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Šis ir kurss par cilvēka Domu Pasauli par domu un domāšanas sakārtotību jeb sistēmiskumu
https://blogi.lu.lv/broks/2016/09/06/autorkurss_domasanas-sistemologija_20162017_anno-2002/
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Kursa sūtība un būtība, mērķis un uzdevumi
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Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u
Būtība – domāšanas sakārtotības jeb sistēmiskuma apzināšana,
Cilvēka Domu Pasaules sistēmiskās organizācijas un
darbības noskaidrošana.
Sūtība – apzinot sistēmisko jeb sakārtoto domāšanu, tiek pilnveidota
mūsu domāšana dzīves problēmu efektīvākai risināšanai.
I e v ē r o s i m : par ko un kā domājam, tā dzīvojam!
Domas, domāšana vada mūsu apzināto dzīvi!

Mūsu dzīves kā cilvēkdarbību kopuma un arī atsevišķu
cilvēkdarbību universālā TRAPECE

Pacelšanās virs sarežģītās ikdienas dzīves prakses kā daudzveidīgu atsevišķo
parādību kopuma, lai pēc teorētiskās apdomas īstenotos nolaišanās atpakaļ reālās
ikdienas dzīves praksē –
tāds ir ikvienas vairāk vai mazāk apzinātas jeb mērķtiecīgas cilvēkdarbības,
tātad arī mūsu studiju kursa īstenošanas būtības un sūtības raksturojums.
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Divas Pasaules –
cilvēks materiālajā pasaulē un
materiālās pasaules atveids cilvēka domu pasaulē.

Cilvēks ir materiālās pasaules daļa, kura dzīve šajā pasaulē īstenojas kā vienots
cilvēka fiziskās un garīgās dzīves kopums.
Domu pasaule ir cilvēka garīgās dzīves pasaule.

PASAULE un CILVĒKS
(Cilvēks Pasaulē un Pasaule Cilvēkā)
Domu
ierosināšana
(sajušana –
novērojumi,
saziņa)

Domu
Pasaule

Domu
materializācija
(pārraide saziņā un
iemiesošana lietās un
procesos)

Sajūtamā jeb Materiālā jeb Reālā Pasaule
(cilvēku dzīvesvide)

DOMU PASAULE –materiālās pasaules atveids cilvēka nervu sistēmā.
DOMAS – cilvēka nervu sistēmā apritošās ziņu jeb informācijas vienības.
DOMĀŠANA – domu (informācijas jeb ziņu) procesēšana
cilvēka nervu sistēmā, kas, īstenojoties apziņas un
zemapziņas līmeņos, nodrošina cilvēkdarbību vadību
Cilvēks atveido Materiālo Pasauli savā Domu Pasaulē s i s t ē m i s k i :
pa daļām (analīze), tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot (sintēze).
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SISTĒMU TEORIJA – vispārīga zinātniska teorija par
domu, domāšanas sakārtotību jeb sistēmiskumu cilvēka
Domu Pasaulē

Citas
SISTĒMA
sistēmas
SISTĒMAS

iekšēja vide

SISTĒMAS īpašības

SISTĒMAS
ārējā vide

Domu Pasaule
CILVĒKS –
garīga un fiziska
dzīva būtne –
materiālās pasaules
daļa

Cilvēka apkārtējā
Materiālā
Pasaule

Pasaule ir daudzveidīgu parādību kopums,
kurā Cilvēks ir viena no šīm parādībām.
Ikvienu sajūtamās jeb materiālās jeb reālās pasaules
parādību Cilvēks atveido savā Domu Pasaulē kā sistēmu.
SISTĒMA ir ar savu iekšējo un ārējo vidi raksturots veselums,
kas Cilvēka Domu Pasaulē atveido izvēlēto Materiālās Pasaules
parādību.
SISTĒMU TEORIJA un SISTEMOLOĢIJA
SISTĒMU TEORIJA – vispārīga zinātniskā teorija par cilvēka domu
pasaules uzbūves un mainības sakārtotību jeb sistēmiskumu.
SISTEMOLOĢIJA – atsevišķas parādības jeb tieši praksē sakņota
lietišķā sistēmu teorija.
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Studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti
Patstāvīgajam studiju darbam ieteicamais kursa klātienes nodarbību materiāls
(struktūrloģisko shēmu jeb domu karšu kopas, lekciju audio ieraksti u.c. materiāli),
kā arī citu ieteiktu informācijas avotu īsi raksturojumi tiek ievietoti un laika gaitā
papildināti kursa autora blogā http://blogi.lu.lv/broks/ .
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Tiešā pieeja 2016/2017. studiju gada kursa klātienes nodarbību materiāliem internetā :
http://blogi.lu.lv/broks/2016/09/06/autorkurss_domasanas-sistemologija_20162017_anno-2002/, bet 2014-15.studiju gada visu lekciju video ierakstiem bez lejupielādes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc2e81TLgVQ28LY7oBXtCOSV49eJDq4f
Līdztekus klātienes nodarbību materiāla studijām noteikti veicami arī patstāvīgi
kursam atbilstošas vēl citas informācijas meklējumi un studijas. Šodien visiem
interesentiem plaši un ērti pieejamas ir internetā izvietotās informācijas krātuves,
taču atsevišķos gadījumos der izmantot arī vērtīgus senāko laiku materiālus grāmatu
formā. Visbeidzot, neaizmirsīsim, ka pētījuma pārskata noslēgumā noteikti ir
jāsniedz arī izmantoto informācijas avotu saraksts.

Pamatavoti
A.Broks. KURSA KLĀTIENES NODARBĪBU MATERIĀLI (vizuālie uzskates materiāli –
domu kartesjeb lekciju shematiskie konspekti, lekciju video un audio ieraksti).
http://blogi.lu.lv/broks/2015/08/12/autorkurss-domasanas-sistemologija-2015-2016-anno-2002/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc2e81TLgVQ28LY7oBXtCOSV49eJDq4f
A.Broks. SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. - Rīga, “Zinātne”, 1988 (94 lpp.).
Grāmatas elektroniskā fotokopija – http://blogi.lu.lv/broks/category/sistemiska-domasana/
A.Broks. IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA. - Rīga, “RaKa”, 2000 (175 lpp.).
Manuskripta elektroniskā kopija - http://blogi.lu.lv/broks/category/izglitibas-sistemologija/


V.Palamarčuka. SKOLA MĀCA DOMĀT. - Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (108 lpp.).
Elektroniskā fotokopija - http://blogi.lu.lv/broks/v-palamarcuka-monografija-skola-macadomat1984/

● K.Vilbers. VISAPTVEROŠĀ TEORIJA. - Rīga, „Jumava”, 2010 (229 lpp.).


E.de Bono. DOMĀ! KAMĒR NAV PAR VĒLU. - Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.). Info par
grāmatu: http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-e-bono-doma-kamer-nav-par-velu-zvaigzneabc2012/



E. de Bono. SEŠAS DOMĀŠANAS CEPURES. - Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2009 (199 lpp.).



A.Vilks. IEVADS LOĢIKĀ. - Rīga, “RaKa”, 2003 (111 lpp.). Info par grāmatu:
http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-a-vilks-ievads-logika2003/



J.Muraškovskis TALANTĪGĀS DOMAŠANAS “NOSLEPUMI. – Rīga, Fonds ASNI, 2015



E.B Agoshkova. SYSTEMS THINKING IN THE TWENTY-FIRST CENTURY.
http://web.bu.edu/wcp/Papers/TKno/TKnoAgos.htm (accessed 6.09.2015)



Heylighen, F., Joslyn, C. (1992) WHAT IS SYSTEMS THEORY?
http://pespmc1.vub.ac.be/SYSTHEOR.html



Lalande, Daniel, Baumeister, Roy F. SYSTEMS THEORIES. - Salem Press Encyclopedia of
Health, January, 2014.
http://blogi.lu.lv/broks/lalande-daniel-baumeister-roy-f-systems-theories-salem-pressencyclopedia-of-health-january-2014/
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Papildus avoti
Ļ.Vigotskis. DOMĀŠANA UN RUNA. 1934. Grāmatas 2002.gada tulkojums latviešu valodā
pieejams e-grāmatas formā, to var nopirkt interneta e-grāmatu veikalā https://las.am/lv
R.Fišers. MĀCĪSIM BĒRNIEM DOMĀT. – Rīga, RaKa, 2005 (325 lpp.).
Info par grāmatu: http://blogi.lu.lv/broks/info-par-r-fisera-gramatam-macisim-berniem-2005/
R.Fišers. MĀCĪSIM BĒRNIEM MĀCĪTIES. – Rīga, RaKa, 2005 (219 lpp.).
Info par grāmatu: http://blogi.lu.lv/broks/info-par-r-fisera-gramatam-macisim-berniem-2005/
T.Bazens. EFEKTĪVAS MĀCĪŠANĀS ROKASGRĀMATA. - Rīga, Jāņa Rozes
apgāds, 2008 (159 lpp.).
H.Ārente. PRĀTA DZĪVE - I. DOMĀŠANA. - Rīga, Atkl.sab.fonds ”Intelekts”, 2000 (244 lpp.).
H.Ārente. PRĀTA DZĪVE - II. GRIBĒŠANA. - Rīga, Atkl.sab.fonds”Intelekts”, 2001 (196 lpp.)
A.Kalme. SISTĒMISKUMS KĀ PASAULES BŪTĪBA.
http://tautiskums.blogs.lv/2008/04/03/sistemiskums-ka-pasaules-butiba-1dala/
http://tautiskums.blogs.lv/2008/04/03/sistemiskums-ka-pasaules-butiba-2dala/
I.Vilks. ZINĀTNISKĀ ĒTIKA JEB DOMĀJOŠĀ CILVĒKA CEĻŠ. – Rīga, Mācību grāmata,
2008 (196 lpp.) http://blogi.lu.lv/broks/imants-vilks-monografija-zinatniska-etika-2008/
Dž.Blasovičs, Dž.Beilensons. BEZGALĪGĀ REALITĀTE – avatāri, nemirstība un
virtuālās revolūcijas rītausma. – Rīga, apgāds “Lietusdārzs”, 2012 (271 lpp.)
Info par grāmatu http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-dz-blasovics-dz-beilensons-bezgligarealitate-avatari-nemirstiba-un-virtualas-revolucijas-ritausma-2012/
You Tube Educational channel - Crash Course PHILOSOPHY
https://www.youtube.com/watch?v=1A_CAkYt3GY&list=PL8dPuuaLjXtNgK6MZucdYldNkMy
bYIHKR
В.К.Толкачев. РОСКОШЬ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ. СПб: Изд. «Валери СПД», 1999
(348 стр.) Info par grāmatu http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-v-tolkachov-roskoshsistemnovo-mishljenija-1999/
Ю.С.Муршковский «СЕКРЕТЫ» ТАЛАНТЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ. – Рига, Fonds ASNI, 2015
(463 стр.)
Л.В.Черенкова и др. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И КОММЕНТАРИЯХ. - СанктПетербург, изд. “Питер”, 2006 (240 стр.)
В.Н. Волкова. ИЗ ИСТОРИИ ТЕОРИИ СИСТЕМ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА. – СПб.:
изд. СПбГПУ, 2001, 2004 http://tsisa.ru/history/
А.А.Давидов. СИСТЕМНАЯ СОЦИОЛОГИЯ. – Москва, изд.ЛКИ, 2008 (192 стр.) Info par grāmatu:
http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-a-a-denisovs-sistemnaja-sociologija-2008/
В.Н.Волкова, А.А.Денисов. ТЕОРИЯ СИСТЕМ. - Москва, «Высшая школа», 2007 (511 стр.)
Info par grāmatu: http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-v-volkovaa-denisov-teorija-sistem2006/
Джозеф О’Коннор, Ян Мак-Дермотт. ИСКУССТВО СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ. Киев,
“София”, 2001 (304 стр.). Также – Москва: АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС, 2006. Info par grāmatu:
http://blogi.lu.lv/broks/info-par-gramatu-j-oconnorimcdermott_iskusstvo_sistemnovo_mishljenija2006/
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Systems Thinking http://www.hent.org/world/rss/files/systems_think.htm
Usage of Systems Thinking
http://www.crossroad.to/Excerpts/community/system-theory.htm
Wikipedia Systems (thinking, approach, science etc.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking
Visual Communication - creation of schemas
Smart Draw (video clip about drawing thought structures)
http://www.smartdraw.com/specials/sd/watchvideo.htm?id=353004&gclid=CIWBiqz0wqoCFcsXzQodykFvHQ
Mind maps http://www.mindmaps.com/
Системное мышление
http://newcode.ru/doku.php/system-thinking [accessed 9.08.2011]
Институт НеōКода : http://newcode.ru/doku.php/
Basic Concepts of the Systems Approach
http://pespmc1.vub.ac.be/SYSAPPR.html [accessed 8.08.2011]
Peter Senge Systems thinking for managers
SoL- the Society for Organizational Learning Cambridge, Massachusetts, USA
http://www.solonline.org/ [accessed 8.09.2015]
Fritz, J. (2012) Systems Theory Overview.
http://www.cs.unb.ca/profs/fritz/cs3503/system35.htm
Теория систем и систeмный анализ http://tsisa.ru
Системный подход http://www.humans.ru
Системный подход http://www.humans.ru/humans/79128
Системное мышление http://www.ou-ink.ru/pub/2004_mp_5(93).htm

Video ieraksti portālā <youtube>
* Meeting with Peter Senge http://www.youtube.com/watch?v=b1G0Fs__u4g
* Systems Theory http://www.youtube.com/watch?v=2MJ3lGJ4OFo
* Systems Thinking
http://www.youtube.com/watch?v=RQpirPgfkYk
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=XAI85rSLfPY&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=pElXE9DI9e4
http://www.youtube.com/watch?v=97KnG2Q4U6Q
http://www.youtube.com/watch?v=OhbhaN3IGP4
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PRIEKŠVĀRDA pirmās puses noslēgumā
nedaudz par studiju kursu autoru un īstenotāju – Andronkuli.

Cilvēka mūžs pasaules procesu ritumā
B R I E D U M S (40 – 60)
2. JAUNĪBA / PĀRDOMAS

1. JAUNĪBA / APDOMA
1. BĒRNĪBA / IZZIŅA

2. BĒRNĪBA / IZZIŅA
Laiks

Andronkuļa 1.bērnība 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 vidējās izglītības ieguves no
1960.gada sākās studijas 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 un pašlaik arī trīs mazmeitiņas). Brieduma gadi aizvadīti izglītības vadības
darbos LVU/LU un arī ārpus tās (Latvijas Izglītības likuma izstrāde 1994-1998.g.,
vieslektors citās Latvijas augstskolās, vidusskolās 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 nu jau LU emeritētā profesora statusā turpina
aktīvi nodot šo pieredzi saviem skolēniem, studentiem un kolēģiem – visdažādāko
cilvēkdarbību pētniekiem un īstenotājiem.
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Lai mums visiem viss labi sokas!
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