1(Një) Ekspert i jashtëm
Ekspert për hartimin e strategjisë së sigurisë kibernetike
Përgjegjësitë :
-

Drafton kapitullin e strategjisë së sigurisë kibernetike që adreson çështjet që lidhen me
sigurinë e fëmijëve në internet.
Realizon takime periodike me ekspertët e AKCESK për përmirësimin e materialit të
përgatitur.
Finalizon kapitullin përkatës në strategjinë e sigurisë kibernetike

Produktet dhe materialet
Eksperti do të paraqesë në gjuhën shqipe pranë UNICEF dhe AKCESK, kapitullin e strategjisë
së sigurisë kibernetike që adreson çështjet e sigurisë së fëmijëve në internet.
Kualifikimet dhe aftësitë:





Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare, diplomë e nivelit të dytë në fushat: Shkenca
informatike/Siguri kibernetike ose të ngjashme me to.
Të ketë njohuri teknike në siguri kibernetike, mbrojtjen e fëmijëve në internet dhe
eksperiencë 10 vjeçare të fushës.
Të njohë kuadrin ligjor dhe rregullator të fushës.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
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Ekspert për kostimin e strategjisë së sigurisë kibernetike
Përgjegjësitë :
-

Koston aktivitetet në zbatim të planit të veprimit të strategjisë për sigurinë kibernetike

Produktet dhe materialet
Eksperti do të paraqesë pranë UNICEF dhe AKCESK, kostimin e strategjisë së sigurisë
kibernetike në zbatim të planit të veprimit dhe aktiviteteve.
Kualifikimet dhe aftësitë:




Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare, diplomë e nivelit të dytë në fushat: Shkenca
ekonomike ose të ngjashme me to.
Të ketë njohuri për kostimin dhe eksperiencë 5 vjeçare të fushës.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
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Ekspert për hartimin e udhëzimit të unifikimit të politikave të sektorit industrial për
mbrojtjen e fëmijëve në internet
Udhëzimi do të përmbajë udhëzime me masa konkrete dhe politika/procedura që duhen
zbatuar nga operatorët e ofrimit të shërbimit të internetit (ISP) për mbrojtjen e fëmijëve
në internet.
Përgjegjësitë :
-

Drafton udhëzimin për unifikimin e politikave të ISP-ve për mbrojtjen e fëmijëve në
internet.
Studion dhe përshtat praktikat më të mira të organizmave ndërkombëtarë ENISA, ITU,
me qëllim hartimin e udhëzimit.
Finalizon udhëzimin.

Produktet dhe materialet
Eksperti do të paraqesë në gjuhën shqipe/angleze pranë UNICEF dhe AKCESK, udhëzimin e
unifikimit të politikave të sektorit industrial për mbrojtjen e fëmijëve në internet.
Kualifikimet dhe aftësitë:






Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare, diplomë e nivelit të dytë në fushat: Shkenca
informatike/Siguri kibernetike ose të ngjashme me to.
Të ketë njohuri teknike për përgjegjësitë sociale të korporatave, politikave të sektorit
privat e në veçanti sektorit industrial dhe eksperiencë 10 vjeçare të fushës.
Të ketë njohuri teknike në siguri kibernetike, mbrojtjen e fëmijëve në internet.
Të njohë kuadrin ligjor dhe rregullator të fushës.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
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Ekspert për hartimin e përmbajtjes së aplikacionit për rritjen e ndërgjegjësimit dhe
edukimin e fëmijëve për sigurinë në internet
Përgjegjësitë :
-

Harton përmbajtjen e aplikacionit.
Teston përmbajtjen e tij me fëmijët.
Realizon takime me fëmijët për asimilimin e përdorimit të aplikacionit

Produktet dhe materialet
Eksperti do të dorëzojë përmbajtjen e aplikacionit pranë UNICEF dhe AKCESK.
Kualifikimet dhe aftësitë:





Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare, diplomë e nivelit të dytë në fushat: Shkenca
sociale, psikologji ose të ngjashme me to.
Të ketë eksperienca në ngritjen e kapaciteteve dhe punën me fëmijët.
Të marrë në konsideratë opinionet e fëmijëve për realizimin e përmbajtjes së
aplikacionit.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
1(Një) Ekspert i jashtëm

Ekspert për zhvillimin e aplikacionit për rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin e
fëmijëve për sigurinë në internet
Përgjegjësitë :
-

Dizenjon aplikacionin.
Teston aplikacionin me fëmijët.
Realizon takime me fëmijët për përdorimin e aplikacionit

Produktet dhe materialet
Eksperti do të dorëzojë aplikacionin pranë UNICEF dhe AKCESK.
Kualifikimet dhe aftësitë:




Të ketë mbaruar studimet pasuniversitare, diplomë e nivelit të dytë në fushat: shkenca
informatike, siguri kibernetike ose të ngjashme me to.
Të ketë eksperienca në dizenjimin dhe zhvillimin e aplikacioneve.
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
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