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Radio intervija “Kas ir viltus profili un kā no tiem izvairīties?”
Radio diskusija par pirātisku saturu un kā ar to cīnīties

Aicinām 28. oktobrī uz vebināru vidusskolas vecumposma pedagogus

Mācību materiāls pedagogiem “Vai vienradži eksistē? Sazvērestības 
mīti — cēloņi un sekas” un konkurss skolēniem

Bezmaksas kursi pedagogiem par drošību internetā un medijpratību

Drossinternets.lv piedāvā tiešsaistes nodarbības skolēniem par 
drošību internetā

Aizsargā savu kontu ar 2FA

MĀCĪBU MATERIĀLS PEDAGOGIEM  
“VAI VIENRADŽI EKSISTĒ? SAZVĒRESTĪBAS MĪTI - CĒLOŅI UN SEKAS”

Latvijas Drošāka interneta centrs 
( Drossinternets.lv) sadarbībā ar Kultūras 
ministriju ir izstrādājis metodisku mācī-
bu materiālu vidusskolas vecumposma 
pedagogiem “Vai vienradži eksistē? Sa-
zvērestības mīti – cēloņi un sekas”.
Aizvien biežāk dzirdam jēdzienus dezinfor-
mācija, propaganda, manipulatīva faktu in-
terpretācija, sazvērestības mīti. Šis materiāls 
ir veltīts sazvērestības mītiem, ļaujot iz-
prast, kāpēc tie pastāv, kāpēc daļa cilvē-
ku tiem tic un kā tie ietekmē indivīda un 
sabiedrības uzskatus.
Stiprināsim skolēnu zināšanas par pasau-
les uzbūvi un ģeogrāfiju, izpratni par to, 
kas ir zinātne un fakti, kā arī pilnveidosim 
skolēnu medijpratību un informācijas pra-
tību  – zināšanas un kritiskā domāšana ir 
drošākais ceļš uz spēju atšķirt zinātniski 
pierādītus faktus no sazvērestības mītiem!

MATERIĀLS ŠEIT >

AICINĀM SKOLĒNUS 
PIEDALĪTIES KONKURSĀ!
Pēc nodarbības jūsu skolēniem ir iespēja 
piedalīties konkursā un laimēt balvas. Būs 
jāatrisina mācību materiāla beigās iekļautais 
algoritmiskās domāšanas uzdevums, atbilde 
un informācija par sevi un savu pedagogu, 
kurš vadīja nodarbību par sazvērestības 
mītiem, jāieraksta šajā formā.

Atbildes jāiesniedz līdz 26. novembrim
15 skolēniem un 15 skolēnu norādītajiem 
pedagogiem būs iespēja balvā iegūt  
www.brain-games.lv dāvanu karti 20 EUR 
vērtībā.
Vairāk informācija par konkursu šeit 
(mācību materiālā)

PIEDALIES KONKURSĀ >

AICINĀM 28. OKTOBRĪ UZ VEBINĀRU
28.  oktobrī no plkst. 13.00 – 14.30 aicinām vidusskolas vecum-
posma pedagogus uz vebināru “Vai vienradzis eksistē? Sazvērestības 
mīti – to cēloņi un sekas”.
Vebinārā izpratīsim medijpratības, digitālās un informācijpra-
tības pamatus un mācīšanas metodes, iepazīsim jaunāko mācību 
materiālu vidusskolēniem par sazvērestības mītiem, kā arī uzzināsim 
par iespēju piedalīties konkursā un laimēt balvas!
Lūdzu, reģistrējieties vebināram šeit

Sazvērestības mīti –  
to cēloņi un sekas
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RADIO INTERVIJA  
“KAS IR VILTUS PROFILI UN KĀ NO TIEM IZVAIRĪTIES?”

Kurzemes radio š.g. 28.  septembra rai-
dījumā Pazust redzamam sarunājās ar 
 Drossinternets.lv vadītāju Maiju Kat-
kovsku par tēmu “Kas ir viltus profili un kā 
no tiem izvairīties?”.

Drossinternets.lv bieži saņem ziņojumus 
no bērniem, jauniešiem un pieauguša-
jiem par to, ka sociālajos tīklos ir izvei-
dots viltus profils, izmantojot  viņu vai 
viņiem zināmu personu datus (foto, 
vārdu, uzvārdu), lai pazemotu citus in-
ternetā. Tie var būt arī izdomāti vārdi vai 
tiek izmantoti sabiedrībā populāru cilvē-
ku vārdi, lai veiktu pretlikumīgas un ļaun-
prātīgas darbības internetā  – izkrāptu 
naudu, mudināt spiest uz aizdomīgām 
saitēm, kas var rezultēties ar uzlauztu so-
ciālā tīkla kontu u.tml.

Drossinternets.lv aicina iepazīties ar pa-
domiem, kā atpazīt viltus profilus un 
kā sevi pasargāt no šādiem riskiem:

Kā atpazīt viltus kontu Instagram

Kā atpazīt viltus kontu Facebook

Tāpat intervijas laikā tika sniegta infor-
mācija un padomi vecākiem, ar kādiem 
draudiem bērns var saskarties, ja nespēj 
atpazīt viltus profilu, un kā bērni tiek 

AIZSARGĀ SAVU KONTU AR 2FA

Arvien biežāk cilvēki nonāk situācijās, 
kad tiek “uzlauzts” viņu sociālā tīkla konts, 
jo parole nonākusi svešu personu rokās. 
Tā visbiežāk notiek, jo parole “izmānīta” 
krāpnieciskā ceļā vai pats lietotājs bijis 
neuzmanīgs un vieglprātīgs, lietojot in-
ternetu un viedierīces.

Drossinternets.lv aicina izmantot 2FA 
(divu faktoru autentifikāciju), lai pa-
sargātu savu kontu no nepatīkamiem 
pārsteigumiem. Drossinternets.lv aicina 
iepazīties ar padomiem un informāciju, 
kā to nodrošināt.
PADOMI ŠEIT >

Pasargā 
sociālā tīkla 
kontu no 
uzlaušanas

Uzlauzts 
konts!

pārvilināti uz mazāk kontrolētām plat-
formām, lai viņiem rādītu nelegālu sa-
turu un iedrošinot viņus atkailināties 
kamera priekšā.

Drossinternets.lv ikdienā sniedz pado-
mus vecākiem, kā kontrolēt un ierobe-
žot, ka bērns sazinās ar viltus kontiem 
un cik ļoti svarīgi, ka vecāki ar bērnu 

vienojas par noteikumiem, lai izvairī-
tos tikt pakļautam draudiem, ko var 
radīt viltus profili. Aicinām ziņot par 
viltus profiliem un cilvēkiem, kuri 
uzdodas par citu personu internetā, 
izmantojot sociālo tīklu ziņošanas 
iespējas, par kurām vairāk varat uz-
zināt šeit >

KLAUSIES ŠEIT >
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 DROSSINTERNETS.LV PIEDĀVĀ TIEŠSAISTES NODARBĪBAS  
SKOLĒNIEM PAR DROŠĪBU INTERNETĀ

RADIO DISKUSIJA PAR PIRĀTISKU SATURU UN KĀ AR TO CĪNĪTIES

Covid-19 pandēmijas raisīto ierobežoju-
mu dēļ pēdējos divos gados ievērojami 
audzis digitālā satura patēriņš. Mājās 
daudz vairāk skatāmies filmas un seri-
ālus, klausāmies mūziku. Tomēr pārāk par 
to priecāties satura radītāji nevar, jo lielu 
tiesa pīrāga sev savāc virtuālās vides pirā-
ti. Vai ar šo sērgu ir iespējams cīnīties, 
klausieties raidījumā Kā labāk dzīvot. 

Raidījuma viesi: biedrības “Par legālu 
saturu” vadītājs Andris Ķēniņš, biedrī-
bas “Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” 
valdes locekle Vija Kilbloka un Latvijas 
Drošāka interneta centra vadītāja Maija 
Katkovska.

Drossinternets.lv pedagogiem darbam ar 
pamatskolas un vidusskolas vecuma sko-
lēniem ir izstrādājis mācību materiālus:

 Mācību materiāls nodarbībai par au-
tortiesībām šeit

 Informatīvs plakāts “Neesi pirāts!” šeit
KLAUSIES ŠEIT >

Drossinternets.lv piedāvā organizēt 
vebinārus skolēniem par drošību 
internetā  – par riskiem un apdraudē-
jumiem, ar kuriem bērni un pusaudži 
sastopas internetā, kā no tiem izvai-
rīties un sevi pasargāt, kur meklēt pa-
līdzību. Aicinām skolas peteikties 
30-40 minūšu tiešsaistes nodarbībai 
vai video nodarbības ieraksta no-
skatīšanās iespējai.

 Tiešsaistes nodarbību piedāvā-
jam Zoom platformā, ar skolo-
tāju iepriekš vienojoties par laiku, 
kad skolēni pieslēdzas vebināram.  

 Nodarbības video ierakstu pie-
dāvājam publicēt internetā, lai 
skolēni var noskatīties jebkurā 
viņiem ērtā laikā. Šajā gadījumā 
pedagogam tiks nosūtīta saite uz 
video tālāk nodošanai skolēniem.

INTERESENTIEM LŪDZAM PIETEIKTIES, RAKSTOT UZ E-PASTU NODARBIBAS@DROSSINTERNETS.LV.
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BEZMAKSAS SEMINĀRI  
PIEAUGUŠAJIEM

Drošība internetā – kas par 
to jāzina pedagogiem?
4. novembrī plkst. 13.30  
Tiešsaistē Zoom
25. novembrī plkst. 13.30  
Tiešsaistē Zoom

Mācību tēmas:
 Kas ikvienam jāzina par drošību 
internetā?
 Kas jums jāzina par bērnu drošību 
internetā?
 Pārkāpumi internetā un atbildība
 Izaicinājumi pedagogiem
 Noderīgi materiāli darbam ar 
skolēniem

Nodarbību vadīs: Maija Katkovska, 
Latvijas Drošāka interneta centra 
vadītāja.
Apliecinājums: Mācību dalībnieki 
saņems Latvijas Pašvaldību mācību 
centra apliecību. 

Digitālā kompetence - 
būtiska prasme 21. gadsimtā
1. novembrī plkst. 13.30 
Tiešsaistē Zoom
8. novembrī plkst. 13.30  
Tiešsaistē Zoom
22. novembrī plkst. 13.30 
Tiešsaistē Zoom

Mācību tēmas:
 Digitālā kompetence  – būtiska 
prasme 21. gadsimtā.
 Interneta drošas lietošanas 
priekšnosacījumi.

 Sociālo tīklu un interneta neredza-
mā puse: apdraudējumi un riski.
 Virtuālais Ego: pārkāpumi un at-
bildība internetā.
 Sociālo tīklu platformas un inter-
nets, atkarība no tiem.
 Digitālās “pēdas nospiedums” – 
personas “portfolio” nākotnē.

Nodarbību vadīs: Sandra  Magrina, Lat-
vijas Drošāka interneta centra vēstnese

Apliecinājums: Mācību dalībnieki sa-
ņems Latvijas Pašvaldību mācību cen-
tra apliecību. 

Virtuālās atkarības: cēloņi, 
izpausmes, korekcijas 
iespējas
12. novembrī plkst. 13.30 
Tiešsaistē Zoom

Mācību tēmas:
 Kas ir virtuālās atkarības?
 Kā atšķirt virtuālās vides lietotāju 
no atkarīgā?
 Būtiskākie atkarību veidošanās 
mehānismi.
 “Atkarīgo” skolēnu psiholoģiskais 
profils.
 Virtuālo atkarību korekcijas iespējas.
 Situāciju analīze.

Nodarbību vadīs: Dace Bērziņa, Mag.
psych.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki sa-
ņems Latvijas Pašvaldību mācību centra 
apliecību. 

Bezmaksas tiešsaistes 
mācības. Digitālā pratība. 
Medijpratība. Sociālo tīklu 
lietošana. Videokonferenču 
(Zoom un Microsoft Teams) 
iespēju izmantošana.
9. novembrī plkst. 14.00  
Tiešsaistē Zoom
12. novembrī plkst. 14.00 
Tiešsaistē Zoom
16. novembrī plkst. 14.00  
Tiešsaistē Zoom

Mācību tēmas:
 Kas ir medijpratība;
 Sociālo tīklu drošības un privātu-
ma iestatījumi;
 Kā izvairīties no manipulācijām, 
krāpniecības un dezinformācijas;
 Kā pārbaudīt informāciju un attēlus;
 Kur meklēt palīdzību pārkāpumu 
gadījumā interneta vidē;
 Videokonferenču (Zoom un 
Microsoft Teams) rīku izman-
tošana  – kādi ir iestatījumi un iz-
mantošanas iespējas.

Nodarbību vadīs: Anita Priede, Latvi-
jas Drošāka interneta centra Jauniešu 
aktivitāšu koordinatore.
Apliecinājums: Mācību dalībnieki 
saņems Latvijas Pašvaldību mācību 
centra apliecību.

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzam 
rakstīt uz pieteikumi@lpmc.lv vai zvanīt 
pa tel. 67551217

Latvijas Drošāka interneta centrs sa-
darbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību 
centru (LPMC) piedāvā pedagogiem, 
izglītības darbiniekiem un citiem pie-
augušajiem apmeklēt bezmaksas 
seminārus par dažādām ar interneta 
lietošanu saistītām tēmām, kuru norisi 
koordinē mūsu partneris LPMC.

2021. GADA NOVEMBRĪ 
PAREDZĒTAS ŠĀDAS 
MĀCĪBAS:

PIETEIKTIES ŠEIT >

https://drossinternets.lv
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://lpmc.lv/en/u_course_cat/drosa-interneta-lietosana-ek-projekts/#m-09-2021
https://lpmc.lv/en/u_course_cat/drosa-interneta-lietosana-ek-projekts/#m-09-2021

