RTU seminārs ekonomikas, matemātikas un sociālo zinību skolotājiem

«JAUNAS RADOŠAS IDEJAS UN ZINĀŠANU SAVSTARPĒJA INTEGRĀCIJA»
21. augustā RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF), Kalnciema ielā 6, Rīgā
Semināra programma
10.00 – 10.10 Semināra atklāšana
IEVF dekānes profesores Elīnas Gailes-Sarkanes uzruna
10.10 – 11.30

«Kompetencēs balstītas mācības: izaicinājumi un risinājumi»
IEVF asociētā profesore Dr. paed. Karine Oganisjana
Nodarbībā tiks analizēti pasniedzējas izstrādātie starpdisciplinārie uzdevumi skolēnu
aktuālo kompetenču veicināšanai. Tie aizgūti no reālām dzīves situācijām un to
risināšanai nepieciešams integrēt matemātikas, sociālo zinību, ekonomikas un citu
mācību priekšmetu stundās iegūtās zināšanas.

11.30 – 12.30 «Skolas matemātikas mācību priekšmetā gūto zināšanu pielietojums

sociālo zinātņu priekšmetos»
IEVF docente, Dr. math. Evija Liepa
Nodarbībā runās par to, kāpēc skolēniem nepatīk matemātika. Skolēni un studenti,
pat neiedomājas, ka universitātē un arī dzīvē būs atkal jāsastopas ar funkcijām un
procentiem. Matemātikas doktore Evija Liepa kopā ar skolotājiem rēķinās peļņas
maksimizācijas uzdevumus, veidos izmaksu funkcijas un «ķimerēsies» finanšu
matemātikas dzīlēs.
12.30 – 13.30 «Kā jokojot jautri mācīt skolēnus»
Pasākumu vadītājs Renārs Zeltiņš
Nodarbībā skolotāji aicināti dalīties pieredzē, kā stundu padarīt jautrāku, par ko joko
skolēni un kā atmodināt nogurušu klasi.
13.30 – 14.30 Pusdienas IEVF ēdnīcā vai ārpus fakultātes
14.30 – 15.30 «Izzini savu pilsētu un apkaimi!»
IEVF praktiskas docents Mg. oec. Uldis Kamols
Nodarbībā tiks sniegs ieskats, kā iespējams izzināt savu apkaimi, analizēt sociālās un
ekonomiskās problēmas, kā arī izpētīt pilsētas vai apkaimes ielas no valodas un
mākslas viedokļa. Kā pirms ekonomisku lēmumu pieņemšanas aprēķināt (sākot ar
soļiem, metriem u.t.t.) apkaimes lielumu, iedzīvotāju un uzņēmumu skaitu, iedzīvotāju
blīvumu u.c.
15.30 – 16.30 «Kā runāt vienā valodā ar šodienas skolēnu?»
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studiju prodekāne
asociētā profesore Dr.psych. Airisa Šteinberga
Nodarbībā skolotāji aicināti diskutēt un dalīties pieredzē, kā sarunāties ar skolēniem un
motivēt viņus darbam stundā.
16.30 – 17.30 Muitas muzeja apmeklējums
Semināru organizē RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte un RTU Sabiedrisko attiecību departaments.

