Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments

1. Padomā un atbildi!
Kāpēc cilvēki internetu ne vienmēr izmanto labiem darbiem?
Kā atšķiras joku ziņa no biedējošas ziņas? Vai var zināt, kas citus biedē?
Kāpēc citiem liekas, ka pārkāpumus internetā nepamana un par tiem nesoda?
2. Savieno vārdus ar to skaidrojumu! Izvēlies 3 vārdus un pieraksti tiem piemēru.

Vajāt

paust savu negatīvo attieksmi, zoboties

Kaitināt

radīt bailes

Biedēt

teikt, ka sekos nepatīkama rīcība

Draudēt

nosaukt kādu nepatīkamā, nepieklājīgā vārdā

Apsaukāt

neatlaidīgi, ilgstoši sekot, traucēt

Apsmiet

rīkoties tā, lai kādā izraisītu dusmas, nepatiku

3. Spēlējiet spēli “Autogrāfu medības”! Pēc spēles pārrunājiet uzzināto!
Spēles laikā tev ir jāatrod seši klasesbiedri, kuri atbilst konkrētajam aprakstam.
Uzrunā klasesbiedru, noskaidro, vai un kuram aprakstam viņš/viņa atbilst, ieraksti
viņa/viņas vārdu atbilstošā vietā! Izrunā sīkāk katru situāciju! Katrai sarunai tiek
dotas 2 minūtes.

ne dzīvē, ne internetā
nav nevienu
apsmējis/-usi.

ir pārdzīvojis/-usi par to,
ko viņam/viņai kāds
atsūtīja internetā, un var
par to pastāstīt.

ir ar kādu
sastrīdējies/-usies
un var pastāstīt,
kā strīdu atrisināja.

var nosaukt
policijas tālruni.

var pastāstīt gadījumu,
kad kādam bērnam ir
sūtītas biedējošas ziņas.

sūta ļoti daudz ziņu
citiem, arī vēlu vakarā.
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4. Aizpildi tabulu! Pārrunājiet atbildes klasē!
Rīcība

Ja es būtu Kaspars,

Kā tu rīkotos, ja pret tevi tiktu
vērsta šī negatīvā darbība?

Kādā saziņas grupā Roberts
regulāri apsmej un aicina arī
citus apsmiet Kasparu, kurš  
viņam nepatīk.

Ja es būtu Ansis,

Kā tu rīkojies, ja redzi šādu
situāciju klasē, draugu lokā?

Ilva bieži sūta pārējiem
klasesbiedriem ļoti daudz ziņu.
Un vienmēr pieraksta, ja kāds
neatbildēs uzreiz, viņa vairs
nedraudzēsies ar šo cilvēku.
Ansis neatbildēja, un Ilva ar
viņu pārstāja draudzēties. Ilva
panāca, ka arī citi ar Ansi vairs
nedraudzējas.

Ja es būtu Kristapa māsa,

Kāpēc Roberts, Ilva un
Kristaps tā rīkojas?

Kristaps zina, ka māsa ļoti
baidās no zirnekļiem. Katru
reizi, kad Kristaps grib māsu
pakaitināt, viņš nosūta māsai
zirnekļa bildi. Dažreiz viņš
zirnekļa bildi uzliek uz māsas
telefona ekrāna.
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