Position within the curriculum

9.modulis

E-aizsardzība un e-drošība

-

Zināšanas par apmācību centru darbību
un lietotāju vajadzībām

Pamatprasmes darbā ar datoru
(tekstapstrāde, interneta
pārlūkošana).

Category 3: Methodological skills in the
development of transversal projects

Apmācību plānošana dažādām mērķu
grupām.
Apmācību vadīšana klātienē.

Labas prasmes apmācību vadīšanā:
pacietība, empātija, izpratne par
apmācāmo vajadzībām.

Zināšanas par e-drošību un e-aizsardzību.
E-prasmju pasniedzējs spēs
veiksmīgi vadīt apmācības par
drošību un aizsardzību internetā
dažāda vecuma un sagatavotības
līmeņa mērķauditorijām.

Zināšanas par digitālās identitātes
pārvaldību.
Zināšanas par plaši izmantotām
programmatūrām e-drošībai.
Zināšanas par apmācību veidiem un
rīkiem jauniešu aizsardzībai internetā.

Kursa laikā apgūtas iemaņas
veiksmīgai sadarbībai.

Prasmes rīkoties ar nozīmīgākajiem
tehnoloģiskajiem rīkiem.

Prasmes rīkoties ar svarīgākajiem
tehnoloģiskajiem rīkiem e-drošībai.

Sapratne par digitālās identitātes
pārvaldību internetā.

Prasme strādāt ar apmācību grupu,
kurā ir atšķirīgs e-prasmju līmenis un
vajadzības.

Prasme organizēte-drošības apmācību
kursus dažāda līmeņa mērķauditorijām.

Zināšanas par bērnu un jauniešu

aizsardzību internetā.
E-aizsardzība - viss, kas saistās ar drošu interneta izmantošanu, cilvēka rīcību un zināšanām, interneta ētiku.
E-drošība- tehnoloģiska aizsardzība, programmatūras, vīrusi utt.

Ievada nodaļa

Mācību mērķis/
rezultāts

Mācību saturs

Metodoloģija un
mācību metodes

Izmantojamie materiāli
un rīki

Novērtējums

Nosaukums:
Iepazīšanās modulis

- Iepazīties ar
apmācību
metodoloģiju.
- Iegūt zināšanas un
prasmes strādāt ar
apmācību vidi.

Mēs piedāvājam
studentiem iespēju
piekļūt platformai dažas
dienas pirms apmācību
sākuma, lai iepazītos ar
kursu, tā moduļiem un
veiksmīgāk varētu
iekļauties apmācību
procesā.

Moduļa prezentācija:

Ilgums:
1 nedēļa;
Obligāti: 1 stunda;
Ieteicams: 5 stundas;

-Kā rīkoties ar
apmācību platformu?
-Kā aizpildīt studenta
personīgo profila
informāciju?
-Kā rīkoties ar
interaktīvajiem
rīkiem?
- Kā koordinēt saziņu
starp pasniedzēju un
studentiem?

Šī nodaļa netiek
novērtēta. Šī nodaļa ir
paredzēta, lai
iepazīstinātu studentus
ar apmācību procesu.

Mācību moduļa
dalībnieki:
Pasniedzējs un
studenti

-

Vienīgie obligātie
nosacījumiievada nodaļai
ir:

Informācija par to kā lietot
platformu:
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Izmantot YPRT matricu
nākošo nodaļu apguvē apskatīt riskus un
draudus, kas attiecināmi
uz konkrēto nodaļu.

1.nodaļa
Nosaukums:
Drošība
internetā

Mācību mērķis/
rezultāts

Mācību saturs

-

-

-

-

-

-

Ilgums:
2 nedēļas;
Obligāti: 5
stundas;
Ieteicams: 10
stundas;

- Zināšanas par
privātumu,
personīgajiem datiem
un datu aizsardzību;

-

Mācību
moduļa
dalībnieki:
Pasniedzējs un
studenti

- Pamatzināšanas par
intelektuālo īpašumu;
-

Metodoloģija un mācību
metodes

Izmantojamie materiāli un
rīki

Novērtējums

Šī nodaļa ir veidota deduktīvi –
sākot no vispārīgās informācijas
pārejot pie specifiskākām
sadaļām.
Pirmajā sadaļā tieksniegtas
pamatzināšanas par e-drošību
un zināšanas par atšķirībām edrošībā un e-aizsardzībā.
Sākotnēji studenti nosauc visus
sev zināmos riskus un draudus.
Lai iegūtu padziļinātas
zināšanas, tie definē nosauktos
draudus un sastāda sarakstu ar
riskiem tiešsaistē.
Izmantojot YPRT matricu risku
un draudu identificēšanai,
parādīt lielākos riskus, kas
apdraud e-drošību.

Lasīšanai :

1. uzdevums
Izvēlēties konkrētu
e-drošības risku, to
apspriest un
nodefinēt.
Prezentēt savus
rezultātus pārejai
grupai un kopīgi tos
pārrunāt.
-

- -

-

-

2.uzdevums Izplānot
saturu lekcijai vai
nodarbībai, kā
veiksmīgāk pasniegt
pašaizsardzības
metodes draudu
laicīgai novēršanai.
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Diskusija par atšķirībām draudu
definīcijās un to klasifikācija.
Grupu darbs par priekšdarbiem
draudu novēršanai un
aizsardzības stratēģijām draudu
gadījumā - piemēri no dzīves un
situāciju analīzes.
Noslēgumā studenti ir apguvuši
dažādas aizsardzības metodes.

-

-

2.nodaļa

Mācību mērķis/
rezultāts

Nosaukums:
Aizsardzība
internetā

- Veicināt izpratni
par interneta
drošības
jautājumiem.

Ilgums:
1 nedēļa;
Obligāti: 5
stundas;
Ieteicams: 10
stundas;

Mācību saturs
-

- Drošības rīki un
tīklu drošība
dažādām interneta
piekļuves ierīcēm,
operētājsistēmām
un tīklu tipiem.

-

-

-

-

-

-

1. nodaļas
pašpārbaude.

Metodoloģija un
mācību metodes

Izmantojamie materiāli un rīki

Novērtējums

Šajā nodaļā galvenokārt
tiek veiktas teorētiskās
apmācības ar praktiskiem
piemēriem, lai
nostiprinātu studentu
zināšanas.
Tiek izmantota YPRT
matrica īpašu uzsvaru
liekot uz draudiem, kas
saistīti ar e-aizsardzību.
Papildus zināšanu
apguvei, tiek izmantoti

Lasīšanai:

1. uzdevums
Sastādīt sarakstu ar
aizsardzības līdzekļiem.
-

-

-

-

-

-

- -

-

-

2. uzdevums
Diskutēt grupā par
riskiem, no kuriem var
izvairīties, laicīgi
plānojot aizsardzības
pasākumus un kuri riski
nav paredzami un no
kuriem nevar izvairīties
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Mācību
moduļa
dalībnieki:
Pasniedzējs un
studenti

-Laicīga draudu
identificēšana un
novēršana.

-

video materiāli.
Praktiski piemēri un
dažādi uzdevumi, lai
nostiprinātu iegūtās
zināšanas un dotu
praktiskus padomus, kā
realizēt piedāvātos
risinājums.

-

-

-

3.uzdevums
Izveidot savas iestādes
IT aizsardzības plānu.
http://www.drossinternets.lv
/upload/materiali/majas_datoru_aizs
ardziba.pdf.
Bezmaksas drošības
risinājumi https://www.esidross.lv/category/be
zmaksas-risinajumi/

3.nodaļa

Mācību mērķis/
rezultāts

Mācību saturs

Metodoloģija un mācību
metodes

Nosaukums:
Digitālās
identitātes
pārvaldība un
Privātums
sociālajos tīklos

-Sapratne, ko nozīmē
sociālie tīkli, digitālā
identitāte un lietotāju
veidots saturs;

Pamatzināšanas par
sociālajiem tīkliem,
digitālo identitāti un
lietotāju veidotu
saturu.

-Izpratne, kā internets
veicina digitālās
identitātes attīstību;

Zināšanas par to, kā
internets var palīdzēt
veicināt digitālās
identitātes attīstību

1. Teorētiskais ievads;
Lasīt:
2. Praktiskie uzdevumi kā
papildinājums teorētiskajiem
materiāliem;
3. Digitālās identitātes
pozitīvo un negatīvo aspektu
izvērtējums.

Ilgums:
2 nedēļas;
Obligāti: 5

ar aizsardzības rīkiem.

Izmantojamie materiāli
un rīki

Video:

2.nodaļas pašpārbaude.

Novērtējums
1.uzdevums
Kurš par kuru vairāk
uzzinās?
Darbs pa pāriem:
Studenti sadalās pa pāriem
un veic par otru cilvēku
izpēti internetā; atrastā
informācija jāprezentē
pasniedzējam un otram
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stundas;
Ieteicams: 10
stundas;

Mācību moduļa
dalībnieki:
Pasniedzējs un
studenti

-Sapratne par
dažādām sociālo tīklu
platformām, to
raksturojums un loma
digitālās identitātes
veidošanā un
pārvaldībā;

- Informācija par
specifiskiem digitālās
identitātes veidošanas
riskiem indivīdiem un
iestādēm;

- Drošības aspektu
ievērošana, rūpējoties
par iestādes vai
indivīda digitālo
reputāciju.

4.nodaļa

Mācību mērķis/

gan indivīdiem
(pieaugušajiem un
jauniešiem), gan
iestādēm.

grupas dalībniekam.
Diskutēt par atrasto
informāciju- ko tā par
cilvēku pastāsta, ko varētu
uzlabot.

Dažādas sociālo tīklu
aplikācijas un to
raksturojums
(mērķauditorija,
funkcijas, lietošanas
noteikumi, datu
aizsardzība, privātuma
uzstādījumi,
piegādātāji utt.);
digitālo datu
pārvaldības iespējas
un draudi - paroles,
vairāku lietotāju kontu
pārvaldība, datu
noturība utt.

Mācību saturs

2.uzdevums
Izvēlēties vienu sociālo
tīklu, izveidot tajā lietotāja
kontu un testēt tā
funkcionalitāti.
3.nodaļas pašpārbaude.

Metodoloģija un mācību

Izmantojamie materiāli un

Novērtējums
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rezultāts
Nosaukums:
Jauniešu
aizsardzība

Ilgums:
2 nedēļas;
Obligāti: 5
stundas;
Ieteicams:10
stundas;

Mācību moduļa
dalībnieki:
Pasniedzējs un
studenti

-Saprast, ko bērni un
jaunieši dara
internetā (izklaide,
saziņa, mācības u.c.);
-Zināšanas par
riskiem, kas var skart
jauniešus internetā,
kā tos paredzēt un
novērst, kā rīkoties
saskaroties ar
reāliem draudiem;
-Iedrošināt
dalībniekus organizēt
izglītojošas
aktivitātes skolās,
bibliotēkās un eprasmju centros gan
vecākiem, gan
bērniem un
jauniešiem.

-Informācija par
atšķirībām dažādās
vecuma
grupāsinterneta
lietošanas paradumos;
-Padziļināta
informācija par
riskiem, kas var skart
bērnus un jauniešus;
- Tiesiskie regulējumi;
- Dažādas metodes
risku paredzēšanā un
novēršanā;
- Aktivitātes eprasmju centriem
jauniešu digitālo
prasmju uzlabošanai
un aizsardzības risku
apzināšanai un
novēršanai.

metodes

rīki

Šī nodaļa tiek balstīta uz
teorētiskām zināšanām par
atšķirībām interneta
lietošanas
paradumos,salīdzinot
pieaugušos, bērnus un
jauniešus.
Nodaļā tiek apskatītas šādas
tēmas:
-Tiesiskie regulējumi;
-Priekšdarbi un
sagatavošanās, kas
nodrošina bērniem un
jauniešiem
pamataizsardzību;
-Konkrēti piemēri, kas
parāda iegūtās zināšanas un
dod ieteikumus to
piemērošanai dzīvē;
-Dažādi praktiski uzdevumi,
kas palīdz nostiprināt
apgūtās zināšanas.

Lasīšanai:

-

-

https://www.esidross.lv/2013/0
7/16/berna-izglitosana-datoralietosana/

http://www.sheeplive.eu/;

1.uzdevums
Pārrunāt dažādus
iespējamos riskus
jauniešiem tiešsaistē,
sagrupēt tos pēc
bīstamākajiem;
rezultātus salīdzināt ar
EU Kids Onlinesurvey
III.
2.uzdevums
Analizēt reālu situāciju,
kurā bērns saskaras ar
draudiem, analizēt tās
cēloņus un sekas, kā arī
izstrādāt rīcības plānu,
lai pasargātu citus
bērnus no līdzīgām
situācijām.
3.uzdevums
Izstrādāt darba plānu
ar konkrētām
aktivitātēm, ko
pārstāvētajam
apmācību centram
realizēt.
4.nodaļas
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-

pašpārbaude.

Noslēdzošā nodaļa

Mācību mērķis/
rezultāts

Mācību saturs

Metodoloģija un
mācību metodes

Izmantojamie materiāli un
rīki

Novērtējums

Nosaukums:
Noslēdzošā nodaļa

Apmācību dalībnieki
apzinās, apmācību
rezultātus un apgūto
zināšanu vērtību.

Novērtējuma forums.
Novērtējuma aptaujas
anketa.

Studentiem tiks
piedāvāts aizpildīt
moduļa novērtējuma
anketu un piedalīties
forumā, kurā izteikt
savu vērtējumu.
Studenti aizpildīs
pašnovērtējuma testu IKT drošības barometrs

Novērtējuma forums.
Novērtējuma aptaujas anketa.
Pašpārbaudei izmantojams IKT
drošības prasmju barometrs http://www.ecdl.lv/eguardtest
/index.php
Novērtējumam izmantojami
ECDL Foundation atbalstītie
testi:
eGuardian
Noslēguma eksāmens.

Noslēguma eksāmens

Ilgums:
1 nedēļa;
Obligāti: 1 stunda;
Ieteicams: 5 stundas;

Mācību moduļa
dalībnieki:
Pasniedzējs un
studenti
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