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DZĪVES PIEREDZE : 
     zināšanas, 
        attieksmes,  
             prasmes  -  
 
      DZĪVEI : 
         izziņai, 
           apdomai,  
                rīcībai ! 
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P a c e l š a n ā s  no dzīves prakses mūsu domu pasaulē - 
atveidojot mūsu apziņā gan tieši, gan netieši praksē novēroto, 

tā ir mūsu garīgā darbība - domāšanas process. 
 

Domāšana ir saistīta ar teoretizēšanu - apdoma 
ikvienā cilvēkdarb ībā savieno izziņas un r īcības  procesus, 

kas nepieciešami konkrētu dzīves prakses 
 vajadzību apmierināšanai 

 

          
 

TEORIJA  

P R A K S E 

Izziņa 
Apdoma 

Rīcība 

N o l a i š a n ā s  no mūsu domu pasaules atpakaļ dzīves 
praksē (sajūtamajā jeb materiālajā pasaulē) - 

 tā ir mūsu reālo domu materializācija 
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Kursa S A T U R S 
 

Priekšvārds  (iepazīšanās ar kursu - kursa būtība un sūtība) 
 

IEVADS  (kursa pamatjēdzieni, to kopsaistība kursa struktūrā) 
 

1.DAĻA   (pasaule - cilvēks - FIZIKA : fizikas filozofiskie un  
                     psiholoģiskie pamati) 
 

2.DAĻA   (SISTĒMU jeb sistēmiskās domāšanas TEORIJA) 
 

3.DAĻA   (vispārīgā fizikas IZGLĪTĪBA : saturs un tā 
                     īstenojuma metodikas sistēmiskā organizācija) 
 

NOBEIGUMS  (fizikas izglītība mūsdienu sabiedrības 
                               globālās dzīves attīstības kontekstā) 
 

Pēcvārds  (kursa īstenojuma izvērtējums) 
 

 Kursa studijas īstenojošās personas tiek aicinātas veikt izglītojošo 
zinātnisko pētījumu par tēmu „SISTĒMU TEORIJA FIZIKAS 
IZGLĪTĪBĀ”. Kursa noslēgumā notiks studējošo konference, kurā 
ikviens interesents varēs prezentēt sava patstāvīgi un radoši veiktā 
pētījuma rezultātus.   
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Studiju kursa būtība un sūtība 
(mērķis un uzdevumi) 

 

 
 
 

Studiju kursa  B Ū T Ī B A  - 
mūsdienu fizikas izglītības satura 
un metodikas sistēmiska apzināšana  
 

M Ē R Ķ I S - iepazīties ar fizikas izglītības sistēmisko organizāciju 
un īstenojumiem fizikas pedagoģij ā 
 

 
Studiju kursa  S Ū T Ī B A  - 
sekmēt mūsdienu fizikas izglītības attīstību, akcentējot nepieciešamās 
inovācijas, kas pilnveidotu līdzšinējās fizikas izglītības kvalitāti atbilstoši 
jaunajām dzīves prasībām un iespējām 
  

U Z D E V U M I  -  iegūt sev jaunu dzīves pieredzi dzīvei  
1) iegūt zināšanas 
2) veidot attieksmes (vērt īborientācijas) 
3) veidot prasmes atbilstošo zināšanu un attieksmju īstenošanā 

dzīves praksē  
 
 

Studenti -  
• topošie un esošie fizikas pedagogi un izglītības vadītāji 
    (topošie un esošie fizikas bakalauri, maģistri, doktori) 
• visi citi interesenti (skolēni/studenti, skolotāji/profesori,  

teorētiķi/praktiķi, vadītāji/izpild ītāji  un tml.) 
 

 F I  S 

   S 

F I  

  Sistemoloģija  

Fizika 

Fizikas izglītības sistemoloģija 

Izglītība 



                                A.Broks    FIS - Priekšvārds   8.02.11 5 

Saistībā ar studiju kursa praktisko īstenojumu īpaši der 
apzināties trīs galvenos momentus. 

 

1. Studijām tiek piedāvāts plaši izmantot mūsdienu e-izglītības vides 
iespējas -  interneta vidē pieejamos studiju materiālus (tostarp autora 
blogu http://blogi.lu.lv/broks/ un šī kursa kolektīvo e-pasta kastīti 
fis_2011@inbox.lv ar paroli  visiem_2011 ).  

 

2. Studiju kursu ieteicams īstenot kā izglītojošo zinātnisko pētījumu, 
ikvienam patstāvīgi un radoši veicot pētniecības darbību par tēmu 
„Sistēmu teorija fizikas izglītībā”. Šīs tēmas formulējums faktiski ir otrs 
jeb līdzvērtīgs šī kursa nosaukuma formulējums, jo sistemoloģija tiek 
definēta kā sistēmu jeb sistēmiskās domāšanas teorijas lietišķā (applied, 
прикладная) teorija konkrētā nozarē (fizikas izglītībā).      
 

Visbeidzot, kopumā der apzināties, ka Jums piedāvātais - Jūsu 
izvēlētais studiju kurss FIZIKAS IZGL ĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 
ir  s i s t ē m i s k i  organizēts un īstenots kurss. 
 
 
Priekšvārdu noslēdzot - nedaudz par šī kursa autoru 

 
 

 
 

Studiju kursa autors un īstenotājs, LU asoc.profesors Andris Broks,  
prezentējas kā augstskolas pārstāvis, strādājot izglītības attīstībai Latvijas 
skolās, šajā kursā īpaši akcentējot savu kā skolotāju skolotāja sūtību.    
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Cilvēka  mūžs pasaules procesu  ritumā 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a i k s 
 

1. BĒRNĪBA :   IZZIŅA 

1. JAUNĪBA :   APDOMA 
 

BRIEDUMS  :   RĪCĪBA 
 

2. JAUNĪBA :   PĀRDOMAS 
 

2. BĒRNĪBA :   IZZIŅA 

 
 

Andronkuļa 1.bērn ība sākās 1942.gadā Valkā, bet no 1945. gada tika 
aizvadīta Valmierā. Bērnība un 1.jaunības sākumi saistās ar Valmieras 11 
varoņu - komjauniešu vārdā nosaukto vidusskolu un Valmieras 3.vidusskolu. 
Pēc vidējas izglītības ieguves no 1960.gada tā turpinājās LVU Fizikas un 
matemātikas fakultātē. Tā līdz pat šai dienai ir arī viņa vienīgā pamatdarba 
vieta, lai gan laika gaitā visai daudz ir strādāts arī ārpus tās.  1.jaunība – tā ir 
zinātniskā darbība cietvielu fizikā (studijas, aspirantūra, disertācija 1974.g., 
stažēšanās ASV 1976/77.ak.gadā) un ģimenes izveide 1969.gadā ( viena sieva, 
divi bērni, pašlaik arī trīs mazmeitiņas). Brieduma gadi aizvadīti izglītības 
vadības darbos LVU/LU un arī ārpus tās (Latvijas Izglītības likuma izstrāde 
1994-1998.g. u.c.). 2.jaunība aizsākta ar īpašu pievēršanos izglītojošajai 
darbībai gan augstskolas, gan vidusskolas izglītības pakāpēs. Šobrīd 
Andronkuli var raksturot kā sistēmteorētiķi, kurš sakārto savu dzīves pieredzi 
fizikā, izglītības vadībā, pedagoģijā un aktīvi nodod šo pieredzi saviem 
skolēniem, studentiem un kolēģiem – visdažādāko cilvēkdarbību 
organizatoriem un īstenotājiem.  
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Andronku ļa  dzīves gaitu kinētika 
 

 
 

 
1.bērn ība 

 

 
1.jaunība 

 
BRIEDUMS 

 
2.jaunība 

 
2.bērn ība 

  

ZINĀTNE 
(cietvielu 

fizika) 

 

Akad.dzīves 
VADĪBA 

PEDAGOĢIJA  
(augstskolās, 
vidusskolās) 

 

 
1942-1962 

 

 
1962 - 1982 

 
1982 - 2002 

 
2002 - 2024 

 
2024 - 2042 

  
1962.gads - 

20 dzīves gadi 

 
1992. gads 

50 dzīves gadi 

2012..gads - 
70 dzīves gadi, 
50 akadēmiskās 
.darbības gadi 

LVU/LU 

 

Piedzimu  
1942.12.aug. 
Valkā 
 
1960.gads - 
iestāšanās 
LVU FMF 

1962. gads - 
sākas darbs 
LVU  
1969. gads - 
ģimene  
1974. gads - 
fiz.mat.zin. 
kand.  
1976/77. gadi - 
stažieris ASV 
1978.gads -  
sākas darbs 
FMF dekanātā  

 
1992-2000 
Visp.fiz.katedras 
Vadītājs 
 
Darbs LVU 
Padomē, LU 
Senātā 
 
Darbs IZM, MK 
1993-1998 

   
Darbs LPA, 
RPIVA, RA, 
DU „Izgl.stml”. 
(līdz 2009.g.) 
 
Darbs Bauskā, 
„Sistēmika” 
2001-2009 
 
Darbs LU 
PPMF 
(kopš 1997.g.) 

 
          ? 

 
 

Veiksmīgu mums visiem studiju kursa īstenojumu ! 
 
 
 

Tiekamies atkal nākamajā otrdienā, 2011.gada 15.februārī, 
kad uzsāksim kursa sadaļu IEVADS. 

Augšup Lejup 
  UZ PRIEKŠU 


