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“Nuk po e kuptoj çfarë do të thuash me fjalën ‘lavdi’,” u hodh Liza.
Hampti Dampti vuri buzën në gaz si me përbuzje. “Naturisht që nuk ke nga 
ta marrësh vesh – pa ta shpjeguar unë më parë.  Desha të them që ‘sapo të 
dhashë një argument shumë të fortë dhe bindës!’”
“Por ‘lavdi’ nuk do të thotë të japësh ‘një argument shumë të fortë dhe 
bindës’,” ia ktheu Liza.
“Kur e përdor unë një fjalë,” ia ktheu Hampti Dampti me një ton shumë 
përçmues, “i jap kuptimin që dua unë – as më shumë e as më pak se kaq.”
“Puna është që nuk jam e sigurtë nëse ka mundësi që fjalët të marrin kaq 
shumë kuptime të ndryshme njëherazi,” tha Liza.
“Puna është,” u hodh Hampti Dampti, “se kush është zot këtu – kjo është e 
gjitha.” 1

1 Lewis Carroll (1971, ribotim), Through the Looking Glass (Liza përmes pasqyrës).  Londër: Penguin Books, f. 81.



1

 

4

M
an

u
al

 p
ër

 t
ra

jn
er

ët
: E

d
u

ki
m

i p
ër

 m
ed

ia
n

 d
h

e 
in

fo
rm

ac
io

n
in

hyrje

Kush e intepreton në mënyrë të saktë kuptimin e 
fjalëve? Liza, Hampti Dampti, apo lexuesi? Kush 
e zotëron në këtë rast kuptimin e fjalëve? Si do 
t‘i fliste Hampti Dampti Lizës sikur ajo të ishte 
djalë? Personazhet e Botës së Çudirave mos e 
konsiderojnë gjë Lizën si emigrante? A mund të 
quhet fajtore Liza pse hëngri një biskotë që mbante 
shënimin “Eja më ha,” pa u këshilluar më parë me 
një doktor apo farmacist? A nuk është ndjekja nga 
pas e Lepurit të Bardhë një përpjekje për ta ndjekur 
të vërtetën kudo ku fshihet?

Edukimi mbi median bën të mundur analizimin 
me sy kritik të përmbajtjes mediatike, ose e 
thënë më thjeshtë: të lexosh midis rreshtave. 
Procesi i analizimit të përmbajtjes zhvillohet në 
mënyrë individuale për secilin person, në varësi 
të njohurive, dëshirave dhe predispozicionit të 
vet. Teorikisht një person i mirëinformuar mbi 
median duhet të jetë gjithmonë në gjendje që 
të bëjë dallim midis çështjeve thelbësore dhe 
elementeve dytësore në çdo lajm që lexon, dëgjon, 
apo shikon; të zbulojë elemente të propagandës 
apo reklamës së fshehtë; të diktojë racizmin dhe 
gjuhën e urrejtjes të shprehur haptazi apo në 
mynyrë të kamufluar në media, dhe pasi t’i dallojë 
të gjithë këto elemente, të jetë në gjendje të vërë 
re të gjitha strategjitë manipuluese që vijnë nga 
media dhe politikanët, të identifikojë ato elemente 
që janë futur qëllimisht në artikull apo kronikë, dhe 
ato që janë lënë jashtë po me qëllim... 

Megjithëse ka shumë përkufizime të edukimit dhe 
njohjes së medias, në këtë guidë informative do 
t’i përmbahemi këtij përkufizimi: Edukimi mbi 
Median dhe informacionin (EMI) i referohet 
aftësive, njohurive teknike dhe shoqërore të 
qytetarëve të thjeshtë për të patur akses në 
media, për të gjykuar në mënyrë kritike, për të 
marrë dhe për të dhënë informacion dhe material 
mediatik nëpërmjet platformave dhe teknologjive 

tradicionale dhe digjitale. Sipas këtij përkufizimi, 
të kesh edukim mbi median do të thotë se arrin 
të kuptosh se si funksionojnë këto platforma dhe 
teknologji informative, se di të ushtrosh të drejtat 
e tua dhe të respektosh të drejtat e të tjerëve 
ndërkohë që përdor këto mjete informative, dhe që 
arrin të identifikosh dhe të shmangësh elementet 
e dëmshme në media. Edukimi mbi median dhe 
informacionin ka për qëllim që të sigurojë një 
përdorim sa më efikas të përmbajtjes mediatike 
dhe platformave informative që të përmbushen 
dhe repektohen nevojat dhe interesat individuale 
dhe kolektive, dhe të sigurohet një pjesëmarrje 
aktive, e përgjegjshme, në proceset demokratike 
dhe debatin publik në forumet tradicionale apo në 
internet.

Në ditët e sotme publiku nuk është më vetëm një 
vëzhgues pasiv, por është kthyer në krijues shumë 
aktiv të përmbajtjes mediatike. Gjithsecili mund të 
bëjë komente në Facebook dhe portale të tjera, të 
dërgojë mesazhe në twitter në lidhje me përmbytje 
apo koncerte, të krijojë albume me fotografi 
digjitale për Instagram apo material video për 
YouTube, të shpërndajë informacione dhe njoftime 
për organizmin e protestave apo të bëjë agjitacion 
për të mbështetur besimin e vet politik. Për këto 
arsye, një person me edukim dhe njohje të mirë të 
medias duhet të sillet në mënyrë të përgjegjshme, 
dhe të analizojë me sy kritik përmbajtjen mediatike 
që krijon ditë pas dite.

Po t’i hedhim një sy peisazhit mediatik në vendet e 
Ballkanit perëndimor, do të vëmë re se organet më 
të këqija mediatike janë ato që janë më të lirat dhe 
që përdoren më lehtëtisht; se publiku – ashtu si 
dhe në çdo vend tjetër të botës – nuk ka më durim 
apo kohë që të lexojë artikuj të gjatë apo shkrime 
analitike; se intriga apo teori konspiracioni krijohen 
vazhdimisht pa ndonjë arsye apo kuptim; se lajmet 
e rreme prodhohen me ritëm kaq të shpejtë saqë 
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e vërteta bëhet gati e paarritshme; se gjuha e 
urrejtjes gjendet kudo rreth nesh, duke përfshirë 
edhe debatin mediatik dhe politik.

Edukimi mbi median nuk ka për qëllim që të krijojë 
një publik plotësisht skeptik kundrejt medias, as që 
të hedhë poshtë çdo lajm që lexohet në gazeta apo 
shikohet në televizor. Qëllimi i vetëm është dhënia 
e një doze të shëndetshme dyshimi dhe kurioziteti, 
gjë që mund të jetë një ndihmesë e madhe për 
këdo që mundohet të zbulojë çfarë fshihet pas një 
artikulli, reportazhi apo komenti. Natyrisht që kjo 
nuk është gjë e lehtë – pasi shpesh kërkon që të 
studiosh dhe të analizosh shumë të dhëna, dhe kjo 
mund të kërkojë një kohë të gjatë dhe mund të jetë 
një proces goxha i lodhshëm.

Është iluzion që të mendosh se lexuesit do të 
tregohen gjithmonë vigjilentë dhe do të shohim 
me sy kritik çdo lajm apo artikull që lexojnë nëpër 
gazeta. Nga ana tjetër, për fat të mirë, në vendet 
e Ballkanit perëndimor ka disa publikime dhe 
faqe interneti që angazhohen në këtë punë të 
lodhshme në shërbim të publikut. Gazetarët e tyre 
gërmojnë vazhdimisht ndër baza të dhënash, duke 
u munduar që të zbulojnë informacione që mbahen 
të fshehura por që mund të jenë të rëndësishme 
për publikun, të zbulojnë korrupsionin, nepotizmin, 
të denoncojnë gjuhën e urrejtjes në media dhe 
lajmet e rreme.

Në përgjithësi ka vend për optimizëm, por kemi 
akoma edhe shumë punë për të bërë, sidomos në 
fushën e edukimit dhe njohjes së medias! Qëllimi 
i kësaj guide me udhëzime është që të ndihmojë 
trajnuesit e ardhshm në fushën e EMI-t në 
përgatitjen e programeve edukative dhe arsimore 
në mënyrë të thjeshtë dhe tërheqëse. Për këtë 
arsye, ky manual rekomandohet që të përdoret 
nga përfaqësues të organizatave joqeveritare, 
arsimtarë që duan të përmirësojnë edukimin e 

nxënësve në lidhje me median dhe informacionin, si 
dhe nga gazetarët. Secili nga modulet e trajnimit ka 
nga një listë ushtrimesh dhe materialesh ndihmëse 
që mund të përdoren, ku shumica e aktiviteteve të 
ndryshme i është përshtatur grupeve të ndryshme 
në trajnim e sipër. Mos harroni se ka një pafundësi 
idesh dhe mënyrash krijuese për ta bërë trajnimin 
sa më interesant dhe të vlefshëm.

Në fillim do të bëjmë një prezantim të shkurtër të 
grupmoshave me të cilat mund të punohet në lidhje 
me edukimin dhe njohjen e medias, karakteristikat 
e veçanta të secilës grupmoshë, këshilla dhe 
marifete për secilën prej tyre. Më pas do të bëjmë 
një paraqitje të këtyre pesë moduleve, së bashku 
me ushtrimet dhe aktivitetet e propozuara në 
funksion të tyre:

1. Edukimi dhe njohja me median vizive
2. Media dhe diversiteti 
3.	 Konfirmimi	i	informacionit	
4. Siguria në internet
5. Si funksionon media

Në fund të këtij materiali do të gjeni një listë me 
linku të faqeve në internet apo publikime që mund 
t’ju ndihmojnë për të përmirësuar programin 
e trajnimit dhe për të dalë me ideja të reja dhe 
krijuese.
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in 1. PUNa  me  GrUPmOSha  

të  NDryShme

hAPi  i  PARË:  
EMi për fëmijët

Në kuadër të edukimit mbi median, aktivitetet për fëmijë 
duhet të organizohen në mënyrë krijuese dhe zbavitëse: 
nga detyra që i kërkojnë të gjejnë zgjidhje për prob-
leme të caktuara, modernizimi i përrallave dhe fabu-
lave tradicionale (shiko Modulin 4), dhe deri tek lojëra të 
ndryshme si Gjuetia e thesarit, që kërkojnë përdorimin 
e mjeteve tradicionale didaktike dhe internetit në tra-
jnim.  Lojërat që kombinojnë botën reale dhe atë virtuale 
pasqyrojnë më së miri ambientin shumë-dimensional 
ku fëmijët dhe të rinjtë po rriten, punojnë dhe zbaviten.  
Për këtë qëllim mund të përdorim harta, tullumbace, lo-
jëra me mozaikë, fragmente video, aplikacione, kode QR 
dy-dimensionle, vizatime, muzikë, lojëra me kube dhe 
syze për realitet virtual.  Mundësitë dhe alternativat janë 
të pafundme, dhe ky manual udhëzimesh paraqet disa 
zgjidhje dhe metoda të mundshme.

Edukimi i fëmijëve në lidhje me median dhe 
informacionin është një mision shumë i rëndësishëm 
por edhe shumë i vështirë.  Ky proces ka një rëndësi 
të veçantë për fëmijët – si pasojë e nivelit të lartë 
të ekspozimit ndaj materialeve mediatike që nuk 
arrijnë akoma t’i kuptojnë plotësisht – por është 
edhe i vështirë për të paktën dy arsye.  

Së pari, në lidhje me fushën e teknologjive të reja 
vihet re zakonisht një përmbysje e pozicioneve 
tradicionale, pasi fëmijët shpesh dinë të përdorin 
disa nga pajisjet e reja më mirë se prindërit apo 
mësuesit e tyre.

Së dyti, trajtimi i secilës grupmoshë duhet t’i 
përshtatet veçorive dhe nevojave të secilit grup.  

Fëmijët shpesh konsiderohen gabimisht si një 
grup homogjen, dhe trajnimi i grupmoshave të 
ndryshme fëminore me të njëjtat metoda është 
gabim, pasi përqasja e trajnimit duhet të varet 
nga niveli i zhvillimit kognitiv të fëmijës.  Fëmijët 
deri në moshën shtatë vjeçare kanë një intuitë 
dhe imagjinatë të zhvilluar, por kanë aftësi të 
kufizuara për mendim abstrakt.  Nga ana tjetër, 
fëmijët e moshës 7 deri në 11 vjeç mund të jenë 
në gjendje të kuptojnë më mirë konceptet dhe 
kontekstin e mesazheve të caktuara mediatike.  Më 
tej, adoleshentët janë në gjendje të mendojnë në 
mënyrë hipotetike, teorike, dhe kundërfaktuale, 
me aftësi për llogjikim dhe arsyetim abstrakt.
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Çfarë ndryshimi ka të punosh me të rinj (më shumë se 
15 vjeç) nga puna me fëmijë, në lidhje me edukimin mbi 
median?  Së pari, me të rinjtë mund të diskutosh mbi 
kontekstet komplekse shoqërore dhe mediatike që sjel-
lin krijimin dhe shpërndarjen e një mesazhi të caktuar.  
Është gjithashtu e mundur që të analizohet ndikimi dhe 
pasojat që ka një mesazh mbi grupet e ndryshme sho-
qërore dhe grupmoshat e ndryshme.  
Së dyti, të rinjtë kanë një njohje më të mirë të teknolog-
jisë dhe pajisjeve moderne, kanë më shumë durim, dhe si 
rrjedhojë me ta mund të punohet më shumë në tavolinë 
me ushtrime individuale apo në grup.  Së treti, në këtë 
moshë fillon edhe formimi i pikëpamjeve më komplekse 
për shoqërinë, dhe për këtë arsye kjo është edhe koha 
e duhur për të diskutuar me ta në lidhje me mitet apo 
stereotipet, si dhe format e ndryshme të shprehjes të 
gjuhës së urrejtjes, si haptazi apo fshehurazi.

GËRMo  MË  ThELLË:
EMi për të rinj

Nofka digjitalë të lindur është krijuar për ato breza 
që janë njohur me përmbajtjen multimediale 
që nga lindja e tyre.  Brezat që kanë lindur para 
viteve 80 e ndiejnë veten disi larg nga teknologjia 
moderne e medias dhe informacionit, ndërsa të 
rinjtë e sotëm gati nuk e kanë fare këtë problem.  
Me përdorimin e gjerë të internetit dhe rrjeteve 

sociale konsumi i përmbajtjes mediatike dhe 
informacionit në përgjithësi ka marrë një dimension 
dhe karakteristika të reja.  Në ditët e sotme jetojmë 
në një ambjent shumë-ekranësh, që do të thotë 
se jemi duke përdorur më shumë se një pajisje 
multimediale në të njëjtën kohë.

Në vend që t’i tregojmë se cilat janë përgjigjet e 
duhura apo të gabuara për çështje të caktuara, 
është më mirë që të nxitet debati, të lejohet 
diskutimi i hapur i ideve në grup, të flitet për 
lidhjen midis shkakut dhe pasojave, alternativave 
të ndryshme dhe etikës.  Aktivitetet për të rinjtë 
në këto trajnime duhet të përmbajnë shembuj 
nga mediat tradicionale dhe interneti që hasen 

vazhdimisht gjatë jetës së përditshme: reklama, 
copëza të shkurtra video, blogje video, fraza apo 
pamje të përhapura gjerësisht në internet...  Në 
këtë mënyrë, mund t’i tregojmë pjesëmarrësve në 
trajnim se edukimi dhe njohja e medias nuk është 
një subjekt abstrakt, por një aftësi praktike me 
rëndësi thelbësore që i ndihmon në interpretimin 
dhe krijimin e përmbajtjeve mediatike.



1

 

8

M
an

u
al

 p
ër

 t
ra

jn
er

ët
: E

d
u

ki
m

i p
ër

 m
ed

ia
n

 d
h

e 
in

fo
rm

ac
io

n
in

Edhe përfshirja e pensionistëve në programet e edukimit 
mbi median është e rëndësishme, në radhë të parë për 
të shmangur përjashtimin digjital të kësaj pjese të 
popullsisë. Pavarësisht stereotipeve të shoqërisë, të 
moshuarit kanë interesa dhe pikëpamje të ndryshme 
personale në lidhje me botën që i rrethon, dhe – ajo që 
ka rëndësi themelore për trajnimin – nivele të ndryshme 
njohjesh me teknologjinë digjitale. Edukimi dhe njohja 
me teknologjinë kompjuterike duhet të përfshihet në 
programet për të moshuarit paralel me trajnimin dhe 
edukimin për median.

NUk  ËShTË  kURRË  VoNË: 
EMi për moshat e mëdha

Aktivitetet dhe ushtrimet e trajnimit duhet të 
organizohen në mënyrë të tillë që të mos jenë 
shumë të vështira nga ana teknike dhe fizike, pasi 
ka mundësi që disa nga pjesëmarrësit të kenë aftësi 
të kufizuara fizike.  Është shumë e rëndësishme 
që t’i tregohet pjesëmarrësve arsyeja e kryerjes 

të këtyre ushtrimeve, d.m.th. avantazhet që do të 
kenë në jetën e përditshme – që nga përvetësimi i 
njohurive për prodhimin e materialit mediatik deri 
tek metodat e ndryshme dhe marifetet e përdorura 
për zbërthimin dhe analizimin e informacionit.

Megjithëse programet për edukimin dhe njohjen e 
medias fokusohen kryesisht tek të rinjtë, përfshirja 
e moshave të mëdha në programe edukative dhe 
arsimore të këtij lloji duhet të inkurajohet më 
shumë në të ardhmen.  Mund të krijohen programe 
trajnimi të posaçme për grupmosha të ndryshme 
(mos harroni pensionistët!), si dhe grupe të 
ndryshme profesionistësh apo ekspertësh: 
pedagogë, punonjës bibliotekash, ekspertë të 
marrëdhënieve me publikun, politikanë, historianë, 
artistë dhe kritikë, si dhe – kjo mund të duket pak si 
e çuditshme – gazetarë.

Përsa i përket pedagogëve, është e nevojshme 
që të kemi parasysh se edukimi mbi median nuk 
duhet trajtuar vetëm si një lëndë e re shkollore, por 
si një përqasje e re në përvetësimin e diturive në të 
gjithë lëndët.  Në këtë këndvështrim, edukimi mbi 
median nuk duhet të kufizohet vetëm në lëndët në 
gjuhën mëmë, literaturë dhe edukatë qytetare, ku 
disa orë mësimi duhet t’i dedikohen tashmë kësaj 

teme.  Për shembull, në lëndën e muzikës mund të 
diskutohet mbi rolin e zërit dhe muzikës në zhanret 
e ndryshme të filmave; në orën e vizatimit mund 
të diskutohet mbi elementet grafikë në mesazhet 
publicitare. Edhe disa koncepte të caktuara në 
shkencat e natyrës mund të shpjegohen dhe 
të kuptohen më qartë duke përdorur teknika të 
edukimit mbi median.

Sa i rëndësishëm është edukimi mbi median për 
gazetarët? Megjithëse mendohet se ata duhet 
të kenë një nivel të lartë njohurish në këtë fushë, 
është me vend që ky bagazh njohurish të zgjerohet 
më tej, veçanërisht kur aplikimi i tyre në ditët tona 
kërkon një nivel më të mirë njohje të teknologjisë 
digjitale.  Gazetarët duhet të jenë të familjarizuar 
me instrumentet dhe metodat moderne të 
manipulimit dhe redaktimit të figurës, zërit dhe 
tekstit, por edhe me debatet dhe dilemat etike me 
të cilat përballet gazetaria moderne.
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2. PërGatItja e KUrSIt  
	 TË		TRAJNIMIT	MBI		EMI-n:
 -  Udhëzim praktik

Duhet ta kemi gjithmonë parasysh se edukimi 
mbi median nuk ka të bëjë VETËM me median, 
pasi është i lidhur ngushtë edhe me edukimin dhe 
botëkuptimin politik dhe financiar, me kulturën 
e komunikimit dhe sistemin e vlerave në shoqëri; 
pra, me gjithçka që na rrethon. Për rrjedhojë, 
mund të themi se edukimi mbi median është një 
domosdoshmëri për qytetarët e shekullit të 21-të.

Është e rëndësishme që të kuptojmë mënyrën 
se si krijohen mesazhet vizive nga media dhe 
përpjekjet për të bindur publikun, dhe kjo çështje 
do të analizohet në modulin e parë të këtij manuali 
udhëzimesh. Është gjithashtu e rëndësishme që 
të shqyrtojmë në hollësi mënyrën se si media e 
pasqyron realitetin ku jetojmë – që nga portretizimi 
i grupit të shoqërisë që i përkasim ne, deri tek ato 
grupe që janë krejtësisht të ndryshme nga ne; që 
nga eksperiencat e ngjashme me tonat, deri tek 

ato eksperienca që nuk do t’i hasim kurrë. Kjo do 
të jetë tema e modulit numër 2 për trajnimin në 
fushën e EMI-t.

Moduli që vjen më pas përqendrohet mbi çështjen 
e kërkimit të të vërtetës: si mund të sigurohemi se 
informacioni që marrim është i besueshëm dhe si 
mund të lufojmë dhe shmangim dezinformimin? 
Moduli i katërt na kujton që të tregohemi të 
kujdesshëm në lidhje me të dhënat tona personale, 
pasi lëmë ngado gjurmë digjitale në internet, edhe 
kur nuk jemi në dijeni të kësaj gjëje. Mbi të gjitha, 
është e rëndësishme të kuptojmë kontekstin 
social dhe politik në të cilin funksionon media: 
kush është pronari i një organi të medias, nga vijnë 
fondet, sa presion ushtrohet ndaj gazetarëve, dhe 
si ndikon ky presion ndaj përmbajtjes mediatike. 
Këto çështje do të diskutohen në modulin e pestë 
dhe të fundit.

Moduli 1:
Edukimi dhe njohja  
me median vizive
Moduli fokusohet mbi imazhet dhe kontributin e 
tyre në formimin e perceptimit tonë për realitetin që 
na rrethon. Në këtë këndvështrim, moduli duhet të 
përfshijë edhe analizimin e imazheve të përdorura 
nga media dhe publiku në raportimin e përditshëm 
mediatik, dhe si duhet analizuar ky pasqyrim me 
sy kritik. Ky modul duhet të përfshijë edhe aspekte 

të krijimit të materialeve mediatike, dhe formave 
të ndryshme të tregimit të ngjarjeve dhe historive 
me anë të figurës (elementet themelore të krijimit 
të një materiali video me celular, fotografimi dhe 
redaktimi i pamjeve, përdorimi i zërit dhe efekteve 
në tregimin viziv të ngjarjeve, etj.).
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Në ditët e sotme ka një tendencë masive të 
manipulatimit dhe retushimit të fotografive, dhe 
Instagrami është kthyer në një vend ku paraqesim 
anën tonë më të bukur dhe momentet më të 
bukura të jetës. Në mënyrë që ta bëjmë sa më të 
përsosur këtë tabllo shpesh përdorim efekte dhe 
filtra të ndryshme për të rregulluar fotografitë. Kjo 
mani për retushimin e fotografive në një ambient 
virtual ka goxha ndikim edhe mbi botën reale: që 
nga vetë individi - vetëbesimi apo respekti që ka 
për veten, deri tek mundësitë e punësimit, krijimi i 
lidhjeve romantike dhe moda, politika dhe turizmi.

Tashmë fotografia dhe video janë elemente 
gati të domosdoshme në prezantimin e lajmeve 
dhe tregimin e ngjarjeve apo historive nga 
jeta, dhe për këtë arsye kompanitë e mëdha të 
medias po mundohen ta kthejnë leximin në një 
eksperiencë multimediale, duke përdorur video të 

Në disa raste është e nevojshme të analizohen me 
kujdes detaje të veçanta për t’u siguruar nëse një 
fotografi është e vërtetë, apo për të gjetur pikën 
e origjinës të një mashtrimi. Në modulin 3 do të 
flasim më gjerë në lidhje me metoda dhe mjete 
të posaçme për këtë qëllim, ndërsa këtu do të 

shkurtra, ilustrime, harta dhe grafika informative 
(infographics). Si shembull ilustrues mund të 
merret raportimi që bëri CNN për një grup të rinjsh 
nga qyteti Veles në Maqedoni, që kishin fituar 
shumë të mëdha parash duke postuar lajme të 
rreme në internet gjatë fushatës elektorale për 
president në SHBA (linku). Ia vlen gjithashtu që 
të merret si shembull edhe artikulli i publikuar 
në faqen e internetit të televizionit australian 
ABC për të raportuar mbi sistemin e “kreditimit 
shoqëror” në Kinë, ku pozita shoqërore e individit 
dhe aksesi në shërbime varen nga vlerësimi që i jep 
qeveria dhe njerëzit përreth. Vëreni mënyrën se si 
artikulli Leave no dark corner (Të ndriçojmë çdo 
skutë) kombinon tekstin, fotografitë dhe videon 
(linku). Këto shembuj paraqesin një mënyrë të re 
të prezantimit të lajmeve dhe ngjarjeve, ku teksti 
vazhdon të përdoret në artikull, por është më pak i 
rëndësishëm se ilustrimet vizive.

analizojmë vetëm një shembull për të ilustruar 
rëndësinë e njohjes me median vizive në analizimin 
e informacionit: në këtë video (linku) paraqitet një 
metodë interesante për të arritur në identifikimin e 
vendndodhjes falë aftësive vëzhguese, kërkimore 
dhe arsyetimit logjik.

Megjithëse shpesh i vëzhgojmë fotot, pikturat dhe 
ilustrimet në mënyrë shumë sipërfaqësore, disa detaje 
të veçanta të paraqitjes vizive mund të jenë shumë të 
rëndësishme dhe ngjallin interes. Shembulli më i mirë 
për këtë është buzëqeshja e famshme e Mona Lizës, që 
është interpretuar në qindra mënyra të ndryshme. Për 
të kuptuar plotësisht rolin që luajnë imazhet në media, 
duhet t’i përgjigjemi pyetjes: çfarë mesazhi jep kjo 
foto? Pse është përzgjedhur posaçërisht kjo foto? Cilat 
ngjyra janë mbizotëruese? Është pamje e vërtetë apo 
imazh i manipuluar? A ka lidhje fotografia me tekstin që 
shoqëron?

Njohuritë që do të përfitojnë pjesëmarrësit në trajnime 
nga ky modul mund të aplikohen më pas në modulin 3, 
që merret me zbërthimin e dezinformimit, pasi lajmet 
e rreme shpesh kanë si pikënisje dhe justifikohen me 
manipulimin e fotografive dhe pamjeve video. 

https://money.cnn.com/interactive/media/the-macedonia-story/
https://www.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278%3Fpfmredir%3Dsm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGfJpPQ87D38%0D
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Përpara se të kalojmë tek ushtrimet mund të kryejmë 
disa aktivitete përgatitore për të tërhequr vëmendjen 
e pjesëmarrësve dhe për të vënë në pah rëndësinë e 
vëzhgimit të detajeve.

Së pari, mund të analizoni një material viziv në dy faza. Në 
fazën e parë, pjesëmarrësve u tregohet një fotografi apo 
ilustrim për një kohë shumë të shkurtër, për vetëm dy-
tre sekonda. Pas kësaj u kërkohet që të japin përshtypjet 
e para në lidhje me foton, duke përdorur fjalë kyçe që 
lidhen me fotografinë (një deri në tre fjalë) apo edhe një 
fjali të plotë. Në fazën e dytë, pjesëmarrësit duhet ta 
shikojnë po atë fotografi, apo ilustrim, dhe ta analizojnë 
deri në detaje, duke treguar kujdes të veçantë në lidhje 
me elemente dhe mesazhe që përçon fotografia, por 
që mund të mos vihen re që në fillim me një vështrim 
shkarazi. Pjesëmarrësve mund t’u bëhen disa pyetje në 
këtë drejtim: Çfarë detajesh iu shpëtuan herën e parë 
gjatë shikimit të fotos për një kohë të shkurtër? Çfarë roli 
luajnë këto detaje? Nëse del që përceptimi i këtyre roleve 
ndryshon në dy fazat e vëzhgimit, atëherë lind pyetja: 
përse ndodh kështu?

Së dyti, ju rekomandojmë që të përdorni për ilustrim një 
segment video dy-minutëshe shumë interesante Test 
Your Awareness: Whodunnit? (Sa i vëmendshëm je: Kush 
është fajtori) (linku) ku një detektiv po mundohet të zbulojë 
se kush e ka vrarë një person që gjendet i shtrirë në tokë. 
Ndërkohë që vëmendja e shikuesve është e drejtuar tek 
hetimi, pyetjet e detektivit dhe përgjigjet e personave të 
dyshuar, ka elemente të rëndësishme që kalojnë pa u vënë 
re. Pasi detektivi zbulon se vrasja ishte kryer nga një zonjë 
e moshuar që po mbillte lule petunia, kthehet nga shikuesi 
dhe bën pyetjen Sa i vëmendshëm ishe? Doli që brenda 
një minute, skena ku zhvillohej hetimi kishte pësuar 21 
ndryshime: që nga pikturat e varura në mure, veshjet, 
lulet mbi tavolina, dhe deri tek trupi i viktimës. Edhe sikur 
ta rishikojmë videon nga e para, mund të “gjurmojmë” 
ndryshimin e një, dy apo tre elementeve, por për fat të 
keq vëmendja jonë është goxha e kufizuar dhe shumica e 
ndryshimeve kalojnë edhe njëherë pa u vënë re.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DubNF9QNEQLA%0D
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Moduli	1:		Planifikimi		i		trajnimit

1

2

3

4

5

6

7

Hyrje

Ushtrimi 1:  Analiza e kopertinave

Pushim

Ushtrimi 2:  Gara e diçiturave

Ushtrimi 3:  Krijimi i videos

Pushim

Përfundime

30 minuta

30 minuta

10 minuta

20 minuta

60 minuta

5 minuta

15 minuta

Ushtrimi 1.1:
Analiza e kopertinave
QËLLiMi: tË NjihEMi ME RoLiN DhE RËNDËSiNË E ELEMENtEvE 
vizivË NË oRgaNEt kRyESoRE tË MEDiaS
MatERiaLEt E NEvojShME: gazEta

zgjidhni disa faqe të para gazetash 
dhe bëni një analizë të përdorimit 
të elementeve grafike. Diskutimi 
mund të përqendrohet mbi temat 
e mëposhtme: Kujt i drejtohet kjo 
gazetë, cili është target grupi i saj? 
Si arritëm në këtë përfundim? Ç’lloj 
dizenjo apo fonti ka titulli i gazetës? Si 
është faqosur faqja e parë e gazetës 
dhe cilët nga elementet e saj bien 

më shumë në sy? Cilat janë ngjyrat 
dominante? A ka lidhje teksti me fotot? 
A ka ndonjë mesazh të fshehur në 
foto? Nëse në foto paraqiten persona 
nga shtresa në nevojë apo minoritete, 
si janë portretizuar? Si ndikojnë këto 
foto në përforcimin e stereotipeve? 
Nëse këto fotografi i konsideroni si të 
pavend, me çfarë fotografish mund t’i 
zëvendësoni?
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Ushtrimi 1.2:
Gara e diçiturave
QËLLiMi: tË kuPtojMË MË MiRË LiDhjEN MiDiS 
PaMjEvE DhE tEkStit
MatERiaLE tË NEvojShME : 10 fotogRafi, gazEta

zgjidhni 10 fotografi me pamje dhe 
natyra të ndryshme. Këto fotografi 
mund t’i zgjidhni nga arkivat e organeve 
të medias, por mund të jenë edhe foto 
që publikohen pa patur nevojë për të 
drejtën e autorit (në faqen Freepik 
(linku) mund të gjendet një numër i 
madh fotosh që mund të përdoren 
lirshëm). Ndajini pjesëmarrësit në 
grupe me nga dy persona, dhe caktojini 
si detyrë që të shkruajnë diçitura për 
secilën nga fotot. Detyrat mund të 

variojnë sipas rastit dhe mund t’i jepni 
alternativa të ndryshme pjesëmarrësve 
në lidhje me përshkrimin e fotove: (1) 
të shkruajnë një diçiturë me një fjalë 
të vetme; (2) diçiturë me sens humori; 
(3) të shkruajnë një diçiturë që duket si 
titull artikulli; (4) të krijojnë një diçiturë 
duke përzgjedhur titullin e ndonjë filmi 
apo kënge... Në fund të gjithë kësaj, 
pjesëmarrësit mund të përzgjedhin 
përgjigjet më interesante dhe krijuese.

Ushtrimi 1.3:
krijimi i videos
QËLLiMi: tË fitojMË EkSPERiENCË PËR kRijiMiN 
E MatERiaLEvE viDEo
MatERiaLEt E NEvojShME: koMPjutERa, LiDhjE 
ME iNtERNEtiN

Ky ushtrim është futur si pjesë e 
trajnimit duke u nisur nga ideja se 
krjimi i një materiali video të ndihmon 
në procesin e zbërthimit dhe analizimit 

të materialeve filmike: kur krijon një 
video duke kombinuar elemente të 
ndryshme, i kupton më qartë të gjitha 
fazat nëpër të cilat kalon ky proces, 

11

Izaberite deset fotografija različitog 
sadržaja. One mogu biti iz medijske 
arhive, ali i iz takozvanih “banaka 
slika” (na sajtu Freepik [link] pronaći 
ćete dosta besplatnog sadržaja). 
Podelite učesnike na parove i dajte im 
zadatak da napišu opis za svaku foto-
grafiju, pri čemu ih možete ograničiti 

specifičnim zahtevima: (1) da potpis 
sadrži samo jednu reč; (2) da napišu 
duhovit potpis; (3) da sastave potpis 
koji liči na novinski naslov; (4) da pot-
pis odgovara nazivu filma ili pesme. 
Na kraju, učesnici mogu glasati za 
najkreativnija rešenja.

Ova aktivnost bazira se na uverenju 
da učesnik kroz proces produkcije 
postaje veštiji u procesu dekonstruk-
cije: kada kreiramo video kombinujući 
različite elemente, postajemo svesni 
svih nivoa stvaralačkog procesa pri-
likom “pakovanja” određene poruke 
u audiovizuelni materijal. Danas, 

svakako, nije neophodno da budemo 
profesionalci da bismo napravili za-
bavan video materijal. Naprotiv, pred 
nama je sve više i više vebsajtova 
koji nam omogućavaju da kreiramo 
interesantan sadržaj, čak i ako su 
naša tehnička pismenost i vreme 
koje imamo na raspolaganju veoma 

CILJ: BOLJE RAZUMEVANJE ODNOSA IZMEĐU SLIKE I TEKSTA
POTREBAN MATERIJAL: 10 FOTOGRAFIJA, PAPIRI

CILJ:STICANJE POČETNIH ZNANJA O KREIRANJU VIDEO 
SADRŽAJA
POTREBAN MATERIJAL: RAČUNARI, INTERNET

Exercise 1.2:
Analiza naslovnica 

Exercise 1.3:
Video produkcija 
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https://www.freepik.com/%0D
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dhe mënyrën e prezantimit të një 
mesazhi në format audioviziv. Në 
ditët e sotme nuk ka më nevojë të 
jesh montazhier apo redaktor që të 
krijosh një material video me cilësi. 
Përkundrazi, ka një mori faqesh 
interneti që të japin mundësi të krijosh 
materiale interesante në video, edhe 
në qoftë se ke shumë pak njohuri nga 
ana teknike, dhe jo shumë kohë në 
dipozicion. Nëse i keni kushtet teknike 
për të kryer këto ushtrime (kompjutera 
dhe lidhje të shpejtë në internet), 
ndajini pjesëmarrësit në grupe me 
nga dy veta dhe jepini si detyrë që 
të krijojnë video të shkurtra (40 deri 
në 120 sekonda) duke përdorur foto 
dhe fragmente të shkurtra teksti. 
Përshtateni temën e videos me 

eksperiencat e tyre profesionale: për 
shembull, mësuesit mund të përgatitin 
një prezantim leksioni për nxënësit e 
tyre, gazetarët mund të krijojnë një 
njoftim apo ilustrim për publikimin e 
ndonjë shkrimi që kanë nëpër duar, 
ndërsa adoleshentët apo të rinjtë 
mund të përgatitin një reklamë për 
ndonjë lojë kompjuteri apo diçka 
zbavitëse, që mund ta shpërndajnë më 
pas në rrjetet sociale. Këtu do të japim 
adresën e disa faqeve në internet 
që mund të ndihmojnë në krijimin e 
materialeve filmike interesante, edhe 
pa patur shumë njohuri në lidhje me 
montazhin e filmimeve. Për më shumë 
të dhëna shiko kapitullin e Faqeve në 
internet dhe publikimeve.

Animoto (linku) është një faqe interneti që të ndihmon në krijimin e 
materialeve filmike për rrjetet sociale.  Në fillim të jepen dy alternativa 
– një version për përdorim personal (Animoto Memories) dhe një 
tjetër, për përdorim komercial (Animoto Marketing).  zgjidh një nga 
shabllonet dhe nise punën nga fillimi.  Ka edhe një shumëllojshmëri 
tingujsh dhe melodish.

Powtoon (linku) të lejon që të krijosh materiale filmike dhe 
prezantime për projekte individuale, edukative dhe biznesi.  Është 
shumë e përshtashme për fëmijë, pasi ndjek logjikën vizive të një 
tregimi me vizatime, me shumë efekte dhe personazhe të filmave 
me kartona.  Ka edhe një blog që të mëson metoda dhe marifete 
të reja për montazhin e materialeve filmike ndërkohë që rifreskohet 
herë pas here me risi të reja.

Biteable (linku) bazohet në pesë hapa të thjeshta: (1) zgjidh stilin 
që dëshiron, (2) Shto përmbajtjen, (3) Përzgjidh melodinë, (4) 
Trego historinë që dëshiron dhe (5) Shpërndaje për të gjithë.  Kjo 
faqe interneti të lejon që të krijosh materiale filmike sipas nevojave 
të momentit, ku ke alternativa për Biznes, Bamirësi, Shpjegim, 
Infografikë, dhe shumë alternativa të tjera në dispozicionin tënd.

Rawshorts (linku) është ideale për këdo që kërkon të krijojë 
materiale filmike arsimore dhe edukative, kështu që është e 
përshtatshme për pedagogë, studentë, si dhe gazetarë që kërkojnë 
të prezantojnë një histori të komplikuar në mënyrë interesante dhe 
me ilustrime.  Duhet kushtuar vëmendje në lidhje me shabllonin që 
përmban elemente që të japin idenë e lëvizjes të figurave statike.

https://animoto.com/%0D
https://www.powtoon.com/home/%3F%0D
https://biteable.com/%0D
https://www.rawshorts.com/%0D
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Moduli 2:
Media  dhe  diversiteti

Moduli numër 2 është vazhdim logjik i kapitullit 
paraardhës, pasi analizon me sy kritik mënyrën 
se si materiale të ndryshme mediatike (artikuj, 
tituj, materiale filmike, etj.), nga media me profile 
të ndryshme (media popullore, informative, etj.) 

Media ka ndikim të madh në procesin e krijimit të 
imazheve për grupe të ndryshme të popullatës.  Në 
këtë proces ato bazohen nganjëherë në stereotipet 
ekzistuese, por nganjëherë media krijon edhe 
stereotipe të reja.  Ka edhe nga ata gazetarë 
dhe organe mediash që i luftojnë stereotipet 
dhe mundohen sa më shumë që të ndryshojnë 
opinionet e gabuara në lidhje me grupe të caktuara 
të popullatës.  Zakonisht ky është një proces shumë 
i vështirë pasi duhet t’i kundërvihesh qëndrimeve 
dhe opinioneve të ngulitura thellë.

Përveç rëndësisë që ka cilësia e raportimit për 
grupet në nevojë, duhet të kemi parasysh edhe 
sa shpesh prezantohen këto grupe në media: sa 
shpesh u jepet mundësia që të shprehin opinionet 

formojnë perceptimet tona në lidhje me grupe të 
tjera të popullatës (minoritetet, grupet e shoqërisë 
në nevojë, etj.).  Në këtë modul duhen analizuar 
edhe çështje të tilla si, gjuha e urrejtjes dhe 
propaganda pro-luftë.

e tyre, apo të tregojnë ngjarje nga jeta tyre.  
Gjithashtu duhen parë nëse këto mundësi për të 
shpalosur opinionet e tyre u jepen vetëm në ditë 
të veçanta, si Dita ndërkombëtare për personat 
me aftësi të kufizuar apo Parada e krenarisë (Pride 
parade).

Të gjithë këto fenomene mund të studiohen 
nëpërmjet analizës mediatike, që mund të jetë 
sipërfaqësore apo e detajuar.  Mënyra e parë, 
sipërfaqësore, ka të bëjë me një analizimin të 
thjeshtë të konsumit mediatik nga ana e publikut.  
Nga ana tjetër, analiza e detajuar është një studim i 
një natyre gati filozofike, që shqyrton modelet dhe 
strukturat e padukshme dhe ideologjike që i japin 
formë një disipline të caktuar gjuhësore.  Në këtë 

kur marim në analizë përmbajtjen mediatike në lidhje me 
grupet e prekshme të shoqërisë, është e rëndësishme t’i 
japim përgjigje pyetjeve të mëposhtme:  Si arrin media 
të krijojë imazhe dhe perceptime për grupet e tjera të 
popullatës?  Si përhapen stereotipet dhe paragjykimet 
nëpërmjet medias?  Çfarë roli luajnë pamjet dhe imazhet 
në këtë proces, dhe çfarë roli luan teksti?  Çfarë lloj 
komentesh mund të lënë lexuesit në lidhje me artikujt 
me këtë temë?  Cilat terma apo shprehje janë korrekte 
dhe cilat janë ofenduese për grupet e prekshme dhe në 
nevojë?  Si do të ndihesh sikur artikulli të ofendonte apo 
denigronte grupin e shoqërisë që i përket ti?
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in pikë jemi në kërkim të atij që është zot i kuptimit të 

fjalës, simbolikës së fshehtë, fjalëve dhe sloganeve 
të shenjtëruara nga koha, pozitat e pushtetit, etj.

Kjo temë lidhet gjithashtu me çështjen e gjuhës 
së urrejtjes, që është një term i vështirë për t’u 
përcaktuar.  Për shembull, tabela e varur në derën 
e një lokali në Afrikën e Jugut që lexon “Vetëm 
për të bardhët” nuk është se përmban ndonjë 
ofendim direkt në tekst, por diskriminimi kundrejt 
zezakëve – pra gjuha e urrejtjes – buron nga ajo që 
është lënë pa shkruar, e pathëna.  Sipas këshillit 
të ministrave të BE-së2, gjuha e urrejtjes është 
një term që përdoret për të përshkruar një diskurs 
jashtëzakonisht negativ që paraqet një rrezik 
kundrejt paqes sociale.  Gjuha e urrejtjes mbulon 
të gjitha format e shprehjes që përhapin, nxitin, 
promovojnë apo justifikojnë urrejtjen racore, 
ksenofobinë, anti-semitizmin apo forma të tjera të 
bazuara në mungesën e tolerancës.

Një nga elementet kryesore në këtë fushë është 
edhe përhapja e gjuhës së urrejtjes nëpërmjet 
rrjeteve sociale, që shpesh kalon pa u ndëshkuar 
aq sa duhet.  Administratorët e faqeve të internetit 
reagojnë më shpejt ndaj përmbajtjes vizive, dhe 
nuk para kanë sukses në ndalimin e materialeve në 
tekst të mbushura me urrejtje.  Po kështu, numri 
i administratorëve të faqeve kryesore të internetit 
që kuptojnë gjuhët e vendeve të Ballkanit 
perëndimor është goxha i vogël, dhe për pasojë 
kërkohet goxha punë e mundim nga një numër i 
madh përdoruesish për të hequr nga një faqe në 
Facebook ndonjë mesazh që përçon intolerancën 
kombëtare apo fetare, urrejtjen ndaj femrave apo 
homofobinë.  E njëjta situatë ndeshet edhe në 
mediat online, që shpesh refuzojnë të mbajnë 
përgjegjësi në lidhje me publikimin e komenteve 
nga ana e lexuesve.

Edhe sikur të arrijmë të gjejmë mënyrën e duhur 
për t’iu kundërvënë gjuhës së urrejtjes dhe të 
inkurajojmë tolerancën kundrejt të tjerëve, përsëri 
do të duhet të përballemi me një problem të 
madh, që përmblidhet në gjermanisht me fjalën 
schadenfreude.  Kjo fjalë nënkupton kryesisht 
kënaqësinë apo gëzimin që ndiejmë pasi kemi 
dëgjuar apo parë problemet, dështimet, dhe 
poshtërimet e dikujt tjetër.  Pikërisht kjo ndjenjë 
na shtyn që të lexojmë shkrimet e kronikës së zezë 

dhe të shikojmë filma horror.  Nëse grupi që po 
trajnohet ka pjekurinë e duhur mund të nisim edhe 
një diskutim në lidhje me këtë çështje.

Simpatia apo keqardhja selektive është një tjetër 
problem që lidhet me marrjen e lajmeve të këqija.  
Mund të shikoni hartën e katastrofave botërore 
(linku) që shpjegon se si media e harmonizon 
paraqitjen e viktimave në raport me ngjashmërinë 
e kulturave.  Kjo hartë mund të ketë nisur si tip 
shakaje, por kjo ama vërteton thënien se ka një 
farë të vërtete në çdo shaka apo barcoletë.  Po 
këtu, gazetari Hanis Maketab e përshkruan në 
këtë mënyrë keqardhjen selektive: “A nuk është 
ngulitur në trurin tonë mesazhi se dhuna në 
Lindjen e Mesme dhe vendet afrikane është diçka 
e zakonshme, aq sa jemi bërë të pandjeshëm ndaj 
dhimbjes dhe vuajtjes të këtyre popujve?  Kjo 
është edhe arsyeja përse mediat sociale kanë 
fituar një rol gjithmonë e më të rëndësishëm, si një 
mënyrë alternative përkrah mediave tradicionale 
për marrjen e lajmeve – pasi nuk mund të na vijë 
keq për diçka kur nuk e dimë se ka ndodhur fare.”

Është shumë e lehtë të gjesh shembuj raportimi 
të dobët, plot stereotipe: artikuj mbi përhapjen 
e SIDA-s nga homoseksualët, gra që e kanë 
provokuar vetë përdhunimin e tyre ngaqë kanë 
veshur funde të shkurtra, të moshuar që nuk i 
duhen më askujt, romë hajdutë, etj.  Nga ana tjetër, 
ka gjithmonë e më shumë iniciativa mediatike 
që e vënë theksin mbi diversitetin, pluralizmin e 
mendimit dhe respektin për njëri-tjetrin.  

Një nga projektet më të suksesshme të këtij lloji 
është Kids Talk (Po flasin fëmijët) në kanalin 
Hiho kids (Hopa kalamaja) në Youtube.  Në këto 
programe fëmijët flasin me njerëz nga grupe të 
ndjeshme dhe në nevojë – një grua që vuan nga 
xhuxhizmi (linku), një grua e moshuar që vuan nga 
sëmundja Alzheimer (linku), një ish-hajdut bankash 
(linku), një grua që vuan nga humbja e dëgjimit 
(linku), etj.  Rasti i bashkëbisedimit të fëmijëve 
me një vajzë të sëmurë me kancer (linku), është 
një shembull shumë i mirë që tregon qartë se ky 
projekt përçon ndjeshmëri dhe zgjuarsi: nuk është 
aspak një projekt patetik, pasi sëmundja nuk është 
e vetmja temë ku përqëndrohet bashkëbisedimi, 
dhe nuk ngulet këmbë në diskutimin e çështjeve 
të dhimbshme.

2 Burimi: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/hate-speech

https://asiancorrespondent.com/2016/03/selective-sympathy-why-some-terror-attacks-receive-more-attention-than-others/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiK5ZcCse2G0%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBPSlyymfOc8%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwknSc6HRUMI%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHrgqs4MmK3U%0D
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSe7ZoTON-ZE%0D
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Moduli 2: Programi i trajnimit 

1

2

3

4

5

6

7

Hyrje

Ushtrimi 1: Historia e emrit tim 

Pushim

Ushtrimi 2: Urrejtje apo tolerancë

Ushtrimi 3: Kutia e Pandorës

Pushim

Përfundime

30 minuta

15 minuta

5 minuta

40 minuta

5 minuta

50 minuta

15 minuta

Ushtrimi 2.1:
historia e emrit tim
QËLLiMi: SENSibiLizMi i PjESËMaRRËSvE PËR tË DiSkutuaR 
Mbi DivERSitEtiN
MatERiaLEt E NEvojShME: /

Ky ushtrim mund të shërbejë si 
hyrje në modulin ku diskutohet mbi 
diversitetin. Çdo pjesëmarrësi i jepet 
për detyrë që të tregojë historinë e 
emrit të vet: si ia kanë përzgjedhur atë 
emër? Ia kanë vënë emrin në kujtim 
të ndonjë personi tjetër? Nëse po, a 
e njohin këtë person? A i ka pëlqyer 
gjithmonë pjesëmarrësit emri i vet; 
apo kanë dashur ndonjëherë që ta 

ndryshojnë? A ka ndonjë kuptim të 
veçantë emri i tyre? A ka ndonjë nofkë 
pjesëmarrësi; nëse po, si ndihen 
në lidhje me këtë? Kjo lojë nxjerr në 
pah një numër çështjesh në lidhje 
me identitetin, emocionet, ndjenjën 
e përkatësisë apo përjashtimit nga 
grupi, dhe në këtë drejtim mund të jetë 
një hyrje e dobishme në diskutimin 
më të gjerë rreth diversitetit.
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Ushtrimi 2.2:
Urrejtje apo tolerancë
QËLLiMi: Njohja ME koNCEPtEt E RaPoRtiMit 
Mbi gRuPEt E PoPuLLatËS NË NEvojË
MatERiaLEt E NEvojShME: koMPjutERa, LiDhjE 
ME iNtERNEtiN

Në këtë lojë (linku) të krijuar nga 
MilLab, një nga lojtarët luan rolin e 
një gazetari të agjencisë së lajmeve 
Flash News, që është duke shkruar 
një artikull mbi emigrantët.  Procesi 
i vendimmarrjes redaksionale do të 
tregojë nëse gazetari ka ndjeshmërinë 
e mjaftueshme në lidhje me çështjet e 
diversitetit, si dhe nëse ka respektuar 
parimet profesionale bazë të raportimit 
të ekuilibruar.  Loja i jep pjesëmarrësit 

mundësinë që të shkruajë një artikull 
në mënyrë të pavarur dhe ta botojë, të 
kërkojë burimet e nevojshme dhe të 
konfirmojë faktet.  Në fazën e parë të 
lojës, një pjesëmarrës merr vendimet 
e nevojshme duke përzgjedhur 
përgjigjen e saktë të disa pyetjeve që 
i shtrohen përpara; në fazën e dytë 
shkruhet artikulli dhe publikohet në 
faqen e internetit të agjencisë së 
lajmeve.

Ushtrimi 2.3: 
kutia e Pandorës
QËLLiMi: zbËRthiMi i StEREotiPEvE NËPËRMjEt DiSkutiMit
MatERiaLEt E NEvojShME: “kutia E PaNDoRËS,” Nga NjË 
fLEtË LEtËR PËR SECiLiN PjESËMaRRËS, StiLoLaPSa DhE 
ShkuMËSa, koMPjutERa / tELEfoNa CELuLaRË

Çdo pjesëmarrës përzgjedh emrin 
e një nga grupeve të popullatës në 
nevojë për ndihmë (grua, refugjat, 
rom (shqiptar/ serb / boshnjak...), 
homoseksual, lesbike, transxhender, 
person me aftësi të kufizuar, lypës…) 
me qëllim për të hartuar një listë 
me stereotipe dhe paragjykime ku 
mendohet se bazohet media gjatë 
raportimeve mbi grupin në fjalë.  
Lista mund të përpilohet mbi bazën 

e njohurive personale, por mund të 
plotësohet edhe nëpërmjet një kërkimi 
në internet të raportimeve në media 
mbi këto grupe të popullatës.  Pasi çdo 
pjesëmarrës të ketë përfunduar listën 
e vet, atëherë fillon diskutimi në grup.  
Gjatë këtij bashkëbisedimi, secili nga 
stereotipet duhet të hidhet poshtë me 
argumente, që duhet të bazohen mbi 
logjikën e shëndoshë, eksperiencat 
personale apo punë kërkimore.

http://millab.ge/en/game/hate-or-tolerate/7%0D
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Moduli 3:
Konfirmimi		i		informacionit
Në këtë modul duhet të përmirësohet niveli i 
ndërgjegjësimit në lidhje me shanset dhe rreziqet 
në raportimin në media, duke u përqendruar tek 
analiza me sy kritik të burimeve të informacionit 
për gazetarët (kush e jep informacionin, në çfarë 
rrethanash, dhe kujt i jepet ky informacion); 
ndryshimi midis gazetarisë profesioniste dhe 
“gazetarisë qytetare;” përdorimi i rrjeteve sociale 
si burim informacioni.  Ky modul do të meret edhe 
me problemin e “lajmeve të rreme,” duke paraqitur 
të dhëna dhe informacione në lidhje me origjinën 
e këtij problemi dhe pasojat që shkakton në publik.
Teknologjia moderne ka bërë të mundur 

manipulime në mënyrë shumë të sofistikuar të 
informacionit, por nga ana tjetër ka gjithmonë 
e më shumë burime dhe mjete për të konfirmuar 
vërtetësinë e të dhënave.  Në vendet e Ballkanit 
perëndimor funksionojnë në mënyrë të 
suksesshme disa publikime dhe faqe interneti për 
konfirmimin e fakteve të prezantuara në media: ka 
prej tyre që analizojnë deklaratat e politikanëve 
(Istinomer,  Istinomjer,  Faktoje,  Faktograf), dhe 
ato që luftojnë kundër shpërndarjes të lajmeve 
të rreme (Raskrikavanje.rs,  Raskrinkavanje.ba,  
Raskrinkavanje.me,  Fake News Tragač,  Proverka 
na fakti).

Pse janë kaq të rëndësishme këto përpjekje? Një pjesë e 
përgjigjes vjen nga studimi me titull The spread of true 
and false news online3 (Përhapja e lajmeve të vërteta 
dhe të rreme në internet) e publikuar në revistën Science 
(Shkenca) në muajin maj 2018. Një ekip studiuesish 
nën drejtimin e Soroush vosoughi mblodhën të dhëna 
nga një mori thashethemesh të kaluara dorë më dorë 
në twitter në përiudhën 2006 – 2017, për të kuptuar 
mënyrën se si përhapen lajmet e rreme. Doli se rreth 
126,000 thashetheme u përhapën nga afro 3 milionë 
njerëz. Cili ishte rezultati që doli nga ky studim? “falsiteti 
shpërndahet shumë më shpejt, më larg, më thellë, dhe 
më gjerë se e vërteta, në të gjitha rastet. ky fenomen 
ishte më i ndjeshëm në rastet e lajmeve të rreme politike, 
që përhapen shumë më shpejt se lajmet në lidhje me 
terrorizmin, fatkeqësitë natyrore, shkencën, legjendat 
urbane, apo informacionin financiar. Pas marrjes në 
analizë të shumë faktorëve të ndryshëm doli se lajmet 
e rreme kishin 70% më shumë mundësi se e vërteta që 
të rishpërndaheshin në twitter (re-tweet). Resultatet 
tona ishin dramatike: studimi ynë zbuloi se e vërteta 
përhapet gjashtë herë më ngadalë se lajmet e rreme në 
një grup prej 1,500 njerëzish. kur analizuam të dhënat 
për re-tweet zbuluam se lajmet e rreme kishin 70% më 
shumë gjasa se e vërteta që t’u bëhej re-tweet.“

3 Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral (2018). The spread of true and false news online. (Shpërndarja e lajmeve të vërteta dhe të rreme online) 
Science, Vol. 359, Numri 6380, faqe. 1146-1151.

https://www.istinomer.rs/%0D
https://istinomjer.ba/%0D
https://faktoje.al/%0D
https://faktograf.hr/%0D
www.Raskrikavanje.rs
www.Raskrinkavanje.ba
www.Raskrinkavanje.me
http://fakenews.rs/
D:\Dokumenti\proverkanafakti.mk
D:\Dokumenti\proverkanafakti.mk
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shumë të kujdesshëm.  Nganjëherë lajme që 
duken si gënjeshtra apo absurditete mund të jenë 
të vërteta.  Nga ana tjetër, edhe lajme që duken 
absolutisht të vërteta nuk kanë fare lidhje me 
realitetin.  Hidhini një sy këtij shembulli: Studiues 
në Universitetin e Uashingtonit krijuan një imitim 
gati perfekt të ish-presidentit amerikan Barack 
Obama.  Studiuesit përdorën inteligjencë artificiale 
për të imituar mënyrën se si i lëviz buzët Obama kur 
flet, dhe kjo teknikë i mundëson ata që të vendosin 
fjalët e tyre në gojën e Barack Obamës të krijuar 
prej tyre në kompjuter.

Jo më kot, instituti i famshëm Poynter Institute që 
botoi buletinin 40 këshilla gazetarie të sprovuara 
nga koha dhe që nuk dalin asnjëherë nga moda 
(40 time-tested tips for journalists that never go 
out of style - linku) në këshillën e fundit i thotë 
gazetarëve “Edhe kur nëna të thotë që të do fort, 
kërko prova.”

Çfarë mund ta shtyjë dikë që të dezinformojë 
publikun?  Nganjëherë mund të bëhet edhe pa 
dashje.  Por nga ana tjetër, lajmet e rreme mund të 
shpërndahen në shërbim të propagandës politike 
apo reklamës së fshehtë, madje dezinformimi 
mund të shfaqet edhe në formën e përqeshjes, apo 
ngacmimeve dhe dhunës në internet.  Nëse doni të 
mësoni më shumë në lidhje me botën e paskajshme 
të dezinformimit, dhe mënyrat se si të luftojmë 
kundër lajmeve të rreme, duhet patjetër të vizitoni 
këtë faqe interneti, Checkology (Kontrologjia - 
linku).  Këtu mund të gjeni një kurs me 12 leksione 
të thjeshta, që ilustrohen me udhëzime të shkurtra 
video.  Faqja Checkology përmban ushtrime 
interaktive me shembuj realë nga raportimet në 
media, si dhe shpjegime në lidhje me alternativat 
e sakta dhe të gabuara për disa nga problemet 
themelore që hasim në këtë fushë.  Po kështu, në 
faqen e internetit First draft news (Varianti i parë 
i artikullit - linku) mund të gjeni edhe një listë me 
udhëzime për të evituar dezinformimin, por kjo 
faqe fokusohet më shumë në manipulimin viziv.

Nëse e konsideroni këtë modul si pjesën më të rëndësishme 
të trajnimit, atëherë është mirë që të vizitoni edhe disa 
faqe në internet apo aplikacione që ofrojnë këshilla dhe 
ndihmë në punën kërkimore. Vërtetësia e fotografive 
mund të kontrollohet duke përdorur google Reverse 
image (kërkim së prapthi për foto - linku), por nuk duhet 
të harroni edhe faqen ruse të kërkimit në internet yandex 
(linku), që nganjëherë jep më shumë rezultat. Në faqen 
tinEye (Syteneqe - linku) mund të gjenden më shumë 
të dhëna në lidhje me fotografi që dyshohen se mund 
të jenë të manipuluara, ndërsa faqet e dyshimta mund 
të kontrollohen nëpërmjet faqes Wayback Machine 
(kërkim në arkivën e internetit - linku). Për të kontrolluar 
vërtetësinë e mesazheve në twitter mund të përdoret 
twitter advanced Search (kërkim i avancuar në twitter 
- linku), ndërsa Facebook Graph Tips (Kontroll grafik në 
facebook - linku) mund të përdoret për të mbledhur më 
shumë të dhëna mbi faqe të ndryshme në facebook. 
Në rast se lind nevoja që të vërtetohet nëse një hartë 
është transformuar apo jo, mund të përdoret faqja Map 
Checking (kontroll harte - linku). Nëse dyshoni se mund 
të ketë dezinformim në lidhje me rezultate të kërkimeve 
shkencore, atëherë duhet të kontrolloni të dhënat në 
faqen Sci hub (Qendra shkencore - linku).

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAmUC4m6w1wo
https://twitter.com/poynter/status/917488841484849152%0D
https://get.checkology.org/
https://firstdraftnews.org/
https://images.google.com/%23spf%3D1568387342797
https://yandex.com/images/
https://www.tineye.com/
https://archive.org/web/
https://twitter.com/search-advanced
https://graph.tips/beta/
https://www.mapchecking.com/
https://sci-hub.tw/
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Moduli 3: Programi i trajnimit 

1

2

3

4

5

6

7

Hyrje

Ushtrimi 1: Gënjeshtër apo e vërtetë

Pushim

Ushtrimi 2: Gjilpëra në kashtë

Ushtrimi 3: Transferimi

Pushim

Përfundime

30 minuta

15 minuta

10 minuta

50 minuta

5 minuta

30 minuta

15 minuta

Ushtrimi 3.1:
Gënjeshtër apo e vërtetë
QËLLiMi: PËRfitiMi i NjohuRivE Mbi LLojE tË NDRyShME tË 
MaNiPuLiMit tË MatERiaLEvE PaMoRE
MatERiaLEt E NEvojShME: koMPjutER, PRojEktoR

Ky ushtrim bazohet mbi njohuritë e 
fituara nga moduli i parë: pjesëmarrësit 
duhet të gjejnë nëse një fotografi është 
e vërtetë apo e falsifikuar.  Mund të 
gjejmë shembuj interesantë në faqen 
Fake a photo (Manipulim fotosh - 
linku), që tregon se çfarë elementesh 

janë përdorur për manipulimin e 
fotografive.  Portali Snopes (Hetim) 
është faqja kryesore në internet përsa 
i përket luftës kundër dezinformimit, 
dhe përmban një arkivë voluminoze 
me të dhëna të falsifikuara dhe foto 
me diçitura të pasakta (linku).

https://sci-hub.tw/
https://sci-hub.tw/
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Ushtrimi 3.2:
Gjilpëra në kashtë
QËLLiMi: tË NjihEMi ME iNStRuMENtEt PËR kËRkiMiN NË 
iNtERNEt DhE koNfiRMiMiN E faktEvE
MATeriAleT e NeVojshMe: KoMPjuTer, TesTe (duKe 
Përdorur GooGle ForMs APo KAhooT)

Çdo pjesëmarrës ka për detyrë që të 
konfirmojë 15-20 deklarime apo të 
dhëna të ndryshme duke përdorur 
Google apo instrumente të tjera 
kërkimi.  Testi mund të krijohet 
lehtësisht duke përdorur Google 
Forms, dhe në fund të ushtrimit mund 

të llogaritet me lehtësi rezultati që ka 
arritur secili pjesëmarrës.  Të dhënat 
apo deklarimet mund të përzgjidhen 
nga fusha të ndryshme të jetës, 
shkencës apo kulturës, dhe këtu 
poshtë po renditim disa shembuj.

Vaduzi është kryeqyteti dhe qyteti 
më i madh në Liechtenstein.

A I njëjti aktor dublon Homer Simpson 
dhe Bart Simpson.

f

Çmimi Nobel për paqen u fitua për 
herë të parë nga një femër në vitin 
1905.

B Nënë Tereza dhe Akira Kurosawa kanë 
lindur në të njëjtin vit, kur kaloi edhe 
kometa Halley.

G

MMCCLXVII + MCDXCI = 
MMMDCCLVIII

c Nikola Tesla u zgjodh dikur si njeriu i 
vitit nga revista Time.

h

Fjala “Uliksi” përdoret vetëm në 
titullin e romanit “Uliksi” të James 
Joyce, por nuk është përmendur 
asnjëherë në tekst.

d 10 vendet e para në klasifikimin botëror 
për hokej në akull (renditja botërore 
për ekipet meshkuj, 2018) zihen nga 
shtete të hemisferës veriore.

i

Kjo pikturë është vepër e Nicolaes 
Tulp.

E Kjo është një 
kopertinë e revistës 
Time të publikuar 
në vitin 2009:

J

Përgjigje: A – Jo (është kryeqyteti, por nuk është qyteti më i madh),  B – Po,  c – Po,  d 
– Jo (mund ta konfirmoni në Gutenberg.org),  E – Jo (është pikturuar nga Rembrandt),  f 
– Jo (mund të konfirmohet në IMDB),  G – Po,  h – Jo (Tesla ishte në kopertinën e revistës 
por nuk u shpall si Njeriu i vitit),  i – Po,  J – Jo (është një kopertinë e sajuar)
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Ushtrimi 3.3:
Transferimi
QËLLiMi:  tË NjihEMi ME PRaPaSkENat DhE koNtEkStiN E 
MaNiPuLiMEvE MEDiatikE
MatERiaLE tË NEvojShME: koMPjutER, PRojEktoR

Bëhuni gati të shohim The movement 
(Transferimin).  Ky material i krijuar 
nga televizioni Comedy Central 
(Qendra e komedisë - linku) tregon 
procesin e krijimit të manipulimit 
mediatik.  Shikoni këtë skeç dhjetë 
minuta të gjatë dhe jepini përgjigje 
këtyre pyetjeve:  Si ka mundësi 
që një ide kaq absurde, u besua 
krejtësisht nga organet e medias?  
Çfarë metodash përdori autori për 
t’ia mbushur mendjen publikut?  Si ia 
arriti autori të mbajë fshehur pjesët 

e pabesueshme dhe jo realiste në të 
gjithë këtë histori?  E zëmë se ti je 
redaktori i emisionit dhe të bie në dorë 
libri Transferimi; çfarë verifikimesh do 
të bëje përpara se të ftoje në studio 
atë personin që merrej me palestër?  
Po sikur të ishe prezantuesi i emisionit 
çfarë pyetjesh do t’i bëje këtij personi 
që pretendonte se “nuk ishte marrë 
kurrë me palestër?”  Çfarë pasojash 
mund të vijnë nga kjo lloj mungese 
profesionalizmi në media?

Përveç këtyre shembujve mund 
të përdorni në këtë ushtrim edhe 
fakte apo deklarime që kanë lidhje 
me kontekstin politik, ekonomik dhe 
shoqëror që ju rrethon.  P.sh: për 
momentin, Serbia është e vetmja 
nga shtetet e ish-Jugosllavisë me 
kryeministre femër;  stemat e Budvës, 

Ulqinit dhe Mojkovacit kanë të gjitha 
nga pak ngjyrë të verdhë;  shporta 
minimale e konsumit në Maqedoni 
për muajin gusht 2018 ishte 525 euro;  
Tirana nuk është binjakëzuar me asnjë 
qytet afrikan;  atletë nga Bosnja dhe 
Hercegovina kanë fituar deri më sot 
dy medalje olimpike.

https://sci-hub.tw/%0D
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Moduli 4:
Siguria  në  internet
Ky modul lidhet me çështjen se si i përdorim 
teknologjitë e reja?  Sa rëndësi i kushtohet 
privatësisë në rrjetet sociale, dhe si mund të sillemi 
në mënyrë më të përgjegjshme për të mbrojtur 
privatësinë tonë dhe të të tjerëve.  Kjo është një 
çështje me rëndësi të veçantë për disa grupe të 
shoqërisë si të moshuarit dhe të rinjtë.

Mbylle gojën dhe vrafsh veten – “Ky është mesazhi 
që 14 vjeçarja Hannah Smith nga Britania e Madhe 
mori në rrjetin social Ask.fm, përpara se të varte 
veten në dhomën e gjumit,” shkruan Tijana Milosevic 
në studimin e saj Mbrojmë fëmijët në internet?4 ku 
sqaron politikat e kompanive të mediave sociale 
në lidhje me bullizmin.  “Pasi Hannah vrau veten, 
rreth 15,000 njerëz nënshkruan një peticion online 
ku i kërkonin qeverisë të Britanisë së Madhe që të 
merrte masa kundër rrjetit Ask.fm.  Kryeministri 
britanik David Cameroon e quajti një faqe “të 
ndyrë” dhe i bëri thirrje kompanive të reklamave 
që ta bojkotonin.  Ask.fm publikoi një mezash 
ngushëllimi dhe premtoi se në të ardhmen do të 
përmirësonte masat e sigurisë dhe politikat kundër 

Privatësia në internet po kthehet gjithnjë e më 
shumë në një privilegj për një grup të vogël 
njerëzish.  Duhet të mendohesh mirë përpara se 
të hedhësh në internet ndonjë informacion apo të 
dhënë personale nëse do që të mbrosh veten dhe 

bullizmit.”  Sidoqoftë, studimi arriti në përfundimin 
se rrjetet sociale, ku shpenzojmë disa orë në ditë, 
vazhdojnë të tregojnë mungesë interesi për të 
luftuar dhunën në internet.

Kur vjen puna tek fëmijët, prindërit janë në 
gjendje që të bllokojnë shkarkimin e programeve 
dhe aplikacioneve të ndryshme nga fëmijët, dhe 
sistemi operativ Windows lejon që të vendosen 
kufizime të caktuara në faqet e hapura nga fëmijët.  
Po kështu, faqe dhe kompani interneti si Youtube 
kanë parametra kontrolli që nuk lejojnë shfaqjen 
e materialeve të papranueshme për fëmijë.  Ka 
disa faqe që japin informacion dhe kalojnë nëpër 
filtër faqet e internetit që është mirë të mos 
shikohen nga fëmijët, si Content Watch (Kontrolli 
i përmbajtjes - linku), CYBERsitter (kujdestarja 
online - linku) dhe NetNanny (dado në internet - 
linku).  Duhet gjithashtu që të vendosen kufizime 
edhe në kompjutera dhe celularë duke përdorur 
opsionet që jepen në direktorinë Parental Control 
(kontrolli prindëror).

fëmijët e tu.  Duhet të tregoni kujdes të veçantë për 
mbajtjen sekret të numrit personal të identifikimit, 
numrin e llogarisë bankare, adresat dhe fjalëkalimet 
në faqet e veçanta të internetit.  Në rrjetet sociale, 
mund ta mbrosh privatësinë duke kufizuar aksesin 

Po ta imagjinojmë internetin si një ajsberg, programet 
standarde të kërkimit në internet na lejojnë të shohim 
vetëm majën e tij.  Rreth 90% e internetit përbëhet nga 
faqe të paklasifikuara apo gjysmë-sekrete që mund 
të përdoren për qëllime sigurie apo shkencore, por që 
nganjëherë mund të jenë çerdhe veprimtarish kriminale: 
shpërndarje materiali pornografik me fëmijë, shitje droge 
apo armësh, vjedhje identiteti, etj.  Në lidhje me këtë 
çështje nuk ia vlen që të krijojmë panik të panevojshëm 
në publik, por ama është shumë e rëndësishme që të 
kujdesemi për të dhënat tona personale dhe të jemi të 
ndërgjegjshëm për rëndësinë e sigurisë në internet.

4 Tijana Milosevic (2018), Protecting Children Online? (Mbrojmë fëmjët në internet?) Cambridge: MIT Press.

https://www.contentwatch.com/
https://www.cybersitter.com/
https://www.netnanny.com/
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Duhet t’i hedhësh një sy edhe artikullit: “are you ready? 
here is all the data facebook and google have on you”  
(a je gati? ja çfarë të dhënash ka mbledhur për ty 
facebook dhe google - linku).  aty tregohet shumë bukur 
se çfarë të dhënash ka mbledhur google për ty.  Edhe 
vetë titrat janë një thirrje që të bësh kujdes: Google e di 
në ç’faqe ke hyrë.  Google i di të gjitha kërkimet që ke 
bërë ndonjëherë në internet – edhe ato që i ke fshirë.  
Google ka krijuar një profil reklamash për ty.  Google e 
di se çfarë programesh je duke përdorur.  Me të dhënat 
që ka mbledhur Google për ty mund të mbushen miliona 
faqe në Word...

e publikut të gjerë në materialet e postuara online, 
si dhe duke ndryshuar kodet apo fjalëkalimet sa më 
shpesh të jetë e mundur, me qëllim që t’i bësh sa 
më të vështira të jetë e mundur.

Ka disa faqe interesante që kërkojnë të rritin nivelin 
e ndërgjegjësimit në lidhje me rëndësinë e kësaj 
çështjeje, dhe një prej tyre është How secure is my 

password (Sa i sigurtë është fjalëkalimi im - linku).  
Kjo faqe të tregon sa kohë i duhet kompjuterit që 
të zbulojë fjakëlimin tënd.  Për shembull, po qe se 
fjalëkalimi yt është 12345678, kjo faqe të tregon 
se kompjuteri e zbulon “menjëherë.”  Fjalëkalimi 
“aqaqaqaq” zbulohet për 5 sekonda, ndërsa 
“mediamedia” për 59 minuta.

Moduli 4: Programi i trajnimit 

1

2

3

4

5

6

7

Hyrje

Ushtrimi 1: Përralla

Pushim

Ushtrimi 2: Gjurmimi

Pushim

Ushtrimi 3: Manovra

Përfundime

30 minuta

30 minuta

10 minuta

30 minuta

5 minuta

40 minuta

15 minuta

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-facebook-google-has-on-you-privacy
https://howsecureismypassword.net/
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Ushtrimi 4.1:
Përralla
QËLLiMi: tË NjihEMi MË MiRË ME avaNtazhEt DhE RREziQEt E 
tEkNoLogjivE MoDERNE
MatERiaLi i NEvojShËM: LEtËR

Çdo pjesëmarrësi i jepet nga një 
fletë letër me titullin e një përralle, 
dhe i jepet si detyrë që ta përshtasë 
përrallën për kohën tonë, si dhe të 
imagjinojë personazhet e përrallës 
duke përdorur teknologji moderne.  
Si mund ta përdorin internetin 
personazhet e përrallave për të 
shpëtuar nga rreziqet që u kanosen?  
Imagjino pak sikur Hansel dhe Gretel 
të përdorin GPS për të gjetur rrugën 
për t’u kthyer në shtëpi, apo Liza duke 
kërkuar në Google se çfarë të bëjë me 
kërpudhën magjike.  Xhepeto mund 

të kërkojë ndihmë që të gjejë Pinokun 
duke i kërkuar miqve dhe shokëve që t’i 
bëjnë share një njoftimi për një FËMIJË 
TË HUMBUR në Facebook apo Twitter.  
Po kështu, imagjinoni pak sikur ujku në 
përrallën e Kësulëkuqes të krijonte një 
profil të rremë në rrjetet sociale dhe të 
hiqej sikur ishte gjyshja.  Çfarë ndikimi 
do të kishte teknologjia moderne mbi 
personazhet e përrallave?  A vihet në 
rrezik personazhi pozitiv i përrallave 
nga teknologjia moderne, dhe si do të 
përfundonte përralla me këto kushte 
të reja?

Ushtrimi 4.2:
Gjurmimi
QËLLiMi: tËRhEQja E vËMENDjES NË LiDhjE ME RËNDËSiNË E 
MbRojtjES SË tË DhËNavE PERSoNaLE NË iNtERNEt
MatERiaLEt E NEvojShME: koMPjutERa, LiDhjE ME iNtERNEt

Pjesëmarrësit ndahen në grupe me 
nga dy persona.  U caktohet si detyrë 
që të zbulojnë sa më shumë të kenë 

mundësi për njëri-tjetrin për 15 minuta 
në internet, duke përdorur të gjitha 
mjetet që kanë në dipozicion.  Më pas 
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duhet që ta shkëmbejnë me njëri-
tjetrin informacionin e mbledhur, dhe 
u kërkohet që t’i përgjigjen pyetjeve 
të mëposhtme:  A e dija që më parë 
se këto infomacione mbi veten time 

mund të zbuloheshin kaq lehtë nga të 
tjerët?  A mund të pësoj ndonjë dëm 
nga të dhënat e mbledhura në këtë 
mënyrë?  Mos është më mirë sikur të 
mos i dinë të tjerët këto gjëra?

Ushtrimi 4.3:
Manovra
QËLLiMi: tË kuPtojMË Sa MË MiRË koNjuktuRat QË MuND 
tË NDikojNË SiguRiNË NË iNtERNEt
MatERiaLEt E NEvojShME: koMPjutERa, 
LiDhjE ME iNtERNEtiN

The Fugle (Manovra - linku) është një 
lojë inteligjente që mund të luhet pa 
pagesë në internet dhe që na tregon 
sa e rëndësishme është mbrojtja e 
të dhënave.  Pjesëmarrësit mund të 
luajnë veç e veç apo në grupe me nga 
dy veta.  Personazhi kryesor është 
shefi i departamentit të informacionit 
të një kompanie shumëkombëshe 
që quhet The Fugle (Manovra).  Kjo 
kompani është në prag të lëshimit 
për herë të parë në treg të një 
aplikacioni për pagesa në internet me 
siguri biometrike.  Duhet të drejtosh 
projektin gjatë fazave përfundimtare 
të punës, duke u marrë me personelin 
e sigurisë brenda kompanisë, kolegët 
që punojnë në sektorët e marketingut 

dhe në marrëdhëniet me publikun, 
dhe natyrisht edhe me presidentin e 
kompanisë.  Ka shumë individë dhe 
firma konkurrente që duan të shtinë 
në dorë të dhënat dhe materialet që 
zotëron kompania në lidhje me këtë 
shpikje të re.  Arrin dot që të marrësh 
vendimet e duhura?  A mund ta 
realizosh këtë projekt brenda afatit 
të duhur dhe pa tejkaluar buxhetin 
e caktuar?  A mund ta mbrosh 
kompaninë nga sulmet nga jashtë?  
Kjo lojë bazohet në formatin e librave 
“Choose Your Own Adventure” (zgjidh 
aventurën që të shkon për shtat), 
dhe të jep mundësi që të luash rolin 
e dikujt tjetër dhe të zbulosh nëse je i 
aftë që të arrish suksesin.

http://targetedattacks.trendmicro.com/
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Moduli 5:
Si  funksionon  media
Ky modul duhet të na shpjegojë mënyrën se si 
funksionon media (tradicionale, dhe në internet) në 
realitetin e përditshëm.  Çfarë roli luajnë redaktorët 
dhe gazetarët?  Si e krijojmë informacionin, cilat 

janë sfidat kryesore me të cilat përballet media 
në rajon përsa i përket cilësisë së përmbajtjes, 
kapaciteve dhe njohurive, presioneve politike dhe 
ekonomike, etj.

Për të kuptuar sa më mirë mënyrën se si funksionon 
sistemi mediatik, duhet të marrim në analizë një sërë 
detajesh.  Në lidhje me këtë çështje mund të ngremë 
disa pyetje:  sa i pavarur është filan organ mediatik?  
Sa i respekton media standardet profesionale?  Çfarë 
politike editoriale po zbaton një media e caktuar?  a po 
ushtrohen presione politike apo ekonomike mbi median?  
Çfarë pozicioni ideologjik ka marrë një media?  Çfarë 
lloj reklamash merr një organ i medias?  Si zhvillohet 
komunikimi me publikun?  Sa ndikim ka një organ media 
në opinionin publik?

Sipas rezultateve të studimit të vitit 2014, Çështje 
të Integritetit në Media (Media Integrity Matters)5 , 
në vendet e Ballkanit perëndimor media përballet 
me sfida të mëdha:

• Interesi publik shpesh zëvendësohet nga 
interesa të vogla të elitave politike dhe 
ekonomike.

• Mungesa e rolit që luan tregu i lirë, varësia e 
madhe nga fondet që jepen nga institucione 
shtetërore, legjislacion i paqartë në lidhje me 
përqendrimin e pushtetit mediatik në pak 
duar, pronësia e fshehur dhe shitja në mënyrë 
jo-transparente e aksioneve të kompanive 
të medias, kanë sjellë një varësi në rritje të 
medias nga shteti.

• Shpërndarja e reklamave shtetërore dhe 
forma të tjera të subvencioneve shtetërore 
paraqesin një nivel të lartë rreziku dhe 
krijojnë hapësira për korrupsion.  Një pjesë 
e madhe e këtyre fondeve i jepet agjencive 
të marrëdhënieve me publikun, reklamave, 
marketingut që janë në pronësi të aktivistëve 
dhe mbështetësve të partive politike dhe 
personave të lidhur me to.

• Radio-televizionet publike janë pjesa më 
e rrezikuar e sistemit të medias, pasi janë 
shumë të ekspozuara ndaj interesave të 
caktuara politike, dhe vuajnë nga shkelja e 
pavarësisë editoriale duke cënuar rolin e tyre 
në shoqëri.

• Gazetarët kërcënohen, akuzohen dhe 
sulmohen.  Gazetarët investigativë janë 
veçanërisht të rrezikuar.

Publiku shpesh nuk është në dijeni të prapaskenave 
dhe sfondit mediatik në të cilin mbruhet një mesazh 
që jepet nga media.  Sidoqoftë, nuk ka dyshim se 
mesazhet që vijnë nga media duhet të analizohen 
gjithmonë në raport me kontekstin social, politik, 
kulturor dhe mediatik në të cilin është krijuar.  
Nganjëherë është e vështirë që të arrihet një nivel 
i tillë njohje mbi funksionimin e sistemit, por kjo 
përpjekje për të kuptuar dhe analizuar informacionin 
ia vlen gjithmonë, pasi rrit ndjeshëm nivelin e 
njohjes së medias nga ana jonë.  Ciceroni thotë se 
historia është mësuesja e jetës – dhe është fakt se 
përparimi i civilizimit tonë ka ardhur vetëm në ato 
periudha kur toleranca ka triumfuar mbi urrejtjen, 
kur shkenca ka dominuar mbi supersticionin, kur 
mençuria i është kundërvënë injorancës.

5  http://mediaobservatory.net/sites/default/files/media%20integrity%20matters_za%20web_2.pdf
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Moduli 5: Programi i trajnimit 

1

2

3

4

5

6

7

Hyrje

Ushtrimi 1: zgjedhja jote

Pushim

Ushtrimi 2: Përshtatja 

Pushim

Ushtrimi 3: Pasoje problemin

Përfundime

30 minuta

40 minuta

10 minuta

40 minuta

5 minuta

30 minuta

15 minuta

Ushtrimi 5.1:
Zgjedhja jote
QËLLiMi: tË NjihEMi ME PRoCESiN E PËRzgjEDhjES 
tË LajMEvE
MatERiaLi i NEvojShËM: Nga NjË LiStË ME LajME 
PËR SECiLiN PjESËMaRRËS

Pjesëmarrësit ndahen në dy grupe 
me nga pesë veta secili.  Të dy 
grupeve i jepet e njëjta listë me nga 
30 tituj lajmesh, dhe tre prej tyre 
duhet të përzgjidhen për faqen e parë 
të një gazete të përditshme.  Grupi i 
parë ka për detyrë që të përzgjedhë 
lajmet në bazë të kriterit të interesit 
publik, ndërsa grupi i dytë duhet të 
përzgjedhë ato lajme që “shesin” 
gazetën.  Pas diskutimeve në grup dhe 
eleminimit gradual të alternativave, 

çdo grup duhet të zgjedhë tre lajme.  
Duhet të krahasohen rezultatet 
përfundimtare dhe të diskutohen 
midis pjesëmarrësve.  Më poshtë 
mund të gjeni shembuj të disa 
titujve të mundshëm.  Janë tituj të 
sajuar, por që përshtaten lehtësisht 
me kontekstin social dhe politik të 
vendeve të Ballkanit perëndimor.  Emri 
i shtetit mund të ndryshohet në varësi 
të nevojave të secilit trajnues.
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.1. Zbulohet një 
vendbanim prehistorik 
pranë kryeqytetit 

.7. Modelja e parë 
nga Shqipëria në 
kopertinën e Playboy 
në SHBA

.13. Intervistë – Haruki 
Murakami: Si të 
shkruajmë një fjali 
perfekte

.19. Si mund të 
investohet në 
kriptomonedha?

.25. Shtohet numri 
i fëmijëve refugjatë 
në Shqipëri të 
pashoqëruar nga 
prindërit 

.2. Shqipëria zbret disa 
vende më poshtë në 
klasifikimin e Forbes 
për klimën e biznesit

.8. Arrihen disa  
marrëveshje rajonale 
për uljen e tarifave 
roaming 

.14. Po vjen një 
epokë e artë për 
vendin tonë, thotë 
ministri i financave të 
Shqipërisë 

.20. Sa të pasur janë 
lojtarët e kombëtares 
shqiptare të futbollit? 

.26. Dy romë 
arrestohen në lidhje 
me një grabitje në pikë 
karburanti në qytetin 
N.

.3. Verërat franceze: 
Ku mund të shijojmë 
verërat më të mira

.9. Të paktën 22 fëmijë 
të vrarë gjatë një sulmi 
ajror në Jemen 

.15. Madonna do të 
zbulojë datat e turit të 
ardhshëm: Tetor 2019 
në Shqipëri?

.21. Planet sekrete të 
Rusisë për luftën e 
tretë botërore

.27. Studim i ri: 1 në 20 
vdekje në botë vijnë si 
rezultat i përdorimit të 
alkoolit

.5. Frederic Silvers, 
16 vjeç, nga qyteti N. 
dyshohet për trafik 
droge

.11. Studentë nga 
Shqipëria zënë vendin 
e dytë në Kampionatin 
Botëror të Robotikës

.17. Studim: pse 
Shqipëria ka mbetur 
25 vjet prapa për 
mbrojtjen e ambientit 

.23. Google vazhdon 
të lejojë programe 
nga palë të treta që 
të mbledhin të dhëna 
nga Gmail 

.29. Studim: Familjet 
shqiptare detyrohen të 
shpenzojnë më shumë 
se të ardhurat e tyre

.6. Donald Trump 
deklaron luftë tregtare 
me Kinën 

.12. Kompleksi belg për 
energji nga era do të 
ndërtohet në jug të 
Shqipërisë brenda vitit 
2025 

.18.  Një vajzë 11 
vjeçare nga qyteti N. 
ka nevojë për 25,000 
euro për trajtim 
mjekësor

.24. Intervistë: 
Shqiptari i parë në 
hapësirë

.30. Një djalë që 
punonte si  mekanik 
vdes pasi bie makina 
nën të cilën po 
punonte

.4.  Sukses i Shqipërisë 
në procesin e 
negociatave me BE-në 

.10. Një kompani kineze 
do të investojë një 
miliard dollarë në veri 
të Shqipërisë

.16. Futboll: 10 gjëra që 
duhet të keni parasysh 
për këtë fundjavë

.22. Qindra të rinj nga 
Shqipëria bashkohen 
me ISIS, thonë një 
raport i SHBA

.28. Udhëtime të 
paharrueshme: 10 
plazhe në Tajlandë

Ushtrimi 5.2:
Përshtatja
QËLLiMi: tË MËSojMË MËNyRat E NDRyShME tË SERviRjES tË 
LajMit NË vaRËSi tË gRuPit QË i DREjtohEt
MatERiaLEt E NEvojShME: LEtRa DhE StiLoLaPSa

Jepini secilit pjesëmarrës të njëjtat 
fjalë kyçe dhe të dhëna.  Duhet të 
shkruajnë një lajm në bazë të këtyre të 
dhënave, por secili çift pjesëmarrësish 
duhet që ta përshtasë lajmin vetëm për 
një grupim të caktuar të popullatës, 
duke përzgjedhur formën dhe fjalorin 
përkatës.  A mund t’ia japësh të njëjtin 
lajm si adoleshentëve ashtu edhe 

gjyshërve të tyre?  A do të shkruhej në 
të njëjtën mënyrë artikulli si në revistë 
për femra ashtu dhe në revistë për 
meshkuj?  Si mund ta bëjmë dallimin 
midis informacionit thelbësor dhe të 
dhënave të parëndësishme?  Si mund t’i 
bëjmë interesante dhe të kuptueshme 
informacionet e mërzitshme dhe të 
dhënat statistikore?
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Ushtrimi 5.3:
Pasoje problemin
QËLLiMi: tË kuPtojMË MË MiRË PRobLEMiN E PRESioNit tË 
uShtRuaR Mbi gazEtaRËt
MatERiaLi i NEvojShËM: fLEtË LEtËR

Ndaji pjesëmarrësit në grupe.  Jepi 
grupit të parë të shqyrtojë një çështje 
apo problem që mund të ndeshë një 
gazetar apo redaktor gjatë punës së 
vet.  Kërko nga grupi që të identifikojë 
dhe të shkruajë hapin e parë që duhet 
të marrin për të zgjidhur problemin 
apo për të analizuar çështjen (5 
minuta).  Kaloja problemin grupit tjetër 
dhe kërkoji që të gjejnë se cili duhet 
të jetë hapi i dytë që duhet të marrin.  
Vazhdo kështu deri sa të kenë marrë 
pjesë të gjitha grupet.  Disa shembuj: 

1. Të vjen një telefonatë nga një 
politikan që të kërkon të mos e 
publikosh një artikull në lidhje 
me një aferë korruptive që ke 
zbuluar gjatë punës tënde.  Kur 
ti nuk pranon, ai fillon që bëjë 
kërcënime.  Çfarë duhet të bësh?

2. Një kompani prodhimi në fushën 
e kozmetikës të lajmëron se 
do të anullojë reklamat për 
televizionin tënd nëse nuk 
ndalon raportimin mbi dëmin 
që i shkaktohet kafshëve 
gjatë testimit të produkteve 
kozmetike.  Reklamat që vijnë 
nga kjo kompani përbëjnë 20% 
të të gjithë të ardhurave nga 
sektori i marketingut.  Çfarë do 
të bësh?

3. Pasi ke publikuar në faqen e 
internetit një intervistë shumë 
interesante me një person 
transeksual, ajo të kërkon që 
ta heqësh materialin nga faqja 
pasi ka marrë shumë mesazhe 
ofenduese në Facebook.  Çfarë 
do të bësh?
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Këtu do të gjeni adresa për faqe interneti dhe publikime që mund t’ju vijnë në ndihmë për të organizuar 
trajnimet në mënyrë sa më efikase dhe që të përshtaten sa më mirë me grupin tuaj.

Center for media literacy: (Qendra për edukimin mbi median) Në këtë faqe interneti mund të gjeni 
metoda trajnimi të integruara, të bazuara në rezultate kërkimore që mund t’u vijnë në ndihmë 
shkollave dhe drejtorive arsimore që të organizojnë dhe strukturojnë aktivitetet mësimore në kuadrin 
e edukimit mbi median.+

Checkology: (Kontrollogjia) Leksionet për këto klasa virtuale i ndihmojnë mësuesit që t’i pajisin 
studentët e tyre me mjetet dhe aftësitë e nevojshme për të vlerësuar dhe interpretuar lajmet dhe të 
mësojnë si të përzgjedhin cilat lajme dhe informacione janë të besueshme, ato që duhen shpërndarë 
tek të tjerët, dhe ato që shërbejnë si pikënisje për aksion shoqëror.

Digital literacy for adults: (Edukimi digjital për të rritur) Nëse mendoni të organizoni një trajnim për 
moshat e mëdha, kjo faqe do të jetë goxha e dobishme si pikënisje.  Ky publikim ju sugjeron metoda 
mësimi për edukimin mbi teknologjinë digjitale për persona mbi 55 vjeç.

Fact-checkers in the Western Balkan region: (Faqe interneti për konfirmimin e fakteve në vendet e 
Ballkanit perëndimor)  Istinomer,  Istinomjer,  Faktoje,  Faktograf, Raskrinkavanje.ba,  Raskrikavanje.
rs,  Raskrinkavanje.me,  Fake News Tragač,  Proverka na fakti).

First draft news: (Varianti i parë i artikullit) Ky është një shërbim pa pagesë që merret me projekte 
gazetarie në terren, dhe sugjeron metoda efektive për të shmangur paqartësinë dhe rrëmujën 
informative në internet.  Në këtë faqe mund të gjeni edhe këshilla apo udhëzime praktike dhe etike 
se si të gjejmë, konfirmojmë dhe publikojmë materiale nga rrjetet sociale.

Freepik: (Foto pa pagesë) Kjo faqe interneti përmban mijëra fotografi dhe ilustrime që mund të 
përdoren pa pagesë për ta bërë prezantimin e trajnimit dhe materialin mësimor sa më tërheqës.

Kahoot: (Së bashku) Kjo faqe të ndihmon që të krijosh lojëra brenda pak minutash dhe të luash 
me lojëra zbavitëse të natyrës pedagogjike apo teste dhe lojëra me pyetje rrufe.  Këto materiale 
përdoren kryesisht gjatë punës me fëmijë, por mund të jenë zbavitëse edhe për të rriturit.

Media observatory: Observatori i medias është një qendër burimore që përmban një numër të madh 
të dhënash studimore lidhur me çështjet e integritetit të medias në vendet e Ballkanit perëndimor.

Media smarts: (zgjuarsi në media) Kjo faqe interneti e krijuar në Kanada përmban shumë artikuj 
interesantë në lidhje me edukimi mbi median, si dhe lojëra të thjeshta për fëmijë.

MilLab: Kjo faqe i kushton vëmendje zhvillimit të mendimit kritik tek të rinjtë, dhe punon për të 
ndihmuar publikun që të bëjë zgjedhje të mirëinformuara në lidhje me median, duke u përqendruar 
mbi gjashtë pika kryesore: Media dhe informacioni;  Propaganda dhe konfirmimi;  Transparenca;  
Gjuha e urrejtjes;  Kibernetika;  Privatësia / të dhënat personale.

Prezantimi i materialit:  Mund të përdorni dy faqe interneti për të përgatitur prezantime sa më 
tërheqëse për trajnime: Canva dhe Prezi.  Canva (kanavaca) të ndihmon goxha me stilizimin dhe 
futjen e elementeve artistike në materialet e trajnimit, ndërsa Prezi të jep mundësi të krijosh një 
prezantim të gjallë dhe dinamik.

Iniciativa rajonale: Në vendet e Ballkanit perëndimor ka disa faqe interneti që i dedikohen edukimit mbi 
median dhe informacionin, dhe që përmbajnë një sasi të madhe materiali edukativ dhe pedagogjik.  
Këtu po renditim disa nga këto faqe: Digitalnipogon,  Mediumska pismenost,  MedijskaPismenost.
me…

Adresa  interneti  dhe  publikime

https://www.medialit.org/%0D
https://get.checkology.org/
http://www.geengee.eu/geengee/geengee-docs/contenuti/comune/G%26G%2520Research%2520Report.pdf
https://firstdraftnews.org/
https://www.freepik.com/
https://kahoot.com/
https://www.mediaobservatory.net/library
http://mediasmarts.ca/
http://millab.ge/en/
https://www.canva.com/unsupported
https://prezi.com/
http://medijskapismenost.org.rs/
https://mediumskapismenost.mk/%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25bd%25d0%25b0/
http://www.medijskapismenost.me/
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Adresa interneti dhe  publikime 
për Shqipërinë

Vox: zëri është një kanal në Youtube që paraqet me shembuj dhe ilustrime disa nga çështjet më të 
rëndësishme që lidhen me edukimin mbi median: që nga kujdesi në ekspozimin e materialeve në 
Facebook, lajmet e rreme, deri tek media e të ardhmes.

We are social: (Ne jemi socialë) Ky publikim bën një përmbledhje dhe paraqitje të shkëlqyer të 
informacionit në lidhje me zhvillimet e fundit, prirjet dhe tendencat në teknologjinë digjitale dhe 
rrjetet sociale në të gjitha vendet e botës, përfshi këtu edhe vendet e Ballkanit perëndimor.

Londo, Ilda. Roli i institucioneve publike në zhvillimin e edukimit mbi median dhe informacionin në 
Shqipëri: Instituti Shqiptar i Medias, Tiranë, 2019. 
http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/Roli%20i%20Institucioneve%20Publike%20
ne%20zhvillimin%20e%20Edukimit%20mbi%20Median%20dhe%20Informacionin%20ne%20
Shqiperi.pdf 

Instituti Shqiptar i Medias. “Media shqiptare dhe standardet europiane,” 2018, 
http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/Media%20shqiptare%20dhe%20standardet%20
evropiane.pdf

Balkan Investigative Reporting Network, Reporterë Pa Kufij. “Monitorim mbi Pronësinë e Medias në 
Shqipëri.” 2018,  https://albania.mom-rsf.org/en/ 

Autoriteti i Mediave Audiovizive. “Fake News”, Tiranë, 2018, 
http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/Fakenews.pdf 

zguri, Rrapo. “Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri,” Instituti Shqiptar i Medias, 2017, 
http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/shqip%20marredheniet%20mes%20medias.pdf 

Godole, Jonila, dhe Matilda Karçanaj. “Shqipëria: Nevoja për Dialog me Organet e Medias për Kurse 
Praktike.”  Kërkesat për Arsimin Modern në Gazetari, redaktuar nga Viktorija Car, Miroljub Radojkov-
ić dhe Manuela zlateva, 11-35. Berlin dhe Sofie: KAS, 2016. 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1f6f4be1-1d59-f416-78a6-
a1105b098a82&groupId=252038  

Londo, Ilda. Shqipëria.  Çështje të Integritetit në Media: Rikthimi i Vlerave të Shërbimit Publik në 
Media dhe Gazetari,  (Albania. In Media Integrity Matters: Reclaiming Public Service Values in 
Media and Journalism) redaktuar nga Brankica Petković, 51-118. Ljubljana: Instituti për paqen, 
2014.

https://www.youtube.com/user/voxdotcom
https://digitalreport.wearesocial.com/
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Rreth autorëve

Stefan	Janjić	
Në 2014 ka përfunduar studimet për gazetari dhe më pas ka kryer masterin në shkenca komunikimi. 
Prej vitit 2015 është doktorant në Fakultetin e Filozofisë në Novi Sad, në Studimet Ndërdisiplinare të 
shkencave sociale dhe humanitare. Ai punon si koordinator projekti dhe trajnues për edukimin me-
diatik pranë Shkollës së Gazetarisë në Novi Sad, si kryeredaktor i uebsajtit fact-checking “Fake News 
Tracer”, si dhe si asistent pedagog pranë Departamentit të Medias, në Fakultetin e Filozofisë në Novi 
Sad. Stefani është fitues i Çmimit të Jashtëzakonshëm të Senatit të Universitetit të Novi Sad për 
punë shkencore në dy raste, i Çmimit për kërkuesin e ri më të mirë në fushën e shkencave sociale, i 
Çmimit “Ekzistenca dhe Gjuha” e Fondacionit Radomir Konstantinovic dhe i bursës letrare NIN. Ai ka 
botuar më shumë se 20 artikuj shkencorë në fushën e analizës së diskursit, edukimit mediatik dhe 
çrregullimeve informative, si dhe romanin “Ništa se nije desilo”.

Lutfi	Dervishi
Është ekspert i medias dhe drejtues i emisionit politik “Përballë”, në televizionin publik shqiptar. Ai 
është pedagog në Universitetin e Tiranës, në lëndën e gazetarisë investigative në Departamentin e 
Gazetarisë, si dhe trajner pranë Institutit Shqiptar të Medias. Është anëtar themelues i Laboratorit të 
Gazetarisë Investigative, i cili trajnon gazetarët e rinj në fushën e gazetarisë investigative. Ai është 
një nga autorët e Kodit Etik për gazetarët shqiptarë. Ka punuar si drejtor informacioni në televizionin 
publik dhe në Vizion+ TV. Ka qenë drejtor i Transparency International Albania në vitet 2008-2013. 
Është edhe kontribues në gazetën Tirana Times.
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Media për Qytetarët – Qytetarët për Median është një projekt i shtatë organizatave për zhvillimin 
e medias (Fondacioni “Mediacentar”, Instituti Shqiptar i Medias, Instituti Maqedonas për Median, 
Instituti Malazez i Medias, Shkolla e Gazetarisë në Novi Sad, Instituti i Paqes, SEENPM) në Ballkanin 
Perëndimor, i cili ka për qëllim të ndërtojë kapacitetin e organizatave të shoqërisë civile në rajon për të të 
zhvilluar aftësitë dhe kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile për të nxitur dhe mbështetur edukimin 
për median dhe informacionin (EMI.) 

“Media për Qytetarët  – Qytetarët për Median”
www.seenpm.org
https://www.facebook.com/seenpm.org/ 
@SEENPM_org

www.cimusee.org
https://www.facebook.com/CIMUSEE/
@CIMU_SEE

Për më shumë informacion rreth projektit ju lutem kontaktoni në 
admin@seenpm.org ose  info@institutemedia.org 

Albanian Media Institute
Instituti Shqiptar i Medias
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