
Krievu valodas kā svešvalodas 

skolotāju metodiskā apvienība.

PĀRSKATS PAR DARBU
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Krievu valodas skolotājas



Krievu valodas skolotājas

 Dagdas vidusskolā- Olita Loče, Valentīna 
Gešmane, Svetlana Valtere.

 Ezernieku vidusskolā -Veneranda Lutinska, 
Stanislava Bondareva, Aina Zariņa

 Andzeļu pamatskolā -Ualentīna Kivliņa.

 Asūnes pamatskolā -Vera Grizāne.

 Šķaunes pamatskolā -Snežana Andžāne.



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. Pilnveidot darbu skolēnu lasītprasmju, 

rakstīšanas attīstībā.

3. Novada skolēnu mācību priekšmeta olimpiāžu 

rīkošana, skolēnu zinātniski pētnieciskās un projektu 

darbības veicināšana.

4. Skolēnu izglītības kvalitātes izpēte un analīze.



OLIMPIĀDE PAMATSKOLĀ

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

Olimpiādes darbs 7. klasei – “ Aizraujošā gramatika” 
+ lasīšanas uzdevumi

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

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

Dalībnieku skaits – 31 skolēns 

Komisijas locekļi – novada skolotāji.



OLIMPIĀDES REZULTĀTI

1. vieta - Dzesika Ruža (Ezernieku vsk., 7.kl.)

Aleksandra Orlova (Ezernieku vsk., 8.kl.)

Evija Utāne (Dagdas vsk., 8.kl.)

Julija Mošaka (Ezernieku vsk., 9.kl.)

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

2. vieta – Karina Kuzmenko (Dagdas vsk., 7.kl.)

Diāna Čerņavska (Dagdas vsk., 9.kl.)



OLIMPIĀDES REZULTĀTI

3.vieta - Ainārs Kraulišs (Andzeļu psk., 7.kl.)

Jevģēnijs Locs (Dagdas vsk., 7.kl.)

Aleksejs Devjatnikovs (Ezernieku vsk., 9.kl.)

Līga  Stepiņa (Asūnes psk., 9.kl.)



OLIMPIĀDE VIDUSSKOLĀ

Krievu valodas kā  svešvalodas 21.olimpiāde

 Dagdas un Krāslavas novados (2.posms)

 2016.g. 29.janvārī

 Dalībnieku skaits – 8 skolēni no Dagdas 

novada

 3.posms Rīgā 2016.g. 2.aprīlī

 Dalībnieki no Dagdas vidusskolas –

 Marina Cvetkova (11.a) + Oskars Bluks (12.a)



PASĀKUMI

Lasītāju maratons

Mērķis: 

Rosināt un aktivizēt skolēnu interesi par lasīšanu, par krievu 

literatūru.

Datums: 2015.g. 10. decembris – 2016. g. 10. marts

Norises vieta: Dagdas novada  skolas

Dalībnieki: 9.-12. kl. skoleni

Dalībnieku skaits: 5 skolēni 



konkursa saturs: 

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

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

ULICKA, ILJINS.

maratona uzvarētājas: 

* Jūlija Mošaka (Ezernieku vsk. , 9.kl.) 1. tūre -

ZELTA diploms

*Jana Krauliša (Andzeļu psk., 9. kl.) 1. tūre -

BRONZAS diploms



DIPLOMS

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

Русская народная пословица.

Ezernieku vidusskolas skolniecei

Jūlijai Mošakai
par aktīvo dalību

krievu valodas kā svešvalodas 

lasītāju maratonā (1. tūrē).

Dagdas novada  IKSN   vadītāja M.Mickeviča

Krievu valodas kā svešvalodas skolotāju MA vadītāja O.Loče

Dagda

2016






ZPD 

10. 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: 2016.g. 4. marts

Norises vieta: Daugavpils Valsts ģimnāzija

Dalībnieki: Dagdas vidusskolas skolnieces 

* Nastja Jureviča (“A.Ahmatovas dzejoļu literārā tulkojuma problēmas 

no krievu valodas latviešu valodā”),

•Darja Smoļaninova (“Vecticībniecības svētbilžu glezniecība”),

•Sintija Jermolajeva (“Koki  krievu sakāmvārdos un parunās»)



ZPD lasījumu dalībnieki



Atbalsta pasākumi:

MA semināri:
1.27.08.2015. *MA darba analīze. *Eksāmenu rezultātu analīze. *Darba 
plāns mācību gadam.

2. 19.10.2015. *Jauna informācija no MA vadītāju semināra. 
*Informācija par 15. Latgales metodiskās konferences jautājumiem.      *  
Olimpiādes darbs.

3. 04.02.2016. * Aktuāla informācija. *Eksāmeni krievu valodā 9., 12. 
klasēm. * CE norises instrukcija. *Rakstīšanas attīstīšana.

4. 27.04.2016. *Izbraukšānas seminārs Andzeļu pamatskolā - Pieredzes 
apmaiņa. 



SEMINĀRI

1. Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA 
vadītāju profesionālās kompetences 
pilnveides seminārs. VISC, ( 6 st.) 16.10.2015

Semināra programma:  

*Valodu apguve Eiropā-salīdzinošs pētijums;    

*Kompetenču pieeja mūsdienu izglītībā un valodu 

apguvē; *Bērni tiešsaitē:drošība un riski.

2.  Krievu valodas kā svešvalodas skolotāju MA 
vadītāju seminārs (19.02. 2016.)



KONFERENCES

15.Latgales krievu valodas ( kā dzimtās un 

svešvalodas) un literatūras skolotāju 

metodiskā konference

Datums:2015.g 28.oktobrī

Konferences moto:

“Radošs skolotājs = radošs skolēns”.



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 

2016.gada 25.aprīlī – 2.maijā

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

klausīšanās, rakstīšanā.

Skolēnu skaits – 71

1. uzd. –klausīšanās  (apg.k. -0,81)

2. uzd. – lasīšana (apg.k. – 0,87)

3.uzd. - valodas lietojums (apg.k. -0,73)

4. uzd. –– rakstīšana (apg.k. – 0,62)

% no maksimālā punktu skaita 

Andrupenes psk. – 73 %

Andzeļu psk. – 75  %

Asūnes psk. – 79 %

Dagdas vsk. – 76 %

Ezernieku vsk. – 75 %

Šķaunes psk. – 70  %

APGUVES LĪMENIS – optimāls Vidējais apguves koeficients – 0,76



Rezultāts
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Dagdas novada skolas

Novada pārbaudes darbs krievu valodā kā svešvalodā 7. klasē 

(2015./2016.m.g.)



EKSĀMENS KRIEVU  VALODĀ 9. KLASEI 

2016.gada 25., 26.maijs
Skolēnu skaits –

1., 2. uzd. – lasīšana (apg.k. -0,91)

3., 4. uzd. – klausīšanās (apg.k. -0,87)

5., 6. uzd. –valodas lietojums  (apg.k. – 0,92)

7., 8. uzd. – rakstīšana (apg.k. – 0,66)

9., 10. uzd. – runāšana (apg. k. -0,89)

% no  maksimālā punktu skaita

ANDRUPENES  psk.. –86,2 %

ANDZELU psk.- 84,5 %

ASŪNES psk. – 82,5 %

DAGDAS vsk. – 84,7 %

EZERNIEKU vsk. – 90,4 %

ŠĶAUNES  psk. – 81,2 %

apguves līmenis – augsts vidējais apguves koeficients – 0,85



Rezultāts
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Valsts eksāmens krievu valodā kā svešvalodā 9. klasē

2015./2016. m. g..



CE

 2016. gada 17.,18.martā

 Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola 

 CE kārtoja 17+23+ 7 = 47 skolēni
60-69%    ... (...%)                                  

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

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

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

° B1(40% - 69%) – ... skolēni (...%),

 B2 (70% -94%) - ... skolēni (...%), 

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


