sociālajiem darbiniekiem, bet pēc
nepieciešamības arī citiem
profesionāļiem un sadarbības
partneriem (piemēram, bāriņtiesu
pārstāvji, ārstniecības un izglītības
iestāžu darbinieki, psihologi, sociālās
palīdzības organizatori u.c.).
E-mācību forma dod iespēju mācīties
sev ērtā laikā un vietā. E-mācību
apguvei nepieciešams dators vai
viedtālrunis ar iespēju pieslēgties
internetam.

KURSA MĒRĶI

Sniegt teorētiskas zināšanas par
sociālo darbu ģimenēm ar
bērniem;
Sniegt ieskatu metodiskajā
materiālā “Sociālais darbs
ģimenēm ar bērniem”, lai
veicinātu sociālo darbinieku
interesi par kompetences
pilnveides iespējām;
Uzlabot starpinstitucionālo un
starpprofesionālo sadarbību.

NODARBĪBAS
1. Ievads sociālajā darbā ģimenēm ar
bērniem.
2. SDĢB pamats, vērības un ētika.
3. SDĢB gadījuma vadīšanas teorija un
prakse.
4. SDĢB gadījuma vadīšanas process:
izvērtēšana.
5. SDĢB gadījuma vadīšanas process:
plānošana un intervence.
6. SDĢB gadījuma vadīšanas process:
starpinstitucionālā sadarbība un SDĢB
loma bērnu tiesību aizsardzības sistēmā.
7. SDĢB gadījuma vadīšanas process:
novērtēšana.
8. Dokumentācija SDĢB.
Būtiskākie uz ģimeni vērstas gadījuma
vadīšanas elementi (piemēram, Ģimenes
modelis) tiek atkārtoti un integrēti vairākās
nodarbībās, tādējādi nostiprinot e-mācību
dalībnieka zināšanas un izpratni par tiem.
E-mācību nodarbības atbilstoši katrai tēmai
veidotas, iekļaujot lasāmvielu, attēlus,
shēmas un video sižetus, kas atspoguļo
metodisko materiālu SDĢB, klātienes
apmācību ekspertu lekcijas, ārvalstu prakšu
paraugus, pašmāju un ārzemju SDĢB
ekspertu pieredzi, tāpat pieejami papildus
informācijas avoti, atsauces.
Pieeja pirmajām divām nodarbībām tiek
nodrošināta sākot no pirmās mācību dienas,
pēc tam nākamajām -ar nedēļas* starplaiku.
Pēdējo divu nodarbību apguve plānota
vienā nedēļā.

SVARĪGI!
E-MĀCĪBAS IR BEZ MAKSAS UN
PIEEJAMAS IKVIENAM
E-mācības ir titrētas, līdz ar to
pieejamas arī interesentiem ar
dzirdes traucējumiem.
E-MĀCĪBU APGŪŠANA NEDOD
PIETIEKAMAS ZINĀŠANAS UN
PRASMES, LAI VARĒTU PATSTĀVĪGI
IZMANTOT METODISKO MATERIĀLU
DARBĀ AR KLIENTIEM, JO TIEŠSAISTES
FORMĀTĀ NAV IESPĒJAMS
NODROŠINĀT VISU NEPIECIEŠAMO
KOMPETENČU APGUVI. TO IESPĒJAMS
APGŪT KLĀTIENES MĀCĪBĀS

Pieteikšanās notiek katram
dalībniekam personīgi aizpildot
pieteikšanās formu. Reizi ceturksnī
nosūtām pieteikšanās saites
pašvaldībām, kā arī pirms katra
kursa publicējam konkrētā kursa
pieteikšanās saiti projekta Facebook
kontā.
Vietu skaits grupā ir ierobežots,
dalībnieki tiek apstiprināti dalībai
pieteikšanās secībā.

SEKO
AKTULITĀTĒM!
@Profesionalasocialadarba
attistibapasvaldibas

