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Kā sevi pasargāt no nepatīkamām situācijām WhatsApp?
Sagaidi Ziemassvētkus kopā ar “Aitu dzīve” varoņiem

#Domā Pirms Publicē
viltus ziņas
rupjības
propaganda

Tuvojas Drošāka Interneta diena #DID2020
Tiešsaistes nodarbības skolēniem par drošību internetā
Informatīvs video par Drossinternets.lv darbību
Priecīgus svētkus un uz tikšanos Jaunajā gadā!

KĀ SEVI PASARGĀT NO NEPATĪKAMĀM SITUĀCIJĀM WHATSAPP?
Arvien biežāk Drossinternets.lv saņem
ziņojumus un sūdzības saistībā ar dažādiem nepatīkamiem starpgadī
jumiem,
kuros nonāk WhatsApp lietotāji. Diemžēl
daudzos no tiem pašu lietotāju nezināšana, neuzmanība vai vieglprātība
ir novedusi pie nepatīkamām sekām.
Aicinām WhatsApp lietotājus būt uzmanīgiem un iepazīties ar padomiem, kas
palīdzēs ikdienā sevi un savus bērnus
pasargāt no apdraudējumiem šajā
lietotnē.
PADOMI ŠEIT>
Drossinternets.lv vēlas atgādināt
bērniem, vecākiem un skolotājiem, ka:
WhatsApp lietotne paredzēta
lietotājiem, kuri nav jaunāki par
16 gadiem.
Saziņas grupas tiek veidotas kā rīks,
lai ātri apmainītos ar informāciju,
un tās nav paredzētas, lai kādu
pazemotu, izsmietu vai draudētu.
Saziņas grupas administrators,
ignorējot tajā notiekošo
emocionālo pazemošanu, zināmā
mērā veicina nepatīkamā satura
izplatību. Tāpēc rūpīgi jāizvērtē
saziņas grupas mērķis, pirms tās
izveides.

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!

,
Kāpēc jābūt uzmanīgam
lietojot WhatsApp?

16+

Kā sevi pasargāt no
nepatīkamām situācijām?
Neciet pazemojumu vai
citu veida aizskaršanu
saziņas grupās –
nekavējoties pamet grupu

PADOMI

Neļauj, lai Tevi
pievieno grupai bez
tavas piekrišanas

Domā, ko raksti un kādus foto
sūti vai pārsūti citiem, jebkurš
tos var izplatīt tālāk vai
izmantot citiem mērķiem

!

Apklusini/Izslēdz
nevēlamu WhatsApp
čata saraksti uz
laiku vai pavisam
Ārpāc! Nejauši nosūtīji
ziņu? Tu vari paspēt vēl
izdzēst, lai tā pazūd arī
ziņas saņēmēja ekrānā
Pedofili var uzdoties par
bērna vienaudzi, lai iegūtu
bērna kailfoto

Ja esi nepilngadīgs/a,
ziņo vecākiem vai citam
uzticamam pieaugušajam
par notikušo. Pedofilijas
gadījumos nepieciešams
iesaistīt Valsts policiju.

Jautā mums: info@drossinternets.lv | Ziņo par pārkāpumiem internetā:
caur Drossinternets.lv Ziņojumu formu vai mobilajā lietotnē “Drošs internets”
Par izbraukuma nodarbībām skolās: nodarbibas@drossinternets.lv.

Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru — Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
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SAGAIDI ZIEMASSVĒTKUS KOPĀ AR “AITU DZĪVE” VAROŅIEM
“Aitu
dzīve” sētā
iestājusies
ziema. Aicinām pirmsskolas un
sākumskolas bērnus Ziemassvētkus
sagaidīt kopā ar “Aitu dzīve”
varoņiem. Viņi bauda sniega
priekus, bet gadās arī pa kādam
nepatīkamam
starpgadījumam,
kurš jāatrisina. Noskaties animācijas
filmu, lasi komiksu un pildi darba
lapu.
“Aitu
dzīve” materiālu
kopa
paredzēta 6-11 gadus veciem
bērniem, darbojoties kopā ar
vecākiem vai pedagogiem. “Aitu
dzīve” stāsta par dzīvi kādā lauku
sētā, kurā, tieši tāpat kā pie mums,
strauji attīstās tehnoloģijas, kas ne
vienmēr rada tikai pozitīvus efektus.
Materiālu
kopā
iekļautas
13
animācijas filmiņas, 13 darba
lapas, 11 komiksi, 5 krāsojamās
lapas. Materiāli palīdzēs sniegt
zināšanas,
pilnveidot
bērna
izpratni, rosināt interesi, vēlmi
diskutēt un apspriest dažādas
situācijas.
SKATIES FILMIŅU >
LASI KOMIKSU >
PILDI DARBA LAPU >
VISAS FILMIŅAS UN UZDEVUMI ŠEIT >

TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA #DID2021
2021. gada 9. februārī, kā ik gadu, tiks atzīmēta
Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli
“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.
Drossinternets.lv kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot
pieaugušos, bērnus un jauniešus:
Tiešsaistes viktorīnas, tajās aicināsim skolēnus,
pedagogus un vecākus reģistrēties janvāra sākumā;
Piedāvāsim skolām mācību video materiālus DID
pasākumu un aktivitāšu organizēšanai savā skolā.

!!! Janvāra ziņu izdevums tiks veltīts tieši Drošāka interneta dienai, sniegsim aktuālo informāciju par
aktivitātēm. Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem janvārī!

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!
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TIEŠSAISTES NODARBĪBAS SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ
Drossinternets.lv piedāvā organizēt vebinārus
skolēniem par drošību internetā – par riskiem
un apdraudējumiem, ar kuriem bērni un pusaudži
sastopas internetā, kā no tiem izvairīties un
sevi pasargāt, kur meklēt palīdzību. Aicinām
skolas pieteikties 30-40 minūšu tiešsaistes
nodarbībai vai video nodarbības ieraksta
noskatīšanās iespējai, ko šobrīd piedāvājam
skolām, kamēr skolēni mācās attālināti.
Tiešsaistes nodarbību piedāvājam Zoom
platformā, ar skolotāju iepriekš vienojoties
par laiku, kad skolēni pieslēdzas vebināram.
Nodarbības video ierakstu piedāvājam
publicēt internetā, lai skolēni var
noskatīties jebkurā viņiem ērtā laikā. Šajā
gadījumā pedagogam tiks nosūtīta saite uz
video tālāk nodošanai skolēniem.
INTERESENTIEM LŪDZAM PIETEIKTIES, RAKSTOT UZ E-PASTU NODARBIBAS@DROSSINTERNETS.LV.

INFORMATĪVS VIDEO PAR DROSSINTERNETS.LV DARBĪBU
Aicinām noskatīties informatīvu
video, sniedzot sabiedrībai
plašāku
ieskatu
par
Latvijas Drošāka interneta
centra
(Drossinternets.lv)
darbību, ar ko tieši ikdienā
nodarbojamies un kāda
veida jautājumus risinām.
Video arī uzzināsiet, kā pasargāt
sevi no nokļūšanas upura lomā
un izvairīties no nepatīkamām
situācijām internetā. Noskaties
un uzzini vairāk par mūsu
darbu!
SKATIES ŠEIT >

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!
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PRIECĪGUS SVĒTKUS UN UZ
TIKŠANOS NĀKAMGAD!

1
2
20

#Domā Pirms Publicē

viltus ziņas
rupjības
propaganda
dezinformācija
maldināšana

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!
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