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Organizē un reģistrē savu #DID2022 pasākumu

Tuvojas Drošāka Interneta diena #DID2022

Prezentācijas nodarbību vadīšanai, atzīmējot #DID2022

TUVOJAS DROŠĀKA INTERNETA DIENA #DID2022

2022. gada 8. februārī kā ik gadu 
tiks atzīmēta Vispasaules Drošā-
ka interneta diena (DID) ar sauk-
li “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 inter-
neta vidi. 
Drossinternets.lv kā ierasts organi-
zēs aktivitātes, iesaistot pieaugu-
šos, bērnus un jauniešus:

8.februārī

Drošāka
Interneta
Diena 2022
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 !

 Sociālā kampaņa “Bīstamā drau-
dzība internetā”. 8.  februārī uzsāk-
sim kampaņu ar mērķi aktualizēt 
risku bērniem kļūt par pavedināšanas 
upuriem internetā. 7.  februārī 
pedagogi saņems kampaņas 
materiālus  — informāciju ar saiti 
uz testu, kur bērni varēs notestēt 
savu draudzību internetā, plakātu 
bērniem ar padomiem un plakātu 
pedagogiem ar ieteikumiem, 
kā rīkoties, ja bērns saskāries ar 
pavedināšanu internetā.

 Piedāvājam skolām mācību mate-
riālus DID pasākumu un aktivitāšu 
organizēšanai jūsu skolā, bibliotēkā 
vai jauniešu centrā.

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

#DID2022

#DrošāksInternetsSākasArTevi

#AtzīmēsimKopā #PasākumiLatvijā
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ORGANIZĒ UN REĢISTRĒ SAVU #DID2022 PASĀKUMU 

Aicinām skolas, bibliotēkas, jauniešu 
centrus u.c. iesaistīties Drošāka interneta 
dienas svinībās un organizēt pasākumus 
par drošību internetā sava novada, pilsē-
tas, pagasta un ciema skolās, bibliotēkās 
un jauniešu centros.
Lūdzam līdz 2022.  gada 31.  janvārim 
informēt mūs par saviem plānotajiem un 
organizētajiem pasākumiem, aizpildot 
un reģistrējot savu pasākumu aptau-
jas formā šeit >.

 Visus reģistrētos pasākumus iekļau-
sim #DID2022 PASĀKUMU KARTĒ

 Dalības afišas “Šeit tiek atzīmēta 
DID2022” izvietošanai pasākuma 
vietā IZDRUKĀ ŠEIT>

#DID2022  
#DrošāksInternetsSākasArTevi

Drošāka
Interneta
Diena 2020

11. februārī
8. februārī

R E Ģ I S T R Ē 
SAVU  PASĀKUMU 
LĪDZ 31. JANVĀRIM

ATZĪMĒSIM 
KOPĀ!

REĢISTRĒ PASĀKUMU ŠEIT >

DALĪBAS AFIŠA ŠEIT>
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PREZENTĀCIJAS NODARBĪBU VADĪŠANAI 

Drossinternets.lv ir izstrādājis 3 pre-
zentācijas un aicina pedagogus tās 
izmantot mācību stundās, atzīmē-
jot savā skolā Drošāka interneta 
dienu.

Prezentācijas izstrādātas pamatsko-
las vecuma skolēniem, tajās ietverta 
gan izziņas informācija, gan praktiski 
uzdevumi darbam klasē, kā arī tests 
zināšanu un izpratnes pārbaudei.

Katru prezentāciju papildina ietei-
kumi pedagogam, sniedzot gan me-
todiskas ierosmes, gan idejas tēmas 
paplašināšanai, gan saites uz noderī-
giem papildmateriāliem.

Prezentāciju tēmas: 

 “Šī nodarbība izraisīs   
SENSĀCIJU!”  — veltīta klikšķu 
virsrakstu iepazīšanai, mācot 
izprast to veidošanas mērķi, biežāk 
izmantotos paņēmienus. 

PREZENTĀCIJA ŠEIT > 
INSTRUKCIJA PEDAGOGIEM ŠEIT >

 “Domā, pirms notici!”  — vērsta 
uz kritiskās domāšanas pilnveidi, 
faktu un viedokļu atpazīšanu, in-
formācijas izvērtēšanu tiešsaistē. 
 

PREZENTĀCIJA ŠEIT > 
INSTRUKCIJA PEDAGOGIEM ŠEIT >

Ja noticu nepatiesai
informācijai…

Ja daudzi cilvēki tic
nepatiesai informācijai…

Cilvēki, kuri rada 
nepatiesu informāciju…

5 minūtes 

LAIKS PĀRDOMĀM

 “Kāpēc Tu ar mani runā?”  — 
vērsta uz tiešsaistes saziņas 
nolūku atpazīšanu, vienlaikus 
sekmējot izpratni par drošu rīcī-
bu konkrētās saziņas situācijās.

PREZENTĀCIJA ŠEIT > 
INSTRUKCIJA PEDAGOGIEM ŠEIT >

Aicinām izmantot izstrādātos materiālus, lai stiprinātu skolēnu medijpratību, sekmētu drošu un jēgpilnu interneta izmantošanu.

#muskuļi

Kaut Tu būtu šeit! 
#paradīze!

Pirms  Pēc 

3 nedēļas!!

KĀ TIEK MAINĪTA 
FOTOGRĀFIJA?

Uzdevums 
Noskatieties video un pārrunājiet uzzināto!
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