
Dagdas novada IKSN 

Angļu valodas skolotāju MA 

darbības analīze par  2017./2018.m.g. 

1. MA sanāksmes (protokolu konspektīvās atskaites) 

N.p.k. Datums Sanāksmes  mērķis, apspriestie 

jautājumi 

Secinājumi, perspektīva 

1. 23.08.2017. MA darba analīze par 

2016./2017.m.g. Tika sniegta 

apkopota informācija par paveikto 

darbu, CE eksāmenu rezultātiem. 

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 2017./2018.m.g. 

2. 9.11.2017. Valodu skolotāju MA vadītāju 

seminārs Rīgā. Apspriestie jautājumi: 

jaunais mācību saturs svešvalodās, 

mācību priekšmeta  standarts, 

paraug programmas, caurviju 

prasmes atspoguļošana standartā. 

Skolotāji tika iepazīstināti ar jauno 

mācību saturu, jauniem svešvalodu 

standartiem un paraug 

programmām. 

3. 23.11.2017. Svešvalodu skolotāju MA sanāksme 

“Kompetenču pieeja angļu valodas 

stundās”. Skolotājiem tika sniegta 

informācija no semināra Rīgā. 

 

Skolotāji tika informēti par 

kompetenču pieeju jaunā mācību 

saturā. Skolotāju pieredzes 

apmaiņa, iesaistītos projektā 

“’Skola 2030”. 

4. 08.02.2018. MA seminārs “Angļu valodas 

skolotāju sadarbības veicināšana ar 

citu priekšmetu skolotājiem, 

īstenojot mācību saturu”. 

Dagdas vidusskolas skolotāji dalījās  

pieredzē, kā mācīt  svešvalodas 

sadarbībā ar citu priekšmetu 

skolotājiem. 

Informācija par īstenotiem projekta 

Erasmus+  aktivitātēm ārpusskolas. 

Turpināt skolotāju sadarbību ar citu 

priekšmetu skolotājiem, 

pilnveidojot skolēnu zināšanas un 

prasmes.  

 

5. 14.-15.03. 

2018. 

Profesionālās pilnveides dienas 

angļu valodas skolotājiem 

“Kompetenču pieeja angļu  valodas 

stundās”. (Pearson, Oxford) 

Jaunās metodes un pieejas mācību 

procesā, skolēnu caurviju prasmju 

attīstīšana un pilnveidošana. 

Mācību līdzekļi, jaunie mācīšanas 

paņēmieni. 

Izvēlēties piemērotus mācību 

līdzekļus angļu valodas apguvē. 

 



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

 

Olimpiādes 

 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

Dal.sk. I vieta II vieta III vieta Atzinība Sakarā ar skolēnu skaitu 

samazināšanu novada svešvalodu 

olimpiādes zaudē savu konkurētspēju. 

Talantīgus skolēnus jāgatavo 

atklātajām olimpiādēm, kuri tiek 

organizēti Latgales reģionā: Rēzeknē, 

Daugavpilī vai Preiļos.  

Perspektīvā piedalīties tuvākos 

novados organizētos mācību 

priekšmeta olimpiādēs. 

Novadā 10 1 1 2  

Starpnovadu 8  1 1  

Reģionā 10     

Valstī      

 

 

ZPD 

 

Rezultāts Secinājumi, perspektīva 

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

Pilnveidot skolēnu zināšanas un 

prasmes svešvalodās. 
Novadā      

Starpnovadu      

Reģionā      

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 

konkursu arī 6.-8.klases skolēniem, 

jotās ir individuālais konkurss. Tās dos 

iespēju talantīgiem skolēniem 

pilnveidoties. 

Novadā 18 1 1 1  

Starpnovadu      

Reģionā      

Valstī      

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

mācību stundas, mājas darbi u.c.) 

Problēma Risinājums, secinājums 

Skolēnu motivācijas trūkums patstāvīgi 

pildīt svešvalodu mājas darbus. 

Iesaistīt mājas darbu izpildes pilnveidošanai interneta 

resursus: www.britishcouncil./leanenglishteens un 

uzdevumi.lv. 

http://www.britishcouncil./leanenglishteens


Viduvējs rezultāts valsts CE svešvalodās. Papildu nodarbības, individuālās konsultācijas palīdz 

uzlabot rezultātus. 

4.Atbalsta pasākumi pedagogiem (kursi, semināri ) 

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

1. 24.10. 

2017. 

Latgales reģiona angļu valodas konference ‘’English 

Language Teaching: Challenges and Strategies for 

Success/Angļu valodas mācīšana:izaicinājumi un 

stratēģijas panākumu gūšanai”. 6 stundas. Daugavpils. 

6 

2. 27.10. 

2017. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programma “Mūsdienīga mācību stunda, īstenojot 

kompetenču pieeju”. Krāslavas valsts ģimnāzija. 6 stundas 

4 

3. 23.10. 

2017. 

Seminārs “Ieteikumi skolēnu sagatavošanai valsts 

svešvalodu eksāmeniem 9.un 12.klasēs”. Dagdas 

vidusskola. 

9 

4. 23.09. 

2017. 

Pedagoģiskā konference Cēsīs “Vērtēt, lai mācītos!” 6 

stundas. 

3 

5. 15.-

16.03. 

2018. 

Angļu valodas skolotāju profesionālās pilnveides kursi 

Daugavpils centra vidusskolā.  12 stundas 

4 

 

 

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.Mačukane ‘’Efektīva angļu valodas stunda” tēma lasījumos  Riebiņu vidusskolā. 

2.  S.Grebneva Uzstāšanos Dagdas novada  angļu valodas skolotāju MA seminārā ar 

tēmu “Happy people change the world” par projekta Erasmus+ 

aktivitātēm. 

3. M.Mickevica Uzstāšanas pedagoģiskos lasījumos Riebiņu vidusskolā. 

4. S.Smirnova Uzstāšanas Dagdas novada skolu administrāciju sanāksmē par jauno 

mācību saturu Valodu jomā. 3.01.2018. 

5. S.Smirnova Uzstāšanos Dagdas novada skolu administrāciju seminārā par pieredzes  

apmaiņas  konferenci Rēzeknes valsts ģimnāzijā, kur jauna  mācību 

satura aprobācijā iesaistījušās pilot-skolas dalījās pieredzē. 9.05.2018. 

 

6. Secinājumi un ieteikumi sadarbībai ar skolām un IKSN. 



2017./2018.m.g. Dagdas novada valodu skolotāji tika atbalstīti kopēja braucienā uz 

Latgales reģiona konferenci valodu skolotājiem Daugavpilī.  

IKSN sniedz palīdzību novada pasākumu organizēšanā (diplomu, dāvanu 

sagatavošana). Angļu valodas skolotāju MA  darba  plāns  tika īstenots. 

Ieteikumi: 

1) Angļu  valodas skolotāju MA  turpinās sadarbību ar IKSN un citu novadu 

skolām. 

2) Aicināt mācību priekšmeta speciālistus vai metodiķus vērtēt tā skolotāja 

darbu, kurš pretendēs uz pakāpes  iegūšanu. 

 

Metodiskās apvienības vadītāja : Snežana Smirnova, Dagdas vidusskolas angļu 

valodas skolotāja. 

2018. gada 1.jūnijā. 


