Skolēnus aicina pieteikties konkursiem

8. un 9. klašu skolēni aicināti pieteikties Latvenergo koncerna fizikas erudīcijas
konkursam ”Eksperiments”, savukārt Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” projekta “Telpas
pavasaris” ietvaros aicina 9.-12. klašu jauniešus piedalīties radošajās nometnēs četrās
Latvijas pilsētās: Dobelē, Kuldīgā, Rēzeknē un Valmierā. Aicina pieteikties
erudīcijas konkursam “Eksperiments” un pārliecināties, ka fizika nav tikai
formulas 8. un 9. klašu skolēni aicināti pieteikties Latvenergo koncerna fizikas
erudīcijas konkursam ”Eksperiments”. Fizika nav tikai formulas, tāpēc konkursā
jaunieši varēs iepazīt tās aizraujošāko pusi, pētot, kā cilvēks tikai ar diviem pirkstiem
var pacelt 100 kg vai kā iespējams caurdurt piepūstu balonu, to nesabojājot. Turklāt
papildus dalībnieki sacentīsies par galveno balvu – ceļojumu visai komandai uz siltajām
zemēm. Pieteikšanās no 8. līdz 19. februārim www.eksperiments.lv Lai piedalītos
konkursā, jāizveido komanda, kurā ir pieci skolēni un viens skolotājs-konsultants, un
jāreģistrē tā konkursa portālā – jo savlaicīgāk komanda būs pieteikta, jo vairāk laika
atliks pirmo iesildīšanās jautājumu atbildēšanai. “Eksperimentā” aicināti startēt arī tie
jaunieši, kuri līdz šim nav cītīgi pievērsušies fizikas apgūšanai – visbiežāk interese par
fiziku rodas tieši pēc dalības erudīcijas konkursā. “Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā
nepieciešamība pēc inženieriem aug tik strauji, kā vēl nekad. Topošajiem speciālistiem
ir plašas karjeras izaugsmes iespējas, bet, lai izmantotu tās, jauniešiem fizika būtu
aktīvi jāapgūst jau sākot ar pašiem pamatiem – 8. un 9. klasi. Pēdējā laikā arvien
biežāk ir situācija, ka jaunā paaudze iziet obligāto fizikas kursu pamatskolā, bet
vidusskolā izvēlas mācīties citus priekšmetus. Savukārt, stājoties augstskolā, rodas

vēlme mācīties eksaktās zinības, bet tas vairs nav iespējams, jo iztrūkst vidusskolas
kursa zināšanas,” komentē AS “Latvenergo” galvenais izpilddirektors Āris Žīgurs.
Erudīcijas konkurss notiks klātienes un neklāties kārtās – vispirms visi dalībnieki risinās
uzdevumus un veiks praktiskus eksperimentus konkursa portālā. Savukārt vēlāk
spēcīgākās komandas jau tiksies pusfināla kārtās Rīgā un fināla spēlē televīzijas kanālā
LNT. Konkurss notiek no februāra līdz maija sākumam. Nolikums un ieskats pagājušā
gada konkursa norisē www.eksperiments.lv. Papildu informācija: Inga Cīrule,
konkursa ”Eksperiments” koordinatore Tālr.: 67242503; 20279688 E-pasts:
info@eksperiments.lv www.eksperiments.lv Fonds “Viegli” aicina jauniešus
piedalīties radošajās nometnēs Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” projekta “Telpas
pavasaris” ietvaros aicina 9. - 12. klašu jauniešus piedalīties radošajās nometnēs
četrās Latvijas pilsētās: 2016. gada 3. martā – Dobelē, 4. martā – Kuldīgā, 10. martā –
Rēzeknē un 11. martā – Valmierā. Nometņu mērķis ir veicināt radošo jaunradi, tās ir
viena no Imanta Ziedoņa muzeja formām, kas notiek ārpus muzeja faktiskajām
robežām. Nometnēs piedalīsies apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāti Jurģis Šķilters
un Vjačeslavs Kaščejevs, fonda “Viegli” veidotāji un mūziķi. Nometnes četrās Latvijas
pilsētās notiks pēc līdzīga scenārija – būs lekcijas un praktiskas nodarbības par dažādo
telpas uztveri, fonda “Viegli” mūziķi stāstīs par viņu radošo pieredzi, savukārt jaunieši
kopīgi veidos sava reģiona radošo karti. Nometņu vadītājs Arstarulsmirus: “Piedaloties
nometnē, jaunieši varēs uzzināt un piedzīvot to, cik patiesībā mēs dažādi uztveram
pasauli. Varēs iepazīties ar citiem radošiem, atvērtiem un ideju bagātiem jauniešiem,
lai kopā piedzīvotu improvizāciju un jaunradi komandas ietvaros, kā arī klātienē tikties
ar ievērojamiem mūziķiem un zinātniekiem, lai uzdotu jautājumus par viņu panākumu
atslēgām un kļūdām sadarbības procesā.” Lai nokļūtu kādā no radošajām
nometnēm, jauniešiem (individuāli vai līdz 3 cilvēku komandā) jāpiedalās
radošo darbu konkursā, kas notiek līdz 22. februārim. Konkursa uzdevumi ir:
piedalīties projekta “Telpas pavasaris” pētījumā un izteikt vienu no pētījuma anketas
kartē atzīmētajām vietām radošā veidā, izmantojot savus talantus un prasmes – dzejā,
dejā, mūzikā, mākslā, fizikā, matemātikā, bioloģijā vai citās jomās. Konkursa nolikums
un papildus informācija pieejama interneta vietnē: http://www.fondsviegli.lv/. Profesors
Vjačeslavs Kaščejevs: “Aicinu skolēnus apzināties savus talantus un radoši pieiet arī
ļoti zinātniskajiem jautājumiem!” Māras Upmanes-Holšteines, “Viegli” dalībnieces,
mūziķes videoaicinājumu piedalīties konkursā iespējams apskatīt šajā linkā:
https://www.youtube.com/watch?v=YCtJ-_9KYX0 Par projektu “Telpas pavasaris”
Projektu “Telpas pavasaris” veido Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” kopā ar profesoriem,
apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureātiem zinātnē – Vjačeslavu Kaščejevu un Jurģi
Šķilteru. Projekta ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs var piedalīties vēl nebijušā
pētījumā, lai kopīgi rastu atbildi uz jautājumu: kā Latvijas iedzīvotāji uztver vietu, kurā
viņi dzīvo – gan telpiski, gan emocionāli? Uzzināt vairāk pār pētījumu un tajā piedalīties
var interneta vietnē: http://pavasaris.fondsviegli.lv/
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