Drošības nedēļas atklāšana ar pārbaudījumu – velosipēda vadītāja eksāmens
Lai sagatavotos eksāmenam, ir jānoskatās CSDD izveidotais mācību video un jāapmeklē
portāls berniem.csdd.lv

Vieta
Laiks
Galvenie runātāji

Pasākuma viesi

Pasākuma
koncepts

Pasākuma
noformējums,
tehniskais
izpildījums

12:00 – 13:00
13:10 – 13:20

13:20 – 13:25

13:25- 13:30

Rīgas Valda Zālīša sākumskola, Kalpaka bulvāris 8, Rīga
 Skolas aktu zāle (4. stāvs) – uzrunas un prezentācijas
 Informātikas kabinets (pagrabstāvs) – velosipēda vadītāja paraugeksāmens
2014. gada 22. septembris plkst. 13:20
 Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvis – dalība tiks precizēta
 Ieva Bērziņa, CSDD Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste
 Valda Kjaspere, CSDD Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste
 Ģirts Rozentāls jeb hip-hop kultūras pārstāvis Ozols
 Valda Zālīša sākumskolas ceturto un piekto klašu skolēni un viņu audzinātāji –
aptuveni 150 bērni
 Mediju pārstāvji – individuāli pieaicināti
PASĀKUMA NORISE
Atklājot ikgadējo Drošības nedēļu, kas sākas 22. septembrī, CSDD kampaņas “Drošs ceļš uz
skolu” pārstāvji viesojas Valda Zālīša sākumskolā, lai:






Piedāvātu 4.klases skolēniem kārtot velo eksāmenu
Iepazīstinātu ar kampaņas „Drošais ceļš uz skolu” mācību materiāliem:
Portālu berniem.csdd.lv portālu
Mācību video par satiksmes drošības pamatlikumiem bērniem
Animētajiem video klipiem un Ozola ierakstītajiem satiksmes drošības
singliem

Aktu zālē novietots skolas projektors, ekrāns un dators:
 Portāla berniem.csdd.lv demonstrācija
 Kampaņas animēto videoklipu un mācību video demonstrācija
 Papildus video materiālu par satiksmes drošību demonstrācija
Nepieciešamības gadījumā uzrunām tiek izmantots skolas skaņas ekipējums un mikrofons.
Ozols kampaņas dziesmas izpilda “dzīvajā” – skaņas pavadījumu nodrošina “bītboksa”
meistars.
Pasākuma vietas iekārtošana un ekipējuma uzstādīšana, informātikas klases sagatavošana
eksāmenam
Ierodas pasākuma dalībnieki, viesi un skolēni
Pasākuma atklāšana
VISC pārstāvis piesaka Drošības nedēļu:
 satiksmes noteikumi un to apguve skolās
 mācību materiāli, kam pievienojas arī interneta portāls bērniem.csdd.lv, kurā var
apgūt zināšanas un prasmes, kas jāzina topošajiem velosipēdistiem.
Ieva Bērziņa - sveic bērnus un pastāsta par:
Šodien gaidāmo velo eksāmenu bērniem no 10 gadiem
izstāsta par CSDD kampaņu “Drošs ceļš uz skolu”, piesakot tās ietvaros īstenotās
aktivitātes:
 Ozola dziesmiņas un video klipi, kas aicina uz jauno izglītojošo portālu
berniem.csdd.lv – iemācīties un likt velo eksāmenu
 Gājēja eksāmena aplikācija, kurā pārbaudīt savas zināšanas un laimēt iPad
 Jauna satiksmes drošības filmiņa, kas parādīs būtiskākos satiksmes drošības
pamatlikumus bērniem, esot gan gājējiem, gan pasažieriem, gan arī velosipēdistiem
Valda Kjaspere
Iepazīstina ar portālu berniem.csdd.lv un tajā pieejamajām iespējām:






13:30 – 13:35

13:35 – 13:40

13:40 …..

13:40 ……

Mācību materiāli, grāmatas
Pamācoši video
Spēles un testi
Iespēja veidot klases un skolas domubiedru grupa, lai kopīgi diskutētu dalītos ar
informāciju un piedalītos CSDD konkursos

Uz projektora ekrāna tiek demonstrēts portāla saturs, tiešsaistes režīmā no pieslēgtā datora.
Ozols aprunājas ar bērniem par drošu dalību satiksmē un izpilda 3 kampaņas
dziesmiņas.
Pēc Ozola dzīvā izpildījuma uz projektora ekrāna tiek demonstrēti 3 kampaņas video klipi.
Aicinam bērnus atkārtot pamatzināšana par drošu dalību satiksmē pirms velosipēda
vadītāja eksāmena, noskatoties jauno mācību video.
Video demonstrācija uz projektora ekrāna
Bērni tiek aicināti doties lejā uz informātikas kabinetu un izmēģināt spēkus velosipēda
vadītāja eksāmenā.
Bērni kārto eksāmenu grupās pa 18 cilvēkiem.
Kamēr citi kārto eksāmenu, zālē palikušajiem bērniem tiek demonstrēti CSDD
izglītojošā filma „Rullē droši!” un pārrunāti aktuālākie satiksmes likumi un to izmaiņas,
kas stājušās spēkā šogad.

