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Kurse trajnimi për gazetarë / redaktorë dhe studentë të gazetarisë: Ekstremizmi i 

dhunshëm, terrorizmi dhe aftësitë mediatike 

(vlerësimi dhe analiza e mbulimit të VE & terrorizmit) 
 

Përshkrimi i trajnimit:  
 

 

Manuali i UNESCO-s "Terrorizmi dhe Media" thekson se "shumë prej sulmeve të dhunshme që 

ne shohim duke sot janë pjesërisht të konceptuara me mbulimin e mediatik në mendje, duke 
synuar kështu jo vetëm viktimat aktuale, por miliona spektatorë të tronditur dhe të shokuar në të 

gjithë globin", duke treguar që media dështon disi ndërsa mbulon ekstremizmin e dhunshëm dhe 

terrorizmin. Një shkak i mundshëm i kësaj mund të jetë analfabetizmi mediatik, i cili mund të 

trajtohet nga edukimi për median dhe informimin. Ky edukim thekson ndërlidhjen e 
kompetencave në lidhje me informacionin në përgjithësi dhe mediat në veçanti. Këto mbulojnë 

edukimin për të drejtat e njeriut; edukimin mbi lajmet (përfshirë shkrim-leximin për standardet 

dhe etikën gazetareske); edukimin mbi reklamat; njohuri kompjuterike; kuptimi i ekonomisë së 

vëmendjes’; edukimi ndërkulturor; edukimi i privatësisë, etj. Ai gjithashtu përfshin të kuptuarit 
se si raportimet ndërveprojnë me identitetin individual dhe zhvillimet shoqërore. Edukimi për 

informimin dhe median informon konsumin, prodhimin, zbulimin, vlerësimin dhe ndarjen e 

informacionit dhe kuptimin tonë për veten dhe të tjerët në shoqërinë e informacionit.  

 
Një përqasje e edukimit mediatik, duke iu drejtuar jo vetëm medias, por edhe audiencave të tjera, 

rrit rezistencën ndaj radikalizimit. Për këtë arsye, ky modul do të përqendrohet në ekstremizmin 

e dhunshëm & terrorizmin dhe edukimin mediatik. Gjetjet nga studimi fillestar zbulojnë se 

dezinformimi vazhdon të jetë një burim serioz shqetësimi për gazetarët gjatë raportimit mbi 
radikalizimin, ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Një nga arsyet kryesore lidhet me 

faktin se organizatat ekstremiste përdorin lajme të rreme si pjesë e propagandës së tyre. Prandaj, 

sa më shumë të ditur të jenë gazetarët për dezinformimin dhe përdorimin e lajmeve të rreme nga 

grupet ekstremiste, aq më të mbrojtur do të jenë ata gjatë kryerjes së detyrave të tyre. Disa nga 
pikat e tjera kryesore të shqetësimit të identifikuara nga gazetarët ishin gjuha e urrejtjes, nivelet 

e dobëta të arsimimit për çështjet e medias, mungesa e njohurive të terminologjisë së fushës nga 

gazetarët dhe komplotet. Nga ana tjetër, studentët e gazetarisë e identifikojnë gjuhën e urrejtjes 

në media si një shqetësim kryesor që po minon raportimin mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe 
terrorizmin. Sipas përgjigjeve të tyre, ekzistojnë katër fusha që kanë nevojë për ndërhyrje dhe 

përmirësim, konkretisht etika mediatike, kurrikulat shkollore të gazetarisë, një kuptim më i mirë i 

temës nga gazetarët dhe pavarësia e gazetarëve. 

 
Ky kurs trajnimi tre-ditor u krijua në përgjigje të nevojave të gazetarëve dhe studentëve të 

gazetarisë dhe do të përqëndrohet në rishikimin kritik, verifikimin e të dhënave, të drejtat e 

njeriut, minoritetet, emigrantët dhe refugjatët, fetë, rolin e medias në luftimin e gjuhës së 

urrejtjes, menaxhimin e mediave sociale; krijimin e mesazheve dhe narrativave alternative në 
mediat sociale; identifikimin e praktikave të mira në përdorimin e internetit për të minuar 

tërheqjen e ekstremizmit të dhunshëm & terrorizmit. Gjithashtu, do të diskutohet rëndësia e 

identifikimit të audiencës së synuar, krijimi i mesazheve efektive, identifikimi i burimeve të 

besueshme dhe përdorimi i mediave të përshtatshme për të arritur komunitetet e prekshme. Për 
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më tepër, narrativat kundërpërgjigjëse do të përfshijnë mesazhe të të kuptuarit të kushteve 

politike dhe shoqërore me të cilat përballet audienca e synuar.           

                                                                                                                                            
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 njohuri në lidhje me shkrim-leximin në media dhe do të 
forcojë aftësitë e tyre në edukimin për media dhe informim sa i përket raportimit të ekstremizmit 

të dhunshëm  dhe terrorizmit. Objektivat e trajnimit janë: 

 

 Të informojë pjesëmarrësit me qëllim zgjerimin e kuptimit të rolit të medias nga 
ana e tyre, sa i përket ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.  

 Të zhvillojë aftësitë vlerësuese të pjesëmarrësve për tekstet mediatike dhe burimet 

e informacionit. 

 Të rrisë aftësitë e pjesëmarrësve në krijimin e mesazheve / përmbajtjeve të 

përshtatshme mediatike ndërsa raportojnë ekstremizmin e dhunshëm & 

terrorizmin. 

 Të rrisë kapacitetet e pjesëmarrësve për të parandaluar dhe luftuar ekstremizmin e 

dhunshëm & terrorizmin dhe për të forcuar rolin e tyre në këtë drejtim. 

 
Pikat kyçe:  
 

 

 Të kuptojnë edukimin për media dhe informimin dhe ndikimin e tij në gazetarinë 
cilësore.  

 Të ndërgjegjësohen lidhur me edukimin për media dhe informimin si një mjet themelor 

për përmirësimin e të menduarit kritik dhe analizës tek qytetarët.  

 Të kuptojnë mesazhet mediatike dhe sesi ato ndikojnë sjelljen dhe perceptimet e 
audiencës lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin.  

 Të ndërgjegjësohen për rëndësinë e përdorimit të aftësive të të menduarit kritik teksa 

krijojnë dhe konsumojnë informacion të lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe 

terrorizmin.  
 Të krijojnë dhe komunikojnë me efektivitet me mjetet e medias digjitale teksa mbulojnë 

çështje 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. 
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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/Burimet/Mjetet e nevojshme:    
 

Trajnimi është hartuar në mënyrë 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.  

 

 Përmbajtja e trajnimit:  
 

Dita e parë 

 

                Dita e dytë Dita e tretë 

Hapja e Trajnimit, prezantimi 

i trajnerëve, programit dhe 
objektivave të 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 qasjen MIL (shkrim-
leximi dixhital, shkrim-leximi 

i informacionit, shkrim-

leximi i lajmeve, shkrim-

leximi vizual dhe qytetaria 
dixhitale) 

 

Analiza kritike dhe MIL 
(rishikim kritik, verifikim i të 

dhënave, fakte dhe mendime, 

etj.) 

 

Praktikat e mira në 
përdorimin e internetit për të 

minuar apelimin e 

ekstremizmit të dhunshëm 

dhe terrorizmit 

 

Kodi i Etikës së gazetarit në 

veprim 
 

 

Lajmet e rreme, propaganda 

dhe ekstremizmi i dhunshëm 
dhe terrorizmi. Burimet e 

lajmit.  

Menaxhimi i Mediave Sociale 

për tolerancën 

 

Një qasje e të Drejtave të 
Njeriut në media 

Edukimi për Media dhe 

Informim si një mjet për të 
kundërshtuar radikalizimin, 

ekstremizmin e dhunshëm 

dhe terrorizmin 

 

Krijimi i mesazheve  për 
median sociale dhe narrativat 

alternative 

 
Diversiteti (fetë; kombësia, 

statusi shoqëror, pikëpamjet 

politike, etj.) dhe 

diskriminimi në përfaqësimin 
e medias së lajmeve. Roli i 

 
Roli i medias në luftimin e 

gjuhës së urrejtjes 

Edukimi për Median dhe 
Informimin në veprim: 

identifikimi i audiencës së 

synuar, krijimi i mesazheve 

efektive, identifikimi i 
lajmëtarëve të besueshëm dhe 
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edukimit për media dhe 

informimin për të trajtuar 

këto çështje.   

përdorimi i mediave të 

përshtatshme për të arritur 

komunitetet e prekshme.  
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