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Fjalorth
Aksesi broadband Internet: Hyrja në internet dhe shkëmbim i të dhënave me shpejtësi të lartë.
Media informative: Mjet Informues.
Cyberbulling: Sulm, ngacmin, shqetësim i vazhdueshëm, i përsëritur dhe sistematik i vënë në
veprim në mënyrë të vullnetshme nëpërmjet rrjetit.
Lojra online: Lojëra që mund të luhen në pajisje me lidhje interneti.
Mobingu: Tërësi sjelljesh agresive me natyrë psikofizike dhe verbale, që ushtrohen nga një ose
një grup personash drejt një ose shumë personave të tjerë.
Spam: Mesazhe te padëshiruara në postën elektronike me përmbajtje te papërshtatshme
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1. Hyrje
Në ditët e sotme, për shkak të rritjes së ndjeshme që të rinjtë tregojnë ndaj internetit dhe botës
virtuale, nxënësit kanë gjithnjë më shumë akses ndaj mediave dhe informacioneve online.
Interneti, krahas botës informuese dhe argëtuese që mbart, mund të sjellë shumë rreziqe, ndaj
është i domosdoshëm kontrolli i vazhdueshëm dhe ndërgjegjësimi i nxënësve. Nuk mjafton
vetëm ndërgjegjësimi i nxënësve dhe mësuesve, por edhe prindërit duhet të njohin disa parime
bazë se si të sigurojnë kompjuterin gjatë kohës që fëmijët lundrojnë në internet.
Hartimi i këtij manuali synon tu vijë në ndihmë mësuesve, por edhe nxënësve, për të punuar në
mënyrë të sigurt në Internet.
Në vitin 2008 studimi i World Internet Project (WIP), një studim global ndërkombëtar mbi
ndikimin e internetit tek individët dhe shoqëria, që u realizua në 13 vende, paraqiti përqindjet e
përdorimit të internetit tek target-grupi i parë i adoleshentëve të moshës 12-14 vjeç.
Përfundimet dëshmuan se këto përqindje ishin shumë më të larta nga çfarë pritej 1. Në Britaninë
e Madhe 100% e 12-14 vjeçarëve përdornin internetin, 98% në Izrael, 96% në Republikën Çeke,
95% në Kanada, 88% në SHBA, e kështu me radhë (Lebo et al . , 2009)2. Një vit më vonë në një
studim të bërë nga (Jones & Fox) me adoleshentë nga 12-17 vjeç rezultoi se 93% e tyre
qëndronin online3.Shifrat e fundit zyrtare nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit (IUT)
tregojnë se 2.7 miliardë njerëz, pothuajse 40% e popullsisë në botë, janë online. Në fund të vitit
2011, 45% e më shumë se 2.3 miliardë përdoruesve të internetit në botë ishin nën moshën 25
vjeçare4.
Së dyti, në manual do të shpjegohen koncepte të rëndësishme për mbrojtjen online dhe rruga
që mund të ndjekim për të krijuar një ambient të sigurtë pune në botën virtuale për nxënësit.
Kur flasim për botën virtuale vlen të përmendim edhe termin e ngacmimit nëpërmjet mjeteve
teknologjike, koncepti i grooming dhe përkufizimi i tij. Gjithashtu këto koncepte janë të lidhura
ngushtë edhe me konceptin e varësive të shumëllojshme që mund të krijojnë nxënësit gjatë
punës në Internet. Prandaj në paragrafin e 4-rt gjenden të shpjeguara këto koncepte.
Së fundmi duke pasur parasysh që ky manual do ju shërbejë mësuesve u pa e rëndësishme që
të jepen edhe disa aktivitete konkrete. Si mund të realizohet dhe zhvillohet në klasë koncepti i
Internetit të Sigurt.

1

Sipas, Dr. Canemari,(2013). Bota virtuale, devianca e sjelljes në adoleshencë dhe ndikimi i punonjësit social. FAKULTETI I
SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI I PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE. Tiranë.
2 Lebo, H., Cole, J. I., Suman, M., Schramm, P., Zhou, L., Salvador, A., et al. (2009). World internet project international report
2009. Los Angeles, LA: Center for the Digital life (pp. 215-243). Malden, MA: Blackwell.
3 Jones, S., & Fox, S. (2009). Generations online in 2009. Retrieved February 9, 2009, from
http://pewresearch.org/pubs/1093/generations-online
4 Sipas, Dr. Canemari,(2013). Bota virtuale, devianca e sjelljes në adoleshencë dhe ndikimi i punonjësit social. FAKULTETI I
SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI I PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE. Tiranë.
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Ky udhëzues ka si qëllim transmetimin e disa informacioneve praktike:
për "Sjellje më të sigurt" për t'i ndihmuar fëmijët t'u shmangen komunikimeve dhe
joshjeve të padëshiruara
zhvillimi i mënyrave se si të përgjigjen ose të reagojnë
"Strategji të përgjigjes" dhe si të reagojnë ndaj autoriteteve kur ndodhen para situatave
të tilla.
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2. Legjislacioni dhe rolet e institucioneve për
mbrojtjen e femijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimi
online
Mbrojtja e fëmijëve në Internet, rritja e aksesit në Internet, dëshira për tu lidhur në Internet por
dhe nevoja për të punuar në internet, kanë bërë që të fëmijët dhe të rinjtë të jenë më të prirur
për të qenë pre e sulmeve kibernetike. Në këtë kuadër është realizuar edhe përshtatja e
legjislacionit për të mbrojtur më mirë nxënësit gjatë punës në Internet.
Në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit dhe Administratës Publike, Ministria e Arsimit,
Ministria e Brëndshme, Policia e shtetit, dhe cdo strukturë që përpilon dhe harton
dokumentacion në kuadër të mbrojtjes kibernetike është hartuar dokumenti “Dokumentin e
Politikave për Sigurinë Kibernetike 2015 – 20175”.
Ky dokument realizohet në mbështetje me:
Ligjin "Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve";
"Planin e Veprimit për fëmijë 2012 -2015" miratuar me Vendim të Këshillit të
Ministrave nr. 182 datë 13.03.2012,
Legjislacionin shqiptar në fuqi dhe praktikën më të mirë evropiane në këtë drejtim;
"Parimet për Rrjete Sociale më të Sigurta për vendet e BE-së", të Komisionit Evropian
publikuar në Shkurt të vitit 2009;
Si dhe dokumentin "Kuadri Evropian për një përdorim më të sigurt të Celularit nga
Adoleshentët dhe Fëmijët", nënshkruar nga operatorë të ndryshëm në Evropë, në
Shkurt të vitit 2007.
Në 7 Shkurt 2013 u nënshkrua nga operatorë shqiptarë “Kodi i sjelljes për përdorimin e sigurt
dhe të përgjegjshëm të rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike në
Shqipëri6”.

5

http://www.cirt.gov.al/dokumenta/ligje/dokumenti_politikave_draft_version.pdf
Per ndryshime te metejshme ne Kodin Penal, referoju Ligjit nr. 144/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895,
datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
6
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Kuadri ligjor i strukturave qeveritare që merren me sigurinë
dhe krimin kibernetik në Shqipëri
Ligji Nr. 8888 i datës 25.04.2002 “Për Ratifikimin e Konventës për Krimin
Kibernetik” është reflektuar në Kodin Penal;

Ligji Nr. 9262 i datës 29.07.2004 “Për Ratifikimin e Protokollit shtesë të
Konventës për krimin kibernetik, për penalizimin e akteve me natyrë raciste
dhe ksenofobe të kryera nëpërmjet sistemeve kompjuterike” sërish është
reflektuar në Kodin Penal;
përkatësisht

Ligjin Nr. 9859, datë 21.1.2008 “Për disa Shtesa dhe Ndryshime në Ligjin
Nr.7895, datë 27.1.1995”, "Kodi Penal i R.Sh";

Ligji Nr. 10023, datë 27.11.2008 për disa Shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.
7895, datë 27.1.1995 "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë;

Ligji Nr. 10054, datë 29.12.2008 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.
7905, datë 21.3.1995.

Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT 7), është autoriteti qendror për
identifikimin, parashikimin dhe marrjen e masave për mbrojtjen ndaj kërcënimeve/sulmeve
kompjuterike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK8), është autoriteti që kontrollon,
garanton sigurinë e sistemeve të klasifikuara të komunikimit dhe informacionit dhe bën
akreditimin e tyre nëpërmjet lëshimit të Certifikatës së Sigurisë për këto të fundit.
Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik (AKCE9), është autoriteti që ka përgjegjësinë
e mbikqyrjes së zbatimit të Ligjit dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. AKCE bën
akreditimin e ofruesve të shërbimit të certifikimit elektronik.
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), është përgjegjëse për
administrimin e infrastrukturës qeveritare të Çelësit Publik (PKI) dhe siguron pajtueshmërinë
me nenin 19 të ligjit nr.9880, datë 25.2.2008 "Për nënshkrimin elektronik”. Në shërbimet që
7

http://www.cirt.gov.al/dokumenta/ligje/dokumenti_politikave_draft_version.pdf
http://shtetiweb.org/2014/03/22/drejtoria-e-sigurimit-te-informacionit-te-klasifikuar
9 http://akce.gov.al/documents/ligji.pdf
8
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ofron në Qendrën e të Dhënave Qeveritare, për administratën publike, garanton autentifikim
dhe identifikim të sigurt, internet të sigurt dhe DNS të sigurt.
Policia e Shtetit, është organi përgjegjës për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e veprave
penale, ndër të cilat përfshihen dhe veprat penale në fushën e TIK, që ndiqen nga Sektori i
Kundër Krimit Kompjuterik.
Prokuroria e Përgjithshme, përmes sektorit të krimeve kibernetike ushtron ndjekjen penale
për vepra penale në fushën e kibernetikës. Kjo strukturë kontrollon aktivitetin e njësive të
posaçme për ndjekjen e krimeve kibernetike, që janë ngritur në prokuroritë e rretheve
gjyqësore.
Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH), përmes seksionit të Kundër Krimit Kibernetik, ka për
detyrë kërkimin, zbulimin dhe analizimin e krimeve kibernetike që cenojnë sigurinë kombëtare
(LIGJ Nr.8457, date 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror).10
Ministria e Mbrojtjes, ka rol në ruajtjen e sigurisë kibernetike përmes Drejtorisë së
Automatizimit dhe Inovacionit, por edhe institucioneve të përmendura më poshtë në varësi të
Ministrit të Mbrojtjes (DSH dhe AISM).
Drejtoria e Shifrës (DSH), është Autoriteti Kombëtar për Sigurimin e Komunikimeve dhe
Autoritet Kombëtar i Shpërndarjes.9
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), mbikqyr, kontrollon dhe
monitoron veprimtaritë e sipërmarrësve të rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe të
shërbimeve të komunikimeve të elektronike. AKEP-i, mbikqyr zbatimin e masave të nevojshme
të ndërmarra nga sipërmarrësit mbi sigurinë dhe integritetin e shërbimeve dhe rrjeteve të
komunikimeve elektronike publike në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (IDP), është
autoriteti përgjegjës i pavarur, që mbikqyr dhe monitoron, në përputhje me ligjin, mbrojtjen e
të dhënave personale elektronike gjatë ruajtjes, përpunimit dhe transmetimit të tyre, duke
respektuar e garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

10

LIGJ Nr.8457, date 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror"
VKM Nr. 922 datë 19.12.2007 “Për sigurimin e informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror” që prodhohet, ruhet,
përpunohet apo transmetohet në sistemet e komunikimit (INFOSEC)”
VKM Nr.690, datë 5.10.2011 “Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen kriptografike të informacionit të klasifikuar
“Sekret Shtetëror””
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3. Çfarë është interneti dhe si të mbrohem kur punoj
në të?
Interneti dhe Bota virtuale
Kërkimi i informacionit ka për objektiv të plotësojë njohuritë mbi një çështje duke konsultuar
burime të dijes dhe që janë të disponueshme. Kërkimi në vetvete nuk është shumë i lehtë. Ai
mbështetet në lidhjen kërkues (klient) dhe furnizues (server). Të gjitha materialet në formën e
faqeve web vendosen në server dhe bëhen publike prej tij. Klienti kur ka nevojë, kërkon dhe
gjen se ku ndodhet informacioni. Web-i pa diskutim që është një burim informacioni shumë i
pasur dhe i kompletuar. Është si një depo që ka një përzierje tipash dokumentesh dhe të gjesh
informacionin e «mirë» është një sfidë më vete.
Aty ka portale, forume, rrjete sociale, mënyra komunikimi etj., sikundër shkolla, qytete apo
rrugë në jetën tonë reale. Por përveç kësaj nuk mungojnë as viruset, mobingu, spamet etj.,
sikundër krimi dhe dhuna, pra thuajse gjithçka si në jetën e përditshme.

KUJDES!
Ndryshe nga jeta reale, nuk mund të dimë gjithmonë se kush fshihet pas një faqeje interneti,
apo të një adrese personale në forum, pasi
çdokush mund të gënjejë duke maskuar
adresën e email-it apo duke përdorur
emrin e rremë në chat.
Prandaj gjatë lundrimit në Internet
Në internet të gjitha janë pranë
kërkohet shumë kujdes pasi ne nuk
njëra-tjetrës, me vetëm një klikim
jemi aspak të sigurtë për atë çka ne
larg.
gjejmë në Internet. Nuk jemi të
sigurt as për vërtetësinë e të
dhënave të personave.
Kur ne lundrojmë në Internet mënyrat janë të
të japim disa prej tyre.

shumta, në paragrafin në vijim do
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Motorrët e kërkimit
Navigatorët ose siç njihen me emrin, motorrët e kërkimit, nuk janë gjë tjetër veçse programe që
instalohen në kompjuter dhe që shërbejnë për të aksesuar faqet web dhe skedarët përkatës.
Mjafton që ju të klikoni mbi një nga ikonat e figurës së mëposhtme dhe ju mund të konsultoni
çdo lloj faqe web. Sipas figurës do të kishim të renditur këta navigatorë: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer dhe Safari.

Fig. Ikonat e navigatorëve web më të përhapura.

Në këta motorrë kërkimi ne mund të kërkojmë çdo informacion, sipas fjalëve që ne vendosim
në navigator. Përzedhja e informacionit nuk bëhet sipas moshës, po sipas shpeshtësisë me të
cilin është kërkuar informacioni në Internet. Ndaj ne shpesh themi që fëmijët janë vetëm një
klikim larg rrezikut apo informacionit të padëshiruar.

Të kërkojmë të sigurtë.
Shumë faqe në internet janë të injektuara me virus apo malware. Nëse klikoni dhe i hapni,
atëherë kompjuteri infektohet automatikisht. Për ta parandaluar këtë, kërkoni në motorrë
kërkimi të sigurtë për fëmijë ose ndryshoni opsionet e tyre apo të Internet Explorer.
Ajo që mund të propozohet është ndërgjegjësimi i fëmijëve për të:
a) përdorur motorët e kërkimit për fëmijë (11-16 vjeç)
www.kidrex.org, www.safesearchweb.com, www.kidzsearch.com,
b) ndryshuar opsionet e motorrëve të kërkimit, Google, Bing, Yahoo, etj.
Për këtë klikon tek “Options”/”Preferences” > “SafeSearch-Filter” > strikt.
c) ndryshuar parametrat e web browser-it (Internet Explorer)
Internet Explorer: Tools > Internet Options > Security > (vendos) “High”

13

4. Komunikimi online
Email-i / Chat-i: Spam dhe kërcënimet
Njëri prej shërbimeve më të rëndësishme që ofron Interneti është posta elektronike, aksesi i
faqeve web, transferimi i të dhënave, dhe lidhja në distancë e personave. Gjithësesi, secili
prej përdoruesve ka shërbimet e veta të preferuara. Dikush vlerëson postën elektronike, të
tjerë forumet e diskutimeve dhe të tjere web-in.
 Posta Elektronike ose ndryshe E-mail bën të mundur transmetimin e mesazheve nga
një kompjuter tek tjetri...




WWW, është mjeti më i përgjithshëm i cili na mundëson në mënyrë të automatizuar
të aksesojmë skedarë të cilët mund të jenë dokumenta, imazhe, zë, video apo të
dhëna.
Transferimi i skedarëve
Interneti përdoret gjerësisht si një bibliotekë e madhe, e shpërndarë në gjithë botën:
një biblotekë skedarësh të të gjithë llojeve, skedarë me text, me zë, me video, etj.
Por që këto skedarë të ngarkohen, dhe më tej të shkarkohen nga përdoruesit, duhen
përdorur shërbimet e transferimit të të dhënave.

Por duhet kuptuar që mbi këto shërbime, që ofrohen nga Interneti, mund të ndërtohen edhe
aplikacione nga më të ndryshmet si: reklamime, blerje, dhënie informacioni mbi lajmet e fundit,
motin, bursën, dëgjimi i këngëve, shikim filmash, etj. Ndaj ne duhet të bëjmë shumë kujdes se
cili është informacioni që po shkarkojmë pasi në disa raste, disa nga këto faqe mund të jenë të
ngarkuara me virus.

Posta elektronike
Posta elektronike i lejon përdoruesve të këmbejnë mesazhe të shkruara në mënyre efikase dhe
të shpejtë. Arsyeja pse përdorim postën elektronike është :
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Më e thjeshtë
(mjafton të
shtypësh një
buton).
Më e lirë (nuk
paguan asnjë
tarifë kur dërgon
email).

Më e shpejtë
(mjaftojnë disa minuta
që një mesazh të
dërgohet nga një cep i
botës tek tjetri).

Është e rëndësishme që çdo përdorues të ketë adresën e tij të e-mailit, të komunikojë
vetëm me adresa të cilat i njeh dhe që kanë një mesazh të qartë.

KUJDES!
Ndodh shpesh që tek adresa e email-it të vijnë postime nga persona që nuk
i njohim, ndonjëherë ato përmbajnë fjalën “Urgjente”, apo “Informacione të
rëndësishme”, etj...
Zakonisht këto email-e janë në gjuhën angleze dhe kanë përmbajtje të
papërshtatshme. Në disa raste këto email-e përmbajnë oferta apo reklama
të ndryshme, ku mjafton vetëm një klikim dhe jo vetëm që kompjuteri
mund të infektohet, por shpesh edhe posta elektronike mund të bllokohet.
Nganjëherë ato tregojnë fotografi me përmbajtje jo të përshtatshme për
moshën.
Ndaj duhet të bëjmë kujdes që e-malit tonë ti vendosim një password të
vështirë, dhe një username sa më të saktëNëse ne kemi vendosur filtra

4.3
Rrjetet në
sociale
Privatësia
dhe kërcënimet
mbrojtës
e-mailin
tonë ndonjëherë
këto lloj e-mailesh kalojnë në
hapësirën SPAM (SPAM nënkuptohen lajmet dhe thashethemet, të cilat
edhe pse të padëshiruara e pavlerë përhapen me shpejtësi).
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Sot shihen shpesh si një mundësi për të patur kontakt me miqtë, të shikosh fotografitë e tyre të
fundit dhe të shkëmbesh të tuat, të publikosh dëshirat e tua, të komunikosh bashkë me ta, të
zgjidhësh detyrat, etj. Të gjitha realizohen sot edhe virtualisht nëpërmjet rrjeteve sociale. Një
ndër to është edhe facebook.
Në facebook mund të krijosh lehtë një profil, ku rrëfen mbi veten, ku shfaq disa fotografi të
tuat, me anë të të cilit kërkon edhe për miq të tjerë. Këta miq mund të jenë shokë shkolle, të
afërm apo miq që jetojnë larg vendbanimit tënd. Në këtë rast takimi virtual lehtëson shumë
komunikimin.

KUJDES! Është po kaq e thjeshtë të hapësh edhe një profil të
rremë në facebook!
Një mënyrë tjetër që përdoret shumë sot është edhe Chat-i qoftë në celular, në kompjuter apo
laptop. Facebook, Skype apo messenger përdoren në mënyrë interaktive nga shumica e
përdoruesve të internetit, sidomos të moshës së re. Shkëmbimi i informacionit është i shpejtë
në çdo cep të botës. Kjo sjell edhe rrezik sepse ndikon direkt në marrëdhëniet shoqërore. Kjo
mund ta prishë shoqërinë, nëse flitet keq, nëse jepen informacione private apo nëse merren
kërcënime nga të tjerë.

Rregullat e arta gjatë kohës që komunikojmë online
KUJDES!
Përgjithësisht rregullat standarde të sigurisë, gjatë hapjes së një profili, lejojnë
shikimin e të dhënave të tua jo vetëm nga shokët, por edhe nga shokët e

Ja disa këshilla që duhet tu japim nxënësve sidomos për ata që takohen shpesh me miqtë e
shokëve.
tyre
të facebook-ut edhe në jetën reale:

Pra të gjithë mund të lexojnë diçka nga profili yt, edhe pa qenë të pranuar si
shokë.
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Mendo para se të postosh.
Mendo mirë sa duhet të
rrëfesh mbi veten në profil.

Të dhënat personale mund t'i
ndash vetëm me rrethin e
ngushtë të shokëve.

Sillu mirë me të tjerët në
komunikim dhe mos fyej
apo shaj dikë.

Fotografitë mund të
shikohen nga të gjithë. Mos
posto fotografi për të cilat do
pendohesh më vonë.

Nëse të ndodh që dikush të
kërcënon, fyen apo të sjell
dokumenta të papërshtashme
për moshën lajmëro prindërit
apo një person të besueshëm
ose telefono ALO 116.

Punë me nxënësit në klasë: Nxënësit ndërgjegjësohen të mos
u besojnë atyre që nuk i njohin personalisht.
Në internet apo rrjete sociale mund të gjesh shokë, të cilët ndajnë të njëjtat interesa. Takimi
virtual me ta nuk është si në jetën e përditshme.
Ti nuk mund ti dëgjosh apo shikosh ata, përveç profilit apo disa fotografive. Këtë e shfrytëzojnë
disa të rritur keqbërës, për të ushtruar dhunë tek fëmijët dhe të rinjtë. Ata hiqen si të rinj në
profilin e tyre, p.sh. si “Princi i ri”, por në fakt mund te jete dikush që është i madh në moshë
dhe qe mund te kete qëllime keqdashëse.

Fotografitë nuk vërtetojnë personin që fshihet pas profilit.
Prandaj:
- Mos jep informacion mbi të dhënat private apo dëshirat e tua.
- Kujdes me fotografitë apo webkamerën, pasi nuk mund të dish se çfarë bëjnë të tjerët
me to.
- Në raste dyshimi, kontakto me prindërit, me mësuesit apo me një person të besueshëm.
- Mundesh edhe të bllokosh profilet e të tjerëve, me qëllim që mos të të kontaktojnë.
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5. Sjelljet online, si të sillemi dhe rreziqet që vijnë prej
saj
Si duhet të sillemi në internet
Në përgjithësi sillu me të tjerët po ashtu siç dëshiron që ata të sillen me ty. Sjellja etike në
internet kërkon,
- të flasësh me mirësjellje;
- të mendosh para së të shkruash;
- të shkruash shkurt dhe saktë;
- të përdorësh drejt Smiley-t për të treguar gjendjen emocionale, pasi jo gjithkush mund ta
kuptojë humorin tënd apo domethënien e fjalëve të tua;
- {buzëqesh :-), shkel syrin ;-), i mërzitur :-( , etj.}
- të jesh miqësor;
- të mos dëmtosh privatësinë e tjetrit.

Gjithashtu, një nga problemet që të rinjtë po ndeshen gjithnjë e më shumë në Internet
sot, është pornografia si dhe varësia që ata krijojnë duke luajtur online.

Në këtë pjesë do të shpjegojmë cilat janë rreziqet që u kanosen fëmijëve dhe të rinjve gjatë
qëndrimit online. Çfarë dëmesh krijon varësia ndaj lojërave elektronike, por edhe ndaj
informacionit pornografik?
Këshilli i Evropës ka zhvilluar një kornizë11, që lidhet me përmbajtjen, kontaktin dhe sjelljen për
zhvillimin e aftësive digjitale gjatë viteve të fundit. Kjo tipologji “përmbajtje, kontakt dhe
sjellje”, është një përpjekje për të klasifikuar tipet e riskut që përdoruesit e rinj hasin gjatës
kohës së qëndrimit online (Livingston, 200812). Kufiri mes tre kategorive theksohet në mënyrë
progresive pasi aktivitetet online lidhen me njëra tjetrën dhe ndërveprimi mes tyre rritet
gjithashtu. Mbi të gjitha, dhuna seksuale është pjesë përbërëse e pjesës më të madhe të
rreziqeve, siç mund të shohim nga të dhënat që kanë dalë nga kërkimet dhe anketat nga mbarë
Europa në vitin 2008 (Livingston, 200813). Këto të dhëna duhet të merren me rezerva pasi

11

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Richardson.pdf
Livingstone, S (2008). EU Kids online risk findings: Preview of the comparative analysis report. London: LSE, 2008
13 Idem Livingstone, S (2008).
12
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teknologjia dhe aktivitetet online zhvillohen shpejt duke sjellë rreziqe të reja dhe në disa raste
duke zvogëluar ato të mëparshmet.

Tabela: Rreziqet online ne aktivitetet e rrezikshme në BE me
përafërsi
Aktivitetet e rrezikshme online me përafërsi

% e adoleshentëve në BE

Zbulimi i informacionit privat
(mundësi më e madhe e afrimit me të rinjtë për
qëllime seksuale, kontaktet e rrezikshme, etj.)

50%

Shikimi i materialeve pornografike
40%
Shikimi i materialeve me përmbajtje të dhushme
dhe ushqyese të urrejtjes
Viktima të bullizmit, ngacmimeve seksuale,
shqetësimeve të vazhdueshme nëpërmjet
telefonit (stalking)
Marrja e komenteve të padëshiruara seksuale
Takimi me dikë të panjohur online, ndoshta
është rreziku më i madh për sa i përket dëmit
fizik dhe psikologjik tek të rinjtë

33%
17-20%

10%
8%

Është e rëndësishme mësuesit ti marrin në konsideratë këta faktorë dhe ti diskutojnë me
nxënësit në klasë. Ndërgjegjësimi i parakohshëm dhe parandalimi është një nga format më të
mira për ti ndihmuar nxënësit që të mos ndihen të kërcënuar kur punojnë online.
Së dyti, është e rëndësishme që përveç kërcënime të mësipërme, një shqetësim i madh për të
rinjtë, është edhe varësia që ata krijojnë ndaj lojrave online. Shpesh të rinjtë shpenzojnë orë të
tëra duke luajtur online. Në raste të veçanta kjo kthehet edhe shqetësuese për prindërit, por
edhe për mësuesit pasi nxënësit ndihen të lodhur kur janë në klasë.
U pa e rëndësishme të trajtohej kjo varësi në këtë manual, pasi për të flitet rrallë, megjithëse
dëmet që ajo mund të shkaktojë janë madhore.
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Lojëra on-line - Ky term përfshin çdo gjë, duke nisur nga luajtja e një loje të thjeshtë
“Solitaire” e cila luhet vetëm, deri tek lojërat masive me shumë lojtarë në linjë (MMOG’s), me
universe të tëra virtuale ku lojtarët ndërveprojnë me lojtarë të tjerë.
Shpeshherë të rinjtë gjatë kohës që qëndrojnë në Internet kanë dhe tendencën të luajnë online.
Ata kalojnë orë të tëra duke luajtur, në mënyrë individuale ose me miq. Nga studimet më të
fundit të realizuara tek gjimnazistët nga Inpes (2014) në Francë14 konstatohet se 8 në 10 të rinj
deklarojnë që të luajnë onlinë të paktën një herë në javë, djemtë janë më tepër të tërhequr nga
lojrat online sesa vajzat.

Disa nga pasojat negative kur krijojmë varësi ndaj lojrave
online
Pasoja emocionale

Pasoja fizike

Pasoja relacionale
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-Nevoja për të kaluar gjithnjë e më shumë
kohë ne Internet ose për të luajtur në lojëra
video.
- Ndenja sikur të mungon dicka gjatë kohës
që nuk je i lidhur online.
-Rritja e ndjenjës së antkhit dhe shenja
depresioni.
- Rritja e nervozitetit kur dikush na pengon te
luajmë ose pamundësia për të ndaluar.
-Rritja e ndjenjës së ndodhjes në një tynel që
nuk ka fund
- Pagjumësi ose gjumë i çrregullt për shkak të
lodhjes.
- Mungesa e oreksit, ose kequshqyerje.
Humbje ose shtim i pakontrolluar në peshë.
-Dhimbje koke të vazhduesheme. Dhimbje
sysh, dhimbje shpine..
-Marrje mendsh, të vjella.
- Mbyllja në vetvete
- Konflikte me të afërmit kur ata mundohen të
kontrollojnë sjelljen online ose të ndalojnë
përdorimin e këtyre mediave.
- Gënjeshtra nga ana e përdoruesit për të
fshehur aktivitetin e tij online.
-Lënia pas dore e aktivitete të tjera argëtuese.
- Vënia në vështirësi e mardhënieve familiare

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/addiction-jeux/jeux-video/index.asp
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apo shoqërore.
Pasoja profesionale

- Vështirësi shkollore (ulja e performancës
shkollore, mungesa të vazhdueshme që mund
të çojnë deri në ngeljen në klasë).

Ngacmimi seksual
Në ditët e sotme, nxënësit janë gjithnjë e më pranë teknologjisë, ndaj dhe rreziku që u kanoset
prej saj është më i madh. Në fokus të veçantë do të përmendim ngacmimin seksual, i cili është
një nga format e dhunës me të cilën fëmijët mund të përballen online.
Nëse dhuna e drejtpërdrejtë mund të ndodhë në ambiente të caktuara, ngacmimi digjital mund
të ndodh kudo, në çdo kohë, në çdo hapësirë ku dhuna seksuale ka akses. Duke marrë parasysh
të dhënat e sipërpërmendura të rritjes së numrit të përdoruesve të Internetit, në këtë mënyrë
rritet edhe shtrirja e ngacmimit digjital. Sot është bërë gjithnjë e më i vështirë kontrolli i
përmbajtjeve apo mesazheve që dërgohen në Internet.
Si ndodh ky fenomen, si kontaktohen fëmijët nga të panjohurit? Njerëzit që kanë tendencë të
ngacmojnë shpesh janë anonimë ose krijojnë profile të pavërteta, duke fshehur identitetin e
tyre të vërtetë. Por mund të ndodhë që të jenë dhe moshatarë të cilët kanë dëshirë të
ngacmojnë miqtë e tyre. Po ashtu, objekt sulmi mund të jenë edhe mësuesit, ndaj duhet bërë
shumë kujdes gjatë kohës së punës online.
Nëse perballen me cdo lloj forme te dhunës në internet qoftë ky ngacmimi seksual, dhuna
psikologjike etj atëherë nxënësit kanë të drejtë të kërkojnë ndihmën e policisë. Duke u bazuar
në “Dokumentin i Politikave për Sigurinë Kibernetike 2015 – 2017” policia ka një rol kryesor në
trajtimin e rasteve të krimit kibernetik.
Në disa raste të këtyre ngacmimeve, mund tu kërkohet oficerëve të policisë të vizitojnë
shkollat, t’u përshkruajnë nxënësve natyrën serioze të kësaj sjelljeje, rolin e tyre në mbrojtjen e
fëmijëve nga abuzimi dhe shfrytëzimi online dhe disa nga pasojat e mundshme për ngacmuesin
dhe viktimën.

Grooming
Grooming është përkufizuar si “një proces me anë të të cilit një person përgatit një fëmijë, një
të rritur dhe ambientin, për abuzimin e këtij fëmije. Ndër synimet e caktuara janë edhe të
fitohet besimi i fëmijës dhe mbajtja e sekretit për të mos u zbuluar. Ky proces shërben për të
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forcuar pozitat e agresorit dhe mund të përdoret si mjet për të justifikuar ose për të mohuar
veprimet e tij15.
Në 2006, Raporti Botëror mbi Dhunën ndaj fëmijëve vëren se ka një shqetësim mbarë botëror
rreth mundësisë së internetit për ekspozimin e fëmijëve ndaj fotografive me përmbajtje dhune
dhe veçanërisht dhune seksuale, për shpërndarjen e pornografisë së fëmijëve dhe për ti dhënë
mundësi abuzuesve të përdorin ‘grooming’ për të manipuluar fëmijët që ata kontaktojnë
nëpërmjet internetit. Të mbrosh fëmijët nga rreziqet e teknologjisë është një sfidë serioze16.
Projekti Europian i Grooming Online identifikoi tre tipe personash që bëjnë grooming:
1) Ata që kërkojnë mardhënie intime.
2) Ata që përshtaten.
3) Ata të hiper-seksualizuar.

Kategoria e parë nuk e ndryshojnë asnjëherë identitetin e tyre dhe shpenzojnë kohë
shumë të gjatë duke folur online me fëmijë përpara se ti takojnë për të pasur me ta
marrëdhënie më intime.

Karakteristika e kategorisë së dytë

është se ata përshtatin identitetin
dhe mënyrën e tyre të të bërit grooming sipas moshës së personave që paraqiten online dhe
sipas shqetësimit që një fëmijë shfaq me qasjen e tyre.

Kategoria e tretë

kanë një koleksion mjaft të gjerë fotosh me përmbajtje të
turpshme dhe të pahijshme. Kontakti i tyre me fëmijët është me nivele të larta seksualizimi që
dhe ka tendencen te përshkallëzohet shumë shpejt. Gjithsesi, ata që i përkasin kësaj kategorie
kanë më pak mundësi të arrijnë të takohen me fëmijë, se sa personat që i përkasin dy
kategorive të para17.
Duke pasur në fokus këto të dhëna, çështja e Internetit të Sigurtë në Shkollë dhe jashtë saj për
fëmijët bëhet një çështje parësore.

15

Craven et al. (2006) cited in Ida Majlund Mikkelsen & Louise Boye Søby (2007). Grooming – Psychological Perspectives on
Child Sexual Abuse. Institute of Psychology , University of Copenhagen
16 Paulo Sérgio Pinheiro, World Report on Violence against Children, United Nations, Geneva, 2006, pp. 314 mentioned by
Rachel Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Fully Revised Third
Edition, 2007, pp. 523
17 Results of the European Online Grooming Project are available at http://www.european-online-groomingproject.com
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Cyberbulling dhe rregullat që ndiqen për tu mbrojtur
Bota virtuale, krijon më shumë mundësi për sjellje të pahijshme sesa ajo në jetën reale. Për
këtë ndikon edhe fakti që njerëzit mund të vendosin pseudonime të ndryshme, mos të shihet
imazhi i personit të vërtetë, dhe të përdorin fjali fyese, imazhe fyese, ose të kërkojnë takime me
të mitur. Ndaj duhet treguar gjithnjë kujdes për atë që mund t’u ndodhë fëmijëve në Internet
pasi mesazhet e tilla, mund të përhapen lehtë dhe shpejt. Kjo dukuri është e njohur me emrin
dhunë në internet ose ngacmim abuziv online(cyberbullying).
Një rregull të cilin fëmijët duhet ta respektojnë: në qoftë se dikujt nuk do t’i kishe thënë diçka
ballë për ballë, mos ia thuaj as nëpërmjet e-mailit, SMS-së, bisedës në internet apo mesazhit
dhe mos e vendos në faqen e dikujt tjetër. Që vet ata të mbrohen nga e-mailet e padëshiruara,
fyese ose frikësuese, informojini se ata mund ta përdorin opsionin për filtrim të e-maileve të
padëshirueshëm nëpërmjet shërbimit që u ka mundësuar e-maili.

KUJDES!
Koha gjatë qëndrimit në internet është jo vetëm e këndshme,
por edhe e rrezikshme. Gjithashtu kini kujdes ndarjen e kohës,
pasi edhe detyrat në jetën e përditshme kanë rëndësinë e tyre.
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6. Këshilla që mësuesit mund t’i ndajnë me prindërit

Si ti mbrojmë nxënësit gjatë kohës së punës online
Rregulli nr. 1
Fëmijët duhet të dinë në cilat kushte, në cilën periudhë dhe në cilën mënyrë mund ta përdorin
internetin. Këto kushte i përcaktoni ju. Filloni, për shembull, me atë se internetin mund ta
përdorin vetëm pasi t’i kenë përfunduar detyrimet shkollore.

Rregulli nr.2
Vendoseni kompjuterin në vend qendror, në dhomë apo në klasë, që të mund të shikoni kohë
pas kohe se ç’bëjnë fëmijët tuaj. Kjo është e rëndësishme që të vëreni nëqoftëse fëmijët
rastësisht hasin në përmbajtje të cilat nuk korrespondojnë me moshën dhe interesat e tyre.

Rregulli nr.3
Fëmijëve nuk duhet t’u lejoni të kalojnë më shumë se 1-2 orë në ditë para monitorit të
kompjuterit. Për fëmijët deri në moshë 7-vjeçare, më mirë është të shfletoni së bashku me ta,
ndërsa për fëmijët më të rritur, është e rëndësishme të përcaktoni ku mund të hyjnë dhe ku
nuk mund të hyjnë në internet, para se të fillojnë me aktivitetet online (për të bllokuar disa faqe
gjeni informacion në kapitullin në vijim të dokumentit.

Rregulla të arta për përdorimin e celularëve që kanë akses në
Internet
Është e rëndësishme që nxënësit të ndërgjegjësohen edhe për përdorimin e sigurt të celularit.
Ne duhet tu transmetojmë disa rregulla që mund t’u vijnë në ndihmë për të përdorur siç duhet
çdo pajisje që lidhet me Internetin.
Pajisjet me lidhje interneti, si telefonat celularë, mund të kenë akses në internet, të bjnë
fotografi apo të regjistrojnë tinguj, ndaj bëni kujdes kur përdorni wi-fi në ambiente
publike, pasi persona të panjohur mund të marrin informacione nga telefoni juaj.
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Është e rëndësishme që ju të mbroni privatësinë tuaj. Mos jepi kurrë informacion
personal nëpërmjet telefonit tuaj celular.
Mos ia jepni numrin e telefonit njerëzve që nuk i njihni në jetën reale. Mos e hapni kurrë
një e-mail që ju vjen nga një person të cilin nuk e njihni.
Mos e përdorni telefonin celular për të qenë të pasjellshëm me dikë, të dërgoni
mesazhe ose fotografi të papëlqyeshme.
Tregojini nënës, babait, mësuesit ose personit që kujdeset për ju, nëse dikush ju dërgon
dicka e cila nuk ju bën të ndjeheni mirëose kur dikush ushtron dhunë virtuale tek ju.
Mbylleni telefonatën ose largohuni nga një faqe interneti nëse nuk ndjeheni rehat për
diçka që dëgjoni ose shihni në celular.

Fëmijët duhet të kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes së
informatave personale, sikurse janë:
Emri
Mosha
Adresa e shtëpisë dhe e-postës
Numri i telefonit
Numri i kartave bankare
Emrat e personave të afërm

Këshilla për nxënësit gjatë punës në kompjuter
Mbroni modemin tuaj Wireless me password, rrisni sigurinë e komunikimit.
Tregoni kujdes në rastet kur lidheni me Wireless të pambrojtur në ambiente publike.
Mos harroni të caktoni Network Location Public nëse nuk jeni në rrjete të sigurt.
Asnjëherë mos shkëmbeni në mesazher apo rrjete sociale kredencialet tuaja.
Mendoni përpara se të klikoni links në e-mailet, mesazhet apo dritaret Pop-Up.
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Krijoni passworde të forta me kombinim germash të mëdha dhe te vogla + numra +
karaktere të veçanta.
Mbrohuni nga Scam Emails sidomos ofertave të pabesueshme apo rastet kur ju
kërkohen kredencialet.
Kur përdorni Rrjetet Sociale kërkoni për SETTINGS apo OPTIONS për nivelin e sigurisë
dhe privatësisë.
Tregohuni selektivë kur pranoni ftesa për miq në këto rrjete sociale.
Tregohuni selektivë me informacionet që postoni rreth vetes apo të tjerëve.
Tregoni kujdes ndaj SCAREWARE, programe të cilat pretendojnë për cënim të sigurisë së
kompjuterit tuaj.
Tregoni kujdes nga Phishing Calls.
Në paragrafin në vijim do të shpjegojmë se si të ndihmojmë nxënësit të punojnë në mënyrë të
sigurt online, por edhe se si të mbrojmë kompjuterin nga viruset.
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7. Sjelljet e duhura gjatë punës Online

Mësoni fëmijët për sjellje të përgjegjshme dhe të sigurtë
online

Ruajtja e të dhënave personale
Gjatë kohës që në klasë shpjegoni Internetin, duhet të ndërgjegjësoni nxënësit që ata nuk duhet
t’ua japin të dhënat e veta personale njerëzve të panjohur në internet. Të përdorin gjithnjë
opsionet për të ruajtur privatësinë e tyre.
Informacionet që ata japin duhet ti transmetohen vetëm një rrjeti të ngushtë shokësh. Duhet të
kuptojnë që çdo gjë që hidhet në Internet mbetet aty, madje edhe kur e fshijnë atë, në disa
raste mbeten gjurmë të informacionit që kanë dhënë.
Çdokush duhet të ndërgjegjësohet që është e padrejtë që të zbulojmë të dhëna dhe
informacione për shokët apo familjarët. Një kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet publikimit të
fotove, pasi disa njerëz, mund ti marrin dhe ti manipulojnë ato.

KUJDES! çdo password që ju përdorni duhet ta dini vetëm ju,
mos publikoni asnjëherë username dhe password-in tuaj, dhe
as mos i ruani ato në faqet që ju hapni.
Takimi i drejtpërdrejtë
Mësoni fëmijët që në jetën reale të mos takohen me personat të cilët i kanë njohur online.
Nëse ndodh që nxënësit të takohen me njerëzit që kanë njohur online, ata duhet të jenë
gjithnjë të shoqëruar nga një i rritur. Takimi duhet të realizohet në një vend publik, që të ketë
ndriçim dhe të ketë njerëz. Adoleshentët të cilët do te takohen me një të rritur , duhet të
marrin me vete një shok të vetin apo dikë që mund ti vinte në ndihmë në rast rreziku.
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Mësoni nxënësit të publikojnë përmbajtje me përgjegjësi.
Para se të vendosim të shpallim një informacion, është e rëndësishme të njohim mirë serverin
në të cilin do të publikohet informacioni. Nëse në servera të caktuara ju hasni informacione të
papërshtatshme me moshën e nxënësve, është e rëndësishme që të vini në dijeni edhe
mësuesit e tjerë. Ka servera që mundësojnë, që në video të caktuara të vendosen opsione që
mos të hapen nga fëmijë të një moshe të caktuar. Një shërbim i tillë ofrohet nga YouTube, i cili
mundëson vendosje të flamujve në video të papërshtatshme, që më vonë ato të fshihen.

Kujtoni herë pas here çdo nxënës që jo çdo gjë që shkruhet në
Internet është e saktë!
Zhvillimi i mendimit kritik tek nxënësit nga informacioni që gjendet online, shihet si një nga
aftësitë kyçe që duhet të arrijnë mësuesit gjatë orës së mësimit. Për këtë shërbejnë parametrat
kryesore të web-sajteve, data në të cilin është krijuar, grupi i punës që punon për klasifikimin e
dokumentacionit, komentet e dhëna nga lexues të tjerë. Ju tashmë jeni njohur se si ne mund të
dallojmë përmbajtjet e besueshme nga të pabesueshmet, ndaj kur u propozoni nxënësve të
punojnë me to, zgjidhni faqet më të sakta. Gjithashtu duhet të kujtoni që askush nuk ka të
drejtë të kopjojë informacionin (qofshin këto foto, këngë apo artikuj) pa cituar burimin e
informacionit.

Masat për tu marrë për të krijuar mjedis pune të sigurt për
nxënësit
Një nga masat për të ofruar siguri për fëmijët në internet është përdorimi i softwerëve specialë
për filtrimin e informacionit, mbikqyrja e vazhdueshme e punës së tyre në internet, dhe
kontrolli i vazhdueshëm nga prindërit, siç është dhe përshtatja e opsioneve të gatshme për
siguri të sajteve që ata përdorin.
Softuerët e tillë janë të përshtatshëm për kontrollim online të fëmijëve më të vegjël, edhe pse
disa prej opsioneve që ata përmbajnë, mund të zbatohen edhe tek adoleshentët. Fëmijët dhe
adoleshentët duhet të ndërgjegjësohen si të jenë të sigurt online sepse është e pamundur që
prindërit dhe mësuesit të ruajnë çdo lëvizje online të tyre. Kjo është dhe arsyeja që TIK-u do të
fillojë të mësohet në shkolla në klasën e 4-rt, që nxënësit të ndërgjegjësohen me rreziqet që
mund të përballen kur punojnë online.
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Ekzistojnë disa mënyra për të kontrolluar fëmijët gjatë kohës që janë online: P.sh
1) Nëse doni të dini cilat faqe ata kanë vizituar të fundit mjaftojnë të shkoni te MenuHistory, dhe kështu ju shfaqet historiku i kërkimit që ata kanë bërë online.
2) Mund të përdorni software për filtrimin e informacionit ose të aktivizoni paketën për
kërkim të sigurt online. Për këtë mund të shkoni në Google, në linkun Preferences
zgjidhni opsionin SafeSearch Filtering. Në këtë mënyrë, përmbajtja që do të lexojnë
fëmijët do të jetë më eksplicite dhe më e përshtatur me moshën, gjithashtu ju mund të
përzgjidhni dhe aktivitetet me të cilat do të punojnë fëmijët.

Informacion për prindërit
Një nga software që mund të aksesohet lehtë nga prindërit dhe është falas, është Crawler
Parental Control.
Hapat për përdorimin e këtij software:
- Pas instalimit, kërkohet vendosja e password nga ana e administratorit, gjë që i
mundëson prindërve të vendosi parametrat e sigurisë siç dëshiron për secilin përdorues
të kompjuterit.
- Mund të vendosi kohën që fëmijët punojnë online si dhe të kufizojë edhe kohën e
përdorimit të kompjuterit në përgjithësi. Prindërit mund të vendosin se si do jetë
menaxhimi i kohës, mujor, javor apo ditor.
- Gjithashtu prindërit mund të menaxhojnë edhe dosjet apo dokumentacionin që kanë në
kompjuter që disa prej tyre mos të hapen nga fëmijët.
- Mund të bllokohen edhe programe që do të ngadalësonin ose do të vështirësonin punën
e sistemit kompjuterik18.
- Mund të udhezohen prindërit të aksesojne paketat e ofruara nga kompanitë e telefonisë
celulare(falas dhe me pagese) për sigurinë online të fëmijeve
- Psh:http://www.vodafone.al/vodafone/Kujdesi_Prinderor_ne_Hapesiren_Dixhitale_392
6_1.php

18

Për më tepër informacion rreth funksionimit mund ti drejtoheni http://www.crawlerparental.com
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Është e rëndësishme që në kabinetin e informatikës të gjendet
një rregullore, rreth formave se si të jemi të sigurt gjatë punës
në kompjuter!











Që nxënësit të jenë të sigurt duhet që cçdo kompjuter të jetë i pajisur me një skanues të
mirë për viruse.
Mos hapni asnjëherë faqe që ofrojnë cmime që janë shumë të bukura për të qenë të
vërteta.
Kur hapni adresën e e-mail në kompjuterin e shkollës ose në qendrat e internetit,
sigurohuni që kur të mbaroni punë ta mbyllni dhe mos të regjistroni passwordin në
kompjuter.
Mos ruani dokumenta të cilat ju do t‘ia tregonit vetëm mikut tuaj më të mirë.
Tregoni shumë kujdes nga emailet që thonë ‘përcillja këtë të gjithëve’. Këto lloj emailesh përmbajnë rrengje dhe mashtrime dhe nuk duhet të përcillen!
Mos hyni në asnjë Website bankar që pretendon se keni nevojë për të rinovuar ose
konfirmuar fjalëkalimin tuaj.
Mbaj gjithmonë sekret fjalëkalimin.
Trego kujdes kur shkarkon skedarë falas dhe lojra nga interneti ose nëpërmjet postës
elektronike, ato mund të përmbajnë një virus apo mund t‘ju dërgojnë në një website të
papërshtatshëm.
Ndonjëherë njerëzit mund t’ju gënjejtë mbi një link që do t’ju dërgonte në vende të
pakëndshme në internet.

Rregullat e arta për të punuar të sigurt në email.
Nxënësit ndërgjegjësohen:
Të mos hapin e-mail-et që sjellin të huajt;
Të mos japin adresën e e-mail-it (nëse nuk të është miratuar);
Tregojnë tek më të rriturit nëse dikush përdor fjalë të këqija.
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8. Programe të filtrimit dhe kontrollit
Përveç kontrollit nga ana e kompanive të cilat furnizojnë shkollat me internet, disa programe të
thjeshta mund të përdoren dhe nga mësuesit për të siguruar më tepër kompjuterat me të cilët
punojnë nxënësit në shkollë.
Microsoft Security Essentials është një antivirus FALAS që ofrohet nga Microsoft për
çdo përdorues të sistemeve operative Windows Genuine.
a) Ju mbron nga Viruset, Trojanet, Worms dhe Spyware;
b) Për shkak se është falas nuk kërkon regjistrim apo deklarim të të dhënave personale ;
c) Mbrojtje e sigurt në background. Ju shikoni alarmet vetëm në rast kur kapet virus apo
vizitoni një site të pasigurt.

31

9. Aktivitete për nxënësit
Nxënësit do të familjarizohen me dy rregulla bazë për kërkimin e informacionit në
internet.
Njohuritë që do të zhvillojnë nxënësit:
 mësojnë të kufizojnë kërkimet e tyre.
 fillojnë të dallojnë faqet e dobishme të internetit.
 zgjedhin faqe interneti strategjike si rezultat i motorëve të kërkimit.
Aktiviteti për 45 minuta
Gjetja e informacionit të
sigurt dhe zhvillimi i
aftësisë kritike.

Zhvillimi i kompetencës digjitale, me qëllim rritjen e
sigurisë gjatë punës online.
a) Nxënësit mësojnë të bisedojnë rreth informacioneve që iu
duhen dhe se si mund ta gjejnë e ta përdorin atë (p.sh.
duke kërkuar në internet ose CD-ROM, duke përdorur
materialet e printuara, duke pyetur njerëzit etj.)
b) Nxënësit duhet të mësojnë si të përgatisin informacionin
për zhvillimin e përdorimit të TIK-ut, duke përfshirë
përzgjedhjen e burimeve të përshtatshme, duke gjetur
informacion, duke e klasifikuar dhe e kontrolluar atë për
saktësi (p.sh. gjetjen e informacionit nga librat apo
gazetat), duke krijuar një databazë të klasës, duke
klasifikuar në bazë të karakteristikave dhe qëllimeve, duke
kontrolluar përputhjen e drejtshkrimit të fjalëve.
c) Nxënësit mësojnë të interpretojnë informacionin, të
kontrollojnë
d) nëse është i përshtatshëm dhe i arsyeshëm.
e) Nxënësit bëjnë dallimin mes faktit dhe mendimit.
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Përshkrimi i mësimit
NISJA
Aktiviteti 1

Aktiviteti 2

45 minuta

Nxënësit duhet të aftësohen për të
kërkuar informacion në mënyrë të sigurtë.
Prezantoni një aktivitet duke e ngushtuar 10 minuta
kërkimin dhe punoni në grup për ta
plotësuar aktivitetin.
Përdorimi i motorëve të kërkimit dhe 15 minuta
faqeve të besueshme të internetit për të
përzgjedhur faqet më të dobishme.

Realizimi i aktiviteti Nxënësit rikthehen në zgjedhjet e tyre të 15 minuta
faqeve më të dobishme të internetit dhe
prezantojnë detyrat e shtëpisë për të
hartuar një poster kërkimi të sigurtë.
Zgjerim njohurish

Ç’kuptim kanë shkronjat në fund të adresës 5 minuta
së faqes së internetit?

Mundësitë për vlerësim. Vlerësimet do të bëhen duke u bazuar te projektet dhe
te përgjigjet gjatë mësimit. Përveç kësaj, mësuesit mund të marrin në konsideratë
edhe krijimin e një faqeje të re (mund të jetë dokument në Word ose PowerPoint) nga vetë nxënësit ku ata mund të shfaqin punimet e tyre.
P.sh.: “Unë do të përdor të dhëna për të më ndihmuar të vendos nëse një faqe
interneti është e dobishme apo jo. “Unë gjithmonë do ta kufizoj kërkimin tim kur
të përdor motorët e kërkimit derisa të sigurohem që kam marrë rezultatet për të
cilat kam nevojë.”
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10. Si dhe ku mund të raportojmë rastet e abuzimit
dhe shfrytëzimit online?
Platforma Kombëtare e Internetit të Sigurt në Shqipëri
www.isigurt.al
Platforma Kombëtare e Informacionit për Sigurinë e Fëmijëve Online është një platform e
madhe online e cila shërben si një burim unik informacioni në lidhje me internetin e sigurt për
fëmijët. Kjo platform ka prioritete të saj çështjet që kanë të bëjnë me aktivitetet e fëmijëve
online, siç janë shkarkimi i materialeve, postimi, bisedat në ‘chat’, publikimi i të dhënave
personale, cyberbulling, pornografine online, përmbajtjet e papërshtatshme etj.
Ka një seksion për raportimin e abuzimit dhe përmbatjeve të papërshtatshme. Ky seksion do të
jetë me standardet më të larta profesionale dhe të besueshme për publikun për të lejuar
raportimin anonim dhe konfidencial të përmbajtjes së papërshtatshme dhe të paligjshme të
materialeve dhe aktiviteteve të hasura në internet. Seksioni RAPORTO do të ndihmojë fëmijët
nga abuzimi online duke marrë dhe analizuar ankesa nga fëmijët, prindërit, mësuesit,
profesionistët që punojnë me/për fëmijët apo çdo person tjetër i interesuar për të raportuar
abuzimet online. Te gjitha raportimet do te referohentpranë agjensive përkatëse të zbatimit të
ligjit dhe institucionet e tjera që ofrojnë shërbime për çështjet e abuzimit online.
Kjo platformë është e aksesueshme online në çdo moment dhe nga çdo vend, Jumund të
raportoni rastin tuaj, mund të gjeni informacione rreth çështjes së sigurisë kibernetike por edhe
të informoheni me të rejat e fundit të kësaj fushe. Kjo platformë është falas dhe ka si qëllim tu
vijë në ndihmë secilit rast të raportuar.

ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë
ALO 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim pa pagesë për fëmijët dhe
të rinjtë në Shqipërinë 24 orë në çdo ditë të javës. Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë është
një instrument që ka për qëllim të këshillojë fëmijët përmes telefonit dhe të referojë nevojat e
tyre në institucionet përkatëse.
Qëllimi kryesor i ALO 116 është mbrojtja e të drejtave të fëmijëve kur ata ndodhen në situatë
rreziku dhe të sigurojë një qasje të përshtatshme që të gjithë fëmijëve t’u garantohen më
shumë shërbime në kuadër të një sistemi mbrojtës efektiv dhe parandalues. Ky shërbim
komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: 116-111 – Linja Kombëtarë e Telefonit për Fëmijë
dhe ALO 116-000 – Linja Kombëtare për Fëmijët e Humbur.
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ALO 116- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim për fëmijët i cili ofron:
 Këshillim Psikologjik;
 Informacion;
 Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit;
Që nga viti 2009 ALO 116 e ka konsideruar internetin e sigurt si një çështje shumë të
rëndësishme për mirëqënien e fëmijëve. Misioni kryesor i ALO 116 në lidhje me internetin e
sigurt është të aftësojë fëmijët dhe të rinjtë që të përdorin internetin dhe komunikimin
teknologjik pozitivisht dhe në mënyrë të sigurt. Gjithashtu, ALO 116 është e fokusuar në
ndërtimin e mekanizmave dhe platformave që mbrojnë fëmijët online.
Qëllimi kryesor i ALO 116 në fushën e mbrojtjes së fëmijëve online është të minimizojë në
kohën më të shpejtë të mundshme viktimizimin e fëmijëve gjatë aktivitetit online, duke ofruar
këshillim dhe raportim të problemeve që fëmijët dhe adoleshentët ndeshin online. ALO 116
është një shërbim me standardet më të larta profesionale dhe të besueshme për publikun për
të lejuar raportimin anonim dhe konfidencial të përmbajtjes së papërshtatshme dhe të
paligjshme të materialeve dhe aktiviteteve të hasura në internet.
ALO 116 i mbron fëmijët nga abuzimi online:
Duke marrë dhe analizuar ankesat nga fëmijët, prindërit, mësuesit, profesionistët që punojnë
me dhe për fëmijët apo çdo person tjetër i interesuar për të raportuar abuzimet online
nëpërmjet telefonatave pa pagesë në numrin 116 111 çdo ditë;

Duke ofruar informacion dhe mbështetje për fëmijët, prindërit, mësuesit dhe të gjithë
profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët që të përdorin internetin në mënyrë të
sigurtë;

Duke referuar të gjitha ankesat dhe raportimet në shërbimet dhe
institucionet ligjzbatuese që punojnë për sigurinë online të fëmijëve;

35

11. Ku mund të informohemi për çështjet e sigurisë në
internet?
Platforma Kombëtare e Internetit të Sigurt në Shqipëri
Në këtë platformë gjeni
informacion të pasura
rreth internetit të
sigurt, si dhe mbrojtjes
online të fëmijëve.
Platforma është e
organizuar në 4 sektorë
kryesore:
- atë të informimit, i cili përmban dokumentacionet e nevojshme për tu ndërgjegjësuar sa
më shumë për temën (manuale);
- mënyrën e raportimit të rasteve (guida për raportim);
- praktika se si u vihet në ndihmë rasteve të raportuara, por edhe aktiviteteve që mund të
realizohen për të ndërgjegjësuar sa më shumë fëmijët, mësuesit dhe prindërit;
- mundësi për të komunikuar me profesionistë të fushësapo për të ndarë eksperiencat më
të mira (kjo realizohet nëpërmjet Blogjeve).
Për më tepër informacion referoju faqes: www.isigurt.al

ALO 116 Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë. Si bëhët
raportimi i rasteve pranë ALO-s?
Fëmijët, prindërit dhe
mësuesit
mund
të
raportojnë
rastet
e
abuzimit online të fëmijëve
nëpërmjet 3 mënyrave:
 Duke telefonuar tek
numri pa pagesë 116111;
 Duke dërguar e-mail
tek adresa alo116@crca.al;
 Duke raportuar tek
platforma www.isigurt.al në direktorinë RAPORTO dhe tek website www.alo116.al tek
direktoria RAPORTO ONLINE INTERNETIN E PASIGURT;
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Çdo telefonatë që kryhet në drejtim të numrit 116111 është pa pagesë dhe konfidenciale. Stafi
që pret telefonatën është i përbërë nga psikologë dhe punonjës socialë të cilët janë trajnuar për
çështjet e sigurisë online. Trajtimi i telefonatës kalon në disa etapa për mbledhjen e fakteve dhe
të dhënave, vlerësimin e tyre dhe planifikimin e ndërhyrjes në tre drejtime:
1. Këshillimin psikosocial nëpërmjet telefonit;
2. Informimi dhe edukimi për mënyrën e të lunduarit të sigurt online;
3. Referimin e rastit në agjencitë ligjzbatuese në rastet e përmbajtjeve të paligjshme,
pornografisë dhe vjedhjes së të dhënave.
Dërgimi i emailit është një mënyrë shumë e thjeshtë për të raportuar një rast të abuzimit
online. Brenda tekstit të e-mailit duhet të jenë të pasqyruara të gjitha faktet dhe të dhënat që
ju dispononi, mundësisht e shoqëruar me foto dhe link të adresës ku është ndeshur abuzimi
online. E-maili vlerësohet nga personi përgjegjës pranë ALO 116 dhe pasi bëhët vlerësimi,
planifikohet ndërhyrja duke e referuar dhe ndjekur rastin me agjncitë e specializuara për
sigurinë internet.
ALO 116 me qëllim për të sjëllë dhe lehtësuar aksesin e fëmijëve, prindërve, mësuesve me
shërbimet e saj ka dizenjuar dhe dy mënyra alternative për të raportuar rastet e abuzimit online
të fëmijëve. Platforma www.isigurt.al dhe adresa www.alo116.al kanë nga një direktori
specifike për të raportuar rastet e kësaj natyre. Procedura është shumë e thjeshtë vetëm
nëpërmjet plotësimit të një raporti tip, i cili automatikisht dërgohet tek stafi I ALO 11619.

Ku mund të raportoj tjetër?
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Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike



AKEP-Autoriteti për Komunikimet Elektronike dhe Postare



ALCIRT-Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike: informacion i detajuar në
dokumentin “ Dokumenti i Politikave dhe Sigurisë Kibernetike”, rreth detyrave të
secilit institucion për të ofruar mbrojtje online të fëmijëve.



Kompanitë e ofrimit të shërbimit të internetit ISP, ofrojnë mbrojtje të
informacionit që u jepet fëmijëve. Kompania vodafon Në bashkëpunim me
Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, dhe me Agjencinë për Mbrojtjen e të
Drejtave të Fëmijëve kanë hartuar broshurën rreth rregullave për të kuptuar më
mirë fenomene që sjellin dhunë online te fëmijët dhe për tu ardhur më mirë
atyre në ndihme. Për më tepër informacion: http://femijet.gov.al/al/wp-

Për më tepër informacion konsultoni faqen e internetit www.isigurt.al ose www.alo116.al
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content/uploads/2016/02/Broshura-F%C3%ABmij%C3%AB-t%C3%AB-sigurtn%C3%AB-internet.pdf


Kompanitë telefonike, ofrojnë shërbime për tu ofruar kontroll në telefonat e
fëmijëve dhe për të filtruar informacionin që ata lexojnë (kjo me dakordësinë e
prindërve).



Policia e shtetit: nëpërmjet adresës së interneti https://www.asp.gov.al/, mund
të kërkoni ndihmë pranë policisë njësia Denonco Krimin Kompjuterik, ku ju
kërkohet të plotësoni një formular për të njohur më mirë rastin dhe për ti ardhur
më mirë në ndihmë personave.



Njësia më e afërt për Mbrojtjen e Fëmijëve ose Komisariati më i afërt i Policisë.
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12.

Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurtë

Dita e Internetit të Sigurtë, organizohet nga INSAFE në muajin shkurt në çdo shtet, për të
promovuar sigurinë dhe rritjen e ndërgjegjësimin për përdorim online të teknologjisë por edhe
të telefonave, veçanërisht me fokus fëmijët dhe të rinjtë.

Në 2016, dita e Internetit të Sigurt u zhvillua me datën 9 Shkurt 2016 dhe tema e saj ishte :
“Luaj rolin tënd për një Internet më të mirë20”. Ky aktivitet realizohet për të fuqizuar më tepër
mekanizmat e mbrojtjes gjatë punës online. Të rinjtë e përdorin sot Internetin për qëllime të
caktuara, njëri prej tyre është komunikimi dhe bashkëpunimi online.

Në këtë ditë i kushtohet rëndësi faktit që përveçse të mirave që sjell interneti, ai mund të ketë
ndikim te fëmijët si:
Vjedhja e identitetit
Gjetja ose dërgimi i fotografive të papërshtatshme dhe joshje seksuale nga persona
madhorë
Presion ose dhunë psikologjike
Ngacmime dhe fyerje

20

Për më tepër informacion mund të konsultoni faqen e Internetit https://www.saferinternetday.org/
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Si të zhvillojmë një aktivitet ndërgjegjësues në shkollë për
Internetin e Sigurtë
Në ditën e Internetit të Sigurtë Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Inovacionit, Alo 116,
Microsoft etj, organizojnë aktivitete për të ndërgjegjësuar çdo individ për rëndësinë e Internetit
të Sigurtë.
Secila shkollë mund të jetë pjesëmarrëse nëpërmjet projekteve që ato kanë organizuar dhe
kanë dëshirë ti paraqesin.
Në dokumentacionin në vazhdim ne po japim disa ide aktivitetesh që ju të mund të organizoni
së bashku me nxënësit.
Realizimi i aktiviteteve në klasë për internetin e sigurtë, duhet të ketë si qëllim parësor
ndërgjegjësimin e fëmijëve. Për realizimin e këtyre aktiviteteve mjafton ti vendosni nxënësit
para situatave (lojë me role) dhe ti pyesni se si do të reagonin ata. Në këtë mënyrë ata do të
jenë më të ndërgjegjshëm. Më poshtë po japim disa këshilla që mund tu jepni nxënësve pasi të
keni realizuar aktivitetin.

Ndërgjegjësimi për kujdesin që ata duhet të tregojnë ndaj të
panjohurve:
Disa rregulla për t’u aplikuar në internet: Tregoju prindërve ose më të rriturve nëse dikush që ju
nuk e njihni, një i huaj, përpiqet të komunikojë me ju kur jeni në internet.

Hyrja dhe hulumtimi në internet është si të futesh në një ballo
me maska
Aktiviteti 1:

Kërkoni që secili nxënës të sjellë në klasë maskën e personazhit të
preferuar (preferohet që maska të mbulojë fytyrën). Propozoni që ata të veshin dhe një kostum
ose të realizojnë një veshje, në mënyrë që të dallohen sa më pak nga shokët. Kërkoni që ata ti
veshin këto kostume pa e parë njëri-tjetrin.
Më pas kërkoni që ata të punojnë në punë në grupe, dhe të diskutojnë mbi pëlqimet e tyre.
Në fund të aktivitetit pyetini si u ndjenë kur realizuan këtë ushtrim? Shkruani në tabelë
mendimet e nxënësve.
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Në fund të këtij aktiviteti ata ndërgjegjësohen që në internet:
Fytyra e çdokujt është e fshehur;
Nëse nuk e dini kostumin (emrin në internet) e mikut tuaj, ju nuk e dini nëse po
komunikoni me mikun tuaj apo me dikë që nuk e njihni;
Ndonjë i huaj mund të pretendojë të jetë miku ose shoku juaj dhe ju nuk keni asnjë
mënyrë për ta kuptuar dhe verifikuar se kush është ai sepse ai është prapa maskës së
kompjuterit.

Aktiviteti 2: Në ditën e Internetit të sigurt, dërgoni një mesazh ndërgjegjësimi tek
adresat e e-mailit të secilit nxënës. Dërgojeni mesazhin nga adresa juaj personale. Vendosini një
titull mesazhit tuaj. Në të njëjtën ditë dërgoni nga një adresë që ata nuk e njohin një e-mail
tjetër. Në atë e-mail, vendosni një mesazh ku të keni vendosur një kartolinë me personazhet e
preferuar të tyre.
Monitoroni se si do të reagojnë nxënësit ndaj këtyre dy e-maileve. Diskutoni më pas me ta se si
reaguan dhe se cila është rruga e duhur që ata duhet të ndjekin për të parë e-mailet.

Informacioni i përshtatshëm për t’u dhënë
Aktiviteti 3: Ndajini nxënësit të punojnë në grupe të vogla (4 veta), jepni secilit nga një
letër të vogël ku tu kërkoni disa të dhëna siç janë : Emri, Numri i Telefoni, Emrat e Prindërve
dhe të tregojnë një foto të tyren, të shkruajnë një mendim personal (mund të jetë loja e tyre e
preferuar, sporti i tyre i preferuar, veshja e tyre e preferuar etj.)
Pasi ti kenë shkruar këto informacione në letra, ata ndërrojnë grupet dhe i japin letrat
anëtarëve të rinj të grupit (ata kanë të drejtë të mos i shpërndajnë këto letra).
Diskutoni më pas me nxënësit tuaj se si u ndjenë gjatë ushtrimit, pyetini ata që nuk kanë pasur
dëshirë të japin letrën dhe pse menduan kështu. Shfaqni videon e shkurtër që ata të shohin
dëmet që mund të shkaktohen kur japin këto informacione online.
Qëllimi i aktivitetit është që nxënësit të kuptojnë rëndësinë e mosdhënies së informacioneve
personale në Internet siç janë:
- Emri
- Adresa e shtëpisë dhe qytetit ku banojnë
- Numri i telefonit
- Ditëlindja
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Gjatësia
Pesha
Fotografitë
Emrat e prindërve
Emri i shkollës

Informacionet që mund të japin nxënësit
Pëlqej dhe shpërfill
Po: Mund t’i tregoni dikujt nëse ju pëlqen ngjyra blu? Ju pëlqen pica? Cilat janë llojet e kafshëve
që keni? Cilët janë filmat tuaj të preferuar?
Jo: Cila është kinemaja ose teatri që ju pëlqen ose frekuentoni më shumë? Cili është plazhi juaj i
preferuar?

Aktivitetet e sugjeruara për t’u punuar në klasë rreth
tematikave të mësipërme
Ana kishte biseduar në internet për disa ditë rresht me një vajzë të quajtur Besa. Besa i kishte
treguar Anës se ku banonte, çfarë moshe kishte, në cilën shkollë studionte dhe çfarë pamje
kishte. Besa e pyet Anën se në cilën shkollë studionte ajo. A është e lejueshme për Anën që t’i
tregojë asaj?
(Çfarë nuk duhet t’i tregojë tjetër Ana, Besës?)
Arbeni është duke biseduar në internet me shokun e tij të shkollës, Kristin. Ata janë duke
punuar bashkë detyrat e shtëpisë dhe po studiojnë për një test. Kristi tha që duhet të takohen
para mësimit për të kontrolluar edhe njëherë njohuritë për testin. A është në rregull?
(A duhet t’i pyesë Arbeni prindërit për t’u siguruar?)
Drita po bisedon me një shoqe në internet dhe ndërkohë i vjen një mesazh që thotë se ka një
problem me kompjuterin dhe ajo duhet të shtypë edhe njëherë passwordin e adresës së saj. A
duhet ta shtypë ajo?
(Çfarë duhet të bëjë?)
Arbeni po bisedon me një shok që e ka njohur në internet. Shoku i ofron ndihmë atij për të bërë
detyrat e shtëpisë dhe i kërkon numrin e tij të telefonit. A është mirë për Arbenin që ti japë
numrin e telefonit që ai ta ndihmojë për detyrat?
(Çfarë duhet të bëjë Arbeni?)
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Dritani e njohu Marisën në internet dhe ka biseduar me të për disa muaj. Marisa i tregon se ka
të njëjtën moshw me të dhe banon aty afër. Marisa dëshiron ta takojë Dritanin te qendra
tregtare për të bërë blerje. A duhet të shkojë Dritani ta takojë atë?
(Çfarë duhet të bëjë ai?)

Orë mësimi 45 minuta: Si mund të zhvillojmë në klasë me
nxënësit temën rreth ngacmimit seksual online?
Tema ngacmimi digjital
Aktiviteti 1

Kohëzgjatja
Paraqitni temën e ngacmimit me anë të internetit duke treguar
video të shkurtra (mund të përdoren videot e www.isigurt.al) ose
videot e Microsoft ose World Vision.
10 minuta

Aktiviteti 2

Nxitini nxënësit të punojnë individualisht ose në grupe të vogla për
të zhvilluar hartën e koncepteve për termin “ngacmim me anë te
mjeteve digjitale”.
10 minuta

Aktiviteti 3

Pyetini nxënësit në lidhje me ngacmimin me anë të mjeteve
digjitale. Përgjigjet e tyre ata i shënojnë në letrën e flipçarterit.
Pyetjet për tu diskutuar me nxënësit:
a) Çfarë është ngacmimi seksual online?
b) Çfarë është ngacmimi me anë të mjeteve digjitale? Çfarë
formash mund të ketë?
c) Çfarë ndryshimesh ka ndërmjet ngacmimit me anë të
mjeteve digjitale dhe formave të tjera të ngacmimit?
10 minuta

Aktiviteti 4
Aktiviteti 5

Mbani shënim përgjigjet që do të japin nxënësit. 5 minuta
Krijoni një tabelë në Flipçarter ku të shënoni: 1) përkufizimin e
termit ngacmime, 2) ngacmimet me anë të mjeteve digjitale dhe 3)
dallimet ndërmjet ngacmimit me anë të mjeteve digjitale dhe
ngacmimit të llojeve të ndryshme. 10 minuta
përkufizimin e termit ngacmimet me anë dallimet
ndërmjet
ngacmime
të mjeteve digjitale
ngacmimit me anë të
mjeteve digjitale dhe
ngacmimit të llojeve
të ndryshme
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13.

Përmbledhje me disa koncepte të rëndësishme

Më poshtë po paraqesim një përmbledhje të gjithë koncepteve kryesore të trajtuara në këtë
manual rreth mënyrave si përdoret ose keqpërdoret teknologjia për të ngacmuar një person
tjetër ose njerëzit e tjerë.

Teknologjia

Aktiviteti

Ngacmimi i mundshëm

Celulari

Komunikon, dërgon dhe merr
mesazhe dhe foto, bën foto,
përdor internetin dhe e-mailin, shpërndan përmbajtje me
shokët dhe familjen.

Mesazhet

Komunikon
drejtëpërdrejtë
nëpërmjet mesazheve me
miqtë.

dhomat e chat-it

Komunikon
drejtëpërdrejtë
ose me mesazhe me grupe të
ndryshme në mbarë botën
rreth
interesave
të
përbashkëta.

e-mail-i

Komunikon online në shtëpi,
shkollë, ose qendër internet.

Kamera

Është një kamer e vogël
digjitale e vendosur në
kompjuter me të cilën
regjistron foto dhe video ose
shikon personin me të cilin
komunikon.
Bën miq dhe i mban në Postimi
i
komenteve,
kontakt nëpërmjet faqeve, mesazheve dhe fotove të

faqe të rrjeteve sociale

Dërgon thirrje ose mesazhe
me tekst të shëmtuar duke
përfshirë
kërcënimet,
frikësimet dhe ngacmimet.
Merr dhe ndan imazhe
poshtëruese.
Merr një video dhe shpërndan
aktet e dhunës psikologjike.
Vjedh llogarinë elektronike të
dikujt tjetër dhe dërgon
mesazhe të pakëndshme.
Dërgon
mesazhe
me
përmbajtje të shëmtuar.
Dërgon mesazhe kërcënimi
anonime.
Injoron individët.
Bind
njerëzit
të
japin
informacione personale për
qëllime shfrytëzimi.
Ngacmon dikë duke përsëritur
dërgimin e mesazheve të
shëmtuara.
Dërgon
imazhe
të
papërshtatshme, videoklipe
etj.
Shpërndan
e-mail-et
personale të dikujt tjetër.
Dërgon viruse kompjuterike.
Prodhon
përmbajtje
të
papërshtatshme pasi i bind
fëmijët të veprojnë ose të
flasin në mënyrë provokative
duke i çuar drejt manipulimit.
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blogjeve dhe
personalizuara.

fotove

të shëmtuara, vjedhja e llogarisë
së dikujt tjetër dhe dërgimi i
mesazheve të pakëndshme,
bllokon kontaktet ose fshin
njerëzit nga lista, krijon një
profil
të
rremë
duke
pretenduar se është dikush
tjetër.

faqe videoklipesh

Shpërndan videoklipe

zhvillimi i të nxënit virtual

Është një faqe e shkollës e
krijuar për studentët, zhvillon
detyrat, testet, aktivitetet,
mesazhe në shkollë dhe
mbase dhe në shtëpi.

faqe lojërash, këshillash dhe Në faqet online të lojërave,
botës virtuale
komunikon me lojtarë nga e
gjithë bota, komunikon me
njerëz të të njëjtit mjedis
virtual.

Poston video të turpshme dhe
poshtëruese të dikujt.
Poston imazhe ose mesazhe
të papërshtatshme, vjedh
llogarinë e dikujt tjetër për të
postuar
mesazhe
të
papranueshme dhe për të
fshirë punët e shkollës.
Shpërndajnë mesazhe të
padëshirueshme në pajisjet e
tjera
dhe
ngacmojnë
përdoruesit me më pak
përvojë.

Mësuesit në klasë të marrin secilin shembull dhe e trajtojnë me nxënësit se si janë përdorur dhe
keqpërdorur potencialisht këto shërbime.
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14. Lidhje për tu pasur parasysh nëse duam të
dimë më shumë
http://www.childnet.com Organizatë jofitimprurëse e cila bashkëpunon me organizata të tjera
që të ndihmojë që interneti të bëhet vend i shkëlqyeshëm dhe i sigurt për fëmijët
www.isigurt.al – Portali kryesor për raportimin e faqeve, aplikacioneve, fotove dhe bisedave me
përmbajtje të paligjshme ose të papërshtatshme për femijët në Shqipëri
http://www.childnet.com/resources
http://www.cybersmartkids.com.au Qendër edukative resursesh për përdorim të sigurt të
teknologjive të reja.
http://www.getnetwise.org Sherbim publik që kontribuon që shfrytëzuesit e internetit të kenë
përvoja të sigurta, konstruktive, edukative dhe argëtuese online.
http://www.kidsmart.org.uk Faqe me program praktik për siguri në internet, krijuar për
shkolla, për të rinjtë, prindërit dhe agjencitë.
http://www.saferinternet.org Insafe është rrjeti i nyjeve nacionale që koordinojnë në e
aktorëve të ndryshëm për siguri në internet në Evropë.
http://teachtoday.eu Ueb-sajt i shkëlqyeshëm shumëgjuhësh që siguron resurse për arsimtarët
në temën: përdorimi i përgjegjshëm dhe i sigurt i teknologjive të reja të komunikimit.
http://parental-control-software.
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/addiction-jeux/jeux-video/index.as
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Richardson.pdf
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