
S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 1 no 6

KURSA KODS PsihP246, Psih4A01

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kritiskā un radošā domāšana I, II
Kursa nosaukums angliski Critical and Creative Thinking I, II
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) B2
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2+2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Irina Strazdiņa
Haralds Matulis

HMZF Dr. psyh.
Mg.phil.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 16 
st.)

160

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

32 

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits 0
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

Bakalaura

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite/ ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Kognitīvā psiholoģija
Kursa mērķi 1. Radīt izpratni par kritiskās domāšanas būtību, 

tās attīstīšanas iespējām
2. Ļaut studentiem pilnveidot savas radošās 

spējas, uzzinot par dažādām radošuma 
metodēm un veicot praktiskus uzdevumus 
radošajā domāšanā.

Kursa uzdevumi 1. Radīt izpratni par kritiskās domāšanas principu 
sistēmas (ierosināšana, apjēgšana, refleksija) 
pielietošanu kritiskās domāšanas attīstīšanā.

2. Apgūt prasmi efektīvi strādāt ar dažādiem izziņas 
avotiem, tekstiem.

3. Pilnveidot studentu sadarbības iemaņas grupā.
4.  Iegūt galvenās zināšanas par radošumu mākslās

un radošo domāšanu. 
5.  Apgūt praktiskas metodes kā veiksmīgi 

izstrādāt radošu darbu/ ideju/ projektu.
6.  Ļaut studentiem attīstīt savu radošo potenciālu, 

atklājot esošās spējas un iemācoties jaunas, un iegūt
pārliecību par sevi.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studiju kursa laikā studenti apgūs kognitīvās (problēmas 

formulēšana, klasificēšana, salīdzināšana, aizspriedumu 
analizēšana, secināšana, vērtēšana, analizēšana, sintezēšana 
u.c.), sociālās, komunikatīvās prasmes. 

Studiju kursa laikā studējošie iegūs zināšanas par 
radošumu mākslās un radošo domāšanu un kur meklēt 
teorētisko un akadēmisko literatūru par radošumu 
padziļinātām studijām. 

Studējošie izmēģinās un apgūs dažādas praktiskas 
metodes kā izstrādāt radošu darbu/ ideju/ projektu.

Studenti būs attīstījuši savu radošo potenciālu, atklājot 
savas esošās spējas, iemācoties jaunas, un iegūstot 
pārliecību par sevi.

angliski During  the  study  course  students  will  acquire  cognitive
(defining  the  problem,  classification,  comparison,
analysis of prejudices, making conclusions, assessment,
analysis, synthesis etc), social, communication skills.

During the study course students will acquire knowledge on
creativity in fine arts and creative thinking in general and
information where to find theoretical and academic literature
on creativity.

Students will try out and learn different practical methods of
work on a creative idea / project.

Students will enhance their creative potential, discover their
talents, learn new skills and will gain confidence of creative
work.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Mūsdienu augstākās izglītības sistēmā svarīgi ir studentiem 

attīstīt tādas dzīves aktuālas prasmes kā uzņēmība, kreatīva 
domāšana, prasme strādāt komandā, analītiskās un 
organizatoriskās prasmes, tāda veidā paaugstinot savu 
potenciālo konkurētspēju darba tirgū. Kritiskās domāšanas 
kursā attīstās kognitīvās (problēmas formulēšana, 
klasificēšana, salīdzināšana, aizspriedumu analizēšana, 
secināšana, vērtēšana, analizēšana, sintezēšana u.c.), 
sociālās, komunikatīvās prasmes (tolerance, prasme pieņemt
alternatīvus viedokļus, prasme diskutēt u.c.), tā ietver sevī 
gan racionālo, gan emocionālo aspektu.

Studiju kursa studējošie iegūst zināšanas par radošumu 
mākslās un radošo domāšanu. Izmēģinot un apgūstot 
dažādas praktiskas radošās domāšanas metodes, 
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studenti iemācās izstrādāt radošu darbu/ ideju/ projektu,
kā arī attīsta savu radošo potenciālu un iegūst 
pārliecību par sevi.

angliski In our contemporary society it is significant to develop 
in students such topical skills as the skill to work in a 
team, analytical and organisational skills, thus 
increasing their potential competitiveness in labour 
market. The course in critical thinking develops 
cognitive (defining the problem, classification, 
comparison, analysis of prejudices, making 
conclusions, assessment, analysis, synthesis etc), social,
communication skills (tolerance, the ability to accept 
alternative opinions, the discussion skill etc.), it 
comprises both the rational and emotional aspect. 

This study course provides knowledge on creativity in fine 
arts and creative thinking in general. By experimenting with 
different practical methods students learn to work on their 
creative project or idea effectively, gain confidence and 
enhance their creative potential.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa
1. Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību satura 
apguvē. Ierosināšanas, apjēgšanas un refleksijas fāzes 
loģiskais pamatojums. Apstākļu radīšana kritiskajai 
domāšanai. Studentu atbildība par kritisko domāšanu 
(uzticēšanās, aktīva iesaistīšanās, līdzdalība, klausīšanās).
Situācijas analīze

4 Lekcija, praktiskā
nodarbība

2. Kritiskās domāšanas stratēģiju apguve. Klasiskās 
“Prāta vētras”, brīvā raksta, esejas izmantošanas iespējas

6 Lekcija, praktiskā
nodarbība

3. Kritiskās  domāšanas  stratēģiju  apguve.  Piecrindes,
kuba  stratēģijas,  interaktīvās  piezīmju  sistēmas
(INSERT),  daudzveidīgās  jautāšanas  izmantošanas
iespējas

4 Praktiskās nodarbības

4. Metodes diskusiju vadīšanai. Debates. Akadēmiskie 
pretstati

4 Praktiskās nodarbības

5. Prognozēšana, argumentēšana. Dubultā 
dienasgrāmata. Veselā salikšana no daļām (jigsaw)

6 Praktiskās nodarbības

6. Rakstīšanas darbnīca 6 Praktiskās nodarbības
7. Zināšanu novērtēšanas metodes, to pielietojums 2 Lekcija, praktiskā

nodarbība
II daļa
1. Ievads. Kas ir radošums? Radošums un sociālā 
rutīna.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

2. Radīšanas procesa soļi. Dažādi domāšanas veidi: 
kritiskā/radošā, analītiskā/sintētiskā, 
konverģentā/diverģentā.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība
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3. Paradigmas. Atklājuma un jaunrades struktūra. 
Nākotnes neprognozējamība. Inovācija kā radoša 
noārdīšana. 

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

4. Radošums mākslā. Vai skaistums ir reāls vai 
konvencionāls? Kā rodas cilvēku gaume? Ģēnija 
loma mākslas jaunradē.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

5. Kā cilvēki domā un rada jaunas idejas? Shēmas, 
modeļi, prototipi, metaforas.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

6. Metaforas, retorika un izteikšanās māksla 2 Lekcija + praktiskā nodarbība

7. De Bono radošās domāšanas metode. Ievads un 
praktiskie uzdevumi.

2 Praktiskās nodarbības

8. De Bono radošās domāšanas metodes. PMI (plusi,
mīnusi, interesanti) metode. APC (alternatīvas, 
iespējas, izvēles) metode.

2 Praktiskās nodarbības

9. Radošums aiz racionālā prāta robežām. Izmainītā 
apziņa un zemapziņa kā iedvesmas avots. Sirreālistu 
radīšanas metodes. Radošā rakstīšana.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

10. Aleatorika un nejaušību metode. Kā tikt pāri 
radošajam blokam? Ierobežojumu metode. Random 
Box metode.

2 Praktiskās nodarbības

11. Personīgās radīšanas tehnikas un metodes. Kā 
strādājat jūs?

2 Praktiskās nodarbības

12. Studenti prezentē auditorijā savas radīšanas 
metodes.

2 Seminārs / diskusija

13. No sākotnējiem iespaidiem līdz formulētai idejai.
No vārdiem pie attēla. Radošo ideju „pārtulkošana” 
un īstenošana dažādos medijos / mākslas formās.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

14. Kā padarīt idejas skaidras – sev un citiem. 
Praktiskas metodes. Radošo ideju komunikācija 
mērķauditorijai, klientam, kolēģiem.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

15. Kā ļaut sev būt radošam un iegūt pārliecību par 
sevi.

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

16. Radoša cilvēka dzīvesveids. Plānošana. 
Prioritāšu noteikšana. 

2 Lekcija + praktiskā nodarbība

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
I daļa
Kritiskās domāšanas attīstīšana.
Kritiskās domāšanas stratēģiju 
pielietošanas daudzveidība, to 
efektivitātes pamatojums

Pēc katras nodarbības studenti 
raksta refleksīvu, analītisku 
darbu par notikušo nodarbību

48 Refleksīvi,
analītiski darbi

II daļa
PowerPoint prezentācija „Manas
radošā darba metodes”

Studējošais pastāvīgi apdomā un
izstrādā PowerPoint prezentāciju
par tēmu „Manas radošā darba 
metodes”, ko prezentē kursa 
ietvaros pārējai auditorijai.

48 PowerPoint
prezentācija

„Manas radošā
darba metodes”

Prasības KRP iegūšanai I daļa
Nodarbības tiek organizētas interaktīvi. Pēc katras nodarbības 



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 5 no 6

studenti raksta refleksīvu, analītisku darbu par notikušo nodarbību. 
Zināšanu novērtēšana:

 Piedalīšanās nodarbībās
 Patstāvīgo darbu veikšana
 Atbilstošu tekstu atlase
 Portfolio veidošana

II daļa 
Rakstisks pašvērtējumsLai iegūtu kredītpunktus, studējošam:

(1) jāpiedalās vismaz 80 % nodarbību, pretējā gadījumā 
uzrakstot 2000 zīmes garu pārskatu par katrā nokavētajā 
lekcijā apskatītajām tēmām,

(2) studentam jāizstrādā un jāprezentē auditorijā PowerPoint 
prezentācija „Manas radošā darba metodes”.

Mācību pamatliteratūra I daļa
1. Rubene  Z.  Kritiskā  domāšana  studiju  procesā.  R.:  LU
Akadēmiskais apgāds, 2004.
2. Domāšanas māksla ikvienam jeb kā domāt ar prieku un azartu.
R.: SFL, 2010.
II daļa
1. De Bono, Edward. De Bono’s Thinking Course. London:
BBC Books, 1994. 
2.  Cameron,  Julia.  The  Artist’s  Way:  A Spiritual  Path  to
Higher Creativity. 1992.
3. Covey, Steven R. The 7 Habits of Highly Effective People.
2004.
4. Siliņš, Edgars Imants. Lielo patiesību meklējumi. Rīga: 
Jumava, 1999.

Mācību papildliteratūra I daļa
1. Paul R. McPeck’s mistakes// Teaching Critical Thinking. 
Dialogue and Dialectic. – Reutledge, New York, London, 
1990, 131p
2. Sprenger Marilee. Differentiation through learning styles 
and memory.- Thousand Oaks: Corwin Press, 2003.
3. Long Martyn. The Psychology of Education.- London: 
Routlege Falmer, 2000.
4. Димнет Э. Искусство думать.– Минск: Попурри, 1996.
5. Клустер  Д.  Что  такое  критическое  мышление//
Перемена. Международый журнал о  развитии мышления
через чтение и письмо.– 2001 (4)– с.36.– 40.5. D’Andrade,
Roy. The development of cognitive anthropology. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003.
II daļa 
6. Morley,  David.  The  Cambridge  Introduction  to  Creative
Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
7. McLuhan, Marshall. Understanding Media. The Extensions
of Man. Cambridge:  Massachusetts  Institute  of Technology,
1994.
8. Dada and Surrealism. A very short introduction. Oxford: 
Oxford University Press, 2004.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

1. Normatīvie akti un dokumenti / ISEC un struktūrvienību 
nolikumi. - http://www.isec.gov.lv/

2. http://www.unesco.lv/custom/UNESCO-LNK-strategija.doc
3. http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/arts.html

http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/arts.html
http://www.unesco.lv/custom/UNESCO-LNK-strategija.doc
http://www.isec.gov.lv/
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4. http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/thinking_to_learn.
html

5. http://www.artcostacentre.com/
6. http://www.reading.org 
7. The Reading Teacher. A Journal of Research-based 

clasroom practice.- 2007.- 2008.
Перемена. Международый журнал о развитии мышления 
через чтение и письмо.– 2001.- 2009..

Kursa izstrādātājs:
Irina Strazdiņa
Haralds Matulis 01.12.2014

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.

http://www.reading.org/
http://www.artcostacentre.com/
http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/thinking_to_learn.html
http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/thinking_to_learn.html

