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30 izaicinājumi klasei “Kā tu rūpējies par savu drošību internetā?”

Metodiski ieteikumi skolēnu digitālās lietpratības stiprināšanai

Vai ļaut bērnam lietot sociālos tīklus?

Bērnu drošība internetā — arī jaunajā mācību gadā

Kā bloķēt viltus ziņas Facebook?

Apmācību semināri par drošību internetā turpmāk

Jauni dalībnieki kļūst par drošāka interneta vēstnešiem

30 IZAICINĀJUMI KLASEI  
“KĀ TU RŪPĒJIES PAR SAVU DROŠĪBU INTERNETĀ”

Plakātā ir iekļauti tādi uzdevumi, kā:
• “Nomaini šodien paroli vienam no sa-

viem sociālo tīklu kontiem”, 
• “Izdzēs kontus, kurus vairs nelieto”, 
• “Dodoties no skolas uz mājām, šodien 

nelieto telefonu un vēro apkārtējo vidi”
• “Šodien interneta lietošanu aizstāj ar sa-

viem hobijiem” u.tml.

Plakātus aicinām izvietot klasē tā, lai sko-
lēni tos katru dienu redz un var atzīmēt 
tos uzdevumus, kurus jau ir izpildījuši. 

Skolas var saņemt A2 plakātus pie 
mūsu sadarbības partnera  — Latvijas 
Pašvaldību mācību centrā, Biķernieku 
ielā 4, Rīgā.

IZDRUKĀT A4 FORMĀTU 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.

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.

KĀ TU RŪPĒJIES PAR  
SAVU DROŠĪBU INTERNETĀ?

IZAICINĀJUMU 
SPĒLE KLASEI30 IZPILDI VISUS UZDEVUMUS UN 

PĀRBAUDI SAVAS ZINĀŠANAS 

PAR DROŠĪBU INTERNETĀ!

PAVADI LAIKU KOPĀ AR 

KLASESBIEDRIEM AIZRAUJOŠĀS 

SARUNĀS UN NODARBĒS!

Drossinternets.lv izveidojis plakātu 30 IZAICINĀJUMI KLASEI “KĀ TU RŪPĒJIES 
PAR SAVU DROŠĪBU INTERNETĀ?”, kurā iekļauti 30 praktiski uzdevumi, kurus aici-
nām skolotājus piedāvāt skolēniem izpildīt klasē un brīvajā laikā, lai viņi ikdienā 
rūpētos par savu drošību internetā un spētu sevi pasargāt no apdraudējumiem 
internetā. Plakāta mērķis ir ne tikai veicināt, ka bērni rūpējas par savu drošību, 
bet arī veido labāku interneta vidi, cienot vienam otru un zina, kur meklēt palī-
dzību, ja kas nepatīkams atgadījies internetā.

https://drossinternets.lv
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/saferinternetlv
https://www.instagram.com/drossinternetslv/
https://twitter.com/drossinternets
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/85
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/85
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/85
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/85
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VAI ĻAUT BĒRNAM LIETOT SOCIĀLOS TĪKLUS?

METODISKI IETEIKUMI SKOLĒNU  
DIGITĀLĀS LIETPRATĪBAS STIPRINĀŠANAI

Drossinternets.lv izveidojis informatīvu 
materiālu vecākiem “Vai ļaut bērnam 
lietot sociālos tīklus?”, kurā iekļauti pa-
domi, kam vecākiem būtu jāpievērš 
uzmanība un kādi drošības pasākumi 
jāveic, ja bērns aktīvi lieto sociālos tīk-
lus. Lai arī sociālās platformas izklaidē, 
aizrauj un nodrošina saziņu ar drau-
giem, jāatceras, ka šajās vidēs pastāv 
vairāki riski un apdraudējumi. Padomi 
vecākiem būs noderīgi, lai rūpētos par 
sava bērna drošību internetā. 

Vienlaikus atgādinām, ka sociālie 
tīkli ir paredzēti lietošanai no 13 
gadu vecuma.

PADOMI VECĀKIEM ŠEIT >

Metodiskajā materiālā ietvertie 
uzdevumi sekmē dažādu digi-
tālās lietpratības komponentu 
pilnveidi, tostarp ietver tabulā 
minēto reklāmu stratēģiju izprat-
ni, analīzi; ziņu sižetu kritisku iz-
vērtēšanu; pievēršas informācijas 
meklēšanai un digitālo tehnoloģi-
ju sniegto priekšrocību izpratnei. 
Sistemātiska un jēgpilna digitālās 
lietpratības pilnveide nodrošina 
sekmīgu un vecumposmam atbil-
stošu lietpratības attīstību.

Aicinām skolas izmantot materiālu, 
lai skolēnos attīstītu šīs prasmes caur 
praktiskiem uzdevumiem, kuri ie-
kļauti šajā materiālā. 

Ieteikumi, kā rīkoties, ja Jūs nolemjat atļa
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Vai ļaut bērnam lietot 
sociālos tīklus?  
Reizēm vecāki jūtas apjukuši, ļaut bērnam 

reģistrēties sociālajos tīklos vai nē? No vienas 

puses — šķiet, ka neatļaujot mēs pasargāsim savus 

bērnus, no otras puses — nevēlamies pārlieku 

ierobežot bērnu vēlmi atrasties vidē, kurā ir viņa 

draugi. Lai arī sociālās platformas izklaidē, aizrauj 

un nodrošina saziņu ar draugiem, jāatceras arī 

riski — emocionāla pazemošana, privātuma 

pārkāpumi, saziņa ar svešām personām.

Mūsdienu bērni aug digitālā pasaulē, izmantojot jaunas iespējas un vienlaikus sa-
stopoties ar jauniem izaicinājumiem. Tehnoloģiju straujā attīstība rada izmaiņas 
sabiedrībā, iezīmējot jaunas kompetences ikviena cilvēka rīcībspējas nodrošinā-
šanai. Daudzas no jaunajām kompetencēm ir savstarpēji saistītas un ir veiksmīgas 
integrācijas priekšnosacījums mūsdienu sabiedrībā — informācijas pratība, me-
diju pratība, vizuālā pratība, ziņu pratība, spēļu pratība, digitālā pratība u. c. 
Drossinternets.lv izstrādājis metodisko materiālu ar ieteikumiem, lai attīstītu sko-
lēnos digitālo lietpratību, kurā ietvertas šādās tēmas: 
• Reklāmu uztvere un analīze;
• Ziņas kā konstruēta realitāte;
• Jēgpilna digitālo tehnoloģiju izmantošana uzdevumu un problēmu risināšanai.

METODISKI IETEIKUMI  
SKOLĒNU DIGITĀLĀS 
LIETPRATĪBAS 
STIPRINĀŠANAI 

METODISKIE IETEIKUMI ŠEIT >

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/padomi_vecakiem_ja_berns_lieto_s.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/padomi_vecakiem_ja_berns_lieto_s.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/padomi_vecakiem_ja_berns_lieto_s.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/padomi_vecakiem_ja_berns_lieto_s.pdf
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/86
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/86
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JAUNI DALĪBNIEKI KĻŪST PAR DROŠĀKA 
INTERNETA VĒSTNEŠIEM

Izsakām lielu pateicību visiem dalīb-
niekiem, kas piedalījās apmācībās 
un turpmāk savu iespēju robežās uz-
ņemsies Drošāka interneta vēstneša 
lomu savā novadā.
Drossinternets.lv sadarbosies ar vēst-
nešiem un sniegs atbalstu gan ar izglī-
tojošiem materiāliem, gan informējot 
par jaunākajām tendencēm, bērniem 
un jauniešiem lietojot modernās 
tehnoloģijas. 
Atkarībā no mērķauditorijas vēstneša 
(lektora) uzdevums būs savu iespēju 
robežās vadīt nodarbības sava no-
vada bērniem, vecākiem un pedago-
giem, sniedzot informāciju par riskiem 
un apdraudējumiem internetā. 

Ja vēlaties uzaicināt savas pilsētas 
un novada vēstnesi uz Jūsu skolu, lū-
dzam rakstīt uz e-pastu 

nodarbibas@drossinternets.lv > 

BĒRNU DROŠĪBA INTERNETĀ — ARĪ JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ
Tā kā jaunais mācību gads ir klāt, dau-
dzi vecāki iegādājas jaunus tālruņus sa-
vām atvasēm, lai viņi būtu sasniedzami 
jebkurā laikā. Reti kurš vairs izvēlas pa-
rasto podziņu telefonu, pārsvarā izvēle 
krīt uz viedtālruni. Taču, pirms pasniegt 
bērnam mobilo tālruni ar pieeju in-
ternetam, Latvijas Drošāka interneta 
centra vadītāja Maija Katkovska aicina 
vecākus pārrunāt ar bērniem viedtālru-
ņa lietošanas noteikumus un drošības 
jautājumus, lai izvairītos, ka bērni saska-
ras ar apdraudējumiem internetā, un 
viedtālrunis tiek izmantots mērķtiecīgi. 
Aicinām izlasīt rakstu “Bērnu drošība 
internetā  — arī jaunajā mācību gadā”, 
kurā iekļauti Drossinternets.lv padomi 
vecākiem. 

RAKSTS ŠEIT >

Latvijas Drošāka interneta centrs š. g. augustā apmācīja 17 Dro-
šāka interneta vēstnešus no šādām Latvijas vietām: Valmieras, 
Krāslavas, Jūrmalas, Valkas, Rīgas, Salacgrīvas, Ogres, Balviem un 
Ķekavas, Saldus, Ķeguma, Lielvārdes, Talsu un Salas novadiem.

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
mailto:nodarbibas@drossinternets.lv
https://www.liepajniekiem.lv/viedokli/bernu-drosiba-interneta-ari-jaunaja-macibu-gada-223460
https://www.liepajniekiem.lv/viedokli/bernu-drosiba-interneta-ari-jaunaja-macibu-gada-223460
https://www.liepajniekiem.lv/viedokli/bernu-drosiba-interneta-ari-jaunaja-macibu-gada-223460
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Back2School 2018
Drossinternets.lv un Drošāka interneta cen-
tri visā Eiropā aicina bērnus un jauniešus, at-
griežoties skolā un uzsākot mācības pēc 
brīvlaika, neaizmirst rūpēties par savu drošību internetā!  
#Back2School kampaņas un #SaferInternet4EU iniciatī-
vas ietvaros izveidoti dažādi izglītojoši materiāli un tiek 
organizētas interneta drošības aktivitātes visā Eiropā. 

Uzzini vairāk par kampaņu  — Eiropas karte ar katras 
valsts aktivitātēm pieejama šeit https://goo.gl/aWfRnm

BACK2SCHOOL ŠEIT >

KĀ BLOĶĒT VILTUS ZIŅAS FACEBOOK
Arvien aktuālāka problēma kļūst viltus 
ziņu izplatīšana. Š. g. augustā Valsts po-
licija aizturēja viltus ziņu izplatītājus un 
slēdza vairākas viltus ziņu izplatīšanas 
vietnes. Vairāk par šo gadījumu Jūs va-
rat izlasīt šeit 

Drossinternets.lv aicina noskatīties 
video ar praktiskiem padomiem, kā 
ierobežot šādu ziņu izplatīšanos un 
bloķēt tās sociālajā tīklā Facebook. 

Atgādinām, ka nepatiesas un maldino-
šas ziņas var radīt reālas sekas ne tikai 
neatliekamās palīdzības dienestiem, 
bet visai Latvijas sabiedrībai, manipu-
lējot ar to. Tāpēc aicinām sabiedrību 
domāt līdzi, kritiski izvērtēt jebkuru in-
formāciju, pirms „dalīties” un izplatīt 
nepatiesas ziņas Facebook un citos 
sociālajos tīklos. 

VIDEO INSTRUKCIJA ŠEIT >

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://www.facebook.com/hashtag/back2school?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAPKi7FmnHP2w8wMe_nf0wkIUE6u2IYK6KtNvp2z6tfAefIoOrC0yFARYT1u1dhh27pwLOzL2f-ijp4NjGbp0sZ5vnKBk0Yddvv3QqkCQfIWaBIbb8-pLLmuPB_zE93QEDNDR8KHs7aItgXv5EqzpKtEwe1jOGsGojhrAZ-K3VVKGyDOe2Twg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saferinternet4eu?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAPKi7FmnHP2w8wMe_nf0wkIUE6u2IYK6KtNvp2z6tfAefIoOrC0yFARYT1u1dhh27pwLOzL2f-ijp4NjGbp0sZ5vnKBk0Yddvv3QqkCQfIWaBIbb8-pLLmuPB_zE93QEDNDR8KHs7aItgXv5EqzpKtEwe1jOGsGojhrAZ-K3VVKGyDOe2Twg&__tn__=%2ANK-R
https://goo.gl/aWfRnm
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinternet4eu/back2school
http://www.vp.gov.lv/?&relid=16438
https://www.youtube.com/watch?v=JO9fiLuW0Ic&feature=share
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BEZMAKSAS SEMINĀRI UN APMĀCĪBAS
Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Latvijas Paš-
valdību mācību centru piedāvā pedagogiem un citiem inte-
resentiem apmeklēt bezmaksas seminārus un apmācības par 
dažādām ar interneta lietošanas drošību saistītām tēmām un 
medijpratību, kuru norisi koordinē mūsu partneris Latvijas 
Pašvaldību mācību centrs. 

Tuvākās mācības:
Mūsdienīga komunikācija 21. gadsimtā  — sociālo tīklu un 
interneta atbildīga un droša lietošana
Norises datums: 27. septembris
Norises laiks: 14.00 — 17.00
Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā,  

Latvijas Pašvaldību mācību centrā

Mācību programma (12 stundas) 
Mācību tēmas:
• Internets — informācijas ieguves, publicēšanas un apmai-

ņas vide.
• Interneta drošas lietošanas priekšnosacījumi.
• Sociālo tīklu un interneta neredzamā puse: apdraudējumi 

un riski.
• Virtuālais Ego: pārkāpumi un atbildība internetā.
• Sociālo tīklu platformas un internets, atkarība no tiem.
• Digitālās “pēdas nospiedums”  — personas “portfolio” 

nākotnē.
Mācību dalībnieki saņems suvenīru un DVD disku ar apkopo-
tiem metodiskiem materiāliem, ko var izmantot dažādos mā-
cību priekšmetos un klases audzināšanas stundās.

Ja Jūs vēlaties pievienoties semināram vai Jums ir intere-
se piedalīties turpmāk organizētajos semināros, lūdzam 
rakstīt uz pieteikumi@lpmc.lv vai zvanīt pa tel. numuru 
67551217

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html
https://lpmc.lv/macibas/backPid/7/article/bezmaksas-macibas-musdieniga-komunikacija-21-gadsimta-socialo-tiklu-un-interneta-atbild-1.html
https://lpmc.lv/macibas/backPid/7/article/bezmaksas-macibas-musdieniga-komunikacija-21-gadsimta-socialo-tiklu-un-interneta-atbild-1.html
mailto:pieteikumi@lpmc.lv

