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Atklāta Drošības nedēļa
Šodien, 22.septembrī Rīgas Valda Zālīša sākumskolā Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Ceļu
satiksmes drošības direkciju (CSDD) atklāja Drošības nedēļu.
Klātesošos bērnus uzrunāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta
Upeniece un CSDD pārstāvji Jānis Aizpors un Valda Kjaspere. Tikmēr mūziķis Ozols caur repa vārdiem veicināja
vērst bērnu uzmanību drošībai uz ceļa (foto – šeit).
Kā paredz Ceļu satiksmes likums, velosipēda apliecību tagad var saņemt jau no 10 gadu vecuma, nokārtojot
velosipēda vadītāja eksāmenu un iegūstot savu pirmo vadītāja apliecību. Šodien pasākuma ietvaros velosipēdista
eksāmenu kārtoja vairāk nekā piecdesmit 4.klašu skolēni (plašāk CSDD mājaslapā – šeit).
Šodien notika arī dokumentālās filmas „Lai dzīvo bērni!” pirmizrāde, kur pulcējās reālo notikumu dalībnieki, filmas
veidotāji un atbalstītāji. Filmu Drošības nedēļas ietvaros sagatavoja Ziņas TV sadarbībā ar VISC, Latvijas dzelzceļu,
Latvenergo, Latvijas Gāzi, CSDD un biedrību „Stop Drugs”. VISC aicina šo filmu izmantot mācību procesā. Filmu
lejuplādēt un noskatīties var šeit -http://failiem.lv/u/ltlslhg.
Drošības nedēļa „Esi drošs ceļā!”, ko organizē VISC ar sadarbības partneriem, notiek no 22.septembra līdz
26.septembrim. Pedagogi šajā nedēļā ir aicināti aktualizēt jautājumus ceļu satiksmē drošības jomā, par satiksmē
iesaistīto dalībnieku savstarpējo kultūru un individuālo atbildību gan kā gājējam, gan velosipēdistam, gan
pasažierim. Bērns nevar iegūt prasmes uz ceļa pieņemt drošus lēmumus uzreiz, tāpēc VISC aicina vecākus palīdzēt
sākumskolas skolēniem pierast pie reālām ikdienas situācijām, iepazīt ceļu un sākumā būt blakus, kad, piemēram,
jāšķērso iela, kad jāizkāpj no sabiedriskā transporta, lai vēlāk skolēns justos patstāvīgs un drošs.
VISC ir izstrādājis izglītojošu materiālu kopumu – elektronisku sociālo stāstu mācību spēli „Īsi stāsti drošai dienai”
7.-9. klašu skolēniem un metodisko materiālu pedagogiem par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem, tostarp
par ceļu satiksmes drošību. Spēlē dažādās epizodēs ir atainota pusaudžu ikdiena skolā, mājās, starppersonu
komunikācijā un brīvā laika aktivitātēs. Mācību spēle ir pieejama VISC mājaslapas banerī „Gudras spēles”.
Ņemot vērā skolēnu individuālo attīstību, pieredzi un vajadzības, VISC aicina pedagogus mācību procesā izmantot
arī citus VISC izstrādātos metodiskos materiālus.
Vairāk informācijas VISC mājaslapā.
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