
Dagdas novada IKSN 

Angļu un vācu valodas skolotāju MA  

darbības analīze par  2019./2020.m.g.  

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites)  

N.p.k.  Datums  Sanāksmes  mērķis, apspriestie 
jautājumi  

Secinājumi, perspektīva  

 1.  
27.08.2019. 

 MA seminārs ‘’Domā! Dari! Mācies!”: 
Prioritātes jaunām mācību gadam; MA 
darba plāna izstrāde, stundas 
plānošana, ievērojot 9 Gagne mācību 
principus; skolotāju tālākizglītība. 

 Gatavoties jauna mācību satura 
ievešanai, ievērojot stundas 
plānošanas aspektus, pievērst 
uzmanību skolotāju sadarbībai un 
sekot aktuālai informācijai 
projektā Skola 2030. 

 2.  
21.10.2019. 

Dagdas novada MA seminārs “Skolēnu 
caurviju prasmju attīstība svešvalodu 
stundās”: 

 Tika sniegta informācija par 
caurviju prasmēm, 

  apspriesti jaunie paņēmieni, ko 
skolotājs var izmantot savās 
stundās; 

 Pievērsta uzmanība digitālo 
prasmju attīstībai. 

 Skolēnu caurviju prasmju 
attīstība ir svarīga sastāvdaļa 
jauna mācību satura ievešanā. 
Skolotājiem jāpilnveido  savas 
digitālās prasmes un jāmācās 
izmantot digitālus rīkus un 
digitālās platformās, lai dažādot 
mācību procesu. 

 3.  
13.02.2020. 

 “Stratēģijas skolēnu sagatavošanai 
valsts svešvalodu eksāmeniem 9.un 
12.klasē”: 

 Pievērts skolotāju uzmanību 
tipiskām kļūdām eksāmenu 
norisēs un uzdevumu  izpildē; 

 Iepazīstināt skolotājus ar VISC 
vecāko referentes T.Kundas 
prezentāciju . 

 Ievērot VISC prasības, gatavojot 
skolēnus valsts centralizētiem 
eksāmeniem. 

  

2.Darbs ar skolēniem (olimpiādes, konkursi, SZPD)  

  
Olimpiādes  
  

  Rezultāts   Secinājumi, perspektīva  

Dal.sk.  I vieta  II vieta  III vieta  Atzinība   Olimpiādēs 10.-12.kl. posmā notiek 
starp Dagdas un Krāslavas novadu 
skolām. Vienā Dagdas novada ietvaros 
olimpiādes ir rīkot grūti, jo skolēnu 
skaits ir samazinājies. Turpināt organizēt 
novadā angļu valodas olimpiādes 5.-6.kl. 
un 7.-8.klašu grupām, jo tas palīdz 
talantīgiem skolēniem  pilnveidot 
valodas prasmes. 

Novadā           

Starpnovadu   18  1  1  1  1 

Reģionā            

Valstī            

  



  
ZPD  
  

  Rezultāts   Secinājumi, perspektīva  

Dal.sk.  I vieta  II vieta  III vieta  Atzinība   Šogad  tika  rūpīgi  veikta ZPD  darbu 
tēmu  atlase, ieguldīts liels  darbs  
pētījuma veikšanā  un  teorētiskās  
literatūras  izpētē.  Pilnveidotas  
skolēniem  prezentācijas  prasmes. 
Attīstīta pašvadīta  mācīšanā 

Novadā   3  2   1   

Starpnovadu            

Reģionā   2  1    1   

Valstī   1  1       

  

Konkursi    Rezultāts   Secinājumi, perspektīva  

Dal.sk.  I vieta  II vieta  III vieta  Atzinība   Dagdas novadā ir populārs angļu 
valodas konkurss “Spelling Bee’’ 3.-
4.klasei. Skolēniem patīk piedalīties 
individuāla sacensībā. Turpināt 
organizēt šo konkursu 4.-6.kl.  
 
Sakarā  ar  ārkārtas  situāciju Latgales  
konkurss ’’Vācu  valoda  apkārt  
mums’’ nenotika 
 
 

Novadā   20  1  1  1  7 

Starpnovadu            

Reģionā            

Valstī            

3. Mācību priekšmeta pasniegšanas problēmas (novada, valsts pārbaudes darbi, 

mācību stundas, mājas darbi u.c.)  

Problēma  Risinājums, secinājums  

 Mājas darbu uzdošana. Jēgpilni 
uzdevumi. 

 Mājas darbu apjoms. Plānot  mājasdarbu  uzdošanu  
kopīgi  ar  citu  priekšmetu  skolotājiem 

 Zema  mācību  motivācija  (dažiem  
skolēniem) 

 Mācību  metožu  izvēle, uzdevumu  diferenciācija. 

 Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana  Svarīgi, lai   katrs  skolēns  spētu  pats formulēt  
sasniedzamo  rezultātu. Regulāras  nodarbības par  SR  
izvirzīšanu un sasniegšanu. 

Vāji mācību sasniegumi pārbaudes 
darbos. 

Paaugstināt mācību sasniegumus, mācot un 
paaugstināt viņu atbildību par mācību procesu  un tā 
rezultātiem. 

  

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri )  

N.p.k.  Datums  Kursu, semināra tēma, stundu skaits  Dalībnieku 
skaits  

1.  27.08.2019. Pedagogu konference ‘’Motivācija mainīties līdzi laikam’’ 
(5 stundas), Dagdas IKSN. 

7 



 2.  17.10.2019.  Atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei ESF 
projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā’’. MJK 
seminārs Rīgā. (6 stundas) 

 1 
S.Smirnova 

3. 22.10.2019. “Izmaiņas un izaicinājumi angļu valodas mācīšana un 21. 
gadsimta prasmes’’ (8 stundas) 

5 

 4.  24.10.2019.  ‘’Digitālā kompetence-būtiska prasme 21.gadsimta 
skolotājiem un skolēniem”. ‘’Interneta atbildīga 
lietošana’’ (A), LPMC-Latvijas Pašvaldību mācību centrs. 
(12 stundas) 

5 

 5.  2.11.2019.  “Metodiskā atbalsta nodrošinājums skolotājiem darbā 
ar skolēniem ar specialām vajadzībām’’, DU.(36 stundas) 

6 

6. 11.12.2019. “Pedagoga kompetence un efektivitāte mūsdienu 
pedagoģiskajā realitātē.” Rīga. (12 stundas) 

5 

 7.  06.02.2020.  Express Publishing Days’20. Daugavpils (5 stundas) 4 

8. 10.03. 2020 Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības 
jomā “Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un 
atbildība’’, Dagda, (8 stundas) 

5 

9. 2019./2020.m.g. Dalība vebināros par aktuālām tēmām, projekta Skola 
2030 ietvaros. 

6 

10. 16.04.-05.06. 
2020. 

MJK kursi e-vidē. 1 
S.Smirnova 

11. 2019./2020.m.g Dalība digitālās konferences: ‘’Interneta atbildīga 
lietošana’’ (12.st.), “Global skills” (6 st.), “Erasmus+ kā 
rīks izglītības iestažu internacionalizācijai un izglītības 
kvalitātes paaugstināsanai’’ (6 stundas) 

1 
L.Mačukāne 

12. 2019./2020.m.g. Seminārs “Teaching debateinf skills in the classroom” (4 
st.), Rīga. 

1 
L.Mačukāne 

13. 4.01.2020. Dagdas novada MJK seminārs MA vadītajiem un skolu 
administrācijai. 

1 

 

5. Skolotāju radošā darbība - metodiskās izstrādnes, dalība skolotāju lasījumu 

konferencēs, meistarklases vai kādas citas aktivitātes  

N.p.k.  Skolotājs  Metodiskās izstrādnes nosaukums/lasījuma tēma/meistarklases tēma  

 1.  S.Smirnova Starptautiskās konferences “Climate Change” organizēšana. 1.10.2019. 
Atklātās stundas  Dagdas vidusskolā:12.b klasē,  stundas tēma “Fake 
News”.17.01.2020,;3.a klasē, stundas tēma “Vai tur ir kaut cik 
ķiršu?”26.02.2020. 6.a klasē, stundas tēma ‘’Ēdieni. Saskaitāmie un 
nesaskaitāmie lietvārdi”, 4.03.2020.; 10.a klasē, stunda tēma “Drošs 
internets” 23.01.2020. Stundu novērošana 10.a klasē krievu valodā, 
matemātikā, angļu valodā 1.klasē.Dalība skolotāju neparasto hobiju 
izstādē (oktobris, 2019.) “Mājas darbs 10.klasei pa tēmu “Valodas’’’’ 
sadarbībā ar krievu valodas un latviešu valodas skolotājiem. 

 2.  T.Žvirble  Atklātā stunda 1.a klasē, tēma “Face”, 27.02.2020. 



 3.  
M.Micķeviča 

Starpdisciplināra  pieeja vācu  valodas  stundās  Krāslavas un  Dagdas  
novada  pedagogu  konference-12.2019., Krāslavā  VĢ 
Skolēnu zināšanu un prasmju lietpratības pilnveides iespējas mācību 
procesā caur  mājasdarbiem-03.2020., Viļānu vidusskola. 

 4.  L.Mačukāne  Starptautiskā skolēnu konference “Climate Change”, 1.10.2019. 
Mentoru dienas, Debašu darbnīcas, 11.klašu skolēnu brauciens-
ekskursija uz Stokholmu, “Project” konkurss ‘”Time Capsule”, debašu 
turnīri Rēzeknē un Līvanos. 
Atklātās stundas Dagdas vidusskolā 8.a, 9.a klasēs; stundu  novērošana 
12.b klasē. Dalība skolotāju neparasta hobiju izstādē. 

5.  V.Augustova Projektu uzraudzība un koordinēšana: Eiropas Sociālā fonda projekts 
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta Nr. 
8.3.4.0/16/l/001. SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības 
iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. 

6. S.Grebneva Uzstāšanas Dagdas novada MA seminārā par Eiropas Fondu piesaistīšanu 
pedagogu darbā (28.08.2019.) Dalība EFS projektā. Dalība starptautiskā 
konferencē “Climate Change” 1.10.2019. 

  

6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN.  

Secinājumi: 

1) Izvirzīti mērķi un uzdevumi angļu un vācu valodu skolotāju MA metodiskajā 

darbā tika sasniegti.  

2) Skolotāji aktīvi piedalījās MA sanāksmēs tālākizglītības kursos, konferencēs, 

pilnveidoja savas zināšanas un prasmes, gatavojoties īstenot jauno mācību 

saturu Valodas jomā.  

3) Skolotāji tieši sadarbojās ar citu priekšmetu skolotājiem un Valodas jomas 

skolotājiem: apmeklējot atklātās stundas, tika apspriesti dažādi jautājumi par 

jēgpilnu uzdevumu atlasi stundām, par stundas plānu, ievērojot 9 Gagne 

mācību principus, par SR izvirzīšanu un AS sniegšanu.  Tika veikts akcents uz 

skolēnu caurviju prasmju  attīstīšanu.   

4) Liels izaicinājums bija attālināta mācību procesa vadīšana. Skolotāji piedalījās 

daudzos vebināros, kā arī mācījās izmantot dažādus digitālus rīkus, lai padarīt 

mācību procesu skolēniem interesantu un produktīvu, tai pašā laikā pievēršot 

uzmanību skolēnu digitālo prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai. 

Ieteikumi: 

a) Turpināt sadarbību ar Dagdas novada skolu skolotājiem Valodas jomā. 

b) Turpināt organizēt tālākizglītības kursi pedagogiem novadā pēc 

nepieciešamības. 

c) Attīstīt sadarbību ar citu priekšmetu skolotājiem, lai īstenotu jauno mācību 

saturu 1.,4.,7,.10.klasēs un sniegt atbalstu skolotājiem. 

d) Pārveidot metodiskās apvienības par mācību jomu apvienībām. 
  

Metodiskās apvienības vadītāja: Snežana Smirnova  

2020. gada 9.jūnijā.  


