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DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA
SYSTEMOLOGY of THINKING
PRIEKŠVĀRDS /PROLOGUE
(Iepazīsimies - Let us get acquainted)
DZĪVES
PIEREDZE

LIFE
EXPERIENCE

( zināšanas,
attieksmes,
prasmes )

( knowledge,
attitudes,
skills )

DZĪVEI
( izziņa,
apdoma,
rīcība )

for LIFE
( cognition,
consideration,
behaviour )

Sākam iegūt j a u n u DZĪVES PIEREDZI (zināšanas, attieksmes, prasmes)
DZĪVEI (izziņa, apdoma, rīcība)

Šis ir kurss par cilvēka Domu Pasauli
(par domu un domāšanas sakārtotību jeb sistēmiskumu)
Let us start gaining n e w LIFE EXPERIENCE (knowledge, attitudes, skills)
for LIFE (cognition, consideration, behaviour)

This is the course about human’s World of Thoughts
(about arrangement of our Thoughts and Thinking)
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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 Pasaule
(cilvēku dzīvesvide)

DOMU PASAULE –materiālās pasaules atveids cilvēka nervu sistēmā.
DOMAS – cilvēka nervu sistēmā apritošās informācijas vienības.
DOMĀŠANA – domu (informācijas jeb ziņu) procesēšana
cilvēka nervu sistēmā, kas, īstenojoties apziņas un
zemapziņas līmeņos, nodrošina cilvēkdarbību vadību un
izpildi

WORLD and HUMAN
(Human in World and World in Human )
Exitation
of
Thoughts
(sensation –
observation,
comunication)

World
of
Thoughts

Materialization
of Thoughts
(transmission
as well as
transformation in
real things and
processes )

Sensed or Material World
World of Thoughts –reflected material world
within human’s nervous system
THOUGHTS – units of information,
what are processed within human’s World of Thoughts
THINKING – processing of Thoughts (information)
within human’s nervous system at conscious and subconscious
levels, what is important for management and execution of
human’s life activities
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THEORY
Cognition

Consideration

Behaviour

PRACTICE

SYSTEMS THEORY – fundamental theory of Systems Thinking
SYSTEMOLOGY of THINKING – applied theory of Systems Thinking

Kursa satura un īstenošanas organizācija
Organization of course content and its realization

PRIEKŠVĀRDS

* IEVADS (pamatjēdzienu skaidrojums)
* 1.daļa – domājot Lielās Domas, tiek apzināts domāšanas sistēmiskums sistēmiskā domāšana (domu kopsaistības atbilstošās domu struktūrās).
* 2.daļa – SISTĒMU TEORIJA kā īss, skaidrs un izsmeļošs sistēmiskās jeb
sakārtotās domāšanas vispārīgs zinātniskais apraksts.
* 3.daļa – apdomājot izvēlētas mūsu dzīves jomas (cilvēkdarbību vadība, pasaules
parādību zinātnisko pētniecība, izglītojošā darbība un personības struktūra), tiek
studēta sistēmiskās domāšanas izmantošana dzīves praksē.
*
NOBEIGUMS (studiju pārskats, kopsavilkums)
PĒCVĀRDS

Kursa struktūrdaļas veltītītas domāšanas sistēmiskuma
izzināšanai (1.daļa - pacelšanās) un tās izmantošanai
(3.daļa - nolaišanās), bet abas šīs daļas kopsaista teorija (2.daļa)
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PROLOGUE (getting acquainted general characteristic of study course – content and methodology, essence and
mission, goal and objectives as well as organization of corresponding study process)
INTRODUCTION (basic concepts of the course)
Systems Thinking (systemic reflection of observed phenomena in human’s
consciousness, Systems Theory and Systemology as applied systems theory for
Practice
Scientific Research (cognitive/fundamental, behavioural/applied and educational
research as gaining Life experience for Life)
PART 1 – Philosophical and Psychological background of Human’s Life
activities: square of Mankind’s Great Thoughts
World as manifold set of interconnected phenomena (changing bodies)
Human as alive spiritual body
Life as manifold set of interrelated human’s activities
Society as manifold set of interactive humans

PART 2 – Systems Theory (systemic reflection of sensed world
in human’s conscious world of thoughts)
PART 3 – Systems Theory in practice (case studies)
Systemology of Problem Solving; Systemology of Education;
Systemology of Personality; Systermology of Social Life etc.

CONCLUSION (Basic practical achievements - outcome of the course)
EPILOGUE (Final presentation and evaluation of study process - Educational
Scientific Research of Systems Thinking - results)

Studijām ieteicamo galveno informācijas avotu saraksts
List of recommended main study materials
 A.Broks Izvēlēti studiju materiali latviešu valodā:
DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA (2015-2016)

http://blogi.lu.lv/broks/2015/08/12/autorkurss-domasanas-sistemologija2015-2016-anno-2002/
DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA (2014-2015)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc2e81TLgVQ28LY7oBXtCOS
V49eJDq4f
 A.Broks Selected study materials available in English :
SYSTEMOLOGY OF THINKING (2015-2016)

https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/
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*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 (accessed 1.02.2016)
*Wikipedia Systems (thinking, approach, science etc.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking (accessed 1.02.2016)
*Systems Thinking http://www.hent.org/world/rss/files/systems_think.htm
(accessed 1.02.2016)
*Usage of Systems Thinking
http://www.crossroad.to/Excerpts/community/system-theory.htm
(accessed 1.02.2016)
*Center of Ecoliteracy Systems thinking
[http://www.ecoliteracy.org/nature-our-teacher/systems-thinking
(accessed 1.02.2016)
*Mind maps http://www.mindmaps.com/
(accessed 1.02.2016)
*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-theoriessalem-press-encyclopedia-of-health-january-2014/
*Basic Concepts of the Systems Approach
http://pespmc1.vub.ac.be/SYSAPPR.html (accessed 1.02.2016)

Video materials
*

Meeting with Peter Senge
http://www.youtube.com/watch?v=b1G0Fs__u4g
* A Theory of a System for Educators and Managers
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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Prasības kursa studiju rezultātu vērtējuma ieguvei
Requirements for getting study course credits
Lai iegūtu studiju kursa īstenojuma novērtējumu, ikvienam studentam (-ei):
* jāizveido rakstiski noformēts studiju procesā veiktā izglītojošā
zinātniskā pētījuma „SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” p ā r s k a t s, kurš
satur pētījuma IEVADU, fundamentālo daļu un lietišķo daļu, kā arī atbilstošu
NOBEIGUMU un studēto informācijas avotu sarakstu. Pārskata kopapjoms
līdz 10 lpp. teksta datornoformējumā, neskaitot pievienotās domu kartes –
struktūrloģiskās shēmas un izmantoto informācijas avotu sarakstu.
Līdztekus klātienes nodarbību materiāla studijām noteikti veicami arī
patstāvīgi kursam atbilstošas vēl citas informācijas meklējumi un studijas.
Neaizmirsīsim, ka pētījuma pārskata noslēgumā noteikti ir jāsniedz arī
izmantoto informācijas avotu saraksts.
* jāsagatavo un jāveic pētījuma pārskata kopsavilkuma publisks
z i ņ o j u m s (prezentācija) studiju noslēguma seminārā - konferencē
(eksāmenā).
For getting study course credits – evaluation of study process results :
* every student needs to realize educational scientific research “Systems
Thinking” with final presentation of written research survey (up to 10 pages),
what contains .
INTRODUCTION, fundamental part and applied part of research as well as
CONCLUSION and the list of studied information resources.
* every student needs to prepare and realize oral public report about basic
personal findings as the result of provided educational scientific research.
Apdoma Consideration

Vajadzība
Need

Izziņa
Cognition

Rīcība
Behaviour

Ievads
(pētījuma
pamatojums,
mērķis,
uzdevumi)

1.daļa
Kas tas ir
un kāpēc?

2.daļa
Kā to
izmantot?

Introduction
(motivation,
goal,
objectives)

Part 1
What is this,
why?

Part 2
How to use
this?

Vajadzības apmierinājums
Satisfaction of need
Nobeigums
(pētījuma
kopsavilkums,
rezultāti,
to vērtējums)
Conclusion
(suumary of
research,
main results, its
evaluation)
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PRIEKŠVĀRDA turpinājumā
nedaudz par studiju kursu autoru un īstenotāju – Andronkuli.

Cilvēka mūžs pasaules procesu ritumā
Human’s course of Life
BRIEDUMS / MATURITY : RĪCĪBA / BEHAVIOUR

1. JAUNĪBA /YOUTH : APDOMA

2. JAUNĪBA / YOUTH : PĀRDOMAS

1. BĒRNĪBA /CHILDHOOD : IZZIŅA

2. BĒRNĪBA /CHILDHOOD: IZZIŅA

Laiks/Time

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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Let me introduce myself
(it is my short ilustrated CV)
**************************************************

11942
0

1962
20

1972
30

1982 – 1992 – 2002
40
50
60

2012
70

2014
72/73

100

1960-1965 1969 1974 76/77
University My PhD MIT
of Latvia family
MATURITY

**************

Systems around us
Systemology
and we are in systems of Education
1988
2000

General Physics
Education
2013

Dean
Science & Education
(1982-1992)
1993 -2013

Prof.emer.
2013

I hope that our study course will be interesting and fruitful for all of us !
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Studiju procesa organizācija
Organization of study process
Klātienes nodarbību (lekc., sem.) kalendārais plāns 2015- 2016 2.sem
Time table of lectures and seminars (second semester, 2015/2016)
1.
2.
3.
4.
5.

11.02.16
18.02.16
25.02.16
3.03.16
10.03.16

6.

17.03.16

7.

31.03.16

8.

7.04.16

9.

14.04.16

10.

21.04.16

Lekcija / lecture
Lekcija / lecture
Lekcija / lecture
Lekcija / lecture
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Seminārs
Seminar
Lekcija
Lecture

Priekšvārds
Prologue
IEVADS
INTRODUCTION
1.daļa Part 1
Pasaulē
World
Cilvēks
Human
Dzīve
Life
Sabiedrība
Society

Ziņojumi par pētījuma 1.pusi
Research progress reports
SISTĒMU TEORIJA
SYSTEMS THEORY

Līdz 25.04.2016 ieskaitot – izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata
pirmās puses (Ievada un 1.daļas) iesniegšana [elektroniski andris.broks@lu.lv ]
25.04.2016 – submission of research survey (first half :
introduction and first part) by sending e-mail to andris.broks@lu.lv

11.

28.04.16

12.

5.05.16

13.

12.05.16

14.

19.05.16

15.

26.05.16

16.

2.06.16

Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar
Lekcija/seminārs
Lecture / seminar

3.daļa Part 3 Valsts sistemoloģija
Systemology of State

Pētniecības sistemoloģija
Systemology of Research
Vadības sistemoloģija

Systemology of Management
Izglītības sistemoloģija

Systemology of Education
Personības sistemoloģija

Systemology of Personality
Vērtību sistemoloģija

Systemology of values

Līdz 15.jūnijam ieskaitot – izglītojošā zinātniskā pētījuma pilnā pārskata

iesniegšana [ elektroniski andris.broks@lu.lv ]
15.06.2016 – submission of final research survey and presentation
(ppt or pptx format) by sending e-mail to andris.broks@lu.lv
Klātienes nodarbību materiāli: http://blogi.lu.lv/broks/2015/08/12/autorkurss-domasanassistemologija-2015-2016-anno-2002/
Intramural study materials: https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/
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Studiju NOSLĒGUMS : pētījuma pārskatu ziņojumi, PĒCVĀRDS
EXAMINATION (oral presentation of written reports, EPILOGUE)
1.gr. - group No1
2.gr. - group No2

Piektdiena / Friday 17.06.2016 14:00 -17:00 (10 stud.)
Otrdiena / Thursday 21.06.2016 9:00 -12:00 (10 stud.)
Otrdiena / Thursday 28.06.2016 14:00 -17:00 (10 stud.)

3.gr. - group No3

METODISKIE NORĀDĪJUMI
izglītojošās zinātniskās pētniecības īstenošanai
METHODICAL guidelines –
universal structure of scientific research

Studijas kā tematisks izglītojošais zinātniskais pētījums
„SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”

Izglītojošā zinātniskā pētniecība
TEORIJA
Fundamentālā izglītojošā
PĒTNIECĪBA

APDOMA

Lietišķā iizglītojošā
PĒTNIECĪBA

* Apjēgtā apraksts:
izpratne, cēlonība
* Novērotā apjēga :
sapratne,
faktoloģija
* Parādību
novērojumi

* Projektēšana

Parādību izmantošana RĪCĪBA

* Līdzekļu
piesaiste

Parādību
izzināšana - IZZIŅA

* Projekta
īstenošana

PRAKSE

Pētāmā parādība : domāšanas sistēmiskums (sakārtotība)
Dotā 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 ?” Tas nozīmē studiju gaitā veikt fundamentāla rakstura zinātnisko pētījumu.
Pēc tam tiek noskaidrota sistēmiskās domāšanas s ū t ī b a – tiek rasta atbilde uz
jautājumu „kāpēc man vajadzīga sistēmiskā domāšana?”, kā to izmantot savā dzīves
praksē. Tas savukārt nozīmē veikt lietišķa rakstura zinātnisko pētījumu.
Apdoma – izzinātā 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.
DS – PRIEKŠVĀRDS / StmlTh - PROLOGUE 2015-16
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Study process as thematic educational scientific research
„SYSTEMS THINKING”

Educational Scientific Research
FUNDAMENTAL
scientific RESEARCH

THEORY

* Modelling CAUSALITY
comprehension
* Conceptualization FACTOLOGY
understanding
* Observation

APPLIED scientific
RESEARCH
* Developing
project

USE
of phenomenon
COGNITION
of phenomenon

* Getting
resources
piesaiste
* Realization
of project

PRACTICE

Phenomenon to be researched – Systems Thinking
At first we need to aware the essence of Systems Thinking – to find the answer on
fundamental question “what does it mean Systems Thinking?”
After this we have to aware the mission of Systems Thinking - to find the answer
on very practical question - why do we need to understand and comprehend Systems
Thinking?” It means to realize applied research – how to use Systems Theory in Practice.
Consideration as theoretical thinking – it is the bridge between fundamental
scientific research (moving up from practice to theory) and applied scientific research
(moving down from theory to practice).

Pētījuma „SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” p ā r s k a t s
Titullapas paraugs
LU ……………. fakultāte
Izvēles studiju kurss “Domāšanas sistemoloģija”
Izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”
pārskats
Studente : Anna Bērziņa anna.berzina@inbox.lv
Docētājs: LU emer.prof. Andris Broks andris.broks@lu.lv

2016
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Pētījuma p ā r s k a t a struktūra
IEVADS (pētījuma pamatojums, pētījuma mērķis un uzdevumi)

1.daļa. Cilvēka domu pasaules un domāšanas
sistēmiskā organizācija un īstenošanās
2.daļa Sistēmu teorija praksē
NOBEIGUMS (pētījuma pašvērtējums (ieguvumi, veicot doto

izglītojošo pētījumu), pētījuma rezultāti (galvenie secinājumi un
priekšlikumi)
Izmantoto informācijas avotu saraksts

Pārskata kopsavilkuma z i ņ o j u m s (prezentācija)
Studiju noslēgums īstenojas kā pētījuma pārskata kopsavilkuma
publiska ziņojuma sniegšana, gūto rezultātu apspriešana un vērtēšana.
Atbilstošie uzskates materiāli (parasti ppt vai pptx formātā) jāsagatavo un
jāiesniedz vienlaikus ar pētījuma pārskatu. Ziņojums un tā apspriešana,
atbildes uz klausītāju jautājumiem ilgst līdz 20 – 30 minūtēm, ietverot
ziņojumu (10 min) un atbildes uz jautājumiem.

Ziņojuma struktūra
1.kadrs Titullapa (pētījuma tēma, autors)
2.kadrs Pētījuma pamatojums, mērķis, uzdevumi
3., 4.kadrs Pētījuma 1.daļā gūtās galvenās atziņas
5., 6.kadrs Pētījuma 2.daļā gūtās galvenās atziņas
7.kadrs Pētījuma galvenie secinājumi un priekšlikumi
8.kadrs Galvenie pētījumā izmantotie informācijas avoti
9.kadrs Noslēguma lapa
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S u r v e y of the scientific research
Example of the title-page
University of Latvia
Faculty of ………………..
Optional study course “Systemology of Thinking”
Survey
of the educational scientific research ” Systems Thinking”
Student: Anna Ozola anna.ozola@inbox.lv
Scientific advisor: prof. Andris Broks andris.broks@lu.lv
2016

Structure of the research survey
INTRODUCTION ( argumentation / motivation as well as
the goal and objectives of the research)
Part 1. Systemic organization and realization of human’s thinking.
Part 2. Systems Theory in Practice.
CONCLUSION (author’s work self-evaluation – main personal findings,
basic conlusions and proposals)
List of studied information resources

P r e s e n t a t i o n of the research survey abstract
Examination as evaluation of students’ study achievements is
organized like scientific conference where all students present oral reports
about their basic educational research findings.
Examination includes discussions as well as valuation of reports. It
takes about 20 – 30 minutes for each report, where 10 minutes are planned
for listening report and 10 – 20 minutes for asking/answering questions and
making comments).
Visual material of corresponding reports has to be prepared in
traditional PowerPoint digital format and submitted together with final
survey by sending e-mail to andris.broks@lu.lv
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Structure of presented report
Slide No 1.

Title – page

Slide No 2.

Introduction

Slide No 3.,4. Part 1 – main results of the research
Slide No 5..6. Part 2 – main results of the research
Slide No 7.

Basic conclusions and proposals

Slide No 8.,9. References (basic informational resorces)
Slide No 10.

Epilogue

Lai mums izdodas pilnvērtīgs un sistēmisks pētījums –
datu ieguve un apstrāde, pārskata izveide un ziņojums par
paveikto izglītojošo zinātnisko pētījumu
“SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” !

Let me wish to all of students highly fruitful studies of our course
– successful gaining new life experience for life
by making successful educational scientific research
“SYSTEMS THINKING”
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