
Bashkohu me ne në ditën e internetit të 
sigurt 2020!
Interneti ka potencialin që t’i afroj njerëzit mes vete. Në ditën e 
internet të sigurt, ne jemi miliona njerëz në botë që i 
bashkohemi lëvizjes për internet më të mirë duke inspiruar 
ndryshime pozitive në botën virtuale dhe duke ngritur vetëdijen 
për çështjet që kanë rëndësi për ne.

Fëmijët dhe të rinjtë
mund te ndihmojnë të krijojnë një internet më të mirë
- duke qenë të sjellshëm dhe respektues ndaj të tjerëve në internet,
- duke mbrojtur reputacionin e tyre dhe të tjerëve në internet, dhe 
- duke krijuar dhe shpërndarë përmbajtje pozitive në internet.    

Prindërit dhe kujdestarët
luajnë një rol kyç në fuqizimin dhe përkrahjen e fëmijëve që ta përdorin në mënyrë të duhur internetin  
- duke ju ofruar mundësi për dialog të hapur fëmijëve,
- duke i mësuar ata si të përdorin teknologjitë në mënyrë pozitive dhe sigurt,
- duke qenë vet  model i mirë digjital.

Mësuesit, edukatorët dhe punonjësit social
mund të ndihmojnë të krijojnë një internet më të mirë
- duke i pajisur nxënësit dhe studentët me aftësi digjitale të shkrim-leximit,
- duke zhvilluar të menduarit kritik të fëmijëve në mënyrë që ata të mund të lundrojnë më mirë botën e internetit 
- duke i ndihmuar të bëjnë zgjedhje të duhura në internet,
- duke vendosur një shembull personal të sjelljes pozitive në internet për nxënësit dhe studentët e tyre.

Industria 
mund të ndihmojë të krijojë një internet më të mirë
- duke krijuar dhe promovuar përmbajtje pozitive dhe shërbime të sigurta në internet,
- duke i përkahur përdoruesit që të tregojnë për çfardo pakënaqësie në internet dhe pastaj duke ju ofruar këshilla    
- duke ofruar shërbime për përdorim të lehtë të internetit dhe mbështetje të shpejtë në rast se gjërat shkojnë 
gabim.

Vendim-marrësit dhe politikëbërësit 
duhet të sigurojnë një ambient ku të gjitha që u përmendën më  lartë të mund të funksionojnë
- si, krijimi i kurrikulave të reja, që fëmijët dhe të rinjtë të mund të mësojnë për sigurinë në internet,           
- që prindërit dhe kujdestarët të përkrahen ashtu që të kenë çasje në informata të duhura,          
- që industria të inkurajohet të vetërregullojë  përmbajtjen  dhe shërbimet e saj.
Ata gjithashtu duhet të jenë lider në qeverisje dhe legjislacion, për të siguruar mirëqenien e fëmijëve dhe të 
rinjëve përmes strategjive efektive për mbrojtjen e fëmijëve në botën virtuale.

Të gjithë 
Ne të gjithë mund të shfaqim pozitivitetin në mënyra të ndryshme në internet:
- duke qenë të sjellshëm dhe duke respektuar të tjerët,
- duke krijuar përmbajtje pozitive,
- dhe duke raportuar përmbajtje dhe sjellje të papërshtatshme ose të paligjshme në internet.

SI MUND TË PËRFSHIHEM?

Së bashku, ne kemi fuqinë që të 
krijojmë një internet më të mirë

Bëhu pjesë e lëvizjes për një internet më të mirë duke përdorur 
#SID2020 #SaferInternetDay 
#SIDKosova #Internetisigurt

Dita e 
Internetit të 
Sigurt 2020
E martë, 11 shkurt

Dita e internetit të sigurt është manifestim vjetor që ka për 
qëllim të promovojë një përdorim të përgjegjshëm, të mirëfilltë, 
kritikues dhe kreativ të internetit dhe teknologjive, veçanërisht te 
fëmijët dhe të rinjtë.

KUR? KU? ÇKA?
Dita e internetit të sigurt 

shënohet ne muajin 
shkurt

Dita e internetit të 
sigurt  shënohet në më 
shumë se 150 vende të  
botës! 

Miliona njerëz i bashkohen 
ngjarjes “Së bashku për një 
internet më të mirë” përmes 
aktiviteteve dhe ngjarjeve të 

shumta të organizuara nga të 
gjithë përkrahësit e ditës së 

internetit të sigurt. 150
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PËRKRAH  DITËN E 
INTERNETIT TË SIGURT 

NË RRJETE SOCIALE

PËRFSHIHU EDHE TI

@SaferInternetDay

NA NDIQ

at @SafeInternetDay 
#SaferInternetDay 

#SID2020
#SIDKosova

#Internetisigurt

TREGOJ BOTËS

që je përkrahës i SID 
2020; shto Twibbon në 

foton e profilit tënd

  bit.ly/SID2020_Twibbon

Krijimi i një interneti 
më të mirë është  

përpjekje 
shumëpalëshe!

Së bashku për një internet më të mirë

@QendraperStudimeteAvancuaraFIT

https://www.facebook.com/saferinternetday
https://twitter.com/safeinternetday
https://twibbon.com/support/safer-internet-day-2020
https://www.facebook.com/saferinternetday
https://twitter.com/safeinternetday
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w&feature=youtu.be
https://twitter.com/hashtag/SID2020?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SaferInternetDay?src=hash
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-better-internet-children
https://www.betterinternetforkids.eu



