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Starppaaudžu mācīšanās 

 

Holistiskā pieeja docētāju profesionālajai 

pilnveidei tālākizglītībā (Baranova, 2012) 
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Sākums 
• Latvijas Augstskolas Raksti (1921 – 1923) 

– Latvijas Augstskolas Raksti 4.sējums (1922)  
Blahers, Kārlis. Die pädagogische Systematisierung der 

feuerungstechnischen Einrichtungen /C. Blacher // Latvijas Augstskolas 
Raksti. – Rīga, 1922. – 4.[sēj.] sēj.], [223.]-233.lpp. 
 

• Latvijas Universitātes Raksti. 
Blahers, Kārlis. Das Konvenktionsmaximum, ein pädagogischer Hilfsbegriff für 

die Feuerungstechnik / C. Blacher // Latvijas Universitātes Raksti. Rīga, 
1926. – 15.[sēj.], [479.]-485.lpp. 

Blahers, Kārlis. Über die Organisation des chemisch-technischen Unterrichts 
im allgemeinen und über das Programm der chemischen Technologie an 
der lettländischen Universität im besonderen / C. Blacher // Latvijas 
Universitātes Raksti. Rīga, 1929. – 20.[sēj.], [275.]-304.lpp. 

Blahers, Kārlis. Pädagogische Prinzipien in der Maschinentechnik für 
Chemiestudierende / C. Blachers. – Kopsav. latv. val.: Pedagoģiskie principi 
ķīmiķu mašīntehnikas studijās, [240b.]lpp. // Latvijas Universitātes Raksti. 
Ķīmijas fakultātes sērija. – 2.sēj., Nr.5 (1931), [231.]-[240b.]lpp. 

 
 
 

 

Universitātes raksti / Acta Universitatis Latviensis / Scientific papers: 
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/14 
Latvijas Universitātes Rakstu bibliogrāfiskais rādītājs (1921-1943). Rīga: LU, 2007. 212. lpp. 



Kārlis Blahers (Karl Johann Blacher ) 
(8.12.1867.- 15.02.1939.) 

 Publikācijas augstskolas ķīmijas tehnoloģijas didaktikā. 
 
 “Viņš allaž domāja par to, kā labāk mācīt un iemācīt, 

tāpēc ārzemju komandējumos centās iepazīties ar citu 
augstskolu mācībspēku pieredzi augstskolas un ķīmijas 
didaktikā, domāja par laboratorijas prakses piemērošanu 
siltumtehnikas studijām. Īpaši viņu interesēja, kā uzlabot 
darbu ar ķīmijas tehnoloģijas studentiem.” (Zigmunde, 
2010, 12) 

  
 Ieteicams izdalīt un iekārtot pedagoģiskajā sistēmā tikai 

attiecīgo mašīnu vai  aparātu galvenās pamatidejas/ 
funkcijas.  Mācību priekšmetu „Ķīmiskās rūpniecības 
speciālās mašīnas“ varētu organizēt šādi: 

 1) pamatideja; 
 2) viņas vienkāršais realizējums; 
 3) konstruktīvais izpildījums un teorētiskais pamatojums; 
 4) praktiskie darbi (Blacher, 1935) 



LU Raksti (2004 -2015) 

LU Akadēmiskais apgāds: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/ 
 

LU Rakstu sērijas, kurās atrodami raksti par augstāko izglītību un par atsevišķiem 
augstskolas pedagoģijas aspektiem . 

http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti-pdf/


LU Raksti (2000 -2015) 
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Skatījums 
• Ikgadējās LU zinātniskās konferences un LU Rakstu izdošana – 

doktorantu un (jauno) docētāju pētījumu popularizēšanas 
iespēja (t.sk. finansiālā pieejamība). 
– Nepieciešama LU Rakstu iekļaušana atzītajās datu bāzēs. 

 
• Docētāju pieredzes (zinātniskās un pedagoģiskās) devums un 

mācīšanās iespēja kolēģiem. 
 

• LU Rakstu izmantošanas studiju procesā veicināšana. 
 

• Studiju process un tā dalībnieki, docētāju un studentu pieredze 
kā izpētes lauks un pētnieciska pieeja docētāja pedagoģiskajai 
darbībai augstskolā. 
 

• LU Raksti – akadēmiskā personāla pieredzes un laikmeta 
liecība.  
 



Paldies! 

 
sanita.baranova@lu.lv  


