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Testi un uzdevumi 5.-12.klašu skolēniem

Drošāka Interneta diena 7. februārī #DID2023

Sociālā kampaņa “Tu esi tas, ko Tu dari! Arī internetā!”

Skolu bibliotēkām nogādāti jauni materiāli par drošību internetā

Aicinām skolas un bibliotēkas organizēt pasākumus februārī par 
drošību internetā

Rēbusi 1.-4.klašu skolēniem par drošību internetā un medijpratību

Šā gada 7.  februārī jau 20.gadu pēc 
kārtas visā pasaulē tiks atzīmēta 
Drošāka interneta diena (DID2023).  
Arī Latvijā Drošāka interneta centrs 
(www.drossinternets.lv) ar saukli “Drošāks 
internets sākas ar tevi!” aicina skolas, bib-
liotēkas un jauniešu centrus iesaistīties, 
aktualizējot drošu interneta izmantošanu 
bērnu un jauniešu vidū. Drossinternets.lv 
kā ierasts organizēs aktivitātes, iesaistot 
bērnus un jauniešus.

 Sociālā kampaņa “Tu esi tas, ko tu 
dari. Arī internetā.”. 7.  februārī uz-
sāksim kampaņu ar mērķi aktualizēt 
drošu un atbildīgu interneta izman-
tošu jauniešu vidū. Tāpat arī vēlamies 
vērst jauniešu uzmanību domāt par 
līdzsvaru starp reālo un virtuālo 
pasauli, cieņu vienam pret otru 
interneta vidē, kā arī jēgpilnu in-
terneta izmantošanu, neaizmirstot 
kritiski izvērtēt jebkuru informāci-
ju internetā. 

 Mācību materiāli skolām un biblio-
tēkām DID pasākumu un aktivitāšu 
organizēšanai jūsu skolā, bibliotēkā 
vai jauniešu centrā.

DROŠĀKA INTERNETA DIENA 7. FEBRUĀRĪ #DID2023

Drossinternets.lv piedāvātās DID2023 aktivitātes paredzētas gan sākum-
skolas, gan pamatskolas, gan arī vidusskolas vecuma skolēniem:

 Kampaņas video jauniešiem 
“Tu esi tas, ko tu dari. Arī internetā”

 Testi un uzdevumi 5.- 12. klašu 
skolēniem 

 Rēbusi 1.- 4. klašu skolēniem

 Iesaistieties un reģistrējiet savas 
skolas, bibliotēkas, jauniešu centra 
dalību!

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 !

#DID2023
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SOCIĀLĀ KAMPAŅA “TU ESI TAS, KO TU DARI! ARĪ INTERNETĀ!”

Lai aicinātu jauniešus domāt par viņu aktivitātēm internetā 
un kā tās var ietekmēt ne tikai viņu tagadni, bet arī nākot-
ni, Drossinternets.lv sadarbībā ar jauniešu vidū popu-
lāriem influenceriem izstrādājis sešus kampaņas video. 
Video skolēnus uzrunā populāri digitālā satura veidotāji 
 EdgarFresh @edgarfresh un Niklāvs @niklavs.
Aicinām pedagogus kopā ar jauniešiem skatīties video. Pēc 
video noskatīšanās piedāvājam pildīt uzdevumus, diskutēt 
par svarīgāko, veidojot digitālo pēdu, izpildīt testus un laimēt 
savai skolai balvas – digitālo prasmju dienasgrāmatas “Esmu 
digitālā līmenī!”

#1 Esi līdzsvarā!

Skatieties video šeit 

#3 Internetā esam smukāki, gudrāki, 
muskuļaināki un drosmīgāki

Skatieties video šeit 

#5 Neaizraujies, internetā vēl neviens 
nav ticis līdz apakšai

Skatieties video šeit 

#2 Cieni citus internetā!

Skatieties video šeit 

#4 Viss, ko dari, var nākt atpakaļ!

Skatieties video šeit 

#6 Internetā var paslēpties no pasaules, 
bet pasaulē no interneta

Skatieties video šeit 

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

Uzdevumi un 
ieteikumi pēc 
video sēriju 
noskatīšanās

5.-12. klasēm

video sērijas
“TU ESI TAS, KO TU DARI! 

ARĪ INTERNETĀ!”
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https://youtu.be/ncRH4jllOTM
https://youtu.be/kRaNcJmd6h4
https://youtu.be/FvenGFDX-b4
https://youtu.be/zZE30EGh5z8
https://youtu.be/Og2bkwyLZb8
https://youtu.be/YGLc_HrFc88
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF2h7z0L0ZxuhYMk-De8kcdiUCv2NTUUS
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TESTI UN UZDEVUMI 5.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM 

Drošāka interneta dienā aicinām veidot mācību stundas, ie-
tverot drošāka interneta jautājumus. Esam izstrādājuši vi-
deo kopu 5.-12. klašu skolēniem, kas izmantojama ikvienā 
mācību jomā, lai pilnveidotu skolēnu izpratni par cieņu, jēg-
pilnu interneta izmantošanu, līdzsvaru ikdienas aktivitātēs 
u.c. būtiskiem jautājumiem. 

 Darbam ar katru video ir izstrādāti metodiski ieteikumi, 

uzdevumi un noslēguma tests, kas ļauj pārliecināties 
par skolēnu zināšanām un izpratni.

 Izstrādātie materiāli būs noderīgs atbalsts visa mācību 
gada laikā, taču īpaši mudinām par šiem jautājumiem ru-
nāt, testus pildīt  un atbildes iesniegt no 7. līdz 28. febru-
ārim. Aktīvākajām skolām paredzētas balvas. Uzvarētāji 
tiks paziņoti līdz 7. martam.

PILDI TESTUS PĒC KATRA VIDEO NOSKATĪŠANĀS
1. Tests “Esi līdzsvarā!” 

2. Tests “Cieni citus internetā!”

3.  Tests “Internetā esam 
smukāki, gudrāki, 
muskuļaināki un drosmīgāki”

4.  Tests “Viss, ko dari,  
var nākt atpakaļ!”

5.  Tests “Neaizraujies, internetā vēl 
neviens nav ticis līdz apakšai!”

6.  Tests “Internetā var 
paslēpties no pasaules, bet 
pasaulē no interneta”

30 aktīvākās skolas saņems balvā 
drossinternets.lv izstrādātās digitālo 
prasmju dienasgrāmatas “Esmu digi-
tālā līmenī!” , kas paredzēta 10 – 15 g.v. 
bērniem.

PILDI UZDEVUMUS 
KLASĒ
Aicinām pedagogus klasē ar 
skolēniem pildīt uzdevumus, 
pārrunāt interneta drošības 
tēmas, spēlēt spēles, dar-
boties grupās un iesaistīt 
skolēnus pēc video sēriju 
“TU ESI TAS, KO TU DARI! ARĪ 
INTERNETĀ!” noskatīšanās. 
Uzdevumi paredzēti 5.-12. 
klašu skolēniem.

Twitter.com/drossinternets | Facebook.com/drossinternets | YouTube.com/saferinternetlv | instagram.com/drossinternetslv

Uzdevumi un 
ieteikumi pēc 
video sēriju 
noskatīšanās

5.-12. klasēm

video sērijas
“TU ESI TAS, KO TU DARI! 

ARĪ INTERNETĀ!”

UZDEVUMI ŠEIT >
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https://saite.lv/nyU
https://saite.lv/Awi
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/dienasgramata-esmu-digitala-limeni
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/dienasgramata-esmu-digitala-limeni
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/dienasgramata-esmu-digitala-limeni
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/dienasgramata-esmu-digitala-limeni
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/uzdevumi-tu-esi-tas-ko-tu-dari
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/uzdevumi-tu-esi-tas-ko-tu-dari
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RĒBUSI 1.- 4.KLAŠU SKOLĒNIEM

Aicinām 1. - 4. klases piedalīties Drošāka interneta dienas 
atzīmēšanā, kopā visai klasei izpildot 5 aizraujošus rēbusus 
par interneta drošību un medijpratību.

RĒBUSI ŠEIT>

RĒBUSU REĢISTRĒŠANAS FORMA ŠEIT

Pirmās 50 klases, kas reģistrēs 
pareizās atbildes, saņems dāvanā 
“Atmiņas spēli” ar bērnu vidū 
populārāko sociālo mediju un spēļu 
platformu attēliem un skaidrojumiem.

KARODZIŅA SAGATAVE PIEEJAMA ŠEIT >

Lai radītu svētku sajūtu, aicinām DID2023 dienā izrotāt 
klasi ar karodziņiem, tos krāsojot, rotājot, izvietojot 
virtenēs (līmējot uz auklas, piespraužot ar knaģiem u.c.) 
vai uz katra skolēna galda. 

DROŠĀKA INTERNETA 
DIENA 2023
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https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2023/files/DID2023_krasojamais_karodzins.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2023/files/DID2023_krasojamais_karodzins.pdf
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ORGANIZĒ UN REĢISTRĒ SAVU #DID2023 PASĀKUMU

REĢISTRĒ PASĀKUMU ŠEIT >

DALĪBAS AFIŠA ŠEIT>

Aicinām skolas, bibliotēkas, jauniešu centrus u.c. iesaistīties 
Drošāka interneta dienas svinībās un organizēt pasākumus 
par drošību internetā sava novada, pilsētas, pagasta un ciema 
skolās, bibliotēkās un jauniešu centros.
Lūdzam līdz 2023. gada 31. janvārim mūs informēt, ja plā-
nojat atzīmēt Drošāka interneta dienu un organizēt bērnu un 
jauniešu izglītošanu, aizpildot un reģistrējot savu pasākumu 
aptaujas formā šeit >

 Visus reģistrētos pasākumus iekļausim  
#DID2023 PASĀKUMU KARTĒ

 Dalības afiša “Šeit tiek atzīmēta DID2023” izdrukāšanai 
un izvietošanai pasākuma vietā ŠEIT >

 Karodziņi telpu noformēšanai ŠEIT >

SKOLU BIBLIOTĒKĀM NOGĀDĀTI JAUNI MATERIĀLI  
PAR DROŠĪBU INTERNETĀ

Latvijas Drošāka Interneta centrs 
(Drossinterets.lv) dāvina skolu 
bibliotēkām materiālu komplek-
tu par drošību internetā ar mērķi 
izglītot Latvijas bērnus un jaunie-
šus par riskiem un apdraudēju-
miem internetā, kā arī atbildīgu 
un jēgpilnu interneta un moderno 
tehnoloģiju izmantošanu. Esam 
sarūpējuši drukātus padomu plakā-
tus un “Atmiņas spēli”. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka mums 
palīdz tos nogādāt līdz reģionu 
centriem. Savukārt Rīgas Centrālā 
bibliotēka apņēmusies izdalīt kom-
plektus Rīgas skolu bibliotēkām. 

Februāra sākumā dodieties uz sa-
vas skolas bibliotēku un izmanto-
jiet mūsu sarūpētos materiālus, 
pārrunājot ar bērniem un jaunie-
šiem drošu interneta izmantoša-
nu. Ja Jūsu skolas bibliotēka līdz 
5.  februārim nav saņēmusi ma-
teriālus, lūdzam aizpildīt formu 
šeit >.

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
Drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://ej.uz/DID2023_Latvija
https://ej.uz/DID2023_Latvija
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2023/files/Atzimesim_DID2023_afisa.pdf
https://ej.uz/DID2023_Latvija
https://ej.uz/DID2023_pasakumi
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2023/files/Atzimesim_DID2023_afisa.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/DID2023/files/DID2023_krasojamais_karodzins.pdf
https://ej.uz/j98k
https://ej.uz/j98k
https://drossinternets.lv/uploads/Jaunumi/files/Materialu_komplekts_bibliotekam.pdf

