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Põhiliselt Balti riikide matemaatikaharidusega tegelejaid ühen-
dava iga-aastase konverentsi korraldajaks oli seekord Läti Ülikool.
Konverents toimus 10.–11. mail 2007, osalejaid oli üle 70. Kor-
ralduskomitee tööd juhtis prof Janis Mencis jun. Vaadeldav
konverentside sari on välja kasvanud 1984. aastal alguse saanud
Balti seminaridest, mis algusaastatel olid pühendatud eeskätt nen-
de maade matemaatika ajaloo küsimustele. Praeguseks on sellel
konverentsil vene keele kõrval teiseks, isegi valdavaks töökeeleks
kujunenud inglise keel. Juba mitmel aastal on konverentsil osalejaid
ka teistest riikidest. Seekord olid esindatud Soome, Norra ja Tšehhi.

8. rahvusvahelisest konverentsist Riias osavõtjad
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Eestist käis konverentsil 17 inimest: Tartu Ülikoolist Elts ja
Mati Abel, Hilja ja Jüri Afanasjev, Hannes Jukk, Maksim
Ivanov, Lea Lepmann ja Anu Palu; Tallinna Ülikoolist Tiiu
Kaljas, Kirsti Kislenko, Jüri Kurvits, Madis Lepik ja
Tõnu Tõnso, Eesti Maaülikoolist Eve Aruvee, Kaarin Riives-
Kaagjärv, Olga Panova ning Tallinna Tehnikaülikooli Tartu
Kolledžist Jaak Sikk.

Konverentsi mõlemad päevad algasid plenaaristungitega. Nen-
des ettekannetes puudutati matemaatikaõpetajate ettevalmistuse
probleeme eri maades, matemaatika mõistete ajalugu, tõestamise
õpetamist ja Baltimaade õpilaste tulemusi rahvusvahelistel mate-
maatikaolümpiaadidel. Ülejäänud töö toimus kolmes paralleelsekt-
sioonis. Kuna Läti Ülikoolil on suured kogemused tööks matemaati-
kas võimekate õpilastega, siis oligi ühe sektsiooni teemaks Andekad
õpilased ja võistlused. Selles sektsioonis kuulati 14 ettekannet eri
vanuses õpilaste matemaatilisest arendamisest. Põhiliselt jagasidki
oma kogemusi Läti kolleegid eesotsas prof A. Andžansiga. Teises
sektsioonis Õpetamine koolis kuulati 9 ettekannet. Nendes kesken-
duti õpetaja kutseoskuste moderniseerimise eri aspektidele ning
õpilaste kognitiivsete oskuste arendamisele. Kolmandas sektsioonis
Õpetamine väljaspool kooli kuulati 14 ettekannet. Suur osa nendest
oli pühendatud matemaatika õpetamise metoodikale kõrgkoolis,
samuti ka arvuti kasutamisele.

Konverentsi lõpus anti üle teatepulk järgmise konverentsi korral-
damiseks Vilniuse Pedagoogilisele Ülikoolile. Seejärel oli huvilistel
võimalus tutvuda Riia vanalinnaga.

Kolmandal päeval toimus jätkuseminar, mille korraldas Põhja-
maade matemaatika didaktika doktorikooli juhataja prof Barbro
Grevholm Norrast Agderi Ülikoolist. Selle seminari kuulajatest
lõviosa moodustasid millegipärast eestlased. Ettekandjateks olid
palutud ajakirja Nomad (Nordisk Matematikdidaktik) toimetajad
Morten Blomhoj ja Paola Valero. Nad tutvustasid selle aja-
kirja artiklitele esitatavaid kriteeriume ning artiklite retsenseerimise
protsessi. Rühmatöö käigus oli kõigil osalejatel võimalus ka konk-
reetseid artikleid nendest vaatepunktidest lähtuvalt analüüsida.
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