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Nodarbību plāni “Ne viss ir skaists, kas spīd!”

Drossinternets.lv kļuvis par YouTube “Uzticamo ziņotāju”

Drossinternets.lv saņem “Platīna peli 2018”

Paldies par sadarbību, tiekamies Jaunajā gadā!

Tuvojas Drošāka Interneta diena #DID2019

NODARBĪBU PLĀNI “NE VISS IR SKAISTS, KAS SPĪD!”
Drossinternets.lv izstrādājis divus nodarbī-
bu plānus Ziemassvētku noskaņās ar no-
saukumu “Ne viss ir skaists, kas spīd!”. 
Nodarbību saturs izstrādāts sākumskolas 
un pamatskolas skolēniem medijpratības 
un  kritiskās domāšanas pilnveidei.
Nodarbības mērķis ir Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā:
• Stiprināt skolēnu kritisko domāšanu, 

pievēršot uzmanību un analizējot 
reklāmas saukļus, kas mudina pirkt, 
patērēt, pieprasīt lielas un dārgas dā-
vanas. Vai “dāvana” un “priecīgi svētki” ir 
sinonīmi?

• Mācīties kritiski uztvert un “lasīt”  vi-
zuālu informāciju, nosaukt tās raisītās 
sajūtas (piemēram, skaudība), kā arī 
“pieķert sevi” brīdī, kad izdarām pārstei-
dzīgus pieņēmumus, balstoties uz citu 
sniegto informāciju.

Ietvertie uzdevumi rosina domāt un saru-
nāties. Uzdevumiem nav pareizu vai ne-
pareizu atbilžu, lielākā vērtība ir dažādu 
viedokļu uzklausīšana un sava viedokļa 
paušana.
Par to, kādu ietekmi sociālie tīkli var atstāt 
uz bērniem, vairāk uzzināsiet materiālā 
“Kādu ietekmi sociālie tīkli atstāj uz tavu 
bērnu?”.

NODARBĪBA 1.- 4. KLASEI >
NODARBĪBA 5.- 9. KLASEI >

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.

JAUTĀ UN 
ZIŅO MUMS!

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.

https://drossinternets.lv
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/saferinternetlv
https://www.instagram.com/drossinternetslv/
https://twitter.com/drossinternets
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/kadu-ietekmi-socialie-tikli-atstaj-uz-tavu-bernuquestion
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/kadu-ietekmi-socialie-tikli-atstaj-uz-tavu-bernuquestion
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/nodarbiba-ne-viss-ir-skaists-kas-spid-1-4-klasei
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/nodarbiba-ne-viss-ir-skaists-kas-spid-5-9-klasei
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
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DROSSINTERNETS.LV SAŅEM “PLATĪNA PELI 2018”

DROSSINTERNETS.LV KĻUVIS PAR YOUTUBE 
UZTICAMO ZIŅOTĀJU

Latvijas Drošāka interneta centrs 
ir saņēmis Latvijas Informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju 
asociācijas (LIKTA) apbalvoju-
mu “Platīna pele 2018” kate-
gorijā “Labākā kiberdrošības 
iniciatīva”. Drossinternets.lv 
ir Latvijas Interneta asociāci-
jas iniciatīva, kas tika uzsākta 
2009. gadā ar mērķi izglītot un 
informēt sabiedrību par bērnu 
drošību internetā un nodroši-
nāt iespēju ziņot par atklātajiem 
pārkāpumiem internetā.
“Interneta drošības jomā mēs 
strādājam teju 10 gadus. Ikdie-
nā mums gandarījumu sagādā 
apziņa, ka mūsu izstrādātie mā-
cību vai informatīvie materiāli ir 
ļoti pieprasīti, par tiem mēs   bieži 

saņemam pateicības vārdus no 
pedagogiem pēc mūsu organizē-
tiem semināriem vai nodarbībām 
bērniem. Īpašs prieks ir brīžos, 
kad mums izdodas palīdzēt cil-
vēkiem, kas nokļuvuši problēm-
situācijās internetā, piemēram, 
ir izdevies pēc vecāku lūguma 
panākt, ka viņu bērnu pazemo-
jošie attēli vai video ir izdzēsti no 
publiskās vides. Tomēr jāatzīstas, 
ka turot rokās “Platīna peli”, ir 
patiess prieks par saņemto atzi-
nību arī no nozares profesionā-
ļiem. Tas dod papildu motivāciju 
turpināt iesākto, dod enerģiju un 
spēku jaunu ideju īstenošanai un 
augstāku mērķu sasniegšanai,” 
uzsver  Drossinternets.lv vadī-
tāja Maija Katkovska.

Drossinternets.lv kļuvis par 
YouTube Uzticamo ziņotāju (no 
angļu valodā “Trusted Flagger”). 
Latvijas Drošāka interneta cen-
tra komanda ir apguvusi YouTu-
be Trusted Flagger programmas 
apmācības un kvalificējusies 
“Uzticama ziņotāja” statusam, 
kas ietver:
• speciālu ziņošanas rīku izman-

tošanu ziņojumu iesniegšanai;
• ātrāku ziņojumu apstrādi 

kaitīga un nelegāla satura 
dzēšanai un pārkāpumu 
novēršanai; 

• YouTube administrācijas at-
balsts pārkāpumu novērša-
nā gadījumos, kad standarta 

ziņošanas procedūra un rīki 
nelīdz.

Programmas YouTube Trusted 
Flagger ietvaros Drossinter-
nets.lv varēs efektīvāk apstrā-
dāt ziņojumus, par kuriem ik 
dienas ziņo sabiedrība – vecāki, 
skolotāji un jaunieši. Tāpat regu-
lāri pilnveidos savas zināšanas 
un iegūs jaunāko informāciju 
par palīdzības iespējām, kas 
saistītas ar YouTube vidi. Kā arī 
sniegs palīdzību citām bērnu 
tiesību aizsardzības organizā-
cijām, kas pieņem sabiedrības 
sūdzības par dažādiem pārkā-
pumiem interneta vidē.

PAPILDU INFORMĀCIJA ŠEIT >
VIDEO ŠEIT >

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
http://www.likta.lv
http://www.likta.lv
http://www.likta.lv
http://www.lia.lv
http://www.lia.lv
https://drossinternets.lv/lv/posts/view/par-darbu-kiberdrosibas-veicinasana-drossinternets-lv-sanem-apbalvojumu-platina-pele-2018
https://www.instagram.com/p/BqxYeH6nGnZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA #DID2019
Aicinām iesaistīties arī Jūs Drošāka 
interneta dienas svinībās un organizēt 
pasākumus par drošību internetā sava 
novada, pilsētas, pagasta un ciema sko-
lās, bibliotēkās un jauniešu centros. 
Lūdzam līdz 31.janvārim informēt 
mūs par saviem plānotajiem un or-
ganizētajiem pasākumiem, aizpildot 
aptaujas formu.

Ienāc 
Drossinternets.lv  
un uzzini vairāk!

Mēs izveidosim DID 2019 PASĀKUMU 
KARTI, kurā tiks atspoguļoti visi pasā-
kumi, kas notiks Latvijā par godu Drošā-
ka interneta dienai. 
REĢISTRĒ PASĀKUMU ŠEIT >

Drossinternets.lv jau 13. gadu (pasaulē 
16. gadu) pēc kārtas 2019. gada 5. feb-
ruārī Latvijā 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 jaunie-
šus, kā arī izstrādās jaunus mācību 
materiālus. Sekojiet līdzi jaunākajai 
informācijai par Drošāka interneta 
dienas 2019 aktivitātēm mūsu mājas 
lapā Drossinternets.lv un janvāra ziņu 
izdevumā.

PALDIES PAR PAVEIKTO UN TIEKAMIES 
NĀKAMGAD!

Drošāka
Interneta
Diena 2019 Otrdien, 

5. februārī
D r o š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !

Latvijas Drošāka interneta centrs saka Jums sirsnīgu paldies par sadarbību, 
atbalstu un aktīvu iesaistīšanos mūsu organizētajos pasākumos un aktivitā-
tēs 2018. gadā, iegūtās zināšanas tālāk nododot skolēniem, pedagogiem un 
vecākiem!

2019. gads būs jaunu izaicinājumu piepildīts un 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!

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://ej.uz/DID2019_pasakumi
https://ej.uz/DID2019_pasakumi
https://ej.uz/DID2019_pasakumi
https://ej.uz/DID2019_pasakumi
http://www.drossinternets.lv

