
„INTERNETA ATBILDĪGA UN DROŠA LIETOŠANA” 
  
                                                         Mācību programma  (A līmenis, 12 stundas) saskaņota ar 
IZM 

  

Norises vieta un sākums: 04.11.2013. Tukumā, Talsu iela 4 
  
Mācību tēmas: 
  

1.    Internets – informācijas ieguves, publicēšanas un apmaiņas vide: 
Globālais tīmeklis. E – pakalpojumi. Komunikācija internetā. Spēles internetā. 
Ierīces interneta pakalpojumu izmantošanai. Interneta izmantošanas ētika un etiķete. 

2.       Interneta drošas lietošanas priekšnosacījumi: 
Tehnoloģiskie apdraudējumi internetā. Darba vide. Satura filtri. Ugunsmūri un antivīrusi. 
Datorvīrusi un pretvīrusu programmas. 

3.       Apdraudējumi internetā: 
Vardarbība internetā. Goda un cieņas aizskaršana internetā. Pornogrāfija internetā. 
Naida kurināšana un rasisms. Varmākas internetā. Interneta atkarība. Komerciāls interneta saturs. 

4.       Pārkāpumi un atbildība internetā: 

Personas dati un to aizsardzība. Anonimitāte internetā. Ar autortiesībām aizsargāto materiālu iegūšana 
un izplatīšana. Pārkāpumi, ar kuriem biežāk saskaras/ kurus veic interneta lietotāji – normatīvos aktos 
paredzētā atbildība. Reāli stāsti par pārkāpumiem internetā. 

5.    Interneta atkarība un datorspēles. 
6.    Ieteicamās mācību metodes darbā ar skolēniem par interneta atbildīgu lietošanu. 
7.    Nodarbības plāns un izglītojamā anketa. Nodarbības aprobācija un izvērtēšana. 

  
  
Mācību dalībnieki uz kursiem var pieteikties TIKAI elektroniski, izmantojot zemāk esošo 

saiti: http://lpmc.lv/lv/aktualitates/zina/article/pieteiksanas-uz-bezmaksas-programmu-interneta-
atbildiga-un-drosa-lietosana.html 
  
Pieteikšanās uz bezmaksas programmu „Interneta atbildīga un droša lietošana”: 

1.       Atveriet mājas lapu   www.lpmc.lv 

2.       Zem foto, kreisā pusē ir sadaļa „Aktualitātes” 

3.       Nospiediet uz Aktualitātes „Pieteikšanās uz bezmaksas programmu „Interneta atbildīga un droša 
lietošana”” – atvērsies apraksts par programmu 

4.       Ripinot līdz lapas beigām, apakšā ir uzraksts „Aptauja Pieteikums programmai „Interneta atbildīga un 
droša lietošana”” 

5.       Nospiediet „Sākt aptauju” un atbildiet uz visiem jautājumiem. Jūs esat pieteicies uz kursiem! 
!!! Kursu klausītājiem, lai saņemtu apliecību: 

1) 100 % jāapmeklē mācību nodarbības; 

2) Jāsagatavo un jānovada mācību nodarbība bērniem un jauniešiem; 

3) Novadītās nodarbības tēmas plāns un nodarbības analīze jāaizpilda elektroniski pēc 
noteiktas formas un jānosūta uz LPMC. 

Dalībnieku skaits katrā grupā ierobežots (20 – 25 dalībnieki). 
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruņiem: 
67551217, 67552252 vai rakstot e- 
pastā:gunita@lpmc.lv  
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