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MODUĻA "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)" APRAKSTS

Moduļa
mērķis

Moduļa
uzdevumi

Moduļa ieejas nosacījumi

Moduļa
apguves novērtēšana

Moduļa nozīme

Sekmēt izglītojamo spējas, izraisot interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu, pilnveidojot izglītojamo zināšanas un
izpratni par vietējo, valsts un Eiropas kultūras mantojumu un tā vietu pasaulē, veicinot izpratni par valodas un kultūras daudzveidību,
nodrošinot profesionālās terminoloģijas apguvi svešvalodā(-s) izvēlētajā nozarē/sektorā un izglītojamo iespējas realizēt starptautiskās
mobilitātes aktivitātes profesionālajā jomā.

Attīstīt izglītojamo prasmes:
1. Novērtēt kultūru kā vērtību.
2. Lietot atbilstošo nozares/sektora profesionālās leksikas krājumu.
3. Pilnveidot valodas prasmes, noteikt tālākos mācību mērķus.
4. Raksturot nacionālās kultūras vērtības kā sistēmu un identifikācijas pamatu.
5. Toleranti veidot attiecības ar dažādu kultūru un subkultūru, reliģiju un dzimumu pārstāvjiem, saglabājot savu nacionālo identitāti.
6. Skaidrot kultūras un mākslas izpausmes veidus.
Apgūta pamatizglītība.
Moduļa "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)" apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu – prezentē
portfolio.
Portfolio sadaļas:
Plakāts/infografika u.c. par kultūras komponentiem.
Argumentētā eseja, piemēram, "Kultūra – personības attīstības instruments un resurss".
Profesionālo terminu vārdnīca ar skaidrojumiem un lietojuma piemēriem.
Diskusijas "Valodu prasmes loma profesionālajā un personības pilnveidē" apkopojums.
Europass CV.
Motivācijas vēstule.
Eiropas Valodu portfeļa daļas (Valodu pase, Valodu biogrāfija, valodu dosjē).
Ieskats kādā subkultūrā.
Ideju karte par kultūras formu daudzveidību, to vietu un nozīmi sabiedrības veidošanā, attīstībā, sadzīves un kultūras organizācijā.
Gan pedagogs novērtē paveikto 10 ballu skalā, gan izglītojamie savstarpēji novērtē darbus, gan pats izglītojamais savu sniegumu
izvērtē pašnovērtējumā pēc pedagoga sagatavotas pašnovērtējuma veidlapas ar vērtēšanas kritērijiem.
Modulis iekļaujams profesionālās izglītības programmās 3. un 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu profesionālās
kvalifikācijas apguvei.
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MODUĻA "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)" SATURS
Mācību sasniegumu
apguves līmeņu apraksti
Sasniedzamais
rezultāts

1. Spēj: novērtēt
kultūru kā vērtību.
Zina: kultūras
komponentus.

Temats

1.1. Starpkultūru
izglītības
komponenti.
(5% no moduļa
kopējā apjoma)

Izprot: kultūru kā
procesu, kurā
iekļauta visa
sabiedrība, un
kultūras nozīmi
personības attīstībā.

Ieteicamais
saturs

Vidējs
apguves līmenis

Optimāls
apguves līmenis

Metodiskais
nodrošinājums
Metodiskie
paņēmieni un
mācību
organizācijas
formas

Idejas
īstenošanai

1.1.1. Kultūras
komponenti.

Identificē kultūras
komponentus.

Raksturo un salīdzina
kultūras komponentus.

Grupu darbs.

Izglītojamie meklē informāciju par
kultūras komponentiem. Iegūto
informāciju apkopo prezentācijā/
plakātā/infografikā u.c.

1.1.2. Kultūra kā
cilvēka un
sabiedrības
eksistences veids.

Definē kultūru kā
procesu, kurā iesaistīta
visa sabiedrība.

Ilustrē ar piemēriem
kultūru kā procesu, kurā
iesaistīta visa
sabiedrība.

Argumentētā
eseja.

Izglītojamie raksta argumentēto eseju par
tematu "Kultūra – personības attīstības
instruments un resurss".

Nosauc un vispārīgi
raksturo kultūras nozīmi
personības attīstībā.

Izskaidro ar vairākiem
piemēriem kultūras
nozīmi personības
attīstībā.
Darbs ar leksiku.

Izveido profesionālo terminu vārdnīcu ar
skaidrojumiem un lietojuma piemēriem
(nozarē/sektorā izmantojamās iekārtas,
instrumenti, materiāli, produkti,
tehnoloģiskie procesi u.tml.).

2. Spēj: lietot
atbilstošo
nozares/sektora
profesionālās
leksikas krājumu.

2.1. Leksikas
krājums
profesionālās
darbības
raksturojumā.

2.1.1. Profesijas
loma un vieta
nozarē.

Ar vienkāršiem
teikumiem apraksta
svešvalodā profesijas
mērķus un uzdevumus.

Svešvalodā skaidri un
detalizēti raksturo
profesijas mērķus,
uzdevumus un
profesijas vietu nozarē.

Zina:
nozarē/sektorā
lietoto
terminoloģiju
svešvalodā.

(50% no moduļa
kopējā apjoma)

2.1.2. Darba
procesa
raksturojums.

Ar īsiem teikumiem
veido vienkāršu
aprakstu par darba
procesā
izmantojamajiem
materiāliem/produktiem,

Veido detalizētus,
sistēmiskus aprakstus un
izklāstus par darba
procesā
izmantojamajiem
materiāliem/produktiem,
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Izprot: valodu
prasmes
nozīmīgumu
profesionālajā un
personības
pilnveidē.

3. Spēj: pilnveidot
valodas prasmes,
noteikt tālākos
mācību mērķus.
Zina: jēdzienus
Eiropas Valodu
portfelis, Valodu
pase, Valodu
biogrāfija, dosjē,
sociālie tīkli.
Izprot:
komunikācijas un
kultūras savstarpējo
saistību un

iekārtām, darba
instrumentiem,
tehnoloģiskajiem
procesiem.

iekārtām, darba
instrumentiem,
tehnoloģiskajiem
procesiem.

2.1.3. Valodu
prasmes nozīme
izglītībā un
profesionālo
prasmju pilnveidē.

Apraksta valodu
prasmes nozīmi karjeras
veidošanā.

Novērtē valodu prasmes
nozīmi karjeras
veidošanā.

Diskusija.

Izglītojamie piedāvā apspriešanai tematu
"Valodu prasmes loma profesionālajā un
personības pilnveidē".

2.1.4. Europass
CV un motivācijas
vēstule.

Lieto svešvalodā
terminoloģiju, kas
saistīta ar profesiju.
Uzdod jautājumus,
uztver teksta galveno
domu.

Sazinās profesionālajā
svešvalodā.
Diskutē. Piedāvā
problēmu risinājumu.

Grupu darbs.

Izglītojamie veido prezentāciju vai filmu
par profesijas pārstāvja darbadienu un
veicamajiem uzdevumiem.

Lomu spēle.

Darba intervija.

Ar pedagoga palīdzību
izveido Europass CV un
motivācijas vēstuli.

Patstāvīgi izveido
Europass CV un
motivācijas vēstuli.

Patstāvīgais
darbs.

Izglītojamais izveido Europass CV un
motivācijas vēstuli.

3.1. Eiropas
Valodu
portfelis –
valodas prasmes
atspoguļojums.

3.1.1. Eiropas
Valodu portfeļa
daļas.

Definē jēdzienus
Eiropas Valodu
portfelis, Valodu pase,
Valodu biogrāfija,
dosjē, sociālie tīkli.

Izveido Valodu pasi,
Valodu biogrāfiju un
dosjē.

Praktiskais
darbs.

Izglītojamie izveido Europass Valodas
pasi:
http://www.europass.lv/valodu-pase

(10% no moduļa
kopējā apjoma)

3.1.2. Valodas
apguve, izmantojot
sociālos tīklus.

Nosauc valodas apguves
iespējas, izmantojot
sociālos tīklus.

Izvērtē valodas apguves
iespējas, izmantojot
sociālos tīklus.

Diskusija.

Izglītojamie diskutē par valodas apguves
iespējām, izmantojot sociālos tīklus,
apkopo rezultātus un uzraksta
secinājumus.

Nosauc valodas prasmes
līmeņu kritērijus.

Veic pašvērtējumu, lai
noteiktu savu valodas
prasmes līmeni.

Grupu darbs.

Izglītojamie veic savu valodas zināšanu
novērtēšanu, izmantojot pašvērtējuma
tabulu:
https://www.coe.int/en/web/portfolio/selfassessment-grid
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komunikāciju kā
kultūras aktivitāti.
4. Spēj: raksturot
nacionālās kultūras
vērtības kā sistēmu
un identifikācijas
pamatu.
Zina: jēdzienus
vērtība, garīgās un
materiālās vērtības,
nacionālās un
internacionālās
vērtības, indivīda
un sabiedrības
vērtības, reliģija,
tradīcijas, kultūras
kanons.
Izprot: kultūras
kanona lomu un
vērtību pasaules un
Latvijas kultūrā.

4.1. Kultūra kā
vērtību sistēma.
(10% no moduļa
kopējā apjoma)

4.1.1. Kultūras
vērtības, to
daudzveidīgais
raksturs.

Izvērtē vērtību nozīmi
savā dzīvē.

Izvirza hipotēzi par
vērtību nozīmi un lomu
savā un sabiedrības
dzīvē un pierāda to.
Stiprina Latvijas
kultūrtelpu kā
sabiedrību saliedējošu
pamatu un veicina tās
popularizēšanu Eiropas
un pasaules līmenī.

Apskats.

Izglītojamie vāc un apkopo informāciju
par šādiem jautājumiem:
1. Kuras latviešu tautas tradīcijas ir
saglabājušās līdz mūsdienām un kuras ir
zudušas?
2. Kuras kultūras normas mūsdienās
obligāti ir jāievēro?
3. Kāds ir vietējais (reģionālais) kultūras
mantojums?

4.1.2. Kultūras
tradīcijas
(ģimenes,
reliģiskās, etniskās
un nāciju,
profesionālo
grupu), to
pārmantošana un
saglabāšana.

Nosauc kopīgo un
atšķirīgo rietumu un
austrumu kultūrā.

Salīdzina un diskutē par
tradīciju noturīgumu un
mainību austrumu un
rietumu kultūrā.

Delfu metode.

Identificē kultūras
tradīciju veidošanās,
saglabāšanas un
pārmantojamības
raksturu.

Skaidro un raksturo
tradīciju pārmantošanas
iespējas un veidus
tradicionālajā un
mūsdienu kultūrā.

Izglītojamie sniedz atbildes uz pedagoga
sagatavotajiem pētāmajiem jautājumiem,
izvērtējot būtiskākos apgalvojumus par
indivīda lomu kultūrprocesu veidošanā un
vērtību indikācijām, piemēram, "Latviešu
kultūras saglabāšanas iespējas, dzīvojot
ārpus Latvijas".

4.1.3. Kultūras
kanons – vērtība,
kas raksturo
nācijas kultūras
identitāti.

Skaidro kultūru
savstarpējo saistību,
formu un elementu
pārmantojamību,
ietekmi pasaules un
Latvijas kultūrā.

Salīdzina pasaules un
Latvijas kultūras
informatīvos avotus un
liecības. Sasaista
vienotu vēsturisko
vērtību apzināšanos ar
savu piederību Latvijai.

Venna
diagramma.

Izglītojamie, salīdzinot austrumu un
rietumu kultūras domāšanas
pamatprincipus, nošķir svarīgu
informāciju no sekundāras, sameklē
kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

Pamato nepieciešamību
iesaistīties sabiedrības
un kultūrvides
veidošanas procesos.

Ar vairākiem
argumentiem izskaidro
nepieciešamību
iesaistīties sabiedrības
un kultūrvides
veidošanas procesos.
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Analizē iesaistīšanās
virzienus.

5. Spēj: toleranti
veidot attiecības ar
dažādu kultūru un
subkultūru, reliģiju
un dzimumu
pārstāvjiem,
saglabājot savu
nacionālo identitāti.

5.1. Sabiedrība
un kultūras
procesi.

Novērtē un analizē
izcilākos sasniegumus
savā kultūrā.

Vizualizēšana.

Izglītojamie izmanto fotogrāfijas,
mākslas darbu reprodukcijas, zīmējumus,
tabulas, shēmas, grafikus u.c., lai
raksturotu sasniegumus savā kultūrā.

5.1.1. Sabiedrības
grupas un to
kultūra.

Identificē sabiedrības,
dažādu sociālo grupu
mijiedarbību un
izpausmes kultūrtelpā.

Novērtē sabiedrības,
dažādu sociālo grupu
mijiedarbību un
izpausmes kultūrtelpā.

Grupu darbs.

Izglītojamie grupās iepazīst jaunatnes
kontrkultūru un subkultūras, skaidro un
pamato noteiktas subkultūras rašanās,
veidošanās un pastāvēšanas
pamatvērtības.

5.1.2. Kontrkultūra
un subkultūras.

Paskaidro jēdzienu
kontrkultūra.

Novērtē kontrkultūras
parādības sabiedrībā.

Lomu spēle.

Identificē subkultūras
pēc to pazīmēm.

Raksturo un analizē
dažādas subkultūras, to
izpausmes un liecības.

Izglītojamie iesaistās lomu spēlē,
iejūtoties hipija, panka, gota u.c. lomā un
pildot īpašus uzdevumus (kvestus), vai
risina kādu situāciju.

Raksturo savu nacionālo
kultūridentitāti.

Izvērtē un pamato savu
vietu kultūrprocesu
veidošanā.

Diskusija.

Izglītojamie diskutē par globalizācijas
sekām.

Definē jēdzienu
globalizācija.

Salīdzina un raksturo
globalizācijas
izpausmes.

5.2.1. Stereotipi.

Definē jēdzienus
stereotips un
stereotipiskās
domāšanas izpausmes.

Identificē stereotipiskās
domāšanas veidu,
analizē tā rašanās
cēloņus.

Diskusija.

Izglītojamie diskutē par tēmu, vai
stereotipi ir traucēklis starptautiskajai
mobilitātei.

5.2.2. Kultūras
šoks.

Raksturo kultūras šoka
būtību, izpausmes
radītājus un stadijas.

Analizē kultūras šoka
rašanās cēloņus.

Grupu darbs.
Situāciju analīze.

Izglītojamie grupās iepazīstas ar kultūras
šoka būtību, stadijām un analizē tā
rašanās cēloņus. Katra darba grupa

(8% no moduļa
kopējā apjoma)

Zina: jēdzienus
popkultūra,
subkultūra,
kontrkultūra, hipiji,
panki, goti,
tolerance,
globalizācija,
kultūrdialogs,
stereotipi, kultūras
šoks.
Izprot: sabiedrības
lomu dažādu
sabiedrības grupu
kultūras veidošanā
un pastāvēšanā.

Nosauc izcilākos
sasniegumus savā
kultūrā.

5.1.3. Kultūra un
globalizācijas
procesi.

5.2. Starpkultūru
attiecību
problēmas.
(7% no moduļa
kopējā apjoma)
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izstrādā rekomendācijas kultūras šoka
ietekmes mazināšanai.

6. Spēj: skaidrot
kultūras un mākslas
izpausmes veidus.

6.1. Kultūra un
mākslas formu
daudzveidība.

Zina: mākslas
veidus un moderno
tehnoloģiju nozīmi
kultūrā.

(10% no moduļa
kopējā apjoma)

Izprot: kultūras un
mākslas formu
daudzveidību, to
vietu un nozīmi
sabiedrības
veidošanā, attīstībā,

Izskaidro tolerances
jēdziena būtību un
pamato nepieciešamību
veidot pozitīvas
attiecības ar dažādu
kultūru un reliģiju
pārstāvjiem.

Raksturo tolerances
būtību, ilustrējot ar
vairākiem piemēriem.
Formulē secinājumus,
kāpēc nepieciešams
veidot pozitīvas
attiecības ar dažādu
kultūru, reliģiju un
dzimumu pārstāvjiem.

Prezentācija.

Darba grupa prezentē katras kultūras šoka
stadijas pazīmes un izstrādātās
rekomendācijas kultūras šoka ietekmes
mazināšanai.

Nosauc idejas
starpkultūru attiecību
problēmu risināšanai.

Analizē starpkultūru
problēmu cēloņus,
formulē ieteikumus
starpkultūru
komunikācijas
veicināšanai.

Problēmu
risināšana.

Izglītojamie analizē pedagoga sagatavotās
starpkultūru attiecību problēmsituācijas
un piedāvā risinājumus starpkultūru
komunikācijas veicināšanai.

6.1.1. Māksla,
mākslinieks un
laikmets
(tēlotājmāksla,
mūzika, literatūra,
teātris, kino,
tehnoloģijas un
plašsaziņas
līdzekļi).

Nosauc dažādas mākslas
izpausmes formas.

Raksturo un salīdzina
dažādās mākslas
izpausmes formas.

Vizualizēšana.

Nosauc nozīmīgākos
mākslas stilus un
virzienus.

Raksturo nozīmīgākos
mākslas stilus un
virzienus.

Izglītojamie izmanto fotogrāfijas,
mākslas darbu, plakātu reprodukcijas,
vizuālās reklāmas materiālus, zīmējumus,
tabulas, shēmas, grafikus u.c., lai
raksturotu un salīdzinātu mākslas, kino
dažādu stilu un žanru paraugus.

6.1.2. Kultūras
vērtības pasaules
muzejos.

Nosauc ievērojamākās
kultūras vērtības
pasaules muzejos.

Raksturo un novērtē
izcilākās kultūras
vērtības pasaules
muzejos.

Darbs ar tekstu.

Izglītojamais aizpilda tabulu, lasot tekstu
par ievērojamākajām kultūras vērtībām
pasaules muzejos.
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sadzīves un
kultūras
organizācijā.

6.1.3. Indivīds un
māksliniecisko
pašizpausmju
daudzveidīgās
iespējas.

Demonstrē faktu un
ideju izpratni par
kultūras formu lomu
sabiedrības attīstībā,
sadzīves un kultūras
organizācijā.

Novērtē un raksturo
mākslas darbus un
kultūras objektus to
kultūrvēsturiskā
kontekstā.

Projekta darbs.

Izglītojamie izveido ideju karti par
kultūras formu daudzveidību, to vietu un
nozīmi sabiedrības veidošanā, attīstībā,
sadzīves un kultūras organizācijā;
sagatavo prezentāciju par sava darba
rezultātiem, pamatojoties uz izveidoto
ideju karti.

Ieteicamie avoti
Agajevs V. Semiotika. – Rīga: Jumava, 2005.
Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Apele A. Prasme runāt publiski. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.
Arnolda D. Saprast mākslu: sešas tēmas. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
Austruma S., Muižarāja I. Kulturoloģija vidusskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Austruma S., Muižarāja I. Kultūras vēsture. Metodiskais līdzeklis. – Rīga: ISEC, 2005.
Avotiņa A., Blūma D. u.c. Latvijas kultūras vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
Avotiņa A., Genese-Plaude I., Mūrnieks A., Pitkeviča I., Voitkāne I. Kulturoloģija kā integrējošs mācību kurss laikmetīgā mācību procesā. – Rīga: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un
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Uzdevumu izpilde, izmantojot IT vācu valodā [skatīts 2019. gada 10. jūnijā]. Pieejams: https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/
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MODUĻA "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)"
ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI
Materiālie līdzekļi

Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Daudzums

Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti
Mācību klase (25 darba vietas)
Tāfele
Tāfeles rakstāmpiederumi (4 krāsaini flomāsteri, tīrīšanas līdzeklis)
Videoprojektors un dators vai interaktīvā tāfele (nodrošinot interneta tīklu)
Datori ar interneta pieslēgumu
Mobilā palīgtāfele uz statīva

1
1
Atbilstoši programmas īstenošanai
1
Atbilstoši programmas īstenošanai
Pēc nepieciešamības

Materiāli, palīgmateriāli u.tml.
Biroja papīrs (dažāda formāta)
Mobilās tāfeles papīra bloki
Audiovizuālie materiāli
CD, DVD

Atbilstoši programmas īstenošanai
Atbilstoši programmas īstenošanai
Atbilstoši programmas īstenošanai
Pēc nepieciešamības

11
Modulis "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)"

