Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2013.gada 6.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/31
4.pielikums

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē!”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 Veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu.
 Aktivizēt un popularizēt skolēnu pētniecisko darbību.
 Aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības
centru „Rīgas Dabaszinību skola”, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Vispārējās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi (līdz 9.klasei ieskaitot), kuri
veikuši praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Tas var būt
individuāls vai grupas darbs (vienu darbu var veikt ne vairāk kā 3 dalībnieki).
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais materiāls var tikt
publiskots.
NORISE
Dalībnieki patstāvīgi veic praktiskus ar vidi saistītus pētījumus un eksperimentus.
1.kārta 2014.gada
Izglītības iestādes sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm
janvāris organizē forumu norisi novados, interesantākos darbus (ne vairāk kā
marts
vienu no katra novada) izvirzot dalībai 2. kārtā.
2.kārta 2014.gada
Skolēni tiekas forumā Rīgā LU Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā
15.marts
48. Forums norisinās zinātniskas konferences veidā, kurā tās
plkst.10.00
dalībnieki 7-10 minūšu stāstījumā klātesošos iepazīstina ar veiktajiem
pētījumiem, novērojumiem un eksperimentiem. Līdztekus tam
dalībniekiem būs iespējams uzzināt, kādus eksperimentus veic
zinātnieki.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1.kārtas dalībniekus vērtē un apbalvo novada/pilsētas organizatori.
Visi 2.kārtas (foruma) dalībnieki (komandas) saņem VISC pateicības. Interesantāko
eksperimentu autori saņem pārsteiguma balvas. Interesantākos darbus nosaka paši foruma
dalībnieki balsojot.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketu (2. pielikums) kopā ar 1. kārtas konkursa žūrijas protokola izrakstu (1.
pielikums) līdz 2014.gada 3.martam iesniegt VISC Interešu izglītības un tālākizglītības
departamentā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350814, fakss 67226535, e-pasts:
inese.liepina@visc.gov.lv
FINANSĒJUMS
1.kārtu finansē izglītības iestādes, izglītības pārvaldes un pašvaldības. Pašvaldības var
noteikt dalības maksu pēc saviem ieskatiem.
Dalībnieku piedalīšanos forumā finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
Foruma noslēguma organizēšanai finansējums tiks piesaistīts.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa,
tālr.67350814, fakss 67226535, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv.
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1. pielikums

Jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē“
1. kārtas protokola izraksts
1. Konkursa organizators
Novads/pilsēta __________________________________
Iestāde (atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)
_________________________________________________________________________________________

Žūrijas komisija:
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Konkursa dalībnieki
Izglītības iestāde

Darba nosaukums

Autori

2.kārtai izvirzītais darbs
Nosaukums______________________________________________________________
Izglītības iestāde_______________________________________________________________
Autori (vārds, uzvārds)_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Konkursa organizators:
________________________________________
/vārds, uzvārds, paraksts/
________________________________________
/datums/
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2. pielikums

Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē“
Pieteikums 2. kārtai
Iesūtīt līdz 2014.gada 3.martam VISC, Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003 vai
inese.liepina@visc.gov.lv
Novads/pilsēta __________________________________
Foruma 2. kārtai izvirzītais darbs
Nosaukums____________________________________________________________
Izglītības iestāde______________________________________________________________
Autoru vārdi, uzvārdi__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vecums (klase)_______________
Prezentācijai forumā nepieciešamais aprīkojums_____________________________________
Skolotājs/konsultants__________________________________________________________
Adrese _____________________________________________________________________
Tālrunis____________________________e-pasts___________________________________
Īsa darba anotācija

