VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRS
www.visc.gov.lv

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2013.gada 20.septembrī, Rīgā
Notiks seminārs ”Droša un veselīga skolas vide”
Drošības nedēļas ietvaros, 24.septembrī, Valsts izglītības satura centrs (VISC) seminārā ,,Droša un veselīga
skolas vide” aktualizēs jautājumus, kas veicina skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām.
Seminārs notiks Maritim Park Hotel Rīga, Slokas ielā 1, Rīgā, plkst.10:00. semināra telpā "Rīga", viesnīcas 2.stāvā.
Semināra laikā tiks demonstrēti VISC izstrādātie metodiskie materiāli par drošības un veselības jautājumiem.
Darbosies arī vairākas praktiskās darbnīcas, kurās analizēs nedrošas situācijas grāmatu ilustrācijās, skatīs NAPO
filmas par darba vides riskiem, kā arī tiks risināti praktiski uzdevumi, kā izveidot mācību stundu un kā risināt
veselības jautājumus ikdienā. Praktiskās darbnīcas notiks semināra telpās "Tallina", "Frankfurte" un viesnīcas
2.stāvā. Semināra darba kārtību skatīt šeit.
Semināra lektori: Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā
referente Inese Bautre, Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne, SIA
„OUT Loud” vadītāja Līga Bērziņa.
Šogad Drošības nedēļa notiek no 23.-27.septembrim, un tās laikā VISC aicina aktualizēt jautājumus par fizisko un
psihoemocionālo veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas
aktivitātēs. Veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā,
atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos ikdienā.
Drošības nedēļu VISC rīko kopā ar sadarbības partneriem – VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Ceļu
satiksmes un drošības direkciju un Valsts darba inspekciju. Nolikumus un informāciju par plānotajām drošības
nedēļas aktivitātēm VISC ir izplatījis izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu un sākumskolas skolotāju
metodisko apvienību vadītāju semināros un centra mājaslapā.
VISC mājaslapā ir atrodama informācija par reģionālajiem semināriem Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un
Dobelē skolu administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem par drošu un veselīgu skolas vidi.
VISC aicina drošības nedēļas aktivitātēs izmantot arī jaunākos izstrādātos atbalsta materiālus par veselību un
drošību „Ko darīt, ja…?” un „Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”, kā arī vides spēli „Vesels un drošs”.
Plašāku informāciju par Drošības nedēļu "Droša un veselīga skolas vide" sniegs VISC speciāliste Inese Bautre,
tālrunis: 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv.
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