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11. vēstule visiem DS(2)<19-20> studentiem 

20.04.2020 

Esiet sveicināti, cien. Domātāji par domāšanu  -                                                                        

LU izvēles kursa "Domāšanas sistemoloģija" studenti! 

Esam sākuši īstenot kursa 3.daļu “Sistēmu teorija praksē”, kā pirmo 

apzinot tēmu “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija”. Miera laikā mēs to apspriestu 

21.aprīlī plānotajā klātienes seminārā, taču pašlaik tas joprojām paliek Jūsu patstāvīgai 

apdomai tradicionālajā neklātienes formā.  

 Augšminētās tēmas apzināšana var būtiski papildināt mūsu izglītojošā 

zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” metodiskajos norādījumos  sniegtos 

materiālus. Proti, tiek akcentēta izglītojošās zinātniskās pētniecības kā metodikas īpašā 

vērtība mūsdienīga pedagoģiskajā sadarbībā ne tikai zinātnisko priekšmetu/kursu 

ietvaros.  PĒTNIECĪBA tiek raksturota kā fundamentāla  cilvēkdarbība, kas 

īstenojas kā jaunas dzīves pieredzes iegūšana dzīvei vienmēr un visur tad, kad 

mums pietrūkst  zināšanas un/vai attieksmes un vai prasmes kādas aktuālas savas 

dzīves vajadzības apmierināšanai. 
 

 
Apdomājot jēdzienu “pētniecība”, “pētījums”, “pētnieciskā darbība” būtību un 

sūtību, vispirms ir jāievēro, ka jēdzieni “izziņa” un “pētniecība” ir cieši kopsaistīti 

jēdzieni, taču atbilstošie vārdi nav sinonīmi  Vārds IZZIŅA tiek lietots ikvienas 

cilcēkdarbības struktūras aprakstā, kamēr vārds “PĒTNIECĪBA” apzīmē specifisku 

konkrētu cilvēkdarbību, kuras struktūra kā ikvienas cilvēkdarbības struktūra satur  

IZZIŅU kā šīs cilvēkdarbības 1. daļu jeb posmu. To nepieciešams īpaši ievērot, jo 

jēdzieni “cilvēkdarbība” un “pētniecība” atrodas vispārīgā un pakārtotā jēdziena 

attiecībās. 
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Nākamā, mūsu divpadsmitā sadarbības nedēļa (21.04.20 - 28.04.20) būs veltīta 

tēmai “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”. Šī tēma atrodas ļoti cieša saistībā ar nupat 

vispārināti apzināto pētniecības tēmu. Proti, mūsdienu ļoti daudzveidīgajai un 

mainīgajai  dzīvei nepieciešamā izglītība prasa būtiski pilnveidot gan izglītības saturu, 

gan metodiku. Nepieciešama jauna dzīves pieredze jaunai dzīvei un tieši izglītojošā 

pētniecība (gan zinātniskā, gan mākslinieciskā, gan saimnieciskā, gan pamata, gan 

vidējā, gan augstākajā līmenī) ir mūžsena cilvēkdarbība, lai šo vajadzību pilnvērtīgi 

apmierinātu.     

Nākamajā otrdienā, 28.aprīlī attālināti, bet bez mutisko ziņojumu sniegšanas 

tiešsaistē videokonferences formā, noslēgsies kursa studijas studentiem, kuri šajā 

semestrī gatavojas aizstāvēt savus bakalaura darbus. Viņi beidz mūsu kursa studiju 

darbu jau 25.aprīlī ar pētījuma pilnā pārskata un ziņojuma uzskates materiāla 

iesniegšanu. Proti,  pēc mūsu vienošanās  viņi netērēs šobrīd  visiem īpaši dārgo laiku, 

lai sagatavotos un piedalītos vairāk vai mazāk tiešsaistes videokonferencē. Dosim 

viņiem kaut nedaudz vairāk laika bakalaura darba izstrādes pabeigšanai. Iesūtītie 

ziņojumu materiāli tiks novērtēti neklātienē kopā ar pētījuma pilno pārskatu kā šī 

pārskata kopsavilkumi. Taču ļoti ceru, ka jūnija otrajā pusē plānotie mutiskie ziņojumi 

varēs notikt klātienē.  

    Esiet sveiki (veseli gan miesīgi, gan garīgi) un lai visiem viss labi sokas un 

izdodas, pabeidzot mūsu izglītojošā zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” 

pārskata lielo pusi (ievads, 1. un 2.daļa, izmantoto informācijas avotu saraksts)  –  

                                       Jūsu visu Andronkulis 


