Tema për diskutim me edukatorët
dhe mësuesit:








Si mund ta nxisim dialogun me
prindërit rreth përdorimit të
sigurtë të fotove, për të rritur
ndërgjegjësimin për mënyrën se
si i përdorim fotot e fëmijëve
midis nesh?
A mund të hartojmë një program edukativ rreth përdorimit
të kamerave (foto-aparataeve)
dhe fotove për përfitimin e
fëmijëve dhe ndoshta, më
shumë për atë të prindërve?
A është mjaftueshëm i sigurt
fjalëkalimi për faqen tonë
(llogarinë në rrjetin social), duke
marrë parasysh numrin e lartë
të përdoruesve të internetit?
A mund të zëvendësojmë albumet online me disa mënyra të
tjera prezantimi?

UDHËZUES PËR PUBLIKIMIN E FOTOVE
TË FËMIJËVE NË INTERNET
Me shumë mundësi, të gjithë ne kemi bërë
foto të fëmijëve duke konsumuar tortë në një
festë ditëlindjeje, ose lotët e tyre në ditën e
parë të shkollës. Ne bëjmë foto se na duken
argëtuese, sepse jemi krenarë dhe të kënaqur
me pasardhësin tonë. Kështu, fiksojmë momentin që zgjat përgjithmonë dhe duam ta
ndajmë atë me të tjerët.
Por, kohët ndryshojnë dhe kamerat e vjetra
janë zëvendësuar me ato digjitale. Po ashtu
edhe fotot në album janë zëvendësuar nga
ato digjitale, të cilat i ruajmë në dosje në laptop-in apo kompjuterin personal. Ne mund
edhe të bëjmë video me to dhe ta publikojmë
atë në YouTube.

Ky material është përshtatur nga publikimi i Autoritetit norvegjez të
Mbrojtjes së të Dhënave Personale me titull “Good intentions… A guide
to the publication of images of children online”.
Në këtë material janë përdorur edhe punime pjesëmarrëse në konkursin
“Mbro privatësinë tënde gjatë lundrimit në internet” me nxënës të
shkollave 9-vjeçare të vendit.
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Teknologjia e re ofron mundësi dhe
kënaqësi të pathëna. Por kjo do të thotë
se ne si prindër apo si edukatorë në
shkolla e kopshte, duhet të përballemi
me probleme të reja. Duhet të bëjmë më
shumë pyetje për të mbrojtur fëmijët
tanë, të marrim masa paraprake për të
ndaluar që persona të huaj në marrjen
apo zotërimin e këtyre fotove. Duhet të
jemi të vetëdijshëm, se fotot dhe videot e
publikuara sot në internet, mund të
kthehen e të na dëmtojnë në të
ardhmen.

Ne të rriturit nuk e konsiderojmë aspak argëtues momentin kur mund të fotografohemi
duke lotuar, ose kur na është nxirë njëri sy gjatë ndonjë zënke. Ashtu edhe fëmijëve nuk
u pëlqen aspak nëse fotoja e tyre duke qarë, ose me hundët pis, publikohet në faqen e
internetit të kopshtit. Ndonëse, fëmija është shumë i vogël për t’u lënduar sot, duhet të
jemi të sigurt se pas disa vitesh, ai ose ajo, nuk do të dëshirojë që foto të tilla të ndahen
(share)/të publikohen nga shokët apo bashkëmoshatarët. Fotot që publikohen sot në
botën digjitale, do të jenë aty përgjithnjë, pavarësisht se fëmijët rriten. Pra, ne të rriturit
e mbrojmë identitetin tonë, por duhet të jemi shumë të kujdeshshëm dhe të zellshëm në
mbrojtjen e integritetit të fëmijëve tanë.

Udhëzime për edukatorët:










Lërini të tjerët të inspektojnë dhe vlerësojnë fotot përpara publikimit ose përdorimit për qëllime të tjera.
Tregohuni të kujdesshëm në rastet kur fotot tregojnë fëmijët, stafin dhe kopshtin
apo shkollën tuaj.
Merrni në konsideratë mundësinë e pajisjes me leje nga prindërit të fëmijëve të
pajisur me kamera apo foto-aparate.
Komunikoni me prindërit për mënyrën se si fëmijët i përdorin fotot e bëra në
shkollë apo në aktivitete shkollore për qëllime të tjera.
Hartoni një formë standarde pëlqimi, që të mund ta përdorni për rastet kur mendoni se është e nevojshme.
Ndërroni rregullisht fjalëkalimin e faqes tuaj në internet.
Nxisni prindërit që të tregojnë nëse është publikuar diçka (foto) që atyre nuk u
pëlqen.
Stafet edukative të çerdheve, kopshteve dhe shkollave duhet të jenë të vetëdijshëm
se fotot e marra nën drejtimin e tyre, janë përgjegjësi e tyre.

Udhëzime për prindërit:








Nëse dëshironi të publikoni fotografi të fëmijëve tuaj, përzgjidhni ato ku ata shfaqen
nga sa më larg të jetë e mundur. Bëni foto në grup nga distanca të mëdha.
Mos vendosni kurrë emra apo të dhëna të tjera identifikuese nëpër foto, pasi njerëzit
që ju doni që t’i shohin i dinë detajet.
Bëni foto të fëmijëve kur kryejnë aktivitete të ndryshme fizike. Të tilla foto janë më
pak tërheqëse për abuzuesit.
Evitoni bërjen e fotove të fëmijëve të zhveshur apo pjesërisht të veshur.
Evitoni bërjen e fotove me karakter sensual, apo që e sygjerojnë diçka të tillë.
Nëse publikoni foto në ndonjë faqe, sigurohuni që albumi të ketë fjalëkalim.
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A jeni të informuar mjaftueshëm për të përdorur teknologjinë e re në mënyrë që të
shmangni abuzimet?
A keni menduar se të tjerët mund të abuzojnë me fotot e fëmijëve tuaj?
A mendoni se mund t’i zëvendësoni fotot e fëmijëve me foto të tjera, që tregojnë
aktivitetin por jo fytyrat?
A mund të rigjykoni nëse duhet t’i mbani të publikuara foto të caktuara të fëmijëve
tuaj? Madje, të merrni në konsideratë edhe faktin që do ishte më mirë t’i fshinit?

