Daugavpils Vienības pamatskola UNESCO ASP aktivitātēs
Zinātnieku nakts ir akcija, kas visā Eiropā tiek īstenota jau devīto gadu. Šogad tā norisinājās
26.septembrī. Tajā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no UNESCO ASP skolām, mūsu skolas
skolēni bija īpaši aktīvi, jo apmeklēja pasākumus gan Daugavpils Universitātē, gan Rīgā.
Zinātnieku nakts pasākumi mums sākās jau 23.septembrī, kad skolotājas L. Razminovičas
vadībā 9.a klases skolēni apmeklēja divu izcilu zinātnieču atvērtās lekcijas Daugavpils
Universitātē. Akadēmiķe Ruta Muceniece stāstīja par dzīvnieku un augu valsts aktīvo vielu
izmantošanu medicīnā, bet zinātniece Dagnija Loča informēja par jauniem biomateriāliem kā
iespēju cīņai ar slimībām un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai. Skolēni varēja uzzināt par
jauniem pētījumiem un virzieniem zinātnē.
Mūsu skola bija ielūgta arī uz UNESCO LNK organizētajiem Zinātnieku nakts pasākumiem
Rīgā. 26.septembrī uz Rīgu devās 42 mūsu skolas 8. un 9.klašu skolēni un 3 skolotājas. Rīgā
piedalījāmies vairākās aktivitātēs. Pirmā bija zinātnes šovs „‘Nākotnes zinātne. Gaisma un
elektrība”, kuru RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē vadīja zinātnieki no
Lielbritānijas. Apmeklētājiem bija iespēja redzēt, kā lāzeri, kosmosa kuģi, kiborgi un
supermateriāli kļūst par realitāti, kā arī uzzināt par nākotnes tehnoloģijām, pie kurām strādā
mūsdienu zinātnieki. Zinātnes šovs notika angļu valodā, tomēr skolēni varēja labi sekot
izklāstam, jo tas bija atraktīvs un lieliski vizualizēts. Mūsu 8.b klases skolēns Kristaps pat
piedalījās eksperimentos kā brīvprātīgais palīgs.
RTU Dizaina centrā apmeklējām izstādi „Zeme mūsu rokās” par vidi, bioloģisko daudzveidību,
veselību, izglītību, klimatu, enerģiju. Izstāde aicina skatītājus aizdomāties par to, ka dabas
resursus nepieciešams izmantot atbildīgi.
Nākamā aktivitāte norisinājās AS ”Latvenergo” Enerģētikas muzejā. Skolēniem bija iespēja
iepazīties ar ekspozīciju par Ķeguma HES vēsturi, ar daudziem eksponātiem no muzeja
fondiem, kā arī noskatīties 2 filmas-„Kā tapa Ķeguma spēkstacija? Kārļa Dumbrāja atmiņas”
un „Lai dzīvo mūsu bērni”. Muzeja pagalmā notika fizikas eksperimenti ar Fizmix, kas ļoti

patika skolēniem un rosināja visus darboties un eksperimentēt. Skolēnus UNESCO ASP
aktivitātēs Rīgā pavadīja skolotājas Ē.Locika, L.Razminoviča un M.Baklāne.
Daugavpils Vienības pamatskolas skolēni un skolotāji priecājas par UNESCO ASP interesanto
Zinātnieku nakts piedāvājumu, par veltēm skolēniem, bet visvairāk par piedāvāto iespēju
ielūkoties zinātnieku darbā un pētījumos nākotnei.
Pateicamies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei par braucienam uz Rīgu piešķirto
autobusu.
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