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Konkurss 1.-3. klasei „Mana diena internetā”
Filmiņas „Nav smieklīgi, ja citam sāp!”
Stundu plāns 6.-12.klasei „Reāli gadījumi un situācijas”
TV sižets par kailfoto sūtīšanu – riski un sekas
Kā palīdzēt un runāt ar bērnu par kailfoto izspiešanu
Bezmaksas semināri un apmācības

KONKURSS 1.-3. KLASĒM „MANA DIENA INTERNETĀ”
Vaifijs dosies ciemos pie pašiem labākajiem!
Lai veicinātu bērniem apgūt prasmīgu un drošu interneta
lietošanu, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs aicina skolas
piedalīties konkursā „Mana diena internetā” 1.-3. klašu
skolēniem (klasēm) - skolēniem jāaizpilda un jāiesūta darba lapas
ar pulksteni - Ko tu visbiežāk dari internetā? Vairāk lasiet
Drossinternets.lv.
Konkursa norises laiks: 30. septembris – 15. novembris.

NOLIKUMS ŠEIT

FILMIŅAS „NAV SMIEKLĪGI, JA CITAM SĀP!”
Drošāka interneta centra partneris - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izlaidusi divas informatīvas
videofilmas par bērnu un pusaudžu savstarpēju pazemošanu internetā. Šis videomateriāls ir izmantojams
klases audzināšanas stundās, runājot ar bērniem par to, kā cienīt vienam otru, nepazemot, neņirgāties un ka
katram ir tiesības uz privātumu.

1# VIDEO ŠEIT

2# VIDEO ŠEIT

STUNDU PLĀNS 6.-12. KLASEI „REĀLI GADĪJUMI UN SITUĀCIJAS”

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs aicina
skolotājus izmantot stundu plānu 6.-12.klasēm
„Reāli gadījumi un situācijas. Kā tu rīkosies?”, lai
audzināšanas stundās runātu ar skolēniem, kā
izvērtēt, analizēt un risināt dažadas situācijas reālus gadījumus, ar kuriem saskārušies un par tiem
ziņojuši bērni un jaunieši vai viņu vecāki Latvijā.
Visas situācijas saistītas ar bērnu un jauniešu
interneta, sociālo tīklu un ziņojumapmaiņas
platformu lietošanu. Bērniem nodarbības ietvaros
jāsniedz savi priekšlikumi, kā viņi rīkotos katrā no
situācijām, un apzināt galvenos riskus un
apdraudējumus virtualajā vidē.

STUNDU PLĀNS ŠEIT
CITI STUNDU PLĀNI

TV SIŽETS PAR KAILFOTO SŪTĪŠANU – RISKI UN SEKAS

Mans bērns tā nedarītu! Ļoti iespējams, tā
nodomāja daudzi vecāki, kuri noskatījās
“Panorāmas” sižetu par to, ka teju katrs
desmitais aptaujātais jaunietis ir kādam
nosūtījis savu kailfoto. Mūsdienās, kad katram
bērnam ir mobilais telefons un pieeja internetam,
mammām un tētiem bieži nav ne jausmas, kādu
informāciju bērns saņem un nosūta. Bet – ja šāda
intīma bilde nonāk visu apskatei publiski? Un ja nu
tā nokļūst nepareizās rokās? Tā saucamais
“sekstings” ir pēdējo divu gadu “bums”. Kas liek
jaunietim tā rīkoties - pašapziņas vai uzmanības trūkums? Drošāka interneta centrā ik mēnesi saņem lūgumus palīdzēt izņemt nopludinātu kailfoto vai video no interneta vietnes, kā rīkoties, kad intīmā bilde ir par pamatu
šantāžai vai draudiem, palīdzēt noskaidrot “cilvēku otrā galā” - reizēs, kad bilde nosūtīta svešam cilvēkam. (citēts
no sižeta).

NOSKATIES ŠEIT
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KĀ PALĪDZĒT UN RUNĀT AR BĒRNU PAR KAILFOTO IZSPIEŠANU?

Kailfoto izspiešana - rīcība, kas piespiež bērnu un
jaunieti sūtīt savus kailfoto citai personai vai iesaista tos
seksuālās darbībās datora kameras priekšā, lai pēc tam
draudētu publicēt iegūtos attēlus vai video internetā un
izspiestu naudu vai vēl citus seksuāla rakstura attēlus
un/vai video.
Saruna tīmeklī, kas sākumā, šķiet, kā draudzīga
ķircināšanās var viegli pāriet sarunā par seksu. Jaunietis
jūtas ieinteresēts un glaimots par šādu sarunu un turpina
iesaistīties, domājot, ka tā ir nekaitīga. Bieži varmāka
nosūta pirmais internetā atrastu kailfoto vai video, aicinot
bērnu/ jaunieti sūtīt pretī savējo bildi. Ar to pietiek, lai pēc tam viņu šantažētu, draudot publicēt iegūtos kailfoto
vai video. Drošāka interneta centrs ir izstrādājis materiālu vecākiem/ skolotājiem, kā palīdzēt bērnam, nonākot
šādā situācijā.
Aicinām arī jūs aktīvi iesaistīties un ziņot par pārkāpumiem internetā, rakstot
zinojumi@drossinternets.lv vai zvanot Uzticības tālrunim 116111, īpaši, ja cietušais ir bērns.

uz

MATERIĀLS ŠEIT

BEZMAKSAS SEMINĀRI UN APMĀCĪBAS
Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs piedāvā pedagogiem un citiem interesentiem apmeklēt bezmaksas
seminārus un apmācības par dažādām ar interneta lietošanas drošību saistītām tēmām, kuru norisi koordinē
mūsu partneris Latvijas Pašvaldību mācību centrs. Kontaktpersona: Gunita Rakēviča gunita@lpmc.lv
Tuvākās mācības:
„Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem - Vaifija skola” notiks
15. novembrī Alūksnē un 22.novembrī Tukumā, kuru mērķis ir sekmēt 5-7 gadus
vecu bērnu kompetences pilnveidi datorikā un medijpratībā, lai nodrošinātu
informācijas apstrādi un IKT izmantošanu mācību procesā.

Grāmatas “Pasaule tīmeklī” 5.-9.klašu skolēniem ieviešanas semināri notiks
15.novembrī Alūksnē, 16. novembrī Apē un 23.novembrī Balvos. Grāmatas
mērķis – palīdzēt skolēniem apgūt kritiskās domāšanas, mācību, lasīšanas un
rakstīšanas, diskutēšanas un argumentēšanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes.
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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

vai Drossinternets.lv pieejamo Ziņojumu formu

........................................................................................................................................
Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot
atsauci uz autoru – Net-Safe Latvia 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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