
Bērnu un jauniešu
ATTIECĪBAS AR 
VIEDIERĪCĒM

VEBINĀRS

16:00 - 18:30
Līga Bērziņa & bērni
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Kā digitālā vide maina 
mūsu attiecības?
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➔ Impulsivitāte;

➔ Sarunāšanās caur 
vai ar ierīcēm;

➔ Privātuma ilūzija;

➔ Ilūzija par komunikāciju 
dažādos attiecību līmeņos.



Kā atkarība iedalās?
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Atkarība no 
telefona

Atkarība no 
kiberattiecībām

Atkarība 
no tīkla

Atkarība no 
informācijas

Kiberseksuāla 
atkarība

Obsesīva datorspēļu 
spēlēšana



➔ Izmainās bērna psiholoģiskais stāvoklis;
➔ Izmanto datoru atvieglojumu, 

prieku u.tml.;
➔ Prātu nemitīgi nodarbina dators;
➔ Jūt nepieciešamību ieguldīt 

vairāk laika vai naudas ar datoru 
saistītajās aktivitātēs.
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Kā pamanīt?



Kā pamanīt?

➔ Nevērība pret pienākumiem;
➔ Melo par to, cik ilgu laiku pavadījis pie datora;
➔ Riskē zaudēt nozīmīgas personiskās attiecības;
➔ Atkārtoti neveiksmīgi mēģina kontrolēt 

ar datoru saistītās aktivitātes;
➔ Dažādi fiziski traucējumi.
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Kāda ir pēdējā 
Tava 

lejupielādētā 
aplikācija?

Kādus sociālos tīklus 
un aplikācijas tu 

izmanto, lai sazinātos 
ar draugiem?

Ar kāda veida 
informāciju Tu 

dalies ar saviem 
draugiem?

Vai tevi kādreiz ir 
uzrunājis svešinieks 

sociālajos tīklos?
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DZIĻĀKI JAUTĀJUMI

https://www.pandasecurity.com/mediacenter/family-safety/10-questions-to-test-how-safe-your-teen-is-online/
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Vai tevi var 
identificēt tīklos? 

To, ka esi 
zēns vai meitene? 

Tavu vecumu?

Vai tu esi kādreiz 
publicējis personisku 
informāciju par sevi?

Vai tu esi ievietojis 
savu, savu draugu, 

dzīvokļa, mājdzīvnieku 
fotogrāfiju tīklos vai 
nosūtījis to kādam?

Vai tu esi aizpildījis 
aptaujas anketas 

internetā, lai laimētu 
kaut ko? Un profila 

lapas?

Vai tu esi 
kādreiz kaut 
ko iegādājies 

internetā?



DZIĻĀKI JAUTĀJUMI

➔ Vai tev ir nācies kādreiz iedot paroles kādam?
➔ Vai tu esi kādreiz instalējis kādu aplikāciju 

tālrunī vai datorā bez vecāku ziņas?
➔ Vai tu esi saņēmis un atvēris e-pastus, kurus 

sūta nepazīstami cilvēki? Un atbildējis?
➔ Vai tu kādreiz esi piekritis tikties ar cilvēku, ar 

kuru esat iepazinušies tikai internetā?
➔ Vai tev ir bijusi saruna ar svešinieku, kas lieto 

vulgārus izteicienus vai vēlas runāt par seksu?

https://www.pandasecurity.com/mediacenter/family-safety/10-questions-to-test-how-safe-your-teen-is-online/
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Lai noteikumus 
varētu ievērot, 

NOTEIKUMIEM
IR JĀBŪT!
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Pasaki bērnam,
ka esi internetā, un 

ka tu rūpēsies par viņu.
Izskaidro bērnam, ka tu esi atbildīgs 

par viņu drošību un labklājību un 
par to, ko viņi publicē internetā.
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Ko mēs kā vecāki varam darīt?

➔Pasakiet bērniem, ka jūs vērosiet viņu uzvedību 
internetā. Nesakiet, kad un nesakiet, cik bieži. 
Tas atkarīgs no bērna vecuma, sociālās grupas, 
brieduma, atbildības sajūtas utt.

➔Vērojiet bērna uzvedību pie ekrāniem: ienākot 
istabā, bērni ātri aizver programmas, pārslēdz 
ekrānus, izslēdz ekrāna monitoru, izslēdz datoru, 
kļūst nervozs bez iemesla, parādās vecumam 
netipiska uzvedība vai zīmējumi. 
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Ko saka pētījumi?

Ja bērni zina, ka vecāki viņus vēro (gan 
internetā, gan ārpus tā), ir daudz mazāka 
iespēja, ka viņi iesaistīsies riskantos 
pasākumos. Tāpat pētījumi ir parādījuši -
ja vecāki uzstāda skaidrus noteikumus, 
bērni tos ievēro.
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64% no pusaudžiem tiešsaitē 
interneta vidē ir dažāda veida 

satura veidotāji - bildes, 
komentāri, video utml. 

14(Lenhart, Madden, Rankin, & Smith, 2007)



Sociālie profili un blogi

– Ja jaunietis saka: “Nē”, tas 
nenozīmē, ka viņš dara 
kaut ko nelikumīgu. 

– Tas var būt signāls, ka viņš 
dalās ar lielu privātās 
informācijas apjomu.

Vai es varu izlasīt 
tavu blogu? 
Ieskatīties 

Tavā profilā?

15



PAROLES!
Māciet bērniem 
drošas paroles!
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https://howsecureismypassword.net/ https://haveibeenpwned.com/Passwords 17

https://howsecureismypassword.net/
https://haveibeenpwned.com/Passwords
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• Automātiki izveido drošu paroli:
• piem. 5wN%r^e^ZYow%Typz62

• Lielākā daļa automātiski 
ievada paroles.

https://www.lastpass.com/

Paroļu menedžeri

Dzīvā ētera piemērs...

https://www.lastpass.com/


Kā pārbaudīt?

• Pārskatiet aplikācijas un reklāmas tajās;
• Pārbaudiet interneta vēsturi (Ctrl+H), 

un ja redzat, ka tur ir tukšums, tā var 
būt zīme, ka bērnam ir ko slēpt. 
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Atkarības
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Pārvērt neveselīgu 
atkarību veselīgā
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Jautājums:

Varbūt varat ieteikt kādas konkrētas 
lietotnes vai programmas, kuras var 
izmantot ar bērniem, mācot viņus? 

Piemēram, programma, ar kuras palīdzību 
var izveidot multfilmu un stāstīt par dabas 
parādībām; vai lietotne, ar kuras palīdzību 

var vingrināties lasīt un risināt teksta 
uzdevumus u.tml.
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Vecāku kontrole: family link

29https://families.google.com/intl/lv/familylink/ https://support.apple.com/en-us/HT201304

https://families.google.com/intl/lv/familylink/
https://support.apple.com/en-us/HT201304


Vecāku kontrole: 
family link
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Parental control aplikācijas

http://www.techradar.com/news/the-best-free-parental-control-software 31



Aplikācijas aktivitāšu monitoringam:

➔ Family link;

➔ Qstudio;

➔ Life360;

➔ ScreenTime;

➔ Family Time;

➔ Mama Bear.
32

Kādas 
aplikācijas 

izmantojat jūs?



Vecuma ierobežojumi aplikācijām
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Savam interneta pakalpojuma sniedzējam jums ir 
tiesības pieprasīt bezmaksas satura filtru 
uzstādīšanu!

Saskaņā ar LR Elektronisko sakaru likuma 19.panta 1.daļas 
17.apakšpunktu, jums ir tiesības savam interneta pakalpojuma 
sniedzējam pieprasīt bezmaksas filtru uzstādīšanu.

„Elektronisko sakaru komersanta pienākums ir informēt 
lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu 
materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga 
uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada 
draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt bezmaksas 
satura filtra uzstādīšanu, ja abonents to pieprasa no 
elektronisko sakaru komersanta.”
(pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=96611 )
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1.1.1.3

35https://1.1.1.1/family/

https://1.1.1.1/family/


Māciet bērnam kļūt par 
detektīviem – neliela 

paranoja interneta vidē 
patiešām netraucēs
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Mēdz uzdot cita cilvēka foto vai kailfoto 
par savējām. Tāpēc, lai pasargātu sevi, 
iemāciet meklēt internetā rezultātus pēc 
attēliem – iekopējot "jaunā drauga" 
fotogrāfiju meklētājprogrammā.

Mazs padoms, kā pārbaudīt “jaunos draugus”

https://images.google.com/ 37

● Google photos
● TinEye



Citi veidi kā uzzināt par viltvārdi

➔ Tikko izveidots profils;
➔ “Vienkāršs” vārds (piem. kartupelis1547);
➔ Nav daudz kopīgu draugu;
➔ Prasa personisku informāciju vai piedāvā darbus;
➔ Izskatās pēc drauga profila, bet patiesībā ir tā duplikāts.

38https://drossinternets.lv/lv/info/socialie-tikli

Dzīvā ētera piemērs...

https://drossinternets.lv/lv/info/socialie-tikli


Esi tur, kur ir tavi bērni

Tu nevari vērot, neesot tuvumā. 
Monitorēšana nav spiegošana! 
Taviem bērniem ir jāzina, ka esi 
tuvumā un vari vērot viņus. 
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Instagram lietotāju vecumi
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Pētījumi rāda, ka 58% jauniešu ir Facebook profili, bet vecākiem – tikai 
56%

➔ Ja bērni ir TikTok, jums arī jābūt, ja 
bērni ir Instagram, jums arī ir tur jābūt. 

➔ Pasakiet  jaunietim, viņa draugiem un 
draugu vecākiem, ka jūs pārskatiet 
sociālos tīklus.

➔ Jūs būsiet pārsteigti, cik daudzi bērni 
un vecāki novērtēs šo soli!
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Apstipriniet draudzību ar savu bērnu. 
Ja nemākat, palūdzat bērnam izveidot 

jums sociālā profila kontu. Vienīgi, 
lūdzu, nespiediet like, nekometējiet 

fotogrāfijas un ierakstus un nerakstiet 
viņu un viņu draugu ziņu lentā.
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Bet rēķinaties, ka ir bērni, 
kuriem ir divi konti - viens, ko 
rādīt vecākiem, un otrais, kur 

notiek “īstā dzīve”
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Iemācies bērnu valodas kodus

Apzinies, ka bērniem ir savi šifri, kas signalizē, ka vecāki 
ir tuvumā, un pētījumi rāda, ka 95% vecāku nezina, ka 
bērni tos lieto, lai signalizētu par vecāku klātbūtni.

Bērni melos par kodu/akronīmu nozīmi.

“Urban dictionary” ir labs veids, kā atrast akronīmu 
un slenga nozīmi.

⚠Tie paši tīņi, kas šo slengu lieto, arī liek tam definīcijas⚠
44



➔Ko saka pētījumi? 
Vairāk nekā 50% jauniešu turpina 
sarakstīties pēc tam, kad vecāki 
domā, ka bērni jau guļ.

➔Ko mēs varam darīt? 
Piemēram, veidot savākšanas 
punktu, kur pirms gulētiešanas 
nonāk visas ierīces. Lielākajā daļā 
vecāku kontroles lietotņu ir funkcija 
uz nakti nobloķēt telefonu.
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Ko mēs, kā vecāki, vēl varam darīt?

Periodiski izejiet cauri publikācijām, e-
pastiem, īsziņām. Nelasi visu, bet tikai tik 
daudz, lai jaunietis zinātu, ka jūs to darat. 
Vienkārši pasakiet – laiks apskatīties, un 
tad vērojiet jaunieša reakciju. 
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Pārbaudi bērna virtuālo pasauli

• Paskatieties, kas ir jūsu bērns virtuālajā 
pasaulē – kāds ir viņa vārds, attēls, e-pasta 
nosaukums, kādas fotogrāfijas tiek lietotas.  
Šīs lietas var sabojāt viņa karjeru un 
ietekmēt reputāciju nākotnē.  Anonimitāte 
internetā nepastāv!

• Ko saka pētījumi? 38% no vecākiem nav 
redzējuši bērna sociālo mediju profilus. 
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Klases WhatsApp grupa

• Pedagogs ir vienīgais grupas administrators:
Tas aizliedz sūtīt ziņas visiem, izņemot administratoru un ir 
noderīgi, lai izvērtētu situāciju un saprastu, kas izraisīja 
strīdu vai haosu.

• Ja grupā kādu pazemo, tas iespējams 
notiek arī klasē;

• Ja skolēns nevēlas pievienoties WhatsApp grupai, 
pat ja apsolat, ka viņam nebūs jāpiedalās 
diskusijās, klasē ir potenciāls mobingam.
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Skolēnu WhatsApp sarakste

Bieži vien klases izveido savu privāto 
saraksti bez pasniedzēja un 
vecākiem, kur nereti norisinās kā 
pozitīva, tā negatīva komunikācija.
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Spēļu sarakstes

• Ja ir iespēja, ieslēdziet sarakstes filtru; 
• Izvēlaties spēles atbilstoši 

bērna vecumam.
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Ko mēs, kā vecāki, vēl varam darīt?

• Ko darīt?  Pavaicājiet, vai bērnam un viņa 
draugiem, ir mājaslapa vai profili mājaslapās un 
vērojiet reakciju. Izvairīšanās no tēmas, 
agresivitāte ir brīdinājuma signāli.

• Palūdz izskaidrot viņu izvēli konkrētam avataram, 
pārbaudi aktivitātes epastā un medijos un lūdz 
aizvākt nepiemērotus simbolus.
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Komentēšana

➔ Bērni var daudz atklāt komentāros, it īpaši, ja nav 
mācīts nekas par privātumu un noslēpumu glabāšanu.

➔ Bērniem nedrīkst būt pieejami konti, kur viņi var 
rakstīt komentārus.
• Youtube Kids nevis Youtube;

• Pārliecinieties, kad taisiet bērna Google kontu, 
lai tas būtu sasaistīts ar jūsējo;

• Ik pa laikam pārbaudiet vai bērns nav izveidojis 
kontu mājaslapās, par kurām jūs neziniet.
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Ko mēs vēl varam darīt?

• Ieraksti bērna vārdu Google;
• Dari to regulāri, kā arī uzstādi brīdinājumus 

(Google Alerts) bērna kontaktinformācijai.  
Tas palīdzēs ne tikai monitorēt bērnu, bet arī 
brīdinās, ja kāds ievieto svešu informāciju 
par viņu;

• Vismaz reizi nedēļā izej cauri bērna 
mājaslapu vēsturei.
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Ko mēs vēl varam darīt?

• Samazini datora izmantošanas biežumu arī savā dzīvē;

• Iesaisti bērnu aktivitātēs, kas nav saistītas ar datoru, taču 
sniedz lielu gandarījumu un prieku, piemēram, nometnes;

• Iepazīstini bērnu ar vienaudžiem, kuriem nav 
problēmu ar datora izmantošanu;

• Atbalsti bērna vēlmi mainīt savu dzīvi, kad apjautis, 
ka viņam ir problēmas ar video spēļu spēlēšanu;

• Piedāvā bērnam profesionāļu palīdzību, 
jo to lūgt nav nekas slikts.
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Kā lietot google alerts?

55https://www.google.com/alerts

https://www.google.com/alerts


Agrīna seksuāla uzvedība bērniem parādās 
ne tikai pubertitātes iestāšanās dēļ,

iemesls var būt arī NEVĒLAMA SATURA 
NONĀKŠANA BĒRNA EKRĀNOS

56



Kā nevēlams saturs nonāk pie bērniem?

• Bērni vienatnē netraucēti darbojas internetā un skatās dažādus 
video bez drošās meklēšanas iespējas vai bez ierobežotās video 
skatīšanās režīma. 

• Konkrētiem TV kanāliem nav uzlikti pieejas kodi – bērns, nejauši 
slēdzot kanālus, nokļūst TV kanālā, kurā tiek rādīta pornogrāfija. 

• Skolasbiedri mēdz pārsūtīt pornogrāfiju mazākiem skolēniem, lai 
paskatītos, kā viņi reaģēs uz to.

• Interneta paziņa, visbiežāk pieaugušais, apzināti sūta bērnam 
saites uz pornogrāfijas video, lai ieinteresētu bērnu par seksu 
un varētu uzsākt sarunas, un, iespējams, ieinteresētu pamēģināt.
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Nekad nav par ātru runāt par interneta drošību

• Mūsdienu jaunieši dod priekšroku rakstīšanai, ne runāšanai. 
11-14 gadus veci bērni ziņu rakstīšanai velta vairāk nekā 
stundu. Jo vecāki bērni, jo garāks paliek sarakstes laiks.

• Ko saka pētījumi? Jo grūtāk vedīsies bērnu sarunas ar 
vecākiem par interneta drošību, jo lielāka iespēja būs, ka 
bērni pārkāps noteikumus. 

• Ko mēs kā vecāki varam darīt? uzdot jautājumus, uzklausīt, 
mēģinot ievērot proporciju 1/5 – vienu minūti mēs, piecas 
bērns. Ne tikai uzdod jautājumus – stāsti arī par sevi. 
Ieviesiet bezvadu zonas, kur nav tehnoloģisko ierīču. 
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➔9% pusaudžu kādam nosūtījuši savu kailfoto

➔64% pusaudžu pazīst vienu vai vairākus vienaudžus, kuri citiem 
nosūtījuši savu kailfoto

➔9% pusaudžu atzīst, ka ir pārsūtījuši tālāk cita jaunieša kailfoto

➔49% pusaudžu kāds ir pārsūtījis vai parādījis cita pusaudža kailfoto

http://www.centrsdardedze.lv/lv/uzzinai/kampanas/kampana-es-tikai-parsutiju 61

Pēc "Centrs Dardedze" veiktās interneta aptaujas datiem (aptauja veikta 
2016. gada septembrī, tajā piedalījās 684 pusaudži vecumā no 12 līdz 17 gadiem):

http://www.centrsdardedze.lv/lv/uzzinai/kampanas/kampana-es-tikai-parsutiju


➔Selfiji ir lieliska lieta, bet tie ir 
arī informācijas nesēji par ...

➔Attēlus ir viegli ielikt 
internetā, bet izņemt –
gandrīz neiespējami. 
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JA BĒRNS IR 
CIETIS...

63



Ziņojiet VALSTS POLICIJAI 
vai 

www.drossinternets.lv 

BĒRNU UZTICĪBAS 
TĀLRUNIS 116111
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Zini vardarbības pazīmes internetā

Ja bērns ir ticis pazemots, viņš par 
to varētu arī nestāstīt, it īpaši, ja 
viņu moka kauns un sāpes. 

Tāpēc  atpazīstiet signālus!
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Vērojiet signālus...

➔Bērns internetā pavada ilgas stundas, 
➔Bērns saņem dīvainus zvanus, īsziņas un epastus, 
➔Jūsu kredītkaršu pirkumos parādās nelieli zudumi, 
➔Jūsu klātbūtnē bērns pārtrauc rakstīšanu vai aizsedz ekrānu, dzēš 

ziņas vai sarakstes, aizver datoru, kā arī pārtrauc runāt pa telefonu, 
➔Bērns pārtrauc lietot e-pastus vai sociālos tīklus, pārtrauc 

draudzības vai tiek pārtrauktas draudzības ar viņu
➔Bērns ir ļoti saspringts,  pēkšņi paliek drūms vai arī notiek citas 

pārvērtības viņa uzvedībā un personībā
Drossinternets.lv
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NAUDA. 
Kur var pazust 

nauda?

68



Nauda. kur var pazust nauda?

• Vērojiet, ja bērna mobilo sakaru rēķins kļūst par 5-10 eiro 
lielāks. Citi var lūgt viņam pirkt Zelta Zivtiņu kartes

• Vērojiet, vai no jūsu kredītkartes nepazūd 
nelielas naudas summas

• Vērojiet, vai nepazūd nauda no bērna krājkasītes
• Laikus pamaniet, vai nepazūd nelielas 

naudas summas no “zeķes”
• Uzmaniet, vai nepazūd vērtslietas, vai bērns 

gadījumā nejauši “nepazaudē” savu mobilo tālruni
69



Kur bērni izmanto naudu?

• Spēlēs, pērkot, piemēram “superspējas”

• Statuss interneta forumos

• Online totalizatoros

• Izpērkoties no šantažētājiem

• Tērējot draudzības pirkšanai
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Ko vēl var darīt?

LMT, Amigo un Bite piedāvā norādīt 
maksimālo rēķina summu, pēc tās 
sasniegšanas tiek atslēgti vai ierobežoti 
sakaru pakalpojumi.

18+ filtri palīdz arī skolām un ir 
vajadzīgi ģimenēm
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Kiberatkarībā ir jāseko šādiem atveseļošanās soļiem:

1. Novērtēt vai bez kiberatkarības ir arī kādi citi traucējumi, piemēram, depresija 
vai nemiers, kam būtu nepieciešami medicīniska palīdzība.

2. Izvērtēt vai ir nepieciešams iedrošināt bērnu pievienoties kādai atbalsta 
grupai ar bērniem ar līdzīgām problēmām.

3. Īpašu uzmanību pievēršot citu prasmju attīstīšanai, kā piemēram, problēmu risināšanai, 
pašpārliecinātībai, sociālajām iemaņām, kautrības pārvarēšanai un dusmu savaldīšanai.

4. Izveidot uzvedības plānu, piemēram, uzstādīt dažādu aktivitāšu laika limitu, plānot ikdienas 
gaitas, fiksēt garastāvokļa izmaiņas, kad bērns atrodas pie datora, censties vienādot laiku, ko 
bērns pavada pie datora ar laiku, ko viņš pavada iesaistoties dažādās citādās aktivitātēs 
(nesaistītās ar datoru) un ar citiem cilvēkiem komunicējot reālajā dzīvē. 
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Interesantas 
aplikācijas prasmju 
trenēšanai
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Spēles dažādu prasmju uzlabošanai

74

• Luminosity
• Vispārīga prasmu uzlabošana. Gan valodas zināšanas, gan 

matemātika, gan atmiņa.
• Duolingo

• Valodas mācīšana
• Jāzin angļu vai krievu valoda, un aplikācija mācīs citas

• Brilliant
• Interaktīvi māca matemātiku, ķīmiju, fiziku u.c
• Vajag abonomentu lai izmantotu efektīvi

https://www.lumosity.com/en/
https://www.duolingo.com/
https://brilliant.org/


Mājas lapas

• Soma.lv
• Mācību grāmatas, video un literatūra pieejama ar abonamentu
• Skolas parasti abonē, un visi skolēni dabū par brīvu

• Uzdevumi.lv
• Dota teorija un uzdevumi daudzās tēmās
• Var sacensties ar klasi, kurš visvairāk izpilda pareizi.
• Nepieciešams PROF abonnements lai parādītu pareizo atbildi un 

izskaidrotu kāpēc tā ir pareiza
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Lūk dažādi rīki, kas var palīdzēt personām 
ar mazu vārdu krājumu:

• Mobilās ierīces (piemēram, proloquo-togo, 
icommunicate, Auto Verbal);

• Datorprogrammas, kuru mērķis ir dažādu vārdu 
apguve (piemēram, TeachTown, Vizzle, Cosmo's 
Learning, Puddingstone);

• Runas motorikas plānošanas lapas, kas palīdz 
uzlabot motorikas kustības, lasīšanas un izteiksanās 
spējas (piemēram, Dr. Speech, Timo).
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Ierīces un digitālie 
ieradumi skolā
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Telefoni skolā

78

● Telefoni ir potenciāls rīks priekš mācīšanās un 
profesionālai izmantošanai vēlāk dzīvē;

● Vides sasaistīšana starp mācībām skolā un ārpus tās;

● Skolēnu motivēšana, dodot iespēju izmantot telefonu 
resursus stundas laikā;

● Jānodrošina bērni ar zināšanām, kā izmantot telefonus 
arī izglītības un darba vajadzībām drošā veidā bez 
paliekošām negatīvām sekām.
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86.3% no skolēniem 
izmanto internetu, lai 

atrastu informāciju, nevis 
meklē atbildes grāmatās.



★ Saziņa ar vecākiem, kad ir plānu maiņa, kāds notikums, drošībai;

★ Viegla piekļuve daudz informācijas avotiem, ko skolas nepiedāvā;

★ Ilgtermiņā izdevīgāk kā grāmatas un klades;

★ Bērniem un pasniedzējiem viegli izmantojami;

★ Ļauj ērti savstarpēji komunicēt;

★ Grupu darbu veikšana gan skolā, gan ārpus tās;

★ Motivētāki skolēni, strādājot ar ierīcēm, ko ikdienā izmanto.
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Plusi



Mīnusi

81

➔ Telefonu izmantošanu ir grūti kontrolēt;
➔ Novērš bērnu uzmanību, jauc stundas ritmu;
➔ Špikošana pārbaudes darbu laikā;
➔ Atstumto skolēnu apcelšanas veids;
➔ Vēl vairāk nodala skolēnus ar un bez telefoniem;
➔ Piekļuve interneta saturam, kas nav vecumam atbilstošs;
➔ Iespējami papildus finansiāli izdevumi no vecāku puses.
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Risinājumi

❏ Telefoni stundas laikā jānovieto 
konkrētā lokācijā;

❏ Stingri noteikumi, kas atrunāti uz plakāta;
❏ “Līgums” starp skolēnu un pasniedzēju 

par telefonu izmantošanu;
❏ Vairāk iekļaut uzdevumus, kas iekļauj 

papildus resursu izmantošanu.
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Risinājumi
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http://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/ 86

Spēle
IKVIENS IR SVARĪGS

http://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/


Labākā aizsardzība ir 
cieņpilnas un atklātas 

attiecības, un mēs – vecāki –
esam lielākais bērnu 
drošības ugunsmūris
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Jautājumi un 
atbildes

Bērnu un jauniešu 
ATTIECĪBAS AR VIEDIERĪCĒM

VEBINĀRS



Jautājums:

Vai hiperaktīviem bērniem (ar UDHS 
diagnozi) spēles viedierīcēs var arī palīdzēt, 
piemēram, trenēt uzmanības noturību un 

koncentrēšanās spējas? Kādas spēles labāk 
viņiem piedāvāt? Vai otrādi - tikai kaitē un 

šādiem bērniem labāk neļaut spēlēties 
telefonā vai planšetē?
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Spēlēt lēnās spēles

90

❏ Ejam, ejam, stop
❏ Mācāmies apturēt laiku
❏ Ejam atpakaļgaitā
❏ Rakstām ar kreiso roku
❏ Spēlējam spēles ar aizsietām acīm
❏ Ripinām LED bumbu tumsā
❏ Diena/nakts
❏ Visas lēnās spēles
❏ Sudoku, labirinti, krustvārdu mīklas, puzzles



Jautājums:

Kā labāk runāt ar bērnu vecākiem par to, 
ka viņu bērnam jāsamazina/jāierobežo pie 

datora pavadītais laiks? Mani (kā 
pedagogam) interesē tādas frāzes, kuras 

vecāki tiešām dzirdētu, proti, tādi 
argumenti, kuriem viņi piekristu.   
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Avoti – digitālie resursi

• https://1.1.1.1/family/

• www.centrsdardedze.lv

• www.Drossinternets.lv

• www.google.com/alerts
• www.pinterest.com
• www.pusaudzim.lv

• www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/

• www.veseligsridzinieks.lv 92

https://1.1.1.1/family/
http://www.dardedze.lv/
http://www.google.com/alerts
http://www.pusaudzim.lv/
http://www.uzvediba.lv/draudzigai-klasei/


Avoti - literatūra

• Alter, Adam. Irresistible, Penguin Publishing Group. 2017

• Patchin Ph.D., Justin. Words Wound Leader's Guide . free spirit. 2018

• Spotlight on Digital Media & Learning. Family & Digital Media . MacArthur 
Foundation Digital Media and Learning Initiative

• Trottier, Vicki. Playing it Safe: Cyber Risks & Internet Safety . Community 
Literacy of Ontario. 2013

• Turkle, Sherry. Reclaiming Conversation, Penguin Publishing Group. 2015
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