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#SaferInternetDay and #SID2022

In 2021, SID was

celebrated in over 200

countries and territories

worldwide!

On SID, millions of people

join “Together for a better

internet”, through a range

of events and activities

organised by SID supporters

of all backgrounds – school

assemblies, new educational

resources, press conferences,

industry and policy actions,

and much more!

E martë, 8 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, veçanarisht te fëmijët dhe të rinjtë.Me një 
qasje globale, të udhëhequr nga komuniteti, SID 
inkurajon të gjithë të bashkohen dhe të luajnë rolin e tyre 
për një internet më të mirë.

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 kërkuar mundesi pozitive per të krijuar, angazhuar dhe shpërndarë gjëra 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 mundësinë për dialog të hapur fëmijëve,
- duke i mësuar ata si të përdorin teknologjitë pozitivisht dhe sigurt,
- duke vepruar vet si model 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,

Vendim-marrësit dhe politikëbërësit 
duhet te sigurojnë një ambient ku të gjitha që u përmendën më lart të mund të funksionojnë.
- si krijimi i kurrikulave të reja që fëmijët dhe të rriturit të mund të mësojnë për sigurinë në internet. - që 
prindërit dhe kujdestarët të kenë çasje në informatava të duhura dhe mbështetje të shumta.
- që industria të inkurajohet të rregullojë mire përmbajtjen e vet dhe shërbimet.

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.

Përfshihu
 
@Qendrafit

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 #SID2021 dhe #SaferInternetDay
#SIDKosova #Internetisigurt 

Bashkohu me ne në ditën e internetit të 
sigurt 2022!

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.

Krijo shoqëri! Argëtohu!Na ndiqni!
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