Daugavpils pilsētas Angļu valodas un CLIL skolotāju MA darba analīze
par 2017./2018.mācību gadu
1. Atbalsta pasākumi pedagogiem
2017./2018.mācību gada atbalsta pasākumi pedagogiem tika vērsti uz pedagoga metodisko un sociālo kompetenču attīstību, ľemot vērā
projekta „Skola2030” jaunu pieeju izglītības sistēmā. Visiem pilsētas angļu valodas un CLIL skolotājiem bija iespēja iesaistīties daţādu veidu
semināros, darbnīcās, atklātajās stundās un ārpusklases pasākumos, konferencēs, kā arī piedalīties tālākizglītības kursos. MA organizēja daţādu veidu
metodiskos pasākumus, kuri deva iespēju katram skolotājam gūt informāciju par jaunumiem projektā „Skola2030”, idejām, inovācijām, kā arī dalīties
pieredzē. Visi šie pasākumi palīdz skolotājiem praktiskajā darbā, mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanā un veicināšanā kompetenču pieejas
ieviešanā.
Skolotāju skaits, kas
Pasākuma/priekšmeta nosaukums
Kas organizē
Plānotais/Sasniegtais rezultāts
piedalās/vai
auditorija, kam
pasākums paredzēts

Pedagogu
tālākizglītība

LAVSA metodiskā konference „LATE-25” –
angļu valodas skolotāju profesionālās
kompetences pilnveides programma –14 st.,
17.-18.08.2017.
Britu padomes profesionālās kompetences
pilnveides e-kursi angļu valodas skolotājiem
tiešsaistē „Teaching for success” – 36 st.
programma, 01.10.2017.-28.02.2018.
17.Ikgadējā Latgales angļu valodas skolotāju
metodiskā konference „English Language
Teaching: Challenges and Strategies for
Success” (“Angļu valodas mācīšana:
izaicinājumi un stratēģijas panākumu
gūšanai”) – 8 st., 24.10.2017.

I.Ustinova
sadarbībā ar
LAVSA

5 angļu
valodas
skolotāji

I.Ustinova
sadarbībā ar Britu
padomi

6 angļu
valodas
skolotāji

I.Ustinova
sadarbībā ar Britu
padomi, ASV
vēstniecību,
LAVSA un
N.Kaļiľinu
(Daugavpils
Centra
vidusskolas MK
vadītāju)

152 angļu
valodas un
CLIL
skolotāji

Pedagogu tālākizglītībā īpaša uzmanība tika
pievērsta sadarbības prasmju attīstībai, kompetenču
pieejas apgūšanai, pedagogiem nepieciešamām
zināšanām, prasmēm un iemaľām, inovatīvu
metoţu apguvei, lai veiksmīgi organizētu mācību
procesu skolā.
Kursu, semināru un konferenču laikā apgūtās
tēmas:
 angļu valodas apguve sākumskolā;
 rakstītprasmes apguve un pilnveide
svešvalodas apguvē;
 kompetenču pieejas metoţu pielietojums
lasītprasmes pilnveidei;
 autentiskuma loma valodas apguvē;
 ieteikumi gatavojoties eksāmeniem
 caurviju prasmes kompetenču pieejas
īstenošanai;

Oksfordas Universitātes izdevniecības
profesionālās kompetences pilnveides kursi
angļu valodas un CLIL skolotājiem „Kritiskā
domāšana, sadarbība un CLIL” (12 st.), 27.28.12.2017.

Izdevniecības “Express Publishing
“metodiskais seminārs un darbnīcas „Express
Days’18” kopā ar Lielbritānijas konsultantu
Aleksu Roditi (Alex Roditis) – 4 st.,
19.02.2018..
Angļu valodas skolotāju profesionālās
pilnveides kursi „A Competence Based
Approach to Teaching and Learning English”,
kursus vadīja Robs Dīns (Rob Dean) un Iveta
Vītola, 12 st., 15.-16.03.2018.
Britu padomes profesionālās kompetences
pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem
„Temporary Forever” („Pagaidu mūţam”).
Kursus vadīja Endrū Makkenzijs
(AndrewMckenzie) skolotāju treneris no
Lielbritānijas, 24 st., 11.-13.06.2018.
VISC projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” kursi angļu valodas skolotājiem
„Valodu portfeļa izmantošana mācību
procesā” – 12 st., 06.-07.04.2018., 04.05.06.2018.

I.Ustinova
sadarbībā ar Daci
Miški (OUP
izdevniecība,
Latvija,
konsultante) un
I.Roţko
(Daugavpils
3.vidusskolas MK
vadītāju)
I.Ustinova
sadarbībā ar
izdevniecību
“Express
Publishing”
I.Ustinova
sadarbībā ar
izdevniecību
„Pearson”

23 angļu
valodas
skolotāji

I.Ustinova
sadarbībā ar Britu
padomi un
Daugavpils
Vienības
pamatskolu
I.Ustinova
sadarbībā ar
R.Kursīti
(projekts
„Skola2030”) un
J.Raiľa
Daugavpils
6.vidusskolu

30 angļu
valodas
skolotāji

29 angļu
valodas
skolotāji

56 angļu
valodas
skolotāji

21 angļu
valodas
skolotājs




starpdisciplinārs mācību process;
kompetenču pieejas iespējas izglītības
kvalitātes veicināšanai;
 darbs ar skolēniem, kuriem ir grūtības
mācībās;
 lasīšanas un runāšanas interaktīvie
uzdevumi pusaudţu motivēšanai angļu
valodas stundās, rakstīšanas iemaľu attīstība
pamatskolā un vidusskolā;
 kultūras aspekti un sociokultūras
kompetences attīstība angļu valodas stundās;
 pētījumu nozīmīgums un projektu darba
metodika pamatskolā;
 izruna un saprotamība, izrunas apguves
mācīšanas paľēmieni;
 IKT izmantošana angļu valodas stundās;
 rakstīšanas un runāšanas prasmes attīstība,
izmantojot daţādas metodikas;
 domāšana, problēmu risināšana, kreativitāte,
atbildība, paškontrole, sadarbība;
 CLIL programmas iespējās skolā.
1.Konferences aktivizēja skolotāju radošo darbību,
popularizēja inovācijas skolotāju darbā, skolotāju
pieredzi un labo praksi. Tika piedāvāta iespēja
iepazīties ar starptautiskā līmeľa metodisko
pieredzi angļu valodas mācīšanā, kā skolēniem ar
daţādām mācīšanās prasmēm dot iespēju apgūt
svešvalodu dzīvei (kompetenču pieeja).
2.Piedāvāja digitālo mediju iespējas skolēnu
radošuma un patstāvīgās mācīšanās prasmju
attīstīšanai, praktisko nodarbību, kur skolotāji paši
izmēģina iespējas darboties digitāli.
3.Īpaša uzmanība tika pievērsta angļu valodas
stundām sākumskolā, svarīgiem metodiskiem

Izglītojošie
semināri

Informatīvais seminārs un konsultācijas
vidusskolēniem, angļu valodas skolotājiem un
visiem interesentiem “Your future starts today
with IELTS and Cambridge exams
and UCAS placement services! All what you
need you know if you plan to study abroad:
entry requirements, fees, application
deadlines and how to choose the best
university for you!”, 19.09.2017.
Informatīvais seminārs un konsultācijas
vidusskolēniem, angļu valodas skolotājiem un
visiem interesentiem par ASV apmaiľas
programmas FLEX iespējām, 22.09.2017.
Angļu valodas skolotāju un skolēnu
informatīvais seminārs “Education USA”
(Izglītības iespējas ASV) un konsultācijas,
30.11.2017.
Angļu valodas skolotāju seminārs par
eksāmena rakstīšanas uzdevumu vērtēšanas
kritērijiem. Lektore: Daugavpils Krievu
vidusskolas-liceja angļu valodas skolotāja
I.Bučinska, 03.10.2017.
Atbalsta seminārs CLIL skolotājiem „CLIL
loma mūsdienīgā kontekstā”, lektore –
I.Ustinova, 10.10.2 017.
Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem
„Vērtējums, kā mācīšanas procesa daļa”,
25.01.2018.

I.Ustinova
sadarbībā ar
Baltic Council for
International
Education, Rīga
un A.Jeremenko
(Daugavpils
3.vidusskola, MK
vadītāja)
I.Ustinova
sadarbībā ar ASV
informācijas
centru
(Daugavpils)
I.Ustinova
sadarbībā ar ASV
informācijas
centru
I. Ustinova

paľēmieniem, lai motivētu bērnus mācīties
svešvalodu, kā arī saturīgai CLIL stundai, IKT
izmantošanai angļu valoda stundās, digitāliem
materiāliem un grāmatām
15
Tika aktualizētas skolēniem pilnveidojamās
vidusskolas
prasmes un iemaľas, lai palīdzētu viľiem iestāties
angļu valodas ārzemju universitātēs. Liela nozīme ir starpkultūru
skolotāji
dialoga veidošanai

10 angļu
valodas
skolotāji
7 angļu
valodas
skolotāji
19 angļu
valodas
skolotāji

I.Ustinova

CLIL
skolotāji

S.Mickeviča
sadarbībā ar
I.Ustinovu

11 angļu
valodas
skolotāji

Semināra mērķis bija iepazīstināt pilsētas angļu
valodas skolotājus ar angļu valodas eksāmena
rakstīšanas uzdevumu vērtēšanas kritērijiem,
padziļināt skolotāju kompetenci šajā nozarē, lai
skolēnus veiksmīgi sagatavotu centralizētajam
eksāmenam
Semināra mērķis bija iepazīstināt pilsētas CLIL un
angļu valodas skolotājus ar starptautiskā līmeľa
metodisko pieredzi CLIL mācīšanā
Īpaša uzmanība tika pievērsta sadarbības prasmju
attīstībai, kompetenču pieejas apgūšanai,
pedagogiem nepieciešamajām zināšanām, prasmēm

Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem
„Radoša rakstīšana. Savstarpēja atgriezeniskā
saite”, 21.11.2017.
Atbalsta seminārs angļu valodas skolotājiem
„Lasīšana ar izpratni”, 05.02.1018
Atbalsta seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem „Motivētā mācīšana”,
09.04.2018.
Atbalsta seminārs krievu (dzimtās un
svešvalodas) un franču valodas skolotājiem
„Motivētā mācīšana”, 24.01.2018.

Atbalsta seminārs sākumskolas skolotājiem
„Caurviju prasmes. Kas? Kāpēc? Kā”

Pieredzes
apmaiņa/
ieguve

Apaļais galds/diskusija „Atbalsts skolotājiem
darbā ar daţādām mācību grāmatām
vidusskolā”, 06.12.2017.

Apaļais galds un diskusija „Atbalsts
skolotājiem darbā ar daţādām mācību
grāmatām sākumskolā un pamatskolā”,
16.01.2018.

I.Bohāne
sadarbībā ar
I.Ustinovu
M.Ţilinska
sadarbībā ar
I.Ustinovu
I.Ustinova
sadarbībā ar
I.Bohāni
I.Ustinova
sadarbībā ar
M.Ţilinsku

DPIP metodiķes
I.Ustinova,
I.Bohāne,
M.Ţilinska,
J.Azareviča,
S.Gabrāne,
I.Lukaševiča
I.Ustinova
sadarbībā ar
R.Murāni
(Daugavpils
Valsts ģimnāzijas
MK vadītāja)
I.Ustinova
sadarbībā ar
Ţ.Olehnoviču
(Daugavpils
Vienības

10 angļu
valodas
skolotāji
17 angļu
valodas
skolotāji
12 latviešu
valodas
skoltāji
11 krievu
(dzimtās un
svešvalodas)
un franču
valodas
skolotāji
56
sākumskolas
skolotāji

22 angļu
valodas
skolotāji

34 angļu
valodas
skolotāji

un iemaľām, inovatīvu metoţu apguvei, lai
veiksmīgi organizētu mācību procesu skolā

Dalīties pieredzē par mācību grāmatu pielietošanu
vispārizglītojošās skolās, lai uzzinātu par labāko
praksi pilsētas skolās

CLIL skolotāju pieredzes apmaiľas darbnīca
„Mēs darām tā”, 20.02.2018.

Cita
metodiskā
palīdzība
skolotājiem

Baltijā lielākā specializētā ārzemju izglītības
izstāde un semināri. „Starptautiskās izglītības
dienas” (14.10.2017., Rīgā)

Standartizācijas sanāksme angļu valodas
12.klasei centralizētā eksāmena
novērotājiem, intervētājiem un vērtētājiem,
26.02.2018.
Angļu valodas un CLIL skolotāju MK
vadītāju sanāksmes un metodiskās
konsultācijas par aktualitātēm darbā
Angļu valodas diagnosticējošā darba 11.klašu
skolēniem izveidošana

pamatskolas MK
vadītāja)
I.Ustinova

34 CLIL
skolotāji

Mērķis: veicināt izpratni un dalīties pieredzē par
CLIL apmācību/apgūšanu Daugavpils pilsētas
skolās. Uzstājās visas skola, kurās 2017./2018.
mācību gadā ir CLIL stundas
Skolotāji iepazinās ar ārzemju izglītības iestāţu
iespējam un prasībām

I.Ustinova
sadarbībā ar
Baltic Council for
International
Education,
Latvijā
I.Ustinova

5 angļu
valodas
skolotāji

78 angļu
valodas
skolotāji

Skolotāji iepazinās ar angļu valodas centralizētā
eksāmena gaitu, laikiem, aktualitātēm un normām,
apsprieda mutvārdu daļas vērtēšanas kritērijus

I.Ustinova

Angļu
valodas
skolotāju MK
vadītāji un
skolotāji
13
Daugavpils
vidusskolas
un 3
profesionālās
izglītības
iestādes

Skolotāji iepazinās ar aktualitātēm darbā un saľēma
nepieciešamo metodisko palīdzību

I.Ustinova

Lai apzinātu skolēnu angļu valodas zināšanu stiprās
un vājās puses, tika izveidots diagnosticējošs darbs
11.klašu skolēniem

2. Darbs ar skolēniem
2017./2018.mācību gadā daţādi pasākumi veicināja izglītojamo individuālo vajadzību nodrošināšanu un respektēšanu, izglītojamo emocionālo
audzināšanu un vērtībizglītību, interesi par savu valsti un par angliski runājošajām valstīm. Visi konkursi bija ļoti aktuāli, labi pārdomāti un interesanti.
Bija ļoti daudz balvu un dāvanu, kas bērniem ļoti patika, kas arī motivē skolēnus ar prieku piedalīties pasākumos. Skolotāji ieguldīja lielu darbu,
rosinot un gatavojot skolēnus daţādiem konkursiem un olimpiādēm, motivējot uzlabot ikdienas sasniegumus, popularizējot angļu valodas izmantošanu

ikdienas dzīvē, kas ir ļoti svarīgi projekta „Skola2030” kontekstā. Mācību gada laikā notika piecas pilsētas olimpiādes (6., 8., 9., 10. un 11.-12.klašu
skolēniem), divas Latgales novada olimpiādes (11.-12.klašu un 8.-9.klašu skolēniem) un viena valsts olimpiāde (10.-12.klašu skolēniem). Skolotāji un
skolēni augstu novērtēja olimpiāţu organizācijas procesu un uzdevumu līmeni. Piedalīšanās olimpiādēs deva skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt
savas zināšanas, prasmes un iemaľas angļu valodā, celt pašvērtējumu un prestiţu. 8.-9.klašu skolēni ieguva 16 godalgotas vietas, 11.-12.klašu skolēni –
12 godalgotas vietas.
Skolēnu skaits, kas piedalās/vai
Pasākuma/priekšmeta nosaukums
Kas organizē
Plānotais/Sasniegtais rezultāts
auditorija, kam pasākums
paredzēts

1. Izglītojošas/
Izzinošas
aktivitātes
skolēniem
(konkursi u.c.
pasākumi)

Skolēnu angļu valodas
pareizrakstības spēle „Spelling Bee”
(rakstīšanas un publiskās runas
kompetences attīstība), 19.10.2017.

N.Oševerova (LCB
ASV informācijas
centrs, vadītāja)
sadarbībā ar
A.Jeremenko un
I.Ustinovu

Mērķauditorija: 9.12.klašu skolēni un
angļu valodas
skolotāji. Konkursā
piedalījās 28 skolēni

Atklātais pasākums vidusskolēniem
„American Day”, 02.11.2017.

Daugavpils Centra
vidusskolas angļu
valodas skolotāji
sadarbībā ar LCB
ASV Informācijas
centra vadītāju
N.Oševerovu, ASV
Vēstniecību Rīgā,
DPIP metodiķi
I.Ustinovu un biedrību
“Lingva-D”
Daugavpils
9.vidusskolas angļu
valodas skolotāju MK
sadarbībā ar DPIP
metodiķi I.Ustinovu

Mērķauditorija: 10.11.klašu skolēni.
Konkursā piedalījās
8 komandas no
pilsētas skolām

Konkursa mērķi un uzdevumi:
 attīstīt
skolēnu
angļu
valodas
pareizrakstības iemaľas;
 attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes;
 atklāt skolēnu radošās spējas, sasaistīt tās ar
apgūtajām zināšanām angļu valodā.
Konkursa laikā tika novērtētas skolēnu angļu
valodas pareizrakstības iemaľas
Konkursa mērķis bija rosināt un aktivizēt
interesi par angļu valodu, ASV kultūru
daudzveidību, vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī
attīstīt skolēnu radošo prasmi, vārdu pareizu
izrunu un paplašināt aktīvo vārdu krājumu

Konkursā piedalījās
7.klašu skolēni no
Daugavpils
10.vidusskolas,
Krievu vidusskolasliceja, Centra
vidusskolas
Konkursā piedalījās

Konkursa mērķis bija rosināt skolēnu interesi
par angļu valodu un kultūru, atklāt savas
radošās spējas, saistīt tās ar apgūtajām
zināšanām, popularizēt tehnoloģiju
izmantošanas iespējas angļu valodas apguvē,
padziļināt zināšanas par Lielbritānijas
galvaspilsētu Londonu
Konkursa mērķis bija veicināt sākumskolas

2018.gada Daugavpils pilsētas
atklātais angļu valodas konkurss
7.klašu skolēniem ''Touring in
London", 20.03.2018.

Pilsētas dzejas un prozas

J.Pilsudska

deklamēšanas konkurss 1.-4.klašu
skolēniem “JINGLE BELLS 2017 –
My Favourite Book Character” angļu
valodā
Radošo darbu konkurss skolēniem
„American Winter Adventures”
(„Amerikāľu ziemas piedzīvojumi”),
01.-22.12.2017.

Daugavpils valsts poļu 22 1.-4.klašu skolēni
ģimnāzijas angļu
valodas skolotājas
A.Beļska, A.Volodko,
Ľ.Šukste sadarbībā ar
I.Ustinovu
I.Ustinova sadarbībā
5.-8. un 10.-11.klašu
ar ASV informācijas
Daugavpils skolēni
centru un ASV
vēstniecību

skolēnu interesi par angļu valodu; piedāvāt
sākumskolas skolēniem iespēju apliecināt savas
runas prasmes angļu valodā. Konkursā tika
nevērtētas skolēnu publiskās uzstāšanās
iemaľas un runas prasmes angļu valodā
Konkursa mērķi un uzdevumi:
 rosināt un aktivizēt interesi par angļu
valodu un ASV;
 rosināt skolēnu radošās spējas;
 attīstīt patstāvīgās izziľas prasmes un
prasmi zināšanas izmantot praksē.
Skolēni varēja gatavot darbus kopā ar
vecākiem. Ģimeľu sadarbība ir ļoti svarīga
skolēnu attīstībai. Skolēni tika iepazīstināti ar
Amerikas kultūru un tradīcijām, padziļināja
savas zināšanas angļu valodā. Konkursa laikā
skolēni bija motivēti strādāt komandā,
sadarbīboties ar klasesbiedriem
Piedaloties konkursā, skolēniem ir iespēja
izteikt savas domas un viedokli, kā arī aizstāvēt
to, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu dzīvē skolēnu
pašizglītībai un pašattīstības motivēšanai

Latgales (23.02.2018.) un valsts
(06.04.2018.) publiskās runas
konkursi angļu valodā "The best way
to predict the future is to invent it"
(“Labākais ceļš, kā paredzēt nākotni,
ir izgudrot to”)
Angļu valodas diagnosticējošā darba
11.klašu skolēniem izveidošana

I.Ustinova sadarbībā
ar ESU, Latvija

10.-12.klašu skolēni

I.Ustinova

13 Daugavpils
vidusskolas un 3
profesionālās
izglītības iestādes

Skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas
zināšanas un sagatavotību eksāmenam

Amerikāľu rakstniekam
D.D.Selindţeram veltīts literārais
konkurss „Great American Authors.
J.D.Salinger” 10.-12.klašu skolēniem
angļu valodā, 10.05.2018.

Latgales Centrālās
bibliotēkas ASV
Informācijas centrs,
(N.Oševerova), DPIP
(I.Ustinova) un

Mērķauditorija: 10.12.klašu skolēni.
Pasākumā piedalījās
45 skolēni no 10
Daugavpils un 1

Tā mērķis ir rosināt skolēnu vēlmi un interesi
lasīt oriģinālliteratūru angļu valodā, attīstīt
kritiskās lasīšanas prasmes, kā arī atklāt
skolēnu radošās spējas un sasaistīt tās ar
apgūtajām zināšanām angļu valodā. Katram

CLIL interaktīvā spēle angļu valodā
7.–8.klašu skolēniem, 28.05.2018.

Latgales reģiona debašu turnīrs
(latviešu un angļu valodā 30.11. un
09.11.2017., 19.04. un 04.04.2018.

2. Izglītojošie
semināri un
metodiskās
darbnīcas
skolēniem

Informatīvais seminārs un
konsultācijas vidusskolēniem, angļu
valodas skolotājiem un visiem
interesentiem “Your future starts
today with IELTS and Cambridge
exams and UCAS placement
services! All what you need you
know if you plan to study abroad:
entry requirements, fees, application
deadlines and how to choose the best
university for you!”, 19.09.2017.

biedrība “Lingva-D”

Krāslavas skolas

J.Pilsudska
Daugavpils valsts poļu
ģimnāzijas angļu
valodas un eksakto
priekšmetu skolotāji
A.Volodko, A.Beļska,
Ľ.Šukste, J.Teļpuka
sadarbībā ar
I.Ustinovu un
J.Azareviču
Daugavpils Valsts
ģimnāzija (R.Murāne)
sadarbībā ar DPIP

Konkursā piedalījās
60 7.-8.klašu skolēni
no 8 pilsētas skolām
un 5 starptautiskās
komandas

I.Ustinova sadarbībā
ar Baltic Council for
International
Education, Rīga un
A.Jeremenko
(Daugavpils
3.vidusskola, MK
vadītāja)

55 skolēni

Latgales reģiona 7.12.klašu skolēni

bija iespēja izteikties arī par grāmatas
filozofiskajām idejām
Konkurss tika organizēts, lai paaugstinātu
skolēnu interesi par mācībām un veicinātu
angļu valodas praktisko lietojumu kā
informācijas iegūšanas un apstrādes līdzekli,
izmantojot daţādu eksakto mācību priekšmetu
saturu

Veicināt jauniešu pilsoniskās apziľas
veidošanos, attīstīt skolēnu saziľas un
saskarsmes prasmes, prasmi loģiski domāt,
veidot runas struktūru un pamatot savu
viedokli, kritisko domāšanu, prasmi strādāt ar
daudziem avotiem, atlasīt, sintezēt lielu
informācijas apjomu, audzināt cieľu un
iecietību pret daţādiem uzskatiem, idejām,
reliģiju un tautību, veicināt interesi par
sabiedrības problēmjautājumiem un risinājumu
meklēšanu
Tika aktualizētas skolēniem pilnveidojamās
prasmes un iemaľas, lai palīdzētu viľiem
iestāties ārzemju universitātēs. Liela nozīme ir
starpkultūru dialoga veidošanai

Informatīvais seminārs un
I.Ustinova sadarbībā
38 skolēni
konsultācijas vidusskolēniem, angļu ar ASV informācijas
valodas skolotājiem un visiem
centru (Daugavpils)
interesentiem par ASV apmaiľas
programmas FLEX iespējam,
22.09.2017.
Angļu valodas skolotāju un skolēnu
I.Ustinova sadarbībā
15 skolēni
informatīvais seminārs “Education
ar ASV informācijas
USA” (Izglītības iespējas ASV) un
centru
konsultācijas, 30.11.2017.
Baltijā lielākā specializētā ārzemju
I.Ustinova sadarbībā
27 skolēni
izglītības izstāde un semināri.
ar Baltic Council for
„Starptautiskās izglītības dienas”,
International
(14.10.2017., Rīgā)
Education, Latvijā
Olimpiādes, konkursi un pasākumi sadarbībā ar pilsētas skolām tika organizēti metodiski pareizi un saskaľā ar apstiprināto kārtību.
Piedalīšanās pasākumos bija brīvprātīga, kas deva iespēju katram izvēlēties aktivitātes atkarībā no skolēnu un skolotāju vēlmēm un interesēm.
Jāpiebilst, ka gan skolēni, gan skolotāji izrādīja vēlmi turpināt šo praksi nākamajā mācību gadā. Piedalīšanās visos pasākumos deva iespēju veicināt
produktīvu un radošu mācīšanos, veidot draudzīgu mācību vidi pilsētā un attīstīt skolēnu sociālās un komunikatīvās kompetences. Katram skolēnam
tika nodrošināta iespēja piedalīties atklātos pasākumos pilsētā; tas paaugstina viľu atbildību par saviem mācību sasniegumiem un motivē skolēnu
pašizglītību un pašattīstību.
3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām
Galvenie angļu valodas skolotāju sadarbības partneri ir VISC, projekta „Skola2030” komanda, Latvijas angļu valodas skolotāju asociācijas
(LAVSA), Britu padome, Lielbritānijas vēstniecība, ASV informācijas centrs, ASV vēstniecība, „Baltic Council for International Education”,
Daugavpils Universitāte (DU) un izdevniecības: “Oxford University Press”, „Pearson” and „Express Publishing”. Pateicoties Britu padomei,
Lielbritānijas vēstniecībai, ASV informācijas centram un ASV vēstniecībai, tika organizēti daţādi skolēnu un skolotāju konkursi un pasākumi. Ļoti
daudzi konkursi gan skolotājiem, gan skolēniem tika piedāvāti e-vidē. Katra skola varēja piedalīties šajos konkursos brīvprātīgi. Pateicoties VISC,
LAVSA, Britu padomei un izdevniecībām, pilsēta notika metodiskā konference, tālākizglītības kursi, darbnīcas un semināri ar Latvijas un starptautisko
vieslektoru piedalīšanos. Šī sadarbība paplašina redzesloku un iespēju apgūt jaunas zināšanas un metodes angļu valodas pasniegšanā. Sadarbības laikā
tika realizētas visas piecas metodiskā darba prioritātes.
4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklases, mācību līdzekļu izveide
Jāsecina, ka dalība projektos un darba grupās ir fragmentāra un individuāla, sevišķi saistībā ar skolotāju tālākizglītošanos ES. Starptautiskos
tālākizglītības kursus Erasmus+ programmās apmeklēja ļoti daudzi skolotāji: Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs,

Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils
Saskaľas pamatskola, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija. Skolotājiem tika piedāvātas konsultācijas par CLIL stundu organizēšanu, kā arī
katram skolotājam tika dota iespēja dalīties pieredzē un publicēt izstrādātos materiālus DPIP mājaslapā. Gan Daugavpils skolotāji, gan skolēni
piedalījās vairākos ASV vēstniecības projektos, t.sk. „FLEX”, „BAFF”, „TEA” utt. DPIP izglītības metodiķi sadarbojās un dalījās ar savu pieredzi
daţādās MA darbnīcās. Šajā jomā realizētas visas piecas metodiskā darba prioritātes.
5. Secinājumi un nākamā mācību gada aktualitātes
2017./2018.mācību gadā MA ir izpildījusi darba plānu, augstā līmenī realizējot izvirzītās prioritātes. Pēdējā MA sēdē angļu valodas skolotāju
MA darbs 2017./2018.mācību gadā ir novērtēts ar „ļoti labi”. Šis mācību gads bija ļoti raţīgs, radošs un pilns ar daţādiem pasākumiem. Skolotāji aktīvi
iesaistījās MA darbā, apmeklējot tematiskos seminārus, kursus, piedaloties olimpiāţu vērtēšanā un konkursu realizēšanā. Ľemot vērā kompetenču
pieejas ieviešanu izglītības sistēmā, šajā mācību gadā bija ļoti labi organizēta pedagogu tālākizglītība pilsētas mērogā un pieredzes apmaiľas darbs
starp kolēģiem. Šogad bija optimāls pasākumu skaits, kas nenoslogoja darbu un darba ritmu.
Labi izdevās darbs ar talantīgajiem skolēniem, veiksmīgi bija organizēti konkursi, olimpiādes un citi pilsētas pasākumi. Skolēniem bija iespēja
piedalīties valsts un pilsētas angļu valodas olimpiādēs, konkursos, kuros skolēni attīstīja savas radošās spējas un sadarbības prasmes, aktivizēja interesi
par angļu valodu. Par veiksmēm liecina olimpiādēs un konkursos iegūtās vietas, aktivitāte brīvprātīgajos konkursos un pasākumos. Šogad liela
uzmanība tika pievērsta skolēnu sagatavošanai 12.klases centralizētajam eksāmenam. Skolēni optimālā līmenī nokārtoja 9.klases eksāmenu angļu
valodā: VAK pilsētā ir 0,61 un vidēja balle ir 6,1.
Pēdējā MA sēdē MK vadītāji
1. secināja, ka
 MA darbs ir augstā līmenī,
 MA darbs ir profesionāli un kvalitatīvi organizēts,
 MA ir ļoti labvēlīga atmosfēra,
 MA vadītāja darbs un savlaicīgā informācija par aktualitātēm ir atbalstoši,
 visas problēmas un jautājumi ir ātri atrisināmi,
 notikušos pasākumus un konkusus novērtēt pozitīvi
2. izteica vēlmi nākamajā mācību gadā pievērst vairāk uzmanības kompetenču pieejas ieviešanai mācīšanas procesā, mācīšanai un motivācijas
veicināšanai, individuālās pieejas sekmēšanai katram skolēnam un bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā, pilnveidot pedagogu
prasmi reflektēt par savu darbu, saskatīt savas darbības pilnveidojamās jomas un veidot produktīvu mācību procesu, izmantojot individualizētu
mācīšanos, kurā skolēni vēl labāk apgūs mūsdienās svarīgas prasmes, un lai palīdzētu skolēniem apgūt neatkarīgu mācīšanos visu mūţu. Šajā
darba realizēšanai ir nepieciešami:
 saturiski semināri/kursi par kompetenču pieeju angļu valodas stundā (nevis pedagogs dalās pieredzē, kā viľš darbojas un strādā, bet gan
apmāca, kā darboties kompetenču ietvaros). Tikšanās ar angļu valodas skolotājiem, kuri piedalījās pilotprojektā “Skola 2030”, lai uzzinātu viľu
pieredzi,







profesionālās kompetences pilnveides kursi, semināri un darbnīcas, ľemot vērā skolotāju vajadzības: IT izmantošana stundās valodu prasmes
attīstīšanai; mūsdienīgas angļu valodas aspekti un izmaiľas, caurviju prasmes kompetenču pieejas īstenošanai,
pieredzes apmaiľas seminārs par Erasmus+ projektos iegūtām zināšanām (daţādu skolu pieredze),
domāšanas prasmes vērtēšana – semināru cikls skolotājiem (I.Bučinska),
diagnostika 11.klašu skolēniem pilsētas līmenī, jo tas dod skolotājam iespēju prognozēt skolēnu sekmju turpmāko izaugsmi 12.klasē,
jaunu un tradicionālo pasākumu organizēšana skolotājiem un skolēniem: Latgales novada angļu valodas skolotāju konference, CLIL pasākumi
skolotājiem un skolēniem, skolotāju pieredzes apmaiľa pilsētas un valsts līmenī, olimpiādes 6., 9., 11.-12.klašu skolēniem, skolēnu spēles un
konkursi utt., t.sk.:
1.Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konkurss angļu valodā. Mērķi: Sekmēt skolēnu pasaules uzskata un darbības attīstību (CLIL). Ievirzīt
skolēnus pētnieciskajai darbībai. Veicināt skolēnu profesijas izvēli;
2.„ABC Holiday” (3.-4.klašu skolēniem). Mērķis: palielināt jaunāko klašu skolēnu interesi par angļu valodas mācīšanos, pildot radošus,
krāsainus uzdevumus un attīstot runāšanas prasmi, strādājot grupās, kas sekmēs radošo aktivitāti;
3.Tālākizglītības kursi CLIL skolotājiem.

MA darba gaitā tika realizēti šādi Vispārējās izglītības iestāţu tīkla attīstības koncepcijas 2013.-2017.gadam mērķi un uzdevumi:
1. atbalstīt un stiprināt skolu autonomiju un atbildību;
2. veicināt komunikāciju starp skolām, iestādēm, skolēniem, skolotājiem, pašvaldību;
3. veicināt pedagogu radošumu un atbildību mācību un audzināšanas procesā;
4. paaugstināt valsts pārbaudes darbu rezultātus;
5. pilnveidot bilingvālās izglītības un valsts valodas apguves kvalitāti (CLIL);
6. nodrošināt kvalitatīvu un skolēniem draudzīgu mācību vidi;
7. nodrošināt iespēju attīstīt izglītojamo radošumu;
8. veicināt modernu, konkurētspējīgu un pedagogiem pieejamu tālākizglītību;
9. paredzēt pedagogiem iespēju savstarpējai sadarbībai un kopīgam radošam darbam;
10. uzlabot izglītojamo garīgo un psihoemocionālo veselību.
Metodiskās apvienības vadītāja
Ilona Ustinova

