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Darba drošības un veselības aizsardzības iekļaušana izglītībā
Labā prakse vispārīgajā un arodizglītībā

Ievads 

Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz veselību un drošību 
darbā izceļ izglītību un profilakses kultūru kā galvenos darba 
kvalitātes uzturēšanas un celšanas faktorus. Atbalstot šo 
stratēģiju, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra ir publicējusi ziņojumu „Darba drošības un veselības 
aizsardzības iekļaušana izglītībā: labā prakse vispārīgajā un 
arodizglītībā”, kas sniedz vispārēju pārskatu par labas prakses 
piemēriem visā Eiropā, kā arī uzskaita pasākumus sistemātiskas 
stratēģijas izstrādāšanā ar mērķi iekļaut darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA) izglītībā un apmācībā. Šajā 
informācijas lapā ziņojums atreferēts saīsināti. 

Laba prakse 

Minētajā ziņojumā iekļauti 36 labas prakses piemēri, 14 no 
kuriem pasniegti kā gadījumu pētījumi. Labas prakses 
piemēri sadalīti pēc trim dažādām pieejām: „holistiska” 
(visaptveroša) pieeja, mācību programmas pieeja un darba 
vietas pieeja. 

Visaptveroša pieeja 

Piemēri, kas balstās uz visaptverošu pieeju, plašāk traktē drošību 
un veselību, ieskaitot fizisko, garīgo un sociālo labklājību. Šie 
piemēri pievēršas visai skolu sistēmai ar mērķi uzlabot darba un 
mācību vidi skolās. 

Mācību programmas pieeja 

Piemēri, kur drošība un veselība ir neatņemama mācību 
programmas sastāvdaļa, neieslēdz drošību un veselību kāda 
atsevišķa mācību priekšmeta ietvaros. Drošība un veselība 
iekļautas kā “caurviju” temati; citiem vārdiem, visos izglītības 
līmeņos un dažādos priekšmetos, piemēram, valodās un 
literatūrā. 

Darba vietas pieeja 

Piemēri, kas vērsti uz pēdējo un svarīgo soli mācību procesā – 
pāreju no skolas uz darba dzīvi –, pievēršas skolēnu ievadīšanai 
darba vietā, pārejai uz darba dzīvi un riska faktoriem, ar ko 
jāsaskaras. Šie piemēri pievēršas šim jautājumam vispārīgā vai 
nozares līmenī. 

Kā saistīt labu praksi ar nākotnes stratēģiju? 

Balstoties uz šiem labās prakses piemēriem, ziņojums sniedz 
projekta modeli, kas parāda svarīgākos elementus, kā izglītībā 
iekļaut darba drošību un veselību.
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Piemēri 

“Nacionālās veselīgas skolas prasības”, Anglija, — valsts 
programma, kas paredz akreditācijas programmu izglītības 
un veselības aizsardzības iestāžu sadarbībā; “Drošā skola”, 
Nīderlande, — iniciatīva, kas pievēršas pieaugošajam 
informācijas daudzumam par vardarbību skolās un ap tām; 
FAOS (“Skolu drošības gaisma”), Grieķija, — visaptverošu 
pasākumu izstrāde ikdienas skolas gaitu un apkārtējās skolu 
vides drošības novērtēšanā, izveidojot atvērtas privātas 
sabiedrības; “Skolu vides raunds”, Zviedrija, — darba un 
mācību vides izstrādes koncepcija skolās. 

Piemēri 

 “Drošības skolā”, Itālija, — konceptuāls un 
metodoloģisks ietvars, kā skolotājiem iekļaut DDVA mācību 
programmā; Labās prakses paraugi pamatskolā, 
Itālija, didaktisko līdzekļu izstrāde un izplatīšana valsts 
mērogā, lai veicinātu profilakses kultūru; Splaat (‘Safe 
play at all times’ – “Vienmēr drošas rotaļas”), Anglija, 
— lai pamatskolā paaugstinātu informētības līmeni par 
drošības jautājumiem būvlaukumos un izstrādātu mācību 
materiālu paketes valsts mēroga programmas priekšmetos; 
Armi projekts: “Ar un Mi skolā”/”Jaunie darbinieki”, 
Dānija, — lai izstrādātu pamata attieksmi un zināšanas, kā 
arī dotu pozitīvu ieguldījumu katra paša un apkārtējo 
veselībā un drošībā. 

Piemēri 

“Negadījumu ar bērniem un jauniešiem novēršana 
lauksaimniecībā”, Īrija, — drošības pārskats, kas nosaka, 
kā DDVA jānodrošina lauku saimniecībā, izstrāde un 
ieviešana; “Sinerģija” (Synergie), Francija, — projekts, 
kas vērsts uz to, lai nodrošinātu skolēniem atbilstošu 
ekonomisku un sociālu noderību uzņēmumā, darbojoties 
nozares līmenī; “Skolēni padara mašīnas drošas”, 
Beļģija, — konkrēts piemērs skolēnu dalībai mehānismu 
drošības paaugstināšanā; “Pārbaudi”, Lielbritānija, — 
video mācību līdzeklis ar konkrētiem piemēriem par 
riskiem darba vietā; “Jaunieši grib dzīvot droši”, Vācija, 
— konkurences radīšana arodskolu audzēkņiem; PDV 
iekļaušana mācību programmu prasībās, Itālija, — 
standartizētu darba drošības moduļu plānošana un 
testēšana skolās un arodapmācības centros. 
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Šis modelis izveidots no eko-visaptverošā modeļa veselību 
veicinošās skolās un parāda galvenās ārējās ietekmes procesā, 
iekļaujot DDVA izglītībā, kā arī iekšējos elementus, kas ietekmē 
šādas iekļaušanas veicināšanu skolās vai citās izglītības 
iestādēs. 

Šis modelis balstās uz tāda sešpakāpju procesa analīzi, kas 
paredzēts darba drošības un veselības aizsardzības iekļaušanai 
izglītībā. 

Papildu informācija 

Pirmais solis šā modeļa ieviešanā Eiropas DDVA un izglītības 
politikā tika sperts Itālijas ES prezidentūras laikā, seminārā “DDVA 
iekļaušana izglītībā — nākotnes strādnieki” 2003. gada oktobrī 
Romā. Dalībnieki vienojās par Eiropas stratēģijas nepieciešamību 
DDVA iekļaušanai izglītībā un apmācībā (Romas Deklarācija). 
Romas Deklarācija pieejama:  
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/ osheducation/
rome.stm 

Aģentūras mājas lapā papildu informācijai par DDVA un 
izglītību veltītā sadaļa pieejama:  
http://education.osha.eu.int

Aģentūra ir publicējusi ziņojumu “Darba drošības un veselības 
aizsardzības iekļaušana izglītībā: ieteicamā prakse vispārīgajā un 
arodizglītībā” 2004. gadā. Šis ziņojums pieejams:  
http://agency.osha.eu.int/publications/reports

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tel. (34) 944 79 43 60, fakss (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

1. solis: informācija 

Ievāciet nepieciešamo informāciju, pirms sākat kādu projektu, 
piemēram, datus par nelaimes gadījumiem ar bērniem un 
jauniešiem, skolās pasniegto darba drošības stundu skaitu, 
darba apstākļiem skolās un citās izglītības iestādēs. Izvērtējiet 
arī citu līdzīgu projektu pieredzi.

2. solis: plānošana 

Vispirms noskaidrojiet, kādiem partneriem būtu jāpiedalās 
projektā. Jau esošā pieredze un struktūras var būt noderīgas 
jūsu projektā, piemēram, veselības veicināšanas tīkli, 
sadarbība ar darba drošības un veselības aizsardzības 
iestādēm un to mācību institūcijām. Vai pārbaudījāt visus 
iespējamos finanšu avotus? 

3. solis: lēmums

Ja pirmie divi soļi izpildīti, varat izlemt, vai veiksit projekta 
mēģinājuma pētījumu. Nosakiet vispārējo projekta mērķi un 
tā darbības mērķus. Izveidojiet darbības plānu ar konkrētiem 
termiņiem un atbildības sadalījumu. 

4. solis: realizācija 

Projekta ieviešanas fāzē panākumi, visticamāk, būs atkarīgi no 
šādiem faktoriem: drošības un veselības atzīšana par 
nepārtrauktās apmācības neatņemamu sastāvdaļu; plaša 
drošības un veselības izpratne, ietverot fizisko, garīgo un 
sociālo labklājību; tiešas izglītības pasākumu saistība ar darba 
vietu un pieredzējušu pasniedzēju iesaistīšanas programma 
un tās materiālu izstrāde. 

5. solis: novērtēšana 

Novērtēšanai jābūt neatņemamai jūsu projekta daļai — 
novērtēšanas pasākumiem jāpavada un jāuzlabo iekļaušanas 
process. Turklāt jums jānovērtē projekta rezultāts pēc tā 
ilgtspējas un piemērojamības citās institūcijās un citos 
kultūras kontekstos. 

6. solis: turpmākie pasākumi

Izstrādājiet veicināšanas plānu, pirms projekts noslēdzas, un 
izplānojiet aktīvus turpmākos pasākumus cik drīz vien 
iespējams. 

DDVA iekļaušanas izglītībā modelis

Eiropas DDVA un 
izglītības politika

Valsts DDVA un 
izglītības politika

Vietējās DDVA un 
izglītības iniciatīvas

Reģionālās DDVA 
un izglītības 

iniciatīvas

 1.  Likumdošanas  
ietvars / prasības

 2.  Visu iesaistīto 
pušu dalība 

 8.  Novērtējums /  
atsauksmes

 3.  DDVA kā daļa no  
nepārtrauktās apmācības

 7.  Tiešā saistība ar darba 
vietu

  4.  Droša un veselīga mācību 
un darba vide

 6.  Interaktīvās un elastīgās 
izglītības metodes

 5.  Pasniedzēju 
apmācība

PREVENTĪVĀ KULTŪRA

DDVA iekļaušanas izglītībā process
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