
Dagdas novada IKSN
Angļu un vācu valodu skolotāju MA 

pārskats par darbu

2019./2020.mācību gads
Atskaiti sagatavoja MA vadītāja Snežana Smirnova



Dagdas novada angļu un vācu valodas 

skolotāju MA sastāvs 2019./2020.m.g.

1. Velta Augustova –vācu valodas skolotāja, Dagdas vidusskola

2. Svetlana Grebneva- angļu valodas skolotāja, Ezernieku vidusskola

3. Jevģēnijs Igaunis- angļu valodas skolotājs, Ezernieku vidusskola

4. Larisa Mačukāne- angļu valodas skolotāja, Dagdas vidusskola

5. Marija Micķeviča- angļu un vācu valodas skolotāja, Dagdas vidusskola

6. Snežana Smirnova- angļu valodas skolotāja, Dagdas vidusskola

7. Tatjana Žvirble- angļu valodas skolotāja, Andrupenes pamatskola

8. Solvita  Sadovska-angļu valodas skolotāja, Aleksandrovas sākumskola



Dagdas novada angļu un vācu valodu skolotāju  
MA  darba prioritātes 2019./2020.m.g.

• Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana svešvalodu stundās.

• Sekmēt skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai tehnoloģiju jomā
(izmantojot interaktīvus uzdevumus, digitālo platformu uzdevumi.lv.,
Eiropas Valodas Portfeli).

• Sniegt individuālo atbalstu talantīgiem skolēniem.

• Izpētīt jautājumu par mājas darba apjomu un tās lietderību svešvalodu
stundās.



Olimpiādes

29.10.2019. Dagdas un Krāslavas novadu 10.-12.klašu Angļu valodas 
49.olimpiādē piedalījās 15 skolēni no Dagdas un Ezernieku vidusskolām.

Secinājumi: Skolēni labi izpildīja lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus, 
grūtības sagādāja diktāts. Pievērst uzmanību vārdu pareizrakstībai un sinonīmu 
lietošanai turpmākajā darbā.

Nr.p.
k

Skolēna uzvārds, 
vārds

Skolas 
nosaukums

Iegūta 
vieta

Skolotāja
uzvārds, vārds

1. Tina Jacobs Ezernieku 
vidusskola

1. Svetlana
Grebneva

2. Armands Jermaks Dagdas  
vidusskola

2. Snežana
Smirnova

3. Armands Rutka Dagdas 
vidusskola

Atzinība Smirnova
Snežana



Olimpiādes

14.11.2019. Dagdas un Krāslavas novadu 10.-12. klašu Vācu valodas 
50.olimpiādē piedalījās 3 skolēni.

3.vietu ieguva Dagdas vidusskolas 11.a klases skolēns Armands Rutka. 
Skolotāja Marija Micķeviča.



Pasākumi skolēniem

Konkursi:
1) Novada angļu valodas konkurss 3.-5.klašu 

skolēniem «Spelling Bee-2020» Dagdas 
vidusskolā. Piedalījās 20 skolēni.

2) Dalība neklātienes Project konkursā «Time
Capsule» ar 4.b un 6.b klašu skolēnu grupām.

3) Neklātienes konkurss «Media Lab
#StayAtHome» 10.-12.kl.skolēniem.

K.Kuzmenko-Dagdas vidusskolas 11.b klases skolniece 
tika konkursa finālā.

Radošie darbi:
4) Starptautiskā konference «Climate Change»  10.-
12.klašu skolēniem.

Komentāri:
1) Konkurss bija atraktīvs, ziņkārīgs. Konkursa

vērtēšanas komisijā piedalījās T.Žvirble,
L.Mačukāne un S.Grebņeva. 1.vieta –
Ezernieku vidusskolas 5.kl. skolnieks, 2.vieta
–Dagdas vidusskolas 5.kl. skolnieks, 3.vieta –
Dagdas vidusskolas 4.kl. skolniece.

2) Konkursam skolēnus gatavoja Dagdas
vidusskolas angļu valodas skolotāji
L.Mačukāne un S.Smirnova.

3) Neklātienes konkurss notiek attālināta
mācību procesā. Skolniece pētīja viltus ziņas
Latvijā un aptaujāja cilvēkus, tad rakstīja
rakstu. Pilnveidoja reportiera prasmes.

4) Konferencē piedalījās divas komandas no
Lietuvas, Ezernieku vidusskolas un Dagdas
vidusskolas. Konferenci organizēja angļu
valodas skolotāji L.Macukāne, S.Smirnova.





Pieredzes apmaiņas pasākumi skolotājiem

27.08.2019. Angļu valodas skolotāja Svetlana Grebneva uzstājās MA seminārā
«Eiropas fondu piesaistīšana pedagogu darbībā», kur dalījās ar savu pieredzi
projektā Erasmus +.

22.10.2019. Angļu valodas skolotāji apmeklēja ikgadējo Latgales reģiona
konferenci «Izmaiņas un izaicinājumi angļu valodas mācīšanā un 21.gadsimta
prasmes» Daugavpilī.

04.01.2020. Dagdas novadā MA vadītāja S.Smirnova piedalījās IKSN seminārā, kur 
tika apspriesti jautājumi par MJK lomu novadā, starpdisciplināro sadarbību, 
gatavojoties īstenot jauno mācību saturu. 

13.02.2020. Praktiskais seminārs skolotajiem «Stratēģijas skolēnu sagatavošanai 
valsts eksāmeniem». Skolotāji iesaistījās skolēnu darbu vērtēšanā un analīzē.

2019./2020.m.g. Atklātās svešvalodu stundas kolēģiem. Atklāto stundu 
novērošana un apspriede, ievērojot 9 Gaņje mācību principus stundas plānošanā..



Atbalsta pasākumi skolotājiem
27.08.2019. Dagdas novada pedagogu konference «Motivācija mainīties līdzi laikam».

Angļu un vācu valodu skolotāju MA informatīvais seminārs «Domā! Dari! Mācies!».

17.10.2019.Atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei ESF projektā «Kompetenču pieeja
mācību saturā.». MJK seminārs Rīga.

21.10.2019 Dagdas vidusskolā notika svešvalodu seminārs «Skolēnu caurviju prasmju
attīstība svešvalodas stundās». Angļu un vācu valodas skolotāji apsprieda iespējas un
paņēmienus caurviju prasmju attīstībā.

04.01.2020. Dagdas novadā MA vadītāja S.Smirnova piedalījās IKSN seminārā, kur tika
apspriesti jautājumi par MJK lomu novadā, starpdisciplināro sadarbību, gatavojoties
īstenot jauno mācību saturu.

2019./2020.m.g. Vebināri par projekta Skola 2030 aktuāliem jautājumiem.

2019./2020.m.g. Profesionālās pilnveides kursi Dagdas novada pedagogiem, ko organizēja
Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča.



Sniegta informācija skolotājiem pa e-pastu

• Informācija no izdevniecībām (Pearson, OUP) angļu valodas 
skolotājiem par jaunām mācību līdzekļiem skolēniem un metodisko 
literatūru skolotājiem.

• Prezentācijas no MJK semināriem, konferencēm projekta Skola 2030 
ietvaros.

• Informatīvais materiāls skolotājiem par kursiem, vebināriem, 
projektiem un valsts eksāmeniem.

• Informatīvais materiāls no projekta SKOLA 2030.



Iespējamā pieredzes apmaiņa un semināri

• Turpināt sadarbību ar citu novadu skolām un Valodas mācību 
jomas skolotājiem.

• Turpināt organizēt tālākizglītības kursi pedagogiem novadā pēc 
nepieciešamības.

• Sniegt atbalstu skolotājiem stundu un tematu plānošanā, 
īstenojot jauno mācību saturu 1., 4.,7.,10.klasēs.



Atsauksmes un novēlējumi

• Pateicāmies Dagdas novada IKSN vadītājai Marijai Micķevičai
par atbalstu  MA darbā un sadarbību,   par organizētājiem 
tālākizglītības kursiem Dagdas novada skolotājiem. 

• Sekmēt skolotāju sadarbību, gatavojoties jauna satura 
ievešanai nākamajā mācību gadā

• Pateicos angļu, vācu valodas skolotājiem par aktīvu sadarbību, 
iniciatīvu un piedalīšanos novada pasākumos.



Paldies par uzmanību!


