
Dagdas novada IKSN

angļu valodu skolotāju MA 

pārskats par darbu.
2017./2018.mācību gads.



Izvirzītās prioritātes metodiskajā darbā

1) Angļu valodas skolotāju profesionālās meistarības 

pilnveide, aktualizējot kompetencēs balstīta mācību 

satura realizēšanu.

2) Motivēt skolēnus iesaistīties personības mērķtiecīga 

pilnveidošanās procesā.

3) Skolēnu individuālo vajadzību ievērošana un 

veicināšana izglītības procesā.

4) Skolotāju labā prakses caurviju kompetenču attīstīšana 

un sadarbības veicināšana.



Angļu valodas skolotāju MA sanāksmes

a) 23.08.2017. Sanāksme «MA darba analīze par  2016./ 2017. 

mācību gadu.»

b) 23.10.2017. Seminārs «Ieteikumi skolēnu sagatavošanai valsts 

svešvalodu eksāmeniem».

c) 23.11.2017. Sanāksme «Kompetenču pieeja angļu valodas 

stundās. Jaunais mācību saturs Valodu jomā»

d) 08.08.2018. Pieredzes apmaiņas seminārs «Angļu valodas 

skolotāju sadarbības veicināšana ar citu priekšmetu skolotājiem, 

īstenojiet mācību saturu.»



Pasākumi izglītojamajiem

10.09.-19.10.2017. Tulkojuma konkurss «Latviešu teikas par 

pilsētām angļu valodā» 7.-8.klašu skolēniem Dagdas vidusskolā.  

Skolotājas S.Smirnova, T.Žvirble.

1.10.-16.10.2017. Vācu valodas dienas Dagdas vidusskolā. 

Skolotājas V.Augustova, M.Micķeviča.

19.12.2017. Angļu valodas diena «Ziemassvētku noskaņā» 

Andzeļu pamatskolā sākumskolas skolēniem. Skolotāja U.Kivliņa.



Konkurss «Spelling Bee -2018»

17.01.2018. Piedalījās piecpadsmit4.-5.klašu skolēni.

1.vietu ieguva Dagdas vidusskolas 5.klases skolniece.

Skolotāja L.Mačukāne.



Atklātās un starpnovadu angļu 

valodas olimpiādes
1.12.2017.Krāslavas un Dagdas starpnovadu valsts angļu valodas
olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem. Piedalījās deviņi skolēni no Dagdas
novada:

Dagdas vidusskola – divas 2.vietas, viena 3.vieta, viena atzinība.

Ezernieku vidusskola – viena 3.vieta.

9.12.2017. Latgales reģiona 1.atklāta Valodu olimpiāde. 3.vieta
Dagdas vidusskolas 12.klases skolēnam J.Magonem. Skolotāja
L.Mačukāne.

24.04.2018. Dalība Latgales reģiona atklātā angļu valodas olimpiādē
8.-9.klašu skolēniem. Piedalījās četri skolēni no Ezernieku un Dagdas
vidusskolām.



Angļu valodas olimpiāde 5.-6.klasēs.

29.03.2018. Dagdas novada angļu valodas olimpiādē piedalījās 

vienpadsmit skolēni no Dagdas un Ezernieku vidusskolām. 

Skolēniem tika piedāvāti pa divi uzdevumi klausīšanā, lasīšanā un  

valodas lietojumā.
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Angļu valodas olimpiāde 5.-6.klašu 

skolēniem.

1.vieta- Dagdas vidusskolas 6.a klases skolniecei 
Leonovičai-Batņai Ž. Skolotāja T.Žvirble.

2.vieta –Dagdas vidusskolas 6.a klases skolniekam 
V.Bārdam.

3.vieta – Dagdas vidusskolas 5. klases skolniecei J. 
Siliņevičai un 6.a klases skolniecei R. Ciganovičai. 

Skolotāji L.Mačukāne, T.Žvirble.



Atbalsta pasākumi skolotājiem.

 23.09.2017. MA vadītāja apmeklēja konferenci «Vērtēt, lai

mācītos!» par jauno mācību saturu. Informācija tika sniegta MA

sanāksmē.

 24.10.2017.Tika organizēts brauciens svešvalodu skolotājiem uz

Latgales reģiona Valodu skolotāju konferenci Daugavpilī.

 23.11.2017. MA vadītāja apmeklēja Rīgā konferenci «Sadarbības

efekts». Informācija par konferenci tika sniegta MA sanāksmē.

 15.-16.03.2018. Angļu valodas skolotāji apmeklēja pedagogu

profesionālas pilnveides dienas Daugavpilī. Tēma «Kompetenču

pieeja angļu valodas stundās».



Pieredzes apmaiņas darbība

• 14.03.2018. Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja L.Mačukāne uzstājās

pedagoģiskos lasījumos Riebiņu vidusskolā ar tēmu «Efektīva angļu valodas

stunda».

• 08.02.2018. MA sanāksmē Ezernieku vidusskolas skolotāja S.Grebņeva un

Dagdas vidusskolas angļu un vācu valodas skolotāja M.Micķeviča uzstājas

par dalību un veiktiem pasākumiem projektā ERASMUS+.

• 3.01., 9.05.2018. Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja S.Smirnova

uzstājās Dagdas novada skolu administrāciju sanāksmēs par jauno mācību

saturu Valodas jomā un par pilotskolu, kuri īsteno kompetenču pieeju mācību
procesā, pieredzes apmaiņas konferenci Rēzeknē.

• 13.-14.04., 4.-7.06.2018. S.Smirnova piedalījās angļu valodas CE vērtēšanā Rīgā

VISC.

• 23.10.2017.  Skolotāja L.Mačukāne uzstājas MA sanāksmē par dalību projektā 
E-Twinning.



Valsts eksāmens angļu valodā 9.klasē

2018. gada 28.maijā valsts angļu valodas eksāmenu kārtoja 13 

skolēni  Dagdas vidusskolā un 4 skolēni  Andrupenes pamatskolā.
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CE angļu valodā 12.klasē

2018.gada 14.martā Dagdas vidusskolā angļu valodas CE 

kārtoja 18 skolēni.



Atsauksmes un novēlējumi

 Pateicāmies Dagdas novada IKSN par sadarbību un atbalstu 
pasākumu organizēšanā.

 Pateicos Dagdas novada svešvalodu skolotājiem par darbu 
2017./2018.mācību gadā.

 Turpināt sadarbību ar Dagdas novada un citu  novadu 
skolām.

Dagdas novada IKSN angļu valodas skolotāju MA vadītāja: 
Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja S.Smirnova


