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Pasākumi skolēnu izcilībai

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

Trīs praktiskās ievirzes semināri “Beta” 10.-12.klašu skolēniem norisināsies 2020. gada 4.decembrī. Visas dienas garumā
tiešsaistes režīmā notiks semināri par fizikas zinātni, ķīmijas zinātni, kā arī pārtikas, vides drošību un augu aizsardzību.
“Beta” praktiskās ievirzes tiešsaistes semināru programma 4.decembrī:
plkst. 11.00 – 13.00 Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta (LU CFI) seminārs, kas veltīts fizikas zinātnei (pieteikšanās
šeit: https://forms.gle/DvzNQ8xGba9ig6SHA);
plkst. 14.00 – 16.30 Latvijas Organiskās sintēzes institūta (Latvijas OSI) seminārs, kas veltīts ķīmijas zinātnei (grupa
nokomplektēta);
plkst. 15.00 – 17.00 “BIOR” - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskā institūta seminārs, kas veltīts pārtikas,
vides drošības un augu aizsardzības izaicinājumiem (pieteikšanās šeit: https://forms.gle/LmT6HR154BLPWxDc7).
LU CFI un BIOR semināros aicināti pieteikties 10. - 12.klašu skolēni līdz 2020.gada 30.novembrim, aizpildot anketu, kas pieejama
pieteikšanās saitē augstāk.
Apstiprinājumu, semināra programmu un tiešsaistes links tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2020.gada
3.decembrī.
Par semināriem:

LU CFI tiešsaistes seminārā jaunieši uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajām aktivitātēm, virtuāli piedalīsies lekcijās
par dažādām tēmām, piemēram, “Optiskā litogrāfija attēlu filtrēšanai” un “Augšup-pārveidotā luminiscence”, kā arī iegūs
informāciju par to kā notiek darbs zinātniskajās laboratorijās - Cietvielu radiācijas fizikas laboratorijā, Spektroskopijas
laboratorijā, Redzes uztveres laboratorijā, u.c.
Latvijas OSI tiešsaistes seminārā paredzētas 2 daļas: lekcija “No kolbas līdz aptiekai”, kurā uzzināsiet, kā tiek atklātas jaunas
zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam un laboratorijas darba tiešraide, kuras laikā būs iespēja sekot līdz darbam
laboratorijā un sintēzei, kurā spirta grupa tiek pārvērsta par mezilgrupu. Skolēni tiks aicināti aktīvi piedalīties lekcijā un
laboratorijas darba laikā sevi iedomāties ķīmiķa vietā. Ķīmiķis būs jūsu rokas laboratorijā! Kas Tevi interesē? Kā Tu darītu? Kas
notiks, ja darīšu tā? Raksti čatā un skatīsimies, vai rokas dara to, ko prāts liek!
Z/I “BIOR” tiešsaistes seminārā paredzētas trīs interaktīvas lekcijas, kurās uzzināsiet par pārtikas un vides drošības
jautājumiem, par pesticīdiem mūsu pusdienu galdā un mūsu industriālā laikmeta pirkstu nospiedumiem apkārtējā vidē –
noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas metodēm un izplatību. Semināra noslēgumā paredzēta virtuāla ekskursija pa Z/I
“BIOR” laboratorijām. Skolēni tiks aicināti aktīvi piedalīties seminārā gan atbildot uz pētnieku jautājumiem, gan uzdodot savus
jautājumus tiešsaistes laikā.
Lūdzam izglītības iestādes atbalstīt skolēnu dalību tiešsaistes seminārā un atbrīvot no skolas mācību procesa tiešsaistes semināra
laikā.
Semināri tiek īstenoti ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”
ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
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