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• Përdorimi i medias nga të rinjtë

Ndryshe nga fëmijët dhe të rinjtë e 20 viteve më parë, tashmë të miturit 
në shqipëri kanë akses pothuajse të pakufizuar në një sërë mediash dhe 
burimesh informacioni, vendase ose jo, tradicionale ose të reja. spektri dhe 
preferencat politike të mediave ekzistuese mund të konsiderohen të plota, 
nga e majta në të djathtë. Në shqipëri ekzistojnë më shunë se 20 gazeta 
të përditshme dhe rreth 200 organe shtypi me periodicitet të ndryshëm. 
Ndërkohë që deri në vitin 1995 i vetmi televizion ishte televizioni shtetëror, 
tashmë në vend ka rreth 70 stacione televizive analoge dhe po aq kabllore. 
Edhe pse numri i radiove është më i vogël, ai sërish mbetet i konsiderueshëm, 
rreth 40 prej tyre. gjithashtu, stacionet më të rëndësishme radiofonike dhe 
televizive transmetohen edhe në mënyra të tjera përveçse analoge, të tilla si 
satelitore, dixhitale tokësore dhe kabllore. shumë nga mediat kryesore kanë 
një prani gjithnjë e më të theksuar edhe në internet apo në kanalet e reja 
të mediave sociale, duke rritur akoma më shumë mundësinë për të prekur 
audienca të reja, përveç mënyrës tradicionale. 

Nga ana tjetër, në shqipëri po rritet gjithnjë e më shumë numri i mediave 
online apo mënyrave alternative për të shpërndarë lajmet apo përmbajtje 
të prodhuara nga media apo nga vetë përdoruesit e internetit. rëndësia e 
mediave online, blogjeve dhe mediave sociale po rritet nga dita në ditë, për 
shkak të lehtësisë që ato ofrojnë dhe mundësisë për të komunikuar me një 
publik të gjerë. megjithatë, në shqipëri zhvillimi i kësaj kategorie të medias 
ka qenë i vonuar, kryesisht për shkak të infrastrukturës, por edhe për shkak 
të mungesës së interesit. Kohët e fundit, ka një vëmendje dhe përdorim 
gjithnjë e më të madh për këtë aspekt të medias. 

Përveç faqeve online të mediave tradicionale, ka pasur edhe hyrje të 
reja në skenën mediatike. Këta aktorë janë zakonisht në formën e agjencive 
të lajmeve apo mbledhësve të lajmeve. Faqet e tyre ofrojnë një sërë 
informacionesh dhe temash, në mënyrë të ngjashme me gazetat e përditshme 
dhe mediat me natyrë të përgjithshme, të cilat rrallë kanë ndonjë target të 
caktuar. larmia e informacionit përfshin pothuajse gjithçka, nga politika dhe 
aktualiteti, deri te rubrika e thashethemeve. 

PrIrjET KryEsorE Të aNKETImIT 
mbI mEdIaN dhE FëmIjëT
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Pra, ajo që mund të thuhet me siguri është se grupmosha nën vëzhgim ka 
një mori burimesh informacioni në dispozicion, qoftë në mediat tradicionale, 
apo në ato të rejat online. Por a është e interesuar kjo grupmoshë t’i ndjekë 
këto media? a e gjen veten në to? mos ndoshta kjo pasuri mediatike ka krijuar 
efektin e veljes dhe overdozës së informacionit te fëmijët dhe të rinjtë? 

Fatkeqësisht, sondazhet që testojnë këto prirje janë shumë të kufizuara 
dhe tejet sporadike. Ky anketim është një nga përpjekjet e vetme të këtij lloji. 
Për rrjedhojë, nuk është e mundur të mbikëqyrim ecurinë e përdporimit të 
medias nga kjo grupmoshë ndër vite dhe të shohim nëse ka rënie apo rritje. 
E njëjta gjë vlen dhe për arsyet e përdorimit të mediave nga të rinjtë.

megjithatë, ajo që mund të thuhet është se mediat tradicionale nuk 
janë ndër më të preferuarat nga fëmijët dhe të rinjtë dhe mediat e reja, të 
shpërndara në formate të ndryshme, padyshim që kanë përparësi me këtë 
grupmoshë. Kështu, kemi gati 1/5 e të anketuarve që nuk lexojnë libra ose 
lexojnë shumë rrallë. arsyet janë të ndryshme, po kryesisht të lidhura me 
mungesën e kohës dhe me mungesën e tërheqjes ndaj librit, i cili vetëm 
20 vite më parë konsiderohej si mundësia e vetme ose më e zgjedhura e 
informacionit dhe në përgjithësi formimit të njeriut. 

E njëjta përqindje e të anketuarve deklaruan se nuk lexonin kurrë ose 
lexonin shumë rrallë gazeta ose revista, gjë që përforcon akoma më shumë 
prirjen e kësaj grupmoshe për të përdorur media të tjera. Ndërkohë që nuk 
mund të bëhet një ndarje e qartë gjinore në rastin e librit, në rastin e gazetave 
mund të bëhet diçka e tillë, pasi lexuesit më të rregullt, edhe pse të pakët të 
gazetave, ishin djem, të cilët deklaronin se lexonin gazetat kryesisht vetëm 
për faqet sportive. gjithashtu, një pjesë e mirë, djem dhe vajza, renditën 
faqet e kulturës si faqet nga më të preferuarat në rastet kur lexonin gazetën. 
Edhe pse politizimi i skajshëm i shtypit në vend dhe mungesa e kohës ishin 
disa nga arsyet e përmendura për mosleximin e rregullt të shtypit, arsyet 
dërrmuese kishin të bënin me mungesën e interesit dhe faktin që shumë nga 
të anketuarit nuk mendonin se gazetat ishin tërheqëse. 

Këtu duhet përmendur si një faktor për mungesën e interesit edhe 
mungesa e organeve të shtypit të cilat i drejtohen posaçërisht kësaj 
grupmoshe. me përjashtim të gazetave që vetë nxënësit botojnë nëpër 
shkolla, nuk ka pothuajse asnjë botim tjetër periodik që përqendrohet te 
kjo grupmoshë, gjë që e bën gjithnjë e më të vështirë që kjo grupmoshë të 
tërhiqet më vonë nga shtypi për të rritur, e akoma më të pamundur që ta 
lexojë atë rregullisht.

Një rezultat deri diku i habitshëm përsa i përket zakoneve të të rinjve 
në lidhje me median ishte fakti që më shumë se gjysma e tyre deklaruan se 
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nuk dëgjonin kurrë radio, ose e dëgjonin shumë rrallë. Edhe ata që e dëgjonin 
radion, në më të shumtën e rasteve dëgjonin më pak se një orë në ditë. Pra, 
është e qartë që popullariteti i kësaj medie mes fëmijëve dhe të rinjve është 
shumë i ulët. Kjo ndoshta lidhet dhe me faktin që shumica e radiove në vend 
janë kryesisht transmetues muzike dhe më rrallë të ndonjë programi zbavitës, 
gjëra që për këtë grupmoshë sigurohen dhe nga televizioni, interneti, apo 
përzgjedhja e muzikës që dëshirojnë ata vetë. 

Në fakt, televizioni është padyshim media më e preferuar nga kjo 
grupmoshë ndër mediat tradicionale, ku gjysma e të anketuarve deklaruan 
se shihnin 1-3 orë në ditë dhe 19% e tyre më shumë se tre orë, pra pothuajse 
70%. Të pyetur për qëllimet e shikimit të televizionit, ose në lidhje me 
programet e preferuara, programet muzikore u renditën si më të preferuarit, 
të pasuar nga programet zbavitëse. Emisionet sportive dhe ato informative 
renditen si më pak të preferuarat. Ndërsa të parat mund të shpjegohen 
deri diku dhe me ndarjen gjinore, është e qartë që kjo grupmoshë nuk rend 
te televizioni për t’u informuar. ai përdoret kryesisht si mjet zbavitjeje. 
gjithsesi, fakti që një pjesë e mirë e të anketuarve shpenzon një periudhë të 
konsiderueshme kohe përditë para televizionit, dëshmon për potencialin që 
ka kjo media për të prekur këtë grupmoshë dhe për kujdesin e veçantë që 
duhet treguar në këtë aspekt.

Nga ana tjetër, anketimi konfirmoi pritshmërinë përsa i përket 
frekuentimit të internetit nga kjo grupmoshë: interneti është mjeti më i 
përdorshëm dhe i preferuar nga fëmijët dhe të rinjtë e kësaj moshe. më shumë 
se 3/5 e të anketuarve thanë se e përdornin internetin disa herë në ditë, 
ndërkohë që 1/5 thanë se e përdorin një herë në ditë. Kjo shpeshtësi e lartë e 
përdorimit të internetit dëshmon për lidhjen e ngushtë që ka kjo grupmoshë 
me këtë lloj media dhe për ndikimin e madh që mund të ushtrohet në këtë 
drejtim. 

Në fakt, si u pa edhe nga anketimi, arsyeja më e shpeshtë e përdorimit të 
internetit ishte frekuentimi i rrjeteve sociale, ku vetëm një pjesë e vogël e të 
anketuarve deklaruan se nuk i përdornin këto rrjete. Një përdorim të gjerë, 
edhe pse më të ulët se rrjetet sociale, kishin edhe zbavitja në internet dhe 
disi më pak informacioni. Pra, mund të thuhet me siguri që kjo grupmoshë 
e përdor këtë mjet në një shkallë tejet të gjerë, padyshim më shumë sesa 
mediat tradicionale. Ndoshta në disa raste mund të thuhet që realiteti virtual 
që jepet nëpërmjet internetit zë më shumë vend në jetën e kësaj grupmoshe 
sesa realiteti i përditshëm. 
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•  Pritshmëria e fëmijëve nga media

Një nga rezultatet më befasuese të këtij anketimi kishte të bënte me 
pritshmërinë që kanë të rinjtë nga media tradicionale, më shumë nga 
televizioni, si mjeti më pranë tyre. Të pyetur se çfarë duhej të ndryshonin 
televizionet në programacionin e tyre për të qenë më pranë kësaj grupmoshe 
dhe për t’iu përgjigjur më mirë asaj, shumica dërrmuese e të anketuarve nuk 
kishin ndonjë përgjigje për këtë ose nuk e mendonin fare diçka të tillë. Një 
pjesë e mirë e pakicës që u përgjigj tha se kjo gjë nuk iu interesonte fare 
dhe se televizionet mund të vazhdonin të njëjtin programacion, pasi për ta 
nuk kishte asnjë rëndësi. Kjo apati e theksuar vërtetohet akoma më shumë 
po të shohim se të anketuarit e kishin të vështirë edhe të identifikonin se 
cilat ishin emisionet e tyre të preferuara. Kjo gjë dëshmon për një ndjekje të 
pandërgjegjshme ose të pavëmendshme të televizionit, ndoshta më shumë 
për forcë zakoni apo mungesë apo pamundësi për interesa të tjera. 

Pra, edhe pse kemi një pjesë të konsiderueshme të kësaj grupmoshe 
që kalon një pjesë të mirë të ditës para televizionit, kemi edhe një shumicë 
që e ka të vështirë të thotë çfarë i pëlqen në televizion dhe është tejet e 
painteresuar për të ndryshuar apo kërkuar dicka më shumë nga kjo media. 
deri në një shkallë, kjo dukuri mund të shpjegohet edhe me mungesën e 
përgjithshme të interesit të adoleshentëve. Pra, po të kemi parasysh apatinë 
e përgjithshme dhe vështirësinë në komunikim që hasen rëndom në këtë 
grupmoshë, nuk është e çuditshme mungesa e pritshmërive apo mendimeve 
të formuara qartë për median. Në fakt, po të lexojmë përgjigjet e të anketuarve 
në këtë drejtim duke marrë parasysh faktorin moshë, shohim se përgjigjet 
apo mendimet për pritshmërinë ndaj mediave rriten në përpjestim të drejtë 
me moshën e të anketuarve.

Nga ana tjetër, një pjesë e arsyes për këtë reagim të munguar gjendet 
dhe në faktin e mungesës së konsolidimit të një kulture aktive qytetare 
në vend, ku të rinjtë e shohin veten si ndjekës pasivë të medias dhe jo si 
qytetarë aktivë që mund të bëjnë diçka për të ndryshuar situatën ashtu si 
u përshtatet atyre më mirë. disa nga të anketuarit u shprehën se edhe pse 
kishin disa ide se si mund të ndryshonin programet televizive për mirë, nuk 
do t’i shprehnin ato, pasi e dinin që asnjeri nuk do t’i dëgjonte ato, e aq më 
pak t’i vinte në jetë. Këto përgjigje dëshmojnë hendekun e madh që ekziston 
mes mediave tradicionale dhe të rinjve, të cilët ose e ndjekin këtë media në 
mënyrë pasive, ose kanë një raport të largët dhe mosbesues me të.    
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•  Besueshmëria ndaj medias

Niveli i besimit te media gjatë këtyre viteve ka ardhur duke u përmirësuar. 
Edhe pse niveli profesional dhe etika e medias padyshim që kanë vend për 
përmirësim, opinioni publik e konsideron median si një nga aktorët më 
të suksesshëm dhe të besueshëm në vend. Kështu, sipas një sondazhi për 
perceptimin e besueshmërisë te institucionet, media është renditur në tre 
vendet e para nga publiku në vitet e fundit. Në vitin 2009, media konsiderohej 
si institucioni më i besuar në luftën kundër korrupsionit sipas një sondazhi 
të opinionit publik, sipas 63 përqind të të intervistuarve1).   

Kjo mund të shpjegohet pjesërisht me rritjen dhe zhvillimin e vetë 
mediave dhe punën që ato kanë bërë. Pavarësisht problemeve të theksuara të 
cilat pengojnë forcimin e pavarësisë së tyre dhe përmbushjen e informimit në 
interes të publikut, krahasuar me periudhën e para 20 viteve, kur media ishte 
thjesht propagandistike dhe në shërbim të pushtetit, padyshim që tashmë 
populli shqiptar ka një mori zërash të ndryshëm dhe burimesh informacioni. 
Edhe pse ndoshta asnjë prej tyre nuk është i mjaftueshëm apo i plotë në 
vetvete, sërish, ka një mundësi të gjerë zgjedhjesh dhe interpretimesh. Një 
tjetër pjesë e shpjegimit për popullaritetin e medias te publiku dhe besimit 
që ekziston ka të bëjë dhe me krahasimin që i bëhet asaj me institucione 
të tjera. Pra, në fund të fundit, ky besim është relativ dhe jo absolut; media 
padyshim shihet si më e besueshme, por ndoshta edhe falë problemeve të 
theksuara dhe imazhit tejet të dobët që ekziston për institucione të tjera, si 
administrata publike, gjyqësori, policia, etj. 

Po të rinjtë, sa besim kanë te media? mungesa e pritshmërive të larta ose 
të vecanta nga ana e të rinjve për median, e shtjelluar më sipër, lë të kuptosh 
nivelin jo fort të lartë të besimit që ata kanë ndaj medias. Të anketuarve 
iu kërkua të vlerësonin besimin që kishin te media tradicionale. shumica 
dërrmuese e tyre ishin të lëkundur në këtë vlerësim. Kështu, gjysma e 
pjesëmarrësve vlerësuan se e besonin “disi”median, ndërkohë që më shumë 
se 1/5 thanë se e besonin “pak.” Numri i atyre që ishin të bindur pozitivisht 
apo negativisht për besimin që kishin te media ishte i pakët. Edhe pse ka një 
epërsi të lehtë në grupin që priren ta besojnë median tradicionale, mund të 
thuhet që kjo grupmoshë është gati e dyzuar në këtë drejtim. 

gjithashtu, të pyetur nëse e ndiqnin median tradicionale më shumë apo 
më pak në krahasim me tre vite më parë, gati 3/5 e pjesëmarrësve thanë 

1.  Idra, “Korrupsioni në shqipëri: Perceptimi dhe Përvoja 2009,” f.13.
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se e ndiqnin më pak. arsyet kryesore për këtë qëndrim kishin të bënin me 
mungesën e kohës, me internetin si burim alternativ dhe me mungesën 
e interesit për programacionin e medias tradicionale. Këto të dhëna e 
përforcojnë akoma më shumë perceptimin e një raporti të largët dhe disi 
mosbesues ndaj medias, të reflektuar edhe në pritshmërinë apo interesin që 
ekziston ndaj medias. 

duke qenë se kjo grupmoshtë ka një mori burimesh informacioni, të 
marra në mënyra të ndryshme, të anketuarve iu kërkua të radhisin burimet 
e informacionit që përdorin sipas nivelit të besimit që ata kanë. Kështu, në 
burimin e renditur si nr.1 për nga rëndësia, të anketuarit kanë preferuar më 
shumë shkollën dhe mësuesit, duke konfirmuar besimin në rolin tradicional 
të institucionit. megjithatë, duhet vënë re që ka vetëm një epërsi të lehtë 
në këtë drejtim, ndërkohë që shumë pranë shkollës gjenden edhe librat dhe 
interneti, me një diferencë prej maksimumi 25 votash. Ndërkohë, mediat 
tradicionale janë renditur si burimet më të rëndësishme të informacionit 
nga më pak se 1/5 e të anketuarve. Ndërkohë, 2/5 e grupit të anketuar i ka 
renditur si të fundit burim për nga rëndësia mediat tradicionale. 

Të anketuarit janë pyetur edhe nëse shihnin më shumë apo më pak 
media tradicionale në krahasim me tre vite më parë. më shumë se gjysma 
e tyre tha se e ndiqnin më pak, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme 
tha se e ndiqnin më shumë. Pra, nuk ka një prirje shumë të qartë në këtë 
aspekt. megjithatë, të pyetur se cila ishte arsyeja për ndryshimin në ndjekjen 
e medias më pak, të anketuarit thanë se mungesa e kohës dhe përdorimi i 
internetit e kishin lënë në plan të dytë median tradicionale. Ndërkohë, ata 
që thanë se e ndiqnin më shumë se tre vjet më parë dhanë si arsye kryesore 
faktin se media është bërë gjithnjë e më argëtuese.

Të gjitha këto të dhëna konfirmojnë edhe përfundimin e mësipërm 
që ka një interes gjithnjë e më në rënie të kësaj grupmoshe ndaj medias 
tradicionale, e shoqëruar ose e shkaktuar nga zbehja e besimit te media si 
burim i rëndësishëm informacioni, por edhe nga kthimi i internetit në një mjet 
dhe burim gjithnjë e më të përdorur nga kjo grupmoshë. megjithatë, mund të 
thuhet se media e ruan rolin e saj argëtues ose zbavitës për këtë moshë.

• Media për fëmijët 

Një nga arsyet e mundshme për largimin gjithnjë e më të madh të të rinjve nga 
media tradicionale mund të jetë e lidhur edhe me varfërinë e programeve që 
i adresohet posaçërisht kësaj grupmoshe. shumë pak televizione prodhojnë 
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emisione enkas për fëmijët dhe të rinjtë. Edhe ato emisione që bëhen janë 
kryesisht në formën e emisioneve zbavitës, me quiz-e, apo thjesht muzikore. 
Ndërkohë, emisionet në radio pothuajse nuk ekzistojnë. shumë pak gazeta 
të përditshme kanë bërë përpjekje për të krijuar hapësira me interes për 
këtë grupmoshë, kryesisht “gazeta shqiptare” me suplementin e saj të 
përjavshëm “gjimnazistët,” ku raportohet për probleme të ndryshme të 
gjimnazeve të kryeqytetit, por ku mund të shkruajnë edhe vetë gjimnazistët. 
megjithatë, përpjekje të tilla janë tejet të kufizuara dhe sporadike dhe shtypi 
mbetet media e të rriturve. 

Në përgjithësi, televizioni ka një rol kryesor, zakonisht të rregulluar me 
ligj, për të krijuar emisione të përshtatshme për grupmoshën e fëmijëve dhe 
të miturve. Një rol të veçantë në krijimin e programeve ku fëmijët dhe të 
rinjtë ndihen të përfaqësuar dhe kanë interes i përket televizionit publik. Në 
legjislacionin shqiptar, ligji Nr.8410 “Për radion dhe Televizionin Publik e 
Privat” përcakton disa piketa të përgjithshme për përmbajtjen e programeve. 
Në fakt, nenet që kanë të bëjnë me përmbajtjen në përgjithësi i ngarkojnë 
televizioneve detyrën e transmetimit të programeve që respektojnë të drejtat 
e njeriut në përgjithësi, përfshirë edhe ato të fëmijëve dhe të miturve. Kështu, 
neni 36 thotë se “programet radiotelevizive publike dhe private respektojnë 
dinjitetin vetjak dhe të drejtat themelore të njeriut, paanshmërinë, plotësinë 
dhe pluralizmin e informacionit, të drejtat e fëmijëve dhe të adoleshentëve, 
rendin publik dhe sigurinë kombëtare, gjuhën dhe kulturën shqiptare, 
të drejtat kushtetuese e njerëzore të shtetasve, të pakicave kombëtare në 
përputhje me konventat ndërkombëtare të nënshkruara nga republika 
e shqipërisë, diversitetin fetar shqiptar.” Pra, ligji vendos parimin e 
përgjithshëm që duhet të ndjekin programet e transmetuara, por nuk vendos 
kuota të caktuara apo detyrime speficike për emisionet e fëmijëve. 

Në shumicën e vendeve, rregullimi ligjor apo normativ është më specifik 
dhe kërkues ndaj televizionit publik në përmbushjen e interesave të fëmijëve. 
Në legjislacionin shqiptar, edhe në pjesën që rregullon veprimtarinë e 
televizionit publik, nuk ka një ndërhyrje më të qartë për fëmijët. I njëjti parim 
i përgjithshëm i mësipërm është përdorur edhe për televizionin publik, pa 
bërë ndonjë dallim të veçantë. Kështu, sipas nenit 66: “si një transmetues i 
përkushtuar ndaj idealeve më të larta të transmetimit të shërbimit publik 
kombëtar, rTsh-ja realizon shërbime cilësore radioje dhe televizioni për të 
informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha 
grupeve të shoqërisë, përfshirë dhe pakicat kombëtare. rTsh-ja realizon 
programe, të cilat duhet të pasqyrojnë te dëgjuesit dhe shikuesit e të gjitha 
moshave larminë e jetës shqiptare. rTsh-ja përgatit programe cilësore e me 
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vlera për pasurimin e botës mendore dhe shpirtërore të njerëzve.” 
siç mund të shihet, ligji përmend detyrimin e rTsh për të krijuar 

programe cilësore për të gjitha grupmoshat e shoqërisë, pra përfshirë 
edhe fëmijët, por nuk shkon më tej se ky udhëzim i përgjithshëm. E njëjta 
gjë ndodh edhe me statutin e rTsh-së, i cili pak a shumë përsërit të njëjtin 
parim. Kështu, neni 40 i statutit thotë se “programet e rTsh-së respektojnë 
kërkesat e neneve 35 deri 47 dhe të neneve 66 deri 71 të ligjit nr.8410, datë 
30.9.1998 “Për radion dhe televizionin publik e privat në republikën e 
shqipërisë”, sipas të cilave ata: “kanë karakter informativ, edukativ, kulturor 
dhe artistiko-argëtues; respektojnë dinjitetin dhe të drejtat themelore 
të njeriut, paanshmërinë dhe objektivitetin e informacionit, të drejtat e 
fëmijëve, gjuhën dhe kulturën shqiptare, të drejtat kushtetuese të shtetasve 
dhe të pakicave kombëtare, përkatësinë fetare shqiptare, rendin publik dhe 
sigurinë kombëtare, gjuhën e kulturën shqiptare, të drejtat kushtetuese të 
shtetasve e të pakicave kombëtare, si dhe dallimet fetare të shqiptarëve.”

Ndërkohë, ligji tregohet më specifik përsa i përket fushës së reklamës dhe 
disa programeve të caktuara, me qëllimin për të mbrojtur të miturit. Kështu, 
neni 43 përcakton se filmat e ndaluar për fëmijët nën moshën 14 vjeç nuk 
shfaqen në televizion as pjesërisht prej orës 600 deri në orën 200  të ditës 
tjetër. Po kështu, neni 52 i ligjit thotë se emisionet e lajmeve, dokumentarët 
dhe programet e fëmijëve që janë më pak se gjysmë ore, nuk ndërpriten nga 
transmetimi i reklamave. mbrojtje më e gjerë për të miturit është e shprehur 
në kapitullin e rregullimit ligjor të reklamës në televizion, ku të miturit kanë 
një mbrojtje më të madhe. Neni 56 përcakton se nuk lejohet të jepen në 
radio e televizion reklama që nxisin sjellje, të cilat rrezikojnë shëndetin dhe 
zhvillimin normal psikik të fëmijëve. reklamat e destinuara për fëmijët ose 
kur realizohen me fëmijë, të jenë të tilla që të shmangin çdo gjë që dëmton 
interesat dhe veçantinë e moshës së tyre. Neni 57 e çon këtë mbrojtje akoma 
më tej, duke mbuluar sektorin e reklamave për pijet alkoolike, të cilat nuk 
duhet t’u drejtohen në veçanti fëmijëve dhe ata të mos lejohen të paraqiten 
në reklamë me pije alkoolike në duar ose në ndonjë mënyrë tjetër.”

Pra, ambienti rregullator në përgjithësi nxit krijimin e programeve që 
respektojnë të drejtat  e njeriut, por nuk vendos detyrime të caktuara apo 
kuota specifike për mediat në lidhje me programet për fëmijë, qoftë dhe për 
televizionin publik. Në këtë situatë, edhe vetë mediat nuk duket se e kanë 
përparësi krijimin e programeve të posaçme për këtë  grupmoshë, për arsye 
të ndryshme. Nuk mungojnë programet e huaja që i drejtohen kësaj moshe 
në ekranet e televizioneve, sidomos në paketat me abonim. megjithatë, 
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Koment për rregullimin me ligj të mediave elektronike për të miturit

Ligji “Për radion dhe televizionin publik dhe privat në RSH” jep rekomandime 
të përgjithshme që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të miturve, bile në shumicën 
e rasteve duke mos ju referuar direkt atyre, por duke pasur si subjekt të gjitha 
moshat. Kështu në kreun e dispozitave të përgjithshme dhe në atë të programeve 
nuk gjen nene të veçanta që të kenë si subjekt mbrojtjen e fëmijëve, dhe, për çudi, 
këtë e gjejmë vetëm te kreu i reklamave, duke pasqyruar kështu edhe një mungesë 
koherence të trajti mit të problemit.

Ligji shqiptar nuk specifi kon përmbajtjen konkrete të transmeti mit që dëmton 
fëmijën, përveçse në nenin 38, ku është vështi rë të gjykosh se për cilat programe 
bëhet fj alë dhe që nuk përbën mbrojtje të mjaft ueshme për fëmijët (p.sh. jo vetëm 
fi lmat me dhunë, por edhe vetëm skenat me dhunë të tejskajshme dëmtojnë 
zhvillimin normal të të miturve). Gjëkundi nuk përmendet përdorimi i fj alorit 
vulgar si element që dëmton shëndeti n mendor dhe formimin gjuhësor të fëmijës.

Gjëkundi nuk përmendet përdorimi i fj alorit vulgar si element që dëmton 
shëndeti n mendor dhe formimin gjuhësor të fëmijës.

Pamjaft ueshmëria e trajti mit të problemit në dokumentacionin ligjor dhe 
posaçërisht në kreun e programeve, e vështi rëson zbati min e ligjit nga ato 
media private, që duan të jenë ligjërisht në rregull, duke bërë që shpesh të futen 
koncepte dhe parime personale, për atë që duhet, apo nuk duhet transmetuar.

Fëmijët dhe televizioni, përvojë dhe monitorim
Andrea Nathanaili, Ish-Drejtor i Drejtorisë së Programeve në KKRT

emisionet e prodhuara nga vetë televizionet janë të pakta dhe sporadike dhe 
nuk mund të mbushin boshllëkun e krijuar.

Po të shohim rezultatet e anketimit në aspektin e asaj që të rinjtë 
shohin më shumë në televizion, shohim se si ndër programet e preferuara 
mbizotërojnë filmat, serialet, telenovelat, sporti, programet humoristike. ajo 
që pothuajse të gjithë e etiketuan si programi më pak i preferuar ishte politika 
ose debatet politike, diçka që gjendet rëndom në televizionet shqiptare. 
ajo që vërehet nga përgjigjet e të anketuarve është një lloj rritje e detyruar 
në moshë në lidhje me televizionin. Vetëm pak prej tyre përmendën disa 
programe të huaja, kryesisht seriale, për adoleshentë si ndër të preferuarit. 
shumica mbetej te programe të njohura zbavitëse si “Portokalli”apo “sketch 
show,” dhe sidomos te serialet apo telenovelat e shumta që transmetohen 
në mediat tona, si dhe sporti në rastin e djemve më shumë. Pra, sigurisht që 
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zbavitja mbetet arsyeja kryesore e frekuentimit të televizionit, por rrallë në 
programe që i drejtohen kësaj grupmoshe, ndoshta dhe për vetë varfërinë e 
këtyre programeve në televizion.     

Ndërkohë, është testuar edhe preferenca për programet e televizionit 
publik, i cili, për hir të së vërtetës, ka rubrika të caktuara për këtë grupmoshë, 
të ruajtura gjatë viteve dhe të zhvilluara më tej. sa i njohin të rinjtë e 
intervistuar këto programe dhe a i pëlqejnë ato? më shumë se gjysma e të 
anketuarve thanë se nuk i njihnin fare këto programe, pasi nuk e shihnin 
kurrë televizionin publik, ndërkohë që gati 1/5 thanë se i shihnin rrallë dhe 
nuk mund të shprehnin ndonjë mendim të caktuar. Një numër i papërfillshëm 
tha se i ndiqte gjithmonë. Pra, edhe pse ky televizion është ndër të paktët që 
ruan një hapësirë për këtë grupmoshë, të anketuarit u shprehën se nuk i 
ndiqnin këto programe dhe nuk i pëlqenin ato. 

si mund të përmirësohen këto programe me qëllim që të ndiqen më 
shumë nga publiku për të cilin bëhen? ashtu si dhe me pyetje të tjera ku 
kërkoheshin sugjerime për përmirësim të medias tradicionale nga kjo 
grupmoshë, mungesa e ideve dhe indiferenca ishin përgjigjet më të shpeshta. 
Ishin të rralla rastet kur fëmijët dhe të rinjtë dhanë ide të qarta ose specifike 
për përmirësimin e situatës. Në përgjithësi sugjerimet binin dakord që 
duhet të pyeten më shumë fëmijët për këto emisione dhe pastaj të bëhen ato 
sipas dëshirave. sugjerimet që shprehën shumica e atyre që kontribuan me 
ide ishte që këto programe të reflektonin më shumë pasionet dhe dëshirat 
e fëmijëve, t’u lihej më shumë hapësirë fëmijëve në televizion, si dhe të 
ketë programe që pasqyrojnë jetën e përditshme dhe i afrohen më shumë 
problemeve të moshës. Ideja që mbizotëronte ishte që edhe pse temat ishin 
të mira, realizimi i emisioneve ishte i thatë dhe jo tërheqës dhe mund të 
punohej më shumë dhe me formën e paraqitjes së këtyre programeve.

Çfarë mendoni për emisionet e TVSH për moshën tuaj?

I shoh vetëm kur del shkolla ime ose të njohurit e mi.• 
Janë shumë kot.• 
Temat të mira, por programet e dobëta.• 
Zbavitëse dhe të bukura.• 
I shoh rrallë, se nuk më tërheqin.• 
Janë emisione të vdekura, pa jetë.• 
Në vend të tyre preferoj të ndjek programe që nuk më duken humbje kohe.• 
Janë bërë të mërzitshme, duhet ndryshuar formati .• 
Nuk janë aspak të kohës.• 
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• Fëmijët në erën e internetit

Tashmë është një realitet i pranuar që shumica e kësaj grupmoshe kalon 
një kohë të konsiderueshme në internet. Kjo lloj media ose komunikimi 
natyrisht që është mjaft tërheqëse për fëmijët dhe të rinjtë, për shkak se 
natyra interaktive i përshtatet moshës së tyre, si dhe për shkak të risisë 
dhe ndonjëherë edhe prakticitetit që ka sjellë ky zhvillim. Edhe në shqipëri, 
me depërtimin e ngadaltë, por gjithnjë e më të shtrirë të infrastrukturës që 
mundëson përdorimin e internetit, kjo është një dukuri që haset gjithnjë 
e më shpesh. megjithatë, jo rrallë ndodh që fëmijët të krijojnë varësi nga 
interneti ose ta përdorin atë pa njohuritë dhe distancën e duhur.

Përhapja e Interneti t në vend

Sipas të dhënave më të fundit nga operatorët dhe sipas vlerësimeve të Autoriteti t 
të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) numri i familjeve që kanë pasur 
akses në interneti n broadband deri në mesin e viti t 2011ishte rreth 140 mijë apo 
afërsisht 17% e numrit të përgjithshëm të familjeve, ose 4.3 % e popullsisë. Edhe 
pse ka një rritje të dukshme, penetrimi i interneti t broadband është ende larg 
mesatares së BE prej 24.8 % dhe larg edhe nga objekti vi i përcaktuar në Strategjinë 
Ndërsektoriale për Shoqërinë e informacionit 2008-2013, sipas të cilit brenda viti t 
2010 duhet të arrihej në gjysmën e mesatares së BE.

Diferenca ekzistojnë edhe përsa i përket përhapjes gjeografi ke të interneti t. Sa më 
në periferi të vendit, aq më i vogël është numri i pajti mtarëve në këtë shërbim. 
Madje ka komuna ku ky shërbim nuk ka asnjë abonent. Një hap është ndërmarrë 
në këtë aspekt nga Posta Shqiptare, e cila ka mundësuar aksesin në internet për 
qytetarët në të gjitha zyrat e saj për publikun.

Sipas stati sti kave të AKEP për 6-mujorin e parë të 2011.

Po ndërkohë që kjo grupmoshë është relativisht e gatshme ta përdorë 
internetin nga ana teknike, a i ka njohuritë e duhura që të ruhet nga aspektet 
negative të internetit?   

Vitet e fundit edukimi për informacionin është bërë pjesë e sistemit 
arsimor dhe është kthyer në një objektiv të rëndësishëm të ministrisë 
së arsimit, e cila në 2005 me ndihmën e UNdP filloi zbatimin e projektit 
e-schools. Për momentin 379 shkolla të mesme dhe 800 shkolla fillore janë 
pajisur me laboratorë kompjuterikë. gjithashtu është zhvilluar dhe zbatuar 
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një program trajnimi dhe çertifikimi për mësuesit e shkollës publike, së 
bashku me një standard kurrikule për trajnimin e nxënësve. gjatë kësaj 
kohe janë trajnuar 450 mësues të shkollave të mesme dhe 1200 mësues të 
shkollave të ciklit të ulët për kurrikulën e TIK.  megjithëse është e qartë që 
ka pasur progres në këtë fushë dhe ky ka qenë një prioritet i vazhdueshëm, 
ende mbetet shumë për të bërë. Kurrikula ende nuk ka marrë formën e plotë 
dhe numri i mësuesve të trajnuar mbetet i ulët . 

Për rrjedhojë, edhe vetë fëmijët dhe të rinjtë që përdorin internetin 
janë pothuajse autodidaktë dhe shpesh iu mungon një kujdestar në lidhje 
me lundrimin në internet. Në fakt, sipas këtij anketimi, kemi më shumë 
se 4/5 e të anketuarve që e përdorin internetin të paktën një herë në ditë, 
me shumicën prej tyre që e përdorin disa herë në ditë. shumica prej tyre e 
përdor në shtëpi, por gjysma e përdor edhe në celular. Pra kemi një grup që 
është në kontakt të vazhdueshëm me internetin. si u tha dhe më sipër, arsyet 
kryesore të përdorimit të internetit ishin rrjetet sociale, zbavitja, por deri 
diku dhe informacioni. Pra, interneti arrin të plotësojë pothuajse të gjitha 
nevojat për informacion dhe zbavitje të kësaj grupmoshe.

Të pyetur nëse kishin ndërhyrje nga të rriturit në lidhje me përdorimin 
e internetit, gati 2/5 e pjesmarrësve thanë se kishin ndërhyrje nga prindërit. 
megjthatë, të pyetur për arsyen e ndërhyrjes, shumica dërrmuese thanë se 
ankesat kryesore të prindërve ishin për kohën e gjatë që kalohet në internet. 
Vetëm shumë pak prej tyre thanë se kishte ankesa dhe për gjërat që shihen 
aty. Kjo tregon që edhe në rastet kur fëmijët janë të mbikëqyrur nga të 
rriturit, shumë pak prej këtyre të fundit janë të përgatitur mjaftueshëm për 
të udhëzuar fëmijët në lidhje me përdorimin e internetit. Të gjitha këto të 
bëjnë të mendosh që një theks më i madh duhet vendosur në edukimin formal 
të nxënësve në këtë pikë. si ministria e arsimit, ashtu edhe Komisioneri për 
mbrojtjen e Të dhënave Personale kanë botuar udhëzues për prindërit në 
këtë fushë, megjithatë, nuk ka të dhëna se sa janë përdorur këto materiale 
nga prindërit.

Të pyetur nëse kishin patur probleme me privatësinë në rrjetet sociale, 
vetëm një pjesë e vogël pohuan se kishin patur probleme. Ndërkohë, një 
anketim i zhvilluar nga Komisioneri për mbrojtjen e Të dhënave Personale 
me grupmoshën 10-16 vjeç në lidhje me përdorimin e rrjeteve sociale tregoi 
se nuk ishin të pakta rastet kur fëmijët kishin miq në rrjet njerëz që nuk 
i njihnin fare e madje edhe i kishin takuar këta njerëz në disa raste. Në të 
njëjtën kohë, 60% e të anketuarve u shprehën se prindërit ishin dakord që 
fëmijët të ishin pjesë e rrjetit social. Edhe njëherë, këto të dhëna dëshmojnë se 
prindërit jo gjithnjë janë të përgatitur për të paralajmëruar fëmijët në lidhje 
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me rreziqet që mund të mbartin rrjetet sociale. Këto rreziqe mund të bëhen 
akoma më të paparashikueshme duke pasur parasysh aftësitë e fëmijëve për 
të përdorur këto rrjete dhe internetin në përgjithësi, të pambikëqyrur apo të 
paudhëzuar nga të rriturit.

1 A jeni regjistruar në rrjetet sociale (si psh. Facebook, MySpace, Hi5)?
 A         Po      90 %
 B         Jo       10 %

2	 Afërsisht	sa	miq	keni	në	rrjeti	n	tuaj	social?	 	
 A          0-50      16 %
 B          50-100      29 %
 C          100-200      35 %
 D          Mbi 200      18 %
 F           Nuk e di      2 %

3 A i njihni të gjithë miqtë tuaj? 
 A          Po      56 %
 B          Disa      7 %
 C          Pjesën më të madhe    37 %
 D          Nuk e di      0 %
   
4	 A	keni	takuar	ndonjë	nga	miqtë	e	rrjeti	t	social	të	cilin	nuk	
 e njihnit më parë?  
 A          Po      42 %
 B         Jo       49 %
 C          Nuk e di      2 %
 D          Preferoj mos ta them    7 %

5	 A	janë	dakord	prindërit	tuaj	që	ju	të	keni	një	profi	l	në	një	rrjet	social?		
 A          Po      60%
 B          Jo      24%
 C          Janë indiferent     0%
 D          Nuk janë shumë dakord    8%
 F           Nuk e di      8%
  
 Marrë nga Anketi mi Online i KMDP, 2011   
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2. Ndarja e të anketuarve sipas moshës

Mosha Numri
13 vjeç 51
14 vjeç 75
15 vjeç 93
16 vjeç 75
17 vjeç 111
18 vjeç 95
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mETodologjIa E aNKETImIT
1. Ndarja e të anketuarve sipas gjinisë
Gjinia

Femra 278
Meshkuj 222

2. Ndarja e të anketuarve sipas moshës

Mosha Numri
13 vjeç 51
14 vjeç 75
15 vjeç 93
16 vjeç 75
17 vjeç 111
18 vjeç 95
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Nga 500 të anketuar, 278 ishin femra, kurse 222 ishin meshkuj. Ndoshta një 
ndarje më e barabartë mund të ishte më e drejtë, por gjithsesi, nuk mendohet 
që gjinia të ketë shumë ndikim në përgjigjet ndaj pyetësorit, pasi ai pyet për 
preferencat dhe kontaktet për mediat. gjithashtu, diferenca mes dy grupeve 
nuk është e konsiderueshme në numër. grafiku i mëposhtëm paraqet ndarjen 
e të anketuarve sipas gjinisë.

Ndarja e të anketuarve sipas gjinisë

44 %
56 %

Nga ana tjetër, një faktor tjetër i rëndësishëm gjatë përzgjedhjes së të 
anketuarve ka qenë edhe mosha. është bërë kujdes që të ketë përfaqësim 
nga të gjitha moshat e menduara për pjesëmarrje në anketim, pra në 
grupmoshën 13-18 vjet. Ndarja e të anketuarve sipas moshave paraqitet në 
grafikun e mëposhtëm:

Ndarja e të anketuarve sipas moshës

Një tjetër faktor që është marrë parasysh gjatë përzgjedhjes së grupit të 
anketimit ka qenë edhe shpërndarja gjeografike e shkollave ku arsimohen të 
anketuarit, duke bërë kujdes që të jetë sa më përfaqësuese në shtrirjen gjeografike 
në lidhje me zonat e Tiranës. Në këtë mënyrë do të sigurohej një përfshirje më e 
gjerë dhe një vjelje opinionesh nga zona dhe shtresa të ndryshme.
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PasQyrIm I rEZUlTaTEVE 
KoNKrETE Të aNKETImIT

PREFERENCAT MEDIATIKE TË FËMIJËVE DHE TË RINJVE

Për të parë se cilat janë lidhjet e fëmijëve dhe të rinjve me median tradicionale 
dhe cilat janë zakonet e kësaj grupmoshe në lidhje me informimin apo 
zbavitjen, u përgatit një pyetësor me sektorë të ndarë dhe të kombinuar, në 
varësi të medias. Pyetjet ishin kryesisht të mbyllura dhe me disa mundësi 
zgjedhjeje, por edhe të hapura, me qëllim që të shtjellohej dhe testohej më 
shumë mendimi dhe perceptimi i të rinjve për temën në fjalë. më konkretisht, 
kjo grupmoshë u intervistua në lidhje me preferencat për librin, shtypin, 
radion, televizionin, internetin, si dhe besimin dhe rëndësinë që i jep secilës 
prej këtyre mediave ose burimi informacioni. rezultatet e këtij anketimi do 
të gjenden në sektorët e mëposhtëm. 

•	 Libri	

Në përgjithësi është krijuar përshtypja, deri diku e drejtë, që fëmijët dhe 
të rinjtë nuk lexojnë më si më parë. Kjo prirje është mëse e kuptueshme, 
duke pasur parasysh morinë e zgjedhjeve që ekzistojnë tashmë për këtë 
grupmoshë, si nga ana e medias, ashtu dhe nga ana e zbavitjes. Ndërkohë 
që deri para 20 vitesh libri ishte një nga zbavitjet dhe burimet e pakta të 
informacionit, tashmë fëmijët, por edhe shoqëria në përgjithësi, ka një mori 
burimesh informacioni, duke nisur që nga mediat e shumta tradicionale, deri 
te interneti dhe  mediat e reja. megjithatë, libri nuk është krejt i braktisur 
nga kjo grupmoshë. Kështu, nga 500 të anketuar, 105 prej tyre thanë se nuk 
lexojnë, ndërsa 395 thanë se lexojnë, edhe pse disa prej tyre theksuan se nuk 
lexojnë aq sa do të donin, kryesisht për mungesë kohe. 

Ndër personat që thanë se nuk lexojnë, kur u pyetën për arsyet pse 
nuk lexojnë, shumica prej tyre thanë se nuk kishin kohë, por një pjesë e 
konsiderueshme u përgjigjën se librat nuk i tërheqin, apo u duken humbje 
kohe. arsye të tjera për zbehjen e zakonit të leximit kishin të bënin edhe 
me konkurrencën me mediat dhe burimet e tjera, kryesisht internetin. Një 
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Përse nuk lexoni?

pjesë shumë e vogël tha edhe se librat ishin të shtrenjtë dhe prandaj ata nuk 
lexonin. Tabela e mëposhtme paraqet ndarjen e arsyeve për mosleximin e 
librave.

LIBRAT

Përvec teksteve të shkollës, a lexoni libra në kohën e lirë?

po jo
395 105

Nwse jo, pse?

nuk keni kohë 63
nuk ju tërheqin 53
ju duket humbje kohe 12
nuk ka libra për moshën tuaj 1
janë të shtrenjtë 10
tjetër 21

Si i zgjidhni librat që lexoni?

në librari 175
me sugjerimin e të rriturve 170
me sugjerimin e miqve 228
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Një pyetje tjetër gjatë anketimit për leximin e librave ishte dhe mënyra e 
përzgjedhjes së librave dhe preferencat për librin. me qëllim që të vërehet se 
cilët janë faktorët që ndikojnë më shumë në përzgjedhjen e librave nga fëmijët 
dhe të rinjtë, u pyet se nga çfarë ndikoheshin kur zgjidhnin të lexonin një libër. 
gati gjysma, u përgjigj se i zgjidhnin librat të ndikuar nga miqtë e tyre, kurse 
një rëndësi gati të barabartë morën sugjerimet nga mësuesit apo prindërit 
dhe përzgjedhja e pavarur e vetë të anketuarve në librari. Një rol pak më të 
vogël, por gjithsesi të konsiderueshëm, iu dha medias në raportimet që ajo 
paraqet për librat e rinj. grafiku i mëposhtëm paraqet ndarjen e faktorëve që 
ndikojnë më shumë në përzgjedhjen e librave nga të rinjtë.

Si i zgjidhni librat që lexoni?

nga media 103
tjetër 32
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170228

103
32

në librari

me sugjerimin e të
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SHTYPI

A lexoni ndonjëherë gazeta/revista?

po jo
398 102

Nëse po, sa shpesh lexoni?

përditë 61
dy tre herë në javë 104
një herë në javë 117
një herë në muaj 69
më rrallë se një herë në muaj 47
kurrë 102

500

Nëse lexoni gazetë, cfarë pjese të gazetës lexoni?

Politikën 89
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Po cilat janë preferencat përsa i përket përmbajtjes së librave? Në fakt, 
nuk mund të thuhet se ka një prirje të caktuar dhe të qartë në këtë aspekt, pasi 
përgjigjet ishin të shumëllojta. ato më të shpeshtat ishin sigurisht për letërsinë 
artistike, kryesisht klasike, por të shumta ishin dhe preferencat për biografitë 
apo librat historikë, ndërkohë që një vend të konsiderueshëm zinin edhe librat 
fantastiko-shkencorë apo librat me aventura. Pra, ajo që mund të thuhet me 
siguri është që ka një tendencë më të madhe për libra zbavitës, por deri diku 
edhe për libra historikë apo ata që kanë hyrë në literaturë si klasikë.

•	 Shtypi

Një tjetër shtyllë e medias tradicionale dhe e informimit ka qenë historikisht 
shtypi. Në shqipëri ekzistojnë një mori gazetash të përditshme apo të tjera, 
si dhe revista të ndryshme. megjithatë, prirja që vërehet është një zbehje e 
vazhdueshme e rëndësisë së tyre. Në fakt, kjo është një prirje që ka kohë që 
vërehet në mbarë botën dhe është në diskutim të vazhdueshëm, bashkë me 
evoluimin e shtypit në përshtatje me situatën e krijuar nga teknologjitë e reja 
dhe mediat konkurente. si e gjen veten grupmosha e anketuar në këtë aspekt?

Të pyetur nëse lexojnë ndonjëherë gazeta apo revista, përgjigja ishte 
e ngjashme me situatën e librave, ku 102 nga 500 persona thanë se nuk 
lexonin kurrë. Ndërkohë, 398 të tjerët thanë se lexonin, por me frekuenca të 
ndryshme. Për më tepër, shumë prej tyre theksonin se lexonin vetëm revista, 
duke dëshmuar për një prirje ndaj zbavitjes më tepër sesa ndaj informimit. 
Tabela e mëposhtme paraqet shpeshtësinë e leximit të gazetave dhe revistave 
nga të anketuarit.

Sa shpesh lexoni?
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si mund të shihet, pjesa më e madhe thonë se lexojnë një herë në javë, 
të ndjekur nga 2-3 herë në javë, përkatësisht 117 dhe 104 persona nga 500. 
Në dukje, është një rezultat shumë i mirë për shtypin, sidomos po të kemi 
parasysh prirjen për rënien e popullaritetit të kësaj medie. megjithatë, po 
të shohim grafikun, ka edhe 102 të tjerë që nuk lexojnë kurrë gazeta apo 
revista, që është një numër i konsiderueshëm. gjithashtu, përkatësisht 69 
dhe 47 persona thanë se lexojnë rrallë, pra një herë në muaj ose më rrallë se 
aq dhe vetëm 61 thanë se lexojnë përditë. ajo që mund të vërehet te personat 
që thanë se lexonin përditë është se ishin kryesisht meshkuj dhe kryesisht 
ndiqnin sektorin sportiv të gazetave ose gazetat sportive. Pra, kemi një grup 
shumë të polarizuar përsa i përket leximit të shtypit në këtë grupmoshë.

Të pyetur se përse nuk lexonin gazeta apo revista, shumica dërrmuese e 
atyre që nuk lexonin thanë se nuk u dukeshin tërheqëse dhe nuk u interesonin 
gazetat dhe revistat. Një pjesë e vogël thanë se nuk kishin kohë, ndërkohë që 
një pjesë më e vogël akoma thanë se gazetat ishin të politizuara ose kishin 
shumë politikë dhe prandaj nuk lexonin. 

Po ata që lexojnë, çfarë preferojnë të shohin në gazeta apo revista? 
mes të anketuarve ka një preferencë të qartë për sektorin e kulturës dhe të 
sportit, me 210 dhe 206 përgjigje përkatësisht. më pas, më të preferuarat 
janë faqet sociale dhe kronika rozë, ndërkohë që analizat dhe kronika e zezë 
janë ato që lexohen më pak.  Tabela e mëposhtme paraqet preferencat e të 
anketuarve në lidhje me faqet e shtypit.

Faqet sociale 141
Kulturën 210
Kronikën rozë 120
Sportin 206
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Çfarë lexoni nga shtypi?
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•	 Radio

Një tjetër media tradicionale është edhe radioja. ashtu edhe si llojet e 
tjera të medias tradicionale, shqipëria është e pasur me një numër të madh 
stacionesh radiofonike, edhe pse shumica e tyre transmetojnë kryesisht 
muzikë. Cilat janë marrëdhëniet e të rinjve me radion? Në fakt, mesa duket, 
radioja është mjeti më pak i preferuar i kësaj grupmoshe. më shumë se 
gjysma e të anketuarve (270) thanë se nuk dëgjonin radio, ndërsa një numër 
i konsiderueshëm i tyre (167) thanë se dëgjonin më pak se një orë.

Sa orë në ditë dëgjoni radio?

RADIO

Sa orë në ditë dëgjoni radio?

nuk dëgjoj radio 270
më pak se një orë 167
1 3 orë 49
më shumë se 3 orë 14

Nëse dëgjoni radio, çfarë dëgjoni?

Lajme 21
Muzikë 260
Programe zbavitëse 53
Të tjera 9
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Të pyetur se çfarë dëgjonin kryesisht në radio, shumica dërrmuese 
thanë se dëgjonin muzikë, një numër i vogël se dëgjonin programe zbavitëse, 
ndërsa grupi i personave që dëgjonin lajme apo emisione të tjera ishte i 
papërfillshëm.
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Çfarë dëgjoni në radio?
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TELEVIZIONI

Rreth sa orë në ditë shihni TV?
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Pra, siç mund të shihet, radioja është shumë pak e preferuar për të rinjtë. 
Edhe kur përdoret, ajo përdoret pak dhe kryesisht për muzikë ose zbavitje 
dhe jo si burim informacioni.

•	 Televizioni

Televizioni pritet të jetë një nga mediat më të preferuara për këtë 
grupmoshë, në mos më e përdorura dhe më e dashura. Në fakt, duke pasur 
parasysh rëndësinë që ka televizioni në ditët tona, pyetjet për këtë media 
gjatë anketimit kanë qenë më të shumta dhe më të hollësishme. Në radhë të 
parë, çfarë vendi zë televizioni në jetën e përditshme të kësaj grupmoshe? 

siç mund të shihet nga grafiku, televizioni zë një vend shumë të 
rëndësishëm në ditën e një adoleshenti. gjysma e të anketuarve kanë thënë 
se shohin 1-3 orë në ditë, ndërsa 19% e tyre sheh më shumë se 3 orë. Një e 
katërta e tyre sheh më pak se një orë dhe vetëm 5% thanë se nuk shohin. 

Po ata që shohin, përse e shohin TV? Cilat janë programet e preferuara? 
Të anketuarve iu kërkua të rendisin preferencat për çdo lloj programi. më 
konkretisht, bëhet fjalë për programet muzikore, informative, zbavitëse dhe 
sportive. secili i anketuar paraqiti preferencat për secilin program, duke i 
renditur nga 1-4, ku 1 ishte më i rëndësishmi, kurse 4 më pak i rëndësishmi 
(Grafiku faqe 25). 

si mund të shihet dhe nga grafiku, programet muzikore janë  vlerësuar 
si më të rëndësishmit nga pjesëmarrësit në anketim, të vlerësuara si “1” dhe 
“2” përkatësisht nga 181 dhe 139 pjesëmarrës. Në një pozicion të ngjashëm 
janë dhe programet zbavitëse, të preferuara në radhë të parë dhe të dytë 

Rreth sa orë në ditë shihni TV?
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1 2 3 4
Muzikore 181 139 93 59 472
Informative 111 68 176 117 472
Zbavitese 132 170 102 68 472
Sportive 145 47 65 215 472

A keni programe që ndiqni rregullisht?

po jo
327 145 472

A ndjeheni i përfaqësuar si grupmoshë me ato që shihni në TV?

po jo
288 184 472
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përkatësisht nga 132 dhe 170 të anketuar. 
ato që janë më pak të ndjekura duket se janë emisionet sportive dhe ato 

informative. Kështu, 215 persona i renditën programet sportive si më pak të 
rëndësishmet. megjithatë, kjo ndoshta duhet parë edhe në lidhje me ndarjen 
e gjinive tek të anketuarit, ku kryesisht femrat i kanë cilësuar këto emisione 
si më pak të rëndësishmet. Kjo është më e qartë edhe po të shohim se ka 145 
persona që i konsiderojnë këto emisione si më të rëndësishmet nga gjithë 
të tjerat. Pra, kjo ndarje e thellë mes preferencave për këto programe ka të 
ngjarë të jetë e lidhur me gjininë e pjesëmarrësve.

Nga ana tjetër, prirja më e qartë e të anketuarve ka të bëjë me mungesën 
e rëndësisë së programeve informative në televizion. Përkatësisht 176 dhe 
117 persona i vlerësuan këto emisione në pozicionin “3” dhe “4.” Pra, ajo 
që mund të thuhet me siguri është se televizioni është kryesisht një mjet 
zbavitjeje dhe rrallë informacioni për grupmoshën e anketuar.

- Portretizimi i grupmoshës në televizion

duke pasur parasysh rëndësinë dhe përhapjen e televizionit, si dhe 
natyrën e tij si një nga mjetet më demokratike të komunikimit, vëmendje e 
veçantë i është kushtuar në anketim  edhe perceptimit dhe mendimit që ka 
kjo grupmoshë në lidhje me portretizimin që i bëhet në televizion këtij grupi 
të shoqërisë. gjithashtu, po aq vëmendje i është kushtuar edhe përfaqësimit 
nga kjo grupmoshë në televizion. 

Kështu, të pyetur nëse ndiheshin të përfaqësuar si grupmoshë me ato 
që shohin në televizion, shumica e të anketuarve u përgjigjën pozitivisht. 
Kështu, 288 thanë se po, ndërsa 184 të tjerë thanë se nuk ndiheshin të 

Rëndisni programet sipas rëndësisë
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përfaqësuar, pasi programet për ta ishin të rralla dhe kjo grupmoshë rrallë 
ishte pjesë e emisioneve televizive. 

Të pyetur dhe për cilësinë e portretizimit të grupmoshës në televizion, 
të rinjtë ishin të përçarë në këtë aspekt. Një pjesë e mirë mendonin se 
grupmosha paraqitej mjaftueshëm dhe saktë, ndërsa grupi i dytë më i madh 
mendonte se paraqitej rrallë, por saktë. më pas, grupe të tjera të ngjashme 
mendonin përkatësisht se kjo grupmoshë paraqitej rrallë dhe keq ose 
mjaftueshëm por keq, ose nuk portretizohet fare.

Si	mendoni	se	portretizohet	grupmosha	juaj	në	TV?

69
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Pra, duhet thënë se ka mendime shumë të ndryshme brenda grupit të 
anketuar në lidhje me portretizimin e grupmoshës në fjalë në televizion. 
ajo për të cilën të anketuarit binin dakord ishte mungesa e interesit për 
të ndryshuar situatën. Kështu, të pyetur se çfarë sugjerimesh kishin për të 
përmirësuar përfaqësimin dhe portretizimin e tyre në televizion, shumica 
dërrmuese thanë se nuk kishin ide për këtë gjë, se nuk u interesonte fare 
dhe se nuk kishin dëshirë që të shihnin ndonjë gjë ndryshe në televizion 
në lidhje me grupmoshën e tyre. Pra, kjo situatë dëshmon një lloj apatie 
të përgjithshme, por ndoshta edhe indiferencën e këtij grupi në lidhje me 
mediat tradicionale, edhe pse televizioni është gjithsesi më i përdoruri në 
këtë grup.

- Roli dhe vendi i televizionit publik  

duke qenë se televizioni publik, për rolin dhe misionin e vet, si dhe për 
nga detyrimet ligjore, është i detyruar të krijojë emisione që përfaqësojnë 
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të gjitha grupmoshat dhe shtresat e shoqërisë, një pyetje e posaçme u bë në 
lidhje me emisionet për të rinj në Televizionin shqiptar (TVsh). 

si mund të shihet dhe nga grafiku, popullariteti i emisioneve ekzistuese 
është tejet i pakët. më shumë se gjysma e të anketuarve thanë se nuk i ndjekin 
kurrë dhe një pjesë e konsiderueshme i ndjekin rrallë. Vetëm 19 nga 472 
persona thanë se i ndjekin gjithmonë këto emisione. Të pyetur se përse nuk 
i ndiqnin këto emisione, shumë prej tyre thanë se ishin të varfra, nuk ishin 
interesante dhe nuk paraqisnin me vërtetësi botën e kësaj grupmoshe. madje 
kishte dhe një grup që gati e mohonte ekzistencën e këtyre programeve për 
grupmoshën në fjalë. Kështu, disa nga përgjigjet për pyetjen e mësipërme 
ishin edhe kundërpyetje të llojit : “Cilat janë këto emisione?!” ose “Pse ka 
gjëra të tilla në TVsh?!” 

Ndoshta kjo prirje lidhet me faktin që anketimi është zhvilluar në 
kryeqytet, e cila është dhe zona më e pasur me kanale televizive dhe ku ka 
një zgjedhje më të larmishme programesh. Për rrjedhojë, edhe konkurrenca 
me të cilën përballet TVsh është më e madhe në këtë zonë. megjithatë, duke 
pasur parasysh që shumica e televizioneve private nuk prodhojnë vetë 
emisione televizive për këtë grupmoshë, por transmetojnë emisione të huaja, 
kryesisht zbavitje, dy përfundime mund të nxirren. I pari, duke qenë se edhe 
në mungesë të prodhimit të emisioneve të ngjashme nga televizionet e tjera, 
TVsh sërish ka probleme të tërheqë këtë grupmoshë, formati i emisioneve të 
prodhuara nuk është tërheqës dhe duhet të ndryshojë për të patur vëmendjen 
e këtij grupi. së dyti, është e qartë preferenca për programet e huaja, sërish, 
kryesisht zbavitje, në krahasim me ato vendase nga kjo grupmoshë. Kështu, 
shumë nga pjesëmarrësit në anketim, të pyetur për programet e preferuara, 

A i ndiqni emisionet për grupmoshën tuaj në TVSH?

A i ndiqni emisionet për grupmoshën tuaj në TVSH?

gjithmonë 19
ndonjëherë 69
rrallë 106
kurrë 278

472

Si mendoni se portretizohet grupmosha juaj në TV?

Nuk portretizohet
Rrallë, por saktë
Rrallë dhe keq
Mjaftueshëm dhe saktë
Mjaftueshëm, por keq

39%

61%

po

jo

19

69

106

278

0

50

100

150

200

250

300

gjithmonë

ndonjëherë

rrallë

kurrë



28

përmendën seriale ose programe zbavitëse të huaja. gjithashtu, të pyetur për 
sugjerimet për të përmirësuar situatën e programeve për këtë grupmoshë, 
shumë prej tyre thanë se transmetimi i më shumë programeve të huaja do të 
ishte ajo që ata dëshironin më shumë në televizion. 

• Interneti dhe mediat sociale

Një nga prirjet më të parashikueshme të preferencës së kësaj grupmoshe 
që në fillim të anketimit ishte përfshirja gjithnjë e më e madhe e internetit në 
jetën e përditshme të të anketuarve. Për këtë arsye, pyetësori u përqendrua 
mjaft te ky aspekt dhe të përdorimi i mediave të reja nga fëmijët dhe të 
rinjtë. 

Një nga pyetjet kishte të bënte me shpeshtësinë e përdorimit të internetit 
nga ky grup. ashtu si pritej, shumica dërrmuese e tyre e përdorte internetin 
dhe e përdorte shpesh. grafiku i mëposhtëm dëshmon zakonet e përdorimit 
të internetit nga të rinjtë.

siç mund të shihet, 407 persona nga 500 e përdorin të paktën një herë 
në ditë, por në fakt shumica e përdor disa herë në ditë. Ndërkohë, vetëm 
6 persona thanë se nuk e përdorin internetin. Ky përdorim kaq i gjerë i 
internetit është padyshim i lidhur me rëndësinë në rritje që ka marrë ai, por 
edhe me tërheqjen që ka për këtë grupmoshë posaçërisht. gjithashtu, edhe 
përhapja në masë e tij në vend, e sidomos në kryeqytet, është një tjetër faktor. 
Kështu, të pyetur se ku e përdorin kryesisht internetin, shumica dërrmuese e 
të anketuarve thanë se e përdornin në shtëpi dhe në celular, gjë që dëshmon 
për aksesin pak a shumë të lehtë që ka kjo grupmoshë në këtë media.

Sa	shpesh	e	përdorni	internetin?

Mediat online / Mediat sociale
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duke pasur parasysh këtë përhapje dhe përdorim të gjerë, një pyetje 
tjetër me interes kishte të bënte me qëllimin e përdorimit të internetit nga 
të rinjtë. 

Ku	e	përdorni	zakonisht	internetin?

Përse e përdorni zakonisht internetin? 
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A keni ndërhyrje nga prindërit apo të rritur të tjerë në lidhje me përdorimin e internetit?
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Përse	e	përdorni	zakonisht	internetin?

ashtu dhe si pritej, shumica e të anketuarve e përdornin internetin 
për mediat sociale, e cila ishte dukshëm më e preferuar se kategoritë e 
tjera. megjithatë, nuk ishin të paktë edhe ata që e përdornin për zbavitje 
apo informacion. shumë pak prej të anketuarve thanë se e përdornin për 
qëllime të tjera, nga të cilat më të cituara ishin leximi i librave dhe marrja e 
materialeve për projekte të ndryshme në shkollë.

duke pasur parasysh përdorimin e gjerë nga ky grup të internetit për 
angazhim në mediat sociale, ata u pyetën dhe në lidhje me shpeshtësinë e 
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shikimit të profilit të tyre, si dhe sa shpesh e përditësonin këtë profil. Ndërkohë 
që shumica dërrmuese e shihnin të paktën një herë në ditë, shifrat për 
përditësimin e profilit ishin më të ulëta, por gjithsesi të konsiderueshme. 

Sa shpesh e përditësoni faqen tuaj në rrjetin social?
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A keni pasur probleme me privatësinë në rrjetet sociale?
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Sa	shpesh	e	përditësoni	profilin?

duke pasur parasysh këtë ekspozim të lartë të fëmijëve dhe të rinjve ndaj 
internetit, sidomos mediave sociale, si dhe mundësinë e pakët për kontroll 
nga të rriturit në këtë aspekt, të anketuarit u pyetën nëse kishin ndërhyrje 
nga të rriturit në përdorimin e internetit dhe nëse kishin patur probleme 
me privatësinë në mediat sociale. 188 nga 494 të anketuar thanë se kishin 
ndërhyrje nga prindërit në përdorimin e internetit, por ndërhyrjet kishin të 
bënin kryesisht me kohën e shpenzuar dhe jo me qëllimin e përdorimit të 
internetit. Nga ana tjetër, nga të anketuarit vetëm 68 thanë se kishin pasur 
probleme me privatësinë në rrjetet sociale, kurse 363 të tjerë thanë se jo. Pra, 



31

MEDIA

Sa e rëndësishme është media në jetën tuaj?
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A keni ndërhyrje ose këshilla nga prindërit ose nga të rriturit për median që ndiqni?
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në këtë situatë, është e qartë që kjo grupmoshë, edhe pse nuk ka probleme 
të theksuara me privatësinë për momentin, nuk është aspak e mbrojtur dhe 
nuk ka asnjë tregues që dëshmon se ky grup ka njohuri dhe udhëzime të 
mjaftueshme për ta përdorur internetin me siguri të plotë.

• Rëndësia e mediave dhe besimi tek to

Edhe pse peizazhi mediatik shqiptar është mjaft i pasur me të gjitha llojet 
e medias, sondazhet e opinionit publik në lidhje me median, besueshmërinë 
dhe rëndësinë e saj për popullsinë, mungojnë. akoma më të rralla janë 
sondazhet e kësaj natyre për grupmoshën 13-18 vjeç. Për këtë arsye, rëndësi 
e veçantë iu kushtua, gjatë anketimit të kësaj grupmoshe, mendimit që ajo 
ka për secilën media. Në radhë të parë, të anketuarit u pyetën në lidhje me 
rëndësinë që ka për ta media tradicionale dhe më pas në lidhje me rëndësinë 
që ka interneti në jetën e tyre.

MEDIA
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Sa e rëndësishme është 
interneti	në	jetën	tuaj?

siç mund të shihet, si media tradicionale, ashtu dhe interneti kanë një 
rëndësi të konsiderueshme për grupmoshën e anketuar. megjithatë, siç pritej, 
interneti zë një rol shumë më të madh dhe ka më shumë preferenca. Kështu, 
68% e të anketuarve thonë se interneti ka shumë rëndësi për ta, në krahasim 
me 37% që i japin të njëjtën rëndësi medias tradicionale. Po kështu, 15% e 
të anketuarve thonë se media është pak ose aspak e rëndësishme për ta, 
ndërsa për internetin, përqindja e të anketuarve që zgjedh të njëjtën rëndësi 
për internetin është gati gjysma e asaj të medias tradicionale, 8%. 

Po kështu, të anketuarve u është kërkuar që të rendisin secilën media, 
tradicionale apo të re, sipas rëndësisë që kanë për ta. më konkretisht, librit, 
shtypit, radios, televizionit dhe internetit, iu është vënë një notë nga 1 te 5, 
ku “1” është më i rëndësishmi, kurse “5” më pak e rëndësishmja.
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Te cili burim informacioni keni më shumë besim? (1 më shumë, 4 më pak)
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si mund të shihet nga grafiku kumulativ për të gjitha mediat, ka një 
preferencë të dukshme për internetin përsa i përket rëndësisë, gjë që pritej. 
ajo që është disi e papritur është edhe rëndësia që u jepet librave, që zënë 
gati gjysmën e preferencave për notën “1.” Edhe pse është e qartë preferenca 
për internetin, përsëri, ka një konkurrencë të dukshme mes tij dhe librave. 
Ndërkohë, mediat tradicionale janë dukshëm më pak të preferuara, sidomos 
shtypi dhe radioja. Televizioni duket se ka marrë preferencat mesatare. (Për 
një pasqyrim më të detajuar të renditjes së secilës prej kategorive, shihni 
tabelat e aneksit.)

Një tjetër pyetje kishte të bënte jo më me preferencat, por me besimin 
që kanë të rinjtë te burimet e informacionit, më konkretisht, shkolla, librat, 
media tradicionale dhe interneti.

Cili është burim i besueshëm?
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siç mund të shihet nga grafiku, ka një ndarje gati të barabartë përsa i 
përket besueshmërisë së burimeve të informacionit. shkolla dhe mësuesit 
dhe librat duket se janë nga më të besuarit për të anketuarit, në role pak 
a shumë të barabarta. është për t’u vërejtur se ka një besueshmëri shumë 
të madhe edhe ndaj burimeve në internet, gjë që dëshmon, sërish, për një 
përgatitje dhe njohje të pamjaftueshme të internetit nga kjo grupmoshë, me 
një mungesë të sensit kritik të shfrytëzimit të internetit. 

Ndërkohë, media tradicionale duket se është më pak e preferuara përsa i 
përket besueshmërisë së saj. Për t’i paraprirë kësaj preference, të anketuarit 
janë pyetur posaçërisht për besimin që kanë te media tradicionale.

Në krahasim me tre vjet më parë, e ndiqni median më pak apo më shumë?
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Sa besim keni te media tradicionale?

siç mund të shihet, të anketuarit janë të përçarë në besimin që kanë te 
media tradicionale. Prirja kryesore është që të kenë një lloj dyshimi për këtë 
media, pasi përkatësisht 259 dhe 119 të anketuar thanë se i besojnë “disi” 
ose “pak.” Ekstremet, të cilat janë më të prerë për mendimin që kanë për 
median tradicionale, janë më të paktë, përkatësisht 50 veta i besojnë shumë, 
kurse 63 nuk i besojnë aspak. Në këtë aspekt, shohim një prirje ndryshe nga 
ajo që ka i njëjti grup për internetin: ndërkohë që ka një afërsi dhe besim 
më të madh me internetin, ka një qasje shumë më të matur ndaj medias 
tradicionale, edhe pse kryesisht pozitive ndaj saj. Ndoshta kjo ka lidhje 
edhe me diskutimet e shpeshta kritike ndaj medias, ose me traditën e një 
kritike ndaj medias tradicionale, gjë që me internetin ende nuk është krijuar, 
edhe për shkak të mungesës së kohës dhe përvojës, por edhe për shkak të 
përdorimit më së shumti nga një moshë kryesisht e re. 
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rEKomaNdImET

duke pasur parasysh situatën ekzistuese të medias në vend, pasqyrimin 
e saj të fëmijëve dhe të miturve, si dhe programet që i drejtohen kësaj 
moshe, si dhe bazuar në të dhënat e anketimit të kryer me këtë grupmoshë, 
rekomandimet e mëposhtme mund të ndihmojnë në përmirësimin e 
situatës:

Politikat editoriale dhe formulimi i programeve për fëmijë dhe të 
mitur në media

- Përfshirja e emisioneve për fëmijë si pjesë e rregullt e 
programacionit apo përmbajtjes në median tradicionale;

- hartimi i emisioneve/artikujve me një pjesëmarrje më të gjerë 
nga vetë fëmijët, ose bazuar në opinionin e tyre;

- Nxjerrja në pah e shembujve pozitivë, me qëllim përmirësimin e 
portretizimit të të miturve në media;

- Trajnim specifik për gazetarët në lidhje me komunikimin me 
fëmijët, në përputhje me normat etike.

Studime / monitorime për median dhe fëmijët

- monitorimi i rregullt dhe sistematik i medias, reklamës, kinemasë, 
etj., në lidhje me ndikimin që ka tek të miturit;

- monitorimi i përmbajtjes mediatike që i drejtohet të miturve, si 
nga ana etike, ashtu dhe nga ajo cilësore;

- studimi i përfshirjes së të miturve në programet mediatike për ta 
si dhe matja e suksesit të këtyre programeve.

- botime të rregullta periodike në lidhje me fëmijët dhe median.
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Aftësimi kritik i të miturve në lidhje me median

- botimi i artikujve ose transmetimi i emisioneve që debatojnë 
marrëdhënien që kanë të rinjtë me median tradicionale dhe 
internetin, me pjesëmarrjen e vetë të rinjve;

- aftësimi i fëmijëve për një vështrim kritik të medias tradicionale;

- Trajnimi i fëmijëve, prindërve dhe mësuesve në lidhje me mënyrat 
e sigurta për përdorimin e internetit dhe rrjeteve sociale;

- Ndërgjegjësimi dhe mbikëqyrja nga ana e shoqërisë civile 
për sigurinë e fëmijëve në lidhje me median tradicionale dhe 
internetin.
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A lexoni libra në kohën e lirë?

TabElaT sTaTIsTIKorE

Tabela	1:	Leximi	i	librave

LIBRAT

Përvec teksteve të shkollës, a lexoni libra në kohën e lirë?

po jo
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Nwse jo, pse?
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janë të shtrenjtë 10
tjetër 21

Si i zgjidhni librat që lexoni?
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Tabela 2: Arsyet e mosleximit
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SHTYPI

A lexoni ndonjëherë gazeta/revista?

po jo
398 102

Nëse po, sa shpesh lexoni?

përditë 61
dy tre herë në javë 104
një herë në javë 117
një herë në muaj 69
më rrallë se një herë në muaj 47
kurrë 102

500

Nëse lexoni gazetë, cfarë pjese të gazetës lexoni?
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Si i zgjidhni librat që lexoni?

Tabela 3: Zgjedhja e librave

Tabela	4:	Leximi	i	shtypit

A lexoni ndonjëherë gazeta / revista

Sa shpesh lexoni?
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A lexoni ndonjëherë gazeta/revista?
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Tabela 5: Shpeshtësia e leximit
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RADIO

Sa orë në ditë dëgjoni radio?

nuk dëgjoj radio 270
më pak se një orë 167
1 3 orë 49
më shumë se 3 orë 14

Nëse dëgjoni radio, çfarë dëgjoni?

Lajme 21
Muzikë 260
Programe zbavitëse 53
Të tjera 9
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Tabela 6: Çfarë lexoni nga shtypi?

Sa orë në ditë dëgjoni radio?

RADIO

Sa orë në ditë dëgjoni radio?
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më pak se një orë 167
1 3 orë 49
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Tabela 7: Sa orë në ditë dëgjoni radio?

Tabela 8: Çfarë dëgjoni në radio?
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TELEVIZIONI

Rreth sa orë në ditë shihni TV?

28
129
248

95

500

Nëse shihni më shumë se 3 orë në ditë, pse mendoni se ndodh kjo? 

93
9
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12
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Çfarë programesh shihni më shumë? (renditini sipas rëndësisë, 1-më i rëndësishmi, 4-më pak i rëndësi

ju pëlqen të shihni TV
tjetër 

nuk shoh
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Tabela 9: Sa orë në ditë shihni TV?

Rreth sa orë në ditë shihni TV?

Pse shihni më shumë se 3 orë në ditë TV?

Tabela 10: Pse shihni më shumë se 3 orë në ditë TV?
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A keni programe që ndiqni rregullisht?

po jo
327 145 472

A ndjeheni i përfaqësuar si grupmoshë me ato që shihni në TV?

po jo
288 184 472
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Rëndisni programet sipas rëndësisë

Tabela 11:  Programet sipas rëndësisë
  (1-më i rëndësishmi, 4-më pak i rëndësishmi)
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A i ndiqni emisionet për grupmoshën tuaj në TVSH?

gjithmonë 19
ndonjëherë 69
rrallë 106
kurrë 278

472

Si mendoni se portretizohet grupmosha juaj në TV?

Nuk portretizohet
Rrallë, por saktë
Rrallë dhe keq
Mjaftueshëm dhe saktë
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Tabela 12: A keni programe që 
ndiqni rregullisht?

Tabela 13: A ndjeheni i përfaqësuar 
në TV?

A i ndiqni emisionet 
për grupmoshën tuaj 
në TVSH?

Tabela 14: A i ndiqni emisionet në TVSH?

Tabela	15:	Portretizimi	i	grupmoshës	në	TV

69

178

68

99

72

0 50 100 150 200

Nuk portretizohet

Rrallë, por saktë

Rrallë dhe keq

Mjaftueshëm dhe saktë

Mjaftueshëm, por keq

Si mendoni se 
portretizohet	
grupmosha 
juaj në TV?

1 2 3 4
Muzikore 181 139 93 59 472
Informative 111 68 176 117 472
Zbavitese 132 170 102 68 472
Sportive 145 47 65 215 472

A keni programe që ndiqni rregullisht?

po jo
327 145 472

A ndjeheni i përfaqësuar si grupmoshë me ato që shihni në TV?

po jo
288 184 472

181

139

93

59

111

68

176

117
132

170

102

68

145

47
65

215

0

50

100

150

200

250

Muzikore Informative Zbavitese Sportive

1

2

3

4

31%

69%
po

jo



41

Përse e përdorni zakonisht internetin? 

345
441
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25

A keni ndërhyrje nga prindërit apo të rritur të tjerë në lidhje me përdorimin e internetit?
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Sa	shpesh	e	përdorni	internetin?

Tabela	16:	Përdorimi	i	internetit

Tabela 17: Aksesi në internet

Ku	e	përdorni	zakonisht	internetin?
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Tabela	18:	Qëllimi	i	përdorimit	të	internetit
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Sa shpesh e përditësoni faqen tuaj në rrjetin social?
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A keni pasur probleme me privatësinë në rrjetet sociale?
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A keni ndërhyrje për 
përdorimin	e	internetit?

Sa	herë	e	shikoni	profilin?

Tabela	21:	Profili	në	rrjetet	sociale

Tabela 19: Ndërhyrjet për 
përdorimin	e	internetit

Tabela 20: Regjistrimi në rrjetet 
sociale

A jeni regjistruar 
në rrjetet sociale?
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MEDIA

Sa e rëndësishme është media në jetën tuaj?

shumë 185
disi 239
pak 63
fare 13

500

Sa i rëndësishëm është Interneti në jetën tuaj?

shumë 338
disi 120
pak 36
fare 6

A keni ndërhyrje ose këshilla nga prindërit ose nga të rriturit për median që ndiqni?
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A keni pasur probleme me 
privatësinë në rrjetet sociale?

Tabela 23: 
Privatësia në rrjetet sociale

Tabela 24: 
Rëndësia e medias

Sa e rëndësishme është media 
në jetën tuaj?

Tabela	22:	Përditësimi	i	profilit	
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26
53
21

A keni pasur probleme me privatësinë në rrjetet sociale?

po jo
78 363

Një herë në muaj
Rrallë

Një apo dy herë në javë

Nuk e di

Çdo ditë

349
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4 7 6

Çdo ditë Një apo dy herë
në javë

Një herë në
muaj

Rrallë Nuk e di

21

53

26

109

232
Çdo ditë

Një apo dy herë
në javë

Një herë në muaj

Rrallë

Nuk e di

Sa	shpesh	e	përditësoni	profilin?
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Nëse po, ndërhyrjet lidhen me:
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Rendisni mediat sipas rëndësisë që kanë për ju: (1 më e rëndësishmja, 5 më pak e rëndësish

1 2 3 4 5
libra 210 72 104 55 59 500
shtypi 12 58 86 193 151 500
radio 6 17 77 167 233 500
TV 61 192 170 62 15 500
internet 234 155 64 17 30 500

kohën e tepruar që harxh
programet që ndiqen
tjetër
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224

91
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MEDIA

Sa e rëndësishme është media në jetën tuaj?

shumë 185
disi 239
pak 63
fare 13

500

Sa i rëndësishëm është Interneti në jetën tuaj?

shumë 338
disi 120
pak 36
fare 6

A keni ndërhyrje ose këshilla nga prindërit ose nga të rriturit për median që ndiqni?

po jo
252 248

shumë
37%

disi
47%

pak
13%

fare
3%

shumë
68%

disi
24%

pak
7%

fare
1%

Sa e rëndësishme është 
interneti	në	jetën	tuaj?

Tabela	25:	Rëndësia	e	internetit Tabela 26: Këshilla për median

A keni ndërhyrje ose këshilla 
nga prindërit ose nga të 
rriturit për median që ndiqni?
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Tabela 27: Pse keni ndërhyrje?

Pse keni ndërhyrje?
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Te cili burim informacioni keni më shumë besim? (1 më shumë, 4 më pak)

1 2 3 4
175 161 100 64 500
79 86 135 200 500

152 102 124 122 500
163 131 104 102 500

Sa besim keni te media tradicionale? (radio/TV/shtyp)

shumë 50
disi 259
pak 119
aspak 63
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Cili është burim i besueshëm?

Rendisni mediat sipas rëndësisë

Te cili burim informacioni keni më shumë besim? (1 më shumë, 4 më pak)

1 2 3 4
175 161 100 64 500
79 86 135 200 500

152 102 124 122 500
163 131 104 102 500

Sa besim keni te media tradicionale? (radio/TV/shtyp)

shumë 50
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Tabela 28: Media sipas rëndësisë

Tabela 29: Besueshmëria e burimeve të informacionit

(1-më e rëndësishmja, 5- më pak e rëndësishmja)

(1-më i besueshmi, 4-më pak i besueshmi)



46

Në krahasim me tre vjet më parë, e ndiqni median më pak apo më shumë?

më pak 284
më shumë 193
njesoj 23
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Në krahasim me tre vjet më parë, e ndiqni median më pak apo më shumë?
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Sa besim keni te media tradicionale?

Tabela 30: Besimi te media tradicionale

Tabela 31: Media tradicionale krahasuar në kohë

Sa besim keni te media tradicionale?

Librat	sipas	rëndësisë

Tabela 32: Rëndësia e librit (1- më shumë, 5-më pak) 

1 2 3 4 5
libra 210 72 104 55 59

1 12
2 58
3 86
4 193
5 151

1 6
2 17
3 77
4 167
5 233
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3

4

5
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1 2 3 4 5
libra 210 72 104 55 59

1 12
2 58
3 86
4 193
5 151

1 6
2 17
3 77
4 167
5 233
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Gazetat sipas rëndësisë

Tabela 33: Rëndësia e gazetave (1- më shumë, 5-më pak)

1 61
2 192
3 170
4 62
5 15

1 234
2 155
3 64
4 17
5 30

1 2 3 4 5
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Series1

Radio sipas rëndësisë

Tabela 34: Rëndësia e radios (1- më shumë, 5-më pak)
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1 61
2 192
3 170
4 62
5 15

1 234
2 155
3 64
4 17
5 30

1 2 3 4 5

6
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1

2

3
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15

1

2
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155

64
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2
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5

Series1

TV sipas rëndësisë

Tabela 35: Rëndësia e TV (1- më shumë, 5-më pak)
1 61
2 192
3 170
4 62
5 15

1 234
2 155
3 64
4 17
5 30

1 2 3 4 5
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5

Series1

Interneti	sipas	rëndësisë

Tabela	36:	Rëndësia	e	Internetit	(1-	më	shumë,	5-më	pak)


