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SPĒLE AR KOMIKSIEM PAR SITUĀCIJĀM INTERNETĀ

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.

JAUTĀ UN 
ZIŅO MUMS!

Priecāsimies, ja Ziņu lapā iekļauto informāciju pārsūtīsiet citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.

Drossinternets.lv izstrādājis spēli ar komiksiem par 10 bieži 
novērojamām situācijām internetā un 20 uzdevumiem, kā 
uz katru situāciju paskatīties. 

Spēle sastāv no:
• situāciju komiksiem; 
• uzdevumu kartītēm;
• pašnovērtējuma darba lapām. 

Spēles komiksus aicinām arī izmantot diskusiju organizē-
šanai klasē, lai skolēni analizētu un piedāvātu ieteikumus 
komiksos atspoguļoto situāciju risināšanai. Šī ir sarunu 
spēle bez pareizajām atbildēm, jo vienīgais spēles mērķis 
ir DOMĀT! Komiksos ietvertās situācijas ir par savstarpējo 
komunikāciju internetā, kibermobingu, plaģiātismu, inter-
neta atkarību, viltus ziņām, iepirkšanos internetā u.c. Spēle 
ir izdrukājama un pielāgojama dažādām darba formām, 
metodēm un spēlētāju skaitam.

ZIŅU IZDEVUMS #26

Spēle ar komiksiem par situācijām internetā

Ceļvedis vecākiem “Bērni un spēles internetā”

Pētījums par pusaudžu aizraušanos ar tiešsaistes spēlēm

Bezmaksas semināri pieaugušajiem

VBTAI konkurss skolēniem “Dzīve manā telefonā”

Spēle pilnveido skolēnu prasmi:
• saskatīt cēloņus un sekas;  
• iejusties cita ādā; 
• prognozēt, kā situācijas var attīstīties; 

• rast situāciju risinājumu; 
• māca argumentēt; 

• radoši, elastīgi un kritiski domāt; 
• analizēt citu sniegtās atbildes.

SPĒLE ŠEIT >

https://drossinternets.lv
https://www.facebook.com/drossinternets
https://www.youtube.com/saferinternetlv
https://www.instagram.com/drossinternetslv/
https://twitter.com/drossinternets
mailto:info@drossinternets.lv
mailto:zinojumi@drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/reports/send
mailto:nodarbibas%40drossinternets.lv?subject=
https://drossinternets.lv
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/spele-ar-komiksiem-par-situacijam-interneta
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/spele-ar-komiksiem-par-situacijam-interneta
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/spele-ar-komiksiem-par-situacijam-interneta
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/spele-ar-komiksiem-par-situacijam-interneta
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CEĻVEDIS VECĀKIEM “BĒRNI UN SPĒLES INTERNETĀ”

PĒTĪJUMS PAR PUSAUDŽU  
AIZRAUŠANOS AR  

TIEŠSAISTES SPĒLĒM

Ikviens bērns un jaunietis kaut reizi ir spēlējis kādu 
digitālo spēli. Digitālās spēles  ir jebkura veida spē-
les tiešsaistē, kuras spēlē, izmantojot spēļu konso-
li, datoru vai mobilo ierīci. Tās iedalās pēc veidiem: 
atjautības, lomu spēles, piedzīvojumu, sacīkšu, 
spriedzes, simulācijas, sporta spēles, e-sports utt. 
Dažiem bērniem spēles ir nozīmīgs hobijs, citiem tās 
nozīmē iespēju pavadīt laiku ar draugiem, iekļauties 
vienaudžu vidū, bet vēl dažiem tā ir tikai izklaide. 
Kad vecāki saprot, kādēļ un kādas digitālās spē-
les bērns spēlē, viņiem ir vieglāk ar savu bērnu 
vienoties par noteikumiem, atbalstīt  un mudināt 
bērnu spēlēt atbildīgi. Aicinām vecākus iepazīties ar  
Drossinternets.lv izstrādāto ceļvedi vecākiem “Bēr-
ni un spēles internetā”, kas sniegs plašāku infor-
māciju un padomus saistībā ar bērna interesi par  
tiešsaistes spēlēm un kā uz to reaģēt. 
Aicinām noskatīties interviju LNT rīta ziņās “900 
sekundes” ar Drossinternets.lv vadītāju Maiju 
 Katkovsku par tendencēm spēļu spēlēšanā, ieguvu-
miem, riskiem un vecāku lomu.
INTERVIJA ŠEIT >
CEĻVEDIS ŠEIT >

Teju puse – 44% Latvijas jauniešu atzīst, ka spē-
lē tiešsaistes spēles vismaz reizi nedēļā. Kāpēc 
bērni un jaunieši aizraujas ar tiešsaistes spēlēm? 
Atbildes uz šiem jautājumiem palīdz rast teleko-
munikāciju uzņēmuma Telia Company iniciatīvas 
“Skolēnu konsultatīvā komiteja” sadarbībā ar  
Drossinternets.lv veiktais pētījums. Situācija ini-
ciatīvas ietvaros tika apzināta Skandināvijas un Balti-
jas valstīs un atspoguļota infografikā “Jaunieši par 
spēļu spēlēšanu internetā”.

INFOGRAFIKA ŠEIT >

Viedokļi par spēlēšanu tika apkopoti no 600 piec-
padsmit gadus veciem jauniešiem gan kvantitatīva 
pētījuma, gan animācijas filmu veidā, izmantojot Plo-
tagon animācijas rīku. 

VAIRĀK PAR PĒTĪJUMU VAR UZZINĀT ŠEIT >

BĒRNI UN 
SPĒLES INTERNETĀ

CEĻVEDIS VECĀKIEM
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JAUNIEŠI PAR
SPĒĻU SPĒLĒŠANU

INTERNETĀ

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://tvplay.skaties.lv/900-sekundes-10346784
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/celvedis-vecakiem-berni-un-speles-interneta
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/jauniesi-par-spelu-spelesanu-interneta
https://drossinternets.lv/lv/posts/view/petijums-par-pusaudzu-aizrausanos-ar-tiessaistes-spelem
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/celvedis-vecakiem-berni-un-speles-interneta
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/jauniesi-par-spelu-spelesanu-interneta
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VBTAI KONKURSS SKOLĒNIEM “DZĪVE MANĀ TELEFONĀ”

Drossinternets.lv partneris Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcija ir izsludinājusi radošo 
darbu konkursu 7.-12.klašu skolēniem „Dzī-
ve manā telefonā”, kura mērķis ir noskaid-
rot skolēnu viedokļus par mobilo tālruņu 
ietekmi un nozīmi viņu dzīvēs, apzinot gan 
pozitīvo, gan negatīvo pieredzi. Skolēniem tiek 
dota iespēja formulēt un izteikt domas, idejas 
un pārdomas par viedierīču lietošanas paradu-
miem, tām veltīto laiku, ierīču nozīmi un ietek-
mi viņu dzīvēs, kā arī ar to saistīto pieredzi, kas 
varētu būt noderīga citiem vienaudžiem. Dar-
bus var iesniegt līdz š.g. 17.oktobrim. Bal-
vās  – ierīces kvalitatīvai un daudzveidīgai 
laika pavadīšanai. 

INFORMĀCIJA ŠEIT >

KONKURSA NOLIKUMS ŠEIT >

BEZMAKSAS SEMINĀRI  
PIEAUGUŠAJIEM

2019. gada oktobrī un novembrī 
paredzētās mācības:
Mūsdienīga komunikācija 
21. gadsimtā – sociālo tīklu un interneta 
atbildīga un droša lietošana
• 16.10. plkst. 12.00  

Grobiņas vidusskola, Skolas iela 1
• 17.10. plkst. 14.30  

Vecumnieku vidusskola, Rīgas iela 24
• 24.10. plkst. 11.00  

Krāslavas pamatskola, Pils iela 5
• 24.10. plkst. 13.20 

Dagdas vidusskola, Mičurina ielā 3a, Dagda

Virtuālās atkarības: cēloņi, izpausmes, 
korekcijas iespējas
• 23.10. plkst. 10.00  

Alsungas vidusskola, Skolas iela 11
• 30.10. plkst. 10.00 

Rīga, Biķernieku iela 4

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

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

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
http://bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5518&page=
http://bti.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/nolik._rad.darbi_mob._sept.2019.docx
http://bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5518&page=
http://lpmc.lv/macibas/category/bezmaksas-macibas.html
mailto:pieteikumi@lpmc.lv

