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Noslēgusies viktorīna par drošību internetā un medijpratību
Noderīgi izglītojoši uzdevumi un spēles bērniem

Apkopoti noderīgi resursi
bērniem jēgpilnai interneta
lietošanai

Kibernakts 2021 “Baiļu pārvarēšanas istaba”
Digitālā nedēļa 2021
Bezmaksas semināri pieaugušajiem

NOSLĒGUSIES VIKTORĪNA PAR DROŠĪBU
INTERNETĀ UN MEDIJPRATĪBU
Drossinternets.lv Vislatvijas viktorīnā visu
februāra mēnesi tika aicināts piedalīties
ikviens Latvijas skolēns. Tā ietvēra jautājumus gan par interneta vēsturi, terminiem,
dažādiem izaicinājumiem un interneta
izmantošanas paradumiem, gan arī par
drošību un medijpratību. Viktorīna tika organizēta sadarbībā ar Viktorina.lv, un tajā
piedalījās vairāk nekā 10 000 skolēni no
visas Latvijas. Visaktīvākie bija 4.- 6. klašu
skolēni, kas veidoja turpat 48% no visiem
viktorīnas dalībniekiem. Iespēja piedalīties
viktorīnā bija arī pieaugušajiem – vecākiem, skolotājiem un citiem interesentiem.
Zināšanu trūkums par sociālo mediju platformās noteiktajiem vecuma ierobežojumiem, elementāru ar interneta vidi saistītu
jēdzienu nezināšana un risku nenovērtēšana ir kļūdas, ko visbiežāk pieļāvuši Latvijas skolēni, piedaloties Drossinternets.lv
organizētajā viktorīnā.
Liela daļa (38%) 1. – 3. klašu skolēnu
ir gatavi noticēt informācijai, nepārliecinoties par tās patiesumu.
Gandrīz trešdaļa (30%) 4. – 6. klašu
skolēnu neuzskata, ka reģistrēšanās
sociālajos tīklos pirms 13 gadu vecuma sasniegšanas ir saistīta ar iespēju
redzēt kaitīgu vai vecumam nepiemērotu interneta saturu.

NOSLĒGUSIES

TIEŠSAISTES VIKTORĪNA
Drošāks internets sākas ar tevi!

#DID2021

PALDIES PAR DALĪBU!
Izplatītākās kļūdas 7. – 9. klašu
skolēnu vidū ir nezināšana par
digitālajā vidē svarīgiem terminiem, piemēram, nezina, kas ir
algoritms, kā arī neatpazīst autortiesību simbolu ©
Analizējot 10. – 12. klašu skolēnu atbildes uz viktorīnas jautājumiem, arī var konstatēt
nepietiekamas zināšanas par drošību sociālo tīklu platformās.

Aicinām skolotājus, skolēnus un viņu
vecākus, kuri nav pildījuši testu, izpildīt to jebkurā sev ērtā laikā, izvēloties savu vecuma grupu un spiežot
uz atbilstošās saites zemāk:
1.- 3. KLASEI
4.- 6. KLASEI
7.-.9. KLASEI
10.-12. KLASEI
PIEAUGUŠAJIEM

PLAŠĀK PAR REZULTĀTIEM ŠEIT >

JAUTĀ UN
ZIŅO MUMS!

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.

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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NODERĪGI IZGLĪTOJOŠI UZDEVUMI UN SPĒLES BĒRNIEM
Drossinternets.lv aicina skolēnus pēc iespējas
izmantot savu brīvo laiku, lai atpūstos no viedierīcēm, tiešsaistes mācību stundām un visiem
ekrāniem. Labāk šo laiku pavadīt svaigā gaisā
un fiziskās aktivitātēs. Tomēr, ja bērns daļu savu
brīvo laika pavada viedierīcē, aicinām izmantot
izglītojošas spēles un uzdevumus, kurus esam
apkopojuši un aktualizējuši Drossinternets.lv
mājas lapā.
Vecāki un skolotāji aicināti šos resursus ieteikt
izmantot bērniem, lai pilnveidotu viņu zināšanas, attīstītu dažādas digitālās prasmes, uzzinātu ko jaunu un internetā pavadītu laiku jēgpilni.
NODERĪGI RESURSI BĒRNIEM ŠEIT >

KIBERNAKTS 2021 “BAIĻU PĀRVARĒŠANAS ISTABA”
Drossinternets.lv aicina 25. martā pieslēgties
#KIBERNAKTS2021 pasākumam “Baiļu pārvarēšanas istaba” un uzzināt vairāk par drošību digitālajā
vidē. Pasākumus organizē VAS Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs sadarbībā ar partneriem.
Drossinternets.lv šajā pasākumā sniegs prezentāciju par tēmu Sociālie tīkli — cik droši jūtamies šajā
“darba vietā”, kā arī savas prezentācijas sniegs citi
eksperti:
13.00-13.20
Vai katram biznesam ir aktuāla droša datu
glabāšana?
Raimonds Kolnejs, Datu centru daļas vadītājs
LVRTC
13.20-13.40
Robotikas ētika un cilvēka atbildība.
Zigmunds Vīķis, Biznesa attīstības direktors,
AS Digital mind
13.40-14.00
Sociālie tīkli — cik droši jūtamies šajā “darba vietā”
Maija Katkovska, Drossinternets.lv
SKATIES PASĀKUMU ŠEIT >
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DIGITĀLĀ NEDĒĻA 2021
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju (VARAM) no š.g. 22. līdz 26. martam organizē Eiropas Digitālo nedēļu
Latvijā.
Digitālās nedēļas laikā tiks organizēti gan
centrālie pasākumi un diskusijas, kam varēs
sekot līdz interneta tiešraidēs, gan arī pasākumi, kas notiks visos Latvijas reģionos.

Ceturtdiena, 25. marts
Digitālās identitātes un drošības diena
Kibernakts 2021/ KIBERNEATKARĪBA

Piektdiena, 26. marts
Tava profesija tehnoloģiju nozarē

UZZINI VAIRĀK ŠEIT >

BEZMAKSAS SEMINĀRI
PIEAUGUŠAJIEM
Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
mācību centru (LPMC) piedāvā pedagogiem un citiem pieaugušajiem apmeklēt bezmaksas seminārus par dažādām ar interneta
lietošanu saistītām tēmām, kuru norisi koordinē mūsu partneris
LPMC.

2021.gada aprīlī paredzētas
šādas mācības:
Drošība internetā – kas par to jāzina
pedagogiem!
08.04. plkst. 13.30
Tiešsaistē Zoom
Piesakies šeit >

Digitālā pratība, medijpratība,
sociālo tīklu lietošana.
Videokonferenču platformu (Zoom
un Microsoft Teams) izmantošana
09.04. plkst. 13.00
Tiešsaistē Zoom
Piesakies šeit >

Ja Jūs vēlaties piedalīties kādā no semināriem, lūdzam rakstīt uz pieteikumi@lpmc.lv vai zvanīt pa tel. numuru 67551217
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