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Klausies interneta pasakas Spotify un Apple Podcast

Interneta drošības Adventes kalendārs bērniem

Skolēni internetā izsmej cits citu un skolotājus

Atzīmē kalendārā 7.februāri Drošāka Interneta Dienu 2023 #DID2023

Adventes laiks ir Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks un gatavošanās svētkiem, tāpēc bēr-
ni aktīvāk izmantos sociālos tīklus, lai dalī-
tos savā sajūsmā ar draugiem un ģimeni. 
Aicinām bērnus un jauniešus neaizmirst 
par drošību internetā, privātumu, vese-
līgu līdzsvaru starp virtuālajām un reālās 
dzīves aktivitātēm un pienākumiem, kā 
arī jēgpilna interneta izmantošanu. 
Drossinternets.lv piedāvā bērniem 
“ Interneta drošības Adventes kalendā-
ru”, kurā apkopoti praktiski padomi, lai 
bērniem atgādinātu par drošības pa-
matiem virtuālajā vidē, kā sevi pasargāt 
no apdraudējumiem internetā un ievērot 
piesardzību. 
Tāpat jāņem vērā, ka bērniem svētkos būs 
vairāk brīvā laika, attiecīgi viņi to, iespējams, 
pavadīs vairāk viedierīcēs, tāpēc atgādinā-
jums par drošību jo īpaši noderēs šajā laikā. 

 Aicinām skolas izdrukāt un izvietot 
skolā, klasē vai pie ziņojumu dēļa 
bibliotēkā, jauniešu centrā, izplatīt 
vecāku saziņas grupās un dalīties ar 
tiem internetā. 

 Aicinām bērnu vecākus Adventes 
kalendāru izdrukāt un novietot 
mājās redzamā vietā bērnu istabā 
vai ģimenes koplietošanas zonās, ku-
rās visvairāk ģimene uzturas kopā. 

Kalendārā iekļautie padomi 
noderēs, lai:

 Klasē pārrunātu un atgādinātu bēr-
niem par drošu, atbildīgu interneta 
lietošanu;

Kā risināt problēmu, 
kad skolēni apceļ 
skolotājus un  
izsmej cits citu  
internetā?

INTERNETA DROŠĪBAS ADVENTES KALENDĀRS BĒRNIEM

 Mājās un ģimenē aktualizētu 
jēgpilna interneta izmantošanu, 
ekrāna laika līdzsvarošanu un 
privātumu;

 Uzraudzītu bērna aktivitātes in-
ternetā, vienotos ar bērnu par in-
terneta drošības noteikumiem un 
ekrāna laiku.

ADVENTES KALENDĀRS ŠEIT >

Aicinām arī šajā svētku laikā izmantot citus mūsu materiālus 
ziemas tematikā: 

 Stundu plāns “Vai Ziemassvētku 
vecītis eksistē?” šeit >

 Stundu plāns “Ne viss ir skaists, 
kas spīd” šeit >

 Animācijas filmiņa “Nesmejies 
par citiem!” šeit >

 Darba lapa pēc filmiņas noskatī-
šanās šeit >

 Komikss pēc filmiņas noskatīša-
nās šeit >
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SKOLĒNI INTERNETĀ IZSMEJ CITS CITU UN SKOLOTĀJUS

Drossinternets.lv ziņojumu līnijā strauji 
pieaudzis ziņojumu skaits par skolo-
tāju apcelšanu virtuālajā vidē. Esam 
novērojuši tendenci, ka jaunieši arvien 
biežāk mēdz veidot skolu kontus  
sociālo tīklu platformā Instagram, kur 
ievieto mēmes, jokus un diemžēl arī 
privātu un aizskarošu informāciju 
gan par skolas biedriem, gan arī par 
skolotājiem.
Lai noskaidrotu, vai tas ir joks vai likum-
pārkāpums, jāvērtē, vai sociālo mediju 
kontos nav norādīti izjokoto skolēnu 
vai skolotāju vārdi, uzvārdi vai iz-
pausta cita personiska rakstura infor-
mācija. Tāpēc skolotājiem ir vērts zināt, 
kā rīkoties, ja ir pārkāptas robežas.

Ieteicamā rīcība 
šādos gadījumos:

 Veikt pārrunas ar iesaistītajiem 
skolēniem (ja tie ir zināmi) un 
jādod laiks vainīgajiem skolēniem 
dzēst izveidotos kontus. Parasti ar 
to pietiek un konti tiek dzēsti.

 Ja tomēr skolēni nereaģē un 
konts ar aizvainojošo saturu ne-
tiek dzēsts, tad jāvēršas pie attie-
cīgā sociālā medija administrācijas, 
ziņojot par pārkāpumu.

 Konsultēties ar Datu valsts in-
spekciju (DVI) par privātuma 
pārkāpumiem. Skolas administrā-
cija vai paši pedagogi var aizpildīt 

Foto: no portāla LSM

formu dvi.gov.lv mājaslapā.

 Veikt pārrunas ar iesaistīto klašu 
grupām, informējot skolēnus par 
atbildību un aicinot dzēst pazemo-
jošos ierakstus un komentārus. 

 Jāinformē skolēnu vecāki un jā-
paskaidro, kādas sekas var radīt 
šāda veida apcelšana, un jāpār-
runā atbildīga interneta un mobilo 
ierīču lietošana.

 Jāizskaidro skolēniem un viņu 
vecākiem, kādas ir skolas admi-
nistrācijas un pedagogu tiesības 

vērsties tiesībsargājošajās insti-
tūcijās pret personām, kas ir izvei-
dojušas kontus, un pret personām, 
kas aizskar šo pedagogu tiesības uz 
privātumu, cieņu un godu.

 Skolai ir tiesības vērsties Valsts 
policijā par sīko huligānismu, ja 
konts izveidots ar mērķi ņirgāties 
par citiem un tā nosaukumā izman-
tots skolas vārds. 

Plašāk par šo problēmu un rīcību šā-
dos gadījumos aprakstīts portāla LSM 
rakstā.

PROBLĒMRAKSTS ŠEIT>
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KLAUSIES INTERNETA PASAKAS SPOTIFY UN APPLE PODCAST

Drossinternets.lv piedāvā bērniem klausī-
ties audio pasakas par drošību interne-
tā Spotify un Apple Podcast  platformās. 
Pasakas paredzētas 7-12 gadus veciem 
bērniem, lai veicinātu drošu un jēgpilnu in-
terneta lietošanu. 
Kopā pieejamas deviņas pasakas, kas ļauj 
bērniem izdzīvot raibu raibos notikumus – 
kā rūķis Urķis rada datoru, kas vēlāk palīdz 
glābt nolaupītu princesi; kā Reksis palīdz 
Ķepainim atbrīvoties no interneta atka-
rības; kā Rēzija iemācās veidot drošu in-
terneta paroli; kā zaķu Garausīšu ģimene 
cīnās ar datorvīrusu; kā Gliemezis nolemj 
kļūt par jūtūberi u.c.

Pasakās aprakstītas dažādas situācijas, 
kurās var nonākt bērni, lietojot inter-
netu un viedierīces, kas mudinās bērnus 
domāt par dažādiem interneta riskiem un 
apdraudējumiem, kā no tiem izvairīties. 

2023.  gada 7.  februārī jau 
20.gadu pēc kārtas tiks atzī-
mēta Vispasaules Drošāka in-
terneta diena (DID) ar saukli 
“Drošāks internets sākas ar 

tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs 
katrs rūpējamies par savu drošību interne-
tā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot 
labāku interneta vidi. 
Drossinternets.lv kā ierasts organizēs ak-
tivitātes, iesaistot pieaugušos, bērnus un 
jauniešus:

Sociālā kampaņa “Tu esi tas, ko Tu dari! 
Arī internetā!”, kuras ietvaros paredzēti:

 Informatīvi video skolēniem; 

 Materiālu kopa darbam ar video.

 Piedāvāsim skolām nodarbības plānu 
un mācību materiālus DID pasākumu 

TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA #DID2023

Pēc pasaku noklausīšanās aicinām 
bērnus pildīt uzdevumus šeit >

Pasaku autori Rīgas Franču liceja 
skolēni. 

Pasakas apkopoja un publicēja 
Latvijas Drošāka interneta centrs 
( Drossinternets.lv). 

Pasakas ierunājis Raitis Zapackis.

KLAUSIES SPOTIFY >
KLAUSIES APPLE PODCAST >

un aktivitāšu organizēšanai jūsu 
skolā, bibliotēkā vai jauniešu centrā;

 Aicināsim skolas, bibliotēkas, jau-
niešu centrus reģistrēt savu DID 
pasākumu.

Janvāra ziņu izdevums tiks veltīts tie-
ši Drošāka interneta dienai, sniegsim 
aktuālāko informāciju par aktivitātēm. 
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem 
janvārī!

gadi 7.februārī

Drošāka
Interneta
Diena 2023
D ro š ā k s  i n t e r n e t s  s ā k a s  a r  t e v i !
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Priecīgus svētkus 
un uz tikšanos 

nākamgad!

LATVIJAS
INTERNETA
ASOCIĀCIJA
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