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Drošības nedēļas laikā pedagogi visvairāk interesējas par vides spēli „Vesels un drošs”
Drošības nedēļas laikā pedagogi visvairāk interesējušies par skolēnu iespējām spēlēt vides spēli „Vesels un
drošs”, kā arī aicināja Latvijas Dzelzceļa pārstāvjus uz drošības stundām savā skolā.
Drošības nedēļa notika no 23.-27.septembrim, un tās laikā VISC aicināja aktualizēt jautājumus par fizisko un
psihoemocionālo veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas
aktivitātēs.
Drošības nedēļas ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja semināru pedagogiem ,,Droša un
veselīga skolas vide”. Semināra laikā VISC aktualizēja jautājumus, kas veicina izpratni par drošību un veselību kā
vērtībām. Seminārā piedalījās aptuveni 40 pedagogi no visas Latvijas. Lekcijās un radošajās darbnīcās skolotāji
uzzināja, par darba vides riska faktoriem (mehāniskiem, fizikāliem, ergonomiskiem, ķīmiskiem un
psihoemocionāliem), kādas slimības tie var izraisīt, analizēja nedrošas situācijas mācību grāmatu ilustrācijās un kā
Napo filmas (par veselību un drošību darba vidē) izmantot izglītības procesā. Lektori no pedagogiem ieguva
atgriezenisko saiti par drošības un veselības izglītības jautājumu pilnveidi mācību procesā un metodisko materiālu
izveidē.
Tā arī Drošības nedēļas ietvaros tika demonstrēta jauna izglītojoša videofilmiņa „Dzīvo droši!”, kas tapusi
producentu grupai „Ziņas TV” sadarbībā ar VISC, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, un Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu. Videofilma brīdina par iespējamajiem negadījumiem uz ielas un ceļiem, par ugunsnelaimēm
un nepareizu apiešanos ar gāzi un elektrību. Šo videomateriālu var noskatīties portālā zinas.tv.
Drošības nedēļu VISC rīkoja kopā ar sadarbības partneriem – VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas dzelzceļš”,
Ceļu satiksmes un drošības direkciju un Valsts darba inspekciju.
Tāpat arī VISC aicināja drošības nedēļas aktivitātēs izmantot 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”.
Foto no semināra ,,Droša un veselīga skolas vide” šeit.
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