Dagdas novada IKSN
angļu un vācu valodu skolotāju
MA pārskats par darbu.
2018./2019.MĀCĪBU GADS.
M A VA D Ī T Ā J A S . S M I R N O VA

Izvirzītās prioritātes metodiskajā darbā:
•Turpināt
iesaistīties VISC izstrādātā jauna mācību satura un
pieejas «Izglītība mūsdienīgai lietpratībai» apspriešanā mācību
jomu grupās un realizēšana skolas darbā.
•Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas
skolotājiem vienas klases un vienas priekšmetu jomas ietvaros.
•Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā.

•Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana
izglītības procesā.

Dalība projektos
Dagdas vidusskolā darbu starptautiskā projektā ERASMUS+ vada vācu un angļu valodas
skolotāja Marija Micķeviča.
Ezernieku vidusskolā darbu starptautiskā projektā ERASMUS+ vada angļu valodas
skolotāja Svetlana Grebneva.
Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāji L.Mačukāne, S.Smirnova un T.Žvirble tika
iesaistīti sadarbības pasākumos ar Baltkrievijas kolēģiem no Verhņedvinskas ģimnāzijas.
09.11.2018. Verhņedviskas ģimnāzijas pedagoģi apmeklēja angļu valodas atklātās stundas
Dagdas vidusskolā pie skolotājiem L.Mačukānes, T.Žvirbles un S.Smirnovas.
17.04.2019. Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāji L.Mačukāne un S.Smirnova vadīja
atklāto stundu «Nākotnes izglītība» angļu valodā 11.klasē Verhņedvinskas ģimnāzijā.

26.09. - Eiropas valodu diena
26.09.2018. Visaginā (Lietuvā) notika starptautiskā konference «Living in multicultural
community/Dzīvojot daudznacionālajā sabiedrībā». Tā bija veltīta Eiropas Valodu dienai,
un tēma bija par daudz kultūru pasauli.
Konferencē piedalījās divas komandas no Latvijas: Dagdas vidusskolas un Krāslavas valsts
ģimnāzijas skolēnu komandas, kā arī trīs komandas no Lietuvas: “Verdenes” ģimnāzijas,
Tehnoloģiju un biznesa arodvidusskolas un “Atgimimo” ģimnāzijas skolēnu komanda.
Konferences mērķis:
• apzināt multikulturālisma nozīmi katra dzīvē;
• tā labās un sliktās īpašības;
• izpētīt, kā multikulturālisms izpaužas dzimtajā pilsētā.

Dagdas novadu pārstāvēja 12.a kl. skolēnu komanda: A.Oļehnoviča, L.Stepiņa, I.Reča,
Ž.Sisojevs, V.Mamedova, S.Sadovska un A. Juhna. Skolēnu komandu gatavoja skolotāja
S.Smirnova.

Piedalīšanās starptautiskā konferencē
Lietuvā(Visaginā) 26.09.2018.

Piedalīšanās starptautiskā konferencē
Somijā, Helsinkos.
29.05.-5.06.2019. Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja Larisa Mačukāne kopā ar
diviem 8.klases skolēniem Līgu Beitāni un Raivi Kuzņecovu bija Somijā, kur notika
starptautiskā konferencē par Vides aizsardzību.

Kad bija izpildīti visi pieteikuma uzdevumi, tika saņemts oficiāls ielūgums uz pasākumu.
Viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem bija izveidot video. Skolēni sagatavoja arī plakātu
un savas valsts kultūras prezentāciju.
Viens no aizraujošākajiem notikumiem bija brauciens uz rezervātu «Koli», viņi arī apmeklēja Austrumu
Somijas slaveno universitāti, Mežniecības Pētniecisko Institūtu, piedalījās
koku stādīšanā un pat tikās ar Somijas Prezidentu. Trīs dienas viņi
pavadīja skolā, kur strādāja grupās, diskutēja un argumentēja,

risināja vides aizsardzības problēmas un salīdzināja šo situāciju
pasaules mērogā.

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde vidusskolā
30.10. 2018.Krāslavas valsts ģimnāzijā notika Dagdas un Krāslavas novadu 48.angļu valodas
olimpiādē 10.-12.klašu skolēniem.

Kopā piedalījās 26 skolēni, pa 5 skolēni no Dagdas un Ezernieku vidusskolām. Olimpiādē tika
doti pa divi uzdevumi lasīšanā, klausīšanās un valodas lietojumā. Skolēniem vajadzēja izlasīt
divas grāmatas angļu valodā: «Prāts un jūtas» Džeinas Ostinas, Šarlotes Brontes «Džeina
Eira».
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Starpnovadu vācu valodas olimpiādes
15.11.2018. Notika Krāslavas un Dagdas novadu vācu valodas olimpiāde 10.-

12.kl. skolēniem.
1.vieta –Daniels Frīdrihs, 12.a kl., Dagdas vidusskola, skolotāja M.Micķeviča.
2.vieta – Daniela Čapkeviča, 12.a kl., Dagdas vidusskola, skolotāja M.Micķeviča
25.02.2019. Krāslavas un Dagdas novada apvienības organizēja vācu valodas
olimpiādi 8.kl.skolēniem.
3.vieta – Raivis Kuzņecovs, 8.b kl., Dagdas vidusskola, skolotāja V. Augustova.
Paldies vācu valodas skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm!

Pasākumi angļu valodā skolēniem
30.11.2018. Dagdas vidusskolā astoņpadsmit 10.-12.kl.skolēni piedalījās starptautiskā angļu valodas
konkursā «Best in English» tiešsaistē. Organizatori ir Čehijas kompetences attīstības institūts
sadarbībā ar Čehijas studentu aģentūru. Dalību konkursā organizēja S.Smirnova.
Pasākuma mērķis – motivēt skolēnus paplašināt viņu zināšanas angļu valodā un dot studentiem iespēju
salīdzināt savas valodas kompetences ar citiem izglītības iestāžu studentiem valstī, Eiropā, pasaulē.
30.01.2019. Angļu valodas konkurss 4.-5.klašu skolēniem «Runājošā Bite -2019». Piedalījās 15 skolēni
no Dagdas novada skolām. Vērtēja konkursu angļu valodas skolotāji: L.Mačukāne, J.Igaunis, T.Žvirble,
S.Grebņeva. Konkursu gatavoja un vadīja MA vadītāja S.Smirnova.
Pateicos kolēģiem par darbu un skolēnu sagatavošanu konkursam!
1.vieta - Kirils Drozds, 4.kl. skolēns, Ezernieku vidusskola, skolotājs J.Igaunis.
2.vieta - Aināram Aleksānam, 4.kl. skolēns, Dagdas vidusskola, skolotāja T.Žvirble.
3.vieta - Sanita Sinicina, 4.kl. skolniece, Andzeļu pamatskola, skolotāja U.Kivliņa.

Dagdas novada olimpiāde pamatskolas posmā.
29.03. 2019. Novada angļu valodas olimpiādē 7.-8. kl. skolēniem piedalījās 14
skolēni no Dagdas novada vidusskolām un pamatskolām.
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Atzinība Larisa Mačukāne

Piedalīšanās Latgales reģiona atklātās olimpiādēs
2019.gada 26.aprīlī notika Latgales reģiona 6.atklātā angļu valodas
olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem Rēzeknes 1.ģimnāzijā. Dagdas novadu
pārstāvēja pieci 9.klašu skolēni no Dagdas, Ezernieku vidusskolām un
Andrupenes, Andzeļu pamatskolām.
2.vieta - V. Streļčs 8.kl. skolēns, Andrupenes pamatskola, skolotāja T.Žvirble
3.vieta - Raimonds Belkovskis 9.a kl. skolēns, Dagdas vidusskola, skolotāja
Tatjana Žvirble.
Pateicos angļu valodas skolotājai T.Žvirblei un U.Kivliņai par skolēnu
sagatavošanu un dalību Latgales reģionā atklātajā olimpiādē.

Latgales reģiona vācu valodas olimpiāde
08.02.2019. Notika vācu valodas olimpiāde 10.-12.kl.skolēniem
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, Rēzeknē.
1.vieta- Daniels Frīdrihs, 12.a kl. skolnieks, Dagdas vidusskola.

2.vieta- Lauris Vandišs, 10.a kl. skolnieks, Dagdas vidusskola.
Atzinība- Katrīna Maceviča,10.b kl. skolniece, Dagdas vidusskola.

Paldies vācu valodas skolotājai Marijai Micķevičai par skolēnu
sagatavošanu olimpiādei.

Valsts eksāmens angļu valodā 9.klasē
2019.gada 29.maijā.
Valsts eksāmenu angļu valodā 9.klasē Dagdas novadā kārtoja 3 skolēni no Dagdas
vidusskolas. Apguves koeficients ir 79 %.
Secinājumi:
Eksāmena darba rezultāti parāda, ka skolēnu komunikatīvās prasmes ir ļoti labā līmenī.
Skolēni prot iesaistīties sarunā par sev tuvām un ar reālo dzīvi saistītām tēmām, prot
skaidri un detalizēti sniegt informāciju rakstiski un mutiski, prot izskaidrot un pamatot
savu viedokli angļu valodā.
vājš
viduvējs

Valodas lietojuma apguves koeficients ir- 53% (viszemākais).
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Grūtības skolēniem sagādā tukšo vietu aizpildīšanas uzdevums,
jo vieglāk ir izvēlēties no jau dotiem atbilžu variantiem, nevis

rakstīt vārdu no galvas.

optimāls
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augsts
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Pieredzes apmaiņas pasākumi
27.09.2018. Dalība pedagoģisko darbinieku konferencē «Lietpratība pamatizglītībā» Rīgā.
09.10. 2018.Mācību jomu koordinatoru seminārs Rīgā.
11.10.2018. Seminārs MA vadītajiem un skolas administrācijai «Mācību stundas
efektivitāte un saturs skolēnu lietpratības pilnveides kontekstā» Viļānos. Organizators
M.Micķeviča.
28.11.2018. Dagdas novada angļu valodas skolotāju MA seminārs «Skolēnu radošo darbu
vērtēšana valsts eksāmenos angļu valodā».
27.02.2019. Dagdas novada MA pieredzes apmaiņas seminārs «Angļu valodas mācību
metodikas pamatprincipi, balstoties uz kompetenču pieeju mācību procesā.»
13./14.04., 3.-6.06. 2019. Angļu valodas skolotāju MA vadītāja piedalījās CE angļu valodā
12.kl. vērtēšanā Rīgā.

Atbalsta pasākumi
27.08.2018. Dagdas novadā notika angļu un vācu valodu skolotāju MA informatīvais
seminārs «Aktualitātes 2018./2019.mācību gadā.» Tika sniegta informācija par
prioritātēm mācīšanas procesā, tika izstrādāts Dagdas novada angļu valodas skolotāju
MA darba plāns.
2018./2019. māc. g. MA vadītāja apmeklēja divus VISC informatīvus seminārus Rīgā,
informēja novada angļu valodas skolotājus par jaunumiem Valodu jomā projekta «Skola
2030» ietvaros par jauniem standartiem vispārēja vidējā izglītībā semināros, semināra
materiāli tika sūtīti skolotājiem arī pa e pastu. Tika organizēti trīs MA semināri novada
skolu angļu valodas skolotājiem.
23.10. 2018. Dagdas novada angļu valodas skolotāji apmeklēja ikgadējo Latgales
reģiona konferenci Daugavpilī.
15.03.2019. Ludzā notika 4.starptautiskā un 9.starpnovadu pedagoģiskās pieredzes
konferencē. Piedalījās IKSN vadītāja M.Micķeviča un angļu valodas skolotāja no Dagdas
vidusskolas L.Mačukāne.

Atsauksmes un novēlējumi
 Pamatojoties uz novadu skolu skaitu mazināšanu, apvienot skolotājus
pa mācību jomām. Tā angļu valodas skolotāju MA ieteiktu apvienot ar
citu valodu skolotājiem un izveidot «Valodu jomas skolotāju MA».
Pateicamies Dagdas novada IKSN darbiniekiem par sadarbību un
iespēju skolotājiem dalīties pieredzē semināros un citu novadu
skolotāju metodiskā darbā.
Vērtējot atklātās stundas skolotājiem, kuri pretendē uz pakāpi, aicināt
arī atbilstoša priekšmeta metodiķi vai pedagogu-ekspertu.

