Latvijas Matemātikas skolotāju
apvienības konference

Starpdisciplinaritāte kompetenču
izglītībā
2018.gada 6., 7.aprīlis
Aizkraukles novada vidusskola
Aizkraukle, Lāčplēša iela 21

Piektdiena, 2018.gada 6.aprīlis
11:00 – 12:00
Konferences dalībnieku reģistrācija Lāčplēša ielā 21, rīta kafija.
12:00 – 12:30
Konferences atklāšana skolas aktu zālē.
Lekcija skolas zālē
12:30 – 13:30
Dr.hist. G.Catlaks - Valsts izglītības satura centra vadītājs.
13:30 – 14:30
Pusdienas
Darbs grupās, ekskursija nodarbība
14:30 – 16:30
Ekskursija uz Pļaviņu HES.
G.Elksne - EKO skolas iedzīvināšana mācību stundās.
A.Auziņa, I.Ozola, S.Sētiņa - sadarbība un līdzdalība.
B.Svenča, R.Štāle - quizizz.com = radoša, interesanta stunda.
16:30 – 17:00
Kafijas pauze
Nodarbība skolas zālē
17:00 - 18:00
Stāstniece Līga Reitere - Vārda spēks
18:00 - 19:00
Iekārtošanās naktsmītnēs
Naktsmītnes
ANV dienesta viesnīcā ( Daugavas iela 1A) 20 gultasvietas, cena 7 €/vieta, istabiņās divi cilvēki.
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca (Bērzu iela 14)80 gultasvietas, cena 7 €/vieta,
istabiņās divi vai trīs cilvēki.
19:00 - ...
Vakara pasākums skolas aktu zālē – vakariņas, pārrunas, dziesmas...
Sestdiena, 2018.gada 7.aprīlis
8:00 – 8:30
Brokastis
Darbs grupās
8:30- 10:30
S.Sniķere, I.Vasariņa - pieredze eksakto mācību priekšmetu olimpiādes
organizēšanā.
L.Belogrudova - fizikas procesi matemātikas uzdevumos.
I.Gaņina - apgūstam funkciju grafikus.
G.Ozoliņa - jēgpilni uzdevumi un lasītprasme matemātikas stundās.
I.Pikšteina - informātika un matemātika soli solī.
Lekcija skolas zālē
10:30 – 11:30
Mg. math., J.Vilciņš - Matemātikas mācību satura izstrādes vecākais eksperts
11:30
Konferences noslēgums

Papildus informācija:
Dalības maksa: LMSA biedriem EUR 20,-. Pārējiem dalībniekiem EUR 25,-.
Lūdzam pieteikties dalībai konferencē līdz 2018. gada 25. martam,
aizpildot reģistrācijas anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1LtQf3bz1Q_3Na0BFyG0blvkIYPayF8WL6JZIg43xb-w/edit?usp=sharing

Konferences dalībnieku skaits ierobežots – 130 cilvēki.
Dalības maksu lūdzam veikt ar pārskaitījumu līdz 3.aprīlim, kad būsiet saņēmuši uz
savu e-pastu apstiprinājumu dalībai. Reizē ar apstiprinājumu būs norādīts konta
numurs, uz kuru veikt pārskaitījumu. Pārskaitījumā minēt mērķi –
LMSA konferences dalības maksa.
Ja nepieciešams iepriekš izsūtīt rēķinu, tad sazināties pa e-pastu
Kontaktpersona – Gunta Ozoliņa, tālr. 26338215 vai e-pasts: guntaozo@inbox.lv

