
Pārskats par pasākuma norisi 

Angļu valodas skolotāju MA sanāksme 

Laiks 

2013.gada 18.oktobrī plkst.10.00-14.00 

Vieta 

Tukuma novada IP zāle 

Dalībnieki: 

1. Aiva Leitāne –Tumes vidusskola  

2. Valentīna Rubīna-Jaunpils vidusskola 

3. Inguna Jēkabsone-Pūres pamatskola 

4. Svetlana Hadakovska-Tukuma 3.pamatskola 

5. Zane Breča-Zemgales vidusskola 

6. Vēsma Balode-Tukuma vakara un neklātienes vidusskola, Irlavas vidusskola 

7. Gunta Bikše-Džūkstes pamatskola 

8. Irina Dunaja-Lapmežciema pamatskola 

9. Gunita Paidere- Milzkalnes sākumskola 

10.  Gita Rācenāja-Tukuma Raiņa ģimnāzija 

11.  Karīna Helmane- Tukuma Raiņa ģimnāzija 

12.  Līga Bierande –Irlavas vidusskola 

13. Kristīne Gereiša- Tukuma 2. Vidusskola 

14. Lolita Āboliņa- Engures vidusskola 

15.  Valda Obuha-Smārdes pamatskola 

Darba forma :  informatīvs seminārs - praktiskās nodarbības. 
Tēmas: 

1.Informācija, aktualitātes un darba plāns. Aktualitātes pēc VISC 11.oktobra 

sanāksmes. 

2.2012./2013.m.g.valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums; 

3. Profesionālajā pilnveidē iegūtās atziņas (V. Rubīna); 

4.Prezentāciju veidošanas prasmes 

(lektore D.Miška); 

5.Rakstīšanas un lasīšanas prasmes sākumskolā (lektore D.Miška). 

 
Darba saturs 

1. Skolotāji iepazinās ar galvenajiem uzdevumiem MA darbībā 2013./2014.m.g., 

tika aicināti domāt par jaunām metodēm un formām olimpiāžu rīkošanā. 

Ieteikumi jāsagatavo uz aprīļa sanāksmi. Skolotāji sagatavos ieteikumus un 

dalīsies pieredzē arī par mācību metodēm un paņēmieniem darbā ar skolēniem, 

kuriem noteikti atbalsta pasākumi. Nepieciešamas arī nodarbības 1.un 2.klases 



skolēnu apmācībai. Tiks aicināta lektore D. Miška  (stāstu izmantošana un 

bilžu/burtu kartiņu izmantošana). 

2. Skolotāji iepazinās ar ieteikumiem CE angļu valodā sekmīgākai nokārtošanai. 

Īpaši daudz ieteikumu bija rakstīšanas daļas pilnveidei. Ar visu rakstīšanas daļas 

analīzi un ieteikumiem iespējams iepazīties prezentācijā no VISC 11. oktobra 

sanāksmes( 1.pielikumā). 

3. Tika analizēti skolēnu sasniegumi valstī un novadā CE angļu valodas eksāmenā. 

Kopumā skolēni eksāmenu nokārtojuši labi, ar vidējo apguves kopprocentu-

54,72%. Vislabākie rezultāti bija runāšanas daļā. Vislielākās grūtības skolēniem 

šogad sagādāja lasīšanas izpratnes uzdevumi. Vairāk ar rezultātu analīzi un 

secinājumiem iespējams iepazīties VISC veidotājā prezentācijā (2.pielikums). 

Rezultātu salīdzinājums pa gadiem un mācību priekšmetiem pieejams arī 

www.visc.gov.lv  

4. Tika analizēti skolēnu sasniegumi angļu valodas eksāmenā 9.klasei.Vidējais 

apguves koeficients eksāmenā bija 0,62. Tikai 1 % skolēnu ieguva nepietiekamu 

vērtējumu, kas ir vislabākais rādītājs pēdējo sešu gadu laikā. 17% skolēnu 

ieguva augstu vērtējumu, kas ir ļoti labs rādītājs. Analizējot atsevišķas valodas 

prasmes secinām, ka vislabākie sasniegumi skolēniem ir runāšanas un 

rakstīšanas prasmēs. Ar visu analīzi skolotāji var iepazīties 3.pielikumā. 

5. Valentīna Rubīna dalījās pieredzē par gūtajām atziņām profesionālās pilnveides 

kursu laikā Lielbritānijā. 

6. Skolotāji piedalījās praktiskajās nodarbībās par prezentāciju veidošanu, 

lasīšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidošanu. 

Secinājumi, priekšlikumi 

 

1. Skolotāji izvērtēs olimpiāžu saturu un formu, domās par izmaiņām un 

pilnveidojumiem nākošajā mācību gadā. 

2. Gatavojot skolēnus eksāmenam, izmantot iepriekšējo mācību gadu darbus, 

kopīgi analizēt tipiskākās kļūdas, mācīt izmanīgi iepazīties ar uzdevuma 

nosacījumiem un izpildīt visu rubrikā prasīto uzdevumu. 

3. Aprīļa sanāksmē skolotāji dalīsies pieredzē par darbu ar skolēniem, kuriem 

noteikti atbalsta pasākumi. 

                                                                                                               Metodiskās apvienības vadītājs 

Aiva Leitāne 

aivaleitane@inbox.lv; mob.tel.26176094 

http://www.visc.gov.lv/
mailto:aivaleitane@inbox.lv

