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Ja bērns visu laiku „sēž” telefonā
Raidījums vecākiem „Drošība internetā - kas par to jāzina!”
Musical.ly un privātuma iestatījumi
Tuvojas Drošāka interneta diena
Spēle BINGO
Paldies par paveikto šogad un tiekamies nākamgad

JA BĒRNS VISU LAIKU „SĒŽ” TELEFONĀ
Bērni mūsdienās tik ļoti aizraujas ar virtuālo pasauli un mobilo ierīču lietošanu, ka bieži neatliek laiks
pilnvērtīgām ēdienreizēm, miegam, pastaigām svaigā gaisā, sportam, mājas darbiem, vakariņām ģimenes
lokā, istabas sakārtošanai u.tml.
Bērns stundām ilgi var pavadīt laiku savā
istabā, aizrautīgi lietojot sociālos tīklus,
izklaides aplikācijas un sazinoties ar
draugiem ziņojumapmaiņas platformās
u.tml., kā rezultātā viņš visu laiku jūtas
noguris, neizgulējies un nespēj pietiekamu
uzmanību veltīt mācībām.
Vecāks uzticas savam bērnam, un bieži
vecāku atļautā viena stunda, lai paspēlētu
spēlīti vai noskatītos video, pārvēršas vairākās stundās, ko bērns pavada pie mobilās ierīces, tāpēc mājas
darbi paliek daļēji izpildīti vai nemaz neizpildīti. Arī skolotājiem tiek uzlikts papildu slogs – cenšoties iesaistīt
mācību procesā hroniski neizgulējušos un miegainus skolēnus.

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs ir sagatavojis materiālu, kas sniegs padomus vecākiem, kā mazināt
bērnu ierīču lietošanu mājās un pavadot laiku kopā ar ģimeni.

MATERIĀLS ŠEIT

RAIDĪJUMS VECĀKIEM „DROŠĪBA INTERNETĀ – KAS PAR TO JĀZINA?”
Novembra beigās televīzijas kanāla Rīga
TV24 radījumā „Dienas personība ar Veltu
Puriņu” viesojās Net-Safe Latvia Drošāka
interneta centra vadītāja Maija Katkovska.
Raidījuma tēma bija „Drošība internetā - kas
par to jāzina?”, kura mērķis vērst vecāku
uzmanību uz atbildīgu tehnoloģiju lietošanu
ģimenē un uz to, ko viņu bērns dara
internetā.
Raidījumā tika diskutēts par to, ka vecāki
sagaida no bērna atbildīgu rīcību internetā,
tomēr, lai tas notiktu, ļoti svarīga ir bērna izglītošana par potenciālajiem draudiem internetā. Kā vecākiem
saprast, ko stāstīt, ko rādīt, kādus drošības pasākumus veikt, lai pasargātu savu bērnu - ar ko jāsāk un no cik
gadu vecuma? Vai tiešām vecākam jālieto visi sociālie tīkli un aplikācijas, kurās viņu bērns kaut ko publicē un
dara? Un visbeidzot, kā panākt, ka problēmsituācijās bērns vienmēr vērsīsies pie vecākiem? Atbildes
saņemsiet, noskatoties raidījumu.
Raidījums veidots Amigo iniciatīvas Laimigamgimenem.lv ietvaros. Aicinām noskatīties raidījumu, kurā
sniedzam noderīgus padomus vecākiem.

NOSKATIES ŠEIT

MUSICAL.LY UN PRIVĀTUMA IESTATĪJUMI
Kas ir Musical.ly? Musical.ly (paredzēta no 13 gadu vecuma) ir ļoti
populāra aplikācija Latvijā un visā pasaulē, kurā var veidot 15
sekunžu mūzikas videoklipus. Pārsteidzoši neilgā laikā šo aplikāciju
ir iemīļojuši bērni visā Latvijā, it sevišķi meitenes.
Kā tas darbojas? Bērni izvēlas fragmentus no populāras dziesmas
un nofilmē sevi dziedam, plātam muti vai dejojam. Iespējams veidot
arī 15 sekunžu komēdiju parodijas. Kad bērni beiguši filmēšanu,
pirms video publicēšanas, var pievienot efektus/ filtrus. Publicēto
video var koplietot citos populāros sociālajos tīklos (Instagarm,
Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp), lai iegūtu pēc iespējas
vairāk fanus, sekotājus un „patīk” vērtējumu.
Musical.ly konts pēc noklusējuma ir publisks. Tas nozīmē, kad
bērns publicēs video, visi to redzēs (arī tie, kas nelieto Musical.ly
aplikāciju), kā arī ikviens var sekot kontam. Un lielākā daļa bērnu
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tieši to arī vēlas, lai konts būtu publisks, lai varētu iegūtu pēc
iespējas lielāku popularitāti.
Tomēr bērnam un viņa vecākiem jāņem vērā, ka bērnu
filmētajos video var redzēt ļoti privātu informāciju – ģimenes
dzīvesvietu, bērna istabu, ģimenes locekļus, draugus un skolas
biedrus, skolas iekštelpas un āra teritoriju u.tml. Turklāt tik
vienkārši video saites pārsūtīt jebkurai personai.
Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vecāki kopā ar bērnu privātuma
iestatījumos atzīmē „privāts konts” un nepieciešamības
gadījumā lieto arī citus drošības un privātuma iestatījumus.
Tiklīdz bērns izveido kontu, viņš to pats nevarēs izdzēst.
Šobrīd Musical.ly nepiedāvā lietotājiem dzēst savu kontu, bet drīzumā tas būs iespējams. Ja Jūsu bērns
ir jaunāks par 13 gadiem, Musical.ly piedāvā vecākiem nosūtīt e-pasta ziņojumu uz adresi
privacy@musical.ly, lai pieprasītu bērna konta dzēšanu. Musical.ly nekavējoties veic darbības, lai
dzēstu bērna personisko informāciju un pārtrauktu bērna konta darbību.

PAPILDU INFORMĀCIJA ŠEIT

TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA
Jau 14.gadu pēc kārtas 2017.gada
7.februārī tiks atzīmēta Vispasaules
Drošāka interneta diena (DID), kuras
sauklis “Kopā par labāku internetu!”,
aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā
un veidot labāku interneta vidi.
Net-Safe Latvia Drošāka interneta
centrs kā ierasts organizēs aktivitātes,
iesaistot skolas, bibliotēkas, bērnus un
jauniešus:

Jauniešu forums 7.februārī LNB ar tiešraides translāciju internetā;
DID pasākumi februāri – kopā veidosim DID karti ar jūsu organizētajiem pasākumiem
novados;
Piedāvāsim spēles un mācību materiālus.
Sekojiet līdz informācijai mūsu mājas lapā Drossinternets.lv un ziņu izdevumos.
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BINGO – ATPAZĪSTI POPULISMU!

Kad ciemos iet
-Pa puteņu aizpūstu taku,
bez vienas pēdas, bez ceļa,
kas tur pār sniegiem tik dūšīgi
veļas?
-Tur rūķis iet ciemos pie irbes
otras kupenas malā,
un nes viņš droši un apņēmīgi
rūķa puķidzeltenu pušķi cepures galā.
(Uldis Auseklis)
Kāpēc rūķim ir dzeltens pušķis cepures galā? To uzzināsiet, spēlējot „BINGO – atpazīsti populismu!”, tā
praktiski izmantojama 7. līdz 12.klases skolēniem.
Šis ir Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra sveiciens svētkos un dāvana jums un jūsu skolēniem!

BINGO SPĒLE ŠEIT

PALDIES PAR PAVEIKTO UN TIEKAMIES NĀKAMGAD!

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs saka Jums sirsnīgu paldies par sadarbību, atbalstu un
aktīvu iesaistīšanos mūsu organizētajos pasākumos un aktivitātēs 2016.gadā, iegūtās zināšanas
tālāk nododot skolēniem, pedagogiem un vecākiem!
2017. gads būs jaunu izaicinājumu piepildīts un turpināsim izglītošanas aktivitātes, lai vecinātu un attīstītu
drošu un jēgpilnu interneta lietošanu bērnu un jauniešu vidū:
Turpināsies pedagogu tālākizglītības kursi: "Mediju pratība pirmskolā un sākumskolā. Praktisks darbs
ar lasāmgrāmatu par internetu "Vaifija skola" un "Mediju pratība pamatskolā. Praktisks darbs ar
mācību materiālu "Pasaule tīmeklī". Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem gunita@lpmc.lv
Iznāks jauns mācību un metodiskais materiāls "Mana diena internetā" 8 - 10 gadus veciem bērniem.
Tiks organizēti materiāla ieviešanas semināri.
Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai mūsu Ziņu izdevumos un Drossinternets.lv mājas lapā.

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS UN LAIMĪGU JAUNO GADU!
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SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS!

Twitter.com/Drossinternets

Jautā mums:
info@drossinternets.lv

YouTube.com/Saferinternetlv

Ziņo par pārkāpumiem internetā:
zinojumi@drossinternets.lv

Facebook.com/Drossinternets

vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu

........................................................................................................................................
Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot
atsauci uz autoru – Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu lapu, vai arī no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv
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