ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ KONFERENCE
„TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBU IETEKMĒJOŠO FAKTORU
IZPĒTE UN ANALĪZE – 2017”
2017.gada 17.maijā
Dienesta viesnīcas konferenču zāle

Konferences tematika
“Profesionālās izglītības kvalitāti ietekmējošie faktori”
Laiks
8:20 – 8:55
9:00 – 9:10
9:10 – 9:20
9:20 – 9:35
9:35 – 9:50
9:50 - 10:00
10:00- 10:10
10:10- 10:20
10:20- 10:35
10:35 – 10:50
11:00 – 11:40

12:30 – 12:40
12:40 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:40

Notikums
Dalībnieku reģistrācija. Prezentāciju lejupielāde
Konferences atklāšana
I daļa Plenārsēde, plkst. 910 – 1100
Tēma
Mācību procesa pielāgošana paradigmas maiņai izglītības procesā Jēkabpils 3.vidusskolā
(J.Kalniņa)
Karjeras izglītības loma jauno speciālistu sagatavošanā (S.Stikāne)
Pētījums par laimes indeksa ietekmi uz ekonomiku (V.Kalniņa)
Darba vidē balstītas mācības un mācību prakses uzņēmumos (Z.Lamba)
Duālās apmācības ieviešanas iespējas SIA “Sedumi” (A.Bojāre)
Kvalificēta darbaspēka piesaistes risinājumi reģionā (I.Veipa, I.Brakovska)
“Scandiweb” sadarbības pieredze darbā ar koledžas izglītojamajiem (V.Ščeglovs)
Mūsu ikdiena un prasme pārvarēt sarežģījumus – dzīvesspēka veidošana (S.Strušele)
II daļa, plkst. 11:00 – 11:40
Diskusija “Profesionālās izglītības kvalitātes
Lektori, uzņēmēji, pašvaldības
pārstāvji, studenti, vecāki
ietekmējošajie faktori”
Moderatore: S.Strušele
PĀRTRAUKUMS
III daļa, plkst. 12:30- 13:40
Lektori, studenti un citi interesenti (arī no citām augstskolām)
Pētnieciskie lasījumi apakšnozarē
Pētnieciskie lasījumi apakšnozarē
“Pedagoģija un izglītība, ITK“
“Komercdarbība, mārketings, grāmatvedība”
232.kab.
221.kab.
Moderatores: G.Ūdre, S.Kozlovska
Moderatori: A.Līcītis, I.Veipa
Mācību klašu mikroklimata uzraudzības
Ekonomiskā situācija Baltijas valstīs
sistēmas izveide (A.Kļaviņa)
(A.Vilima)
Datorspēļu loma angļu valodas apgūšanā
Komercbanku piedāvātie finanšu un atbalsta
jauniešiem (D.Kļepikova)
pakalpojumi uzņēmumiem (M.Boķe)
Inovatīvas tehnoloģijas svešvalodu
SIA “Circle K Latvia” konkurētspējas
mācīšanā (J.Zamarajevs)
novērtēšana un attīstības iespējas Jēkabpils
pilsētā (I.Morgunova)
Mobilo ierīču uzlāde, izmantojot radio
SIA "CeramOptec" darbības analīze un
viļņus (A.Ašaks)
nākotnes attīstības iespējas (I.Grigale)
IT tehnoloģiju lietotāju paradumi datu
Microsoft O365 koplietošanas resursi
drošības aspektā (L.Rakova)
(R.Mamedovs, A.Pavļukevičs)
Mācību metožu kombinācija kā
Studējošo mācību motivācijas faktori un
motivācijas faktors stundās (G.Ūdre,
motivācijas stili (A.Līcītis, D.Līcīte)
S.Kozlovska)

