
Krievu valodas kā svešvalodas 

skolotāju metodiskā apvienība.

PĀRSKATS PAR DARBU

2014./2015. m. g.



Krievu valodas skolotājas



Darba mērķis: 

Sekmēt tolerantas un motivētas 

personības veidošanos, attīstot 

prasmi pilnveidoties mainīgā vidē.



Izvirzītās prioritātes metodiskajā darbā:

1.Pedagoģisko darbinieku tālāk izglītošanas 

un profesionālo meistarības pilnveidošana 

(skolotāju sanāksmes, semināri –

praktikumi, izziņas pieredzes mācību 

braucieni, kursi, konferences).



2. Novada skolēnu mācību priekšmeta olimpiāžu, 

konkursu rīkošana.

3. Skolēnu zinātniski pētnieciskās un projektu 

darbības veicināšana.

4. Skolēnu izglītības kvalitātes izpēte un analīze.



OLIMPIĀDES

Datums, vieta - 2015.g. 26. februārī , Dagdas vidusskolā

Olimpiādes darbs 7. klasei – “ Aizraujošā gramatika”.

Olimpiādes darbs 8. klasei – Kulturoloģiskais tests (krievu literatūra), 
lasīsanas uzdevumi, runāšana - monologs.

Olimpiādes darbs 9. klasei - Tests “Valodas lietojums. Lasīšana”, 
diskusija.

Dalībnieku skaits – 47 skolēnu 

Komisijas locekli – novada skolotāji.

 Ierosinājumi:

1. Ieviest izmaiņas 7., 8.klases olimpiādes darba saturā.

2. Turpināt diskusiju kā obligātu  9.kl. olimpiādes darba sastāvdaļu.



OLIMPIĀDES REZULTĀTI

1. vieta - Kristīne Žeimote (Dagdas vsk., 7.kl.)

Jūlija Mošaka (Šķaunes psk., 8.kl.)

Jana Krauliša (Andzeļu psk., 8.kl.) 

Dmitrijs Kosarevskis (Dagdas vsk., 9.kl.)

2. vieta – Evija Utāne (Dagdas vsk., 7.kl.)

Sabīne Čumika (Andzeļu psk., 7.kl. 

Dēlija Stauro (Dagdas vsk., 8.kl.)

Samanta Puncule (Dagdas vsk., 8.kl.)

Sintija Jermolajeva (Dagdas vsk., 9.kl.)



OLIMPIĀDES REZULTĀTI

3.vieta - Viktorija Markova (Andzeļu psk., 7.kl.)

Jelena Morozova (Dagdas vsk., 8.kl.)

Santa Danileviča (Dagdas vsk., 8.kl.)

Luīze Tjarve (Ezernieku vsk., 9.kl.)

Nelli Anna Skadiņa (Asūnes psk., 9.kl.)

Atzinības raksts – Kaspars Romanovskis (Dagdas vsk., 7.kl.)

Alesja Rubcova (Andrupenes psk., 7.kl.)

Veronika Mihejeva (Dagdas vsk., 9.kl.)



БЛАГОДАРНОСТЬ 

…………………………….

за участие в краевой  олимпиаде

по русскому языку как иностранному.

Krievu valodas kā svešvalodas skolotāju  MA vadītāja:

Krievu valodas skolotājas:

Dagda

2015.g. 26.februārī
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PASĀKUMI

ERUDĪTU KONKURSS

„Krievija: Valsts. Valoda. Kultūra.”

Mērķis:*radīt skolēnu interesi par krievu tradīcijām, kultūru, 

valodu;  * aktivizēt skolēnu radošo darbību.  

Norises vieta: Dagdas vidusskola.

Norises laiks: 2014.gada 27. novembrī

Dalībnieki: 8.-9.kl. skolēni;  (komanda – 5 cilvēki).

Dalībnieku skaits: 40 skolēnu no 8.-9.kl..                                          

(8 komandas:Andzeļu, Asūnes, Andrupenes, Sķaunes psk., 

Ezernieku, Dagdas vsk.)

Žūrijas locekļi: krievu valodas skolotāji (I.Kuļko, V.Gešmane,S.Valtere, U.Kivļiņa)



Erudītu konkurss



Dagdas vidusskola, 8.b kl.



Dagdas vidusskola, 8.a kl.



Dagdas vidusskola, 9.kl.



Andrupenes pamatskola



Andzeļu pamatskola



Asūnes pamatskola



Skatītāju simpātiju balvas saņemēji – Šķaunes pamatskolas 

komanda



Konkursa uzvarētāji – Ezernieku vidusskolas skolēni: 

A. Devjatnikovs,  V.D. Kiseļova , E. Lahs,  I. Andžāne,  I. Baškirova



 ERUDĪTS

 2014

 ………………………………………………………..









 „KRIEVIJA:VALODA, VALSTS, KULTŪRA”






 Dagdas novada IKSN vadītāja M.Mickeviča

 Krievu valodas skolotāju MA vadītāja O.Loče

 Dagda

 2014.g. 27.novembrī



PASĀKUMI

Lasītāju maratons

Mērķis: 

Rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par lasīšanu, par krievu literatūru.

Datums: 2014.g. 10. decembris – 2015. g. 10. marts

Norises vieta: Dagdas novada  skolas

Dalībnieki: 9.-12. kl. skoleni

Dalībnieku skaits: 3 skolēni 



konkursa saturs: 

*Krievu rakstnieku stāsti: PUŠKINS, KUPRINS, BUNINS, TURGEŅEVS, ČEHOVS, GORJKIJS, 

ANDREJEVS, LESKOVS, SOLŽENICINS, PLATONOVS, PAUSTOVSKIS, UŠINSKIS, TOKAREVA,  TOLSTAJA, 

ULICKA, ILJINS.

maratona dalībnieki: 

*Anastasija Doktorova (Ezernieku vsk. , 11.kl.) 2. tūre

*Olita Brenca  (Ezernieku vsk., 10. kl.) 1. tūre

*Varvara Markova (Dagdas vsk., 12.kl.) 1. tūre



Lasītāju atsauksmes

 «Уже второй год подряд я являюсь участницей читательского марафона.    
2 года активно знакомилась с русской литературой, которая меня, безусловно, 
интересует. …

 …По сравнению с произведениями прошлого года, эти были объемнее, но 
читались с таким же интересом. Очень жаль, что в школьной программе мы 
так мало изучаем русскую литературу и множество из этих произведений не 
знаем. Многие из этих произведений, например, «Герой нашего времени» или 
«Отцы и дети» и сегодня могут быть актуальны, потому что в них 
изображены современные проблемы.

 Больше всего мне понравилось творчество А. П. Чехова, потому что его 
произведения не очень длинные, очень разнообразные по своему жанру и их 
много. Я считаю, что в его творчестве каждый найдет для себя что-нибудь 
интересное.

 Буду и в будущем знакомиться с творчеством этого писателя. Я надеюсь, что 
и в следующем году будет  проходить «читательский марафон», чтобы у 
учеников была возможность познакомиться с произведениями русских 
писателей.»

 Ученица 11 класса Эзерниекской средней школы Анастасия Докторова



DIPLOMS

Zelta diploms
Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно.

Русская народная пословица.

Ezernieku vidusskolas skolniecei

Anastasijai Doktorovai

par aktīvo dalību

krievu valodas kā svešvalodas 

lasītāju maratonā (2. tūrē).

Dagdas novada  IKSN   vadītāja M.Mickeviča

Krievu valodas kā svešvalodas skolotāju MA vadītāja O.Loče

Dagda

2015.gada 29. maijā




ZPD 

9. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 

krievu valodā kā svešvalodā

Mērķis: *pieredzes apmaiņa; *popularizēt literāro krievu valodu; 

*palīdzēt bērniem demonstrēt savas prasmes un zināšanas krievu 

valodas kā svešvalodā zinātniskā valodā.

Datums: 2015.g. 6. marts

Norises vieta: Daugavpils Valsts ģimnāzija

Dalībnieki: Dagdas vidusskolas skolnieces 

* Nastja Jureviča (“Образы женщины и мужчины в русских 

пословицах и поговорках”),

•Anastasija Smoļaninova, Ilze Vidžupe                                   
(“Krievu un latviešu sakāmvārdi par dzīves vertībām”),

•Alīse Bartuša (“Русские свадебные традиции в Андзельской

волости»)



Szpd Lasījumu dalībnieki



Dagdas vidusskolas skolniece –A. Bartuša



ZPD lasījumu dalībnieki



ZPD
Skolēnu Latgales zinātniski pētniecisko darbu konference.

Datums: 2015. g. 20. marts

Norises vieta: Daugavpils Universitāte

Dalībnieki: 

1. Dagdas vidusskolas 10.b klases skolnieces

Anastasija Smoļaninova un Ilze Vidžupe 

(ZPD “Krievu un latviešu sakāmvārdi par dzīves vertībām.”)
3. pakāpe

2. Dagdas  vidusskolas 11.b klases skolniece

Nastja Jureviča

(ZPD “Образы женщины и мужчины в русских пословицах и поговорках”)

pateicība 



Szpd konferences dalībnieces –

A.Smoļaninova, I.Vidžupe



Atbalsta pasākumi:

MA semināri:
1.27.08.2014. *MA darba analīze. *Eksāmenu rezultātu analīze. *Darba 
plāns mācību gadam.

2. 26.11.2014. *Jauna informācija no MA vadītāju semināra. 
*Informācija par 14. Latgales metodiskās konferences jautājumiem.      
*  Olimpiādes darbs.

3. 04.02.2015. * Aktuāla informācija. *Eksāmeni krievu valodā 9., 12. 
klasēm. * CE norises instrukcija. *Lasītprasmes attīstīšana.

4. 29.04.2015. * Pieredzes apmaiņa. 



SEMINĀRI

1. Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA 
vadītāju seminārs (VISC, 24.10.2014)

2. Krievu valodas kā svešvalodas skolotāju MA 
vadītāju profesionālās kompetences 
pilnveides seminārs.

VISC,  6 st. (30.01. 2015.)
Semināra programma:  

*Lasīšanas kompetence OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 

programmas skatījumā;    *Lasītprasmes attīstīšana krievu valodas 

(svešvalodas stundās; *Skolēns glāstvirsmu laikmetā jeb radošas 

idejas tehnoloģiju izmantošanai svešvalodu stundās.



KONFERENCES

14.Latgales krievu valodas ( kā dzimtās un 

svešvalodas) un literatūras skolotāju 

metodiskā konference

Datums:2014.g 29.oktobrī

Konferences moto:

“Lasītprasme – mācību panākumu un 

personības attīstības pamats”.



MĀCĪBU DARBS:

1. Novada pārbaudes darbs 7. klasē.

2. Valsts eksāmens 9. klasē.

3. Centralizētais eksāmens 12. klasē.



NOVADA  PĀRBAUDES DARBS KRIEVU VALODĀ 7.KLASEI 

2015.gada 27.aprīlī – 3.maijā

Mērķis : Pārbaudīt skolēnu zināšanas un prasmes lasīšanā, valodas lietojumā, 

klausīšanās, rakstīšanā.

Skolēnu skaits – 53

1. uzd. –klausīšanās  (apg.k. -0,84)

2.,3. uzd. – valodas lietojums (apg.k. -0,67)

4. uzd. – lasīšana (apg.k. – 0,75)

5. uzd. –rakstīšana (apg.k. –0,61)

% no maksimālā punktu skaita 

Andrupenes psk. –74,0 %

Andzeļu psk. –69,2 %

Asūnes psk. –65,1 %

Dagdas vsk. – 72,9%

Ezernieku vsk. –74,9%

Šķaunes psk. –66,7 %

APGUVES LĪMENIS –optimāls

Vidējais apguves koeficients –0,72



Rezultāts
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Dagdas novada skolas

Novada pārbaudes darbs krievu valodā kā svešvalodā 7. klasē 
(2014./2015.m.g.)



EKSĀMENS KRIEVU  VALODĀ 9. KLASEI 

2015.gada 27., 28.maijs

Skolēnu skaits –53
1., 2. uzd. – lasīšana (apg.k. -0,88)

3., 4. uzd. – klausīšanās (apg.k. -0,93)

5., 6. uzd. –valodas lietojums  (apg.k. – 0,85)

7., 8. uzd. – rakstīšana (apg.k. – 0,62)

9., 10. uzd. – runāšana (apg. k. -0,85)

% no  maksimālā punktu skaita

ANDRUPENES  psk.. – 77,9 %

ANDZELU psk.- 64,6 %

ASŪNES psk. – 82,2 %

DAGDAS vsk. – 84,1 %

EZERNIEKU vsk. – 90,0 %

ŠĶAUNES  psk. – 94,8 %

apguves līmenis – augsts vidējais apguves koeficients – 0,82



Rezultāts
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Valsts eksāmens krievu valodā kā svešvalodā 9. klasē

2014./2015. m. g..



CE

 2015. gada 19.,20.martā

 Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola 

 CE kārtoja 34+... = ... skolēni
60-69%    ... (...%)                                  

80-89%    ... (...%)

70-79%    ... (...%)                

90-100%  ... (...%)

° B1(40% - 69%) – ... skolēni (...%),

 B2 (70% -94%) - ... skolēni (...%), 

 C1 (95%-100%) - ... skolens (...%).



ATSAUKSMES UN NOVĒLĒJUMI:

Atsauksmes: 

*Radoša un noderīga sadarbība ar Dagdas novada IKSN.

Novēlējums: 

• Atjaunot tradīciju – pasākumu «Olimpiāžu kliņģeris» un aicināt vēl citu 
novada konkursu uzvarētājus.


