
  

 

 

 

 

 

 

 

13.oktobris 

Laiks Aktivitātes 

11.30 -12.30 Reģistrācija, iekārtošanās naktsmītnēs, rīta kafija 

12.30-13.00 Konferences atklāšana 

13.00-13.40 Vērtēšana- kompetenču izglītībā . Jānis Vilciņš, matemātikas 

mācību satura izstrādes vecākais eksperts projektā „Skola 

2030” 

13.40-14.20 Pusdienas 

14.20-15.50 Radošuma anatomija. Ingrīda Rateniece – ārste psihoterapeite 

15.50 -18.40 Darbs grupās 

18.40-19.00 Kafijas pauze. 

19.00  Baltinavas teātra izrāde „Ontans un Anne” 9 daļa „Ontans i 

saime” 

21.00 Neformālas diskusijas pie tējas tases 

14.oktobris 

Laiks Aktivitātes 

8.00-8.30 Brokastis 

8.30-10.00 Darbs grupās 

10.00-11.30 Neirozinātnes par smadzeņu attīstību.  Ingrīda Rateniece – 

ārste psihoterapeite 

11.30 Konferences noslēgums 

 

 

Latvijas Matemātikas 

skolotāju apvienība  

 

konference 

Vērtēšana kompetenču 

izglītībā 
 

2017.gada 13., 14.oktobris 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzija 

Alūksne, Glika iela 10 



Darba grupas 

Aktivitātes  

”Kvadrātfunkcija un zīmējumi”  

Квадратичнаяфункциятворитчудеса 

http://festival.1september.ru/articles/101475/ 

 

Ludmila Uglovska 

Aizraujošs skolotājs – aizrautīgs skolēns: 

modernās tehnoloģijas mācīšanās sekmēšanai. 

Līga Krūmiņa 

Matemātika un karjera. 

1. Kas raksturo mūsdienu pasauli? 

2. Kādam jābūt matemātikas skolotājam, jeb 

kā jāmāca matemātika šodien. Pārmaiņas 

pasaulē ietekmē to, ko mēs mācām un to, 

kādā veidā mācām. 

3. Dažādas interaktīvās metodes karjeras 

vadības prasmju pilnveidošanai- asociatīvās 

kārtis, diskusijas, spēles utt. 

 

Laura Pope 

Sanita Baumane 

Pieredze eksakto mācību priekšmetu dienu 

organizēšanā Alūksnes novadā. 

Aija Kļaviņa 

Vija Miesniece 

Ekskursija pa Alūksni 1,5 stundas Ilona Riekstiņa 

Radošuma anatomija. Impulsivitāte, radošums, 

ģenialitāte. Kas mūsu personībā ļauj, kas traucē 

radoši sadarboties. Kas ir radošs process, kas ir 

radošs produkts. 

Ingrīda Rateniece 

Neirozinātnes par smadzeņu attīstību. Kā rodas 

emocionālie un uztveres traucējumi? Kas veicina 

neiroplasticitāti un mazina mācību traucējumus? 

Kā „vadīt” dažkārt jau nevadāmu situāciju. 

Ingrīda Rateniece 

 

Dalības maksa: LMSA biedriem EUR 20,-. Pārējiem dalībniekiem EUR 25,-. 

Lūdzam pieteikties dalībai konferencē līdz 2017.gada 25.septembrim aizpildot reģistrācijas 

anketu 

http://ej.uz/avg_registracija - reģistrācija dalībai konferencē. 

Konferences dalībnieku skaits ierobežots – 150 cilvēki. 

 

Dalības maksu lūdzam veikt ar pārskaitījumu līdz 5.oktobrim, 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:  kligita2@inbox.lv 

Naktsmītnes skolas internātā – aptuveni 12 eiro.  
Tālrunis informācijai: Ligita Krieva, tālr. 29269249  

http://festival.1september.ru/articles/101475/
http://ej.uz/avg_registracija

