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Hyrje
Interneti është një mjet komunikimi e argëtimi i përdorur në mbarë botën. Interneti tashmë
nuk është më një risi për fëmijët dhe të rinjtë por një nevojë e domosdoshme. Është një
numër i madh fëmijësh të cilët përdorin mediat sociale dhe aplikacionet si Facebook,
Instagram dhe WhatsApp. Kjo bën që fëmijët të ekspozohen ndaj rreziqeve që shfaqen si
rrjedhojë e lundrimit jo të sigurtë në internet. Pa dashur ata mund të jenë të ekspozuar ndaj
kërcënimeve online, gjuhës së dhunshme, apo mund të jenë viktimë e bullizmit kibernetik
apo ngacmimeve seksuale.
Por jo gjithmonë interneti/mediat sociale jane të dëmshme. Duhet të dimë që shumë fëmijë
i përdorin mediat sociale në mënyrë korrekte, për shembull: për të qëndruar në lidhje me
miqtë ose të zbulojnë interesat e tyre. Ata nuk janë të gjithë cyberbulling, sexting ose duke
postuar informacione personale.
Megjithatë ata duhet të jenë të familjarizuar me këto rreziqe dhe në këtë mënyrë të dinë se
çfarë duhet të bëjnë në rast se ndodhen para një problemi.
Ndërgjegjësimi për rreziqet ndaj të cilave janë të ekspozuar fëmijët është i rëndësishëm të
dihet si nga bashkëmoshatarët ashtu edhe nga prindërit dhe mësuesit.
Vitet e fundit i është dhënë një rëndësi e veçantë faktit sesi fëmijët të lundrojnë të sigurtë
në internet. Në kuadër të programit “Internet i Sigurt për femijët dhe të rinjtë në Shqipëri”
UNICEF, Shqipëri dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë
Kibernetike kanë bashkuar forcat për të hartuar Manualin

“Këshilluesit e vegjël për sigurinë online”
Qëllimi i këtij Manuali është të shërbejë
si material burimor në duart e trajnerëve
bashkëmoshatarë për të rritur ndërgjegjësimin
për parandalimin dhe raportimin e situatave të
dhunshme dhe të dëmshme online për fëmijët
dhe të rinjtë.
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Për këtë qëllim ky manual është dizenjuar në 4 module me temat dhe pikat kyçe të cilat janë
konsideruar të rëndësishme për t’u trajtuar nga trajnerët ndaj bashkëmoshatarëve të tyre. Më
poshtë janë 4 çështjet kryesore të cilat do të trajtohen gjatë trajnimit me bashkëmoshatarët.

• Cyberbullying - përdorimi i teknologjisë (internet, celular) për të dhunuar
dikë online.
• Njohja me të panjohur online; Kërkesa për miqësi nga persona të panjohur.
Rëndësia e mbrojtjes së informacionit personal si fjalëkalimi dhe numër
telefoni.
• Ndarja e informacionit online; Kërkesa të padëshiruara për postime apo
mesazhe personale të cilat nuk do të donim të na i shikonte dikush tjetër.
• Si të mbroheni në internet.
Grupi i synuar
Ky manual është hartuar për t’u përdorur nga këshilluesit bashkëmoshatarë të moshave 13-14
vjeç (klasat e 7-8) të aftësuar më parë nga Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe
Sigurinë Kibernetike me mbështetjen e UNICEF në 7(shtatë) rajone të Shqipërisë. Trajnimi i
këshilluesve bashkëmoshatarë është parashikuar të zgjasë një ditë. Ai është konceptuar dhe realizuar
nga Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në
partneritet me zyrën e UNICEF-it në Shqipëri. Këshilluesit pas përfundimit të trajnimit do të jenë
aftësuar t’i kalojnë dijen e fituar bashkëmoshatarëve të tjerë me anë të veprimtarive të ndryshme
të parashikuara në këtë manual. Ata do të kenë informacionin e nevojshëm për të kuptuar pasojat
offline të veprimeve të tyre online si dhe të dinë se ku të drejtohen kur hasin situatë të dhunshme
apo të dëmshme në internet.

Ju urojmë suksese
këshillues të vegjël për
sigurinë online!
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PREZANTIMI I MANUALIT								06
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*Edhe pse ky manual trajnimi është organizuar për t’u zhvilluar në 90 minuta, në të ardhmen
mund të shtrihet në 1 ose më shumë ditë. Kjo lidhet me burimet që shkollat kanë në dispozicion,
oraret dhe grupin e përcaktuar për të mësuar rreth këtyre temave.
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Prezantim i manualit
Manuali Këshilluesit e vegjël për sigurinë online, është hartuar për t’ju ardhur në ndihmë juve si
këshillues që të rrisni ndërgjegjësimin në lidhje me sigurinë në internet te bashkëmoshatarët e
tjerë. Modulet e trajnimit janë ndërtuar në mënyrë të tillë që secila temë të prezantohet më vete
në dy orë mësimi, ose të gjitha temat së bashku në 90 minuta. Metoda më e mirë do të jetë ajo
që iu përgjigjet nevojave të bashkëmoshatarëve. Ky manual është ndërtuar për t’u përdorur nga
Këshilluesit e vegjël për sigurinë online, të moshave 13-14 vjeç (klasat e 7-8).

Ndërtimi i manualit
Manuali është hartuar në 4 module, të cilat kanë informacion të rëndësishëm me qëllim rritjen e
ndërgjegjësimit, dhënien e këshillave si të mbrohen, si të lundrojnë në internet të siguritë dhe se ku
duhet të raportojnë sipas situatave që hasin online bashkëmoshatarët. Çdo modul trajnimi ka një
kohëzgjatje të caktuar, udhëzime për veprimtaritë interaktive dhe video të ndryshme. Veprimtaritë
interaktive janë ndërtuar në mënyrë të tillë për të nxitur të kuptuarin e bashkëmoshatarëve për të
rritur bashkëpunimin dhe për të raportuar dëmin online si dhe për të zvogëluar rrezikun.

Kohëzgjatja
Çdo seancë përfshin kohëzgjatjen mesatare që nevojitet për të prezantuar gjithë informacionin
dhe për të organizuar çdo veprimtari interaktive. 4 modulet mund të realizohen në 90 minuta
përfshirë këtu dhe pushimin midis orëve. Gjatë prezantimit të çdo moduli mund të bëhen pyetje,
ose ato mund të bëhen në fund të çdo seance.
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Materialet që do të përdorni:
Si këshillues të rinj për sigurinë online do të përdorni dërrasën e zezë, shkumësa, markera, letra,
flipchart (nëse është e mundur), lapsa/stilolapsa, fotokopje, kompjuter, videoprojektor, gërshëre, video të animuara, letra me ngjyra.

Objektivat e të mësuarit
Objektivat e të mësuarit janë të listuara në çdo modul në mënyrë që ju si këshillues të vegjël për
sigurinë online, të dini se çfarë njohurish dhe aftësish duhet të fitojnë bashkëmoshatarët tuaj pas
përfundimit të çdo moduli.
Si një këshillues bashkëmoshatar ju do të zhvilloni njohuritë, qëndrimet dhe aftësitë e bashkëmoshatarëve duke iu dhënë mundësi atyre të marrin informacion rreth sigurisë online dhe
këshilla sesi të mbrohen në internet.

Roli i këshilluesve të vegjël
për sigurinë online
Si këshillues të vegjël për sigurinë online do të ofroni informacion te bashkëmoshatarët e tjerë,
në mënyrë që ata të marrin vendime më të mira për jetën e tyre. Nga ju nuk pritet që të jeni
specialistë për temat që përmban ky manual në modulet që zhvillon por ju jeni aty për t’iu dhënë informacion të sigurtë rreth internetit dhe për t’i ndihmuar ata ku dhe si të drejtohen për të
kërkuar ndihmë. Është e rëndësishme të dini se mesh shokësh ju jeni të gjithë të barabartë, fakti
që jeni këshillues për sigurinë online për bashkëmoshatarët, nuk do të thotë se keni më shumë
fuqi apo ju qëndroni më lart se të tjerët.
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Ç’do të thotë të jeni këshillues
të vegjël për sigurinë online?
Përgatitja është çelësi për një trajnim të suksesshëm. Si një këshillues bashkëmoshatar duhet të
jesh i familjarizuar me modulet që përmban ky manual. Përpara se të fillosh:

Lexo objektivat
e moduleve dhe
veprimtaritë që duhet
të organizosh.

Përgatitu për secilën
veprimtari.

Siguro paraprakisht
materialet që duhen
për trajnimin.

Menaxho me
zgjuarsi kohën në
çdo modul.

Të jesh i hapur!

Pjesë e të qenit Këshillues i vogël për sigurinë online është të jesh i hapur dhe i vetëdijshëm.
Si Këshillues i vogël për sigurinë online duhet të jesh i hapur dhe i vetëdijshëm jo vetëm për
mendimet dhe ndjenjat e bashkëmoshatarëve, por edhe dhe për mendimet dhe ndjenjat e tua.

Konfidencialiteti

Konfidencialitet do të thotë të respektosh të drejtën e tjetrit për privatësi. Duke ruajtur
konfidencialitetin e bisedave që bëni me bashkëmoshatarët gjatë seancave të trajnimit ju bini
dakord, të mos ndani asnjë informacion me të tjerët.

Kujtesë për këshilluesit :
Ajo që thuhet në këtë trajnim nuk del jashtë saj !

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e

Aftësitë e Këshilluesve të vegjël
për sigurinë online

Ji empatik!
Empati do të thotë të
përpiqesh t’i kuptosh gjërat
duke i parë nga këndvështrimi
i bashkëmoshatarëve. Kjo i
ndihmon bashkëmoshatarët të
ndjehen të dëgjuar dhe kuptuar.

Bëj pyetje
të hapuara!
Pyetjet e hap
ura zakonish
t
fillojnë me p
jesëzën ‘’si’ o
se me
togfjalëshin “m
ë trego diçka
‘’
dhe nxisin ba
shkëbisedimin
.

Ji dëgjues aktkuiptvos!h
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Nëse me të vërtet
t
bashkëmoshatarë
dhe t’i ndihmosh
Të dëgjuarit aktiv
duhet ti dëgjosh.
100 përqind
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ata, të mos i
i përqendruar tek
flasin,
ndërpresësh ndërsa
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Fjalori me termat kryesore
rreth internetit!
•

Cyber- Bullying - Bullizmi kibernetik ndodh kur një fëmijë apo adoleshent kërcënohet,
keqtrajtohet, poshtërohet, tallet, ofendohet, apo vihet në shënjestër në mënyrë të
qëllimshme nga një fëmijë ose adoleshent tjetër duke shfrytëzuar përdorimin e internetit,
teknologjinë digjitale ose telefonat celularë.

•

Mik online - Miqtë e internetit mund të përkufizohen si një miqësi midis dy njerëzve
që janë takuar online dhe që vetëm e njohin njëri tjetrin nëpërmjet internetit.

•

Sexting - është dërgimi i një imazhi provokues, foto intime, apo foto personale duke
përdorur telefonin

•

Grooming-

•

E-Mail- postë elektrononike

•

Profili Online - Informacion i postuar në internet publikisht dhe privatisht

•

Social Networking - një faqe interneti ku dikush lidhet me ata që ndajnë interesa

Proçesi i përdorur nga ”grabitqarët” e internetit për të fituar besimin e
viktimave dhe për të ndërtuar marrëdhënie të rreme.

personale ose profesionale
•

Blogging - një praktikë në rritje ku njerëzit dërgojnë mesazhe në Web në formë ditari.

•

Virus - Software që dëmton kompjuterin: vjedhje të dhënash, fshirje skedarësh. Viruset
zakonisht shkarkohen dhe instalohen aksidentalisht nga skedar në internet.
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Çfarë është interneti?
SHËNIM PËR KËSHILLUESIT E VEGJËL PËR SIGURINË ONLINE!
Veprimtaria e mëposhtme ka për qëllim ‘Përcaktimin e njohurive që kanë bashkëmoshatarët
në lidhje me internetin”. Krijoni një atmosferë në të cilën bashkëmoshatarë të ndihen rehat
dhe ku të mos kenë frikë të diskutojnë gjërat që i shqetësojnë apo për të cilat ata kanë frikë.

VEPRIMTARIA NR

1:

Shpreh qëndrimin tënd!

Qëllimi:

Reflektim në lidhje me njohuritë personale dhe paragjykimet rreth
internetit, reflektim mbi mitet rreth internetit

Kohëzgjatja:

10 minuta

Nr.i pjesëmarrësve:

25-30 persona

Materialet:

USB, tre letra me ngjyrë: të verdhë, portokalli dhe të kuqe për secilin
bashkëmoshatar dhe një listë me thënie për t’i diskutuar. Referojuni Aneksit
nr. 1 në fund të manualit për shembuj fjalish dhe materialet që do të përdorni.

Përgatitja:

Shpërndani fletët me ngjyrë tek bashkëmoshatarët. Shpjegoni rregullat e
diskutimit (dëgjo, lëri të tjerët ta përfundojnë mendimin, lëri te tjerë të
flasin, e të tjera). Është e rëndësishme të theksosh që gjatë diskutimit nuk
ka ‘gabim’ apo ‘e drejtë’; veprimtaria ka të bëje me diskutimin e mendimeve
dhe krijmin e debatit.

Përshkrimi i
veprimtarisë:

Shpjegoju bashkëmoshatarëve se do të lexohen disa thënie. Pyetini
pjesëmarrësit nëse bien apo jo dakord duke ngritur lart një nga fletët me
ngjyrë (e kuqe = nuk bie dakord), e verdhë= bie dakord, portokalli = nuk
je i sigurtë).
Pasi të gjithë ta kenë ngritur lart një nga fletët me ngjyrë, pyetni disa nga
pjesëmarrësit pse bien dakord, pse nuk bien dakord dhe pse nuk janë te
sigurtë.
Pas veprimtarisë bëjini me dije pjesëmarrësit se trajnimi ka për qëllim të
rrisë dhe qartësojë njohuritë në lidhje me lundrimin e sigurtë në internet.
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MODULI

1:

C yb erbully in g

UDHËZIM PËR KËSHILLUESIT!
Moduli përmban 2 veprimtari. Zgjidh të përdorësh vetëm një prej tyre për efekt kohe.

Shënim për këshilluesit e vegjël për sigurinë online!
Qëllimi i këtij moduli është

Të rrisë ndërgjëgjësimin për rrezikun që vjen nga bullizmi kibernetik.
Objektivat e modulit janë:
•

PËRCAKTIMI SE ÇFARË ËSHTË BULLIZMI KIBERNETIK

•

NJOHJA ME FORMAT NË TË CILAT SHFAQET BULLIZMI KIBERNETIK

•

KËSHILLA PËR T’U MBROJTUR NGA BULLIZMI KIBERNETIK.

Moduli përbëhet nga:

1. Veprimtari:
Format si shfaqet bullizmi kibernetik
2. Video me titull: “Le të luftojmë së bashku”, Pyetje/Diskutime

Kohëzgjatja:

15 minuta

Materialet:

Dërrasa e zeze, (flipchart), shkumës, stilolaps, letër ngjitës, letra me ngjyrë,
markera, videoprojektor, kuti, kompjuter, video, powerpoint, USB.

Bullizmi kibernetik ndodh kur një femijë apo
adoleshent kërcënohet, keqtrajtohet, poshtërohet,
tallet, ofendohet, apo vihet në shënjestër në mënyrë
të qëllimshme nga një fëmijë ose adoleshent tjetër
duke shfrytëzuar përdorimin e internetit, teknologjinë
digjitale, ose telefonat celularë.
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Format e Cyberbulling
VEPRIMTARIA NR

1:

Format si shfaqet Cyberbullying

Qëllimi:

Pjesëmarrësit do të njohin format në të cilat shfaqet cyberbulling

Kohëzgjatja:

5 minuta

Nr.i pjesëmarrësve:

25-30 persona

Materialet:

Flipcharts, markera, letra ngjitëse me ngjyra, dërrasa e zezë, shkumësa
me ngjyra, powerpoint, USB.

Përgatitja:
e veprimtarisë:

Diskutoni format e ndryshme të cyberbulling me pjesëmarrësit. Në
një fletë flipchart ose në dërrasë të zezë, në qendër, vendosni fjalën
CYBERBULLYING dhe rreth kësaj fjale vizatoni disa rrathë. Filloni
duke i pyetur pjesëmarrësit se cilat sipas tyre janë format në cilat
shfaqet cyberbullying dhe plotësoni çdo rrethor. Nëse ka forma të
tjera të asaj sesi shfaqet cyberbulling, të cilat mungojnë apo nuk janë
përmendur nga pjesëmarrësit mund t’i shtoni ju vetë.
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Emaile, mesazhe
kërcenuese, fyese,
tallëse, paragjykuese.

Postim i fotografive,
videove të personave
të tjere pa miratimin e
tyre, me qëllim talljeje
dhe fyerje.

Etiketime fyese
nëpërmjet postimeve
në rrjetet sociale.

Veprimtaria:
Diskutoni me
bashkëmoshatarët
format, me të cilat
shfaqet cyber-bulllying

Krijimi i profileve
fallse në rrjetet
sociale në emër të
një individi tjetër me
qëllim talljeje apo
fyerjeje.

Postime tallëse
ose fyese në rrjetet
sociale.
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VEPRIMTARIA NR

2:

Filmi “Le të luftojmë së bashku”

Qëllimi:

Rritja e ndërgjegjësimit për rrezikun që vjen nga cyberbullying

Kohëzgjatja:

Filmi “Le të luftojmë së bashku”, 6:30 minuta
(https://youtu.be/dubA2vhIlrg)
dhe me pas planifikoni 5 minuta të tjera për diskutim.

Nr.i pjesëmarrësve:

25- 30 persona

Materialet:

Filmi “Le të luftojmë së bashku”. Projektor, laptop, internet, (Paraprakisht
sigurohuni që laptopi dhe USB-ja të punojnë), kuti e vogël, letra të vogla
me ngjyra, powerpoint.

Përshkrimi i
Veprimtarisë:

Së bashku me pjesëmarrësit shikoni filmin dhe më pas diskutoni. Pyetjet
për diskutim mund të jenë: “Si ndihet viktima?”, ‘Pse fëmijët e shkollave
bëjnë gjëra të tilla?”, “Nëse ju do të ishit në të njëjtën situatë çfarë do të
bënit?”. Pjesëmarrësve iu shpërndahet nga një letër me ngjyrë ku ata të
shkruajnë përgjigjet e tyre për pyetjet e bëra dhe t’i hedhin ato në kuti.
Më pas zgjidhni në mënyrë rastësore një fletë nga kutia për ta lexuar ju
ose një nga pjesëmarrësit.
Një kopje të skenarit e gjeni tek Aneksi nr. 2 i Manualit të cilin duhet ta
printoni dhe t’iua shpërndani pjesëmarrëseve.
Pas leximit të përgjigjeve që kanë dhënë bashkëmoshatarët, diskutoni
me ta këshillat sesi të shmangin dhe të ndalojnë rrezikun që vjen nga
Cyberbullying.

UDHËZUES PËR KËSHILLUESIT E VEGJËL PËR SIGURINË ONLINE !
Për dhënien e këshillave përdorni:
Këshillat e printuara të cilat janë pjesë e këtij moduli, ose
Prezantimin në Power Pointi i cili ndodhet te USB pjesë e këtij manuali.

15
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Këshilla për bashkëmoshatarët
•

Injoro – mesazhet kërcënuese apo tallëse!

•

Blloko personin që t’i dërgon!

•

Tregojini një të rrituri tek i cili ke besim se ai do të ndihmojë të informosh.

•

Krijo një llogari të re – informacionin për llogarinë e re të krijuar shpërndaje
vetëm në njerëz te të cilët ke besim

•

Raporto te faqja nga e cila ke marrë kërcënimin – Shumica e faqeve kanë
mënyra për të raportuar bullizmin kibernetik dhe fshijnë/heqin postimet që
janë bërë kundër jush.

Kujdes, nëse dikush është lënduar, kërcënuar online kurrë nuk
është vonë t’i tregosh një personi të rritur të cilit i beson

Të rriturit mund të të ndihmojnë duke:
•

Të dëgjuar.

•

Mbajtur screenshot ose foto të mesazheve, orën kur ka ndodhur dhe ku
duhet të informoni.

•

U lidhur me shkollën; mësuesja ose psikologu/psikologia e shkollës duhet
ta dinë nëse je tallur/kërcënuar nga një bashkëmoshatar, kjo me qëllimin e
vetëm për t’ju mbrojtur.

MOS KËRCËNO,
AS MOS I TALL TË TJERËT ONLINE!

Të kërcënosh, tallësh një shokun tënd në internet
nuk do të bëjë më të rëndësishëm se ai.

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e

MODULI

2:

17

Njohja me të panjohur online!

UDHËZIM PËR KËSHILLUESIT!
Moduli përmban 2 veprimtari. Zgjidh të përdorësh vetëm një prej tyre për efekt kohe.

Shënim për këshilluesit e vegjël për sigurinë online!
Qëllimi i këtij moduli është

Rritja e ndërgjegjësimit te bashkëmoshatarët për rrezikun
që sjell njohja me të panjohur online.
Objektivat e modulit janë:
•

TË PERKUFIZOJNË FJALËN MIK I PANJOHUR NË INTERNET

•

TË PËRCAKTOJË RREZIKUN E MUNDSHËM E TË BËRIT MIQ TË PANJOHUR ONLINE

•

TË ZHVILLOJNË SJELLJE TË DENJË ME MIQ ONLINE

Moduli përbëhet nga:

1. Veprimtari:
“Mik ose i rremë”
2. Video me titull: ”Online Grooming”, Pyetje/Diskutime

Kohëzgjatja:

20 minuta

Materialet:

Letra të kuqe të prera në formë katrore, flipchart,
videoprojektor, kompjuter, internet,
markera, video, powerpoint, USB.

Miqtë e internetit mund të përkufizohen si një miqësi
midis dy ose më shumë njerëzve që janë takuar online dhe
që vetëm e njohin njëri tjetrin nëpërmjet internetit.

K ës h illu es it e veg j ël për s ig u r in ë o n line
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VEPRIMTARIA NR

1:

“Mik ose i rremë”

Qëllimi:

Të përcaktojë rrezikun e mundshëm e të bërit miq të panjohur

Kohëzgjatja:

7 minuta

Materialet:

Kartoni i kuq në formë katrore

Përshkrimi i
veprimtarisë:

Jepini secilit pjesëmarrës një karton të kuq. Karton i kuq do të përdoret
si simbol për veprime/sjellje apo kërkesa të çuditshme të bëra nga
persona që pjesëmarrësit njohin online. Shpjegoju pjesëmarrësve se në
fillim do të lexohen disa veprime /sjellje dhe kërkesa të bëra nga persona
që bashkëmoshatarë të tjerë kanë njohur online. (Referoju Aneksit 3
për veprimet, kërkesat dhe sjelljet që do të lexosh). Nëse mendojnë
se sjella është e dyshimtë dhe tregon se personi që bashkëmoshatarët
njohin online është i rremë, kërkoju të ngrenë lart kartonin e kuq.
Pyesni shokët/shoqet që ngritën kartonin e kuq lart pse e bënë një
gjë të tillë? Prej kësaj veprimtarie do të kuptoni sesa informacion kanë
pjesëmarrësit për sjelljet e dëmshme online nga të panjohur.
Në fund të veprimtarisë, kujtoi pjesëmarrësit që duhet t’iu tregojnë
menjëherë prindërve dhe shokëve/shoqeve te të cilët kanë besim nëse
vëne re veprime, sjellje apo kërkesa të çuditshme nga një person që
kanë njohur online.

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e

VEPRIMTARIA NR

2:

Video “Online Grooming”

Qëllimi:

Rritja e ndërgjegjësimit për rrezikun që vjen nga njohja me njerëz të
panjohur online

Kohëzgjatja:

Video “Online Grooming”, 3:30 minuta
(https://youtu.be/IUjwHPah72o)
dhe më pas planifikoni 7 minuta të tjera për pyetje/diskutim.

Nr.i pjesëmarrësve:

25- 30 persona

Materialet:

Video “Online Grooming” (https://youtu.be/IUjwHPah72o). Projektor,
laptop,USB Power Point.

Përshkrimi i
Veprimtarisë:

Pasi të shikoni filmin ndani klasën në 5 grupe me nga 6 persona çdo grup.
Çdo grup diskuton me shokët/shoqet rreziqet që sjell njohja me njerëz të
panjohur, dhe kujdesi që duhet të tregojnë kur njohin një person online.
Pasi të diskutojnë me njëri –tjetrin, secili grup zgjedh një përfaqësues për
të shprehur mendimet e grupit duke i shkruar ato në dërrasën e zezë, ose
në flipchart.

UDHËZUES PËR KËSHILLUESIT E VEGJËL PËR SIGURINË ONLINE !
Për dhënien e këshillave përdorni:
Këshillat e printuara të cilat janë pjesë e këtij moduli, ose
Prezantimin në Power Pointi i cili ndodhet te USB pjesë e këtij manuali.
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Këshilla për bashkëmoshatarët

5 minuta

•

Mos iu jep informacion rreth adresës së shtëpisë, shkollës apo numra telefoni
personave të panjohur dhe/ose atyre që ke njohur në internet;

•

Mos shkarko foto ose video të dërguara nga adresa apo persona të panjohur ose që
ke njohur në internet;

•

Mos i dërgo fotografitë e tua personale te të panjohur. Ti asnjëherë nuk e di se si
mund të përdoren ato nga të tjerët;

•

Tregoju menjëherë prindërve, familjarëve më të rritur, mësuesit tuaj, psikologut të
shkollës nëse ndiheni të rrezikuar ose të frikësuar;

•

Kujtoni se personi që mund të njihni në internet mund t’iu thotë se është moshatari
juaj, por në të vërtetë mund të jetë një i rritur i cili kërkon t’iu lëndojë;

•

Mos lër takim dhe mos u tako me asnjë person me të cilin je njohur nëpërmjet
internetit;

•

Asnjëherë nuk e dini se kush qëndron në anën tjetër të kompjuterit! Tregohuni të
kujdesshëm!

•

Bisedo me mësuesin dhe psikologun e shkollës;

•

Telefono: ALO 116 111 – Linjën Kombëtare të Këshillimit për Fëmijë për të raportuar
çdo shqetësim;

•

Në rast situatash të rrezikshme kontakto me Policinë në numrin 112 dhe 129.

Nëse dikush që ke takuar online të kërkon të bësh gjëra për të cilat mund të mos ndiehesh
rehat, ose po kërkon që t’ju takojë personalisht, ka disa gjëra të cilat mund t’i bësh.
•
•
•

Fshiji nga lista e miqve
Mos prano t’i takosh personalisht.
Fol me një të rritur tek i cili ke besim për situatën e krijuar.

Mos i beso askujt që njeh online nëse ai/ajo:
•
•
•
•

Të dërgon dhurata: telefon celular apo dhe kamera, paguan taksinë që ti të shkosh
ta takosh;
Të bën të ndjehesh në faj dhe me turp
Të tregon foto ose kërkon që edhe ti, t’i dërgosh foto personale.
Të mëson të mos iu tregosh prindërve apo dhe shokëve/shoqeve për gjërat që
flisni, shikoni, diskutoni apo bëni me njëri tjetrin.

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e

MODULI

3:
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Ndarja e informacioneve
personale online !

UDHËZIM PËR KËSHILLUESIT!
Moduli përmban 2 veprimtari. Zgjidh të përdorësh vetëm një prej tyre për efekt kohe.

Shënim për këshilluesit e vegjël për sigurinë online!
Qëllimi i këtij moduli është

Rritja e ndërgjegjesimit në lidhje me informacionin personal
që diskutojnë në internet.
Objektivat e modulit janë:
•

TË PËRKUFIZOJNË FJALËT “MESAZHET PERSONALE” DHE “SELFIES”

•

TË NDËRGJEGJËSOHEN PËR RREZIKUN E MUNDSHËM DHE PASOJAT QË SJELL
NDARJA E INFORMACIONIT ONLINE (SELFIES DHE MESAZHE PERSONALE)

Moduli përbëhet nga:

1. Veprimtari:
“Historia e Gladiolës dhe Endrit”. Pyetje/Diskutime
2. Video me titull: ”Just send it”. Pyetje/Diskutime

Kohëzgjatja:

20 minuta

Materialet:

Letër, lapsa, markera, projektor, laptop, video, powerpoint, USB

Shënim:

Këshilluesit bashkëmoshatar përkufizojnë fjalët selfie/mesazhe
personale. Përkufizimet duhet të jenë të përgatitura paraprakisht.
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VEPRIMTARIA NR

1:

Historia e Gladiolës dhe Endrit

Qëllimi:

Ndërgjegjësimi për rrezikun e mundshëm dhe pasojat që sjell selfiet
dhe ndarja e mesazheve personale.

Kohëzgjatja:

5 minuta

Materialet:

Letër, laps, letër ngjitës

Përshkrimi i
veprimtarisë:

Lexoni historinë ose shfaqni në Power Point historinë e Gladiolës
dhe Endrit. Më pas diskutoni me bashkëmoshatarët pyetjet që do të
dalin në ekran (në rast se do të përdorni Power Point) ose pyetjet që
ndodhen në manual. (Heshtni duke pritur përgjigjet nga pjesëmarrësit.
Nëse do të duhet që të nxisni diskutimin përdorni pyetje të tjera). Për
lehtësinë tuaj këto pyetje dhe historia ndodhen tek Aneksi 4.

Historia e Gladiolës dhe Endrit

“Gladiola dhe Endri ishin shokë të ngushtë. Shpesh ata komunikonin me
mesazhe nepërmjet telefonave smartphone duke përdorur aplikacione si
WhatsApp ose Viber. Ndonjëherë ata shkëmbenin dhe foto të tyre gjatë
këtyre komunikimeve. Gladiola ia dërgonte gjithmonë këto foto me
mirëbesim, dhe i kishte kërkuar Endrit të mos i ndante me askënd tjetër
pasi ato ishin shume personale. Gladiola nuk do t’i kishte ndarë kurrë ato
foto me njerëz të tjerë përveç mikut të saj të zemrës. Pas disa kohësh, Endri
filloi të shoqërohej më tepër me një vajzë që erdhi e re në klasën e tyre,
Albanën, dhe miqësia me Gladiolën u zbeh gjithmonë e më shumë deri sa
ata nuk komunikonin pothuajse fare me njëri tjetrin. Një ditë, Endri ndau
me Albanën disa prej fotove që Gladiola i kishte dërguar me mirëbesim.
Albana me tej i ndau këto foto me disa shoqe të sajat, dhe pas disa ditësh
fotot personale të Gladioles ishin shpërndarë në rrjetet sociale dhe të gjithë
nxënësit e klasës dhe të shkollës i kishin parë ato”

Kujdes !

Kjo situatë mund të ndodhe
si te vajzat dhe djemtë.

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e

Si u ndje Gladiola kur mori vesh se fotoja e saj ishte shpërndarë te njerëz që ajo nuk
i njihte?
A mendoni se kjo ndodh edhe në jetën reale?
Çfarë mund të kishte bërë Gladiola që të shmangte rrezikun në mënyrë që fotoja e
saj të mos shpërndahej te njerëz të tjerë?
Cili është veprim i gabuar i Endrit dhe Albanës?
Çfarë mund të bëjë Gladiola tani që fotoja është shpërndarë?
Pse mendoni ju se njerëzit kanë qejf të bëjnë selfies?
Çfarë do të mendonit apo si do të ndjeheshit nëse shikoni një foto që ekspozon
pjesë nga jeta personale dhe intime e një miku, të afërmi online? Do fillonit ta shikonit ndryshe? Të mos shoqëroheshit më me atë? Po, nëse personi në foto jeni ju?
Si do të ndjeheshit?

23
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VEPRIMTARIA NR

2:

Video “Just send it”

Qëllimi:

Ndërgjegjësimi në lidhje me atë që është e sigurtë për të ndarë/postuar online.

Kohëzgjatja:

Video 7 minuta “Just send it”
(https://www.childnet.com/resources/pshetoolkit/sexting/just-send-it)
dhe më pas planifikoni 7 minuta të tjera për pyetje/diskutim

Nr.i pjesëmarrësve:

25-30 persona

Materialet:

video projektor, laptop, video “Just send it”
(https://www.childnet.com/resources/pshetoolkit/sexting/just-send-it),
USB, pyetjet në fund të manualit.

Përshkrimi i
veprimtarisë:

Pjesëmarrësit do të shikojnë videon “Just send it”. Pasi ta shikojnë atë
diskutoni rreth saj duke drejtuar pyetje si:
1. A është kjo histori reale? A mund të ndodhë një situatë e tillë në shkollën tuaj?
2. Titulli i videos është ‘Just send it” (Thjesht dërgoje). Në këtë video, ku
mendoni se personi që dërgoi foton i kaloi kufinjtë?
3. Çfarë pasoje solli kjo situatë tek vajza në video? Mendon se e dini se kush
i shikon fotot tuaja? Se çfarë efekti do kenë?
4. Disa nga komentet e bëra ndaj Abit ishin jo shumë të mira ndërkohë që
një gjë e tillë nuk u vu re tek Josh. A mendoni se nëse foton e dërgon një
vajzë është më e rrezikshme sesa kur foton e dërgon një djalë?
5. Abi mori në fillim një foto intime nga Josh, para se të dërgonte të vetën.
Çfarë do të ndodhte nëse Abi do ta kishte ndarë këtë foto me të tjerët?
6. Çfarë mund të kishin bërë shokët/shoqet e saj për ta ndihmuar?
7. Kur Abi mësoi atë që kishte ndodhur ajo nuk donte të shkonte më në
shkollë. Ajo i tregoi mamit të saj, por me kë tjetër duhet të fliste ajo për
këtë situatë?
Pasi të diskutoni pyetjet ndani me ta këshillat dhe kujdesin që duhet të
tregojnë kur postojnë ose ndajnë informacion apo mesazh personal.

UDHËZUES PËR KËSHILLUESIT E VEGJËL PËR SIGURINË ONLINE !
Për dhënien e këshillave përdorni:
- Këshillat e printuara të cilat janë pjesë e këtij moduli, ose
- Prezantimin në Power Pointi i cili ndodhet te USB-ja pjesë e këtij manuali.

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e
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Këshilla për bashkëmoshatarët

4 minuta

Mendo para se të postosh! Në momentin që poston diçka online, nuk mund ta kthesh dot
mbrapsh.

Kujto gjithmonë që është dikush që do t’ju ofrojë ndihmë. Flisni me dikë!
•

Nëse ke dërguar një foto apo mesazh personal, kontakto me personin qe ia keni dërguar
duke i kërkuar që ta fshijë dhe të mos e dërgojë te të tjerë.

•

Nëse foto tashmë është postuar kërko ndihmë tek një i rritur.

•

Mos lejo asnjë njeri të të bëjë presion që të dërgosh foto personale apo intime.

•

Nuk duhet t’i dërgosh foto intime të dashurit për t’i provuar se ti e do.

•

Nëse një foto e pahijshme apo intime e juaja është postuar në internet, mund të kontaktosh
ALO 116 111, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve (www.femijet.
gov.al, +355 445 00 329) faqen e internetit apo rrjetin social ose të raportosh në polici.

Kërko ndihmë!
Sa më shpejt që flasësh me dikë për situatën e krijuar aq më mirë. Mund të jetë mami, babi,
mësuesi i shkollës, psikologu i shkollës, punonjësi i mbrojtjes së fëmijës në Bashki, një mik,
Linja e Këshillimit për Fëmijë në Shqipëri - ALO 116 111.

Raporto imazhin apo videon!

Prindërit

ALO 116 111

Policia
112 dhe 129

Punonjësi i
mbrojtjes së
fëmijës në
Bashki

Mësuesi/
psikologu
i shkollës

www.alo116.al/interneti-i-sigurte-raporto-online

Raporto!

K ës h illu es it e veg j ël për s ig u r in ë o n line
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MODULI

Si të mbroj veten online

4:

UDHËZIM PËR KËSHILLUESIT!
Moduli përmban 3 veprimtari. Përdor dy prej tyre, veprimtaria e 3-të është me zgjedhje në
varësi të kohës që keni në dispozicion dhe rrethanave.

Shënim për këshilluesit e vegjël për sigurinë online!
Qëllimi i këtij moduli është

Bashkëmoshatarët të mësojnë të bëjnë dallimin midis informacionit publik
dhe atij privat, dhe të mësojnë në lidhje me parametrat e privatësisë në
rrjetet sociale.
Objektivat e modulit janë:
•

TË PËRCAKTOJË GJËRAT QË I BËJNË RRJETET SOCIALE TË PASIGURTA, DHE

•

TË MËSOJNË SESI TË MBAJNË PRIVATE LLOGARITË NË RRJETET SOCIALE.

Moduli përbëhet nga:

Veprimtaria 1:
Veprimtaria 2:
Veprimtaria 3:

Kohëzgjatja:

20 minuta

Materialet:

Flipcharter, markera, letër ngjitës,
projektor, laptop, USB, Power Point

Informacion “Publike apo private”
“Ku të raportoj”
Informacion teknik
në lidhje me privatësinë
në rrjetet sociale
(me zgjedhje)
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Informacion ‘PUBLIK apo PRIVAT’

Qëllimi:

Përcaktimi i gjërave që i bëjnë llogaritë në rrjetet sociale të pasigurta.

Kohëzgjatja:

8 minuta

Nr.i pjesëmarrësve:

25- 30 persona

Materialet:

Flipcharter, markera, fletë të prera në katrorë, letër ngjitës, skenarë të
parapërgatitur të cilat ndodhen në fund të manualit (Moduli 4 - Veprimtaria 1), USB, Power Point.

Përshkrimi i
Veprimtarisë:

1. Ndaheni grupin e madh në dy nëngrupe dhe jepini secilit grup nga një set
me fletë të prera në katrorë te të cilat të keni shkruar fjalët e mëposhtme.
Secilit grup jepini dy flipchart, te njëri flipchart shkruani fjalën ‘Publik” te
flipcharti tjetër shkruani fjalën “Privat”. Veprimtarinë mund ta zhvilloni
duke përdorur dhe dërrasën e zezë, duke e ndarë atë në mes.

Emrin e plotë				Datëlindjen			Adresën e shtëpisë			
Hobet					
Adresën e shkollës		
Vendet ku shkon shpesh
Numrin e telefonit		
Ndjenjat			
Foto (selfies)			
Idhujt (këngetarë, artistë)		
Foto të familjes
Foto në vendet që shkon shpesh
2. Kërkojuni secilit grup që t’i klasifikojë fletët që përmbajnë informacionin e mësipërm në “Publik”
ose ‘Privat”.
3. Pasi ta kenë përfunduar klasifikimin kërkoji secilit grup të zgjedhë një përfaqësues të cilët do
të ngjisin te flipchart fletët me informacion sipas klasifikimit që kanë bërë në grup, letrat me
informacionin privat ta ngjisin te flipchart që lexon Privat dhe letrat me informacionin publik ta
ngjisin te flipchart që lexon Publik.
Pyetje udhëzuese për veprimtarinë:
•
Cilin informacion klasifikuat ‘Privat’? Pse?
•
Cilin informacion klasifikuat ‘Publik”? Pse?
•
Çfarë mendoni se do të ndodhë nëse informacioni privat bëhet publik?
•
Cilat janë rreziqet që mund të vijnë kur llogaria në rrjetet sociale në internet është publike?
•
Si ta menaxhoni një llogari në rrjetet sociale në internet?
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Këshilla për bashkëmoshatarët

4 minuta

Nuk duhet të lejosh që të tjerët të shikojnë:
Emrin tënd të plotë
Asnjë lloj foto
Vendndodhjen e tanishme
Adresën e shtëpisë apo të shkollës
Numrin e telefonit
Numrin personal
Fjalëkalimet
Lista e mëposhtme të ndihmon të marrësh hapa për të mbrojtur veten në internet
Kontrollo komentet dhe imazhet
Fol me miqtë e tu më të ngushtë se çfarë është mirë që të postosh
apo ta diskutosh në internet.
Herë pas here shiko Account Setting/Privacy Setting
Duhet të njohësh miqtë lidhjet, dhe ndjekësit që ke në rrjetet sociale.
Raporto!
Të gjitha llogaritë bëji private që të mbrosh privatësinë.
Hiqe emrin e plotë nga llogaria dhe çdo lloj informacioni tjetër që ka të bëjë
me vendbanimin apo shkollën ku studion.

SHËNIM PËR KËSHILLUESIT BASHKËMOSHATAR
Pas trajtimit të 4 moduleve të mësiperme është i rëndësishëm
organizimi i veprimtarisë së mëposhtme për të dhënë informacion
se ku duhet të raportojnë në rast rreziku online
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“Ku të raportoj”

Qëllimi:

Bashkëmoshatarët do të mësojnë se ku duhet të drejtohen për ndihmë dhe
këshilla në rast rreziku në internet

Kohëzgjatja:

8 minuta

Nr.i pjesëmarrësve:

25- 30 persona

Materialet:

Letër dhe lapsa, skenarët të shkruar, të cilat ndodhen në fund të manualit
(Moduli 4 - Veprimtaria 2), USB, Power Point.

Përgatitja
Përgatisni skenarët për shembull: ‘Një miku juaj poston diçka në Facebook,
e cila ju mërzit”, ‘Shikon diçka në rrjetet sociale, e cila tregon që shoku/shoqja jote është duke u
talluar, kërcënuar”, ‘Ke postuar një foto në rrjetet sociale të cilën nuk duhet ta postoje”, “ Ke takuar
një të panjohur në internet i cili të kërkon që ta takosh personalisht”, “Ke takuar një të panjohur
në internet i cili të kërkon t’i dërgosh foto personale ku ti je e/i zhveshur”, “Je pjesë e një grupi në
Whats up dhe një shok/shoqe dërgon një foto tallëse të një shoku të klasës”. “Miku që ke njohur
në internet të bën dhuratë një telefon celular”. Mund të shkruani të njëjtin skenar 3 herë dhe t’a
shpërndani tek tre pjesëmarrës.
Përshkrimi i
Veprimtarisë:

Përgatisni 6 flipcharte/ ose 6 kolona në dërrasë të zezë më fjalët: Miq, Prindër,
Mësues, Psikologu i shkollës, Polici, Rrjetet sociale ose këto fjalë shkruajini në
dërrasën e zezë.

Skenarët e përgatitur shpërndaji tek disa pjesëmarrës, secili prej tyre do të ngrihet, do ta lexojë
skenarin dhe do të thotë se ku do të drejtohet për ndihmë. Përgjigjen e tij do ta japë ose në dërrasën
e zezë duke shkruar skenarin ose duke e ngjitur fletën ku është shkruar skenari tek flipchart ku
mendon se do të marrë ndihmën që po kërkon nisur nga shkalla e rrezikut që paraqet situata.

Prindërit

ALO 116 111

Policia
112 dhe 129

Punonjësi i
mbrojtjes së
fëmijës në
Bashki

Mësuesi/
psikologu
i shkollës

www.alo116.al/interneti-i-sigurte-raporto-online

Raporto!
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VEPRIMTARIA NR

3:

Informacion Teknik në lidhje me
privatësinë e llogarive në rrjetet sociale.

Kontrollo privatësinë e postimeve në rrjetet sociale sipas fotove të mëposhtme.

FACEBOOK

Kush mund të shikojë atë që unë hedh në faqen time të Facebookut?

Në seksionin Settings/Timeline mund të vendosni se kush do mundet të postojë në faqen e
Facebookut tuaj. Nëse vendosni ONLY Me, atëherë askush përveç jush nuk do mundet të postojë
në faqe. Kjo pengon persona të paautorizuar të postojnë materiale të padëshiruara në faqe.
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VIBER
Share ‘Online’ status - Aktivizo këtë cilësim për
të lejuar përdoruesit e tjerë ta shohin statusin
tënd në internet. Nëse e çaktivizon këtë opsion, statusi yt fshihet nga të tjerët, dhe ju nuk
mund ta shihni statusin e tyre. Ju lutem vini re,
ju mund të ndryshoni statusin tuaj vetëm një
herë në 24 orë.
Send ‘Seen’ status - Lejo përdoruesit e tjerë të
shohin kur të keni lexuar mesazhin që ju kanë
dërguar. Çaktivizo këtë mundësi për t’u fshehur
kur ke parë mesazhin e tyre. Ju gjithashtu nuk
do të mund t’i shihni kur të tjerët kanë lexuar
mesazhet tuaja.
Block list - Gjeni një listë të të gjithë numrave që
keni bllokuar për të kontaktuar me ju në Viber.
Ju mund t’i zhbllokoni ato këtu.
Hidden chats - Shihni një listë të bisedave të
fshehura, ndryshoni ose rivendosni PIN-in tuaj
Clear trusted contacts - Hidhini një sy listës tuaj
të kontakteve të besuara dhe ndryshojeni atë.
Collect analytics data - Aktivizo këtë opsion për
të lejuar Viber të marrë të dhëna anonime për
përdorimin tënd. Viber përdor këtë informacion
për të përmirësuar shërbimet.
Show your photo - Zgjidhni nëse do të lejoni
përdoruesit që nuk janë në listën tuaj të lidhjeve
për të parë foton tuaj.
Privacy Policy - Lexoni politikat e privatësisë në
Viber.
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SNAPCHAT

Për të ndryshuar privatësinë e postimeve në Snapchat veproni si më poshtë:
1.

Së pari logohuni në Snapchat

3.

4.

2.

Shkoni te kamera. Ky veprim do të hapë profilin tuaj.

Shkoni te settings, duke klikuar butonin në
cepin djathtas lart, siç tregohet në kuadratin
jeshil
Do t’ju shfaqet pamja e mëposhtme:
Klikoni mbi Contact Me. Në foton e
mësipërme është aktivizuar opsioni që mund
t’ju kontaktojnë të gjithë (Everyone), Ndryshoni këtë opsion për t’ju kontaktuar
vetëm miqtë, sipas fotos më poshtë:

5.
6.

Shtypni butonin ˂ për t’u kthyer te menu kryesore.
Në foton e mëposhtme që do t’ju shfaqet, klikoni “View My Story”, për të kontrolluar
se kush mund të shohë story-t që postoni. Automatikisht është aktivizuar opsioni
“Everyone” – të gjithë mund t’i shohin story-t tuaja.
Ndryshojeni këtë opsion nga “Everyone” në “My friends” sipas fotos së mëposhtme:
Ju gjithashtu mund të klikoni
te “Custom” në foton e
mësipërme, për të lejuar një
numër të caktuar të miqve që
të shohin story-t tuaja.
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INSTAGRAM
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Më poshtë do të tregojmë si të ktheni llogarinë tuaj të instagramit në Private, në
mënyrë që të merrni “like” dhe “comment” vetëm nga njerëzit që ju i ndiqni (që i
keni bërë follow).
Kjo tregohet në imazhin më poshtë, sipas këtyre hapave:
1. Shkoni te profili juaj dhe shtypni
2. Shkoni te settings duke shtypur
3. Shtypni “Account Privacy” dhe rrëshqisni butonin pranë “Private Account”
si në figurën më poshtë.

Çaktivizo shërbimin e Vendndodhjes

PËR PËRDORUESIT E IPHONE
1: Shko te iPhone’s Setting
2. Shtyp Privacy > Location Services
3: Zbrit poshtë dhe
shtyp si më poshtë,
ndrysho, “Allow Location Access” nga ‘While Using the
App” në “Never”
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PËR PËRDORUESIT ANDROID
1. Hap App Drawer dhe shko te Settings
2. Zbrit poshtë dhe shtyp Location
3. Zbrit më poshtë dhe shtyp Google Location
Settings
4. Shtyp Location Reporting dhe Location History,
dhe nga opsioni ‘on” ktheje në “off” për secilën
5. Për të fshirë vendodhjen e telefonit, shtyp “Delete
Location History” në fund nën “Location History”
6. Përsërite këtë proces për çdo Google Account që ti
ke në aparatin tënd Android
Ndiq hapat e mëposhtëm
Sapo klikoni mbi “Location services” ju shfaqet imazhi i
mëposhtëm.
Google’s location service – mundëson aplikacionet që
të përdorin rrjetin Wifi ose rrjetin e ofruesit të shërbimit
telefonik për të gjetur vendndodhjen tuaj. Çaktivizojeni
këtë opsion duke hequr çekimin nga kuadrati.
GPS satellites – Lejon GPS e aplikacionit të gjurmojë
vendndodhjen tuaj. Çaktivizojeni këtë opsion duke
hequr çekimin nga kuadrati.
Share picture location – Lejon të shpërndahet
informacioni i vendndodhjes së fotove tuaja.
Çaktivizojeni këtë opsion duke hequr Çekimin nga
kuadrati.
Location & Google search – Lejon Google të përdorë
vendndodhjen tuaj për të përmirësuar shërbimet e tjera.
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MATERIALET
PËR TU PËRDORUR
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Çfarë është interneti?
Aneksi 1: Shpreh qëndrimin tënd!
•

Mendoj se unë shpenzoj shumë kohë në internet

•

Mendoj se të rinjtë shpenzojnë shumë kohë në internet

•

Është OK nëse unë dërgoj një foto personale me rroba plazhi te një person tjetër nëse
nuk tregoj fytyrën time se kush jam.

•

Është OK nëse dërgoj një foto të një shoku me rroba plazhi te një person tjetër për aq
kohë sa nuk tregoj fytyrën time se kush është.

•

Nëse dërgon foto personale privatisht te të tjerët, mos u habit nëse shikon që fotoja
mund të ndodhet në internet.

•

Është OK të dërgoj disa mesazhe të shkruara te i dashuri im çdo ditë, edhe pse ai/ajo
nuk kanë interes tek ne. Ndoshta ai/ajo mund të ndryshojnë mendje!

•

Është shumë e lehtë të flasësh për gjëra intime në internet sesa të flasësh personalisht
me dikë.

•

Ti lehtësisht e kupton moshën e atij/asaj që po të shkruan, nga mënyra sesi shkruan.

•

Të përdoresh Snapchat është shumë herë më e sigurtë sesa Whatsup sepse fotot
fshihen menjëherë.

•

Është e rrezikshme të pranosh njerëz të panjohur online si miq.

•

Ti bësh dikujt një foto në tualet është thjesht shaka.

•

Të hedhësh një foto personale/ private në rrjetet sociale është e dëmshme.

•

Varet e gjitha nga ju nëse doni të shisni fotot tuaja personale ose intime (foto të
pjesëve të trupit) për të bërë para.

•

Të dërgosh foto private personale në një telefon celular është e dëmshme.

•

Software për sigurinë e fëmijëve është një zgjidhje e mirë.

•

Pothuajse nuk ka fare raste të fëmijëve që janë abuzuar online në shtetin tim.
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Materialet për Veprimtarinë 1- Shpreh qëndrimin tënd!
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MODULI NR

1:

Cyberbullying

Këshilla për bashkëmoshatarët
•
•
•

Injoro – mesazhet kërcënuese apo tallëse!
Blloko personin që t’i dërgon!
Tregoji një të rritur tek i cili ke besim se ai do
të ndihmojë të informosh.
Krijo një llogari të re – informacionin për
llogarinë e re të krijuar shpërndaje
vetëm te njerëz që ke besim
Raporto te faqja nga e cila ke marrë
kërcënimin – Shumica e faqeve kanë
mënyra për të raportuar bullizmin kibernetik
dhe fshijnë/heqin postimet që janë bëre
kundër jush.

•

•

Kujdes, nëse
dikush është lënduar,
kërcënuar online
kurrë nuk është vonë
t’i tregosh një personi
të rritur të cilit i
beson

Të rriturit mund të të ndihmojnë duke:

MOS KËRCËNO, AS
MOS I TALL TË TJERËT
ONLINE!
Të kërcënosh, tallësh një
shokun tënd në internet
nuk do të bëjë më të
rëndësishëm se ai.

•
•

•

Të dëgjuar.
Mbajtur screenshot ose foto të
mesazheve, orën kur ka ndodhur dhe ku
duhet të raportoni.
U lidhur me shkollën- mësuesja/
psikologia duhet ta dinë nëse je tallur/
kërcënuar nga një bashkëmoshatar, kjo
me qëllimin e vetëm për t’ju mbrojtur.
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MODULI NR

1:

“ Të luftojmë së bashku “

Aneksi 2

Emri im është ................................. Dua tju tregoj historinë time. Në fillim atë që po
ndodhte e mora me të qeshur, por me kalimin e kohës gjërat po shkonin keq e më keq…

………………………………………………………………………………………………
Ajo Çfarë dua të them është që nuk mund të vazhdoj me këtë situatë. Ata që mendohej
të ishin miqtë e mi, qeshnin me mua. Kjo gjë po më kthehej në makth.

MODULI NR

2:

Njohja me të panjohur online

Veprimtaria 1: Mik apo i rremë
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MODULI NR

2:

Njohja me të panjohur online

Veprimtaria 1: Mik apo i rremë
Aneksi 3:
Ke harruar të dërgosh sot mesazh te shoku
që ke njohur online. Ditën tjetër që je online
ai të bën të ndjehesh në faj.(Shoku që ke
njohur online kërkon të të kontrollojë duke
manipuluar ndjenjat e tua)

Miku që ke njohur online të dërgon një
video
të një kënge të njohur (nuk ka asnjë karton
të ngritur)

Miku që ke njohur online të kërkon adresën e
shtëpisë. (Ky është informacion privat)

Miku që ke njohur online të kërkon numrin
e telefonit. (Ky është informacion privat)

Miku që ke njohur online të pyet se kush
është filmi yt i preferuar (nuk ngrihet asnjë
karton i kuq)

Miku që ke njohur online thotë që do të
paguajë taksinë që ti të shkosh ta takosh (Nuk
duhet të takosh asnjë person pa miratimin e
prindërve)

Miku që ke njohur online të pyet se kush
është filmi juaj i preferuar (nuk ngrihet asnjë
karton i kuq)

Miku që ke njohur online thotë që do të
paguajë taksinë që ti të shkosh ta takosh (Nuk
duhet të takosh asnjë person pa miratimin e
prindërve)

Miku që ke njohur online dëshiron të të dërgojë
një telefon (Të pranosh dhurata nga të panjohur
e bën të vështirë të thuash jo)

Miku që ke njohur online të kërkon të
luani një lojë online (nuk ka asnjë karton të
ngritur)

Miku që ke njohur online të kërkon ti dërgosh
një foto (Ky është informacion privat!)

Miku që ke njohur online nuk dëshiron që
ti t’ju tregosh të rriturve për atë. (Askush
nuk duhet të të thotë që ti duhet të mbash
sekrete ndaj personave të rritur te të cilët ti
ke besim)

Miku që ke njohur online të thotë dicka për
të cilën ti nuk ndjehesh mirë dhe të kërkon ta
mbash të fshehtë dhe mos t’ia tregosh askujt
(Askush nuk mund të të thotë të mbash sekret
diçka që të bën të ndjehesh keq)

Ti luan basketboll/futboll dhe po ashtu edhe
miku që ti ke njohur online. Ai të thotë që
do të vijë të të shikojë ndërsa ti luan. (Kjo
mund të jetë një mënyrë dredharake përmes
së cilës ai/ajo kërkon të të takojë ballë për
ballë)
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Këshilla për bashkëmoshatarët
1.

Mos iu jep informacion rreth adresës së shtëpisë, shkollës apo numra telefoni
personave të panjohur dhe/ose atyre që ke njohur në internet;
2. Mos shkarko foto ose video të dërguara nga adresa apo persona të panjohur ose që ke
njohur në internet;
3. Mos i dërgo fotograftë e tua personale te të panjohur. Ti asnjëherë nuk e di se si mund
të përdoren nga të tjerët;
4. Tregoju menjëherë prindërve, familjarëve më të rritur, mësuesit tuaj, psikologut të
shkollës nëse ndiheni të rrezikuar ose të frikësuar;
5. Kujtoni se personi që mund të njihni në internet mund t’iu thotë se është moshatari
juaj, por në të vërtetë mund të jetë një i rritur që kërkon t’iu lëndojë;
6. Mos lër takim dhe mos u tako me asnjë person me të cilin je njohur nëpërmjet
internetit;
7. Asnjëherë nuk e dini se kush qëndron në anën tjetër të kompjuterit! Tregohuni të
kujdesshëm!
8. Bisedo me mësuesin dhe psikologun e shkollës;
9. Telefono: ALO 116 111 – Linjën Kombëtare të Këshillimit për Fëmijë për të raportuar
çdo shqetësimin;
10. Në rast situatash të rrezikshme lidhu me Policinë në numrin 112 dhe 129 ose me
punonjësin e Mbrojtjes së Fëmijës pranë Bashkisë suaj.
Nëse dikush që ke takuar online të kërkon të bësh gjëra për të cilat mund të mos ndihesh
rehat ose po kërkon që t’ju takojë personalisht, ka disa gjëra të cilat mund të bësh.

1.
2.
3.

Fshiji nga lista e miqve
Mos prano t’i takosh personalisht.
Fol me një të rriturit tek i cili ke besim.

Mos i beso askujt që njeh online nëse ai/ajo:

1.
2.
3.
4.

Të dërgon dhurata: telefon celular apo dhe kamera, paguan taksinë që ti të shkosh ta
takosh.
Të ben të ndjehesh në faj dhe me turp.
Të tregon foto ose kërkon që edhe ti t’i dërgosh foto personale.
Të mëson të mos iu tregosh prindërve apo dhe shokëve/shoqeve për gjërat që flisni,
shikoni, diskutoni me njëri tjetrin.
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Aneksi 4

Si u ndje Gladiola kur mori
vesh se fotoja e saj ishte
shpërndarë te njerëz që ajo
nuk i njihte?

Historia e Gladiolës dhe Endrit

“Gladiola dhe Endri ishin shokë të ngushtë.
Shpesh ata komunikonin me mesazhe nepërmjet
telefonave
smartphone
duke
përdorur
aplikacione si WhatsApp ose Viber. Ndonjëherë
ata shkëmbenin dhe foto të tyre gjatë këtyre
komunikimeve. Gladiola ia dërgonte gjithmonë
këto foto me mirëbesim, dhe i kishte kërkuar
Endrit të mos i ndante me askënd tjetër pasi ato
ishin shume personale. Gladiola nuk do t’i kishte
ndarë kurrë ato foto me njerëz të tjerë përveç
mikut të saj të zemrës. Pas disa kohësh, Endri
filloi të shoqërohej më tepër me një vajzë që
erdhi e re në klasën e tyre, Albanën, dhe miqësia
me Gladiolën u zbeh gjithmonë e më shumë
deri sa ata nuk komunikonin pothuajse fare me
njëri tjetrin. Një ditë, Endri ndau me Albanën
disa prej fotove që Gladiola i kishte dërguar
me mirëbesim. Albana me tej i ndau këto foto
me disa shoqe të sajat, dhe pas disa ditësh fotot
personale të Gladioles ishin shpërndarë në rrjetet
sociale dhe të gjithë nxënësit e klasës dhe të
shkollës i kishin parë ato”

A mendoni se kjo ndodh
edhe në jetën reale?
Çfarë mund të kishte bërë
Gladiola që të shmangte
rrezikun në mënyrë që fotoja
e saj të mos shpërndahej te
njerëz të tjerë?
Çfarë mund të bëjë Gladiola
tani
që
fotoja
është
shpërndarë?
Cili është veprimi i gabuar i
Endrit dhe Albanës?
Pse mendoni ju se njerëzit
kanë qejf të bëjnë selfies?
Çfarë do të mendonit apo si
do të ndjeheshit nëse shikoni
një foto që ekspozon pjesë nga
jeta personale dhe intime e një
miku, të afërmi online? Do
fillonit ta shikonit ndryshe?
Të mos shoqëroheshit më me
atë? Po, nëse personi në foto
jeni ju? Si do të ndjeheshit?
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Veprimtaria 2

2. Materiale për këshilluesin:
Pyetjet video “Just send it”
1.

A është kjo histori reale? A mund të ndodhë një situatë e tillë në shkollën tuaj?

2. Titulli i videos është ‘Just send it” (Thjesht dërgoje). Në këtë video, ku mendoni
se personi që dërgoi foton i kaloi kufinjtë?
3.

Çfarë pasoje solli kjo situatë tek vajza në video? Mendon se e dini se kush i
shikon fotot tuaja? Se çfarë efekti do kenë?

4. Disa nga komentet e bëra ndaj Abit ishin jo shumë të mira, ndërkohë që një
gjë e tillë nuk u vu re te Josh. A mendoni se nëse foton e dërgon një vajzë
është më e rrezikshme sesa kur foton e dërgon një djalë?
5. Abi mori në fillim një foto intime nga Josh, para se të dërgonte të vetën. Çfarë
do të ndodhte nëse Abi do ta kishte ndarë këtë foto me të tjerët?
6.

Çfarë mund të kishin bërë shokët/shoqet e saj për ta ndihmuar?

7. Kur Abi mësoi atë që kishte ndodhur ajo nuk donte të shkonte më në shkollë.
Ajo i tregoi mamit të saj, por me kë tjetër duhet të fliste ajo për këtë situatë?
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Këshilla për bashkëmoshatarët
Mendo para se të postosh! Në momentin që poston diçka online, nuk mund ta kthesh dot
mbrapsh.

Kujto gjithmonë që është dikush që do t’ju ofrojë ndihmë. Flisni me dikë!
•

Nëse ke dërguar një foto apo mesazh personal, kontakto me personin qe ia keni dërguar
duke i kërkuar që ta fshijë dhe të mos e dërgojë te të tjerë.

•

Nëse foto tashmë është postuar kërko ndihmë tek një i rritur.

•

Mos lejo asnjë njeri të të bëjë presion që të dërgosh foto personale apo intime.

•

Nuk duhet t’i dërgosh foto intime të dashurit për t’i provuar se ti e do.

•

Nëse një foto e pahijshme apo intime e juaja është postuar në internet, mund të kontaktosh
ALO 116 111, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve (www.femijet.
gov.al, +355 445 00 329) faqen e internetit apo rrjetin social ose të raportosh në polici.

Kërko ndihmë!
Sa më shpejt që flasësh me dikë për situatën e krijuar aq më mirë. Mund të jetë mami, babi,
mësuesi i shkollës, psikologu i shkollës, punonjësi i mbrojtjes së fëmijës në Bashki, një mik,
Linja e Këshillimit për Fëmijë në Shqipëri - ALO 116 111.

Raporto imazhin apo videon!
.

Prindërit

ALO 116 111

Policia
112 dhe 129

Punonjësi i
mbrojtjes së
fëmijës në
Bashki

Mësuesi/
psikologu
i shkollës

www.alo116.al/interneti-i-sigurte-raporto-online

Raporto!
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Si të mbroj veten online

1. Materialet për veprimtarinë 1:
”Informacion Publik apo Privat’

Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Emrin e plotë					

Foto të familjes

Numrin e telefonit				

Hobet

Adresën e shtëpisë			

Vendet te të cilat shkon shpesh

Adresën e shkollës				

Foto (selfies)			

Foto në vendet që shkon shpesh

Ndjenjat

Idhujt (këngëtarë, artistë)

Ditëlindjen
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Veprimtaria 2:
Materiale për veprimtarinë 2

“Ku të raportoj”
Një miku juaj poston diçka në Facebook, që ju mërzit.

Shikon diçka në rrjetet sociale, e cila tregon që shoku/shoqja jote
është duke u talluar, apo kërcënuar.

Ke takuar një të panjohur në internet që të kërkon që ta takosh
personalisht.

Je pjesë e një grupi në Whats up dhe një shok/shoqe dërgon një
foto tallëse të një shoku të klasës.

Miku që ke njohur në internet të bën dhuratë një telefon celular.

Ke takuar një të panjohur në internet i cili të kërkon t’i dërgosh
foto personale ku ti je e/i zhveshur.

Ke postuar një foto në rrjetet sociale të cilën nuk duhet ta postoje.

K ë s hil lues it e v e g j ël p ë r s ig u r in ë o n lin e

Një miku juaj poston diçka në Facebook, që ju mërzit.

Shikon diçka në rrjetet sociale, e cila tregon që shoku/shoqja jote
është duke u talluar, apo kërcënuar.

Ke takuar një të panjohur në internet që të kërkon që ta takosh
personalisht.

Je pjesë e një grupi në Whats up dhe një shok/shoqe dërgon një
foto tallëse të një shoku të klasës.

Miku që ke njohur në internet të bën dhuratë një telefon celular.

Ke takuar një të panjohur në internet i cili të kërkon t’i dërgosh
foto personale ku ti je e/i zhveshur.

Ke postuar një foto në rrjetet sociale të cilën nuk duhet ta postoje.
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Nuk duhet të lejosh që të tjerët të shikojnë:
Emrin tënd të plotë
Asnjë lloj foto
Vendndodhjen e tanishme
Adresën e shtëpisë apo të shkollës
Numrin e telefonit
Numrin personal
Fjalëkalimet
Lista e mëposhtme të ndihmon të marrësh hapa për të mbrojtur veten në internet
Kontrollo komentet dhe imazhet
Fol me miqtë e tu më të ngushtë se çfarë është mirë që të postosh
apo ta diskutosh në internet.
Herë pas here shiko Account Setting/Privacy Setting.
Duhet të njohësh miqtë lidhjet, dhe ndjekësit që ke në rrjetet sociale.
Raporto!
Të gjitha llogaritë bëji private që të mbrosh privatësinë.
Hiqe emrin e plotë nga llogaria dhe çdo lloj informacioni tjetër që ka të bëjë
me vendbanimin apo shkollën ku studion.
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