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Gada nogalē VISC aicina pievērst uzmanību bērnu drošībai ziemā
Tuvojoties Ziemassvētkiem un skolēnu ziemas brīvlaikam, Valsts izglītības satura centrs
(VISC) aicina pastiprināti pievērst uzmanību skolēnu drošībai, aicinot gan pedagogus,
gan vecākus pārrunāt drošības jautājumus ar bērniem un konsekventi tos ievērot.
Organizējot pasākumus skolā, VISC aicina iestādes personālam pievērst uzmanību
elektrodrošībai, pārliecināties vai elektriskie rotājumi/virtenes nav bojātas, kur un kā tās
izvietotas. Stingri ievērot visus ugunsdrošības noteikumus masu pasākumu rīkošanā, ievērot
maksimālo dalībnieku skaitu pasākumā, nerīkot pasākumu vietās, kur traucēta evakuācijas
iespēja. Tāpat skolotāji aicināti atgādināt, ka pirotehnikas izstrādājumus iegādāties, glabāt un
izmantot drīkst personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Lai svētki paietu droši, VISC
aicina izglītības iestāžu vadītājus un skolotājus aktualizēt Ministru kabineta 2009.gada
24.novembra noteikumus Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos".
VISC atgādina, ka diennakts tumšajā laikā gājējiem (bērniem un pieaugušajiem), kuri
pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
VISC vērš uzmanību, ka visbiežāk ziemas āra aktivitātēs tiek gūtas tādas traumas kā
mežģījumi, audu plīsumi un kaulu lūzumi, savukārt izplatītākie traumu gūšanas iemesli ir
kritiens no slēpēm vai sniega dēļa, paslīdot un krītot uz apledojušām kāpnēm vai slidenas
ietves. VISC aicina skolotājus, pirms skolēni dodas ziemas brīvdienās, pārrunāt drošības
jautājumus par brīvā laika pavadīšanu, drošību uz ledus un kalniem, piemērotu apģērbu,
palīdzības izsaukšanu, situācijas novērtēšanu un risku analīzi.
Minētie drošības aspekti ietverti VISC izdotajā metodiskajā materiālā “Īsi stāsti drošai
dienai”:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/isi_stasti_dr_dienai/met_mat_skolota
jiem.pdf
Aicinām pārrunāt jautājumus par drošību dzelzceļa tuvumā un braucot ar vilcienu. Ikdienā ne
katrs bērns brauc ar vilcienu, tālab ne visi zina, kādi noteikumi jāievēro, izmantojot šo
transporta līdzekli. Jāatceras, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona. Drošības principi
jāievēro, pat gaidot vilcienu. Jāstāv atstatu no perona malas, jo, vilcienam pārvietojoties, tā
izraisītā vēja plūsma ir spēcīga, un pārāk tuvu stāvošus cilvēkus var paraut zem vilciena.
Dzelzceļu šķērsot drīkst tikai tam paredzētajā vietā, rūpīgi pārliecinoties par savu drošību.
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2015/2016.mācību gada laikā no 2015.gada 27.novembra līdz 2016.gada 17.jūnijam skolotāji
un skolēni aicināti piedalīties projektā “Ar vilcienu uz Enerģētikas muzeju Ķegumā!”.
Projekta ietvaros skolu audzēkņi varēs iepazīties ar Latvijas elektroenerģētikas vēstures
liecībām – industriālo un dokumentāro mantojumu, gan atkārtot un iegūt jaunas zināšanas
elektrodrošības
jautājumos
(vairāk
par
projektu
lasīt
šeit
http://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/8605-uz-latvenergo-koncernaenergetikas-muzeju-keguma-ar-vilcienu).
VISC mācību satura apguvē iesaka izmantot arī tādu mācību organizācijas formu, kā mācību
ekskursija, kur mācību uzdevuma veikšanai tiek mainīta ierastā vide, un skolēni veic
uzdevumus ekskursijas laikā. Mācību procesā izmantojams metodiskais materiāls “Stunda
muzejā” [PDF].
VISC novēl visiem gaišus un drošus Ziemassvētkus un ziemas brīvdienas!
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