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Mērķis

Apskatīt starpkultūru kompetences atzītākās 

teorētiskās atziņas un iepazīstināt LLU 

akadēmiskās konferences dalībniekus ar 

Valodu centra pieredzi studentu starpkultūru 

kompetences veidošanā. 



Jēdzieni

• Jēdzienam “kultūra” ir ļoti plaša un daudzveidīga 

nozīme, taču šī referāta ietvaros domāts:

• “kultūra ir uzkrāta vērtību, attieksmju, ideju, 

tradīciju un simbolu sistēma, kas ir kopīga 

noteiktai cilvēku grupai ar kopīgu vēsturi, 

verbāliem un neverbāliem izteiksmes līdzekļiem”.

A.Mūrnieks, 2009, Dž. Njulips, 2009. 
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Starpkultūru kompetence (1)

1) Zināšanas par sevi un citādo, 

2) Zināšanas par to, kā attiecināt un interpretēt 

notikumus un to nozīmi, 

3) Attīstīta kritiskā domāšana, 

4) Zināšanas par to, kā apgūt informāciju par citām 

kultūrām,

5) Zināšanas, kā vērtēt citu tautu vērtību sistēmu un 

uzskatus. 

D. Bairams, 2008



Starpkultūru kompetence (2)

1. Starpkultūru kompetence ir spēja darboties 
atšķirīgā kultūrvidē, starptautiska darba pieredze, 
valodas prasmes. 

D.Vilsons, 2001. 

2.  Starpkultūru kompetence sastāv no:

�Attieksmes: zinātkāre un atvērtība, tolerance.

�Kultūras aspektu zināšanas (fakti, koncepcijas)

�Spēja darboties citā kultūrvidē.

I.Lūka, 2008.
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Starpkultūru kompetences veidošana 

studentos 

Mācībspēku galvenie uzdevumi studentu 
starpkultūru kompetences veidošanai 
pedagoģiskajā procesā:

1.Sniegt informāciju par valsti, tās iedzīvotājiem. 

2.Sniegt informāciju par citu tautu vērtībām un 
uzskatiem.

3.Iedrošināt studentus mainīties un respektēt citas 
kultūras.

4. Iedrošināt studentus pārņemt citu tautu pozitīvo 
pieredzi, tādejādi bagātinoties.
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1.Studiju darbs – dažādu valodu apguve un 

pilnveidošana 

• Profesionālās svešvalodas studiju kursi (angļu / vācu val.)

• BISK kursi:

Spāņu valoda (A1)

Franču valoda (A1)

Vācu valoda (A1)

Lietišķā krievu valoda (A2, B1)

Business Communication I (B2)

Intercultural Communication (B2)

+ Latviešu valoda ārzemju studentiem

+ Ķīniešu valoda – interešu izglītība sadarbībā ar LU Konfūcija 
institūtu.



2. Starptautisku konferenču un 

semināru organizēšana (1)

LLU starptautiskā zinātniskā 

konference

„Students on Their Way to Science”.

(Mājas lapa: sws.llu.lv)



Studentu zinātniskā konference „Studenti ceļā 
uz zinātni” – 2012, 2013



Studentu zinātniskā konference 
„Studenti ceļā uz zinātni” - 2016



Semināri – 2016.gadā

�Seminārs „Japāņu virtuves nacionālās īpatnības” , 
dalībnieki PTF 2. kursa studējošie un Tokušimas
Universitātes pārstāvji. 

�Seminārs „Kanādas starptautiskā loma ārpolitikā 
un ekonomikā”. Vieslektore-Kanādas vēstniecības 
diplomāte Laila Kirša.

�Seminārs „Jelgava un Tokušima - sadraudzības 
pilsētas: sadarbības perspektīvas.” Vieslektors-
Masaki Nakagawa (Tokušima)



Semināri

Franču kluba praktisks seminārs -
2013 Viesi no itālijas - 2013



3.Projekti - 2016

Starptautisks pētniecības projekts Nr.2016-1-IT01-
KA202-005461ERASMUS+ programmā 

“Cooperation for Innovation and the Exhange of
Good Practices”. 

INTERNATIONALISATION OF WORK-BASED 
LEARNING IN AGRIBUSINESS SECTOR

Jauniešu motivēšana Darba pieredzē balstīta 
prasmju apgūšana

Daina Grasmane - projekta zinātniskā vadītāja.



The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of 
the contents which reflects the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained 
therein..

“Cooperation for Innovation and the Exhange of

Good Practices”. 

Daina Grasmane - projekta zinātniskā vadītāja.

Starptautisks pētniecības projekts Nr.2016-1-IT01-

KA202-005461

ERASMUS+ programma 



Projekta mērķi

Jauniešu motivēšana ar darba pieredzē balstītas 

pieejas palīdzību.

Studentu prakšu iespēju internacionalizācija.

Vienotas interneta vides platformas izveide 

virtuālajām konsultācijām angļu valodā 

projektā iesaistīto valstu studentiem.



4.Dažādu tautu kultūras pasākumi 

studentiem

Frankofonijas diena

Frankofono valstu Francijas, Kanādas, Moldovas vēstniecības 
pārstāvji, Spīdolas un Jelgavas Valsts ģimnāziju skolēni, Amatu 
vidusskolas audzēkņi

ASV kultūras diena

Erudīcijas konkurss angļu valodā, kas pulcē kuplu dalībnieku 
pulku

Japānas kultūras diena

Pasākumu organizē, iesaistot PTF studentus, kas līdzdarbojās 
mākslas un kulinārijas radošajās darbnīcās

Eiropas valodu diena

"Spāņu valoda un kultūra", Itāļu virtuve



Frankofonijas diena 2012



Frankofonijas dienas 2014, 2015



Frankofonijas diena - 2016

Kanāda – viena no frankofonām valstīm



ASV kultūras diena



Spāņu kultūras pēcpusdiena (2011)



Noslēgts sadarbības līgums ar Tokušimas

Universitāti (Japāna) 

2014 2014



Japānas kultūras diena 2016



Studentu aptaujas dati

LLU 1., 2. kursa studentu aptauja.

n=155 no sešām fakultātēm (PTF, LF, VBF, ITF, MF, TF).

Rezultāti:

68 %  - valodu apguves process palīdz labāk izprast citu                   

tautu kultūras

71% - LLU valodu apguves procesā pilnveidojas viņu 

starpkultūru komunikācijas prasmes. 



Secinājumi

1.Profesionālās svešvalodas kompetenci veido:

Svešvalodas komunikatīvā kompetence,

Starpkultūru kompetence,

Profesionālās darbības kompetence.

2.Valodu centra ārpusnodarbību pasākumi dod 

ieguldījumu starpkultūru kompetences pilnveidē.

3.Lielākā daļa studentu uzskata, ka pedagoģiskajā 

procesā pieaug starpkultūru kompetence.



Paldies par uzmanību!


