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NODARBĪBA “VAI ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS EKSISTĒ?”
TOP 200 DIGITĀLIE RĪKI E-PRASMJU ATTĪSTĪŠANAI
IZDEVUMS “CEĻOJUMS MEDIJPRATĪBĀ”
TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA (DID)
PALDIES PAR SADARBĪBU, TIEKAMIES JAUNAJĀ GADĀ!

NODARBĪBA “VAI ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS EKSISTĒ?”
Drossinternets.lv ir sagatavojis nodarbības plānu, lai,
Ziemassvētkus gaidot, varētu kopā ar skolēniem meklēt atbildi vai Ziemassvētku vecītis eksistē? Atcerieties, ka uz šo
jautājumu nav viena - pareizā atbilde! Nodarbība paredzēta
5.-7.klašu skolēniem kritiskās domāšanas un medijpratības
stiprināšanai.
Nodarbības ilgums: 70 − 90 minūtes
Nodarbības komplektā ietilpst:

INFORMĀCIJA SKOLOTĀJAM
DALĪBNIEKA KARTE “KRITISKI DOMĀJOŠS”
DALĪBNIEKA KARTE “ATBALSTĪTĀJS”
“MISIJAS” UZDEVUMU LAPAS

Nodarbībā skolēni pilnveidos:

“SVARI” TITULLAPA

prasmi kritiski analizēt mediju saturu;
argumentēt savu viedokli;
prasmi atpazīt dažādas datu interpretācijas iespējas;
strukturēt informāciju;
prasmi pieņemt racionālos un emocionālos argumentos balstītu lēmumu.
Veiksmi!
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TOP 200 DIGITĀLIE RĪKI E- PRASMJU ATTĪSTĪŠANAI
Latvijas Drošāka interneta centrs aicina
skolotājus, skolēnus un viņu vecākus izmantot
dažādus noderīgus digitālos tiešsaistes
rīkus savu e-prasmju attīstīšanai, kas
apvienoti TOP 200 resursā, kas palīdzēs
apgūt jaunas zināšanas, profesionāli attīstīties
un pilnveidoties. Digitālie rīki apkopoti šādās
kategorijās:
Top 100 rīki personīgai un
profesionālai attīstībai (Tools for Personal &
Professional Learning (PPL))
Top 100 darbam izmantojamie rīki
(Tools for Workplace Learning (WPL))
Top 100 mācību rīki (Tools for
Education (EDU))

SKATIES ŠEIT

IZDEVUMS “CEĻOJUMS MEDIJPRATĪBĀ”
Drossinternets.lv aicina skolas un bibliotēkas
izmantot Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras
padomes
izstrādāto
izdevumu
“Ceļojums
medijpratībā”*, pasniedzot skolēniem nodarbības
par medijpratību. Izdevums
paredzēts
visiem
tiem, kuri vēlas gūt teorētisku priekšstatu par
medijpratību, kā arī ir ieinteresēti tieši iesaistīties
bērnu
izglītošanā
medijpratības
un
tai
pietuvinātu jautājumu jomā.
Šobrīd aktuāli medijpratības mācību temati ir
viltus ziņu, propagandas, faktu atšķiršana no
viedokļiem, mediju satura komercializācija un
reklāmu analīze.
Izdevuma pirmajā daļā iekļautas teorētiskās atziņas, savukārt praktisko nodarbību scenāriji apkopoti
izdevuma otrajā daļā, iekļaujot attēlus un shēmas, kas noderēs, vadot nodarbības.
*Informācija no izdevuma “Ceļojums medijpratībā”

MATERIĀLS ŠEIT
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TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA

Drossinternets.lv jau 15. gadu pēc
kārtas 2018. gada 6. februārī
organizēs Vispasaules Drošāka
interneta dienu (DID), kuras
sauklis “Drošāks internets sākas
ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par
to, kā mēs katrs rūpējamies par
savu drošību internetā, un kāds ir
mūsu ieguldījums, veidojot labāku
interneta vidi.

Latvijas Drošāka interneta centrs kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot skolas, bibliotēkas, bērnus un
jauniešus:
Interaktīvs seminārs, forums skolotājiem un jauniešiem 6.februārī;
DID pasākumu karte – kopā veidosim DID karti ar jūsu organizētajiem pasākumiem
novados;
Piedāvāsim skolām mācību materiālus un iespēju skolēniem piedalīties konkursā “Foto
detektīvs”.

PALDIES PAR PAVEIKTO UN TIEKAMIES NĀKAMGAD!

Latvijas Drošāka interneta centrs saka Jums sirsnīgu paldies par sadarbību, atbalstu un aktīvu
iesaistīšanos mūsu organizētajos pasākumos un aktivitātēs 2017.gadā, iegūtās zināšanas tālāk
nododot skolēniem, pedagogiem un vecākiem!
2018. gads būs jaunu izaicinājumu piepildīts, turpināsim izglītošanas aktivitātes, lai vecinātu un attīstītu drošu
un jēgpilnu interneta lietošanu bērnu un jauniešu vidū.
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
Instagram.com/Drossinternetslv

vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu
Par izbraukuma nodarbībām skolās:
nodarbibas@drossinternets.lv

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