
Dabaszinību un informātikas 

skolotāju MA

PĀRSKATS PAR DARBU

2013./14. m. g.



IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES METODISKAJĀ DARBĀ:

Nodrošināt teorētisku, metodisku atbalstu mācību,

pētnieciskajam un izziņas darbam, pedagogu sadarbību

mācību procesā.

Prioritātes:

Veicināt pedagogu sadarbības iespējas, pieredzes apmaiņu, tās 

popularizēšanu. 

 Palielināt talantīgo skolēnu interesi un zināšanu līmeni, organizējot    

ārpusklases pasākumus, olimpiādes, iesaistot skolēnus zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādē.

 Atbalstīt un veicināt mūsdienīgu, inovatīvu mācību līdzekļu un IT 

tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. 



OLIMPIĀDES

2013./2014. mācību gadā skolēni piedalījās sekojošās olimpiādēs:

bioloģijas olimpiādē;

fizikas olimpiādē;

ķīmijas olimpiādē;

ģeogrāfijas olimpiādē.

Šajā mācību gadā notika Dagdas un Krāslavas starpnovadu olimpiādes. Bioloģijas 

un fizikas olimpiādes notika tiešsaitē.

Ierosinājumi:

Jāmudina skolēnus piedalīties novada olimpiādēs, jo līdzdalība olimpiādēs būtiska 

mācību procesa sastāvdaļa, kas attīsta skolēna prasmes un iemaņas darboties 

nestandarta situācijās un liek skolotājam paplašināt pedagoģiskās prasmes.



OLIMPIĀŽU ORGANIZĀCIJAS UN NORISES 

VĒRTĒJUMS (1.):

Bioloģijas olimpiādē piedalījās  9 skolēni no Dagdas vidusskolas, Ezernieku 

vidusskolas  un  Andzeļu pamatskolas. Iegūtas 4 godalgotas vietas un 2 

atzinības.

Fizikas olimpiādē piedalījās 11 skolēni no Dagdas vidusskolas un Ezernieku 

vidusskolas. Iegūtas 4 godalgotas vietas un 1 atzinība.

Ķīmijas olimpiādē piedalījās 6 Dagdas vidusskolas  skolēni.

Iegūtas 1 godalgota vieta.

Ģeogrāfijas olimpiādē piedalījās 4 skolēni no Dagdas un Ezernieku 

vidusskolām.

Iegūtas 2 godalgotas vietas.



VALSTS OLIMPIĀŽU ORGANIZĀCIJAS UN 

NORISES VĒRTĒJUMS (2.):

Dagdas novadu bioloģijas valsts olimpiādē pārstāvēja 

Dagdas vidusskolas 11. klases skolniece Sintija Loce.

Paldies skolotājai Annai Krilovai par darbu!



PASĀKUMI:

2013./2014. mācību gadā Latgales reģiona skolēnu zinātnisko darbu 

konferencē Daugavpilī  bioloģijas sekcijā piedalījās Dagdas vidusskolas 

skolnieces:

Jūlija Utāne ar zinātniski pētniecisko darbu «Cilvēka ķermeņa temperatūra 

dažādos vecumposmos», Ilze Šumeiko un Anita Višņevska ar darbu «Ābolu 

etiķa iegūšana mājas apstākļos». Meitenes saņēma pateicības. 

Sintija Loce un Jeļena Rihtere ķīmijas sekcijā prezentēja darbu «Narūtas upes 

ūdens kvalitāte».  Jaunietes  ieguva 2. pakāpes diplomu.

Ezernieku vidusskolas skolniece:

Ludmila Kuzņecova – ķīmija. Ludmila ieguva 2. pakāpes diplomu par darbu 

«Ziepju sastāvs un iedarbība uz organismu»

Paldies skolotājām Annai Krilovai un Ausmai Grizānei par  darbotiesgribu un 

skolēnu atbalstu!



PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMI

2014. gada 19. martā novada skolotāji piedalījās starpnovadu 
(Dagdas novads, Ludzas novads, Riebiņu novads, Viļānu 
novads, Krāslavas novads)  skolu pedagoģisko lasījumu 
konferencē «Pedagoģiskā pieredze audzināšanas un mācību 
procesa efektivitātes pilnveidē».

Dagdas vidusskolas skolotājas Annas Krilovas uzstāšanās temats –
«Audzināšanas stundas sevis izzināšanai un mērķtiecīgai 
savstarpējo attiecību veidošanai» 

Ezernieku vidusskolas skolotājas Diāna Kiseļova prezentēja darbu  
«Klases kolektīva saliedēšana», Lidijas Kudrjavcevas izvēlētais 
temats – «Āra nodarbības dabaszinību priekšmetos»



ATBALSTA PASĀKUMI:
28.08.2013. Dabaszinību un informātikas skolotāju seminārs

Darba kārtība:  

 2012./2013. m.g. darba izvērtējums.

 MA darba plānošana 2013./2014. mācību gadam. 

16.10.2013. Pieredzes apmaiņas pasākums  „ Orientēšanās spēle skolotājiem 

dabā

Darba kārtībā:

Āra nodarbību nozīme mācību procesā.

Orientēšanās spēle skolotājiem



KĀ MĒS ORIENTĒJĀMIES…



MĀCĪBU DARBS:

2013./2014. mācību gadā tika organizēti novada diagnosticējošie darbi 

informātikā 7. klasei un ķīmijā 8. klasei.

Diagnosticējošajos darbos tika pārbaudītas skolēnu zināšanas, prasmes un 

iemaņas atbilstoši mācību priekšmeta standartiem.



Diagnosticējošajā darbā informātikā tika pārbaudītas 

skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar teksta 

apstrādes lietotni un prezentāciju lietotni.

 Diagnosticējošo darbu pildīja visu novada pamatskolu un vidusskolu 7. 

klašu skolēni. 



Diagnosticējošā darba informātikā 7. klasei  

VAK (VIDĒJAIS APGUVES KOEFICIENTS)



Diagnosticējošajā darbā ķīmijā  8. klases skolēniem tika pārbaudītas ķīmijas 

pamatjēdzienu zināšanas, prasmes uzdevumu risināšanā, prasmes pareizi 

izmantot ķīmijas traukus, prasmes pareizi sadalīt maisījumus, prasmes atšķirt 

fizikālās un ķīmiskās  pārvērtības.

Paldies visiem skolotājiem par skolēnu sagatavošanu diagnosticējošo darbu 

izpildei!



Diagnosticējošā darba ķīmijā 8. klasei  

VAK (VIDĒJAIS APGUVES KOEFICIENTS)



EKSĀMENA INFORMĀTIKĀ VIDUSSKOLĀ 

VAK (VIDĒJAIS APGUVES KOEFICIENTS %)

(kārtoja Ezernieku vidusskolas 7 skolēni)



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI (1):

Mācību gada sākumā izvirzītie uzdevumi tika izpildīti.

2014./2015. mācību gadā uzmanība jāvelta IT metožu izmantošanai 

dabaszinību priekšmetos.

Jāturpina skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņa, (meistarklases, semināri, 

jāapmeklē savas vai  kaimiņu novadu skolas.

Jāturpina nostiprināt starppriekšmetu saikni starp dabaszinību cikla 

priekšmetiem, izstrādājot pētījumus, projektus.



Paldies visiem MA skolotājiem par sadarbību 

un līdzdalību!

Paldies Izglītības nodaļas darbiniecēm Marijai 

Mickevičai un Irēnai Maļkevičai par atbalstu 

metodiskās apvienības darbā! 

Dabaszinību un informātikas skolotāju MA vadītāja L. Kudrjavceva


