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e - safety

Sa të sigurt jeni në Internet?



Interneti është mjeti që ju lejon 
të shihni më shumë, të mësoni 
më shumë dhe të argëtoheni më 
shumë. Por…



‘Klikoni me zgjuarsi’.

Janë vetëm tre rregulla themelore 
për të qenë të sigurt gjatë lundrimit 
tuaj në internet

Kodi për të lundruar të 
sigurt në Internet është:



Rregulli Numër



Ruani privatësinë

• Mendohuni mirë para se të flisni apo veproni online.
• Njerëzit online mund të mos jenë ata që duken
• Miqtë online mbeten të panjohur edhe nëse keni folur për shumë kohë me ta
• Mos ndani informacion personal online 

• emrin, foto, adresën
• informacionet e shkollës
• numra telefoni
• vendet ku pëlqeni të qëndroni
• mos ndani fjalëkalimet me askënd!
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A i përdorni rrjetet sociale?

Facebook,
Instagram, 
MSN, Twitter, 
Videogames?



A e dini që nuk mund të keni 
Facebook para moshës 13 vjeçare?

•Nëse keni pasur llogari Facebook 
para moshës 13 vjeçare, ju keni 
gënjyer për moshën tuaj gjatë 
regjistrimit. 

•Nëse ju kanë regjistruar prindërit, 
është detyra e tyre tju mbikëqyrin 
gjatë navigimit. 



Rast i shfrytëzimit të info 
personal (foto)

• Foto të postuara nga prindërit në rrjete sociale keqpërdoren
• Fotot personale që postoni mund të vidhen dhe hapen llogari false

 Fotot ndajini vetëm me miqtë (Privacy settings)
 Aprovoni miqtë për të shpërndarë fotot tuaja të përbashkëta



Rregulli numër



BLLOKONI

 Bllokoni njerëzit që ju dërgojnë 
mesazhe shqetësuese dhe mos hapni 
linqe nga të panjohur.

 Fshini mesazhet nga njerëzit që nuk i 
njihni dhe mos u përgjigjni.

 Shpesh në mesazhe mund tju 
dërgohen viruse.

 Nëse dikush ju shqetëson vazhdimisht, 
bllokojini. (mund të njoftoni prindërit 
ose mësuesit)



Cyberbullying

Shembuj specifikë të Cyberbullying:
 Postimi i fotove dhe mesazheve të padëshirueshme.
 Dërgimi i mesazheve shqetësuese
 Krijimi i llogarive me identitet fals
 Ruajtja dhe keqpërdorimi i fotove personale 

Efektet e dëmshme të Cyberbullying:
 Largimi nga orët e mësimit
 Performancë e ulët në mësime
 Rënia e vetë-vlerësimit
 Shqetësime shëndetësore



Rregulli numër 



KOMUNIKONI

Komunikoni gjithmonë me 
dikë që i besoni dhe mund të 

ndani shqetësimet që hasni në 
internet.



Rast : Balena blu

 Loja e rrezikshme me 50 nivele “Balena Blu”
 Personi që e krijoi këtë lojë ishte një 21 vjeçar rus
 Rast në Shqipëri : 12 vjeçarja në Gjirokastër.



 Nuk duhet të takoheni asnjëherë me dikë 
që e njohët në internet pa shoqërinë e një 
të rrituri!

 Nëse dikush që ju njihni po tregohet i 
pasjellshëm online me dikë, flisni me 
prindërit tuaj për këtë gjë. 



Të jesh i sigurt do të thotë të 
jesh i mençur, të bësh zgjedhjet 
e duhura dhe të dish si të 
veprosh kur të trishton diçka. 



Dhe mos harroni ... Ka shumë 
mënyra të tjera për tu argëtuar!



Faleminderit!
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