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Hyrja dhe Falënderimet 

 

Pse duhet një kuadër ndërkombëtar për trajnimin e mbrojtjes së të dhënave? 

Në epokën digjitale, edukimi i përgjegjshëm, etik dhe i civilizuar në përdorimin e teknologjive 

të reja është një prioritet për veprim, veçanërisht për të nxënësit në shkolla.  

Një komponent kryesor i edukimit digjital është adresimi i mbrojtjes së të dhënave personale 

dhe privatësisë. Mësuesit kanë një rol kyç në këtë edukim digjital të qytetarëve.   

Përvetësimi i njohurive kritike dhe kuptueshmëria e të drejtave digjitale dhe përgjegjësive, 

zhvillimi i aftësive të të menduarit kritik tek të rinjtë drejt përdorimit të të dhënave 

personale, rritja e ndërgjegjësimit për riskun dhe mësimdhënia e praktikave për të 

mundësuar që njerëzit të lundrojnë në mjedisin digjital me besueshmëri, kthjelltësi dhe 

respekt për të drejtat e çdokujt – këto janë objektivat që duhen arritur.   

Në mënyrë që të ndihmohen mësuesit, autoritetet e mbrojtjes së të dhënave – me 

ekspertizën e tyre në këtë fushë – menduan se ishte e nevojshme për të projektuar një 

trajnim kuadër për nxënësit, dedikuar specifikisht mbrojtjes së të dhënave, për përdorim në 

programet zyrtare shkollore dhe në kurset e edukimit për mësuesit, pavarësisht nga disiplina 

e veçantë e mësuar.  

Megjithëse mund të pësojë ndryshime duke adresuar qëllime edukuese specifike, qasje të 

ligjeve të mbrojtjes së të dhënave të rëndësishme për secilin shtet, kuadri është projektuar 

që të ketë një dimension ndërkombëtar.  

Pse? Sepse ky është një problem madhor që prek të gjithë shtetet pa dallim; sepse synon të 

krijojë një bazë të përbashkët konkrete dhe operacionale të aftësimit për mbrojtjen e të 

dhënave personale që mund të përdoret nga të gjithë; dhe sepse qëllimi i saj është të 

trajtojë botën e edukimit si një të tërë.  

Ja pse ky kuadër, projektuar me iniciativën e Grupit Ndërkombëtar të punës për Edukimin 

Digjital që koordinohet nga Autoriteti Francez i Mbrojtjes së të Dhënave Personale (CNIL), u 

miratua nga të gjithë autoritetet e mbrojtjes së të dhënave në Konferencën e 38-të 

Ndërkombëtare të Komisionerëve të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Privatësisë në tetor 20161.  

 

Mbi Kuadrin 

Qëllimi i këtij seti parimesh mësimi është për t’iu dhënë nxënësve njohuritë, kompetencat 

dhe aftësitë në bazën e përbashkët të kompetencave konkrete dhe operacionale të kuadrit 

të aftësimit të mbrojtjes së të dhënave.  

 

Ky kuadër i prezantuar këtu ka nëntë parime themelore; njohja dhe kuptueshmëria e këtyre 

është një prioritet.   

 

                                                                 
1
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Një bllok me kompetenca të përgjithshme është identifikuar për çdo parim. Ato janë 

vendosur dhe lidhur në mënyrë që të arrijnë një balancë tematike progresive. Megjithatë, 

mësuesit do jenë të aftë për ti përdorur ato, edhe duke ndjekur progresionin e  sugjeruar në 

dokument apo në një mënyrë të veçantë si pjesë e udhëzimit të tyre.  

 

Secili nga parimet u analizua në kuadër të njohurive dhe aftësive, me përthithjen e njohurisë 

apo aftësisë që ndikon në aftësinë e studentit për të thënë “unë e di” dhe/ose “unë 

mundem”. Këto përshkrues, si edhe çfarë mbulojnë termat “njohuri” dhe “aftësi”, janë 

përcaktuar në terminologjinë e propozuar bashkangjitur në këtë dokument.   

 

Marrëveshja e arritur në një bazë të përbashkët të aftësive dhe njohurive konkrete është 

hapi i parë në përhapjen dhe promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe 

privatësisë në programet edukative. 

 

 

Hapat masa të tjera veprimi janë të rëndësishëm për të arritur me sukses përpjekjet për 

edukimin digjital, të cilat janë:  

- Mënyra se si mësuesit zbatojnë këto parime mësimi në ambientet e klasave; 

- Identifikimi, bazuar në grup-moshën e konsideruar, e shkallës së thellësisë së 

nevojshme për çdo element njohurie dhe aftësie; dhe 

- Disponueshmeria e burimeve edukuese dhe trajnuese për mësuesit dhe studentët e 

tyre.  

 

 

Informacion shtesë tek digitaleducation@icdppc.org  

 

 

Falënderimet për kontribuesit: 

Ky kuadër është projektuar nga autoriteti Francez i mbrojtjes së të dhënave (CNIL), me 

ndihmën e paçmueshme të autoriteteve të mbrojtjes së të dhënave, pjesë e Grupit 

Ndërkombëtar për Edukimin Digjital. Gjithashtu, janë marrë këshilla të rëndësishme të 

specialistëve të arsimit dhe ekspertëve me Shërbimet Edukative të Këshillit të Evropës.     

 

Përmbledhje 

 

HYRJA DHE FALËNDERIMET 

mailto:digitaleducation@icdppc.org
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[1/9] të dhënat personale  
 

 

Qëllimi: kuptueshmëria e konceptit të të dhënave është thelbësore. Nocionet e pseudonimit dhe 
fshehja e identitetit të dikujt dhe metadata janë gjithashtu të shpjeguara. Studenti mëson gjithashtu se 
disa të dhëna personale mund të konsiderohen veçanërisht sensitive, për shkak të natyrës intime të 
jetës private dhe/ose të dhënat mund të jenë burim i diskriminimit të mundshëm ose ato mund t’i 
referohen të miturve. Si përfundim njohja me termat e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit 
ndihmon në kuptimin e konceptit të të dhënave personale.    

 

Rezultatet e NJOHURIVE  

 Unë kuptoj se çfarë përfshihet në konceptin e të dhënave personale, përcaktuar si 

çdo e dhënë – e bërë ose jo publike - për një individ të identifikueshëm; 

 Unë e di dhe e kuptoj konceptin e pseudonimit dhe fshehjen e identitetit të dikujt; 

 Unë e di se, varur nga mënyra se si përpunohen, të dhënat mund të lejojnë 

identifikimin e individëve; 

 Unë e di se disa të dhëna teknike mund të bëjnë të mundur identifikimin e 

individëve; që dokumentet e skanuara dhe fotot kanë të  ngulitur metadata që 

përshkruajnë përmbajtjet e tyre dhe se aktiviteti online mund të lërë gjurmë 

(cookies, historiku i kërkimit, etj) të cilat mund të përmbajnë të dhëna personale; 

 Unë e di se ka të dhëna të cilat mund të konsiderohen si vecanërisht sensitive, 

sipas shteteve, dhe në të cilat, për shembull përmbajnë informacion lidhur me 

minorenët, origjinat e njerëzve, besimet apo bindjet politike dhe fetare, profili 

biometrik dhe gjenetik, shëndeti dhe/ose jeta seksuale.  

 

Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë mund të jap shembuj të të dhënave personale që mund të identifikojnë 

individë në mënyra direkt (gjendja civile, foto e një studenti në klasë, etj) dhe të 

dhënat teknike që mund të monitorojnë aktivitetet e një personi dhe ti identifikojë 

ato (cookies, të dhënat e gjeolokalizimit, etj.); 

 Unë mund të jap shembuj të të dhënave sensitive (p.sh. të dhënat shëndetësore, 

profile gjenetike, jeta seksuale…). 
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[2/9] Privatësia, liritë civile dhe mbrojtja e të dhënave 

personale 
 

Qëllimi: E drejta e mbrojtjes së të dhënave personale gjendet në të drejtat e njeriut, liritë civile, vlerat 

demokratike dhe qytetaria. Është gjithashtu një garanci e rëndësishme e respektimit të privatësisë. 

 

Rezultatet e NJOHURIVE  

 Unë e di se çfarë  janë të drejtat e njeriut dhe liritë civile dhe mund ti citoj ato; 

 Unë e di se këto parime dhe vlera demokratike ushtrohen po aq në botën 

reale si në atë virtuale; 

 Unë e kuptoj konceptin e privatësisë, të drejtën e privatësisë dhe nevojën për 

ti mbrojtur dhe njohur ato;  

 Unë e kuptoj se si veprimet e mia mund të cënojnë privatësinë e të tjerëve; 

 Unë e kuptoj se si mbrojtja e privatësisë nuk është vetëm për jetën private të 

çdokujt, por mund të zbatohet gjithashtu në hapësirën publike, veçanërisht 

në internet; 

 

Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë mund të jap shembuj të situatave që i përkasin jetës private (p.sh. 

konsultimet mjekësore, ndarja prindërore); 

 Unë vlerësoj se çfarë informacioni mund të përhap ose jo për veten time dhe 

të tjerët (p.sh. adresën e banimit, sëmundja e një të afërmi, etj.); 

 Unë mund të jap shembuj të situatave në të cilat përdorimi i medias digjitale 

ka zgjeruar të shprehurit e lirive civile dhe/ose, në të kundërt, cunguar ato.  

 

 



 

7 
 

 

[3/9] Kuptueshmëria e mjedisit digjital – aspektet teknike 
 

 

Qëllimi: Për të mbrojtur privatësinë e tij/saj, studenti duhet të kuptojë mjedisin digjital dhe duhet të jetë 

i aftë të lundrojë në mënyrë të pavarur. Që të bëhet kjo, është e nevojshme të kuptohen sistemet 

hardëare dhe infrastruktura teknike e sistemeve të informacionit që mbështesin shpërndarjen.  

 

Rezultatet e NJOHURIVE  

 Unë e di ndryshimin midis aplikacioneve hardware dhe software; unë e kuptoj se si 

komponentët hardware dhe software përbëjnë sistemet kompjuterike;  

 Unë e di se çfarë janë interneti dhe shërbimet e tij (rrjetet sociale, aplikacionet 

telefonike, cloud, etj.); 

 Unë e kuptoj se si është strukturuar hapësira digjitale (rrjetet fizike, browser, 

adresat IP dhe  URLs, motorët e kërkimit, etj.); 

 Unë jam i vetëdijshëm për konceptin e arkitekturës së informacionit, dhe 

mbledhjes, strukturës dhe përpunimit të informacionit;  

 Unë e di riskun kryesor të IT; unë e di çfarë përfshin siguria digjitale dhe kuptoj 

nevojën për të siguruar sigurinë logjike dhe fizike të një mjedisi digjital.  

 

Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë i vlerësoj praktikat e mia dhe zhvilloj zgjidhjen e problemit dhe reflekset e 

mësimit – konkretisht rreth sigurisë – duke identifikuar burimet (komunitetet dhe forumet 

e përdoruesve, tutorialet, etj.); 

 Unë mund të identifikoj funksionet e gabuara dhe të zgjidh probleme të thjeshta 

duke ndjekur procedurat e vendosura; nëse është e nevojshme, unë e di se si të kërkoj 

zgjidhje online, veçanërisht kur bëhet fjalë për sigurinë e mjedisit tim digjital.  
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[4/9] Kuptueshmëria e mjedisit digjital – aspektet 

ekonomike  
 

 

Qëllimi: Të kuptuarit e mjedisit digjital dhe lundrimi i tij në mënyrë të pavarur kërkon kuptueshmërinë e 

tij si një ekosistem dhe të kuptuarit e logjikës së tij; kjo përfshin njohurinë dhe kompetencat: ekonominë 

dhe vlera e të dhënave personale, shërbimet dhe lojtarët kryesorë dhe modelet ekonomike.   

 

Rezultatet e NJOHURIVE 

 Unë e di se kush janë aktorët kryesorë në ekonominë digjitale (p.sh. ISPs, ofruesit e 

shërbimeve, zhvilluesit , etj.);  

 Unë i kuptoj sistemet e përdorura për produktet e tregut dhe që ofrojnë shërbimet e 

falas (kartat e besnikërisë, reklamat nëpërmjet cookies, ngritjen e llogarive të përdoruesve, 

nënshkrimi në buletin, etj.), për qëllimin e vendosjes së profileve të personalizuara të 

përdoruesve;   

 Unë e kuptoj se shumica e ofertave të tilla të shërbimeve detyron mbledhjen dhe 

përdorimin e të dhënave personale si edhe arkivimin e këtij informacioni në një bazë të 

dhënash;   

 Unë e di se çfarë të dhënash janë mbledhur dhe arkivuar kur përdor internetin, një rrjet 

social apo një shërbim.  

 

Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë mund të jap shembuj të llojeve të të dhënave teknike që me shumë mundësi 

mblidhen kur unë jam online (p.sh. lloji i browser, lista e kontakteve, të dhënat e 

vendndodhjes, mesazhet private, etj.).   

 Në çdo faqe interneti, unë mund të gjej kushtet dhe kriteret e përdorimit të të 

dhënave personale (kushtet dhe kriteret e përdorimit, informacioni ligjor, politikat e 

privatësisë, etj.).  

 Unë mund të jap shembuj të shërbimeve digjitale modeli ekonomik i të cilave përfshin – 

ose jo – mbledhjen e të dhënave personale.  
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[5/9] Kuptueshmëria e rregulloreve dhe legjislacionit të të 

dhënave personale  
 
 
 

Qëllimi: Njohuria mbi sistemet embrojtjes së të dhënave dhe institucioneve mbulohet nw kwtw 
aftwsim: parimet ligjore, tekstet e zbatueshme ligjore, autoritetet e mbrojtjes së të dhënave (DPA). 
Studenti kupton se në disa shtete, të dhënat personale mbrohen nga ligje dhe rregullore, që do të 
thotë se individët apo organizatat nuk janë të lira për të përdorur atë.    

 
 
Rezultatet e NJOHURIVE 

 Unë e di se të dhënat personale nuk mund të përdoren për çfarëdo qëllim dhe se 
ekzistojnë rregulla për këtë; 

 Unë i di dhe kuptoj rregullat kyçe të mbrojtjes së të dhënave: 
 Të dhënat personale përpunohen ose përdoren për qëllime specifike dhe 

duhet të kenë lidhje apo të jenë në përputhje me aktivitetin në fjalë (p.sh. 
qëllimi, proporcionaliteti);  

 Disa të dhëna sensitive të veçanta mund të jenë, në shtete të caktuara, të 
rregulluara në një mënyrë specifike (p.sh. të dhënat e minorenëve, origjina 
racore e njerëzve); 

 Të dhënat personale nuk duhet të mbahen më gjatë se është e nevojshme 
dhe duhet të arkivohen ose fshihen (periudha e mbajtjes) sipas ligjeve për 
mbrojtjen e të dhënave personale; 

 Njerëzit kanë të drejta lidhur me të dhënat e tyre personale (p.sh. qasje, 
korrigjim, refuzim, pëlqim); 

 Të dhënat personale mblidhen dhe përpunohen ose përdoren nën kushtet 
që sigurojnë privatësinë; 

 Unë e di se organizatat private dhe publike që mbledhin dhe përpunojnë apo 
përdorin të dhëna personale duhet të kenë përputhshmëri me këto rregulla dhe se 
shkeljet mund të sjellin vendosjen e sanksioneve, sipas shteteve; 

 Unë e di për ekzistencën, rolin dhe kompetencat e Autoriteteve të Mbrojtjes së të 
Dhënave;  

 Unë e di se njerëzit për të cilët mblidhen të dhëna personale, duhet të informohen 
mbi të drejtat e tyre dhe se çfarë përdorimit do t’i bëhet dhe kujt do t’i 
shpërndahen të dhënat e tyre.  

 
Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë mund të jap shembuj të praktikave digjitale që mendoj se kanë përputhshmëri 
me dhe/ose shkelin rregulloret e mbrojtjes së të dhënave;  

 Unë mund ta quaj Autoritetin e Mbrojtjes së të Dhënave në vendin tim (të zonës 
time) ose të jap një shembull të një Autoriteti të Mbrojtjes së të Dhënave dhe mund 
të citoj shembuj të veprimeve apo vendimeve të marra nga autoriteti;  

 Nëse një Autoritet i Mbrojtjes së të dhënave ekziston në vendin tim, mund ta 
kontaktoj për këshillë dhe informacion.   
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[6/9] Kuptueshmëria e rregullave të të dhënave personale: 

kontrolli i përdorimit të informacionit personal 
 

Qëllimi: Studenti mësohet se përdorimi i kontrolluar i të dhënave të tij/saj personale është e 

nevojshme dhe e ligjshme, bazuar në kontekstin në të cilin përdoret në jetën e përditshme (si student, 

anëtar ekipi, anëtar familjeje, etj.). Mënyra që studenti identifikon veten e tij/saj dhe/ose e ben ate të 

njohur për të tjerët në botën digjitale mund të varet nga situata dhe ti çojë ato në zbulimin e më shumë 

ose pak informacioni rreth vetes së tyre. Kjo është si të mësosh të manaxhosh “identitetin digjital”. 

Studentët janë njohur gjithashtu me faktin që ato kanë të drejta dhe detyra, veçanërisht drejt të tjerëve.  

 

Rezultatet e NJOHURIVE 
 

 Unë e kuptoj nevojën dhe qëllimin e dhënies apo jo të informacionit personal, në 

varësi të kontekstit dhe qëllimi i përdorimit të tij;   

 Me këtë qëllim, unë di të krijoj dhe përdor pseudonime dhe më shumë se një 

adresë e-maili, llogari dhe/ose profil varur nga mënyra se si synoj ti përdor ato.   

 Unë e di se është e nevojshme të monitorojë rregullisht se çfarë thuhet online për 

mua (reputacioni im);  

 Unë e di se publikimi kërkon marrjen e përgjegjësisë për pjesën time dhe atë të 

prindërve të mi/ kujdestarët ligjorë.  

 

Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë jam i kujdesshëm të shpërndajë vetëm të dhënat personale që janë absolutisht 

të nevojshme për tu regjistruar për një shërbim;  

 Unë mund ta shpreh veten time online duke marrë parasysh natyrën e hapësirës ku 

po publikoj (hapësirë private, publike, lidhur me shkollën, familjen, miqtë, etj.);   

 Unë jam vigjilent për ato që publikoj online, edhe nën një pseudonim; 

 Unë mund të marrë pjesë në një debat online me respekt për të tjerët: unë nuk 

shpërndaj informacion dhe foto të palëve të treta pa informimin e tyre dhe se mund të 

dëmtojnë privatësinë dhe reputacionin e tyre;  

 Unë përdor mjete për të monitoruar rregullisht përmbajtjen dhe informacionin për 

mua që shikohet nga të tjerët në rrjetet sociale.  
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[7/9] Menaxhimi i të dhënave të mia: të mësuarit për 

ushtrimin e të drejtave të mia 
 

Qëllimi: këtu ne mësojmë për rrethin e veprimeve të mundshme për mua si një fëmijë/adoleshent kur 

vjen puna tek pëlqimi apo refuzimi i mbledhjes së të dhënave të mia personale, njoftimit, raportimit 

dhe mbrojtjes së vetvetes – nëpërmjet ndërhyrjes nga një i rritur, kur është e përshtatshme (*) – për tu 

përballur me situatat të provuara dhe/ose të identifikuara për prishjen e privatësisë dhe/ose integritetin 

e personave, ose që përbëjnë shkelje të ligjit.   

(*) duke prezantuar konceptin e ndërhyrjes nga një i rritur përgjegjës dhe/ose kujdestar ligjor, autorët marrin në 

konsideratë specifikat e legjislacionit kombëtar, shërbimet e ofruara, grup-moshat, nivelin autonom të fëmijëve 

dhe praktikat e identifikuara.  

 

Rezultatet e NJOHURIVE 

 Unë e di se, për të përdorur shërbime të caktuara online, kërkohet pëlqimi im apo i 

prindërve/kujdestarëve të mi  

 Unë e di se kam të drejta lidhur me të dhënat personale (p.sh. qasje, korrigjim, 

refuzim, pëlqim, delistim, fshirje) dhe se mund ti ushtroj këto të drejta në emrin tim duke 

kontaktuar shërbimin në fjalë sipas procedurave të brendshme dhe në rast refuzimi apo 

ndonjë problemi, duke kontaktuar Autoritetin e Mbrojtjes së të Dhënave nëse ekziston, një 

gjykatës, sipas shteteve dhe/ose autoritetet relevante kombëtare/nën-kombëtare, apo 

grupet e mbrojtjes.   

 

Rezultatet e aftësive  

 Unë mund të përditësoj ose kërkoj përditësime për të dhënat lidhur me mua që 

duket të jenë vjetërsuara, të pasakta ose të paplota, nëse është e nevojshme.  

 Unë mund të kërkoj fshirjen e të dhënave të mia personale online; 

 Unë jam i aftë të kontrolloj me shërbimin në fjalë nëse janë mbledhur dhe arkivuar, 

ose jo, të dhëna personale në një bazë të dhënash. Nëse është e nevojshme, unë mund ta 

marr këtë informacion nga shërbimi në fjalë dhe të ushtrojë- ose të kem ushtruar në emrin 

tim – të drejtat e tjera në lidhje me shërbimin në fjalë;     

 Unë jam i aftë të dal nga nënshkrimi nga një shërbim dhe ose të fshijë një llogari që 

kam krijuar.   
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[8/9] Menaxhimi i të dhënave të mia: të mësuarit për të 

mbrojtur veten online 
 

 

Qëllimi: ky parim mbulon zgjidhjet e përdorura për të siguruar mbrojtjen teknike dhe sigurinë e të 

dhënave personale. Këto zgjidhje janë subjekt i proceseve të të mësuarit provuar brenda kuadrit 

kolektiv të shkollës dhe mjediset e saj. Studentët duhet të dinë se si të përdorin pajisjet teknike për të 

identifikuar dhe vërtetojnë vetveten online, të autorizojnë ose jo mbledhjen e të dhënave personale, 

dhe të krijojë një llogari dhe/ose profil në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënave.    

 

Rezultatet e NJOHURIVE  

 Unë e di se ka mënyra për ta mbrojtur veten online: në veçanti, unë njihem me 

mënyra të ndryshme për të identifikuar dhe vërtetuar veten time. Jam i vetëdijshëm për 

zgjidhjet e enkriptimit të të dhënave;    

 Unë i kuptoj kushtet dhe kriteret e përdorimit në lidhje me shërbimet online (lejo 

ose refuzo vendndodhjen, lejo ose refuzo aksesin e aplikacioneve tek kontaktet e mia, fotot, 

etj.); 

 Unë e di se mund të menaxhoj konfigurimet e aplikacioneve online dhe shërbimeve 

që përdor.  

 

Rezultatet e AFTËSIVE 

 Unë përdor procedura të disponueshme për të mbrojtur të dhënat e mia personale: 

për llogaritë e mia dhe profilet mund të krijoj fjalëkalime të sigurta, apo parafrazime dhe i 

ndryshoj ato rregullisht; unë mund të ekzaminoj dokumente dhe foto që shpërndaj në 

internet dhe nëse është e nevojshme, mund të përdor mjete për të fshirë metadata; dhe 

zgjidhjet e enkriptimit të të dhënave;    

 Mund të menaxhoj sigurinë dhe konfigurimet e privatësisë të llogarive, profileve 

dhe pajisjeve që përdor; i kontrolloj shpesh këto konfigurime dhe i ndryshoj ato.   
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[9/9] Bota digjitale: Të bëhesh një qytetar digjital  
 

Qëllimi: Studentët do të zhvillojnë një qasje kritike dhe etike për të naviguar mjedisin digjital me 

konfidencë dhe qartësi dhe të veprojnë me përputhshmëri. Duke i ushtruar këto të drejta, përdorimi i 

shërbimeve digjitale ndërsa respektohet mbrojtja e të dhënave personale, identifikimi  ofruesve të 

shërbimit që mund të cenojë privatësinë ose liritë, raportimin, mobilizimin; të gjitha veprimet që 

përcaktojnë një qytetar digjital, përgjegjës për të dhënat e tyre dhe respektimin për të dhënat e të 

tjerëve.    

 

Rezultatet e njohurisë  

 Mund të krahasoj informacionin dhe vlerësoj nëse është apo jo i besueshëm;  

 Mund të analizojë dhe të vlerësoj në mënyrë kritike një situatë lidhur me 

përdorimin e medias digjitale (p.sh. përhapja e informacionit të rremë dhe/ose 

thashethemet);  

 Mund të identifikoj përmbajtje dhe sjellje ilegale apo të papërshtatshme; 

 Mund të njoh situate që përfshijnë dëmtimin e reputacionit apo ngacmime 

kibernetike.  

 

Rezultatet e aftësive  

 Në situatat e përshkruara më lart, unë mundem në mënyrë të drejtpërdrejtë apo 

nëpërmjet një të rrituri, të njoftoj autoritetet dhe/ose shoqëritë e mbrojtjes;  

 Jam i aftë të nxis rezultate pozitive (i aftë të adresoj ankesa të cilat mund të 

influencojnë lojtarët e mëdhenj të internetit, ndërmjetësim për të siguruar që të ndalet 

sjellja e papërshtatshme, zhvillimi i kodeve të sjelljes, etj.); 

 Jam i aftë të gjykoj nëse është e përshtatshme të publikosh informacion të tillë në 

një kontekst të caktuar; mund të analizoj dhe parashikoj pasojat potenciale të shpërndarjes 

në internet.   

 


