
Dagdas novada IKSN 

Angļu valodas skolotāju MA 

darbības analīze par 2018./2019.m.g. 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 

N.p.k. Datums Sanāksmes mērķis, apspriestie 

jautājumi 

Secinājumi, perspektīva 

1. 27.08.2018. MA darba analīze par 

2017./2018.m.g. Tika sniegta un 

apkopota informācija par paveikto 

darbu. 

Skolotāji plānoja darbu jaunam 

mācību gadam. 

Skolotāji apmeklēja MA seminārus. 

Tika apspriesti semināru tēmas un 

pasākumi skolēniem jaunam 

mācību gadam.  

Tika pieņemts MA darba plāns 

2018./2019.m.g. 

2. 09.10.2018. Mācību jomu koordinatoru seminārs 

Rīgā. Apspriestie jautājumi: jaunais 

mācību saturs svešvalodās, 

vispārējās vidējas izglītības mācību 

priekšmeta standarts, paraug 

programmas, caurviju prasmes 

atspoguļošana vidusskolas 

standartā. 

Skolotāji tika iepazīstināti ar 

jaunumiem projekta Skola 2030, 

jauniem svešvalodu standartiem un 

paraug programmām vidusskolā. 

Izmantot projekta Skola 2030 

ieteikumus, gatavojoties mācību 

stundām. 

3. 10.10.2018. Angļu valodas skolotāju MA 

sanāksme “Lietpratība 

pamatizglītībā”. Skolotājiem tika 

sniegta informācija no semināra 

Rīgā. 

Skolotāji tika informēti par mācību 

standartu un saturu pamatskolā; 

par metodisko atbalsta materiālu 

skolotājiem, par caurviju prasmju 

attīstību pamatizglītībā. 

4. 28.11.2018. MA seminārs “Skolēnu radošo darbu 

vērtēšana valsts eksāmenos angļu 

valodā”. 

Dagdas vidusskolas skolotāji dalījās 

pieredzē, kā strādā ar Eiropas 

Valodas Portfeli pamatskolā. 

Informācija par angļu valodas CE 

rezultātiem, vērtēšanas kritērijiem, 

novadīta praktiskā nodarbība, kur 

skolotāji lietoja vērtēšanas 

kritērijus, izmantojot skolēnu 

darbus. 

Turpināt skolotāju pieredzes 

apmaiņu, lai nodrošināt kvalitatīvu 

mācīšanas procesu. 

5. 27.02.2019. MA pieredzes apmaiņas seminārs 

“Angļu valodas mācību metodikas 

pamatprincipi”. 

Skolotāji apkopoja informāciju par 

angļu valodas mācīšanas metodēm 

un paņēmieniem pamatizglītībā. 

Dagdas vidusskolas skolotāji dalījās 

pieredzē ar kolēģiem par atklātām 



stundām, balstītām uz kompetenču 

pieeju. 

 

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

 

Olimpiādes 

 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Skolēniem patīk piedalīties 

olimpiādēs, bet skolēnu skaits 

mazinās ar katru gadu. 

Turpināt strādāt ar talantīgiem 

skolēniem un dot viņiem iespēju 

piedalīties atklātajās olimpiādēs, kuri 

tiek organizēti Latgales reģionā: 

Rēzeknē, Preiļos. 

Perspektīvā piedalīties tuvākos 

novados organizētos mācību 

priekšmeta olimpiādēs. 

Novadā 12 1 1 2 - 

Starpnovadu 14 1 1 1 2 

Reģionā 11 - 2 2 3 

Valstī 2 1 - - 1 

 

 

ZPD 

 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Skolēnu motivāciju trūkums.  

Sadarboties ar citu priekšmetu 

skolotājiem, piemēram, rakstot 

anotācijas dažādās valodās. 

Novadā -     

Starpnovadu -     

Reģionā 1  1   

Valstī -     

 

Konkursi Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Konkurss “Spelling Bee” 4.-5.klases 

skolēniem bija veiksmīgs. Skolēni 

labprāt piedalījās. Turpināsim rīkot šo 

pasākumu, jo tās dos iespēju 

talantīgiem skolēniem pilnveidoties. 

Novadā 16 1 1 1 - 

Starpnovadu      

Reģionā      

 

  



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

mācību stundas, mājas darbi u.c.) 

Problēma Risinājums, secinājums 

Skolēnu lasīšanas prasmes attīstība. Iesaistīt interneta resursus: 

www.britishcouncil./leanenglishteens , uzdevumi.lv. 

Tekstu atlase atbilstoši vecuma posmam un skolēnu 

interesei, pievērst uzmanību teksta analīzei. 

Apmierinošs rezultāts valsts CE 

svešvalodās. 

Papildu nodarbības, individuālās konsultācijas, 

pastāvīgā darba kontrole palīdz uzlabot rezultātus. 

Lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumu 

izpilde angļu valodas valsts eksāmenā 

9.klasē. 

Skolēniem grūtības sagādāja lasīšanas uzdevumi, un 

vārdu pareizrakstība.  

Motivēt skolēnus vairāk lasīt grāmatas. Dot dažāda 

veida gramatiskus vingrinājumus, balstoties uz izlasīta 

teksta. Radošo darbu veikšana var uzlabot. 

 

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 

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

1. 23.10. 

2018. 

Latgales reģiona angļu valodas konferencē “Valodas loma 

kompetenču izglītībā’’”. Daugavpils. 

7 

2. 11.10. 

2018. 

Aprīlis, 

2019. 

Praktiskais seminārs “Mācību stundas efektivitātē un 

saturs skolēnu lietpratības pilnveides kontekstā’’. Viļāni, 

11.10.2018. 6 stundas. 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Krustpils pamatskolu. 6 

stundas. 

2 

3. 28.11. 

2018. 

MA seminārs “Skolēnu radošo darbu vērtēšana valsts 

eksāmenos angļu valodā”. 

4 

4. 27.09. 

2018. 

Dalība pedagoģisko darbinieku konferencē “Lietpratība 

pamatizglītībā” Rīgā. 

Informācijas dalīšana novadā angļu valodas skolotāju MA 

seminārā un pa e-pastu. 

2 

 

7 

5. 2018./ 

2019.m.g 

Ikmēneša informatīvais izdevuma “Skola 2030, aktuālā 

informācija” apspriešana. 

8 

 

 

http://www.britishcouncil./leanenglishteens%20,%20%20uzdevumi.lv


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. L.Mačukāne o “Kompetenču pieeja angļu valodas stundās” tēma lasījumos 

Ludzā. 

o Atklātā stunda “Nākotnē” 11.kl.skolēniem Verhņedvinskas 

ģimnāzijā 17.04.2019.  

o Kopā ar diviem 8.kl.skolēniem piedalījs starptautiskā konferencē 

Somijā par vides aizsardzību. 28.05.-3.06.2019. 

o Sadarbībā ar sporta skolotājiem tika izstrādāta angļu valodas 

stunda 7.klasei “Sporta veidi” 

o Dalība starptautiskā konferencē par vides aizsardzību Helsinkos, 

Somijā kopā ar 8.bkl.skolēniem: L.Beitāni, R.Kuzņecovu. 28.05.-

3.06.2019. 

2.  M.Micķeviča o Uzstāšanas pedagoģiskos lasījumos Ludzas ģimnāzijā. 

o Dagdas novada IKSN darba vadītāja, organizēja pieredzes 

apmaiņas braucienu uz Krustpils novadu un Viļāniem MA 

vadītājiem un novada skolu administrācijai. 

o Sadarbībā ar angļu valodas skolotāju tika izstrādāta mācību 

stunda “Kā rakstīt brošūru?” 10.-11.kl.skolēniem. 

3. S.Smirnova o 12.a kl. skolēnu komandas sagatavošana dalībai starptautiskā 

konferencē “Living in multicultural community” Visaginā, 

Lietuvā. 26.09.2018. 

o Atklātā stunda 11.b klasē Verhnedviskas ģimnāzijas 

pedagogiem. 9.11.2018. 

o Atklātā stunda “Nākotne” 11.klasē Verhņedvinskas ģimnāzijā 

17.04.2019. 

o Angļu valodas CE vērtēšana VISC, Rīgā 12.-13.04.,3.06.-

6.06.2019. 

4. S.Smirnova o Uzstāšanās Dagdas vidusskolā pedagoģiskā sēdē ar tēmu 

“Padziļināta praktisko un pētniecisko prasmju apguves 

nodrošināšana svešvalodu stundās” 12.03.2019. 

o Sadarbībā ar latviešu valodas skolotāju Dagdas vidusskolā tika 

izstrādāts pārbaudes darbs “Skaitļa vārdi” 11.klasē. 

o Sadarbībā ar krievu valodas skolotāju Dagdas vidusskolā tika 

izstrādāts pārbaudes darbs “Svētki” 6.klasei. 

o Dagdas novadā tika organizēta angļu valodas olimpiāde 7.-

8.klašu skolēniem. Izstrādāti uzdevumi olimpiādei. 

o Organizēja Dagdas novada angļu valodas konkursu “Runājošā 

Bite-2019’’ 4.-5.klašu skolēniem. 

5. S.Grebņeva Dalība projektā ERASMUS+ Ezernieku vidusskolā. 



6. T.Žvirble Atklātā stunda 4.klasē “Fun Grammar”. 2.04.2019. 

Sagatavoja 4.kl.skolēnus novada konkursam “Spelling Bee -2019” 

Organizēju Dagdas novada 8.-9.kl. skolēnu dalību atklātajā angļu 

valodas olimpiādē Rēzeknes 1.vidusskolā.23.04.2019. 

 

6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN. 

Pateicamies IKSN vadītājai un darbiniekiem par sniegto palīdzību novada svešvalodas 

pasākumu organizēšanā (diplomu, dāvanu sagatavošanā). 

Angļu valodas skolotāju MA darba plāns 2018./2019.m.g. tika īstenots. 

Ieteikumi: 

1) Pamatojoties uz novadu skolu skaitu mazināšanu, uzskatu, ka svešvalodu 

skolotāju MA nevar strādāt pilnvērtīgi. Piedāvāju apvienot visus valodas 

skolotājus vienā MA, kas varētu būt Valodu Jomas skolotāju MA. 

2) Organizēt pieredzes apmaiņas semināru Valodas jomas skolotājiem no 

Dagdas novada ar Valodas jomas skolotājiem no pilotskolām, kas ir 

iesaistījušās projektā Skola 2030. 

3) Uzskatu, kā ir vērts aicināt valodas ekspertus vai metodiķus vērtēt tās valodas 

skolotāju atklātās stundas, kuri pretendē uz pakāpes iegūšanu, kā arī pēc 

atklātās stundas norises izrunāt ar skolotāju stundas stiprās un vājās puses, 

sniegt skolotājam atgriezenisko saiti par viņas stundu. 

4) Pievērst uzmanību jēgpilniem pasākumiem skolēniem, ņemot vērā skolēnu 

intereses. 

5) Turpināt sūtīt Informatīvo materiālu skolotājiem, izmantojot e-pastu.  

 

Metodiskās apvienības vadītāja : Snežana Smirnova,  

Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja, 

Dagdas novada angļu valodas skolotāju MA vadītāja. 

2019. gada 10.jūnijā. 


