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Dagdas novada vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu 

konference  
  

   2017. gada  9.  februārī   Dagdas   vidusskolā  uz  SZPD  konferences  2.kārtu  pulcējās 

10 skolēni  no  Dagdas  vidusskolas  un  3 skolēni  no  Ezernieku vidusskolas ,lai 

prezentētu  savus  zinātniski  pētnieciskos  darbus. Skolēni ar  aizrautību  stāstīja  par  

savu  iegūto  pētījumu  rezultātiem ,secinājumiem  un  priekšlikumiem. 10 min. laikā  viņi 

centās  izstāstīt  par  to, kā  no  izvirzītās  hipotēzes  ,ieceres ir  nonākuši  līdz  

galarezultātam. Bez šaubām  vērā  tika  ņemtas  skolēnu  prezentācijas prasmes  un  spēja  

apspriest  savu  darbu  ar  komisijas locekļiem.  Paldies par  ieguldīto darbu  skolēnu  

darbu  vadītājiem-skolotājiem un protams  viņu vecākiem! Salīdzinājumam  es  gribētu 

teikt , ka tieši pedagogi  ir  tie, kas   iemet akmeni ūdenī, lai radītu daudzus mazus vilnīšus 

-  mūsu  skolēniem.  

   Savukārt  recenzenti   varēja  spriest  par skolēnu   domāšanas oriģinalitāti, loģiskumu , 

radošumu, problēmas izvirzīšanu  un  tās īstenošanu  pētniecības  gaitā. Paldies  

recenzentiem-žūrijai: R. Orolei , S. Smirnovai ,S. Bondarevai ,V. Augustovai, 

B.Andžānei, L. Kudrjavcevai ,A. Babrei  un  A.Pauliņai! Recenzenti  norādīja  skolēniem  

kļūdas ,kur  vēl  jāpiestrādā (akadēmisko  rakstu  normas, secinājumu  noformulēšana   un 

noformēšana, pētījuma  pielietoto metožu  izklāsts un ttl.) Kādam skolēnam ,kas tikko  

pārkāpis  pamatskolas slieksni  tā  noteikti  bija  pirmā  uzstāšanās ,lai  stāstītu  par  savu  

veikumu  un  iegūto  rezultātu .  
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    Ar nepacietību  gaidīsim  Latgales  reģiona  vidusskolēnu  zinātniski  pētniecisko darbu  konferenci, 

kas  notiks  2017.gada 17.martā  Daugavpilī.  
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Ieskats Dagdas novada vidusskolēnu ZPD  konferencē  
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