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SOCIĀLĀS REKLĀMAS VIDEO “NEIZSLĒDZ BĒRNU!”
LR1 ĢIMENES STUDIJĀ “BĒRNA ATKARĪBA NO VIEDIERĪCĒM”
SAŅEM UZDEVUMU GRĀMATU “PLANĒTA 7”

KĀDU IETEKMI SOCIĀLIE TĪKLI ATSTĀJ UZ TAVU BĒRNU?
Drossinternets.lv ir izstrādājis materiālu par to, kādu ietekmi sociālie
tīkli atstāj uz bērnu un kā panākt, ka bērns nepakļaujas virtuālās
pasaules ietekmei, bet dzīvo savu dzīvi, pieņem savus lēmumus un
nekopē to, ko redz internetā.
Nenoliedzami – ļoti lielā mērā tas, kādi ir jaunieši un kā viņi uztver
dzīvi, ir sociālo tīklu un interneta mediju nopelns. Jaunieši redz
izskaistinātu dzīvi sociālajos tīklos un arī ilgojas pēc tādas. Bet vai
tiešām internetā redzētais atspoguļo realitāti?
Mūsdienās sociālo tīklu zvaigznēm – populāriem blogeriem, Youtuberiem, Instagram kontu
īpašniekiem, vietējā un pasaules mēroga slavenībām ir būtiska loma jauniešu uzskatu
veidošanā. Vai jaunieši prot kritiski analizēt slavenību kā jauniešu viedokļu līderu sociālajos
medijos paustos vēstījumus?

LEJUPIELĀDĒ ŠEIT

WHATSAPP ĻAUJ IZDZĒST ZIŅOJUMUS *
WhatsApp lietotne nākusi klajā ar jauniem uzlabojumiem, kas turpmāk
ļaus dzēst jau nosūtītas ziņas ne tikai sūtītāja, bet arī saņēmēja
viedtālrunī. Ziņas varēsi nodzēst tikai pirmo 7 minūšu laikā, nevis
mēnesi senas sarakstes.
Lai pārliecinātos, vai esi to ieguvis, nosūti ziņu, mēģini to dzēst no
sarakstes. Ja parādās iespēja “Dzēst visiem” (Delete for everyone),
tad WhatsApp ir tev aktivizējis ziņu dzēšanu arī saņēmēja viedtālrunī.
*Informācija no Kursors.lv tehnoloģiju bloga

VAIRĀK LASI ŠEIT

SOCIĀLĀS REKLĀMAS VIDEO “NEIZSLĒDZ BĒRNU”
Drossinternets.lv partneris Valsts
bērnu
tiesību
aizsardzības
inspekcijas Uzticības tālrunis 116111
izveidojis sociālās reklāmas video
klipu “Neizslēdz bērnu!” par
pieaugošo atkarību no tehnoloģijām.
Aicinām klipiņu demonstrēt gan
vecākiem vecāku sapulcēs, gan arī
bērniem, lai ar viņiem pārrunātu,
kāpēc pārmērīga ierīču lietošana
var ietekmēt viņus negatīvi.

VIDEO ŠEIT

LR1 ĢIMENES STUDIJĀ “BĒRNA ATKARĪBA NO VIEDIERĪCĒM”*

LR1 Ģimenes studijā tika aicināti vairāki eksperti: Latvijas
Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska,
psiholoģe Inga Dreimane un "Amigo" iniciatīvas
"Laimīgām ģimenēm" pārstāve Kristīne Hermane, lai
diskutētu, vērtētu un sniegtu viedokli par to, cik daudz
bērns pavada laiku pie ekrāniem - kad var sākt runāt par
bērna atkarību no ekrāniem un kā to novērst. Runājot par
laiku, kas pavadīts pie ekrāna, ir jāvērtē gan stundu
daudzums, gan saturs. Vecākiem vispirms jāskatās uz sevi
un saviem ieradumiem, kāda ir pašu ikdiena, cik daudz
laika pavada pie tehnoloģijām, cik tās izmanto saturīgi,
jēgpilni un darbam, cik laika pie ekrāna velta izklaidei. Ja
vecāki ilgāk pavada laiku pie dažādiem ekrāniem, arī bērni
dara to pašu.
Vairākas ģimenes vismaz vienu nedēļu mērīja savu un bērnu ekrānā pavadīto laiku, novērtējot, kāds ir vidējais laika
patēriņš darba dienās un brīvdienās, kuras lietotnes tiek izmantotas visvairāk un cik daudz no šī laika ir pavadīts
lietderīgi. Kādi secinājumi pēc šī eksperimenta un kad virtuālās pasaules bērnam ir par daudz, tika analizēts Ģimenes
studijā.
*Informācija no LR1 mājas lapas

NOKLAUSIES INTERVIJU
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SAŅEM UZDEVUMU GRĀMATU “PLANĒTA 7”
Drossinternets.lv dāvina izglītības iestādēm un ar bērnu un jauniešu
interešu izglītību saistītām organizācijām uzdevumu grāmatu “Planēta 7”
par gudru un drošu interneta lietošanu 8-12 gadus veciem bērniem.
Interaktīvais un bērniem viegli uztveramais mācību materiāls palīdzēs
apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešamas darbā
ar digitālajām tehnoloģijām jēgpilni un droši.
Grāmatas var saņemt (viena persona var saņemt 5 līdz 10
eksemplārus):

➢ Latvijas Pašvaldību mācību centra telpās Rīgā, Biķernieku ielā 4
(iepriekš zvanīt 67551217);
➢ Eiropas Savienības mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 (iepriekš zvanīt
67085445).

DIGITĀLĀ VERSIJA ŠEIT

SEKO, JAUTĀ UN ZIŅO MUMS!
Twitter.com/Drossinternets

Jautā mums:
info@drossinternets.lv

YouTube.com/Saferinternetlv

Ziņo par pārkāpumiem internetā:
zinojumi@drossinternets.lv

Facebook.com/Drossinternets
Instagram.com/Drossinternetslv

vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu
Par izbraukuma nodarbībām skolās:
nodarbibas@drossinternets.lv

........................................................................................................................................
Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot
atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
Ja arī Jūs vēlaties saņemt Ziņu lapu, vai arī no tās saņemšanas atteikties, lūdzu, rakstiet: info@drossinternets.lv
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