
K@rtë informatike e RPN
Në klasën tonë, ne kemi mundësi të përdorim  mjetet informatike. Kompjuteri dhe interneti janë në 
dispozicion për të realizuar aktivitete pedagogjike. Së bashku, ne kemi folur për avantazhet dhe rreziqet e 
këtij mjeti informimi të mrekullueshëm ; po ashtu, jemi njohur edhe me rregullat që përcaktojnë përdorimin 
e tij.

 1. Në shkollë, unë mund të përdor hyrjen në internet 
vetëm me autorizimin e mësuesit –(es) tim(e). Ai ose 
ajo mund të verifikojë sitet e vizituara. 

 2. Në shkollën tonë, hyrja në internet i është rezervuar 
projekteve dhe punëve shkollore. Unë s’mund të 
ngarkoj logjisielë, lodra apo muzikë.

 3. Gjithçka që unë mund të gjej në internet nuk mund të 
jetë e vertetë, e kohës apo e besueshme. 

 4. Kur unë zbuloj në internet gjera që kanë një përmbajtje 
tronditëse, unë duhet të flas për to me një të rritur tek 
i cili kam besim.  

 5. Unë nuk duhet të hap mesazhet ku janë bashkangjitur 
dokumente nga një dërgues i panjohur. Unë mbaj 
përgjegjësi për mesazhet që dërgoj.

 6. Unë nuk u jap informacione personale (emër, numër 
telefoni, adresë mesazhi, fotografi) personave që takoj 
në internet. Unë mund të plotësoj formularë në linjë 
vetëm atëhere kur tregoj një maturi të madhe. 

 7. Një numër i madh elementesh që ndodhen në internet 
janë të mbrojtur nga e drejta e autorit ; unë s’mund t’i 
përvehtësoj ato lirisht. 

 8. Gjatë kohës që unë publikoj informacione në internet, 
për të cilat unë s’jam autor, duhet të citoj burimet  e 
imazheve dhe teksteve që përdor. 

 9. Në sajë të internetit, unë mund të hyj në kontakt me 
një turmë të madhe njerëzish. Duhet të kem parasysh 
që të mos plagos dikë me qëllim.

 10. Unë s’mund të publikoj fyerje, tema raciste apo 
poshtëruese dhe as imazhe dashakeqe nëpër site, 
rrethe sociale, forume, libra të artë apo komente 
blogjesh. E njëjta rregullore aplikohet po ashtu me 
telefonat portabël. Shpërndarja dhe stokimi i disa lloj 
të dhënave janë po ashtu të ndaluara.

 11. Unë i ruaj fjalëkalimet apo kodet për vehte ; ato janë 
si çelësat e shtëpisë time. Megjithatë, mësuesit-et e 
kolegjit kanë mundësi të hyjnë në to dhe të njihen me 
dokumentat e depozituara.

 12. Publikimi i fotografive të personave në Internet 
s’mund të bëhet pa pëlqimin e tyre ; fotografitë në sitin 
internet shkollor mund të figurojnë vetëm me emrat e 
nxënësve.

 13. Unë s’kam të drejtë të publikoj të dhëna në sitin e 
klasës time ose të shkollës time pa autorizimin e 
mësuesve. Unë nuk i modifikoj faqet e realizuara nga 
shokët e mij pa dëshirën e tyre. .
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Të dashur prindër, 

Aftësia për të përdorur mediat, imazhet, teknologjitë e informacionit dhe 

komunikimit (MITIC) në mënyrë dobishme është një aftësi e rëndësishme që çdo 

student duhet të jetë në gjendje ta fitojë. 

Në këtë këndvështrim, fëmija juaj përdor mjete informatike në klasë nën 

drejtimin e mësuesve të tij për veprimtari të ndryshme dhe të larmishme. 

Reflektimi për rreziqet që vijnë së  bashku me përdorimin e mjeteve numerike 

është pjesë e trajnimit të studentëve. Në mënyrë që të konkretizohet përdorimi 

i teknologjisë numerike në klasë, shkolla disponon një rregullore informatike që 

përcakton rregullat dhe detyrat e nxënësve. Atë do ta gjeni në kalendarin 

shkollor të fëmijës suaj. 

Çdo nxënës do të njihet me këtë rregullore në praninë e një mësuesi/e në klasë, 

duke e kuptuar përmbajtjen dhe duke u angazhuar që ta respektojë atë. Si 

përfaqësues ligjorë të fëmijëve tuaj, ne ju kërkojmë që ta miratoni këtë 

angazhim. Ju mund të shfrytëzoni mundësinë për ta lexuar rregulloren me 

fëmijën tuaj e për ta diskutuar përdorimin e MITIC në kuadrin e familjes. 


