DROŠĀKA INTERNETA DIENA 2018
DROŠĀKS INTERNETS SĀKAS AR TEVI!

Drošāka
Interneta
Diena 2018

KO TU VARI DARĪT?
++Piedalies DID pasākumos savā novadā!
++Piedalies konkursā “Foto detektīvs”
++Skaties tiešraidi jauniešu forumam “Es esmu

Otrdien,
6. februārī

Drošāks internets sākas ar tevi!

internetā! Es piedalos!” 6.februārī 11.0013.00 Drossinternets.lv
++Aktīvi līdzdarbojies, ne tikai pasīvi vēro!
++Atceries - drošāks internets sākas ar tevi!

78%

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

70%
KUR?

KO?

KAS?

Atzīmē vairāk kā 130 valstīs
visā pasaulē

Vairāk kā 100 pasākumi tiek
organizēti visā Latvijā

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

130

100

5000

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

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

Ienāc
Drossinternets.lv
un uzzini vairāk!

13%

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

51%

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

++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

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:

24%
Facebook

78%
YouTube

37%
Snapchat

69%
e-klase

54%
Instagram
63%
WhatsApp

63%
Google

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

@Drossinternets

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