
PROJEKTS,,VESELĪBU VEICINOŠA SKOLA’’
Projekta darbības sākums: 2002. GADS

 Rūjienas vidusskola tiek reģistrēta kā VVS skola: 
2005. GADS 

Veselību veicinošas skolas mērķis :

atbildības uzņemšanās par veselību – rūpējoties par veselīgu vidi 
un dzīvesveidu, par galveno izvirzot dzīvesprasmju un 
psihosociālās kompetences apguvi no bērnības.

 



Projekta mērķis: 

Veicināt veselību veicinošu skolas 
fizisko un sociālpsiholoģisko vidi



Skolēnu pētnieciskā darbība
• Smēķēšanas izplatība skolēnu vidū (2003.g.)
• Dzimumu lomu atspoguļojums TV reklāmās 

(2003.g.)
• Pusaudžu ārpusskolas pavadītā laika izpēte 

(2004.g.)
• Skolotāja un skolēna mijiedarbība skolēna 

mentālās veselības aspektā (2004.g.)
• Pusaudžu un jauniešu dzīvesprasmju izpēte 

(2004.g.)
• Pusaudžu agresivitātes izpausmes saskarsmē ar 

vienaudžiem( 2005.g.)
• Jauniešu hokeja fanošanas motīvi un ar to saistīto 

sociālpsiholoģisko parādību izpēte (2005.g.)



• Jauniešu konfliktu risināšanas  taktikas (2006)
• Jauniešu vērtīborientācija(2006)
• Skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības 

vidusskolēnu skatījumā ( 2007)
• Jauniešu uzskati par dzimumu līdztiesību (2007)
• Didaktiskā spēle kā līdzeklis 5.-12.kl. skolēnu 

intereses veidošanās procesā par apkārtējo 
vidi( 2008)

• Jauniešu uzskati par tēva lomas nozīmīgumu 
personības attīstībā(2008)

• Ņirgāšanās skolēnu vidū un tās mazināšanas 
iespējas (2008,2009)



Veselību veicinošas skolas projekts 

Veselības un sporta komanda
 Pasaules AIDS diena
Veselības nedēļa un diena
Atkarības profilakse
Veselības un sporta izglītība

VVS projekta 
realizācija:



2007./2008. MĀCĪBU GADA VVS PROJEKTI

 Veselības nedēļas projekti „Kā mazināt agresiju?” 
„Vai esmu iejūtīgs un tolerants?”(1 gads)

 AIDS nedēļas projekts ,, Esi tolerants!”( plakātu 
konkurss,, Dzīvo un ļauj dzīvot citiem!”)

 Sirds veselības diena
 Drošības nedēļa 
 ESF komiksu konkurss,, Kā Latvijai Eiropā iet?’’
 Pretsmēķēšanas dienas projekts ,, Esi stilīgs - 

nesmēķē!’’



2008./2009. MĀCĪBU GADA  VVS PROJEKTI

 Veselības un sporta dienas projekts ,, Veselīgi 
sportiskais dialogs”

 AIDS nedēļas projekts ,, No sirds uz sirdi” ( radošā 
darbnīca, plakātu konkurss,, Pāri žogam”)

 Projekts „ Visi kopā’’ ( sadarbība ar pansionāta ,,Rūja’’ 
jauniešiem)

 Sirds veselības diena, Rūjienas vidusskolas 
čempionāts tautas bumbā, florbolā, basketbolā

 Projekti „ Esi redzams uz ceļa!’’, ,,Gudrais zobiņš’’,, 
Vides izziņas spēles’’

 Pētnieciskās darbības projekti ,,Ņirgāšanās skolēnu 
vidū un tās mazināšanas iespējas”, 

 Projekts „Kā mazināt agresiju?” „Vai esmu iejūtīgs un 
tolerants?”(2 gads  -BTAI un NLI darbinieku aktivitātes)



Pasaules sirds veselības diena



Pasaules AIDS diena



Skolas čempionāta tautas bumbā  noslēguma 
pasākums



 Projekts ,,No sirds uz sirdi’’



Konkurss ,,Iepazīsti vidi” 
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