
 

KURSA KODS MākZPZ81

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Kreativitātes didaktika
*Kursa nosaukums angliski Didactics of Creativity
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

2KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inta Klāsone Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Asociētā profesore, Dr. paed. 

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

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

Kompozīcijas pamati, Formveide

Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija
*Kursa mērķi Veicināt studējošo  māksliniecisko jaunradi jaunu 

dizaina iedeju radīšanā un īstenošanā 
*Kursa uzdevumi 1. Attīstīt radošo un analītisko domāšanu ideju 

radīšanā un īstenošanā.
2. Rosināt eksperimentālas darbības izpētes darbu 

veikšanu.
3. Pilnveidot personības pilnveidi radošu ieceru 

izteikšanā  un pašrealizācijā jaunu materiālu un 
tehnoloģiju pielietošanas procesā. 

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

1. Prasme atklāt radošuma nozīmi idejas turpmākai 
attīstībai. 
2. Iegūto rezultātu pielietošana konkrēta reāla 
objekta/priekšmeta/produkta tapšanā.
3. Izpratne par tehnoloģisko iespēju un materiālu 
pielietojumu eksperimentālai darbībai dizaina ieceres 
materializēšanas procesā. 

Kursa valoda Latviešu 
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurs iepazīstina studējošos ar
radošās  darbības  teorijām  un

Studies course introduces students with the different 
creative theories and types. With the research of the 



 

veidiem.  Personības  radošā
potenciāla izpēti, spēju raksturojumu
un  to  veidiem.  Radoša  darbība  ir
cilvēka  veikta  produktīva  darbība,
kas  rosina  personības  attīstību.  Ir
daudzveidīgas  metodes  un  tehnikas
radošā  potenciāla  attīstīšanā  un
izvērtēšanā

creative potential of personality, with the characteristic 
of personality of their ability un their types. Creative  
activities have been productive human activity that 
encourages personal development. There are a variety 
of methods and techniques how to develop  creative 
potential of personality. 

*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)

Kreatīvās darbības psiholoģija. Kreativitātes 
daudzveidīgās teorijas un tās veidi. 
Kreativitātes līmeņi. Kreatīvas darbības 
motivācija. Kreativitāte un kompetence.  
Kreativitāte mūžizglītībā. 

4 1 – lekcija 
1 - seminārs

Kreatīvas darbības psiholoģiskais 
raksturojums. Radošas darbības posmi stili. 
Radošo darbību kavējošie faktori. Radošās 
darbības izpētes metodes. 

4 1 – lekcija 
1 - seminārs

Intuīcija un iztēle. Intuīcijas veidi. Iztēles veidi.
Jaunrade un emocijas. 

4 1 – lekcija 
1 - seminārs

Personības radošais potenciāls. Spēju 
raksturojums un to veidi. Ģenialitāte un 
apdāvinātība. Kreativitāte un intelekts. Radošās
darbības produkti kā kreativitātes rādītāji. 
Kreativitātes diagnostika. 

4 1 – lekcija 
1 - seminārs

Radošā potenciāla attīstības iespējas. 
Ontoģenēze. Radošā potenciāla attīstības 
metodes. 

4 1 – lekcija 
1 - seminārs

Kreativitātes izpētes metodikas:
Torrensa tests – Skices I, II;
 Džonsona ekspres metode;
 Barona, Velša estētikas skala;
 Brīvo asociāciju tests;
Teikumi;
 Klasifikācija;
 Divas līnijas;
 Apļi;
 Domāšanas fleksibilitāte;
 Verbālā iztēle pēc Ebinhauza. 

10 1 – lekcija
4 – semināri 

Radošā potenciāla pašnoteikšana. 
Pašizvērtējums.

2 1 - seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Izpētes darbs: Jaunrades teorijas un veidi. 
Teorētiskās atziņas un  Piemēri. 

4

Radošās darbības motivācijas izpēte. 4



 

Produktivitāte – skices un piemēri. 
Radošas personības izpēte. Posmi. Radošās 
darbības stils. Pārskats. 

6

Iztēles būtības raksturojums. Praktisks darbs. 4

Emocijas un jaunrade. Praktisks darbs. 2
Verbālais buklets „A” – Praktisks darbs. 6

Tēlotājdarbības radošā domāšana – tēls un 
grafiskais stimuls. Averbālais buklets „A”

6

Asociāciju kartes izveide. Praktisks darbs. 4

Skaņas un vārdu kopsakarību meklējumi. 6

Personības Individuālās kreativitātes kartes 
izveide. Izvērtēšana. 

6

*Prasības KRP 
iegūšanai

Līdzdalība studiju procesā, iesaistīšanās aktīvā sadarbībā, sekmīga 
praktisko darbu izpilde. 

*Mācību 
pamatliteratūra

1. Birkerts P. (1925.-1927.). Daiļradīšanas psiholoģija I, II. Rīga
2. Nucho M., Vidnere M. (1999). Iztēles psiholoģija. Rīga: AGB 

K. G. Psiholoģiskā tipoloģija un māksla. ISBN: 978-9984-40-
524-7,Zvaigzne ABC, 2009.  

3. Barron F. Discovering of creative personality. 1963. Handbook
of Creativity (1999.). ed. By Sternberg P. Cambrige: 
University Press 2. Pope Rob (2000.). Creativity. Routlege. 

4. Torrance E. (1963). Education and Creative Potencial. 
Minneapolis: University if Minnesota Press Torrance E.P. 
(1995.). Why fy?: a philosophy of creativity. New Jersey.

5. Torrance E. P. Creativity and futurism in education // 
Education. 1980. 

6. Zukernan M Behovioral expression and biosocial bases of 
sensation seeking. Cambridge Uiversity. 1994. 

Mācību 
papildliteratūra

1. Csikszentmihaly M. (1990). Flow: The psychology of optimal 
experience. N.Y.: Harper Collins

2. Csikszentmihalyi, Mihaly (1990) "Creativity. Flow and the 
Psychology of Discovery and Invention" ISBN 0-06-092043-2

3. Creativity: Selected Reading. P. E. Vernon. England. Penguin 
books. Middlesex.1976. 

4. Gardner H. Creating minds. Basic Books. 1993. 
5. Martin R.A.P. (2003). Individual diferences in uses of humor 

and their relation to psychological well-being: Development of
the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in 
Personality, 37,48

6. Paul R. Critical Thinking. CA: Santa Rosa, 1993.
7. R. J. Sternberg "The Investment Theory of Creativity"

http://lv.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0060920432
http://74.125.155.132/scholar?q=cache:Hdg_5T4NLKcJ:scholar.google.com/&hl=lv/


 

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

www.  psihologija  spasaule.lv/raksti.php?
www.manapasaule.lv/.../radoš-  personība  -radīt-vai-pārsteigt
http://www.vissparnaudu.lv/lv/blogi/?blogs_p=63
http://webcache.googleusercontent.com/search?
http://www.neputns.lv/magazines-info.php?sid=87&id=291
www.een.lv/.../laterala-domasana-mvu-iespeja-ideju-radisanai-un-
virzisanai-tirgu
http://www.rigaslaiks.lv/Raksts.aspx?year=2006&month=8&article=5

Creativity Research Journal.

Journal of Creativity Behavior.

Creative Thought: An Investigation of Conceptual Structures

and Processes, Edited by Thomass B. Ward, Steven M. Smith,

Jyotsna Vaid, October 2001, Softcover, 567 Pages, 

Meklēt: http://www.apa.org/books/ordering.html

Kursa autors:
I.Klāsone 01.04.2011.
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