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Konkurss “Foto detektīvs” un metodiskie ieteikumi
Medijpratības resursu apkopojums 
Bērnu un pusaudžu medijpratības pētījuma rezultāti 
Sociāls eksperiments par jauniešu līdzdalību internetā
Atskats uz Drošāka interneta dienu 2018

KONKURSS “FOTO DETEKTĪVS” UN 
METODISKIE IETEIKUMI

UZZINI VAIRĀK:
Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets

YouTube.com/saferinternetlv | Instagram.com/drossinternetslv

VAI TU PROTI ATPAZĪT SAGROZĪTU INFORMĀCIJU NO PATIESĪBAS?
VAI ATŠĶIRSI ĪSTU FOTOGRĀFIJU NO MONTĀŽAS?
UN KĀ AR REKLĀMAS TRIKIEM – NEUZĶERSIES?

“FOTO DETEKTĪVS”

KONKURSS SKOLĒNIEM

PIEDALIES KONKURSĀ  
LĪDZ 2018. GADA 28. FEBRUĀRIM!
1. MARTĀ NOTIKS LOTERIJA, KURĀ TIKS  
IZLOZĒTI 15 LAIMĪGIE, KAS SAŅEMS 
PĀRSTEIGUMA BALVAS NO DROSSINTERNETS.LV

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams 

dators vai viedtālrunis ar interneta 

pieslēgumu, jo atbildes uz konkursa 

jautājumiem jāsniedz elektroniski!

Konkurss pieejams trīs vecuma kategorijās aizpildīšanai 
individuāli – katram vecumam paredzēti atšķirīgi jautājumi.

KONKURSA JAUTĀJUMI ŠEIT:
1. - 4. klasei ej.uz/sakumskolai  

5. - 9. klasei ej.uz/pamatskolai  

10. - 12. klasei ej.uz/vidusskolai

Konkursu savā skolā klasēm Jūs varat organizēt:
•	Informātikas/Datorikas mācību stundu laikā, 

izmantojot skolas datorus; 

•	Klases audzināšanas vai citu stundu laikā - ja skolēniem 
ir iespēja izmantot savus viedtālruņus.

Ja Jūs esat bibliotekārs vai vecāks, tad Jūs varat informēt 
bērnus par konkursu un aicināt piedalīties.

Vēl tikai līdz 28.  februārim skolēniem 
ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un 
piedalīties mūsu organizētajā konkursā 
“Foto detektīvs”. Konkurss tiek organi-
zēts, lai pedagogiem un vecākiem būtu 
vienkāršāk uzsākt sarunu ar skolēniem 
par viltus ziņām, reklāmām un kritisko 
domāšanu. 15 dalībnieki izlozes kārtā 
laimēs balvas.

Esam izstrādājuši arī ieteikumus zi-
nāšanu nostiprināšanai un piln-
veidošanai pēc konkursa jautājumu 
aizpildīšanas. 
KONKURSS ŠEIT >
IETEIKUMI 1.-4.KL >
IETEIKUMI 5.-9.KL >
IETEIKUMI 10.-12.KL >

MEDIJPRATĪBAS RESURSU 
APKOPOJUMS 
Latvijas Drošāka interneta centrs kopā 
ar Kultūras ministriju ir izveidojis Medij-
pratības resursu apkopojumu, kura 
mērķis ir sniegt ieskatu par Latvijā 
izstrādātajiem materiāliem, resur-
siem un iniciatīvām, kas saistīti ar 
medijpratības apgūšanu (pētījumi, 
grāmatas, izdevumi, praktiski uzdevumi, 

raidījumi, interneta vietnes utt.) – peda-
gogiem, bibliotekāriem, vecākiem un 
ieinteresētajām personām iedvesmai un 
izmantošanai mācību procesā. Apkopo-
jums izveidots 2018.gada februārī, un 
tas regulāri tiks aktualizēts.
APKOPOJUMS ŠEIT >

BĒRNU UN PUSAUDŽU MEDIJPRATĪBAS 
PĒTĪJUMA REZUTĀTI 
Vispasaules Drošāka interneta dienā 
Kultūras ministrija (KM) prezentēja sava 
pasūtītā pirmā Latvijas bērnu un pusau-
džu (9-16 gadi) medijpratības pētījuma 
rezultātus.
Jauniešiem internetā ir lielas grūtības 
atšķirt melus no patiesības, secina jo-
mas eksperti.
Bērni un pusaudži internetu vairāk iz-
manto izklaidei nevis mācībām un tiem 

ir grūtības atšķirt melus no patiesības. 
Tāpat pētījums atklāj, ka puse jauniešu 
sociālajos tīklos atrodamajai infor-
mācijai uzticas un dalās nepārbau-
dot – tā ir problēma ne tikai Latvijā, bet 
visā pasaulē.
Lai stiprinātu jauniešu medijpratību, 
Kultūras ministrija rosinājusi šīs tēmas 
iekļaut arī skolu mācību programmās.
PĒTĪJUMA REZULTĀTI ŠEIT >

Jautā mums: info@drossinternets.lv  |  Ziņo par pārkāpumiem internetā: zinojumi@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu
Par izbraukuma nodarbībām skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.
Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu izdevumu, vai no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv

JAUTĀ UN 
ZIŅO MUMS!

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
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SOCIĀLS EKSPERIMENTS PAR JAUNIEŠU 
LĪDZDALĪBU INTERNETĀ
Latvijas Drošāka interneta centrs Drošāka 
interneta dienas preses konferencē pre-
zentēja eksperimentu, kas tika veikts sa-
darbībā ar dzīves stila blogeri Maiju Ar-
manevu un multimākslinieku Kašeru. 
Eksperimenta mērķis bija saprast, vai 
jaunieši kritiski analizē viedokļa līde-
ru, piemēram, sabiedrībā pazīstamu 
cilvēku vēstījumus un vai ir gatavi uz 
aktīvu līdzdalību, iesaistoties viņu rosi-
nātajās aktivitātēs. 

Eksperimenta rezultāti apkopoti īsā vi-
deo, kuru var izmantot, lai ar jauniešiem 
runātu par viņu līdzdalību internetā so-
ciāli svarīgu jautājumu risināšanā. Viena 
no šādām līdzdalības iespējām ir ierobe-
žot viltus ziņu izplatību, mudinot vien-
mēr pārbaudīt informācijas patiesumu, 
pirms dalīties ar tām tālāk.   
VIDEO ŠEIT >

ATSKATS UZ DROŠĀKA INTERNETA 
DIENU 2018Drošāka

Interneta
Diena 2018 Otrdien, 

6. februārī
D ro š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

DROŠĀKA INTERNETA DIENA 2018 
DROŠĀKS INTERNETS SĀKAS AR TEVI!

Drošāka
Interneta
Diena 2018 Otrdien, 

6. februārī
D ro š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

Atzīmē vairāk kā 130 valstīs 
visā pasaulē

KUR?

130

Vairāk kā 100 pasākumi tiek 
organizēti visā Latvijā

KO?

100

Iesaistās vairāk kā 5000 
dalībnieki Latvijā - bērni, 
jaunieši un pieaugušie

KAS?

5000

 + Piedalies DID pasākumos savā novadā!
 + Piedalies konkursā “Foto detektīvs”
 + Skaties tiešraidi jauniešu forumam “Es esmu 
internetā! Es piedalos!” 6.februārī 11.00-
13.00 Drossinternets.lv

 + Aktīvi līdzdarbojies, ne tikai pasīvi vēro!
 + Atceries - drošāks internets sākas ar tevi!

 + Ziņo par nelegālu saturu Drossinternets.lv 
vai Uzticības tālrunim 116111

 + Lieto #DID2018, lai internetā citiem 
pastāstītu, kā tu atbalsti DID

 + Uzzini vairāk par drošību internetā 
Drosinternets.lv

KO TU VARI DARĪT?

Datu avots: Pētījums par 9-16 gadus vecu bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā, Kultūras ministrija, Decembris 2017

Atbalsti un seko mums, veicinot drošāku interneta 
lietošanu bērnu un jauniešu vidū Latvijā:

Drossinternets @Drossinternets Drossinternetslv

78%
bērnu un pusaudžu internetu viedtālrunī 
lieto skolā, 93% - mājās

13%
saka, ka izmanto Facebook, lai uzzinātu 
par jaunākajiem notikumiem Latvijā, 
12% izmanto YouTube un 7% izmanto 
Instagram tādam pašam nolūkam

70%
bērnu un pusaudžu katru dienu skatās VIDEO 
internetā, 40% klejo bez noteikta nolūka

51%
bērnu vecumā no 9-12 gadiem saka, ka 
prot kontrolēt to, kuri cilvēki var redzēt 
informāciju, ko viņi izvieto internetā

46%
meklē internetā informāciju mācībām 
katru dienu vai vismaz dažas reizes nedēļā

78%
bērnu un pusaudžu katru dienu skatās 
YouTube, 60% vismaz dažas reizes nedēļā 
skatās slavenību ievietotos video, 36% 
skatās video ar praktiskiem padomiem

33%
bērni vecumā no 9-12 gadiem saka, 
ka neprot bloķēt sociālajos portālos 
ziņojumus no tiem cilvēkiem, ar kuriem 
nevēlas sazināties

39%
bērnu saka, ka vecāki ir pārrunājuši 
ar viņiem, kā internetu lietot droši. 
54% šādu informāciju ir saņēmuši no 
pedagogiem un 25% no draugiem

Katru dienu bērni vecumā no 
9-16 gadiem izmanto:

78%
YouTube

24%
Facebook

37%
Snapchat

54%
Instagram

63%
WhatsApp

69%
e-klase

63% 
Google

Ienāc 
Drossinternets.lv 
un uzzini vairāk!

15-tā, gadskārtējā Vispasaules Dro-
šāka interneta diena (DID) ar saukli 
“Drošāks internets sākas ar tevi!” ir 
veiksmīgi aizvadīta. Paldies visiem da-
lībniekiem, sadarbības organizācijām, 

skolām, bibliotēkām, bērniem, jaunie-
šiem, drošāka interneta vēstnešiem, 
mūsu draugiem un sekotājiem, kas 
mums palīdzēja šo dienu padarīt par 
īpašu notikumu Latvijā.  

6. februārī organizētajā jauniešu forumā  
“Es esmu internetā! Es piedalos!” Rīgā, LNB:
Piedalījās 135 skolēni un 25 skolo-
tāji no Rīgas, Ventspils, Valmieras, Ces-
vaines, Viļakas, Līvāniem, Alsungas, 
Bauskas, Vircavas, Kuldīgas, Smiltenes, 
Jelgavas, Ozolniekiem, Ķeguma, Baldo-
nes, Mežgaļu pamatskolas, Ulbrokas, 

Salaspils, Rekavas, Vircavas, Džūkstes, 
Mālpils. 
Tiešraidei internetā sekoja līdzi skolē-
ni daudzās skolās un bibliotēkās, sa-
sniedzot 1253 unikālos tiešraides 
skatījumus. 

FOTOGALERIJA ŠEIT >DID INFOGRAFIKA ŠEIT >
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Par izbraukuma nodarbībām skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.
Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu izdevumu, vai no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv
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