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Saturs
 

Aktuālākie drošības riski bērniem, problēmsituācijas, ieteikumi

Izaicinājumi pedagogiem

Noderīga informācija – materiāli, ieteikumi, instrukcijas



Drošības riski bērniem (arī pieaugušajiem) 

Ieteikumi



Ko tas nozīmē?

Meklē un atrod pornogrāfiska vai vardarbīga satura materiālus

Nejauši reklāmas vai ieteikto video veidā saskaras ar pornogrāfisku 
saturu

Bērni viens otram pārsūta gan bērnu kailfoto, gan pornogrāfiju

Internets darbojas pēc algoritma «Ko meklēji, tas tev tiek piedāvāts»

Ieteikumi

Uz koplietošanas ierīcēm izveidot bērnam pašam savu kontu

Uz bērna telefona norādīt bērna īsto vecumu

Meklētājprogrammās ieslēgt režīmu «Drošā meklēšana» 

YouTube ieslēgt «Ierobežotais režīms»

Pārrunāt noteikumus par bērna vecumam neatbilstošu mobilo lietotņu 
izmantošanu

Ar Google konta iestatījumu palīdzību noņemt nevēlamas reklāmas

Bērna vecumam nepiemērots vai kaitīgs saturs 





Ko tas nozīmē?

Tic informācijai, to nepārbaudot 

→ informācijas avots  → salīdzināšana ar citiem avotiem → iespēja sazināties ar informācijas izplatītāju 

→ faktu pārbaude   → fotogrāfiju, telefona numuru, adreses, bankas informācijas pārbaude

Nekritiska savas personīgās dzīves «izlikšana» internetā

Vēlme pamēģināt – laimēt loterijā, paskatīties, kā izskatīsies pēc 30 gadiem, izpildīt 
saderības testu utt.

Ja pakalpojums ir bez maksas, tad, visticamāk, jūs maksājat ar saviem datiem

Ieslēgts WiFi, atrašanās vieta, Bluetooth

Sociālo tīklu lietošanas noteikumi!

Risks kļūt par krāpšanas vai varmākas upuri 





Sociālo platformu noteiktais vecuma 
ierobežojums kontu turētājiem 

13 +  
Snapchat
Instagram

TikTok
YouTube
Facebook

Skype
Twitter

Google +
Gmail 
Yahoo
Vimeo

ASK.FM

16+ 
WhatsApp



Ko tas nozīmē?

Tic informācijai, to nepārbaudot 

→ informācijas avots  → salīdzināšana ar citiem avotiem → iespēja sazināties ar informācijas izplatītāju 

→ faktu pārbaude   → fotogrāfiju, telefona numuru, adreses, bankas informācijas pārbaude

Nekritiska savas personīgās dzīves «izlikšana» internetā

Vēlme pamēģināt – laimēt loterijā, paskatīties, kā izskatīsies pēc 30 gadiem, izpildīt saderības testu utt.

Ja pakalpojums ir bez maksas, tad, visticamāk, jūs maksājat ar saviem datiem

Ieslēgts WiFi, atrašanās vieta, Bluetooth

Sociālo tīklu lietošanas noteikumi!

Ieteikumi

Pēc atslēgas vārdiem pārbaudīt visu informāciju pirms tai ticēt

Izvērtēt visu informāciju, ko grasāties ievietot internetā – vai tā jums neradīs kaitējumu?

Google meklēšanā ir iespējams meklēt arī pēc attēla

Nepieslēgties nezināmiem WiFi tīkliem

Bez vajadzības neturēt ieslēgtu atrašanās vietu, WiFi un Bluetooth

Domāt kritiski!

Izlasīt lietošanas noteikumus!

Risks kļūt par krāpšanas vai varmākas upuri 







Cik daudz par tevi var uzzināt internetā?



Ko tas nozīmē?

Publisks vai privāts saturs sociālajos tīklos

Kas ir sekotāji un cik daudz viņi redz?

Vai svešas personas var sazināties?

Vai sociālo tīklu kontus var atrast caur meklētājprogrammām?

Dubultaizsardzība ir drošāka

Ieteikumi

Visās sociālo tīklu platformās pārskatiet privātuma un drošības iestatījumus

YouTube ieslēdziet «Ierobežotais režīms»

Meklētājprogrammās ieslēdziet «Drošā meklēšana»

Ieslēdziet divu faktoru autentifikāciju

Nav atbilstošu drošības uzstādījumu 



 



Ko tas nozīmē?

Netiek apturētas varmākas vai krāpnieka darbības, turpinās pazemošana, 
šantāža, citu cilvēku apkrāpšana

Pazemojošs, nelegāls saturs netiek dzēsts no interneta

Bērniem depresīvs noskaņojums, nevēlēšanās iet uz skolu

Kas var palīdzēt? 

Mēs - Drossinternets.lv vai mobilajā lietotnē «Drošs internets»

Bērniem pieaugušie, kam viņš uzticas

Uzticības tālrunis 116111

Valsts policija

Sociālo tīklu administrācija

Problēmsituācijās nevēršas pēc palīdzības, neziņo



Ziņojumu līnija drossinternets.lv un 
mobilajā lietotnē «Drošs internets»



Izaicinājumi pedagogiem



Platformas, ko iesakāt bērniem izmantot mācību procesā – izmantošanas noteikumi

Vecuma ierobežojumi, potenciālo risku izvērtēšana (piemēram, tiešsaistes video saziņas programmās)

Uzdot skolēniem kāda mācību priekšmeta ietvaros izpētīt lietošanas noteikumus, uztaisīt konspektu un 
prezentāciju

Vai paši jūtaties droši, izmantojot tehnoloģijas?

divu faktoru autentifikācija 

Izvairīties no vīrusiem, sekot līdzi cert.lv ziņām (it sevišķi šobrīd), nedalīties ar informāciju, to nepārbaudot

Vai zināt, kā rīkoties? (piemēram, ja skolas vai skolotāju vārdā izveidots konts soc. tīklos ar pazemojošu 
saturu)

Reaģēt uz situācijām, kad bērns tiek pazemots internetā

Skolas noteikumi ierīču izmantošanai

Drīkst visu laiku vs nedrīkst nemaz

Pieredze 2 skolās ar 2 atšķirīgām pieejām

Ieteikums projektiem tiem, kas darbojas e-twinning platformā – uzdot skolēniem sameklēt 
internetā mācībām noderīgus materiālus dažādiem mācību priekšmetiem

Izaicinājumi pedagogiem



Noderīga informācija

Materiāli, ieteikumi, instrukcijas



Pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem

Materiālu kopa paredzēta 6-11 gadus 
veciem bērniem, darbojoties kopā ar 
vecākiem vai pedagogiem.

Materiālu kopā iekļautas: 
13 animācijas filmiņas, 
13 darba lapas, 
11 komiksi, 
5 krāsojamās lapas. 

Tēmas: atkarība no interneta un tehnoloģijām, drošība internetā, interneta etiķete, 
atšķirības starp virtuālo un reālo dzīvi, kritiskā domāšana un vērtības













Pamatskolai, vidusskolai







VIDEO



 



PALDIES!
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