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Komentāri par studiju kursa  b ū t ī b u  un  s ū t ī b u  

       Būtība – veicot fizikas izglītības organizācijas apzināšanu, tiek iepazīta 
                      vispārizglītojošās fizikas priekšmeta satura un metodikas 
                       sistēmiskais raksturs. 
       Sūtība – apzinot fizikas izglītības sistēmisko organizāciju, tiek 
                      nodrošināti zinātniskie  pamati izglītojošās darbības 
                      organizācijas un īstenošanas efektivitātes celšanai. 
                       

Fizikas izglītības sistēmiskuma  - sistēmiskās domāšanas 

apzināšana un izmantošana izglītojošās darbības pilnveidei  – 

lūk, piedāvāta studiju kursa „Fizikas izglītības organizācija” 

būtības un sūtības īss, skaidrs un izsmeļošs raksturojums. 
 

Fizikas izglītības sistēmiskā organizācija –  

sistēmu  teorija (būtība)  fizikas izglītības praksei (sūtība) !  
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Komentāri par studiju kursa strukt ūru 

Studiju kursa struktūrdaļas veltītītas fiziskās izglītības sistēmiskās 
organizācijas apzināšanai (1.daļa - fundamentāla pacelšanās) un tās 
izmantošanai (3.daļa - lietišķa nolaišanās),  kamēr abas šīs daļas kopsaista 
teorija  (2.daļa).   

 

IEVADS (pamatj ēdzieni, to skaidrojums) 
1.daļa – domājot Cilvēces un Fizikas Lielās Domas, tiek apzināts fizikas 
izglītības sistēmiskums - sistēmiskā domāšana fizikas izglītībā.  
2.daļa – SISTĒMU TEORIJA kā īss, skaidrs un izsmeļošs sistēmiskās 
domāšanas vispārīgs zinātniskais apraksts izmantošanai praksē. 
3.daļa –tiek studēta vispārizglītojošās fizikas sistēmiskā organizācija 
(vadība, pedagoģija) mūsdienu skolās. 
NOBEIGUMS (studiju p ārskats - kopsavilkums)  

 

Studiju kursa nosaukums 
 FIZIKAS IZGL ĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA ( SISTEMOLOĢIJA ) 

akcentē sistēmiskās domāšanas teorijas praktisko raksturu izglītībā  

 
 

Studiju procesa organizācijas vispār īgs raksturojums 
(studijas kā tematisks izglītojošais zinātniskais pētījums) 

     Ierosinājums sistēmiski apzināt izglītojošo darbību nozīmē veikt 
zinātniska rakstura izglītojošo pētījumu par izglītojošās darbības 
sistēmiskumu. Pētīt nozīmē risināt problēmas – iegūt jaunu dzīves 
pieredzi (zināšanas, attieksmes, prasmes), novēršot nepieciešamās 
pieredzes (zināšanu, attieksmju, prasmju) trūkumu aktuālu dzīves 
vajadzības apmierināšanai.  

 

Kursam atbilstošais studiju process īstenojas kā zinātnisks 
izglītojošais pētījums par tēmu 

 „FIZIKAS IZGL ĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”. 
 

Šis izglītojošais pētījums mērķtiecīgi ietver divas savstarpēji saistītas 
pētījuma daļas, kas atbilst attiecīgi kursa 1.daļai (pacelšanās – izzinošais 
jeb fundamentālais pētījums) un kursa 3.daļai (nolaišanās – sistēmu teorijā 
sakņots lietišķais pētījums). Ja pētījuma fundamentālajā daļā jau 
noskaidrojam jēdzienu SISTĒMU TEORIJA, tad lietišķajā daļā tiek pētīti
šīs teorijas praktiskie lietojumi fizikas izglītībā. 
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Komentāri par izgl ītojošo pētniecību 
 
Kursa studiju gaitā vispirms tiek izpētīta - noskaidrota sistēmiskās 

domāšanas b ū t ī b a – tiek rasta atbilde uz jautājumu  „kas tā tāda un 
kāpēc vispār sistēmiskā domāšana fizikā ?” Tas nozīmē veikt
fundamentāla rakstura zinātnisko pētījumu . Pēc tam tiek noskaidrota 
sistēmiskās domāšanas s ū t ī b a – tiek rasta atbilde uz jautājumu „k āpēc 
vajadzīga sistēmiskā domāšana fizikas izglītībā?”,  kā to izmantot dzīves 
praksē. Tas savukārt nozīmē veikt lietišķa rakstura zinātnisko pētījumu.  

Apdoma – domāšanas sistēmiskuma jeb sistēmiskās domāšanas  
teorija - SISTĒMU TEORIJA  ir  veiktā fundamentālā pētījuma VISPĀRĪGS 
PĀRSKATS. Sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorija kā tilts savieno
studiju pacelšanās posmu – sistēmiskās domāšanas fundamentālo 
pētniecību ar studiju nolaišanās posmu - sistēmiskās domāšanas 
izmantošanas lietišķo pētniecību. Sistēmu teorijas apzināšana kā tilts 
nodrošina sekojošo nolaišanos atpakaļ praksē, veicot nu jau teorētiski 
pamatotu rīcību izglītojošās darbības īstenošanā.  

 
 
 
 
 

  Fundamentālā zinātne – 
fundamentālā PĒTNIEC ĪBA 

Parādību 
apzināšana - IZZIŅA 

      Lietišķā zinātne –  
    lietišķā PĒTNIEC ĪBA 

TEORIJA 

Parādību izmantošana - 
                         RĪCĪBA 
 

* Apj ēgtā apraksts:   
       izpratne, cēlonība 

* Projekt ēšana 

* Novērotā apjēga : 
        sapratne,   
             faktoloģija 

  * Parādību  
      novērojumi 

* Projekta 
      īstenošana  

* L īdzekļu  
     piesaiste 

PRAKSE 

 APDOMA 

Izglītojošā zinātniskā pētniecība 
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Prasības studiju rezultātu novērt ējuma ieguvei 

 

Lai iegūtu studiju kursa īstenojuma novērtējumu, ikvienam 
studentam (-ei) ir jāizveido rakstiski noformēts veiktā pētījuma 
„Fizikas izglītības sistemoloģija”  p ā r s k a t s , kurš satur pētījuma
fundamentālo (pacelšanās) daļu un lietišķo (nolaišanās) daļu, kā arī 
atbilstošu IEVADU  un NOBEIGUMU . Pārskata kopapjoms līdz 10 lpp. 
teksta datornoformējumā, neskaitot pievienotās domu kartes –
struktūrloģiskās shēmas un izmantoto informācijas avotu sarakstu. Pārskats 
pa daļām vai kopveselumā līdz kursa noslēguma eksāmenam jāiesniedz 
elektroniski andris.broks@lu.lv kursa studijas vadošajam docētājam. Kursa 
eksāmens īstenojas kā pētījuma pārskata īpaši sagatavota kopsavilkuma 
publiska prezentācija studiju noslēguma seminārā. 

Jūsu patstāvīgajam studiju darbam ieteicamais kursa klātienes 
nodarbību materiāls (struktūrloģisko shēmu jeb domu karšu kopas, lekciju 
audioieraksti u.c. materiāli) tiek ievietoti kursa autora LU blogā –
http://blogi.lu.lv/broks/. Kursa autoram zināmie galvenie ieteicamie 
informācijas avoti doti kursa aprakstā, taču noteikti veicami arī patstāvīgi 
atbilstošas informācijas meklējumi, it īpaši internetā pieejamajās
informācijas krātuvēs. Neaizmirsīsim, ka pētījuma pārskatā jāsniedz arī 
studēto informācijas  avotu saraksts. 

 
 

Studiju darba iesniegšana un vērt ēšana 
 

Izglītojošā zinātniskā pētījuma fundamentālās daļas, lietišķās daļas 
un prezentējamā kopsavilkuma atsevišķo vērtējumu īpatsvari gala 
novērtējumā ir šādi : 40 % (pētījuma fundamentālā daļa ar ievadu), 40 % 
(pētījuma lietišķā daļa ar nobeigumu) un 20% (pētījuma pārskata 
kopsavilkums - prezentācija). 

Gala vērtējums =  0,4 × pētījuma pārskata fundamentālās daļas 
vērtējums  + 0,4 × pētījuma pārskata lietišķās daļas vērtējums +  
+ 0,2 × prezentācijas/kopsavilkuma vērtējums.  Piem.,   0,4 × 9 + 0,4 × 8 + 
+ 0,2 × 10 = 3,6 + 3,2 + 2 = 8,8 ~ 9 (teicami) 

 
Pētījuma pārskata IEVADS un FUNDAMENTĀLĀ DAĻA 

jāsagatavo un jāiesūta elektroniski andris.broks@lu.lv līdz 2011.gada 
1.novembrim, bet LIETIŠĶĀ DAĻA un NOBEIGUMS līdz 
15.decembrim. Pētījuma pārskata kopsavilkuma PREZENTĀCIJA 
jāizstrādā un jāiesūta elektroniski ne vēlāk kā līdz 2012.gada 10.janvārim.
Pētījuma pārskata kopsavilkuma prezentācija (eksāmens) notiek pēc 
saskaņota grafika 2012.gada janvārī. 
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PRIEKŠVĀRDA noslēgumā 
 nedaudz par attiecīgo studiju kursu autoru un īstenotāju – 

Andronkuli. 
 

           
 
 

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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DZĪVES PIEREDZE :
     zināšanas,
        attieksmes,
             prasmes  -

      DZĪVEI :
         izziņai,
           apdomai,
                rīcībai !

 
 

Kurss  “FIZIKAS IZGL ĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA”  

ir j āstudē sistēmiski ! 
 

Veiksmīgas mums visiem kursa  

FIZIKAS IZGL ĪTĪBAS  ORGANIZĀCIJA  studijas, veicot 

patstāvīgu un radošu, sistēmiski organizētu un īstenotu izglītojošo 

pētījumu par t ēmu 

 “FIZIKAS IZGL ĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA  ”  

Latvijas Universitāte 
 

Asoc.prof., Dr.fiz.  
 

A N D R I S   B R O K S 
 

Tālrunis:  26 567 120 (mob) 
 

E-pasts : andris.broks@lu.lv 
 

Blogs : http://blogi.lu.lv/broks/   
 


