SEKO MUMS

APRĪLIS
2021

Drossinternets
Saferinternetlv
Drossinternetslv
Drossinternets

ZIŅU IZDEVUMS #40
ŠAJĀ IZDEVUMĀ
Aicinām 5.-9. klases piedalīties konkursā un izveidot Atmiņas spēli
Zoom vebinārs jauniešiem “Ietekmējies prātīgi” 12.aprīlī plkst. 17:00
Aptauja skolēniem par filmu, spēļu un mūzikas lietošanu
Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties Drošāka interneta vēstnešu
programmai

Aicinām 5.-9. klases
izveidot atmiņas spēli
“Mēs 2020/2021”

Noderīgi digitālie rīki bērniem un jauniešiem radošai izpausmei
Materiāli par drošību internetā un medijpratību

AICINĀM 5.-9.KLASES IZVEIDOT ATMIŅAS SPĒLI

IZVEIDO ATMIŅAS SPĒLI!
“MĒS 2020/2021”
Izveidojiet
tiešsaistē
atmiņas
spēli!

5 labākās
klases saņems
dāvanu kartes
EUR 150 vērtībā

Digitālās
prasmes
+
vērtīgas
balvas

Kāds bija šis mācību gads? Kopā ar klasi
izveidojiet tiešsaistes atmiņas spēli “Mēs
2020/2021”!
Jums patīk fotografēt, pavadīt laiku internetā, spēlēt spēles un smieties? Tieši to 5. – 9. klašu skolēniem piedāvā
Drossinternets.lv, aicinot veidot savas klases atmiņas spēli!

atpūtas un
sporta inventāra
iegādei

Šis bija īpašs mācību gads, tāpēc aicinām pasmaidīt un kopā
ar klasesbiedriem iemūžināt
spilgtākās sajūtas, simbolus,
priekšmetus, notikumus.

uzdevumus, un izveidojiet spēli. Un, protams, izspēlējiet to
klasē, lai noskaidrotu, kurš ir
ātrākais klasesbiedrs ar labāko
atmiņu!

Izvēlieties jebkuru tiešsaistes
platformu, izstrādājiet kartīšu
vizuālo materiālu, ņemot vērā

Atmiņas spēles un ātruma rekordu iesniedziet līdz 29. aprīlim
ej.uz/AtminasSpele

“Mums katram ir sava laika mašīna. Atpakaļ mūs ved atmiņas, bet uz priekšu — sapņi.”
(Herberts Velss)

KONKURSA PLAKĀTS AR NOTEIKUMIEM ŠEIT >

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!

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.

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments
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ZOOM VEBINĀRS JAUNIEŠIEM “IETEKMĒJIES PRĀTĪGI”
Latvijas Drošāka interneta centra Jauniešu padome (JAP) rīko Zoom vebināru jauniešiem “Ietekmējies prātīgi”. Tajā varēs uzzināt, kam ticēt
laikmetā, kurā par mediju var kļūt katrs sociālo
tīklu satura veidotājs, un kā sekot influenceriem,
nepazaudējot savu galvu.

Vebināru vadīs Inese Liepiņa —
Re:Baltica žurnāliste.
Dalība tikai reģistrētiem dalībniekiem. Pieteikšanās vebināram līdz 12. aprīlim plkst. 10:00,
aizpildot Zoom reģistrāciju šeit >
12. aprīlī stundu pirms pasākuma dalībnieki
saņems reģistrācijas apstiprinājumu. Papildu
informācija Facebook.com/Drossinternets
Nodarbība ir bez maksas. Tās laikā organizatori
var uzņemt vizuālos materiālus — fotogrāfijas
vai video, kas, iespējams, tiks izmantoti projekta
publicitātē.
REĢISTRĒJIES ŠEIT >

APTAUJA SKOLĒNIEM PAR FILMU, SPĒĻU UN MŪZIKAS LIETOŠANU
Katru gadu 26. aprīlī pasaulē atzīmē
Intelektuālā īpašuma aizsardzības dienu un pievērš sabiedrības uzmanību
kādam vienam intelektuālā īpašuma
aspektam.
Drossinternets.lv un biedrība „Par legālu saturu!” vēlas noskaidrot jauniešu
paradumus ar autortiesībām aizsargāta
satura (filmas, mūzika, spēles) lietošanā.
Aptauja ir pilnībā anonīma, un sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.
Lūgums skolotājiem un vecākiem nodot jauniešiem šo informāciju, aicinot
viņus aizpildīt aptauju par viņu paradumiem spēļu, filmu, mūzikas lietošanā. Aptaujas aizpildīšana aizņems
līdz 2 minūtēm.
APTAUJA ŠEIT >

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā:
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PIESAKIES PAR DROŠĀKA INTERNETA VĒSTNESI

Lai efektīvāk izglītotu un informētu
reģionos dzīvojošos bērnus, vecākus
un skolotājus par drošību internetā,
Latvijas Drošāka interneta centrs kopš
2017.gada īsteno Drošāka interneta
vēstnešu programmu, kuras ietvaros
jau šobrīd aktīvi darbojas 30 Drošāka
interneta vēstneši visā Latvijā.
Aicinām jaunus dalībniekus pievienoties brīvprātīgo vēstnešu komandai, aizpildot pieteikuma anketu līdz
š.g. 29. maijam.

Š.g. augusta otrajā pusē, kā ierasts, tiks organizēts apmācību seminārs vēstnešiem.
Vēl tiks lemts, vai seminārs būs klātienē vai tiešsaistē. Seminārs dalībniekiem ir
bezmaksas.

Īpaši aicinām pieteikties
dalībniekus no:

Priekšroka tiks dota tiem kandidātiem, kuri līdz šim jau organizējuši dažādas aktivitātes bērniem par šo tēmu.

Kurzemes reģiona —
Liepāja, Kuldīga, Talsi,
Vidzemes reģiona —
Smiltene, Valmiera, Cēsis,
Zemgale — Bauska, Dobele.

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!

Atkarībā no mērķauditorijas vēstneša (lektora) uzdevums ir savu iespēju robežās
izglītot sava novada bērnus, vecākus un pedagogus, sniedzot informāciju par
riskiem un apdraudējumiem internetā. Drossinternets.lv sniegs atbalstu vēstnešiem
gan ar izglītojošiem materiāliem, gan informējot par jaunākajām tendencēm
bērniem un jauniešiem lietojot modernās tehnoloģijas.

PIESAKIES ŠEIT >
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NODERĪGI DIGITĀLIE RĪKI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Drossinternets.lv aicina bērnus, jauniešus un pedagogus izmantot dažādus
digitālos rīkus, kas ikdienā palīdzēs gan
mācībās, gan attīstot radošas idejas. Tos
var izmantot, lai veidotu skolas projektus par dažādām tēmām.
Vecākus un skolotājus aicinām šos resursus ieteikt izmantot bērniem, lai
pilnveidotu viņu zināšanas, attīstītu
dažādas digitālās un radošās prasmes,
kā arī sniegtu viņiem atbalstu ceļā uz
saviem mērķiem un sapņiem.
NODERĪGI DIGITĀLIE RĪKI ŠEIT >

MATERIĀLI SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ UN MEDIJPRATĪBU
Aicinām izmantot Drossinternets.lv mājas lapā pieejamos izglītojošos materiālus bērniem, jauniešiem, skolotājiem un
vecākiem par drošību internetā un medijpratību — testus,
uzdevumus, stundu plānus, video u.c., kurus esam apkopojuši pa vecuma grupām un kategorijām, piedāvājot tiešās
saites uz materiāliem.
Laikā, kad bērnu drošība internetā ir kļuvusi daudz aktuālāka
nekā līdz šim, aicinām pedagogus rast iespēju izmantot šos
mūsu piedāvātos izglītojošos materiālus klases, datorikas, informātikas vai sociālo zinību mācību stundu laikā,
lai vērstu bērnu uzmanību uz riskiem un apdraudējumiem un
kā no tiem izvairīties.

Darbam ar bērniem
līdz 11 g.v.

Darbam ar jauniešiem no
12-18 g.v.

Stundu plāni

Stundu plāni

Uzdevumi

Uzdevumi

Testi

Testi

Digitālās grāmatas

Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli

Digitālās grāmatas

Filmiņas

Video

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā:
zinojumi@drossinternets.lv vai caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu
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Vecākiem
Padomu materiāli
Metodiskie materiāli darbam
ar sākumskolas bērniem”
Metodiskie materiāli darbam
ar pamatskola sun vidusskolas bērniem
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