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Piektā vēstule visiem Domātājiem par domāšanu  

Aizrit 2020. gads, pavisam drīz (21.12.2020 plkst. 12:02) aizvadīsim 
Ziemas saulgriežus. Sākas mūsu studiju kursa noslēguma posms – mūsu 
sasniegto rezultātu apkopošana un vērtēšana. 

Šo, tāpat kā arī visas citas līdzšinējās vēstules, rakstu nosūtīšanai pa e-

pastu visiem (šobrīd 56) mūsu SDSK1034 “Domāšanas sistemoloģija” studiju 

grupas dalībniekiem. Joprojām liekas, ka ne visi izmanto kursa vadības vietni 

https://blogi.lu.lv/broks/, līdz ar to arī studiju materiālu vietni  

https://failiem.lv/u/kanvd2a8, kurā ērti pieejami arī attālinātā tiešsaistē 

notiekošo otrdienas semināru videoieraksti. Starp citu, visi šie studiju materiāli 

skatīšanai un lejupielādei ir pieejami (gan tikai kursam reģistrētajiem LU 

studentiem) arī Univertsitātes  e-studiju apakšsistēmā Microsoft Teams, kurā 

Jūs visi esiet reģistrēti kā SDSK1034 komandas dalībnieki.  

Pašlaik esmu sagatavojis informāciju par studiju noslēgumu Ziemas 

sesijas laikā  

1) Līdz 2021. gada 15.janvārim (ieskaitot) visiem, kas vēlas iegūt kursa 

apguves novērtējumu sesijas pārbaudījumu protokolā (tātad arī 2kp 

savas  studiju programmas izpildei), ir jāiesūta kursa docētājam 

andris.broks@lu.lv  pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pārskats (apjomā 

līdz 10 lpp. Word docx formātā) un šī pārskata kopsavilkuma ziņojums 

(10 prezentācijas kadru apjomā pptx formātā).     
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2) Līdz  15.janvārim jāizvēlas un elektroniski jāpaziņo man arī sava izvēle 

andris.broks@lu.lv, kurā no piedāvātajiem laikiem sniegsiet savu 

ziņojumu attālinātajā tiešsaistes seminārā -eksāmenā. Reģistrēšanās 

eksāmenam notiek  “dzīvās rindas “ kārtībā no 17.decembra, sākotnēji 

izvēlēto laiku mainot tikai saskaņā ar vēl atlikušajām brīvajām vietām 

(regulari atjaunotais reģistācijas saraksts visiem būs pieejams bloga 

https://blogi/lu.lv/broks/ virsotnē).   

3) Diemžēl, bet pastāvot ļoti lielai daudzveidībai Jūsu nodrošinājumā ar 

nepieciešamo datortehniku, nav izslēgta iespēja izņēmuma   gadījumā 

eksamenu kārtot arī  tradicionālajā neklātienes variantā. Proti, 

elektroniski, taču arī līdz 15.janvārim iesūtot tikai pārskatu un ziņojumu 

un pamatoti piesakoties sanemt vērtējumu bez ziņojuma sniegšanas 

tiešsaistē.  .  

4) Dažādi tehniskie jautājumi ziņojumu sniegšanas sakarā tiks saskaņoti 

īpaši. Šobrīd domāju, ka iespējami visvienkāršākais variants – katru Jūsu   

prezentāciju rādu - vadu es, ziņotājam saskaņoti tikai komentājot savas 

prezentācijas kadrus. Tātad pamatā ir dialogs, kurā var iesaistīties arī citi 

klausītāji, uz bīdi ieslēdzot savu mikrofonu vai uzdodot jautājumus, 

izsakot komentārus rakstiski čatā. Katram ziņojumam – 15 minūtes 

kopumā (stāsts līdz 10 min, īsa apspriešana – 5 min., vienai ziņojumu 

grupai – 10 ziņojumiem 150 minūtes jeb 2,5 stundas).  Šāda datorizēti 

attālināta tiešsaistes eksaminācija pašlaik kopē līdz šim manis īstenotos 

seminārus - eksāmenus klātienē. Šis būs pirmais mēģinājums – visiem 

būs jauna pieredze.  

5) Šīs vēstules pielikumā ievietoju ziņojumu laiku grafiku, kurā atkārtoti 

ietvertas pārskata un ziņojuma izstrādes metodiskās norādes, kā arī 

daži aptaujas jautājumi par datortehnikas nodrošinajumu un 

izmantošanu. Lūdzu izdarīt savus ierakstus šajā pat Word docx 

dokumentā un atsūtīt to man atpakaļ uz šo pašu manu e-pasta adresi.  

Protams, datortehnoloģijas šodien piedāvā daudzas un dažādas 

elektroniskās saziņas iespējas, taču izmantosim visērtākās – 

vienkāršākās, sen pārbaudītās un līdz ar to arī visdrošākās. Izņēmuma 

gadījumā īsai sarunai – visparastāko mobīlo telefonu, atstājot mierā 

WhatsApp piedāvātas iespējas. Kā saka, nav ko šaut ar lielgabaliem pa 

zvirbuļu bariem. Jeb arī – nevajag lieki sarežģīt dzīvi.    
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