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Diskutē par eksakto priekšmetu apguvi universitātē un vidusskolās 

Rīgas Tehniskajā univer
sitātē (RTU) 14. martā pul
cējās vidusskolu eksakto 
priekšmetu skolotāji, lai 
kopā ar RTU mācībspē
kiem diskutētu par pirm
kursnieku aktuālajām pro
blēmām, sākot studiju gai
tas augstākās izgfftības ie
stādēs ar tehnisko novir
zienu, kur viens no galve
najiem nosacfjumiem sek
mīgām studijām ir pietieka
ma jauniešu sagatavotība 
eksaktajos priekšmetos. 

Diskusijas gaitā skolotāji 
un mācībspēki centās no
teikt galvenās problēmas, 
ar kurām saskaras vidus
skolas absolvents, uzsākot 
studenta gaitas, un kas 
klūst par iemeslu samērā 
lielajam pirmkursnieku atbi
rumam RTU. T ika meklētas 
atbildes uz jautājumiem -
ko var darit vidusskola un 
ko var darit universitāte, lai 
paffdzētu problēmas risinā!. 

Ar ziņojumiem par situā
ciju RTU uzstājās RTU mā
cību prorektors profesors 
Uldis Sukovskis, iepriekšē
jais RTU mācību prorektors 
asociētais profesors Elmārs 
Beķeris, RTU profesore Inta 
Volodko (matemātika), RTU 
profesors Juris Blūms (fizi
ka) un RTU profesore Ērika 
Bizdēna (ķīmija). Diskusiju 
vadija RTU Studiju dalas 
vacfrtāja Jolanta Priede. 

Diskusijā piedalijās asto
ņi ķīmijas skolotāji, astoņi fi
zikas skolotāji un divi mate
mātikas skolotāji no Rīgas, 
Jūrmalas, Jelgavas, Val
mieras. Ventspils, Auces, 
Talsiem, Limbažiem, Ces
vaines, Jēkabpils, Daugav
pils, Rēzeknes, kā arī no Tu
kuma un Daugavpils rajo-

1 ka formulēti vairāki uzde- tie skolotāji, kuru vadībā tika 1 vumi, kas veicami skolās: izstrādāti vidusskolēnu zi
nepieciešams uzlabot fizi- nātniskās pētniecības darbi 
kas laboratoriju aprīkoju- RTU konkursam .Nāc un 
mu - tajās skolās, kur tas studē RTU!". 14. martā RTU 
jau izdarīts, skolēnu intere
se par fiziku un dabaszi
nātnēm jūtami augusi. Tos 
skolēnus, kas izrāda interesi 
par studijām tehniskajās pro
grammās, skolās būtu nepie-

• ciešams orientēt uz centrali
� zēto eksāmenu fizikā. Nepie
� ciešams ieguldit spēkus un 
§ ffdzeklus ārpusstundu darba 
8. iespēju nedrošināšanai inte
� rešu grupās un ārpusstun
� du pulciņos, kas orientēti uz 

Uzrunu skolotājiem RTU mācībspēku un skolotāju diskusijā saka RTU mācību pro- t
tehni�koīb

jaunrad
k
i
š
un e

t 
ksak-

. . o mac1 u pne me u pa-
rektors UldiS Sukovskls- dzilinātu apguvi. 
na. Tika pārstāvēts arī lzgff- jiem iemesliem nespējai sek- guves, studentam jāspēj ie- .Reiz, skatoties Ennas 
tības satura un eksamināci- mīgi studēt pirmajā kursā in- klauties darba tirgū. Taču tris- Garančas koncertu, diskutē
jas centrs- diskusijā pieda- ženierzinātņu programmu gadigs bakalaurs inženierzi- jām, kāpēc mums Latvijā ir 
lijās ESF projekta .Dabaszi- studenti uzskata: neprasmi nātnēs būtu dnzāk piemērots tik daudz talantīgu mūziķu, 
nātnes un matemātika" va- plānot patstāvīgo darbu un tam, lai students loti labi ap- bet nav talantīgu tehniķu. Vi
ditāja Dace Namsone un disciplinēt sevi, nepietiekamu gūtu matemātiku, fiziku, no- sos reģionos ir mūzikas sko
matemātikas mācību satura fizikas un matemātikas apgū- zares fundamentālos kursus. las - cilvē kam, kuram parā
speciāliste lize France. šanu, nespēju adaptēties uni- Tam dnzāk vajadzētu būt kā dās spējas, ir iespēja mācī

Galvenās problēmas, versitātē, kur viņiem jāiejūtas studiju posmam, kurā ir ielik- ties mūzikas skolā. Ja parā
kas tika noteiktas diskusi- no skolas loti atšķirīgā vidē. ti pamati tālākai inženiera iz- dās spējas tehniskajā jomā, 
jas laikā: ir palielinājusies RTU mācībspēki 1. Volod- glibbai un tālākai specializā- skolēnam ir maz iespēju tās 
RTU pirmkursnieku saga- ko un J. Blūms atzina, ka cijai. Taču Boloņas deklarāci- attīstit. Tapēc vajadzētu ievē
tavotības un strādāt varē- galvenā problēma, kuras dēl jas prasība lika ieklaut studiju rojami finansēt un attīstit ār-
šanas izkliede - apm ēram universitāte nespēj nedroši- programmās an profesionali- pusstundu tehniskās jaunra-
30% imatrikulēto dažādu nāt veiksmīgāku eksakto zējošos priekšmetus. Lldz ar des aktivitātes un nedarbi-
iemeslu dēl pirmajā sesijā priekšmetu - fizikas un ma- to - samazinājās fundamen- bas. Domāju, ka loti dau
paredzētajā laikā nekārto temātikas - apguvi, ir pēc tālo priekšmetu nedarbību dzus potenciālos talantus 
eksāmenus matemātikā, Latvijas iesaistīšanās Bole- skaits," pastāstija E. Beķeris. mēs vienkārši pazaudējam," 
fizi kā. RTU mācībspēku ņas procesā samazinātais Diskusijas beigās tika iz- atzina E. Beķeris. 
apkopotā statistika liecina, kontaktstundu skaits. De- virziti vairāki uzdevumi, kas Lai orientētu skolēnus uz 
ka pirmajā kursā matemāti- monstrējot statistikas datus, veicami skolām un universi- studijām tehniskajās speciali
kā labas sekmes ir tikai mācībspēki uzskatāmi parā- tātei, lai situāciju skolēnu tātēs, diskusijas laikā tika iz
tiem studentiem, kam vi- dija, ka RTU studentu sek- profesionālajā orientācijā un virzils RTU galvenais uzde
dusskolas centralizētajos mību matemātikā un fizikā eksakto mācību priekšmetu vums - veicinā! sadarbības 
eksāmenos ir bijis A un B n- varētu uzlabot, palielinot apguvē uzlabotu. attīsbou ar skolām. Lai risinā-
menis. Savukārt C, D un E kontaktstundu skaitu prak- tu pirmkursnieku atbiruma 
nmeņu grupā dominējošā tiskajām nodarbībām vis- Vajadzētu finansēt un at- problēmu, RTU lielāka uzma-
atzīme RTU matemātikas maz pirmajā kursā, taču šā- tīstīt ārpusstundu tehniskās nība veltāma pirmkursnieku 
eksāmenā ir 4, bet 70% stu- du palielinājumu ierobežo jaunrades aktlvltātes konsu�ēšanai un uzraudzī
dentu, kam centralizētajā Augstskolu likuma normas. Lai veicinātu skolēnu in- bai, tajā iesaistot ne vien mā-
matemātikas eksāmenā bi- .Boloņas deklarācijā bija teresi par eksaktajām zi- cībspēkus un administrāciju, 
jis E nmenis, no studijām paredzēts, ka pēc katra stu- nātnēm un uzlabotu zinā- bet an vecāko kursu studen-
RTU tiek atskaititi. diju posma, to skaitā an pēc šanas un prasmes eksak- tus un studentu pašpārvaldi. 

Kā liecina RTU veiktās ap- trīsgadigās inženierzinātņu tajos priekšmetos jau pa- Skolotāju un RTU mācīb-
taujas rezu�. par galvena- bakalaura programmas ap- matskolā un vidusskolā, ti- spēku diskusijā piedalijās 

notika vidusskolēnu zināt
niskās pētniecības darbu fi
nāls - RTU Jauno pētnieku 
diena, kurā piedalijās vi
dusskolēni no visiem Latvi
jas reģioniem. 

Zinātniskās pētniecības 
darbu konkursā 1. vietu ie
guva Jelgavas Valsts ģimnā
zijas komanda .Jelgavas 
aviatori" (Jānis Roze un Kris
taps Eglitis, skolotāja Baiba 
Daģe, darbs .Bezpilotu lid
aparātu projektēšana"). 2. 

vietu - Rīgas Franču liceja 
vidusskolas komanda "Do
māts, radits" (Gunārs Ķīsis 
un Mārtiņš Zeps, skolotāja 
Biruta Šķēle, darbs .Ūdeņ
raža ieguve un izmantošana 
fosilā kurināmā aizvietoša
nai"), 3. vietu - Jūrmalas 
Valsts ģimnāzijas komanda 
"Zibenīgais trijnieks" (Māra 
Skribe, Gunita Kulikovska 
un Mārtiņš Rozenbergs, 
skolotāja Vēsma Reinkarte, 
darbs .Zibens - elektrisks 
process. Zibens izlāde un 
tās seku novēršana"). 

Sasniedzot labus rezul
tātus RTU sagatavotajā rak
stiskajā eksakto zinātņu 
testā, zinātnisko darbu kon
kursā un darba prezentāci
jā, tiesības ārpus konkursa 
studēt RTU ieguva Jūrma
las Valsts ģimnāzijas skol
niece Gunita Kulikovska, 
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 
skolnieks Kristaps Egfftis un 
Auces vidusskolas skol
nieks Dairis Kliešmits. 

RTU Jauno pētnieku die
na tika organizēta ar mērķi 
popularizēt eksaktās zināt
nes un pievērst skolēnu uz
manību akadēmiskajam dar
bam, kā aiĪ atldāt zinātnes 
aizraujoša pusi un plašo pēt
niecības darbalauku. 


