Ineta Upeniece
VISC Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Valsts izglītības satura centrs aicina vispārējās un profesionālās
izglītības pedagogus pieteikties kursos “Aktuāli cilvēkdrošības
jautājumi un to īstenošana”
Septembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzsāks pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu A programmas kursus
“Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Kursi notiks gan
klātienē, gan tālmācībā tiešsaistē, tādējādi nodrošinot iespēju piedalīties
kursos pedagogiem no visiem Latvijas novadiem. Praktiskās iemaņas būs
iespējams apgūt RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, izmantojot
dažādus manekenus un simulācijas ierīces, savukārt darbam tiešsaistē
nepieciešams dators un iespēja pieslēgties globālajam tīmeklim.
Kursu mērķis ir pilnveidot vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogu profesionālo kompetenci savas un izglītojamā izpratnes
veicināšanai par dzīvību kā vērtību, atbildību un rīcības spēju dzīves vidē,
spēju sadarboties un līdzdarboties, identificēt un izvērtēt situācijas,
dažādus apdraudējumus un riskus, veikt preventīvus pasākumus un
rīkoties, pieņemot savai un citu veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus,
piedalīties drošas un veselīgas dzīves vides veidošanā cieņpilnai dzīvei
sabiedrībā un Latvijas valstī. Kursi tiek īstenoti atbilstoši Ministru
kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.662 “Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” III.nodaļas 7.
punktam un nav saistīti ar pedagogam nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju.
Īstenojot kompetenču pieeju, no 2018./2019.mācību gada vispārējā
izglītībā līdz ar jaunā satura ieviešanu tiks uzsākta Cilvēkdrošības mācību
kursa īstenošana. Kursa saturā tiks iekļauti aktuālie personiskās drošības
jautājumi reālajā un virtuālajā vidē, valsts un civilās aizsardzības,
ekoloģiskās drošības, sociālās drošības un veselības jautājumi, kas
sistēmiski un pēctecīgi īstenojami visās izglītības pakāpēs. Tiek plānots,
ka Cilvēkdrošības mācību kurss nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet tā
temati tiks integrēti vispārējās izglītības saturā. Savukārt profesionālajā
izglītībā jau no 2016./2017.mācību gada ir ieviests obligātais mācību
kurss “Sabiedrības un cilvēka drošība”. Vienotajā mācību kursā
“Sabiedrības un cilvēka drošība” ir iekļauti veselības izglītības, darba

aizsardzības, pirmās palīdzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, civilās un
valsts aizsardzības, kā arī vides aizsardzības jautājumi.
VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt līdz š.g. 14.augustam
pieteikties uz kursiem vienu vai divus pedagogus no katras izglītības
iestādes, tādējādi veicinot vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem
un to īstenošanu izglītības procesā. Lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu:
kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes
nosaukumu. Vairāk informācijas par kursu norises laiku un vietām: Sanita
Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv.
Kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem, to īstenošanas
paredzamais laiks ir līdz decembrim.

