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Moduli i Trajnimit 1.3 
 

Raportimi mbi ekstremizmin e 
dhunshëm dhe terrorizmin dhe/ose 

incidente të tjera kritike. 
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Kurs trajnimi për gazetarë/redaktorë dhe studentë të gazetarisë: raportimi mbi ekstremizmin e 
dhunshëm dhe terrorizmin dhe / ose incidente të tjera kritike. 

 
 
Përshkrimi i trajnimit:  
 

 

Ekstremizmi i dhunshëm dhe kërcënimi i radikalizimit janë të pranishëm në shoqërinë shqiptare. 

Studimet e fundit që janë përqendruar në vlerësimin e rrezikut dhe identifikimin e faktorëve që 
nxisin ekstremizmin e dhunshëm konfirmojnë praninë e këtij fenomeni në shoqërinë shqiptare. 

Ndërgjegjësimi për këtë fenomen është rritur gjatë viteve të fundit dhe korniza ligjore është 

përmirësuar.  Për rrjedhojë temat dhe diskutimet për këto çështje kanë qenë më të pranishme në 

media dhe sferën publike. Sidoqoftë ekziston nevoja për të përmirësuar njohuritë dhe aftësitë e 
gazetarëve që po mbulojnë çështjet e ekstremizmit të dhunshëm në media. 

 

Një studim bazë u krye për të vlerësuar nevojat e gazetarëve dhe studentëve të gazetarisë dhe 

gjetjet e tij kryesore theksojnë nevojën për të përmirësuar nivelin e njohurive në lidhje me 
ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, si dhe nevojën për të përmirësuar aftësitë 

profesionale në këtë fushë. Gjetjet e studimit, të rëndësishme për studentët e gazetarisë dhe 

gazetarët, do të shërbejnë si një themel për të drejtuar përmbajtjen e moduleve dhe programeve 

mësimore me qëllim që t'i përgjigjen sa më saktë nevojave të tyre për përmirësimin e njohurive 
dhe aftësive. 

 

Prandaj, kursi tre-ditor i trajnimit do të përqendrohet në njohuritë e përgjithshme rreth 

ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, si dhe përmirësimin e aftësive të pjesëmarrësve në 
raportimin/mbulimin e çështjeve të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit në media. Dita e 

parë e trajnimit do të përqëndrohet në ofrimin e njohurive të përgjithshme në lidhje me 

ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin (prezantimi i ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmi 

dhe radikalizimi; ekstremizmi i dhunshëm dhe manifestimi i terrorizmit; krahasimi midis 
terrorizmit ekstremizmit të dhunshëm dhe rezistencës, kuadri ligjor në Shqipëri) për t'i dhënë 

pjesëmarrësve një kuptim gjithëpërfshirës mbi temën. Dy ditët në vijim do të kenë një qasje të 

orientuar nga profesioni dhe do të përqendrohen në përmirësimin e aftësive raportuese (raportimi 

i formave të ndryshme të ekstremizmit të dhunshëm & terrorizmit, shkrimi i raporteve të 
lajmeve, përgatitja e intervistave, përgatitja e veçorive dhe reportazheve speciale, etj.).  

 

Metodologjia e trajnimit do të kombinojë tri nivele të të mësuarit, marrjen e informacionit 

(leksion, audio-vizual, lexim), pjesëmarrje aktive (diskutime, demonstrime, ushtrime) dhe të 
mësuarit duke bërë (praktikim i menjëhershëm, për të punuar nën mbikëqyrje). 

 
 

Objektivat e trajnimit:  
 

Ky trajnim do t'u sigurojë pjesëmarrësve një ekspozim gjithëpërfshirës ndaj ekstremizmit të 
dhunshëm dhe terrorizmit, si edhe do të forcojë aftësitë e tyre të raportimit ndërsa mbulojnë këto 

çështje. Objektivat e trajnimit janë: 
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• Të sigurojë njohuritë e nevojshme për gazetarët mbi procesin e radikalizimeve që çojnë në 
ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm. 
 

• Për të përmirësuar aftësitë profesionale të pjesëmarrësve që janë të nevojshme në raportimin e 

ekstremizmit të dhunshëm dhe incidenteve të tjera të ngjashme. 

 
Pikat kyçe:  
 

 Të kuptojnë procesin e radikalizimit që çon në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm 

 Të informohen për kontekstin ligjor shqiptar që lidhet me Ekstremizmin e dhunshëm dhe 
terrorizmin 

 Të vetëdijësohen rreth rolit të medias në paraqitjen dhe raportimin e ekstremizmit të dhunshëm 

dhe terrorizmit.  
 Të dinë rëndësinë e përgatitjes së intervistave profesionale, raportazheve speciale dhe lajmeve.  

 Të aftësohen për të dalluar lajmet e rreme, propagandën dhe glorifikimin, si edhe për t’i 
shmangur ato 

 Të shkathtësohen në përdorimin e duhur të imazheve, fotografive dhe fjalëve gjatë mbulimit të 
çështjeve të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.  

 
 

 

Kriteret për ndjekjen e trajnimit:  
 

Ky trajnim i kushtohet një numri specifik të pjesëmarrësve (15) të cilët aktualisht po punojnë si 

gazetarë në mediat kryesore (të shkruara, elektronike, në internet), si dhe studentëve të gazetarisë 

që janë në vitin e tretë të studimeve BA në universitet. 

 
Pjesëmarrësit duhet të ndjekin të tria ditët e trajnimit në mënyrë që të kuptojnë plotësisht 

përmbajtjen dhe të fitojnë aftësi në temat e trajtuara. 
 

 

Metodologjia e trajnimit:    
 

 

Trajnimi është hartuar në mënyrë të tillë që konceptet e përfshira në sesione të rishikohen gjatë 

trajnimit përmes kombinimit të leksioneve, diskutimeve dhe rasteve studimore. Aftësia e 

pjesëmarrësve për të mësuar gjatë këtij trajnimi do të varet nga të kuptuarit e tyre për tekstet dhe 
leximet, si dhe nga një pjesëmarrje e hapur dhe aktive gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit.  

 
Për lehtësinë tuaj, një listë e burimeve të informacionit do të sigurohet në seksionin e 

referencave.  
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 Përmbajtja e trajnimit:  
 

Dita e parë                 Dita e dytë Dita e tretë 

Hapja e trajnimit, prezantimi i 

trajnerëve, programit dhe 

objektivat e trajnimit. 

Përmbledhje e trajnimit të 

Ditës së Parë; qëllimet e të 

nxënit për trajnimin e ditës së 
dytë. 

Përmbledhje e trajnimit të 

Ditës së Dytë dhe qëllimet e 

të nxënit për trajnimin e ditës 
së tretë 

 

Hyrje në Radikalizim 

Ekstremizëm i Dhunshëm dhe 

Terrorizëm 

 

Fake News, propaganda dhe 

glorifikimi. Si t’i zbuloni dhe 

shmangni ato? 

 

Kornizimi dhe raportimi 

mediatik i formave të 

ndryshme të terrorizmit 
 

Nxitësit e Ekstremizmit të 

Dhunshëm dhe Manifestimi i 

tij 
 

 

Përballja me frikën 

 

       Përgatitja e lajmeve 

 

Dallimi i ekstremizmit të 

dhunshëm dhe rerrorizmit nga 

rezistenca (legjitime) 

 

Trajtimi i figurave, imazheve 

dhe fjalëve 

 

Përgatitja e intervistave 

 

 

Konteksti Ligjor Shqiptar mbi 

luftëtarët e huaj 

 

Mbajtja e ekuilibrit midis 

lirisë, sigurisë dhe 

përgjegjësisë 

 

Përgatitja e reportazheve 

speciale 

Trajtimi i luftëtarëve të huaj 

(Rast studimor) 

(Reflektime në këto dy ditë 

trajnimi) 

Mbyllja e trajnimit 

(reflektime) 
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Website:  

 

E4J University Module Series: Counter-Terrorism / Module 2: Conductive Conditions to the 
Spread of Terrorism 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-2/exercises.html  

 

Identifying and tackling manipulated media. A course by Reuters News Agency 
https://www.reuters.com/manipulatedmedia 

 

The University of Sydney/ Explainer: What causes extremism 

https://www.youtube.com/watch?v=uX-AOi8kp2U  
 

Preventing Violent Extremism/Inter-agency Network for Education in Emergencies 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm6imYYZ-_o 

 
TED Talk- How young people join violent extremism groups- and how to stop them/Erin Marie 

Saltman  

https://www.youtube.com/watch?v=HY71088saG4  

 
TED Talk- Why violent extremist narratives resonate/Christina Nemr 

https://www.youtube.com/watch?v=_-6KniTPe6Y  

 

UNESCO/preventing violent extremism through education 

https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-2/exercises.html
https://www.reuters.com/manipulatedmedia
https://www.youtube.com/watch?v=uX-AOi8kp2U
https://www.youtube.com/watch?v=Tm6imYYZ-_o
https://www.youtube.com/watch?v=HY71088saG4
https://www.youtube.com/watch?v=_-6KniTPe6Y
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https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ

