
Broshurë për siguri në 
Internet

 





Hyrje

Në këtë broshurë
do të flitet
për sigurinë në internet
dhe rrjetet sociale.

Broshura është e shkruar 
në një mënyrë .
lehtësisht të kuptueshme.

Kjo broshurë është menduar
për njerëzit me aftësi 
të kufizuara intelektuale.

Ne shpresojmë 
se kjo broshurë 
do të jetë e dobishme 
që të mësosh:

Se si të përdorni në 
mënyrë të sigurtë internetin;
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Si të mbrosh të dhënat e tua
 personale në internet; 
Si të sjellesh
në rrjetat sociale.

Broshura është bërë nga 
vetëpërfaqësuesit, së bashku 
me ndihmësit e tyre 
në Shoqatën SOLEM.
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Ç’është një kompjuter?

Kompjuteri është një 
makinë që ndihmon 
në ndjekjen e
Aktiviteteve të përditshme.

Kompjuterin mund ta 
përdorish për: 
Punë;
Shkrim;
Kalkulim;
Ruajtje të dokumenteve;
Përgatitje të prezantimeve;
Kërkim në internet.

Por edhe për argëtim 
dhe rekreim si:
Shikim të filmave;
Dëgjim të muzikës;
Lozje lojra;
Pikturim.
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Ç’është interneti?

Interneti është një rrjet 
ku mund të lidhemi 
të gjithë nga bota 
dhe të shkëmbejmë informacione.

Internetin mundesh 
ta përdorish për:
Komunikim me njerëz
nga e tërë bota; 
Kërkim të teksteve
dhe të librave; 
Kërkim të punës;
Kërkim të muzikës;
Kërkim të filmeve
dhe serialeve; 
Kërkim të orareve.
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Rjetat sociale

Rrjetat social na 
mundësojnë
Komunikim dhe shoqërim
me njerëz nga tërë bota 
përmes internetit.

Disa prej rrjetave më të 
njohura janë:
Fejsbuku (Facebook);
Instagrami (Instagram);
Tuiteri (Twitter);
Jutubi (Youtube)

.
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Fejsbuku

Fejsbuku është një rrjet social 
që zakonisht përdoret 
për të ndarë ndodhitë 
nga jeta jonë me 
Fejsbuk shokët tanë.

Përmes Fejsbukut 
mund të shkëmbesh: 
Fotografi;
Video;
Mesazhe;
Ku gjendesh;
Informata tjera të  ndryshme për ty.

Prandaj kur përdor 
Fejsbukun duhesh 
të jesh i kujdesshëm 
për ate që shkëmben 
dhe me kën shkëmben.
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Ja disa informata të vlefshme 
se çfarë duhet të kujdesesh 
në Fejsbuk: 

Fjalëkalimi të jetë 
i fortë
Mos të pranosh të
panjohur për  shokë;
Ti mbrosh fotografitë 
që i nxjerr aty;
Mos t’i tregosh 
Informatat personale; 
Mos të tregosh çdoherë 
se ku gjindesh; 
Mos komuniko me 
të panjohur.

Fejzbuku është një rrjet social 
zbavitës mirëpo duhet të 
kujdesesh se si sjellesh.
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Instagrami

Instagrami është rrjet social  
përmes të cilës mundesh 
të shkëmbesh fotografi
dhe video të shkurta 
me njerëz tjerë.

Si duhet të sjelleni në Instagram?
Fotografitë që i publikon
të janë të ndershme; 
Ta kesh profilin e mbrojtur; 
Mos prano njerëz
Që nuk i njeh. .
Mos i ofendo tjerët;
Mos publiko çdoherë
se ku shkon.
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Tuiter

Tuiteri është rrjet social 
ku mund të shpërndash
mesazhe të shkurta 
dhe lajme me të tjerët.

Jutubi

Jutubi përdoret  për 
shpërndarje të videove.

Secili prej nesh mundet 
të inçizojë video 
dhe t’ja shpërndajë  
botës në Jutub.
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Nëse inçizon video për në 
Jutub, duhet të kujdesesh
për disa gjëra:

Mos të shpërndash
 video të pasjellshme;
Mos të shpërndash 
video ofenduese; 
Mos të shpërndash 
video me dhunë; 
Mos të shpërndash 
video të huaja; 
Mos të shpërndash 
video nga njerëz tjerë 
pa dijeninë e tyre.

12



Aplikimet dhe programet 
për korrespondencë

Aplikimet më të njohura
për korrespondencë janë:

Viberi (Viber);
Skajp (Skype);
Uocap (WhatsApp);
Fejsbuk mesinxheri (Messenger).

Shpesh herë këto aplikime 
i përdorim në telefonat tonë 
për:
Korrespondencë;
Telefonatë;
Dërgim të fotografive dhe video.

Gjitha këto aplikime 
janë falas dhe
të gjith mund ti përdorin.
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Posta elektronike

Disa prej postave elektronike më 
të njohura janë:
Xhimejl (Gmail);
Jahu (Yahoo).

Përmes postës elektronike mund 
të dërgojmë dhe pranojmë 
mesazhe nga njerëz tjerë.

Posta arrin menjëherë.

Njerëzit më së shpeshi 
e përdorin për punë. 
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Të dhënat personale

Tëe dhënat tua personale janë 
gjitha informatat tua kryerore.

Disa prej të dhënave personale 
janë:
Emri dhe mbiemri yt;
Adresi ku ti jeton;
Numri yt i identifikimit;
Numri i letrës së njoftimit;
Numri i llogarisë bankare.

Eshtë shumë me rrëndësi që t’i 
mbrosh të dhënat tua personale..

Vetëm ti dhe atyre që ju beson 
duhet t’i dijnë të dhënat e tua.
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Kur përdor internetin
duhet të kujdesesh se 
cilat informata për ty 
do i bësh publike e cilat jo.

Informatat që duhet të fshehish 
janë: 
Emrin dhe mbiemrin;
Postën elektronike;
Numrin tënd të telefonit;
Fjalëkalimin tënd;
Datën e lindjes;
Fotografitë dhe videot tua.
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Profile të rreme

Profil i rremë është 
një person që paraqitet 
rreshëm në internet.

Si të njofish profile të 
rreme? 
Shpesh kanë pak fotografi
 ose nuk janë të tyre; 
Kanë pak shokë ose 
asnjë; 
Nuk ka aspak informata 
për ato në profilin e tyre; 
Informatat që i tregojnë
nuk na duken të vërteta;
Tepër interesohen për jetën
 tonë personale.
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Si të mbrosh veten nga profilet e 
rreme?
Së pari duhet të dish
që njerëz të tillë ekzistojnë; 
Mos shkruaj 
me njerëyit qe nuk i din;
Nëse shkruan me të panjohur 
mos i jep të dhënat 
tua personale; 
Kur dikush që nuk e njeh
 vazhdimisht të shkruan 
dhe të dërgon ftesa për shok
bllokoje.
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Viruset

Viruset janë programe 
që na sulmojnë kompjuterin.

Si të mbrohesh nga viruset?
Duhet të kesh Antivirus;
Mos hap mesazhe
prej personave që nuk i njeh;
Rregullisht azhurno
kompjuterin;
Rruaji të dhënat 
nga kompjuteri;
Kur shkarkon filma apo muzikë
kujdesu të jenë nga faqe të sigurta;
Fjalëkalimi çdoherë 
të jetë i fortë.
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Kultura e sjelljes 
në internet

Edhe pse po flet me diken 
në internet e jo në të gjallë prap 
duhet të sjellesh ndershëm. 

Si nuk duhet të sjellesh
në internet?
Mos ofendo;
Mos përqesh;
Ke kujdes çfarë shkruan;
Mos shkruaj 
me shkronja të mëdha që të 
mos mendojnë se po ju bërtet; 
Mos u bë i mërzitshëm 
kur dikush është i zënë;
Duhet ta respektosh 
privacinë e huaj; 
Duhet ta respektosh
mendimin e huaj. 
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Dhuna në internet

Duhet ta dish se nëse dikush 
provon që të bën dëm 
përmes internetit edhe ajo
konsiderohet si dhunë.

Dhuna në internet është: 
Kur dikush të ofendon;
Kur dikush të kërcënohet;
Kur dikush të provokon;
Kur dikush paraqitet rreshëm;
Kur dikush të flet gjëra të ndyta; 
Kur dikush të dërgon 
fotografi të ndyta.
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Drejtoria për mbrojtjen 
e të dhënave personale

Nëse dikush provon në çfarëdo 
mënyre 
të të bëjë dëm në internet, duhet ta 
paraqesish 
në Drejtorinë për mbrojtje të të 
dhënave personale
ose në polici.

Paraqit nëse dikush:
Bën një profil të rremë prej ty;
Ti vjedh të dhënat personale;  
Publikon ose dërgon fotot tuaja 
pa pajtimin tënd;
Publikon ose dërgon videot tuaja 
pa pajtimin tënd.
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Kontakt me Drejtorinë 
për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale

Adresi:
Bulevardi ,,Goce Dellçev" nr.18, 
1000 Shkup

Kontakt telefonat: 
02 3230 635
02 3230 617
02 3230 790
02 3230 413

Posta elektronike: 
info@privacy.mk
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