
MANA UZVEDĪBA INTERNETĀ
Dundagas novada Centr ālās bibliot ēkas 
4. – 7.klašu skol ēniem r īkot ās aptaujas 

rezult āti

Norises laiks – 2014.gada marts
Aptauja bija anonīma, un iegūtie rezultāti 
izmantoti tikai apkopotā veidā
2014.gada dati salīdzināti ar 2013.gadā
veiktās aptaujas rezultātiem



Aptaujas dal ībnieki

2013.gadā:
� Dundagas vidusskolas 3. –

6. klases;
� izsūtītas 123 anketas 8 

klasēm; 
� piedalās 7 klases (109 

skolēni); 
� atpakaĜ saĦemtas 95 

anketas; 

� 2014.gadā:
� Dundagas vidusskolas 4. –

7. klases;
� izsūtītas 117 anketas 8 

klasēm; 
� piedalās 7 klases (102 

skolēni); 
� atpakaĜ saĦemtas 93 

anketas; 

� anketu rezultāti izmantoti tikai apkopotā veidā un 
anonīmi. 



Kādus interneta port ālus 
izmanto skol ēni

Vēl populāras: 
� http://www.youtube.com
� http://ask.fm/
� www.stardoll.com
� www.y8.com
� www.google.lv
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Visbiež āk skol ēni internet ā:
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Internet ā kontakt ē jas ar:
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Ja internet ā svešs cilv ēks tev prasa š ādu 
inform āciju, vai tu vi Ħam atbild ēsi

928904Es gribētu ar tevi satikties, nāksi? Nopirkšu tev daudz kārumus.

929101Es tev uztaisīšu foršu bilžu galeriju, pasaki savu paroli

75751617Kādos pulciĦos tu piedalies ārpus skolas?

8084129Kādā skolā tu mācies?

908526Vai tu mājās bieži esi viens pats?

908823Kad vecākiem ir jābūt darbā (vai strādā naktī?)

889042Kur strādā tavi vecāki?

39535340Vai tev mājās ir kaėis?

42555137Vai tev mājās ir suns?

909024Kādu informāciju par ăimenes locekĜiem

919022Kāda ir tava precīzā dzīves vietas adrese

8685610Kur tu dzīvo – Vai privātmājā? Vai dzīvoklī?

66752618Kur tu dzīvo – Vai Latvijā? Vai Kurzemē?

7684168Tavs īstais vārds un uzvārds 

2014.gads2013.gads2014.gads2013.gads

Nē neteikšuJā pateikšu



Ja internet ā svešs cilv ēks tev 
prasa š ādu inform āciju, 

vai tu v i Ħam atbild ēsi
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Kā skol ēni lieto savas paroles

2013.gadā:
� 95% skolēnu savu paroli 

zina no galvas
� 5% skolēniem parole 

pierakstīta uz lapiĦas
2014.gadā:
� 97% skolēnu savu paroli 

zina no galvas
� 3% skolēniem parole 

pierakstīta uz lapiĦas
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Kurš izdom āja skol ēnu paroles?
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Kurš zina skol ēnu paroles?
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Vēl par parol ēm 

2013.gads:
� Tie skolēni, kuri norādījuši, ka 

paroli zina arī labākais draugs –
ir tikai 1 gadījums, kad no viĦu 
profiliem izsūtītas vēstules, 
pašiem nezinot;

� � paroĜu lietā nevajadzētu 
pastāvēt jēdzienam labākais 
draugs;

� parole internet ā = 
mājas/dz īvok Ĝa atsl ēga;

� vai to dosim savam labākajam 
draugam?

2014.gads:
� Tie skolēni, kuri norādījuši, ka 

paroli zina arī labākais draugs –
ir 3 gadījumi, kad no viĦu 
profiliem izsūtītas vēstules, 
pašiem nezinot;

� Padomājiet , vai kādā no 
publiskajiem datoriem (skolā, 
bibliotēkā) neesat uzlikuši 
automātisko lietotājvārda un 
paroles saglabāšanu. 



Skolēnu rakstu valodas kult ūra
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Kad rakstu koment ārus vai e-pasta v ēstules:

ar saviem komentāriem es gribu
pateikt tikai labu un iepriecināt
to, kuram tas tiek sūtīts

manis rakstītais teksts ir labs
un pieklājīgs

ja zinu svešu paroli, tad to
izmantoju un sūtu no cita profila
visādas vēstules

aizvainoju to, kuram rakstu

lietoju lamu vārdus



Vēl par rakstu valodas kult ūru

� No tiem skolēniem, kuriem 
pašiem rakstu kultūra nav 
pozitīva 13 (2014.g) un 15 
(2013.g.), arī paši ir 
saĦēmuši:

� Tikai 3 (abos gados vienāds 
skaits) no viĦiem norāda, ka 
savos profilos neko negatīvu 
nav saĦēmuši.
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Vai ir n ācies saskarties ar aizvainojošu 
rīcību internet ā?

888528Par mani ir ievietoti video klipi un pēc tam visi smejas

71821912

No mana profila kāds cits ir izsūtījis vēstules it kā es pats tās būtu 
rakstījis

58593335Esmu saĦēmis sliktas e-pasta vēstules

64662729Esmu saĦēmis rupjus komentārus savās galerijās
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Ja kāds ir aizvainojis internet ā, vai zina kur sa Ħemt 
pal īdzību?

2013.gads:
� Zina - 57% skolēnu
� Nezina - 43% skolēnu

Kādā anketā rakstīts “Man palīdzību nevajag, jo tādām muĜėībām 
nepievēršu uzmanību un vienkārši izdzēšu ārā”. 

Vēlam nesaĦemt sliktus vārdus, neteikt pašiem tos otram un būt 
tikpat neitrāliem un izturīgiem kā šo vārdu rakstītājam!

2014.gads:
� Zina - 68% skolēnu
� Nezina - 32% skolēnu



SaĦemot aizvainojošu r īcību internet ā, 
skol ēni:
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neko, novērstos no tēmas

rakstītu to pašu pretī, lai
nokaitinātu

izdzēstu no draugiem

teiktu bibliotekārei

ziĦotu tautas policijai

zvanītu 116111

ziĦotu portāla administrācijai

teiktu radiem

 teiktu vecākiem

� 2014.gadā skolēni vairs tik Ĝoti nenodala terminus “Tautas policija” un 
“portāla administrācija” – saprotot, ka jāziĦo portāla veidotājiem.



Kur izmanto internetu?

2013.gadā:
� 93% - mājās
� 32% - skolā
� 58% - bibliotēkā
� 47% - pie draugiem
2014.gadā:
� 95% - mājās
� 53% - skolā
� 52% - bibliotēkā
� 52% - pie draugiem
Internetu mobilajās ierīcēs 

2013.gadā izmantoja 42%
2014.gadā jau 63%
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Kā jūtas internet ā?

2013.gadā
� Droši – 66%
� Nedroši – 7%
� Esmu jau Ĝoti gudrs, un man 

nekas slikts nevar notikt –
28%

� Esmu piesardzīgs – 46%

� ěOTI DROŠI – 1skolēns 
(šāds formulējums nebija 
anketā) ☺ ? �

2014.gadā
� Droši – 70%
� Nedroši – 5%
� Esmu jau Ĝoti gudrs, un man 

nekas slikts nevar notikt –
33%

� Esmu piesardzīgs – 60%



Paldies skolēniem un klašu audzinātājām par 
atbalstu un atsaucību!


