
Labās prakses pieredzes apmaiņas pasākums Pļaviņu novada ģimnāzijas 

skolotājiem „Es daru tā...” 19.04.2011. 
 

Darba kārtība 

 

14.30 – 15.00: ievads (Ilze Seipule) un labās prakses piemēri, 201.kab. 
 

 Aldis Lazda „Mācību materiālu organizēšana datorā cauri gadiem” 

 Vineta Platgalve „Balsošanas iekārtu izmantošana mācību procesā” 

 Mārīte Skrabutena „Interaktīvās tāfeles iedarbība uz dažādām skolēnu uztveres 

vajadzībām” 

 

no 15.00 – darbs sekcijās 
 

1.sekcija „Sākumskola”, vadītāja Ilona Lazda, 114.kab. 

 Sandra Fišmeistare „Latviešu valoda 1.klasei materiāli interaktīvai tāfelei SMART 

programmatūrā” 

 Kristiāna Balode „Lasītprasmes pilnveide sākumskolā” 

 Iveta Kupča „Lasītprasmes, rakstītprasmes apguve un vērtēšana pedagoģiskās korekcijas 

klasē” 

 Sarmīte Meldere „Interaktīvās tāfeles izmantošana matemātikas stundās” 

 Gints Balodis „Dokumentu kameras un projektora izmantošana mūzikas stundās 

sākumskolā” 

 Inga Baginska „Attīstošās spēles un vingrinājumi 1.klasē” 

 Ilona Lazda „Latviešu valodas stundas tēmu „Antonīmi”, „Sinonīmi” 4.klasei materiāli 

interaktīvai tāfelei SMART programmatūrā” 

 Ineta Reitere „Telpisku priekšmetu veidošana mājturībā un tehnoloģijās, izmantojot IT” 

 Maija Bieriņa „Galda spēle par patskaņiem” 

 

 

2.sekcija „Matemātika un dabaszinātnes”, vadītāja Ira Ņikiforova, 213.kab. 

 Māris Siliņš „Organisko vielu klasifikācija” 

 Vitālijs Kuzmovs „Starppriekšmetu saikne fizikas stundās" 

 Vija Miķelsone “Pētnieciskais darbs 8.klasē „Skaitļi un cipari ielu un māju nosaukumos 

Pļaviņu novadā”” 

 Ilze Luksa “Diskusiju metode matemātikas stundās pamatskolā” 

 Ilze Titova “Matemātikas mācīšanās interneta vidē” 

 Anita Seikovska “Spēļu elementu izmantošana matemātikas stundās” 



 Mārīte Kvēpa “Mutvārdu ieskaite ģeometrijā 8. un 9. klasei” 

 Iveta Dūmiņa „Fakultatīvo nodarbību saturs fizikā 8.klasē” 

 

3.sekcija „Māksla, mūzika”, vadītāja Aija Rogāle, 204.kab. 

 Ēriks Striks „Datorprogrammu izmantošana rasēšanas uzdevumos mājturības un 

tehnoloģiju stundās” 

 Olga Krasutina „Kinomūzikas tēmas mācīšana” 

 Aija Rogāle „Mākslas darba kā procesa dokumentēšana, izmantojot IT” 

 Olita Onckule „Tēmas „Uzturs” mācīšana” 

 Elita Freimane „ Perkursīvie mūzikas instrumenti” 

 Valentīna Zdanovska „Pašizveidotās darba lapas un materiāli vizuālajā mākslā” 

 

4.sekcija „Sociālās zinības, informātika un sports”, 216.kab. 

 Vita Brikmane „Ievaddaļas nozīme sporta stundās” 

 Jānis Eiduks “Darbs pie skolēnu motivēšanas sporta stundās” 

 Iveta Krastiņa „Skolēnu radošie darbi vēsturē” 

 Biruta Irēna Osīte „Skolēnu pētnieciskie darbi vēsturē pamatskolā” 

 Lana Ivanova “Balsošanas pulšu izmantošanas iespējas dažādos uzdevumos” 

 

5.sekcija „Latviešu valoda un literatūra”, vadītāja Velta Rullle, 311.kab. 

 Ingrīda Upeniece, ,Sinonīmi” 

 Silga Stučka „Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas literatūrā” 

 Velta Rulle „Videouzdevumu izmantošana literatūras stundās” 

 Armanda Lasmane „Interaktīvās tāfeles izmantošana lietišķo rakstu apguvē” 

 Laura Avotiņa „Radošie darbi latviešu valodā 6.klasē” 

 

6.sekcija „Svešvalodas”, vadītāja Indra Ozoliņa, 309.kab. 

 Ineta Bicāla “Uzdevumu veidošana vārdu krājuma veiksmīgākai un interesantākai 

apgūšanai SMART programmā” 

 Aiga Bērziņa „Valodas apguves izskaidrojošie uzdevumi’ 

 Jeļena Ozola „ Paskaidrojošie uzdevumi darbības vārdu apguves uzdevumi” 

 Indra Ozoliņa „Uzdevumi darbam ar QWIZDOM pultīm” 

 Tatjana Starčenko „Teksta analīze” 

 Ilze Seipule „Filmu un video izmantošana vācu valodas stundās” 

 Alla Zaharovska „Palīgmateriāli skolēniem krievu valodas kā svešvalodas apgūšanā” 

 Valda Mičule „Komunikācijas prasmju attīstīšana caur dabas, vēstures, sabiedrisko 

zinātņu, sporta un politikas prizmu” 

 Rita Jakovļeva „Interaktīvie uzdevumi svešvalodu stundās” 

 

P.S. Uzstāšanās ilgums: 5 – 7 minūtes 


