Informācija medijiem
2019. gada 11. februārī

Ar rekordlielu pieteikumu skaitu sācies erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”
Šogad saņemts lielākais pieteikumu skaits “FIZMIX Eksperiments” konkursa pastāvēšanas
vēsturē. Konkursā pieteikušās 262 komandas jeb 1572 dalībnieki, kuri cīnīsies par iespēju nokļūt
konkursa lielajā finālā.
Sākusies konkursa neklātienes kārta, kurā komandām aktīvi jārisina aizraujoši fizikas teorētiskie un
praktiskie uzdevumi, lai nokļūtu lielajā finālā. Izšķirošajā spēlē labākās komandas sacentīsies par
vērtīgām balvām un iespēju doties uz vasaras nometni.
“Piedalos konkursā jau 24. gadu un varu apliecināt, ka konkursa dalībnieki daudz labāk izprot
apgūstamo mācību vielu. Konkurss veicina izpratni par fizikas ietekmi uz ikdienas procesiem un tas
palīdz arī vieglāk nokārtot pārbaudes un pētnieciskos darbus. Konkurss ’’FIZMIX Eksperiments’’ ir
lielisks piemērs, kā vajadzētu darboties kompetenču pieejā balstītai izglītībai. Skolēnu dalībai konkursā
liels stimuls ir arī motivējošās balvas, iespēja doties uz nometni un piedalīties lielākajā fizikas festivālā
Latvijā,” apliecina Aglonas vidusskolas fizikas skolotājs Edgars Kudiņš.
Konkurss noslēgsies lielākajos fizikas svētkos Latvijā – Fizikas festivālā 11. maijā Rīgā. Visas dienas
garumā ikviens apmeklētājs bez maksas varēs piedalīties plaši izglītojoši izklaidējošā programmā –
veikt eksperimentus, vērot paraugdemonstrējumus, iesaistīties interaktīvās atrakcijās un radošajās
darbnīcās un klausīties iedvesmas lekcijas. Fizikas festivāls vienuviet pulcēs vadošos nozares
ekspertus no Latvijas – fiziķus, akadēmisko personālu, institūciju pārstāvjus, studentus un industrijas
aktīvākos uzņēmumus.
Par erudīcijas konkursu
Latvenergo rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies 24. reizi, pulcējot komandas no katras ceturtās Latvijas skolas, kurā
mācās 8. un 9. klašu skolēni. “FIZMIX Eksperiments” konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem, it
īpaši fiziku, lai nākotnē rosinātu vēlmi apgūt inženiertehniskās profesijas. Ar “FIZMIX Eksperiments” konkursa palīdzību gan
skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša.
Vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt www.fizmix.lv/eksperiments
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