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20.03.2020
Esiet sveicināti, cien. Domātāji par domāšanu LU izvēles kursa "Domāšanas sistemoloģija" studenti!

Tātad turpinām mūsu sadarbību apstākļos, kad vismaz līdz 14.aprīlim ir atceltas
studentu klātienes studiju nodarbības. Par laimi, tas mūs īpaši neapgrūtina, jo jau no
kursa īstenošanas sākuma mēs aktīvi sadarbojāmies arī attālināti, izmantojot
elektroniskās (virtuālās, viedās, digitālās, interneta un visādi citādi sauktās) mūsdienu
saziņas tehnoloģijas. Protams, īsti nezinu to, cik katrs no Jums ir “draugos” ar šīm
šobrīd jau ļoti daudzveidīgajām tehnoloģijām, taču es cenšos izmantot visiem ikdienā
tradicionāli lietotās vienkāršās tehnoloģijas (e-pastu, savā blogā un portālā Failiem.lv
iekārtotās un Jums visiem zināmās divas vietnes mūsu kursa studiju materiāliem:
https://blogi.lu.lv/broks/2019/08/31/autorkurss-domasanas-sistemologija-anno-2002/
https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

Studiju organizāciju raksturojošā informācija un pieeja visiem studiju materiāliem
rodama manā blogā, bet tikai studiju materiāli ir visiem brīvi pieejami gan skatīšanai,
gan klausīšanai, gan ērtai lejupielādei manā publiskajā vietnē portālā Failiem.lv.
Es apzināti aktīvi neizmantoju LU e-studiju portāla pakalpojumus attālināta studiju
procesa īstenošanai, jo studiju kursa materiālus izmanto ne tikai LU studenti. Taču
galvenokārt arī tāpēc, ka šis studiju kurss ir īpaši orientēts uz studentu patstāvīgi radošo
darbību, to cieši nesaistot ar detalizētu mājas darbu uzdošanu un izpildes kontroli.
Tradicionāli kultivētā datorizētā studiju procesa kontrole ļoti bieži ir visai formāla un
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faktiski veicina datorizēto zubrīšanu un nevis patstāvīgi radošo cilvēka personības
attīstību. Mūsu sadarbība īstenojas kā visiem kopīga izglītojošā zinātniskā pētījuma
“Sistēmiskā domāšana” īstenošana, kurā paredzētas tikai trīs paveiktā vērtēšanas:
* pētījuma pārskata ievada melnraksta izstrāde (līdz 3.03.20);
* pētījuma pārskata lielās puses (ievada, 1. un 2.daļas, kā arī izmantoto informācijas
avotu saraksta) sagatavošana (līdz 25.04.20);
* pētījuma pilnā pētījuma pārskata un noslēguma ziņojuma iesniegšana (15.06.20),
kam seko ziņojumu publiska uzklausīšana, apspriešana un paveiktā kopnovērtējuma
izdarīšana (eksāmens pavasara sesijai noteiktā laika ietvaros).
………………………………………………………………………………………..
Turpinot studiju procesu attālināti, patstāvīgi radošai apzināšanai tiek nodota
24.marta klātienes semināram plānotā tēma 1.3.2 “DZĪVE kā sistēma”.
Atbilstošie kursa studiju materiāli izsūtīti piektdien, 20.03.20.
Arī šīs tēmas sākotnējā apzināšana notika jau mūsu 1. klātienes tikšanās reizē,
uzklausot Lauvas un Vāverītes atziņas par dzīvi un izglītību kā dzīves pieredzi dzīvei.
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Nākamās, nu jau devītās mūsu sadarbības nedēļas (24.03.20 – 31.03.20) tēma “SABIEDRĪBA
kā sistēma” noslēgs kursa 1.daļas 3.nodaļu un līdz ar to arī visu 1.daļu kopumā. Pēc tam ļoti
koncentrēti apzināsim kursa 2.daļu “Sistēmu teorijas pamatatziņu apkopojums” un ar tēmu 3.1.
“Pētniecības sistemoloģija” uzsāksim
kursa 3.daļu. Līdz ar to būsim sasnieguši gatavību
līdz 25.aprīlim pabeigt un iesniegt mūsu pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pārskata lielo pusi.
Lūdzu ievērojiet nelielo kalendārā plām izmaiņu saistībā ar mūsu izglītojošā zinātniskā
pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” pārskata lielās puses iesniegšanu. Iesniegšanas termiņš
tiek pārcelts no 20.aprīļa uz 25.aprīli! Šajā sakarībā īpaši atgādinu visiem bakalaura studijas
beidzošajiem studentiem, ka viņiem obligāti līdz 25.aprīlim jāiesniedz pētījuma pilnais pārskats un
ziņojums. Ziņojumu publiska sniegšana, apspriešana un kursa īstenojuma novērtēšana notiks (cerams,
ka klātienē) otrdien, 28.aprīlī mums labi pazīstamajā LU Dabas mājas 334.aud. no plkst. 16:00.

Lai visiem viss labi sokas un izdodas – ar pavasarīgu sveicienu
Jūsu kursa docētājs Andris Broks
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