
 

 

 

 

Diagnostikas darbs par drošību internetā un medijpratību 3. un 6. klasei 

Detalizēta informācija par norisi 

Sadarbojoties Valsts izglītības satura centram ar Latvijas Drošāka interneta centru 

(drossinternets.lv), visu Latvijas izglītības iestāžu 3. un 6. klašu skolēni tiek aicināti 

piedalīties diagnostikas darbā, kas veltīts skolēnu zināšanu un prasmju par drošību 

internetā, kā arī medijpratības novērtēšanai. 

Pedagogi tiek aicināti līdz 16.aprīlim reģistrēt savas skolas 3. un/vai 6. klašu skolēnu 

dalību vietnē diagnostika.drossinternets.lv 

Diagnostikas darba norises datumi: 

3. klašu skolēniem 2018. gada 20., 23. un 24.aprīlī; 

6. klašu skolēniem 2018. gada 25., 26. un 27.aprīlī. 

Diagnostika tiek organizēta ar mērķi konstatēt skolēnu zināšanas par drošību internetā, 

noteikt skolēnu prasmes kritiski izvērtēt mediju tekstus, pārzināt tīmekļa etiķeti sadarbības 

un komunikācijas procesos, kā arī prast saskatīt interneta sniegtās iespējas izglītības 

procesos.  

Darbu iesakām pildīt sociālo zinību, klases audzināšanas vai datorikas mācību stundās.  

Diagnostikas darbā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai stiprinātu ikdienas atbalstu 

pedagogiem un skolēniem tematos un jomās, kur uzrādītas nepietiekamas vai vājas 

zināšanas un prasmes (mācību un metodiskie materiāli, semināri u.c. atbalsta formas). 

Diagnostikas darbs 3. klasēm ietver 20 jautājumus*, kas sadalīti 4 tematiskos blokos: 

drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība; internets izglītībā.  

Diagnostikas darbs 6. klasēm ietver 25 jautājumus*, kas sadalīti 5 tematiskos blokos: 

drošība internetā; kritiskā domāšana; komunikācija un sadarbība; internets izglītībā; 

zināšanas par juridiskiem jautājumiem, autortiesībām. 

Katram jautājumam ir 3 iespējamie atbilžu varianti, no kuriem skolēnam jāizvēlas viena 

pareizā atbilde, to ieklikšķinot. Katrs skolēns diagnostikas darbā piedalās vienu reizi.  

http://www.diagnostika.drossinternets.lv/


Sagatavošanās un reģistrācija 

Pedagogi tiek aicināti līdz 16.aprīlim reģistrēt savas skolas 3. un/vai 6.klašu klašu skolēnu 

dalību vietnē diagnostika.drossinternets.lv 

Pedagogi, kas būs reģistrējuši savas skolas skolēnu dalību, 19. aprīlī uz reģistrācijas formā 

norādīto e-pasta adresi saņems unikālu piekļuves kodu, ar kuru konkrētās skolas skolēni 

varēs piekļūt diagnostikas darbam. Ja 19.aprīlī līdz 17.00 neesat saņēmuši piekļuves kodu, 

lūdzam rakstīt uz diagnostika@drossinternets.lv, norādot savas skolas nosaukumu un 

e-pasta adresi, ar kādu reģistrējāt savu skolu diagnostikas darbam. 

Tehniskais nodrošinājums 

Diagnostikas darbs noritēs tiešsaistē. Lūdzam pārliecināties, ka skolēniem ir pieejami datori 

ar internetu.  

Diagnostikas norise  

3.klasēm: 

20., 23., 24. aprīlī no plkst. 8.00 – 17.00 tīmekļa vietnē diagnostika.drossinternets.lv  

6.klasēm: 

25., 26., 27. aprīlī no plkst. 8.00 – 17.00 tīmekļa vietnē diagnostika.drossinternets.lv 

Diagnostikas darba izpildes laiks – 40 minūtes, tas būs pieejams latviešu un krievu valodās 

un aizpildāms tikai elektroniski. Valodas pārslēgšanas iespēja būs tīmekļa vietnes augšējā 

malā, virs diagnostikas darba jautājumiem.  

Skolēns savu atbildi apstiprina, piespiežot pogu „Atbildēt”. Ja skolēns par savu sniegto 

atbildi šaubās, tad, pirms pogas „Atbildēt” piespiešanas, var ielikt ķeksīti izvēles rūtiņā 

„Šaubos”. Atbilde tiek ieskaitīta, bet jautājums sarakstā vizuāli tiek izcelts, lai norādītu, kuri 

jautājumi jāpārskata vēlreiz. 

Ja ir tehniskas problēmas, piemēram, ar datoru, tad skolotājs, izvērtējot situāciju, var atļaut 

sākt darbu vēlreiz.  

Diagnostikas rezultāti 

Skolēns uzreiz pēc testa izpildes uzzinās iegūto punktu skaitu šādā formātā: “Tu esi 

atbildējis pareizi uz 8 no 20 jautājumiem (40%)” 

Savukārt skolotājam, kurš reģistrējis savas skolas skolēnus, tīmekļa vietnē 

diagnostika.drossinternets.lv būs pieejama informācija par visu savas skolas skolēnu 

rezultātiem procentos tūlīt pēc darba izpildes, bet, sākot ar 7.maija pulksten 10.00, būs 

pieejama arī detalizēta informācija par ikviena savas skolas skolēna sniegtajām atbildēm. 
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mailto:diagnostika@drossinternets.lv
http://www.diagnostika.drossinternets.lv/
http://www.diagnostika.drossinternets.lv/
http://www.diagnostika.drossinternets.lv/


Diagnosticējošo darbu rezultātu apkopojums, iekļaujot detalizētu statistiku par visu 

dalībnieku sasniegumiem, tiks sagatavots un nosūtīts pedagogiem, kas reģistrējuši savas 

skolas dalību, uz e-pastu, kā arī publicēts Latvijas Drošāka interneta centra mājas lapā līdz 

25.maijam. 

Pēc Diagnostikas darba lūdzam skolotājus ar skolēniem pārrunāt testa pareizās atbildes, 

izmantojot Latvijas Drošāka interneta centra sagatavoto metodisko materiālu, kur par katru 

jautājumu ir izstrādāts uzdevums vai ierosināts izmantot kādu papildmateriālu zināšanu 

padziļināšanai. Izstrādāto metodisko materiālu skolotāji saņems e-pastā, un tas būs 

pieejams drossinternets.lv mājas lapā. 

Pēc dalības diagnostikas darbā lūgsim pedagogus aizpildīt īsu tiešsaistes aptauju, lai 

noskaidrotu, par kurām tēmām ar skolēniem iepriekš ir bijis runāts, kādi ir skolotāju 

secinājumi pēc skolēnu rezultātu saņemšanas un kāds atbalsts turpmākajam darbam 

skolēnu izglītošanā par diagnostikas darbā iekļautajām tēmām ir nepieciešams. Aptauja tiks 

nosūtīta uz skolotāju norādīto e-pasta adresi. 

Papildus informācija 

Par diagnostikas darba organizēšanu ir atbildīgs Latvijas Drošāka interneta centrs. Sīkāka 

informācija www.drossinternets.lv, jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet uz 

diagnostika@drossinternets.lv 

Iegūtie dati tiks aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un netiks 

izpausti trešajām personām! 

 

* Atsevišķu jautājumu vizualizācijai ir izmantotas Latvijas produktu etiķetes un reklāmas attēli. Latvijas 

Drošāka interneta centrs šo attēlu izmantošanu (autortiesības) diagnostikas darbā ir saskaņojis ar konkrēto 

produktu ražotājiem. 
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