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Cilvēka kognitīvo spēju ierobežojumi

• Ierobežota un ierobežota informācijas uztvere (fizika)

• Ierobežota informācijas pārstrāde (mentālo īsceļu
lietošana, galveno mainīgo vērtību izmantošana t.i. 
kognitīvā heiristika (Janis, 1989))

• Ierobežota informācijas uzglabāšanas spēja –
kognitīvās kartes (McCaskey, 1982), konstruētā 
realitāte (Finkelstein, Hambrick, 1996)

• Kognitīvais stīvums – cilvēki piedod lielāku vērtību 
informācijai, kas apstiprina viņu kognitīvās kartes un 
piemeklē pierādījumus, kas uztur viņu pārliecību 
(Schwenk, 1984)

Kādas 
profesijas 
bērnībā 
zinājāt?

Kas meklē, tas atrod..

Klasifikācijas, stereotipi

Procesa automatizācija, ātrāka lēmuma 
pieņemšana 



Cilvēka kognitīvo spēju ierobežojumi

• Kognitīvās kartes veidojas sadarbībā – dalīta realitāte (Daft and
Weick, 1984), grupas dominantā loģika (Prahalad and Bettis, 
1986), ticības sistēma (Noorderhaven, 1995), kurai pieder 
jebkura lieluma un formas grupa (t.i. ģimene, firma, industrija, 
nācija)

• Papildus jāņem vērā paradoksi: piem. ja cilvēkiem ir grūti 
spriest par produktu, pamatojoties uz primārajiem kritērijiem 
(t.i. cik labi ziepes nomazgā netīrumus) - viņi neatliks 
sprieduma veikšanu.  Viņi pieņems lēmumu balstoties uz  
sekundārajiem un terciārajiem kritērijiem, kurus ir vieglāk 
atrast (piem. iepakojuma krāsa) (Whetten, 1981)

savējie vs. svešie

Kāda ir atšķirība starp Vadībzinību studentiem un 
Filozofijas studentiem? 



Lai kategorizētu un 
vienkāršotu vidi, ir 
nepieciešami instrumenti 
= teorija!

Katrai teorijai ir 
ierobežojumi, jo tā 
vienkāršo

Vai ir svarīgi zināt teoriju? Vai mēs varam 
paļauties tikai uz teoriju?

Teorija: suņa izskats

stereotips = teorija?



students/pasniedzējs = cilvēks

Mēs visi esam vienādi!



Vai Jūs varat, paskatoties uz 
sienu, aprakstīt– kāda būtu 

sajūta tai pieskaroties ar mēli?

Mēs visi esam vienādi!



Kuru ledusskapi cilvēki pirks?

Mēs visi esam vienādi!



Gestalt
Gestalt (tēls) būtība ir - ka uztverē veselums 

atšķiras no tā atsevišķo daļu summas

Labu Gestalt ir vieglāk uztvert, identificēt un 
atcerēties

Augstskolas tēlu veido: studiju programma, serviss, pasniedzēji, studenti..

Mēs visi esam vienādi!



Vai šī ir dārga vai lēta viesnīca?
Mēs visi esam vienādi!



Kura no figūrām ir svarīgāka/bīstamāka?

Mēs visi esam vienādi!



Vienu no līnijām sauc “trbr” un otru –

“liola”. 

Kura ir kura?

Kurš vārds (losse, tinko) Elfu valodā 

nozīmē “dzelzs” un kurš “sniegs”? 

Tolkiens.

Mēs visi esam vienādi!



Kustības virziens un sajūta

Mēs visi esam vienādi!



No nesenas vēstures..

Levitt (1983): Raksts ‘globalisation of markets’:

• Pasaule kļūst par vienotu tirgu.

• Cilvēku izvēle ātri asimilējas.

• 95% no tā, kas  cilvēkiem patīk, ko viņi grib 
produktos/pakalpojumos, ir viens un tas pats, neatkarīgi no 
ģeogrāfiskā izvietojuma, kultūras, institucionālās vides utml.

• Tāpēc mums nevajag produktus/pakalpojumus mainīt un mēs 
varam optimizēt to ražošanu.. Padarīt tos lētus.. 

• Atslēgvārds: STANDARTIZĀCIJA

Globālās integrācijas stratēģija vs. Lokālās diferenciācijas/atsaucības stratēģija

Mēs visi esam vienādi!



Iedomāsimies –
Jūs esat students, kas ieradies 

citā valstī..





Mēs visi esam vienādi?



rietumi
austrumi

apvērsts logo

Mēs visi esam vienādi?



Iepriekšējā izglītība

Mēs visi esam vienādi?

cilvēks “parastais”   un  mācīts inženieris

Augstākā izglītība ir pieskaņota valstī valdošajam vidējās izglītības līmenim – kādas tam ir 
konsekvences darbā ar ārzemju studentiem?



VAI TIEŠĀM

95% no tā, kas  cilvēkiem patīk, ko viņi grib produktos/pakalpojumos, ir viens 
un tas pats, neatkarīgi no ģeogrāfiskā izvietojuma, kultūras, institucionālās 
vides utml?

Mēs visi esam vienādi?



Sadzīve
Mēs visi esam vienādi?



Mēs visi esam vienādi?



Katrs pats savas laimes kalējs –

Vai tas, ko Jūs esat savā dzīvē sasniedzis,  ir drīzāk 

veiksmes rezultāts - vai tikai un vienīgi Jūsu personīgā 

darba rezultāts?

Mēs visi esam vienādi?



Kontroles koordināta (locus of control): apmērs, kādā indivīds
uzskata, ka kontrolē savu nākotni
Internāļi: indivīdi, kas tic, ka var kontrolēt savu nākotni
Eksternāļi: indivīdi, kas tic, ka viņu dzīves kontrolē ārēji spēki –
tādi kā veiksme, dievības utml.

Attieksme pret mācībām
Mēs visi esam vienādi?



Mēs visi esam vienādi?



Kāds ir students – internālis un kāds ir students – eksternālis?

Mēs visi esam vienādi?



Mēs visi esam vienādi?

Simboli



• Indiāņiem pūce ir krāpšanas simbols

• Ebreji un hinduisti tic, ka pūces ir nāves 
vēstneši

• Maiju nāves Dievs Hunahau bieži tiek 
attēlots ar pūces galvu

Mēs visi esam vienādi?



Atgādina par 
dažādību praksē



Students saka, ka viņa ģimenei pieder ēdināšanas 
bizness. 

No cik labklājīgas, visticamāk, ģimenes viņš nāk?



Izaicina pārdomāt 
kultūrā valdošos 

uzskatus



Cik vienkārši ir dabūt apostila zīmogu?



Paplašina 
redzesloku

-No Chennai (Indijas dienvidi) – līdz Delhi
(Indijas ziemeļi) – ar vilcienu jābrauc 32 
stundas
-225 km ar mašīnu braucām 11 stundas



R. Ķīlis, antropologs: «Latviešiem šķiet, ka viss ir 

slikti un būs vēl sliktāk. No sērijas - nevis kā mēs 

to visu varētu atrisināt, bet kādas problēmas vēl 

radīsies, ja mēs kaut ko sāksim darīt. »

Piekrītat? 



Obligātā literatūra

• Garlībs Merķelis „Latvieši”= M. Zālīte „Tiesa”
• Rūdolfs Blaumanis „Indrāni”; „Purva bridējs”, „Raudupiete”
• Aspazija „Sidraba šķidrauts”
• H. Ibsens „Pērs Gints”
• J. Jaunsudrabiņš „Vēja ziedi”, „Aija”
• Dž. Orvels „Dzīvnieku ferma”
• P. Putniņš „Naktssargs un veļas mazgātāja”
• Buņģis un Cibiņš
• Dullais Dauka 
• Vērdiņš
• Vanadziņš 
• Nāves Ēnā 
• Vilkaču mantiniece
• Veidenbaums

Cik vienkārši ir latvietim 
izmainīt savu dzīvi uz 

labo pusi?

Kāds ir labs latvietis? 



Bērnu literatūra Ķīnā

Stāstā „Šodien es pacelšu karogu” skolotājs apsola 
nepaklausīgam skolēnam, ka, ja viņš labi uzvedīsies, 
viņam tiks atļauts pacelt Ķīnas karogu skolas karogkātā. 

Cits stāsts bērniem ir par mazo Venu, kas grib apstādīt ar 
kokiem vietējo kalnu. Stāsta galā, kad varonis ir izpildījis 
savu uzdevumu, tiek svinīgi secināts: ”mazais Vens ir bijis 
savai tautai ļoti noderīgs! ”.

Vai Latvijas bērniem šādi 

stāsti der?

Kolektīvismā/individuālismā – kurš ir atbildīgs par to, 

ka visi dokumenti nav iesniegti?



Masuda un Nisbett (2001): 
definēja uztveres atšķirības starp Austrumāzijas

iedzīvotājiem un Rietumniekiem. 
• Testa personām (Japāņiem un Amerikāņiem) tika 

rādītas scēnas no zemūdens dzīves. 
->Japāņu uztvere ir holistiska: 70% vairāk izteikumu par 

vispārējo zemūdens telpu, 2x vairāk izteikumu par 
attiecībām starp zivīm un vidi, kurā tās atrodas = 
attiecības ir svarīgas. 

->Amerikāņu uztvere ir analītiska: analizē objektu , 
nereti atraujot to no vides – t.i. salīdzina zivju 
lielumu= konkurence ir svarīga.

Kultūra un uztvere

Kā tas ietekmē darbu ar 

studentiem?



Starp citu - pēc kādām grāmatām mēs 

apmācām Latvijas augstskolās? Kā tas 

ietekmē mūsu kultūru?

Akulturācija ir kultūras un psiholoģijas izmaiņu 
process, kas rodas kultūru saskarsmes 

rezultātā. 

Veicina izmaiņas 
esošajā kultūrā



Kā izskatās šampūna 
reklāma 
musulmaņu 
valstīs?

Veicina kļūšanu 
no citu kultūru 

teorētiskiem 
pazinējiem uz 

praktiķiem



http://ifun.ru/view/98868







Izaicina pārdomāt 
kultūrā valdošās 

vērtības



• LV pīrādziņi starptautiskās 

konferencēs

• Hinduistiem «Selgas» cepumi 

no Latvijas

• Ēģiptiešiem “Prozit” Laimas 

konfektes

• Klasiskā rudzu maize jūdaistiem 

(Pesahs: Neko raudzētu jūs 

nedrīkstat ēst; visās savās 

dzīves vietās ēdiet neraudzētu 

maizi)



• E. T. Hall (1966): zema 
konteksta kultūras sagaida 
lielāku attālumu starp 
runātājiem (proxemics)

• Jourard (1966): fiziskā 
kontakta biežums stundā 
pilsētās- San Juan (Puerto
Rico) 180; Paris 110; 
Gainesville (Florida) 2; 
London 0 

“Sarunas laikā elpot virsū 

[par arābiem] ir daļa no 

augstā sensoru iesaistes 

līmeņa augsta konteksta 

kultūrā” no grāmatas “When
Cultures Collide”

Kultūra un starppersonu attālums

Kā jūtas Āzijas students 
mazapdzīvotajā Latvijā?



Vai ir pareizi sagaidīt, ka 

ārvalstu students = vietējais students?

Vai mums ir grūti strādāt ar ārzemju studentiem tāpēc, 
ka viņi «nav riktīgi»?

Vai arī mēs vienkārši ļaujamies savam kognitīvajam 
stīvumam un negribam izaicināt savu grupas 

dominanto loģiku un veidot jaunas kognitīvās 
kartes?


