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Trajnim për zëdhënësit e qeverisë mbi çështjet e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit  

 
 

Përshkrimi i trajnimit:  
 

 

Agjencitë dhe institucionet publike luajnë një rol të rëndësishëm në sigurimin e informacionit 

mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Zëdhënësit e mediave dhe specialistët e 

komunikimit janë thelbësorë në këtë proces. Informacioni në lidhje me ekstremizmin e 

dhunshëm ose terrorizmin konsiderohet si shumë i ndjeshëm nga ana e institucioneve shtetërore, 

të cilat, në një farë mënyre, përpiqen ta monopolizojnë këtë informacion dhe ta klasifikojnë atë si 

sekrete duke shfaqur mungesën e vullnetit të mirë për të përmirësuar nivelin e transparencës ndaj 

mediave dhe publikut në përgjithësi. Për më tepër, aftësitë profesionale dhe bagazhi i njohurive 

të profesionistëve të komunikimit që punojnë për institucionet publike ndikojnë drejtpërdrejtë në 

perceptimin e medias dhe publikut në lidhje me nivelin e transparencës së këtyre institucioneve. 

 

Kur vlerësuam nevojat e zëdhënësve të qeverisë në kuadrin e studimit fillestar, gjetjet zbuluan 

nevojën për trajnime për këta individë në mënyrë që të përmirësojnë nivelin e tyre të njohurive 

mbi çështjet fetare dhe konceptet që lidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, si dhe 

nevojën për të përmirësuar aftësitë profesionale të individëve të ngarkuar me menaxhimin e 

transmetimit të informacionit nga institucionet publike tek media dhe publiku. Perceptimet e 

kësaj kategorie zyrtarësh mbi problemet kryesore që paraqesin pengesa gjatë pasqyrimit mediatik 

të VE dhe terrorizmit janë pothuajse identike me shqetësimet e identifikuara nga gazetarët, 

studentët e gazetarisë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Disa nga burimet kryesore të 

shqetësimit mbeten dezinformimi, lajmet e rreme dhe gjuha e urrejtjes. Për më tepër, 

bashkëpunimi me mediat online duket të jetë edhe më i vështirë, sipas perceptimit të zëdhënësve 

dhe zyrtarëve ndërlidhës të mediave. Sidoqoftë, aspekti më i rëndësishëm për këtë kategori 

mbetet vendosja e një marrëdhënie pune me mediat, si një nga mënyrat për të përmirësuar 

transparencën e institucioneve publike. 

 

Bazuar në nevojat e identifikuara në studimin fillestar, ky kurs/trajnim do t'i shërbejë stafit të 
agjencive qeveritare të përfshira në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, 

veçanërisht zëdhënësve të tyre, për të përmirësuar para së gjithash nivelin e njohurive mbi këto 

fenomene, format që ato manifestohen në nivelet globale dhe lokale dhe, së dyti, për të 

përmirësuar aftësitë e tyre profesionale në komunikimin me shoqërinë civile, veçanërisht me 
sektorin e medias. Trajnimet do të trajtojnë një sërë temash që do të lidhen me përmirësimin e 

njohurive dhe kapaciteteve të tyre në lidhje me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. 

 

Metodologjia e trajnimit do të kombinojë dy nivele të të mësuarit, marrjen e informacionit 
(leksion, audio-vizuale, lexim) dhe pjesëmarrjen aktive (diskutime, demonstrime, ushtrime). 
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Objektivat e trajnimit:  
 

Ky trajnim do t'u sigurojë pjesëmarrësve njohuri dhe do të përmirësojë aftësitë e tyre në 

informimin mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, si edhe komunikimin me mediat në 

një mënyrë më të hapur dhe profesionale. 

 
Objektivat e trajnimit janë: 

 

• Të informojë zëdhënësit e qeverisë mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin 

 
• Të përmirësojë kapacitetet e zëdhënësve të qeverisë në informimin mbi ekstremizmin e 

dhunshëm dhe terrorizmin 

 

• Të rrisë ndërveprimin midis qeverisë dhe mediave në lidhje me ekstremizmin e dhunshëm dhe 
terrorizmin. 

 

 

Pikat kyçe:  
 

 Të bëhet dallimi mes “radikalizimit” si proces, që çon në “ekstremizëm të dhunshëm” 

dhe “terrorizmit”.  
 

 Të njihen dhe kuptohen forcat/motivet që e shtyjnë ekstremizmin e dhunshëm dhe 

terrorizmin dhe manifestimin e tyre në një këndvështrim global.  

 
 Të ndërgjegjësohen mbi rëndësinë e transparencës dhe efektet negative/pasojat e 

mungesës së saj, nga ana e insitucioneve publike përkundrejt mediave dhe qytetarëve kur 

bëhet fjalë për ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin.  

 
 Të shmanget propaganda në raport me median.  

 
 

Kriteret për ndjekjen e trajnimit:  
 

Ky trajnim i kushtohet një numri specifik të pjesëmarrësish (15) të cilët janë përfaqësues të 

ministrive të ndryshme dhe organeve publike përkatëse, të tilla si Ministria e Brendshme, 

Ministria e Mirëqenies Sociale, Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës, Qendra Kundër 

Ekstremizmit të Dhunshëm, Komisioneri kundër Diskriminimi, Komiteti Shtetëror i Fesë, 
qeveritë lokale, puna e të cilave lidhet me ekstremizmin e dhunshëm dhe luftën kundër 

terrorizmit. 

 

Pjesëmarrësit duhet të ndjekin të tria ditët e trajnimit me qëllim që të përvetësojnë përmbajtjen 
dhe të fitojnë njohuri dhe shprehi lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin.  
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Metodolgjia e trajnimit/ Burimet/ Mjetet e nevojshme:    
 

 

Ky trajnim është hartuar në mënyrë të tillë që konceptet e përfshira në këtë sesion të ri-shikohen 
gjatë trajnimit duke kombinuar leksionet, diskutimet dhe studimet e rastit. Aftësia e 

pjesëmarrësve për të mësuar gjatë trajnimit do të varet nga kuptimi që do t’i bëjnë teksteve dhe 

leximeve, gjithashtu edhe pjesëmarrjes aktive gjatë gjithë kohëzgjatjes së trajnimit.  

 
Për lehtësinë tuaj do t’ju sugjerojmë një listë me burime informimi në seksionin e referencave.  
 

 
 

 Përmbajtja e trajnimit:  
 

Dita e parë 

 

Dita e dytë Dita e tretë 

Hapja e Trajnimit, prezantimi i 
trajnerëve dhe programit, si edhe 

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 të dhunshëm dhe 

terrorizëm 

 

 
Dilemat etike të 

informimit të publikut mbi 

VE dhe terrorizmin 

Rritja e ndërveprimit midis 
zëdhënësve të qeverisë dhe 

mediave në komunikimin në 

raste krizash  

 

Pikëpamja globale mbi drejtuesit 

e Ekstremizmit të Dhunshëm 

dhe terrorizmit, dhe Manifestimi 
i tij (përtej feve) 

 

 

 

Shmangia e propagandës 

kur ndërveprohet me 
median 

 

 

Liria e medias kundrejt 

sigurisë kombëtare 

Dezinformimi, lajmet e rreme, 

gjuha e urrejtjes, ekstremizmi i 
dhunshëm & terrorizmi 

Përgatitja e njoftimeve për 

shtyp dhe formave të tjera 
të komunikimit me median 

dhe publikun 

 

Liria e shprehjes dhe siguria 
kombëtare 

Përgjegjësia ligjore dhe politike 

e institucioneve. Transparenca e 
informacionit ndaj medias dhe 

publikut, rëndësia e tij kur është 

e pranishme dhe efektet negative 

kur mungon.  

 

Përgatitja e intervistave 
me median dhe 

shpërndarja e 

informacionit për publikun 

 

 
Mbyllja e trajnimit 

(Reflektime) 
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