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ANOTĀCIJA  

 

 

Zoja Dembovska 

 

Kultūra un globalizācijas procesi 

 

Mērķis:  

Skolēni pilnveido savas prasmes analītiski strādāt ar tekstu par kopīgo tehnikas, 

informācijas un tirgus pasaulē, kas ietekmē uz kultūru apvienošanu un saplūšanu. 

Uzdevumi: 

Sekmēt skolēnu zināšanu izaugsmi par kultūru mainīgumu daudzo procesu ietekmē. 

Mērķauditorija: 

L-023C/ESF, Inženierkomunikāciju montētājs 
 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: 

Mācību procesā. 

 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: 

Elektroniskie resursi. Grāmata. Izdales uzskates materiāli. 

 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte:  

Efektīgāka mācīšana un mācīšanās, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, kopā ar 

tradicionālām mācību metodēm mācību priekšmeta apguvē. 
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Stundas tēma: “Kultūra un globalizācijas procesi” 

 

Mērķis   pilnveidot prasmes analītiski strādāt ar tekstu par kopīgo tehnikas, 

informācijas un tirgus pasaulē, kas ietekmē uz kultūru apvienošanu un 

saplūšanu. 

 

Uzdevumi  1) izprast kopīgo tehnikas, informācijas un tirgus pasaulē, 

2) analizējot tekstus saskatīt kultūru apvienošanās un saplūšanas cēloņus, 

3) spēt novērtēt katras kultūras nacionālo identitāti, kas tik laika gaitā 

zaudēts neatgrieziniski. 

Mērķauditor

ija 

(programma

s nosaukums, 

kurss) 

L-023C/ESF, Inženierkomunikāciju montētājs 
 

Stundas tips Jaunu zināšanu stunda 

Metodes un 

darba 

formas 

Demonstrējums. Stāstījums. Diskusija. Dialogs. Interaktīvas metodes. 

Darbība. Sadarbība. Darba formas: frontālās, individuālās, grupu darbs. 

Stundas 

paredzamie 

rezultāti 

Spēj noteikt dažādu mūsdienu procesus, kas ietekmē kultūru mainīgumu. 

Uzskates un 

citi mācību 

līdzekļi 

Grāmatas, kopētie materiāli, prezentācija. Elektroniskie resursi: u.c.  

Stundai 

nepieciešamā

s literatūras 

saraksts  

S. Austruma, I. Muižarāja: Kulturoloģija vidusskolai, Zvaigzne ABC, 2010. 

http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/31801/mod_resource/content/0/Gatis_Ozoli

ns/T_III_paskaidr.pdf 

 

Stundas gaita 

Stund

as 

posm

s 

Aktivitāte/mācību situācija 

Laiks 

(min.) 

Nepiecieša

mie 

resursi 
Skolotāja darbība 

Skolēnu 

darbība 

Metodes/ 

darba formas 

http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/31801/mod_resource/content/0/Gatis_Ozolins/T_III_paskaidr.pdf
http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/31801/mod_resource/content/0/Gatis_Ozolins/T_III_paskaidr.pdf
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1. 

Ievads Sasveicināšanās 

Skolotājs stunda sākumā 

informē skolēnus par 

stundas tēmu, kādi 

uzdevumi tiks pildīti 

mācību stundā 

Sasveicināša

nās 

Interaktīvas 

Saveicināšanās, 

kā arī mācību 

stundas mērķa 

un uzdevumu 

aizsūtīšana 

izziņas veidā, 

katram 

skolēnam. 

2 min. Pozitīvisms 

2. Skaidri formulē stundas 

mērķi un uzdevumus 

Mācību stundas mērķis: 

pilnveidot prasmes 

analītiski strādāt ar tekstu 

par kopīgo tehnikas, 

informācijas un tirgus 

pasaulē, kas ietekmē uz 

kultūru apvienošanu un 

saplūšanu. 

 Mācību stundas uzdevumi: 

1) izprast kopīgo 

tehnikas, informācijas un 

tirgus pasaulē, 

2)analizējot tekstus 

saskatīt kultūru 

apvienošanās un 

saplūšanas cēloņus, 

3)spēt novērtēt katras 

kultūras nacionālo 

identitāti, kas tik laika 

gaitā zaudēts 

neatgrieziniski. 

Uzmanīgi 

vēro un 

klausās 

Stāstījums 

5 min. Konkrētība. 

Skaidrība. 

3. Mācību vielas skaidrojums, 

izklāsts. 

Globalizācijas aizsākumi 

meklējami jau Senajā 

Grieķijā. Grieķu 

civilizācija un grieķu 

valodas lietojums  iplātās 

no grieķu kolonijāmSpānijā 

rietumos līdz Indijai un 

Centrālajai   Āzijai 

Austrumos, kuras 

Aleksandrs Lielais 

sasniedza savos 

karagājienos . Ne mazāk 

bija Romas impērijas 

centieni apvietot romiešiem 

zināmo “pasauli” Romas 

valsts paspārnē un latīņu 

valodas kā universāla 

saziņas līdzekļa izplatība 

Uzmanīgi 

vēro un 

klausās 

Izklāsts. Izdales 

materiāli. 

15min

. 

Uzskates 

līdzekļi 
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Eiropas zemēs. 15. -16. 

gadsimtā līdz ar portugāļu, 

spāņu, holandiešu, angļu, 

franču un krievu ekspansiju 

pasaules mērogā aizsākās 

vienotas pasaules 

civilizācijas veidošanās. 

Sevišķi atrauji 

globalizācijas procesi 

noritēja 19. gadsimta 

otrajā pusē līdz ar 

dzelzceļa tīklu veidošanos, 

telefona sakaru un 

radiopārraižu ieviešanos. 

Robežas vairs netraucēja 

preču , pakalpojumu un 

naudas plūsmu, veidojās 

pārnacionālas kompānijas.  

Ņujorkas veikalos bija 

nopērkamas Sibīrijas 

kažokādas un Brazīlijas 

kafija. Krievijas impērijas 

pilsētu Sanktpēterburgas 

vai Rīgas veikalos tika 

piedāvāti Kubas cigari un 

amerikāņu firmas Singer 

šujmašīnas. Tomēr 

turpmāku globalizācijas 

procesu pārtrauca Pirmais 

pasaules karš un tam 

sekojošā totalitāro sistēmu 

– komunisma, fašisma un 

nacisma izveide, kas 

pasaulē izveidoja jaunas 

robežas. Lai gan PSRS 

savā ideoloģijā 

propogandēja visas 

vienotības ideju, valsts 

robežasuz ilgiem gadiem 

tika slēgtas preču un 

cilvēku brīvai plūsmai. Pēc 

komunistiskās sistēmas 

sabrukuma 20. gadsimta 

80. un 90. gadu mijā 

globalizācijas ieguvusi 

nepieredzēti straujus 

tempus un kļuvusi 

neprognozējama. 

Vienlaikus jāpatur prātā, 

ka tomēr ne visas valstis un 

teritorijas tās skāra 

vienādi, tāpat tās neskar 

arī visas cilvēka darbības 
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jomas.  

Globalizācija, skar un 

tetekmē kultūras procesus, 

jo sekmē kultūru 

integrāciju, t. i., atsevišķu 

kultūru apvienošanu, 

iekļaušanu kopējā sistēmā. 

Tas veicina jaunākās 

imformācijas un 

sasniegumu apriti, dot 

iespēju māksliniekiem 

demonstrēt savas spējas un 

talantu plašai sabiedrībai 

ārpus savas zemes 

robežām, iepazīstina ar citu 

kultūru unikalitāti un 

savdabību. 

Globalizācijas procesi 

ietekmē pasaules kultūras 

sfēru arī negatīvi, 

piemēram, veicina valstu 

birokratizēšanos – 

birokrātisjas valsts 

pārvaldes ar tai raksturīgo 

milzīgo atskaišu un 

kontroles sistēmu 

nostipronāšanos. Naudas 

piesaiste noteiktai 

administrēšanas sistēmai 

un administratīvā pārvalde 

nomāc indivīda radošumu 

un ierobežo tā individuālo 

brīvību.  Eiropas Savienība 

ir balstīta uz efektīvu tirgus 

ekonomikas attīstību, bet 

tajā pasā laikā uz milzīgi 

lielu birokrātisko 

aparātu.Eiropā un pasaulē 

izzūd lokālās tradīcijas, 

tiek piesārņotas vai 

apdraudētas mazo tautu 

valodas un kultūras. 

Globālā sociālā 

nevienlīdzība motivē 

nabadzīgākos ļaudis 

pārcelties uz bagātākām 

valstīm, palielinās 

atšķirības starp bagātajām 

un nabadzīgajām valstīm. 

Rūpnieciskā ražošana 

veicina standartizāciju, 

arvien vairāk palielinās 

reklāmas un naudas 
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ietekme, bet cilvēks kļūst 

par pērkamu un 

pārdodamu preci. Pasules 

sabiedrība vienojas par 

vienveidīgiem elkiem un 

kultūrvaroņiem, seriāliem 

un šoviem, nostiprinās 

masu kultūra un mazinās 

radosā individualitāte. 

Turkklāt ne visas kultūras 

ir atvērtas un ieinteresētas 

globalizācijas procesos. 

Islāma sabiedrības 

globalizācija saskata 

draudus savas kultūras 

eksistencēi un tāpēc cenšas 

ar  dažādām, reizēm pat 

viduslaiku metodēm no tās 

norobežoties vai pat sāk 

izmisīgu cīņu pret to, kas 

noved pie terorisma. 

Aprakstītas tendences 

izraisījušas diskusijas 

plašas sabiedrības vidū par 

to, kā risināt samilzušās 

problēmas. Tiek uzsvērts, 

ka nepieciešamas plašas 

reformas, kuras atbilstu 

globalizācijas laikmetam, 

kas audzinātu cieņu un 

iecietību pret citām 

kultūrām, reliģijām, 

tradīcijām un paradumiem, 

vienlaikus ļaujot saglabāt 

savu etnisko un nacionālo 

kultūru. 

4.  Analīze iepriekš dzirdētā 

stāstījuma, atbilžu 

meklēšana uz jautājumiem, 

diskusijas veidošana. 

skat. pielikumu Nr. 1 un 2. 

Meklē 

atbildes uz 

jautājumiem. 

Formulē 

neizprasto. 

Darbs ar tekstu. 

Diskusija. 

Dialogs. 

Interaktīvas 

15min

. 

Valoda. 

Domāšana. 

Analizēšan

a 

5. 

Stundas noslēgums 

Klausās. 

Izsaka 

viedokļus 

par stundas 

tēmu, 

saprasto vai 

nesaprasto 

Interaktīvas 

3 min. Uzmanība 

 

 

Stundas pašvērtējums 

Iegūtie rezultāti Skaidrība tēmas izpratnē un zināšanu pielietošana turpmākajās 
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un atgriezeniskā 

saite 

stundās 

Izmantoto 

metožu 

efektivitāte 

Plānotais rezultāts sasniegts  

Stundas norises 

un izstrādāto 

materiālu 

pilnveides 

nepieciešamība 

un iespējas 

Materiālus var papildināt ar jauniem demonstrējumiem 

Veiktie vērojumi Skolēni aktīvi iesaistījās stundas mācību procesā.  

Ieteikumi līdzīgu 

stundu 

veidotājiem un 

īstenotājiem 

Profesionāli sagatavot tēmu. 

 

Secinājumi 

 

1. Skolēni labi izpildīja uzdevums, kuri bija saistīti ar atbilžu meklēšanu uz 

jautājumiem. 

2. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā par mācību stundas tēmu, rādīja savas zināšanas 

par mūsu mainīgu pasauli un kultūru pastāvēšanu. 

3. Skolotājam jāpapildina mācību materiāli šīs tēmas apgūšanai, nākošam mācību 

gadam. 
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Pielikums Nr. 1 

Uzdevums. Sameklē atbilstošās atbildes! 

 

 

 

 

1.Kur meklējami 

globalizācijas aizsākumi?  

2.Kāpēc tieši šī vieta, tiek 

uzskatīta par globalizācijas 

aizsākumiem? 

3.Kādas civilizācijas 

pārstāvji, kuri atrodas uz 

Apenīnu pussalas arī tiek 

pieskaitīti ar savu darbību 

pie globalizācijas procesu 

izplatītājiem? 

4.Kas veicināja 

globalizāciju 15. – 16. gs.? 

5.Kādā gadsimtā izpaudās 

sevišķi strauji 

globalizācijas procesi?  

6.Kas veicināja 19. gs. 

globalizācijas veidošanos? 

7.Kas 1914. gadā pārtrauca 

globalizācijas procesus? 

8.Vai komunisma, fašisma 

un nacisma izveidošanās 

traucēja globalizācijas 

procesiem? 

9.Kad globalizācija ieguva 

straujus tempus? 

10.Vai globalizācija skar 

visus?  

11.Kas ir raksturīgs 

globalizācijai kultūrā 

mūsdienās? 

12.Kāpēc globalizācija skar 

un ietekmē kultūras 

procesus? 

13.Kas ir pozītīvs no 

kultūras globalizācijas?  

14.Kas ir negatīvs no 

kultūras globalizācijas?  

15.Vai visas kultūras ir 

atvērtas globalizācijai? 

16.Kādas kultūras pārstāvji 

globalizācijas procesos 

saskata draudus? 

17.Kādas reformas ir 

vajadzīgs realizēt 

globalizācijas laikmetā? 

 

Atbildes.  

1. Senajā Grieķijā. 

2. Islāma. 

3. Romieši. 

4. Ne visas kultūras atvērtas globalizācijai. 

5. Portugāļi, spāņi, holandieši, angļi, franči un krievi. 

6. 19. gs.  

7. Veicina valstu birokratizācija – birokrātiskās valsts pārvaldes ar tai 

raksturīgo milzīgo atskaišu un kontroles sistēmu nostiprināšanos. 

Naudas piesaiste noteiktai administrēšanas sistēmai un 

administratīvā pārvalde nomāc indivīda radošumu un ierobežo tā 

individuālo brīvību. ES milzīgais birokrātiskais aparāts. Pasaulē 

izzūd lokālās tradīcijas, tiek piesārņotas vai apdraudētas mazo tautu 

valodas un kultūras. Rūpnieciskā ražošana veicina standartizāciju, 

arvien vairāk palielinās reklāmas un naudas ietekme, bet cilvēks 

kļūst par pērkamu un pārdodamu preci. Nostiprinās masu kultūra un 

mazinās radošā individualitāte.   

8. Jo sekmē integrāciju, tas ir atsevišķu kultūru apvienošanu, 

iekļaušanu kopējā sistēmā. 

9. Dzelzceļa tīklu veidošanos, telefonu sakaru, radiopārraižu ieviešana. 

10. I pasaules karš. 

11. Traucēja. 

12. 20. gs. 80. un 90. gados.  

13. Nē. 

14. Laika ziņā: starptautiskā transporta plūsma, telekomunikācijas, 

satelīts un internets. 

Telpa: Eiropas, Ziemeļamerikas, Meksikas, Japānas, Ķīnas, 

Dienvidkorejas tehnoloģiskā attīstība. 

Kultūras sfēras: sociālā sfēra, ekonomika un politika. 

Tirdzniecības, preču un finanšu plūsma, investīcijas un 

starpvalstu aizdevumi. Komercdarbību globalizācija.  

Stapnacionālās attiecības: liela ļaužu migrācija, reliģiskā 

daudzveidība vienas valsts robežās. Multinacionālā kooperācija. 

Nacionālās likumdošanas izlīdzināšanās un standartizācija. 

Starpkultūru attiecības: Starptautisku valodu izmantošana – 

valodnieciski brīva komunikācija. Starptautiska mūziķu, 

zinātnieku apmaiņa, starptautiskās konferences, izstādes un tml. 

Pārnacionāli koncerni ekonomikas organizēšana kļūst 

ietekmīgāki par nacionālajām valstīm. 

15. Aleksandrs Lielais sasniedza Spānijas rietumus un Indiju un 

Centrālo Āziju, izplatot un apvienojot zem grieķu valdīšanas. 

16. Reformas, kuras audzinātu cieņu un iecietību pret citām kultūrām, 

reliģijām, tradīcijām un paradumiem, vienlaikus ļaujot saglabāt savu 

etnisko un nacionālo kultūru.  

17. Veicina Jaunākās informācijas un sasniegumu apriti, dod iespēju 

māksliniekiem demonstrēt savas spējas un talantu plašai sabiedrībai 

ārpus savas zemes robežām, iepazīstināt ar citu kultūru unikalitāti 

un savdabību. 
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Pielikums Nr. 2 

Kultūra un globalizācija. 

Globalizācijas aizsākumi meklējami jau Senajā Grieķijā. Grieķu civilizācija un grieķu 

valodas lietojums  izplātās no grieķu kolonijām Spānijā rietumos līdz Indijai un Centrālajai   

Āzijai Austrumos, kuras Aleksandrs Lielais sasniedza savos karagājienos. Ne mazāk bija 

Romas impērijas centieni apvietot romiešiem zināmo “pasauli” Romas valsts paspārnē un 

latīņu valodas kā universāla saziņas līdzekļa izplatība Eiropas zemēs. 15. -16. gadsimtā līdz ar 

portugāļu, spāņu, holandiešu, angļu, franču un krievu ekspansiju pasaules mērogā aizsākās 

vienotas pasaules civilizācijas veidošanās. Sevišķi strauji globalizācijas procesi noritēja 19. 

gadsimta otrajā pusē līdz ar dzelzceļa tīklu veidošanos, telefona sakaru un radiopārraižu 

ieviešanos. Robežas vairs netraucēja preču, pakalpojumu un naudas plūsmu, veidojās 

pārnacionālas kompānijas.  Ņujorkas veikalos bija nopērkamas Sibīrijas kažokādas un 

Brazīlijas kafija. Krievijas impērijas pilsētu Sanktpēterburgas vai Rīgas veikalos tika 

piedāvāti Kubas cigāri un amerikāņu firmas Zinger šujmašīnas. Tomēr turpmāku 

globalizācijas procesu pārtrauca Pirmais pasaules karš un tam sekojošā totalitāro sistēmu – 

komunisma, fašisma un nacisma izveide, kas pasaulē izveidoja jaunas robežas. Lai gan PSRS 

savā ideoloģijā propogandēja visas vienotības ideju, valsts robežas uz ilgiem gadiem tika 

slēgtas preču un cilvēku brīvai plūsmai. Pēc komunistiskās sistēmas sabrukuma 20. gadsimta 

80. un 90. gadu mijā globalizācijas ieguvusi nepieredzēti straujus tempus un kļuvusi 

neprognozējama. Vienlaikus jāpatur prātā, ka tomēr ne visas valstis un teritorijas tās skāra 

vienādi, tāpat tās neskar arī visas cilvēka darbības jomas.  

Globalizācija, skar un ietekmē kultūras procesus, jo sekmē kultūru integrāciju, t. i., 

atsevišķu kultūru apvienošanu, iekļaušanu kopējā sistēmā. Tas veicina jaunākās informācijas 

un sasniegumu apriti, dot iespēju māksliniekiem demonstrēt savas spējas un talantu plašai 

sabiedrībai ārpus savas zemes robežām, iepazīstina ar citu kultūru unikalitāti un savdabību. 

Globalizācijas procesi ietekmē pasaules kultūras sfēru arī negatīvi, piemēram, veicina 

valstu birokratizācija – birokrātiskas valsts pārvaldes ar tai raksturīgo milzīgo atskaišu un 

kontroles sistēmu nostiprināšanos. Naudas piesaiste noteiktai administrēšanas sistēmai un 

administratīvā pārvalde nomāc indivīda radošumu un ierobežo tā individuālo brīvību.  Eiropas 

Savienība ir balstīta uz efektīvu tirgus ekonomikas attīstību, bet tajā pašā laikā uz milzīgi lielu 

birokrātisko aparātu. Eiropā un pasaulē izzūd lokālās tradīcijas, tiek piesārņotas vai 

apdraudētas mazo tautu valodas un kultūras. Globālā sociālā nevienlīdzība motivē 

nabadzīgākos ļaudis pārcelties uz bagātākām valstīm, palielinās atšķirības starp bagātajām un 

nabadzīgajām valstīm. Rūpnieciskā ražošana veicina standartizāciju, arvien vairāk palielinās 

reklāmas un naudas ietekme, bet cilvēks kļūst par pērkamu un pārdodamu preci. Pasaules 

sabiedrība vienojas par vienveidīgiem elkiem un kultūrvaroņiem, seriāliem un šoviem, 

nostiprinās masu kultūra un mazinās radošā individualitāte. Turklāt ne visas kultūras ir 

atvērtas un ieinteresētas globalizācijas procesos. Islāma sabiedrības globalizācija saskata 

draudus savas kultūras eksistencei un tāpēc cenšas ar  dažādām, reizēm pat viduslaiku 

metodēm no tās norobežoties vai pat sāk izmisīgu cīņu pret to, kas noved pie terorisma. 

Aprakstītas tendences izraisījušas diskusijas plašas sabiedrības vidū par to, kā risināt 

samilzušās problēmas. Tiek uzsvērts, ka nepieciešamas plašas reformas, kuras atbilstu 

globalizācijas laikmetam, kas audzinātu cieņu un iecietību pret citām kultūrām, reliģijām, 

tradīcijām un paradumiem, vienlaikus ļaujot saglabāt savu etnisko un nacionālo kultūru. 

Standartizācija – ražojumu, arī citu objektu daudzveidības ierobežošana līdz vienam vai 

dažiem tipveida paraugiem; vienādošana pēc kāda pieņemta parauga. 

Globāls – tāds, kas attiecas uz visu pasauli; vispārējais, visaptverošs.  

Lokāls – saistīts ar noteiktu teritoriju, vietējs.  


