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PARATHËNIA

EMI PËR NjË GAZETARI CIlËsORE DHE KRITIKE

Pa gjuhë nuk ka njerëzim. Pa gazetari nuk ka demokraci. Pa edukim për median dhe 
informacionin, nuk mund të ketë ndërveprim njerëzor demokratik.

Po hyjmë në një epokë të re globale, në të cilën mediatizimi është i thellë dhe 
intensiv dhe informacioni gjithnjë në rritje. Thënë kjo, integrimi i gazetarisë dhe  
EMI-t është garancia më e mirë për një diskutim publik demokratik, që mund të 
kontribuojë me vendosmëri, që qeniet njerëzore të përmbushin të drejtat e tyre

bashkëpunimi ndërmjet EMI-it dhe gazetarisë është një çështje themelore për 
sigurimin e cilësisë së medias në të ardhmen e afërt. Tema qendrore e këtij manuali 
është integrimi i EMI-t në praktikën dhe përgatitjen e gazetarëve, si e vetmja mënyrë 
për të garantuar “rilindjen” e nevojshme të gazetarisë sot.

bashkëpunimi ndërmjet gazetarisë cilësore dhe EMI-t është i mundur, sepse të dyja 
besojnë tek të njëjtat vlera dhe objektiva; të dyja duhet të respektojnë autonominë 
dhe sensin kritik të njerëzve, të ndjekin të vërtetën dhe verifikimin e informacionit. Të 
dyja promovojnë bisedën publike, dialogun dhe kërkojnë mirëkuptim mes njerëzve, 
duke mbrojtur pluralizmin dhe diversitetin, pa asnjë lloj censurimi.

Tradicionalisht, gazetaria e ka shpërfillur EMI-in. Deri vonë, gazetarët ishin të 
shqetësuar vetëm për raportimin dhe për të ndikuar në krijimin e opinionit të 
njerëzve, duke besuar se ky ishte funksioni i tyre i vetëm. Ata mendonin se ishin 
ndërmjetës midis realitetit të botës dhe audiencës së saj, ndaj gjetën rehati në 
paradigmën e transmetimit; transmetuesit (gazetarët) ishin aktivë, dhe audienca 
(qytetarët) ishin thjesht spektatorë pasivë.

sot panorama ndryshon kryekëput tjetër. Mediatizimi intensiv i jetës njerëzore, 
i prodhuar nga dixhitalizimi, e ka lejuar audiencën tradicionalisht pasive të bëhet 
aktive, për të bashkëvepruar me median, në prodhimin e informacionit dhe për të 
debatuar lirshëm, pa pasur nevojën e gazetarisë konvencionale.

Në këtë kontekst të ri, roli i gazetarisë duhet të ndryshojë; duhet rishpikur. 
Misioni i ri nuk është më të ruajë  vetëm ekskluzivitetin e aksesit në informacion, 
por të bëhet një referencë e besueshme, një garantues i së vërtetës. Prandaj, është 
thelbësore të ndërtohet dhe të ruhet besueshmëria.

Gazetaria nuk është më solistja e madhe e koncertit social. Misioni i ri i gazetarisë 
nuk është të nxjerrë opinione në mënyrë të padrejtuar, por t’u japë zë qytetarëve 
që ata të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në diskurin publik. Misioni i saj i ri 
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është të përpiqet të kontribuojë në harmoninë e orkestrës shoqërore, e cila është 
progresivisht më e gjerë dhe më pluraliste, dhe ku çdo qytetar mund të marrë pjesë.

Asgjë nga këto nuk mund të arrihet pa EMI-n
Nuk mund të ketë gazetari cilësore pa pjesëmarrje cilësore të qytetarëve në 

diskurin publik. Dhe për të arritur këtë, duhet të rriten aftësitë dhe kompetencat e 
medias dhe informimit dhe të shpërndahen në mënyrë të barabartë midis të gjithë 
qytetarëve. Ashtu si fara nuk mund të mbijë në truall shterpë, asnjë gazetari nuk 
mund të lulëzojë pa qytetarë me njohuri të mjaftueshme mediatike dhe informative 
dhe  as nuk do të ketë diskur publik nëse hesht një pjesë e grupeve sociale.

vite më parë, një gazetar dhe laureat i çmimit Nobel për letërsinë, Albert Kamy 
- afrikan dhe Europian njëherësh, parashtroi tri kërkesa për gazetarinë kritike (ose 
cilësore): 1) të informojë mirë; pa nxitim, pa u ngutur; 2) të kontribuojë në kuptimin 
e lajmit me anë të vëzhgimeve që japin shtrirjen e saktë të informacionit, burimi dhe 
qëllimi i të cilave nuk janë gjithmonë të dukshme; 3) t’i sigurojë publikut njohuri 
për teknikat dhe strategjitë e informacionit, në mënyrë që të “ruajë shpirtin 
e tij kritik, në vend që t’i lehtësojë jetën”. Kështu, Kamy tërhoqi vëmendjen për 
nevojën e një gazetarie që promovon kompetencën kritike të audiencës së saj, e 
si rrjedhojë edukimin për median dhe informacionin. 

sot, bashkëpunimi ndërmjet gazetarëve dhe EMI-t është bërë tashmë një 
angazhim i pashmangshëm. Respekti për sensin dhe autonominë kritike të publikut/
qytetarëve dhe kompetencat e tyre mediatike janë të qenësishme për gazetarinë 
e mirë sepse vetëm kështu mund të pasurohet debati social në shoqërinë tonë.

Ku mund të bazohet ky angazhim? sipas mendimit tim, ai bazohet në pesë 
parime thelbësore që janë ilustruar në mënyrë të përsosur në këtë manual dhe që 
kërkojnë bashkëpunim mes botës së gazetarisë dhe asaj të EMI-t

1. E vërteta ndërtohet nga të gjithë ne, gazetarë dhe qytetarë: ajo është 
gjithmonë fryt i një pune sistematike verifikimi, kontrasti, mirëkuptimi dhe kritike 
të ndërsjellë, punë të cilën gazetaria dhe EMI duhet ta bëjnë së bashku.

2. Lufta kundër gënjeshtrës është luftë kundër paragjykimeve, kundër 
stereotipave dhe kundër mendjeve të mbyllura: këto na pengojnë të pranojmë 
ato ide që nuk na kënaqin, që mund të jenë të pakëndshme. E vërteta lind kur 
del kundër rrjedhës së ideve konvencionale, nga ushtrimi i vigjilencës kritike të 
vazhdueshme ndaj mendimeve tona; nga analiza e vëmendshme, dhe nga dyshimi 
metodik. Prandaj, gazetaria dhe EMI janë gjithmonë në kërkim sepse u kushtojnë 
më shumë rëndësi pyetjeve sesa përgjigjeve.

3. Nuk mund të ketë besueshmëri pa etikë dhe ndershmëri: besimi ndërtohet 
mbi respektin ndërmjet gazetarëve dhe audiencës së tyre, mbi respektimin e 
standardeve etike të sjelljes dhe praktikës së ndershme profesionale dhe se asnjë 
nga këto nuk mund të arrihet pa rregulla të njohura dhe pa vigjilencë kolektive 
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ndaj zbatimit të tyre. EMI mund të bashkëpunojë me gazetarinë cilësore për të 
promovuar rregulla të përbashkëta, llogaridhënie, rregullore dhe bashkërregullim.

4. Nuk mund të ketë gazetari cilësore pa pjesëmarrje publike/qytetare: 
Gazetaria e sotme nuk është më njëkahëshe; ajo përfshin pjesëmarrjen e qytetarëve 
sepse ajo ka nevojë për një bisedë sociale katalizuese dhe energjike. Ajo përfiton 
nga krijimtaria e njerëzve dhe nga kontributet e tyre po aq sa njerëzit përfitojnë 
nga gazetaria e mirë. Prandaj, cilësia e demokracisë dhe gazetarisë varet nga cilësia 
e kësaj pjesëmarrjeje. Për këtë arsye, EMI dhe gazetaria cilësore i kushtojnë rëndësi 
të madhe fuqizimit të qytetarëve para mediave dhe informacionit. Ndaj, mund të 
themi se pa EMI nuk mund të kemi progres në gazetari.

5. Gazetaria cilësore dhe EMI kanë si mjet dhe si qëllim, forcimin e të 
drejtave të njerëzve në mënyrë të barabartë dhe pa diskriminim: për ta bërë 
këtë, ata duhet t’i rezistojnë imponimit të çdo pushteti - politik, ekonomik apo 
çfarëdo lloji tjetër. Në këtë mënyrë, as manipulimi politik, as presioni komercial, as 
ndjekja e përfitimit ekonomik nuk mund ta kapërcejnë detyrën qytetare të gazetarisë 
cilësore dhe EMI-t

Nga këndvështrimi im, këto pesë parime mund të krijojnë një marrëdhënie 
solide midis cilësisë së gazetarisë dhe EMI-t, sepse sot jetojmë në një shoqëri që ka 
gjithnjë e më shumë nevojë për punën e saj dhe nevojë për një lëvizje që drejton 
fuqizimin e njerëzve përpara medias dhe informacionit.

Nga këto, mund të lindë një aleancë e forte, siç ilustrohet edhe nga Aleanca 
Globale për Edukimin në Media dhe Informacion (GAPMIl) dhe Rrjeti Universitar i 
Dialogut Ndërkulturor, të cilin UNEsCO e ka promovuar prej disa kohësh.  bazuar 
në këto nisma, mund të përmirësohet trajnimi i gazetarëve dhe i qytetarëve, për 
të ndërtuar një diskurs të ri social. Teksti që keni në duar përfaqëson një mjet të 
shkëlqyeshëm për përmirësimin e cilësisë së gazetarisë dhe për promovimin e 
mëtejshëm të edukimit për median dhe informacionin.

José Manuel Pérez Tornero 
Drejtor i Katedrës së UNEsCO-s për EMI-n dhe Gazetarinë Cilësore

Universiteti Autonom i barcelonës 
Anëtar i UNEsCO-UNAOC

EMI dhe Rrjeti Universitar i Dialogut Ndërkulturor
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HYRjE

vEçORITË UNIKE TË KËTIj MANUAlI TË UNEsCO-s, PËR EDUKIMIN 
E MEDIAs DHE INFORMACIONIT DHE GAZETARINË

Transformimi digjital i peizazhit mediatik, nga lundrimi minimal, thashethemet dhe 
bisedat në chat, te nxjerrja e të dhënave me qëllim manipulimin dhe destabilizimin, 
nënvizon rëndësinë në rritje të edukimit të medias dhe informacionit. Ndaj, kjo 
formë edukimi duhet të rishqyrtojë  themelet  mediatike, politike dhe etike që e 
legjitimojnë atë. 

Divina Frau-Meigs 
“Aftësia për të ristukturim në epokën e zhvillimit të qëndrueshëm dixhital”

Manuali bazohet në parimin e integrimit të edukimit dhe praktikës së gazetarisë. 
Pjesa e parë e librit fokusohet në shpjegimin e bazave të edukimit për median dhe 
informacionin. Përdorimi i termit “media” këtu i referohet dy dimensioneve. së pari, 
është media e lajmeve si një institucion, “pushteti i katërt”, që ka funksione specifike 
profesionale që zgjedhësit e saj zotohen t’i përmbushin në shoqëritë demokratike 
dhe që janë të nevojshme për një qeverisje dhe zhvillim të mirë. Këtu përfshihet 
radio, televizioni dhe gazetat, qofshin ato online ose offline, si dhe përmbajtjen 
gazetareske në internet. së dyti, media si shumësi i termit “medium”, dhe që këtu 
i referohet mënyrave të shumta të komunikimit si transmetimi dhe televizioni 
kabllor, radio, gazetat, filmat, videolojërat, librat, revistat, përdorimet e caktuara të 
internetit etj. EMI është i përfshirë në të gjitha këto disiplina. UNEsCO është fokusuar 
veçanërisht tek informacioni dhe lajmet, por pranon se ka përmbajtje të tjera si 
argëtimi, komunikimet ndërpersonale dhe reklamat.

Termi “ofruesit e informacionit” në këtë manual i referohet menaxhimit të informacionit, 
agjencive të informacionit, organizatave të kujtesës kulturore dhe informacionit 
në internet. Ai përfshin bibliotekat, arkivat, muzetë, qendrat e dokumentacionit, 
institucionet e menaxhimit të informacionit, ofruesit e informacionit jofitimprurës dhe 
fitimprurës, rrjetet dhe kompanitë që ofrojnë një sërë shërbimesh dhe përmbajtjesh 
në internet etj.

seksione si “Media si një partner zhvillimi i EMI-t”, i cili analizon se si gazetarët mund 
të kryejnë rolin e integruesve të edukimit mediatik për publikun, janë temat e reja 
të përfshira në manual.
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“Formulimi i kompetencave në fushën e edukimit për median dhe informacionin për 
studentët dhe pedagogët e gazetarisë”, i cili përmban informacion mbi kompetencat 
e rëndësishme për gazetarët në epokën e shoqërisë së dijes dhe dixhitalizimit 
universal. Në vijim të kapitullit trajtohet edhe tema e aspekteve gjinore të EMI-t dhe 
roli i saj si mjet për promovimin e barazisë gjinore, monitorimin dhe moderimin e 
mesazheve, mediatike për të zbutur ndikimin e mundshëm negativ te qytetarët. 

Tema e hartimit dhe zbatimit të politikave editoriale lidhur me EMI-n, ishte një qasje 
krejtësisht e re, e cila deri më sot nuk është trajtuar në literaturën e kësaj fushe. 
Mjetet e punës të përfshira në pjesën e fundit të manualit shërbejnë si material 
përforcues dhe ndihmës në të gjithë librin.

çdo pedagog i gazetarisë, student i gazetarisë, gazetar ose profesionist që punon në 
fushën e rregullimit ose vetërregullimit të medias duhet të përmirësojë kompetencat 
lidhur me edukimin për median dhe informacionin, si garanci për një gazetari cilësore 
dhe etike, që rrit besimin te media dhe  nxit angazhimin qytetar.

Ky manual synon të bëhet një mjet i rëndësishëm dhe praktik për gazetarët, 
pedagogët e gazetarisë, rregullatorët e medias dhe organizatat e shoqërisë civile 
në zbatimin e aktiviteteve të tyre profesionale, dhe veçanërisht atyre që janë të 
angazhuar me edukimin mediatik.

Në praktikat ndërkombëtare gjenden një sërë botimesh për gazetarë dhe pedagogë 
të gazetarisë për tema të tilla si dezinformimi dhe identifikimi i gënjeshtrave. Për 
shembull, Qendra Ndërkombëtare për Gazetarët (ICFj) botoi kohët e fundit një 
udhëzues të shkurtër për historinë e çinformimit dhe dezinformimit, ku autorët 
tregojnë se si ka evoluar në kohë kriza aktuale, duke filluar nga epoka e Kleopatrës 
dhe për të mbërritur te Cambridge Analytica.1 Por duke qenë se kriza po vijon, 
nevojiten botime të tjera në këtë lëmë.

Tutoriali i titulluar Fred Fact Doesn´t Fall for Misinformation and Disinformation, i 
publikuar nga Aos Fatos, platforma braziliane e kontrollit të fakteve në prill 2017, 
tregon qartë se si informacioni i rremë mund të përhapet lehtësisht përmes mediave 
dixhitale. Ky udhëzues rreket ta trajtojë çështjen nga aspekti i edukimit për median 
dhe informacionin.

1   Julie Posetti, Alice Matthews. A Short Guide to the History of ‘Misinformation and 
disinformation’ and Disinformation. https://www.icfj.org
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Një botim i fundit lidhur me dezinformimin, është botimi i UNEsCO-s i publikuar 
në vitin 2018, “Gazetaria, çinformimi dhe Dezinformimi”: Një Manual për Edukimin 
dhe Trajnimin e Gazetarëve. Ky libër merr shkas nga një numër zhvillimesh të reja, të 
cilat komprometuan cilësinë, ndikimin dhe besueshmërinë e gazetarisë. libri ofron 
një sërë mënyrash se si gazetarët mund të trajtojnë dezinformimin, çinformimin 
ose keqinformimin, me anë të edukimit për median dhe informacionin. 2 

Një burim tjetër i vlefshëm është manuali me titull “Ndikimi i Kontrollit te Gazetarët 
dhe Audienca”, i botuar në nëntor të vitit 2017. Ai bazohet në punën e sophie Chauvet 
dhe Emmanuel Marty dhe fokusohet në praktikat e gazetarisë ndërkombëtare dhe 
shpjegon situata konkrete nga përvoja e tyre, të cilat gazetarët duhet t’i marrin në 
konsideratë. 

shumica e teknikave dhe udhëzuesve të zhvilluar për median, gazetarët dhe 
gazetarinë fokusohen në mënyrën se si profesionistët e medias mund të përmirësojnë 
cilësinë e përmbajtjes së tyre, duke u fokusuar vetëm në anën e ofertës së medias dhe 
informacionit. Ky burim, nga ana tjetër, inkurajon mediat, ndërmjetësit teknologjikë 
dhe organizatat e ndërlidhura që të ndërhyjnë më shumë në fushën e kërkesës 
së medias, duke eksploruar në një këndvështrim tjetër domenin e audiencës, të 
qytetarëve dhe të kuptuarit e tyre se si funksionon media. Hulumtimet empirike 
kanë treguar se ekspertët e renditin nevojën për të kuptuar funksionet e mediave 
dhe ofruesve të tjerë të informacionit nga njerëzit, si dhe mjedisin në të cilin ata 
mund t’i kryejnë në mënyrë efektive këto funksione, në mesin e tre kompetencave 
kryesore të medias dhe edukimit informativ që duhet të ketë çdo qytetar.3 

Ndryshe nga bibliotekat që kanë promovuar vazhdimisht edukimin informativ, 
në historinë e medias nuk ka pasur kurrë politika dhe programe të brendshme të 
qëndrueshme për të promovuar kompetencat e EMI-t. Ka pasur shumë projekte 
pilote afatshkurtra nga disa transmetues kombëtarë në Europë dhe Amerikën e veriut, 
siç është edhe seria e bbC-së për edukimin mediatik. shoqata botërore e Gazetave 
kishte gjithashtu një program të qëndrueshëm mbi edukimin mbi lajmin në shkolla 
si një model biznesi, i cili u anulua për shkak të rënies së lexuesve të gazetave. EMI 

2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552. Accessed on 20 July 2019. Cherilyn 
Ireton and Julie Posetti edited this resource, which includes contribution from multiple 
authors 

3 Grizzle, A. (2018). Assessing Citizens’ Responses to Media and Information Literacy 
Competencies through an online course: An Empirical Study and Critical Comparative 
Analysis of Experts’ Views. Doctoral Dissertation. ISBN: 9788449084775: http://hdl.handle.
net/10803/666860. Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). Autonomous University of Barcelona, 
Spain.
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është i nevojshëm në gazetarinë e sotme për tri arsye kyçe, ndër të tjera: (1) mediat 
e lajmeve shikohen si platforma për shpërndarjen e lajmeve të rreme dhe për këtë 
arsye duhet që audiencat të pajisen me aftësi për t’i dalluar ato; (2) mediat e lajmeve 
po përdoren për keqinterpretim, gjuhë të urrejtjes, ekstremizëm; dhe (3) mosbesimi 
në rritje në mediat e lajmeve në shumë vende të botës.4 

Momentalisht, nuk ka asnjë mjet ndërkombëtar që udhëheq edukimin e medias 
dhe gazetarisë për të kontribuar në avancimin e EMI-t për të gjithë, ndaj ky manual 
synon të mbushë këtë boshllëk. Komisioni Europian ka në plan të përgatisë një 
manual për edukimin mbi lajmin dhe ta përfshijë atë në udhëzuesin mediatik për 
mediat në Europë, duke argumentuar se ato që ekzistojnë janë  më të përshtatshme 
për kontekstin e Amerikës së veriut.

Manuali i propozuar bazohet në traditën e UNEsCO-s për të zhvilluar mjete 
gjithëpërfshirëse dhe jopërshkrimore mbi EMI,  të cilat mund të përshtaten nga 
shtetet anëtare në të gjithë botën. Ai zgjeron fushën duke u fokusuar jo vetëm 
në media, por edhe në edukimin e gazetarisë, si dhe në ndërtimin e urave midis 
mediave dhe bibliotekave, për të zhvilluar politika dhe programe të brendshme 
të qëndrueshme të EMI-t. Në një farë kuptimi, ky  është një version i përditësuar i 
Udhëzuesit të UNEsCO-s për transmetuesit për të promovuar EMI-n dhe përmbajtjen 
e krijuar nga përdoruesit, i cili u botua në vitin 2008, por i cili ka shumë kufizime 
krahasuar me peizazhin e ri të informacionit dhe komunikimit.

Manuali po zhvillohet falë ndihmesës së profesionistëve të medias, pedagogëve 
të gazetarisë dhe profesionistëve të bibliotekave dhe informacionit, dhe përfshirja 
e lidershipit në këto organizata të ndërlidhura siguron një qasje institucionale për 
përdorim të qëndrueshëm të tij. Ai synon t’i pajisë pedagogët dhe praktikuesit e 
gazetarëve me udhëzime dhe burime praktike: 1) në lidhje me edukimin e medias 
dhe informacionit për fuqizimin dhe angazhimin kritik qytetar, 2) mënyra se si të 
integrohet EMI në edukimin e gazetarisë dhe raportimin e lajmeve, dhe 3)  si të 
nxitet dialogu ndërmjet mediave dhe qytetarëve/përdoruesve për të krijuar më 
shumë besim në media.

Kjo qasje plotëson boshllëkun e burimeve të shumta ekzistuese që synojnë të 
ndihmojnë profesionistët e medias të zhvillojnë përmbajtje cilësore dhe të paanshme 
për median. Manuali përdor kornizën e EMI-t të UNEsCO-s dhe trajton mënyrat  
se si profesionistët dhe përdoruesit e medias mund të punojnë së bashku  për 
verifikimin e informacionit. 

4 UNESCO Word Trends on Freedom of Expression and Media Development 2017/2018
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Ky udhëzues pranon se një pjesë e madhe e mediave ekzistojnë në hapësirat 
dixhitale dhe se hapësirat dixhitale kanë nevojë për hapësira fizike po aq sa nevojat 
fizike për ato dixhitale. Ajo që ka rëndësi është se konteksti më i gjerë i kulturës 
së informacionit në shoqëri duhet të informojë  mbi zhvillimin e mediave dhe 
hapësirave teknologjike dhe anasjelltas. 

bazuar në konceptin e përgjithshëm të EMI-t dhe në punën e gazetarëve me burimet 
e informacionit, ky udhëzues merret edhe me verifikimin e fakteve, duke ofruar mjete 
që u mundësojnë përdoruesve të kontrollojnë autenticititetin e fakteve, të zgjedhin 
formate të pranueshme të kontrollit të fakteve si edhe të shqyrtojnë mundësitë e 
përdorimit të të dhënave të hapura për krahasim dhe verifikim të fakteve.

Manuali ofron gjithashtu shembuj të praktikave më të mira, ushtrime të sugjeruara, 
lexime dhe detyra, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e të kuptuarit dhe në raportimin 
e dezinformimit. Ai është projektuar si një material trajnimi shtesë për gazetarët, 
trajnerët e gazetarisë dhe pedagogët, dhe synohet të përdoret në organizatat e 
lajmeve, kurset e zhvillimit të medias dhe në shkollat e gazetarisë. Materiali i mbledhur 
teorik dhe praktik do të jetë i dobishëm edhe për ekspertët e medias në shkrimin 
e lajmeve dhe materialeve analitike, si dhe gazetarinë investigative.

Materialet mund të përdoren nga gazetarë praktikantë, drejtues dhe kryeredaktorë 
të mediave, blogerë, aktivistë socialë dhe punonjës të medias, përfaqësues të 
instituteve kërkimore dhe institucioneve arsimore dhe përdorues aktivë të rrjeteve 
sociale në mënyrë autodidakte.

shpresojmë që ky udhëzues të bëhet gjithashtu një burim i vlefshëm për studiuesit 
e komunikimit dhe trajnerët e edukimit të medias dhe informacionit.
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1.1 KONCEPTET  bAZË TË EDUKIMIT MbI MEDIAN DHE 
INFORMACIONIN

vendet dhe organizatat zhvillimore anembanë botës po e pranojnë rëndësinë 
e edukimit të medias dhe informacionit. Kjo kthesë shihet si një reagim i 
qëndrueshëm dhe efektiv ndaj valës së fuqishme të dezinformimit në nivel global, 
i cili po kërcënon ndjeshëm arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, 
si demokracinë, qeverisjen e mirë dhe kohezionin social. Dezinformimi nxit 
mosmarrëveshjet rreth fakteve dhe interpretimit të të dhënave, çrregullon kufirin 
midis opinioneve me ndikim ose përvojave dhe fakteve, si dhe komprometon 
besimin edhe te burimet e besueshme të informacionit.1 EMI i aftëson njerëzit të 
informohen dhe të mendojnë në mënyrë kritike kur marrin vendimet. 

UNEsCO, si organizata lider në zhvillimin e EMI-t në nivel global, ka ndërmarrë 
strategji dhe nisma inovative, për t’iu përgjigjur nevojës globale për më shumë 
edukim mbi median dhe informacionin. bashkëpunimi në shkallë të gjerë me 
median, ndërmjetësit teknologjikë si dhe ofruesit e tjerë të informacionit nuk 
është realizuar apo ndjekur në mënyrën e duhur.2

Përveç rrezikut social që vjen prej  dezinformimit, UNEsCO po përpiqet të 
krijojë një qasje globale për EMI-n, duke krijuar më shumë mundësi sociale siç 
janë dialogu ndërkulturor, barazia gjinore, paqja, të drejtat e njeriut, edukimi 
mbi shkencën dhe të dhënat, si dhe zhvillimi i qëndrueshëm në tërësi.3 Mediat, 
ndërmjetësuesit  teknologjikë dhe partnerët e tjerë të zhvillimit global po punojnë 
për të çuar përpara axhendën e EMI-t dhe kalimin nga qasjet ndërdisiplinore, në 
ato transdisiplinore, si një nga boshtet kryesore për përmbushjen e  sDG-ve.4

Në dallim nga periudhat më të hershme të zhvillimit të qëndrueshëm, aksesi i 
njerëzve në informacion, teknologji dhe media është bërë prioritet i sDG-
ve, me anë të Objektivit të 16-të,  mbi Paqen, Drejtësinë  dhe Institucioneve të 

1   A Threat to Policymaking and Democracy. Rand Cooperation. RB10002-RC (2018). www.
rand. org. Accessed on 27 July, 2019.

2   Grizzle, A. (2018). Assessing Citizens’ Responses to Media and Information Literacy 
Competencies through an Online Course: An Empirical Study and Critical Comparative 
Analysis of Experts’ Views. Doctoral Dissertation. ISBN: 9788449084775: http://hdl.handle.
net/10803/666860. Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). Autonomous University of Barcelona, 
Spain.

3   Grizzle, A. (2014). Measuring Media and Information Literacy: Implications for the Sustainable 
Development Goal. In Singh, J., Grizzle, A., et al (2015). Media and Information Literacy for 
the Sustainable Development Goals. International Clearinghouse on Children, Youth and 
Media, NORDICOM, University of Gothenburg, Sweden.

4   Idem at footnote 6
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konsoliduara.5 Ky i fundit, pohon se një nga liritë themelore të njeriut është edhe 
aksesi në informacion.

Gazetaria etike, e bazuar në standarde profesionale dhe ndërkombëtare6, ka shumë 
të përbashkëta me EMI-n. Tabela e mëposhtme paraqet në mënyrë të shkurtuar se 
si kombinimi i gazetarisë cilësore me EMI-n mund të krijojë kushtet ideale për një 
shoqëri më të drejtë, më të hapur dhe gjithëpërfshirëse.

Figura 1 Marrëdhënia midis parimeve të gazetarisë dhe EMI-t 

5   World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Global Report 2017/2018. 
UNESCO (Paris). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065. Accessed on 22 July 
2019

6   World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Global Report 2017/2018. 
UNESCO (Paris). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065. Accessed on 22 July 
2019

7   Adapted from The Elements of Journalism (2014) Revised and Updated Edition by Bill Kovach 
and Tom Rosenstiel

PARIMET E GAZETARISË 7

1. Detyra e parë e gazetarisë është 
e vërteta

2.  besnikëria ndaj qytetarëve 

3. Është disiplina e verifikimit

4. Pavarësia 

5. burim monitorues i pavarur

6. Krijon një forum për  diskutim 
publik  dhe kompromis 

7. Duhet  t’u japë kuptim dhe 
rëndësi gjërave thelbësore.

8. lajmet duhet të jenë të qarta  dhe 
të shpërndara në mënyrë të barabartë 

9. Profesionistët duhet të ushtrojnë 
bindjet e tyre 

PARIMET E EMI-T

1. I aftëson njerëzit në kërkimin e së 
vërtetës

2. Fuqizon qytetarët 

3. EMI- është disiplinë e verifikimit

4. EMI nuk u mëson njerëzve për çfarë 
apo si të mendojnë, por të mendojnë për 
veten e tyre.

5. Ndërkohë që media është  pushteti i  
katërt, EMI aftëson qytetarët

6. EMI i aftëson njerëzit të marrin pjesë 
aktivisht në hapësirën publike

7.  EMI   rrit kureshtjen dhe  eksplorimin 
te njerëzit, për  të kuptuar rëndësinë e 
informacionit dhe medias  në jetën e tyre. 

8. EMI i mëson qytetarët të vlerësojnë 
pluralizmin e medias dhe informacionit.

9. EMI nxit arsyetimin dhe logjikën me të 
cilin jemi pajisur të gjithë
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Koncepti i edukimit për median dhe informacionin bazohet tek të drejtat universale 
të njeriut dhe konsiderohet një kusht themelor që individët, komunitetet dhe 
kombet të gëzojnë të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të drejtën për akses në 
informacion. Neni 19 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut thotë se 
“çdokush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin 
lirinë për t’iu përmbajtur lirisht bindjeve të tyre dhe lirinë për të kërkuar, marrë dhe 
dhënë informacion dhe ide me çdo mjet dhe pavarësisht kufijve shtetërorë.8

bazuar në këtë parim, UNEsCO,  beson se koncepti i edukimit mbi median dhe 
informacionin është thelbësor, për t’u ofruar qytetarëve të të gjitha vendeve 
mundësinë për të përfituar plotësisht nga të drejtat e tyre themelore dhe për të 
marrë pjesë në mënyrë efektive në përmbushjen e sDG-ve.

Publikime të ndryshme të UNEsCO-s, lidhur me edukimin mediatik dhe informativ 
theksojnë se qytetarët e aftësuar në këtë lëmë, janë në gjendje të aksesojnë, 
marrin, vlerësojnë në mënyrë kritike, të krijojnë, të përdorin dhe  të shpërndajnë 
informacion dhe përmbajtje mediatike të të gjitha formave.9 Ata i kuptojnë dhe i 
njohin të drejtat e tyre lidhur me informacionin dhe median, si edhe kuptojnë se 
kanë të drejtën për të kërkuar informacion cilësor, të prodhuar brenda një sistemi 
mediatik të lirë dhe të pavarur. Ata janë të vetëdijshëm për rolin dhe funksionin 
e ofruesve të informacionit, si dhe janë në dijeni të kushteve të nevojshme për 
zbatimin e këtyre funksioneve. 

Parime të tjera të EMI

1. Interdisiplinariteti

2. Mbulon njëkohësisht median dhe informacionin

3. Bazohet te të drejtat e njeriut

4. Të menduarit kritik është aftësia bazë

5. Merr në konsideratë dialogun ndërkulturor

6. Vlen për të gjitha moshat dhe gjinitë

7. Duhet përhapur në botën reale dhe atë virtuale

8. Aktorët e përfshirë duhet ta shohin si dinamikë të zhvillimit të 
qendrueshëm

8  United Nations Human Rights Declaration, Article 19 (1948). http://www.un.org/en/ 
documents/udhr/index.shtml

9   Media  and Information Literacy in Knowledge Societies / Author Kuzmin 
Е.I.,Parshakova	А.	 V.	–	М.:	МЦБС,	 2013.	p.	29.
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Ata janë pjesëmarrës aktivë në shkëmbimin e informacionit dhe janë të ndjeshëm 
në  “kuptimin e çështjeve etike që lidhen me aksesin dhe përdorimin e informacionit. 
Qytetarët e aftësuar në EMI angazhohen seriozisht  në përdorimin e medias dhe 
TIK-ut,  si një mënyrë  për të promovuar më shumë barazinë, shprehjen e lirë, 
dialogun ndërkulturor dhe atë ndërfetar, paqen, etj.”10

Fusha e Edukimit mbi median dhe informacionin mund të ndahet në pesë fusha 
kryesore:
•  Aksesi/ Qasja 
•  Analiza dhe të kuptuarit 
•  Vlerësimi kritik 
•  Përdorimi 
•  Krijimi dhe angazhimi

Këto pesë fusha kryesore lidhen me 5 W e famshme dhe pyetjet kryesore të 
gazetarisë: Çfarë, kush, kur, ku, pse dhe si.

Disa studiues të kësaj fushe shtrojnë pyetjet: Kush e krijon informacionin ose 
përmbajtjen? Cili është qëllimi? Kush janë audiencat e synuara? Cilat janë 
mesazhet? çfarë informacioni përfshihet dhe çfarë përjashtohet? Kush do të 
përfitojë nga këto mesazhe? Kush nuk do të përfitojë?

Ndërkaq, shumë praktikues të tjerë, preferojnë të përqendrohen në atë që ata e 
quajnë edukim mbi lajmin. siç do ta shihni edhe në tabelën 2, ata janë të mendimit 
se nëse duam të kuptojmë më mirë median, duhet të fokusohemi fillimisht tek 
edukimi.

Cilat emra shtesë mund ta qartësojnë më mirë idenë e edukimit/ aftësimit?

LITERACY

?

?

??

?

INFORMACIONI 
PERSONAL

Të DHëNAT AUDIOVIzUALE

MEDIA

INFORMACIONI

KOMPJUTERI

10   Grizzle, A, Moore, P. et al (2013). Media and Information Literacy Policy and Strategy 
Guidelines. UNESCO, Paris. See various other UNESCO publications here, http://www.
unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/
publications/

Figura 2 Edukimi për lajmin



20

Të gjitha konceptet e shpalosura në figurë përplotësojnë fjalën kyçe, “edukim/
aftësim”, të vendosur në qendër. Përkufizimet më të hershme rreth edukimit/ 
aftësimit, kryesisht ndaleshin tek arsimimi i një individi, shkrim-këndim si edhe 
aftësia për të menduar dhe logjikuar, ndërsa sot arsimimi përfshin shumë fusha 
të veprimtarisë njerëzore, përfshi edhe aktivitetet që lidhen me informacionin, 
median  tradicionale dhe  atë dixhitale. 

Ndaj, koncepti i edukimit/aftësimit është zgjeruar dhe sot ekspertët flasin për 
edukim/aftësim ndërdisiplinor11.

Edukimi/aftësimi është një nga konceptet kyçe të EMI-t, ndaj është e këshillueshme, 
që ajo të shihet e ndërlidhur me karakteristikat e mëposhtme të  ilustruara në 
figurën 3:

Figura 3 Veçoritë e edukimit/ aftësimit

Lajmi

Edukimi

Kompjuteri

Audiovizual

InformacioniMedia

Digjital 

Multimedia

Përshtatur nga kurrikulumi i mësuesve, i UNESCO-s, 
për edukimin për median dhe informacion

11  Media and information literacy Curriculum for Teachers. United Nations Educational, 
Scientific	and	Cultural	Organization.	Paris,	France.	Edited	by	Grizzle,	A.	&	Wilson,	C.	(2011).

secila prej këtyre kategorive ka dallimet e veta kontekstuale dhe shpesh herë janë 
përplotësuese me kategoritë e tjera. Për shembull, nëse njohja me kompjuterin 
është aftësia për të përdorur një kompjuter, njohja e bazave të shkencës 
kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit, nënkupton aftësinë për të 
analizuar dhe sintetizuar realitetin audiovizual në hapësirë   dhe kohë. Kjo është 
një lloj aftësie për të “lexuar” tekstin mediatik audiovizual, aftësi për të përdorur 
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teknika audiovizive, si dhe për të pasur njohuri mbi bazat e kulturës audiovizive, 
pjesë kjo integrale e kompetencës mediatike. Disa ekspertë janë të mendimit se 
edukimi/aftësimi mbi lajmin, i mbulon të gjitha këto koncepte në tërësi, sepse ai 
nënkupton aftësinë për të njohur, analizuar dhe sintetizuar informacionin.

Ekspertë të tjerë argumentojnë se koncepti i edukimit mediatik ndryshon nga 
sa thamë më sipër, sepse për ta EMI nënkupton aftësinë për të analizuar dhe 
sintetizuar realitetin mediatik, përdorimin dhe kuptimin e tekstit mediatik dhe 
njohjen e bazave të kulturës mediatike. Thënë kjo, në mjedisin e sotëm dixhital, 
aspektet e edukimit/aftësimit po konvergojnë përherë e më shumë.

Edukimi mbi median dhe informacionin është i lidhur ngushtë me ndikimin në 
rritje të teknologjive dixhitale. Nëse më herët përdorimi i internetit ishte thjesht 
lundrim dhe biseda, shkëmbimi i informacionit nëpërmjet mediave dixhitale tani 
është kaq i përhapur dhe aktiv, saqë aksesi në rrjet me anë të aparateve celulare, i 
ka shndërruar telefonat në një dritare unike për të zbuluar botën. Falë këtij zhvillimi, 
përdoruesit e smartfonëve janë në të njëjtën kohë konsumatorë, shpërndarës 
dhe krijues aktivë të informacionit sepse digjitalizimi  ka krijuar “prosumatorin” 
ose ndryshe “një prototip të ri konsumatori”,  i cili është i përfshirë në procesin e 
krijimit/prodhimit të informacionit dhe përmbajtjes mediatike. Ky term, i ndërtuar 
nga bashkimi i fjalës “prodhues dhe konsumator” është përdorur për herë të parë 
nga Alvin Toffler në 1980.

Në realitetin e ri të informacionit dhe botën e ngarkuar të mediave, përdoruesi 
i mediave të reja: si media dixhitale, media celulare, rrjetet sociale e kështu me 
radhë, duhet të jetë i pajisur me aftësi për të ndarë, shkarkuar, përditësuar, krijuar, 
shpërndarë dhe për të përdorur në mënyrën e duhur materialet multimediale. 
Nevoja për të përshkruar dhe kuptuar më mirë ekosistemin e ri mediatik, ka qenë 
arsyeja se pse kanë lindur kaq shumë terma të reja si edukim/aftësim për mediat, 
informacionin dhe multimedian.

sot, koncepti i hipertekstualitetit vlen njëlloj si për informacionin digjital, ashtu 
dhe për përdoruesit e rrjetit. Rrjeti si parim i lidhjes së të gjithëve dhe gjithçkaje 
përmes lidhjeve dixhitale tregon një lloj komunikimi që zhvillohet midis njerëzve 
dhe makinerive, midis makinave dhe programeve, midis robotëve dhe pajisjeve 
të tjera. Ekspertët kanë pasuruar listën me  kompetenca të reja si në Figurën 4 më 
poshtë:12

12  Rayimjanov R.z. Requirements for Media Competencies in New Media Enviroment. Media, 
Human,	Society	 in	 Asia.	 Korea	 &	Uzbekistan.	 Seoul,	 South	 Korea,	 April	 21–26,	 2019.	
—	 P.	119–124.
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Figura 4  Kompetencat e reja të lidhura me Edukimin për median dhe informacionin

KOMPETENCAT E REJA Të LIDHURA ME EDUKIMIN PëR MEDIAN DHE INFORMACIONIN
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Duke folur për edukimin/aftësimin për Median dhe informacionin, ekspertët janë 
të mendimit se “seti  tradicional i aftësive po zgjerohet... njohuritë për të dhënat 
kompjuterike, privatësinë e të dhënave personale, algoritmet e përdorura në 
internet dhe aftësia për të vendosur një ekuilibër midis përfshirjes dhe mbylljes së 
medias, janë  të gjithë tregues të një media të re.13 Thënë kjo, konceptet “online” 
ose “offline” janë bërë sot sinjali më i rëndësishëm në marrëdhëniet njerëzore dhe 
shkëmbimin e informacionit.

Një koncept tjetër i rëndësishëm lidhur me EMI-n është netiquette ose etika 
digjitale, e cila  nënkupton një  grup rregullash sjelljeje për përdoruesit e internetit. 
Respektimi i etikës dixhitale është një kërkesë e detyrueshme për një përdorim 
cilësor të medias në peizazhin e ri të informacionit dhe komunikimit.

1.2  RËNDËsIA E EDUKIMIT/AFTËsIMIT PËR MEDIAN 
 DHE INFORMACIONIN

Sfida për të përgatitur njerëzit për jetën në shoqëritë e dijes ka qenë një shqetësim 
i komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht i organizatave ndërkombëtare. UNEsCO 
promovon edukimin për median dhe informacionin, si një “parakusht për krijimin 
e shoqërive gjithëpërfshirëse, të hapura, pjesëmarrëse dhe pluraliste”.14

Pikërisht në këtë kontekst  të shoqërisë së pasur me informacion dhe pafundësisë 
së shkëmbimit të informacionit, objektiviteti  i gazetarëve dhe  shkalla në të 
cilën ata kanë fituar kompetenca të edukimit qytetar ose janë të përfshirë në 
promovimin e EMI-t, janë kthyer në çështje prioritare. 

13		Media	 and	 Information	 literacy	 in	 Knowledge	 Societies	/	 Author:		Kuzmin	 Е.	I.,	
Parshakova	 А.	 V.	—	 М.:	МЦБС,	 2013.	P.	29

14			Media	 and	 Information	 literacy	 in	 Knowledge	 Societies	/	 Author:		Kuzmin	 Е.	I.,	
Parshakova	 А.	 V.	—	 М.:	МЦБС,	 2013.	P.	29.
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Gazetarët dhe redaktorët duhet të rrisin vazhdimisht aftësitë e tyre për verifikimin 
e informacionit, duke përdorur metoda shkencore inovatore të kontrollit të 
fakteve, si dhe mjete për të dalluar çinformimin dhe dezinformimin. Ndaj është 
e rëndësishme që gazetarët dhe organizatat mediatike të punojnë së bashku për 
të evituar lajmet e rreme dhe për të rritur aftësitë e qytetarëve në përdorimin e 
medias dhe të informacionit. 

Në Deklaratën Grunwald, UNEsCO pohon se “edukimi mediatik është më 
efektiv kur prindërit, edukatorët, punonjësit e medias dhe vendimmarrësit janë 
të vetëdijshëm për rolin e tyre në zhvillimin e të menduarit kritik të dëgjuesve, 
shikuesve dhe lexuesve. Një koordinim më i mirë ndërmjet arsimit dhe sistemeve 
të medias dhe komunikimit, është padyshim një hap i rëndësishëm në rrugën 
drejt përmirësimit të efikasitetit të arsimit.15

Gjatë dekadës së parë të shekullit XXI, UNEsCO punoi për të bërë bashkë 
konceptet e edukimit të medias dhe informacionit, e cila mbulon kompetencat 
informative, mediatike dhe teknologjike. 16 

Kjo ide është pasqyruar  në shumë deklarata dhe rekomandime ndërkombëtare, 
disa prej të cilave janë renditur si  më poshtë:

• Deklarata e Fes-it  mbi edukimin e medias dhe informacionit (2011, Marok) 

• Rekomandimet e IFlA-s mbi edukimin e medias dhe informacionit (2011, 
Hagë, Holandë; 2012, Rusi). 

• Kuadri dhe Plani i veprimit për Aleancën Globale për Partneritetet mbi  
Edukimin për Median dhe Informacionit  [GAPMIl] (2013, Nigeri)

• Deklarata e Parisit mbi  Edukimin për Median dhe Informacionit në Epokën 
Dixhitale (2014, Francë), 

• Rekomandimet e Rigës mbi  Edukimin për Median dhe Informacionit në një 
peizazh të ndryshueshëm të medias dhe informacionit (2016, letoni) 

• Deklarata e të rinjve mbi  Edukimin për  Median dhe Informacionit (2016, brazil) 

• Deklarata Khanty-Mansiysk “Edukimi për Median dhe Informacionin për 
ndërtimin e një kulture të qeverisjes së hapur” (2016, Rusi), 

• Korniza Globale për Qytetet   EMI (2018, Rusi).

Miratimi i këtyre dokumenteve nga ekspertë dhe praktikantë të mbarë botës 
dëshmon se komuniteti ndërkombëtar është i gatshëm të bashkojë përpjekjet në 
arsim dhe kërkim shkencor për ta bërë këtë çështje pjesë të agjendës qeveritare 
dhe për të gjetur mekanizma të qëndrueshëm, të cilët mund të zhvillojnë më  tej 
këtë projekt. 

15  Media and Information Literacy in Knowledge Societies
16  See Grizzle, A. (2018).



24

EMI mbetet prioritet sepse një aspekt i rëndësishëm i punës së mediave dhe 
ofruesve të tjerë të informacionit është siguria se audienca e tyre është e aftë 
të dallojë informacionin e vërtetë nga ato të rreme. Ndaj, gazetarët jo vetëm që 
duhet të jenë të aftë të dallojnë llojin e informacioneve dhe të përdorin programe 
për të kontrolluar dhe identifikuar vërtetësinë e fakteve, por të jenë të gatshëm të 
ndihmojnë edhe qytetarët të bëjnë të njëjtën gjë. 

Në periudhat më të hershme të historisë, bota tregohej nga mediat (massmedia), 
ndërsa sot agjendën e informacionit mund ta përcaktojë çdo person, duke qenë 
marrësi, shpërndarësi dhe krijuesi i informacionit për një numër të pafund temash, 
duke i bërë gazetarët të  mendojnë  më shumë se si i mbledhin dhe i shpërndajnë 
lajmet. 

1.3 PEsË PARIMET E EMI-T 

Alton Grizzle dhe Jagtar Singh kanë punuar me UNESCO-n për të ndërtuar 
5 parimet bazë të EMI-t.17 

Më poshtë jepet një përshkrim i shkurtër i këtyre 5 parimeve,  ndërkohë që një 
material më  gjithëpërfshirës mund të gjendet në Grizzle, A. (2018)18

Parimi 1. Informacioni, komunikimi, bibliotekat, media, teknologjia, interneti duhet 
të përdoren në mënyrë kritike nga shoqëria. Ata janë të barabartë dhe asnjë nga këto 
burime nuk duhet të konsiderohet më i rëndësishëm se tjetri. 

Këtu dëshirojmë të tërheqim vëmendjen te dy fjalë kyçe: “në mënyrë kritike” 
dhe “të barabartë”. Parimi i parë thotë se është e rëndësishme që konsumatorët 
e informacionit, ashtu si edhe krijuesit e tij, të jenë kritikë ndaj informacionit që 
marrin. Nëse një person analizon dhe vlerëson informacionin ose përmbajtjen e 
medias, ai duhet të kërkojë për informacionin më të vërtetë dhe më të paanshëm. 
Ndërkaq, barazimi i të gjitha mediave sipas statusit bëhet për të shmangur 
dominimin e perceptuar të një mediumi apo burimi informacioni mbi një tjetër, 
duke inkurajuar në këtë mënyrë kërkimin e burimeve alternative të informacionit.

Parimi 2. Çdo qytetar është krijues i informacionit/dijes. Gjithkush ka të drejtën e 
aksesit në informacion/dije dhe lirinë e shprehjes. Edukimi/aftësimi për median dhe 
informacionin është për të gjithë, burrat edhe gratë, dhe është e lidhur ngushtë me të 
drejtat e njeriut.

17   See Grizzle, A. and Singh, J. (2016).
18  Grizzle, A. (2018). Assessing Citizens’ Responses to Media and Information Literacy Competencies 

through an online course: An Empirical Study and Critical Comparative Analysis of Experts’ 
Views. Doctoral Dissertation. ISBN: 9788449084775: http://hdl.handle.net/10803/666860. Tesis 
Doctorals en Xarxa (TDX). Autonomous University of Barcelona, Spain.
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Në epokën e internetit dhe medias moderne, çdo person ka mundësinë të bëhet 
autor/bashkautor dhe shpërndarës informacioni. Për zbatimin e këtij projekti, 
komuniteti ndërkombëtar po zhvillon metoda, të cilat mundësojnë akses të 
barabartë për të gjithë, në mjetet e informacionit.

Qeveritë po punojnë për të arritur këtë qëllim, duke amenduar legjislacionin e 
tyre me rregullore të ndryshme, të cilat rregullojnë marrëdhëniet juridike në 
fushën e shkëmbimit të informacionit dhe të drejtën për të marrë dhe shpërndarë 
informacion. Për më tepër, në kuadër të barazisë gjinore, respektimi i këtij  parimi 
është një kërkesë e detyrueshme.  

Parimi 3. Informacioni, njohuritë dhe komunikimet nuk janë gjithmonë neutrale, të 
pavarura ose të paanshme. Çdo konceptualizim, përdorim dhe zbatim i EMI-t, duhet ta 
bëjë këtë fakt të qartë, transparent dhe të kuptueshëm  për të gjithë.

Që kur fillojmë të përzgjedhim dhe rendisim faktet, ne kemi ndikuar në informacion 
dhe në filtrimin e tij. Kjo  nuk nënkupton domosdoshmërisht manipulim,  por 
ndonjëherë  duke vënë theksin diku, ne zgjedhim se çfarë është parësore dhe 
çfarë është dytësore. Në thelb, ky është një proces, me anë të të cilit ne përpiqemi 
t’i tregojmë botës diçka ose të përshkruajmë çështjet nga një këndvështrim i 
caktuar.  Parimi 3 na tregon se kjo situatë ndodh dhe duhet ta kemi parasysh gjatë 
punës me burimet dhe në përgjithësi në procesin e punës me mediat dhe ofruesit 
e tjerë të informacionit.

Parimi 4. Çdo qytetar dëshiron të marrë dhe të kuptojë informacione, njohuri dhe 
mesazhe të reja dhe të jetë në gjendje të komunikojë me të tjerët, edhe nëse nuk e 
shpreh këtë dëshirë. Të drejtat e tyre nuk duhet të shkelen asnjëherë. 

Pothuajse të gjitha vendet e kanë të përfshirë këtë parim në kuadrin e tyre ligjor. 
Megjithatë, për shkak të zhvillimit të TIK-ut, kjo e drejtë është bërë më evazive 
prej zhvillimeve teknologjike. Aftësitë teknologjike kanë ndryshuar metodat 
e komunikimit, ndaj është e  rëndësishme që kjo e drejtë kushtetuese të mos 
cenohet edhe në kushtet e tranzicionit dixhital, të kalimit nga shkëmbimi analog 
në atë digjital. 

Parimi 5. Edukimi/aftësimi për median dhe informacionin, është një përvojë dhe 
proces i vazhdueshëm dhe dinamik, i cili nuk mund të fitohet brenda një nate. Ky proces 
mund të konsiderohet i plotë nëse përfshin njohuri, aftësi dhe qëndrime në lidhje me 
përdorimin, krijimin dhe transmetimin e informacionit për përmbajtjen mediatike dhe 
teknologjike.

Edukimi/aftësimi për median dhe informacionin, sot përkufizohet si një tërësi e 
kombinuar kompetencash, të cilat duhet të fitohen gradualisht dhe paralelisht me 
formimin e çdo personi. Duke ditur se sot EMI fillon që prej arsimit parashkollor, 
ekspertët theksojnë se informacioni sot  na rrethon  dhe na shoqëron të gjithëve, 
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kudo që jemi dhe kudo që shkojmë. Mjafton të  numëroni burimet mediatike që 
janë në çdo shtëpi, në çdo familje, dhe do ta kuptoni se edukimi për median dhe 
informacionin është po aq parësor sa të ushqyerit, higjiena personale, etj.

1.4  NGA KUNDËRsHTARË, NË PARTNERË - MEDIA DHE EMI

Fillimisht një anekdotë nga autori i këtij teksti. Ndërsa studionte në distancë 
komunikim masiv në Universitetin e leicester-it në Mbretërinë e bashkuar, ai mori 
pjesë në një nga seminaret ku kërkohej prania fizike. Sesioni udhëhiqej nga një 
studiues i njohur i fushës së massmedias dhe një sipërmarrës, i cili në fillim të fjalës 
së tij tha:

“Gazetaria është biznes. Gazetaria ka qenë gjithmonë biznes. 
Gazetaria do të jetë gjithmonë për biznes.” 

Kjo ishte padyshim përvoja e tij, e cila u bë realiteti i tij. Megjithatë, a është ky realiteti 
i të gjithëve? A e ruan massmedia rolin e saj në zhvillim edhe gjatë kryerjes së 
funksioneve të saj? Në këtë kuadër, roli i UNEsCO-s, si Agjencia kryesore e Kombeve 
të bashkuara, e cila promovon zhvillimin e medias, duke përfshirë lirinë e medias, 
si edhe veprimtaria e shumë organizatave të tjera në mbarë botën, pohojnë se 
mediat nuk janë thjesht biznese të mëdha. Ky ishte pjesërisht argumenti që autori 
i këtij libri, i drejtoi profesorit të njohur, në sesionin e përmendur më lart. Në fakt, 
ai ishte vetmi nga 30 studentët e tjerë, që e mbajti këtë qëndrim. 

Disa profesionistë të medias do të shpreheshin se media thjesht pasqyron atë 
që po ndodh në shoqëri në bazë të fokusit dhe përmbajtjes së tyre. Por a është 
ky realiteti i çdo njeriu? Kornizat që artikulojnë fokusin ose qëllimin kryesor të 
edukimit për median dhe informacionin shpesh ndeshen me paradokset e 
medias. Thënë kjo, edukimi për median dhe informacionin më së shumti ka të 
bëjë me mënyrën se si njerëzit mbrohen nga mediat, ndërmjetësit teknologjikë 
dhe bizneset e tjera të mëdha, qeveritë ose ofruesit e informacionit. Në vijim 
të kësaj, kërkohen mënyra se si EMI mund t’i kthejë qytetarët në partnerë të 
gazetarëve, për përgatitjen, shpërndarjen dhe marrjen e informacionit. Nga ana 
tjetër, gazetarët dhe organizatat mediatike mund të rrisin pjesëmarrjen qytetare 
për të zgjeruar përfitimet zhvillimore të mediave, çështje të cilat do të diskutohen 
më gjatë në kapitullin 2 dhe 3 të këtij teksti. 

Në këtë rast, është e nevojshme të fokusohemi te të menduarit kritik, si një cilësitë 
themelore të një personi që ka njohuri për median dhe informacionin. 

Të menduarit kritik lidhet me procesin e konsumimit të informacionit dhe njohurive 
dhe ka të bëjë me aftësinë për të analizuar, krahasuar informacionin, sfiduar dhe 
bërë pyetje në lidhje me objektin dhe subjektin e një ngjarjeje, çështjeje ose 
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situate. 

Kjo është aftësia për të lidhur tekstin ose informacionin mediatik me tema dhe 
ngjarje të ngjashme, për të vlerësuar në mënyrë objektive situatën dhe kur një 
person zhvillon aftësitë e tij/saj të të menduarit kritik, ai është në gjendje të dalë 
në përfundime të vlefshme, duke bërë vlerësime dhe interpretime të arsyeshme, 
rezultatet e të cilëve zbatohen në mënyrë korrekte në situata dhe probleme të 
ndryshme. Të menduarit kritik e vendos qytetarin apo audiencën në një pozicion 
aktiv, duke i ndihmuar ata të minimizojnë  manipulimin, cinizmin apo skepticizmin 
ekstrem ndaj mediave dhe ofruesve të tjerë të informacionit. Kjo e fundit është 
po aq e padëshirueshme, edhe pse një dozë e shëndetshme skepticizmi është 
jetësore për të menduarin kritik. 

baza  kryesore e edukimit për median dhe informacionin është parimi se çdo 
element që ka të bëjë me masmedian  nuk mund të ndahet nga nocioni i tekstit 
mediatik, i cili në këtë tekst shihet si produkt agregat i komunikimit masiv. Kjo nuk 
do të thotë se ideja e tekstit është unike për mediat tradicionale ose masive, sepse 
teksti transformon të gjitha format ose mediumet e transmetimit të informacionit, 
siç janë librat, tekstet gazetareske, tekstet e PR, tekstet televizive dhe radio, tekstet 
e reklamave, tekstet online, rrjetet sociale, blogjet etj.

Thënë kjo, lidhja e njerëzve me përmbajtjen mediatike dhe format e tjera të 
informacionit është fillesa një marrëdhënieje të ndërgjegjshme me median dhe 
ofruesit e tjerë të informacionit. Mediat mund t’i ndihmojnë qytetarët të fitojnë 
më shumë kulturë mediatike dhe informative, proces gjatë të cilit, personi mëson 
se si të menaxhojë informacionin me të cilin është ndeshur, duke ndikuar edhe ai 
vetë më pas në natyrën e informacionit.

Figura 5  Nga konsumi i medias tek edukimi për median 
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Duke përmirësuar edukimin për median dhe informacionin, ose ndryshe pasi ka 
mësuar të aksesojë,  të analizojë,  të vlerësojë dhe të  përdorë informacionin dhe 
përmbajtjen e medias, një person jo vetëm që merr njohuri të reja, por rrit edhe 
aftësitë për të mësuar në mënyrë efektive në çdo lëmë të dijes. Për rrjedhojë, 
aftësitë e tij/saj në fushën e kërkimit, e vlerësimit, sistemimit dhe përdorimit të 
informacionit për qëllime të ndryshme fillojnë e zgjerohen. 

Duke zhvilluar të menduarin kritik, personi arrin të shikojë përtej njohurive dhe 
përvojës ekzistuese dhe fillon të rishqyrtojë pikëpamjet e tij në dritën e fakteve 
dhe informacioneve të reja. Ky është një aspekt i rëndësishëm për t’u adresuar, 
sepse ne nuk i referohemi vetëm një blloku informacioni të marrë nga një individ. 
Përkundrazi, ne po sinjalizojmë se rishikimi i informacionit të disponueshëm, 
mund të shpjerë në ndryshim të pikëpamjeve dhe  bazave mbi të cilat qytetarët/
audienca kanë formuar pikëpamjet e tyre. Media, në këtë rast, shihet si një mjet 
kolektiv që përplotëson realitetin informativ të qytetarëve/konsumatorëve.

Mesazhet kryesore të kapitullit të parë të këtij manuali janë: 

- Ka një tendencë për ta parë EMI- si mjet mbrojtjeje nga media, kur në fakt ai është 
një proces i transformimit të qytetarëve/audiencës në partnerë mediatikë dhe 
paralelisht, mediat të bëhen lider të edukimit për median dhe informacionin. 

- Një nga arsyet kryesore në favor të argumentit të mësipërm është se edukimi 
për median dhe informacionin, si një nga vektorët kryesorë të zhvillimit të 
shoqërisë, synon zgjerimin e kapaciteteve kritike të qytetarëve, duke iu ofruar 
atyre kompetencat e nevojshme për ndërveprim me median dhe ofruesit e 
tjerë të informacionit si dhe për të përfituar nga të drejtat e tyre. 

Disa dimensione të fokusuara në media të kompetencave të EMI-t sugjerohen në 
Figurën 6:
• të kuptuarit e rolit dhe funksioneve të medias; 
• të kuptuarit e kontekstit ku operon media; 
• të vlerësojë në mënyrë kritike përmbajtjen e medias;
• të ndërveprojë me media të ndryshme për vetëshprehje dhe konsumim të 

përmbajtjes me cilësi të lartë;
• Përmirësimi i aftësive për të krijuar përmbajtje mediatike të çdo lloji19.

19 zhilavskaya O.P. Media information literacy as a holistic concept in a changing world. 
//	 International	 electronic	 scientific	 and	 educational	 journal	 «Media.	 Information.	
Communication». http://mic.org.ru/2016g/16-nomer-2016/562-medijno-informatsionnaya-
gramotnost-kaktselostnoe-ponyatie-v-izmenyayushchemsya-mire. See also UNESCO Media 
and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, Paris. Edited by  Grizzle, A and 
Wilson, C.  (2011).
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Figura  6  Një perspektivë tjetër e koncepteve të lidhura me EMI-n

Edukimi për informacionin

Edukimi për median

Aftësimi mediatik

Kultura e medias

Aftësia	për	të	identifikuar	nevojën	për	
informacionin; kërkimi, vlerësimi dhe 

përdorimi efektiv

Kritika për median

Aftësia për të analizuar dhe 
sintetizuar median dhe burimet

Personazhet publike ngrejnë 
kulturën e  përgjithshme

1.5  PRAKTIKË:  UsHTRIME DHE RAsTE sTUDIMORE

Dëshironi të provoni veten se sa njohuri keni mbi median dhe informacioni? Nëse 
po, përgjigjuni pyetjeve më poshtë. Informacioni i ndarë në kapitullin e parë të 
këtij manuali është fillimi i zhvillimin tuaj të vazhdueshëm profesional dhe mund 
të zbulojë aftësitë e pashfrytëzuara në fushën e EMI-t

1. Çfarë është informacioni? 

A. Ky është informacion për njerëzit, objektet, faktet, ngjarjet dhe proceset. 
B. është një këndvështrim ose deklaratë për një temë specifike. 
C. është një histori për njerëzit dhe objektet, 
D. Ky është informacion i transmetuar nga njerëzit.
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2. Informacioni konsiderohet i balancuar... 
A.  kur të gjitha palëve në një ngjarje, proces apo konflikt u është dhënë mundësia 

të flasin

b.  kur mjafton për të kuptuar dhe marrë vendime 

C.  kur nuk varet nga mendimi apo gjykimi i askujt 

D.  kur paraqiten dy këndvështrime të kundërta

3.  Cilat aspekte të edukimit për median dhe informacionin mund të 
identifikoni? 

А.  njohuritë kompjuterike 

b.  njohuritë vizuale 

C.  arsimimin informativ 

D.  Të gjitha aspektet e lartpërmendura

4.  Cili është një parakusht për përdorimin kompetent të medias në 
peizazhin e ri të informacionit dhe komunikimit dhe që tregon rregullat 
e sjelljes së përdoruesve në internet? 

А.  rrjetet 

b.  rrjetëzimi 

C.  shpërndarja 

D.  luajtja

5.  Çfarë do të thotë të jesh kritik ndaj informacionit? (zgjidhni më shumë 
se një opsion) 

A.  t’i bëni pyetje vetes

b.  të mendoni/kërkoni

C.  të dyshoni 

D.  të kërkoni informacione shtesë, 

E.   të analizoni 

F.   të manipuloni 

G.  të refuzoni shumicën e informacionit të marrë

6.  Si mund ta përshkruani EMI-n në një fjali? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7.  Në cilën moshë duhet të ekspozohen fëmijët ndaj informacionit dhe 
zakoneve të medias? 

А. Në moshën 5 vjeçare 

b. Pas moshës 10 vjeç

C. Pas moshës 20 vjeç 

D. Pas moshës 25 vjeç

E. sa më shpejt që të jetë e mundur

8. Shpjegoni secilin nga 5 parimet EMI-t të UNESCO-s me një fjalë 
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Si ndikon rritja e  sasisë së të dhënave dhe informacionit në nevojën për 
të pasur më shumë kompetenca të EMI-t (përshkruani me fjalët tuaja)? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Cili është kuptimi juaj për “botën e ngarkuar me informacion dhe 
mediume”?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ushtrimi 1 Kohëzgjatja e informacionit.  

Ky ushtrim tregon sa kohë harxhoni për të marrë informacion 

Detyrë: ju duhet të hiqni dorë nga disa kontakte, nga koha juaj e zakonshme e 
kontaktit me rrjedhat e informacionit - “shkëputuni” nga të gjitha llojet e mediave 
dhe komunikimeve sociale në internet. Pas përfundimit të afatit, ju duhet të 
reflektoni dhe analizoni sa kohë konsumoni në media, llojin e informacionit që 
krijoni ose ndani, komunikimin dhe varësinë nga media si edhe mjedisin informativ. 



32

Plotësoni tabelën e mëposhtme, duke regjistruar numrin e publikimeve/
postimeve/ informacioneve/mesazheve që keni dërguar dhe përshkruani natyrën 
e tyre.

Rrjetet 
sociale/ 
media / 

chat-i, etj.
Nr. total i postimeve/

Informacion i 
vlefshëm / jo i 

vlefshëm

Rëndësia 
publike/ 

personale
/ private

1

2

3

4

5

6

Ushtrimi 2. Mediumet e mia dhe qytetarët, orari i ndërveprimit

Analizoni zakonet tuaja mediatike, ndërveprimin dhe nivelin e konsumit. Reflektoni 
për afatin kohor në cilën orë të ditës, për çfarë qëllimi, sa shpesh dhe për çfarë arsye 
e vizitoni një faqe të caktuar, përdorni këtë apo atë rrjet social, nivelin e reagimeve 
që merrni nga të tjerët nëse angazhoheni me ta, dhe si e përdorni këtë reagim.
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MIL
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PjEsA II. EDUKIMI PËR MEDIAN DHE 
INFORMACIONIN DHE FORMIMI I 
GAZETARËvE
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2.1  FORMËsIMI I KOMPETENCAvE TË EDUKIMIT PËR MEDIAN 
DHE INFORMACIONIN TE sTUDENTET E GAZETARIsË DHE 
lEKTORËT E TYRE

Pjesa e dytë e këtij manuali mbështetet në 3 supozime kryesore. së pari, supozohet 
se shumë gazetarë në mbarë botën nuk kanë marrë një trajnim formal në gazetari. 
së dyti, shumë gazetarë që janë trajnuar nuk e kanë kuptuar apo kuptuar plotësisht 
përgjegjësinë e edukimit qytetar të medias.1 Ky fakt është më i pranishëm në disa 
rajone të botës sesa në disa të tjera. së fundmi, vetëm me anë të edukimit dhe 
përmirësimit të vazhdueshëm, gazetarët do të bëhen më të vetëdijshëm dhe do 
të kuptojnë rëndësinë e EMI-t në profesionin e tyre.2

Përdoruesit e këtij manuali duhet të jenë të aftë të bëjnë dallimin midis EMI-t dhe 
studimeve të massmedias. E para, ka të bëjë me integrimin e çështjeve të medias 
dhe informacionit në kurrikulat dhe programet e lëndëve të tjera, zhvillimin e të 
menduarit kritik, nxjerrjen në pah të rolit social dhe kulturor të komunikimit masiv 
dhe sistemeve të informacionit, si dhe futjen e aftësive të ndërveprimit efektiv 
me mediat dhe ofruesit e tjerë të informacionit për të përmirësuar cilësinë e jetës. 
Ndërsa, studimi i massmedias adreson aspektet teorike, konceptuale dhe empirike 
të medias, si menaxhimi, përdorimi, rëndësia dhe funksionet e tyre në shoqëri. Kjo 
nuk do të thotë se fusha e studimeve të medias nuk merret me mendimin kritik 
apo rolin social dhe kulturor të sistemeve të komunikimit dhe informacionit, ndaj 
dallimi kryesor i bërë në këtë udhëzues bazohet tek konteksti, qëllimi, fokusi dhe 
grupet e synuara për secilën prej tyre. Tabela më poshtë përmbledh shkurtimisht 
këto ndryshime.  

Tabela 1 Dallimet midis EMI-t dhe Studimeve të medias

1  Cole, P. (2005). Instinct, Savvy and Ratlike Cunning: Training Local Journalists. In Making 
the Local News: Local Journalism in Context (Editors: Bob Franklin, David Murphy). First 
published in Routledge. London and New York. Republished in Taylor and Francis e-Library, 
2005.

2 Mihailidis, P. (2006, January). Media literacy in journalism/mass communication education: 
Can	 the	United	 States	 learn	 from	Sweden?	 Journalism	&	Mass	Communication	 Educator,	
60(4), 416-428. See also, Standards for Journalism Educators, http://jea.org/wp/home/for-
educators/standards/. Access on 1 December 2019 Towards a Programme for Journalism 
and Media Literacy (Aidan White). https://ethicaljournalismnetwork. org/resources/
publications/ethical-journalism/media-literacy. Access on 1 December 2019

Konteksti Qëllimi Fokusi Target grupi

Angazhim me infor-
macionin, median 
dhe teknologjinë. 

Fuqizimi i qytetarëve, të 
mendosh në mënyrë kri-
tike dhe të pavarur, duke i 
aftësuar në kërkim.

Informacion kritik, 
media dhe teknologjia, 
kompetencat logjike 
(njohuritë, aftësitë etj)
qëndrimi, vlerat dhe 
agjencitë). 

Të gjithë 
qytetarët 
përdorin  
forma të 
ndryshme 
informacioni 
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Konteksti Qëllimi Fokusi Target grupi

EMI

Pjesëmarrja so-
ciale dhe dialogu, 
liritë, të drejtat dhe 
përfshirja. Të gjitha 
nivelet e arsimit - 
mjediset e arsimit 
joformal, formal dhe 
joformal

Vlerësoni, përdorni dhe 
konsumoni  përmbajtjen 
mediatike me mençuri 
dhe angazhohuni me 
median dhe TIK-un për 
të promovuar barazinë, 
shprehjen e lirë, dialogun 
ndërkulturor/ndërfetar, 
paqen, etj.

Si lidhen këto 
kompetenca me 
kompetenca të tjera 
shoqërore si shkrim-
leximi kulturor, 
edukimi	financiar,	
qytetaria globale, etj.

Media dhe 
teknologjia

Studimet 
e medias

Media në shoqëri: 
Pushteti, kontrolli, 
politika, ekonomia, 
ndryshimet 
sociale, kultura, etj. 
Kryesisht arsimi i 
lartë dhe mjediset 
formale

Mundësoni kërkimin, 
kuptimin më të mirë 
dhe zhvillimin e poli-
tikave në lidhje me 
funksionet e medias 
në shoqëri.

Teoritë, kornizat 
konceptuale dhe 
kërkimi empirik në 
operacionet media-
tike dhe shoqërinë

Ekspertët 
dhe per-
sonat që 
ndjekin 
studime 
ose karrierë 
në media, 
komunikim, 
gazetari

Lidhja

Kontekste të 
lidhura, por më 
shumë njerëz të 
përqendruar në 
kontekstin e EMI. 
EMI ka dalë nga 
studimet e medias 
dhe studimet e 
informacionit, si 
dhe nga shkencat 
e sjelljes dhe  ato 
njohëse

Media studion më pak 
për edukimin qytetar 
masiv dhe pjesëmarr-
jen qytetare

EMI ka  më shumë 
kompetenca ditore 
për sa i përket 
fokusit akademik 
të studimeve për 
media

EMI është 
gjithashtu 
për ek-
spertë dhe 
profesion-
istë ose 
gazetarë në 
trajnim. 

Burimi: Botim i pabotuar, Grizzle, A. (2018)

Përgjithësisht, propozohen tre grupe të gjera kompetencash të ndërlidhura: 1) 
kompetencat e informacionit, 2) edukimi qytetar dhe kompetencat e agjencisë/
autonomisë qytetare dhe 3) kompetencat teknologjike që lidhen me aksesin, 
verifikimin dhe shpërndarjen e informacionit.

Gazetaria njihet ndryshe si disiplina e verifikimit të informacionit. Megjithatë, 
është e domosdoshme që programet e studimit të gazetarisë dhe gazetarët 
praktikues t’i japin më shumë rëndësi aftësive të tyre informative, duke qene se 
hapësira mediatike dhe informative është deformuar ndjeshëm prej disa dukurive 
si propaganda, lajmet e rreme, talljet, agresioni dixhital, trolling etj. Kriza veçse po 
thellohet dhe “mbingarkesa e informacionit” po gjeneron më shumë “pasiguri”. 
Manipulimi nëpërmjet informacionit, komunikimit dhe mjeteve të ndryshme 
teknologjike, po na shpie në një situatë ku qytetarët dhe audienca po “gëlltisin” 
çdo informacion që u jepet për shkak të mungesës së “mendimit kritik”.

Programet studimore në gazetari dhe gazetarët praktikues duhet  ta pranojnë 
se qytetarët modernë ndërveprojnë me median dhe platformat e informacionit 
dhe janë të përfshirë vazhdimisht në shkëmbimin e informacionit dhe janë pjesë 
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e kulturës së re të botës online, e cila u jep qytetarëve më shumë autonomi 
për të ndikuar në krijimin dhe shpërndarjen e informacionit. çështja është sa 
të vetëdijshëm janë qytetarët për autonominë e re që zotërojnë. Thënë kjo, 
programet e studimit, duhet të pasurojnë në kurrikulat e tyre këto ndryshime dhe 
t’i aftësojnë gazetarët e rij të bashkëveprojnë me audiencën e tyre online dhe 
offline.

sesioni vijues me titull “Cilat disiplina dhe kompetenca specifike janë 
relevante në edukimin dhe trajnimin e profesionistëve të rinj të medias dhe 
informacionit”, jep disa sugjerime të përgjithshme se si mund të realizohet kjo 
nismë. 

Në Deklaratën e Grunwald për edukimin mediatik, të miratuar në vitin 1982, në 
simpoziumin Ndërkombëtar të UNEsCO-s, përfaqësuesit e 19 vendeve deklaruan 
se: Në vend që të dënojmë apo miratojmë forcën e padyshimtë të medias,  ne 
duhet të pranojmë ndikimin dhe depërtimin e saj në çdo aspekt, dhe të fillojmë ta 
shohim si pjesë përbërëse të kulturës moderne. Gazetaria duhet të rifuqizojë rolin 
e komunikimit dhe medias në procesin e zhvillimit dhe të garantojnë pjesëmarrjen 
aktive të qytetareve në këtë proces. 

vetëm  gazetarët që kanë aftësitë për të gjetur, analizuar të dhëna dhe informacione 
të krijuara nga të tjerët dhe mbi bazën e tyre të krijojnë histori, do të jenë në 
gjendje të përmbushin në mënyrë efektive funksionet e tyre. Gazetarët që dinë të 
analizojnë dhe shpjegojnë se çfarë nënkuptojnë ngjarjet publike dhe çfarë mund 
të bëjnë audiencat për t’u përgatitur për atë që do të ndodhë më pas, do të jenë 
në gjendje të përcjellin me  më shumë kompetencë informacionin. 

Media dhe gazetaria po ecin paralelisht në dy drejtime në fushën e EMI-t: 
• I pari është zbatimi i masave aktive, me anë të projekteve që synojnë zhvillimin 

e burimeve për përmirësimin e kompetencës së gazetarëve në këtë fushë.
• I dyti është promovimi, nëpërmjet medias, i të menduarit analitik dhe kritik, në 

konsumimin e informacionit.

PLATFORMA TË EMI-t PËR GAZETARËT

Edukimi për median dhe informacionin shpesh referohet si edukim për jetën në 
botën globale të medias. Materialet edukative të EMI-t, të vendosura në qendrat 
profesionale të drejtuara nga ekspertë të fushës, janë  thelbësore për përmirësimin 
e aftësive të gazetarëve. UNEsCO është një nga nismëtarët dhe koordinatorët 
kryesorë të programeve dhe projekteve të shumta në këtë drejtim. Që prej miratimit 
të Deklaratës Grunwald (1982), e cila i hapi rrugën edukimit ndërkombëtar për 
median, UNEsCO vijon të mbështesë zhvillimin e kompetencave në fushën e 
EMI-t.
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Aleanca Globale për Partneritete mbi Edukimin për Median dhe 
Informacionin (GAPMIL) është një rrjet i cili bashkon palë të 
ndryshme të interesuara, rrjete dhe shoqata nga shoqëria civile, 
media dhe industria e informacionit, institucionet kërkimore, 
qeveritë për të ndërtuar sinergji dhe për të nxitur shpërndarjen 
globale të kompetencave të EMI-t dhe politikat përkatëse.

MILID NETWORK
Global Alliance for 

Partnerships on Media and 
Information Literacy

Rrjeti MILID është rrjeti i parë ndërkombëtar universitar në Edukimin 
për Median dhe Informacionin dhe dialogun ndërkulturor. Ajo 
është aktive në tre fusha: kërkimore, arsimore, dhe pjesëmarrja në 
zhvillimin e EMI-t

MIL CLICKS është një strategji inovative e mediave sociale, e cila 
batohet përmes përdorimit të rrjeteve sociale:
1)	Për	të	tërhequr	numrin	më	të	madh	të	njerëzve	për	të	fituar	
kompetencat e EMI-t në një atmosferë të lidhjes, shoqërimit, lojës 
dhe	shfletimit
2) Të tërheqë vëmendjen e publikut ndaj EMI-t

Java Globale e EMI-t

Qendra MIL kryen kërkime dhe u ofron gazetarëve, edukatorëve 
në industrinë e mediave dhe mediave mjete për analiza kritike, 
përdorimin dhe krijimin e përmbajtjes mediatike me cilësi të lartë. 
Ajo shërben si qendër për kërkime, advokim, edukim dhe zhvillim 
profesional të EMI-t në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Shoqata Kombëtare për Edukimin Mediatik është organizata 
kombëtare e anëtarësimit e dedikuar për promovimin e edukimit 
mediatik në Shtetet e Bashkuara.

Qendra për Edukimin Mediatik (QML), u krijua për të promovuar dhe 
mbështetur trajnimin e EMI-t si bazë për aksesin në informacion, 
analizimin, vlerësimin, krijimin dhe pjesëmarrjen në punën me 
përmbajtje mediatike. Ajo ndihmon qytetarët, veçanërisht të 
rinjtë, të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kritik dhe prodhimin e 
përmbajtjes mediatike të nevojshme për  jetën në shekullit të XXI.

Burimi online dhe projekti i suksesshëm i Institutit Freedom Forum, 
një burim i dobishëm për mësuesit e gazetarisë në zhvillimin e EMI-t 
te studentët  e tyre. Publikon rregullisht mësime, raste studimore 
dhe raporte, materiale analitike për EMI-n
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Këto hapa efektivë synojnë zbatimin e rekomandimeve të zhvilluara në kuadër të 
“Programit të Parisit ose 12 rekomandimeve për edukimin për median”.3

Më poshtë janë disa burime nga interneti për studim autodidakt, si dhe platforma 
që promovojnë rrjetëzimin midis profesionistëve dhe studiuesve.

Integrimi i edukimit për median dhe informacionit në programet e gazetarisë 
kërkon një përfshirje tërësore dhe të qëndrueshme të një sërë disiplinave në 
procesin e programeve të arsimit të përgjithshëm, të cilat mund të marrin formën 
e moduleve në programet e trajnimit dhe specializimit të gazetarëve.

Për vite me radhë, Kanadaja ka kërkuar trajnime për EMI-n, për të gjithë ata që ishin 
regjistruar në proceset arsimore kombëtare si shkollat, kolegjet, universitetet dhe 
kurset e ofruara online. Zyra e arsimit në Ontario beson se edukimi për median 
dhe informacionin i ndihmon studentët të zhvillojnë të kuptuarit kritik të medias 
dhe teknikave që ata përdorin për ndikim. Nga ana tjetër, vetë edukimi për median 
dhe informacionin është krijuar me synim rritjen e të kuptuarit ndër studentë, të 
mënyrës se funksionimit të medias dhe ofruesve të tjerë të informacionit dhe se si 
ata formojnë opinionin, si janë të organizuar dhe si e ndërtojnë realitetin.4

“Për mua edukimi për median dhe informacionin është jetësor, sepse  nëse 
nuk e kuptoj dhe arrij ta përdor siç duhet komunikimin, nuk mund të jem një 
qytetar i dobishëm, si në nivelin personal ashtu edhe në atë profesional” – 
pohon Neil Anderson, një nga pionierët  e fushës, i cili ka dhënë një kontribut 
të jashtëzakonshëm në zhvillimin e EMI-t, duke ndihmuar mësuesit të përfshijnë 
EMI-n kurrikulat e tyre, në vende të ndryshme si në Azi, Europë, Australi, Kanada 
dhe sHbA-të.5

Integrimi i EMI-t në procesin arsimor po ecën me hapa të shpejtë në vende të 
ndryshme të botës. Për shembull, Universiteti stony brook në shtetet e bashkuara 
konsiderohet si një lloj qendre për edukimin për lajmin, me një kurrikul  të pasur 
të ndarë në katër fusha kryesore:  përcaktimi i llojeve të ndryshme të informacionit, 
ose atë që fakulteti e quan “njohuri për  zonën tuaj të informacionit: vlerësimi i 
burimeve të informacionit dhe burimeve të lajmeve; identifikimin e lajmeve dhe 
opinioneve; dhe të kuptuarit dhe identifikimin e paragjykimeve dhe mënyrës se si 
ato ndikojnë në përzgjedhjen e produkteve mediatike.6

3 Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education were adopted on the basis 
of the UNESCO International Symposium on Media Education:  Media Education - 
Advances, Obstacles, and New Trends Since the Grunwald: Towards a Scale Change? For 
more information about the symposium, see the “Message for the media” of the UNESCO 
“Information for All” at http://www.ifap.ru/pr/2007/070625b. htm

4 https://medialiteracynow.org/what-is-media-literacy/
5 http://www.medialit.org. Voices of Media Literacy project, March 4, 2011.
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Ekspertët besojnë se edukimi për median dhe informacionin, së bashku me të 
menduarin kritik, janë vendimtarë për shëndetin dhe mirëqenien e brezit të 
ri, si edhe për pjesëmarrjen e tyre në jetën qytetare dhe ekonomike të vendit. 
shembujt vijues ilustrojnë se si lidhet koncepti i EMI-t me shëndetin. 

Në kuadër të projektit “Media literacy Now” u krye një studim  mbi  efektet 
shëndetësore të medias dhe edukimi për median dhe informacionin u përvijua si 
një strategji ndërhyrjeje në këtë proces.

Pirja e duhanit është një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë së parakohshme në 
Shtetet e Bashkuara dhe 90% e atyre që kanë vdekur nga duhani kanë filluar të pinë 
duhan që në adoleshencë. Studimet tregojnë se mesazhet mediatike të lidhura me 
duhanin, siç janë personazhet e filmave dhe reklamave, rrisin ndjeshëm duhanpirjen 
tek adoleshentët.

Ata arritën në përfundimin se kurrikula shëndetësore, e cila përfshin koncepte të 
edukimit për median dhe informacionin, është më efektive se sa mësimet tradicionale 
për kontrollin e duhanit për t’i mbajtur studentët larg duhanit.7

Ky raport trajton çështje të rëndësishme si duhanpirja, alkooli dhe përdorimi i 
drogës; obeziteti dhe kequshqyerja; shëndeti mendor, çrregullimet e gjumit, 
karakteristikat akademike, ekspozimin  në internet, dhunën, imazhin për veten 
dhe shëndetin e të rinjve. Raporti identifikon ndikimin e medias dhe informacionit 
në këtë dukuri, duke theksuar se edukimi për median dhe informacionin është 
zgjidhja më e mire për të parandaluar vdekjet dhe për të ndërtuar një të ardhme  
më të mirë.

Një shembull tjetër është se niveli i depresionit dhe vetëvrasjes së adoleshentëve 
është në rritje në mbarë botën që nga viti 2011. “Pa ekzagjerim, mund të themi 
se brezi i ri është në prag të krizës më të rëndë të shëndetit mendor në dekada. 
Pajisjet që të rinjtë kanë në duar po i bëjnë ata krejtësisht të pakënaqur.8 Ndërkaq, 
studimet e fundit tregojnë se më shumë se 2 orë përdorim të mediave sociale 
në ditë, ndikojnë në shëndetin mendor të adoleshentëve, të cilët po shfaqin 
simptoma të depresionit, ankthit dhe mendimeve për vetëvrasje. 

Ekspertët janë të mendimit se me anë të edukimit për median dhe informacionin, 
studentët mësojnë të përdorin mediat në një mënyrë më  të përgjegjshme, të 
sigurt, etike, duke përfshirë këtu edhe rreziqet dhe efektet shëndetësore që vijnë 

6 Toward 2020:New Directions in Journalism Education/ Ryerson Journalism Research Centre.
7	 U.S.	Dept.	of	Health	and	Human	Services,	Dept.	of	Adolescent	Health,	Adolescents	&	

Tobacco Trends https://www.hhs.gov/ash/oah/adolescent-development/substance-use/
drugs/tobacco/ trends/index.html

8 Jean Twenge, “iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, 
More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood,” 2017
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nga përdorimi i medias dhe teknologjisë. sipas jocelyn brewer “ushqimi digjital” i 
ndihmon njerëzit të kuptojnë më mirë ndikimet konjitive, sociale dhe emocionale 
(si pozitive ashtu edhe negative) të përmbajtjes mediatike të aktivizuar nga 
teknologjia që konsumojmë dhe  ndikimit që ato kanë në shëndetin e përgjithshëm 
fizik dhe mendor.9 studimet tregojnë se një kuptim më tërësor i marrëdhënies 
njerëzore me rrjetet sociale, i bën të rinjtë më të vëmendshëm ndaj përdorimit të 
tyre, duke i shtyrë të kërkojnë dhe ndërtojnë marrëdhënie më kuptimplota me të 
tjerët.10

Cilat disiplina dhe kompetenca specifike janë të qenësishme në edukimin 
dhe përgatitjen e profesionistëve të rinj të medias dhe informacionit?

Një numër studimesh  të kryera në këtë fushë, kanë krijuar një bazë të dhënash 
referenciale. Duke qenë se disa vende  janë në një fazë më të përparuar të zbatimit 
të programeve të EMI-t, vendet në zhvillim kanë mundësinë të mësojnë nga 
përvoja e tyre dhe të përdorin këto të dhëna të grumbulluara në përgatitjen e 
gazetarëve të ardhshëm. Më poshtë mund të gjeni disa kurse dhe programe, të 
cilat plotësojnë disa kërkesa të rëndësishme për gazetarët në epokën e revolucionit 
të 4-të të informacionit.

Analiza e medias - mesazhet ose përmbajtja në media, si rregull, pasqyrojnë vlerat 
dhe ideologjinë e prodhuesve dhe shpërndarësve të tyre. Në bazë të analizës së 
përmbajtjes, gazetari do të jetë në gjendje të shohë shkaqet, qëllimet, burimet e 
informacionit dhe situatat. 

•	 Leximi i medias - lexoni, rishikoni përmbajtjen mediatike. Mos bëni pyetje: 
“Ku” dhe “çfarë”? Pyesni më shpesh “si” dhe Pse”?

•	 Analiza e manipulimit të medias - studimi i rasteve, studimi i mjeteve për 
përdorimin e mediave për të manipuluar. 

•	 Krijimi i lidhjeve historike - çfarë mund të mësojmë nga e kaluara dhe si i 
formëson ajo vlerat, veprimet, rrjedhën e ngjarjeve të sotme? 

•	 Analiza e ndërveprimit të audiencës - duke u fokusuar jo vetëm se kush 
është grupi i synuar për një mesazh mediatik, por çfarë lidhje  kanë gazetarët 
me audiencën, cili është niveli i besimit, si pasqyrohen nevojat e audiencës në 
mesazhet dhe përmbajtjen e medias, etj.

•	 Parashikimi i medias - mediat janë një pasqyrim i realitetit dhe një lloj harte 
njohëse për të ardhmen. Thënë kjo, gazetari duhet të jetë i vetëdijshëm se ku 
të çon rrjedha e lajmeve. 

9 Digital Nutrition  by Jocelyn Brewer. https://www.digitalnutrition.com.au/about/. Accessed 
on	 22	 november	 2019.	 See	 also	 P	 Sharma,	 MU	 Rani	 (2016).	 Effect	 of	 Digital	 nutrition	
Education Intervention on the Nutritional Knowledge Levels of Information Technology 
Professionals.	In	Ecology	of	food	and	nutrition,	2016	-	Taylor	&	Francis

10 Joni Siani, “Celling Your Soul,” 2013.
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•	 Analiza e të dhënave -  aftësia për të identifikuar informacionin e vlefshëm në 
morinë e përmbajtjes që gjendet në median tradicionale dhe atë alternative. 

•	 Njohja e teknologjisë - aftësia për të kërkuar, përpunuar, analizuar, 
përmbledhur dhe vizualizuar informacionin. 

•	 Gazetaria investigative online - përdorimi i burimeve në internet, platforma 
për nxjerrjen e fakteve të besueshme, kërkimi i së vërtetës, vizualizimi i 
ngjarjeve shkak-pasojë duke përdorur mjete online. • Kontrolli i fakteve - një 
kontroll faktesh që identifikon mospërputhjet midis fakteve të publikuara dhe 
atyre që ekzistojnë në të vërtetë. 

•	 Menaxhimi i klikimeve - aftësia për të vlerësuar efektet e mundshme të 
përdorimit të karremave tek audienca përtej shikimit, dëgjimit ose leximit të 
përmbajtjes. Ushtrimi më poshtë jep disa shembuj.

Ushtrimi 1 

Në tabelën e mëposhtme jepen disa shembuj karremash që përdoren për të 
tërhequr vëmendjen e publikut.  Ato kanë efekt emocional tek audienca dhe 
promovojnë krijimin e llojeve të ndryshme të përmbajtjes mediatike.

Tabela 2

Karakteret
Shenjat lehtësisht të dallueshme shkaktojnë ndjenja të forta 
angazhimi / krenarie/ apatie / urrejtjeje në varësi të grupeve të 
ndryshme të audiencës së synuar.

Humori Ndjenja e kënaqësisë

Njerëzit e 
zakonshëm

Ngjall besim, intimitet, simpati etj. 

Publicitet
Shkakton skepticizëm dhe mosbesim. Fjalët në sipërore janë gjith-
monë burim dyshimi dhe dykuptimësie.

Kompliment
Përdoret për ta bërë tjetrin të ndihet mirë, të shtyn të zgjedhësh diçka 
në favor të zotëruesit/përdoruesit të informacionit.

2.2  Censura mbizotëruese dhe autonomia kritike e 
qytetarëve

Censura lidhet drejtpërdrejti me lirinë e shprehjes, lirinë e informimit dhe 
lirinë e medias në tërësi. bazuar në raportin e fundit të UNEsCO-s për Trendet 
botërore mbi lirinë e shprehjes si dhe Raportin e Freedom House për vitin 2018, 
liria e medias në mbarë botën është në rënie për shkak të censurës qeveritare. 

bisedat rreth bojkotimit apo mbylljen e disa platformave dhe shërbimeve të 
rrjeteve sociale, janë gjithnjë në rritje, duke krijuar një shqetësim të dukshëm te 
gazetarët dhe pedagogët e gazetarisë.11

11 World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2017/2018. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065. Accessed on 30 July 2019.
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Ekzistojnë arsyetime të ndryshme  rreth censurës dhe bojkotit të mediave, 
arsyetime të cilat trajtohen gjerësisht edhe në akademi dhe që përfshijnë: 
• fuqia e medias për të ndikuar politikën, zgjedhjet dhe qeverisjen në përgjithësi 
• kontributi i medias në transmetimin kulturor dhe ruajtjen e kulturave 
• efektet e mundshme negative të medias në jetën e qytetarëve 
• abuzimi i shpeshtë i shpërndarjes së informacionit të përdoruesve nga media 

dhe ndërmjetësve teknologjikë për qëllime fitimi 
• përpjekjet e qeverisë për të menaxhuar dhe kontrolluar ndryshimet sociale
• centralizimi i pronësisë së medias 
• ndikimi i bizneseve të mëdha dhe grupeve të interesit të veçantë

lista e mësipërme mund të zbërthehet më tej, në një mori faktorësh të tjerë që 
favorizojnë censurën dhe bojkotimin e medias, por përqendrimi në të këqijat e 
mediave dhe ndërmjetësve teknologjikë shpesh përbën bazën e argumenteve 
që mbështesin censurën dhe bojkotimin. Programet e studimit në gazetari dhe 
jo vetëm, janë në favor të krijimit të një rregulloreje për median dhe menaxhimin 
e internetit.

Megjithatë, kurrikula e  programeve të gazetarisë nuk ka dhënë ndonjë ndihmesë 
serioze se si edukimi për median dhe informacionin, mund të dobësojë censurën 
dhe tendencën për bojkotim të medias12. siç u diskutua edhe më sipër, EMI- si një 
projekt social, ka potencial solid për të stimuluar dialogun ndërfetar, dialogun 
ndërkulturor, barazinë sociale, paqen, tolerancën dhe zhvillimin e qëndrueshëm 
në tërësi.

EMI i aftëson qytetarët të kuptojnë rëndësinë e lirisë së medias dhe të drejtat 
që gëzojnë përballë mediumeve dhe ndërmjetësve teknologjikë. Këshilla më e 
mirë në ndihmë të  profesionistëve të medias  është  që të përdorin edukimin 
për median dhe informacionin, për të fuqizuar më shumë qytetarët. Ky aftësim i 
bën qytetarët mbrojtës më të mirë të lirisë së medias, sepse ata janë në gjendje të 
bëjnë zgjedhje të zgjuara mbi mënyrën se si ndërveprojnë me median dhe se si i 
përdorin platformat teknologjike.

Prandaj, EMI duhet të jetë një përbërës kyç i mekanizmave vetërregullues të 
medias. Nëse mediat nuk arrijnë të vetërregullohen për çështje të caktuara 
shoqërore, ato rrezikojnë të kontrollohen më shumë nga ndërhyrjet e qeverisë. 
Nga perspektiva e medias dhe gazetarisë, EMI është përgjigja më e mirë ndaj 
rregullimit dhe censurës qeveritare.

Një nga nismat që mund të ndërmarrin gazetarët dhe profesionistët e medias, 
është të sensibilizojnë qeveritë e tyre për rëndësinë e EMI-t, duke vënë theksin 
te rritja e ndërgjegjësimit qytetar. Ky dialog i ngritur mund të përkthehet më 

12 Van der Linde, F. (2010). The necessity of a media literacy module within journalism or 
media studies curricula. Global Media Journal, African Edition. Vol 4 (2). http://dx.doi.org/ 
10.5789/4-2-7.
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pas në investime konkrete nga ana e qeverisë për edukimin për median dhe 
informacionin, duke lënë  mënjanë nismat rregulluese me natyrë kontrolluese apo 
censuruese ndaj massmedias.

Në këtë kontekst, më poshtë jepen një sërë sugjerimesh mbi temat që duhen 
përfshirë në kurrikulat e gazetarisë:
• Mediat dhe shoqatat e gazetarëve mund të forcojnë vetërregullimin e medias 

me anë të EMI-t. Rregullimi i domosdoshëm i medias nga qeveria, bazuar në 
standardet ndërkombëtare, si përshtatshmëria e përmbajtjeve të caktuara për 
fëmijët, rregullimi i reklamave etj., mund të përmirësohet përmes përfshirjes 
dhe dialogut më të madh me qytetarët, dhe EMI është një mënyrë efektive 
për të mundësuar procese të tilla.

• Hartimi i politikave editoriale që i përgjigjen EMI-t
• Si mund të jenë transparentë gazetarët dhe mediat në lidhje me kufizimet e 

tyre si ofrues informacioni 
• llojet e teknikave dhe programeve që mund të zhvillohen nga media për të 

nxitur kuptimin e njerëzve  mbi mënyrën se si krijohen lajmet dhe përmbajtjet 
e tjera mediatike 

• Fuqizimi i partneritetit media- shoqëri civile 
• si të theksohen më mirë çështjet me interes publik
• Transparenca mbi pronësinë e tyre dhe natyrën e marrëdhënieve të tyre me 

sponsorët si dhe reklamuesit 
• Integrimi i  EMI-t  në praktikat e gazetarisë si dhe çështje të tjera, të cilat janë 

pjesë e këtij manuali. 
• Monitorimi dhe moderimi i mesazheve mediatike për të reduktuar ndikimin 

negativ tek qytetarët.

2.3. MONITORIMI DHE MODERIMI I MEsAZHEvE MEDIATIKE PËR 
TË UlUR NDIKIMIN NEGATIv TE QYTETARËT

Argumentet qendrore me anë të cilave justifikohet censura, janë  rastet e 
gazetarisë së dobët dhe përmbajtja e paargumentuar online, të cilat çojnë në 
manipulimin e mesazheve mediatike dhe audiencave. UNEsCO mbron idenë 
se promovimi i gazetarisë profesionale dhe etike është më efektive dhe më e 
qëndrueshme se censura,13 sepse mënyra më efektive dhe e qëndrueshme për 
të mbrojtur qytetarët nga mesazhet e dëmshme mediatike është që të gjithë 
aktorët, median përfshirë, të fuqizojnë audiencat me anë të edukimit për median 
dhe informacionin.

13 Professional journalism and self-regulation: new media, old dilemmas in South East Europe 
and Turkey. UNESCO (2011), Paris.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190810. 
Accessed on 23 November 201. See also White, A. (2008). To Tell You The Truth. The Ethical 
Journalism Initiative. Brussels, Belgium: International Federation of Journalists.
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Programet e përgatitjes së gazetareve duhet të rrisin kapacitetet njerëzore dhe të 
ndikojnë në një ndërgjegjësim më i madh qytetar14, dhe një nga mënyrat për të 
bërë këtë është trajnimi  gazetarëve dhe vetëdijesimi se çfarë mund të shkaktojnë 
mesazhe të caktuara te njerëzit. 

Krijimi i politikave editoriale brenda organizatave mediatike është një mekanizëm 
që kontrollon atë që transmetohet ose publikohet. çështja është se shpejtësia 
me të cilën gazetarët dhe mediat duhet të mbledhin, modifikojnë dhe publikojnë 
lajmet ndonjëherë rezulton në kufizime serioze në kontrollin e cilësisë. Nëse 
gazetarët janë të trajnuar për të monitoruar dhe moderuar ndikimin e mundshëm 
negativ të mesazheve të medias te njerëzit, mund të garantohet një mbrojtje 
e trefishtë, e cila balancon parimin e publikimit të parë me mbrojtjen etike dhe 
komunikimin e së vërtetës tek qytetarët.

Thënë kjo, përveç parimeve standarde të gazetarisë si e vërteta, saktësia, rëndësia, 
afati kohor, ekuilibri, drejtësia dhe paanshmëria, pavarësia, etj., programet e 
përgatitjes së gazetarëve duhet të përfshijnë disa nga kompetencat dhe çështjet e 
sugjeruara më poshtë për të ndihmuar gazetarin në moderimin dhe monitorimin 
e mesazheve mediatike në interes të qytetarëve:
• Njohuri bazë në fushën e psikologjisë konjitive, për të kuptuar se si njerëzit 

mendojnë dhe reagojnë ndaj informacionit të ri; si e njohin, mësojnë dhe 
kuptojnë informacionin 

• Empati  për të kuptuar këndvështrimin e qytetarëve dhe audiences
• Promovimi i EMI-t si një mënyrë për të nxitur të menduarin kritik tek audienca
• Zhvillimi i platformave dhe përdorimi i mjeteve për t’u lidhur me audiencën 

për të vlerësuar përgjigjen e tyre ndaj mesazheve të caktuara mediatike; 
publikimi i gjetjeve dhe zbatimi etik i tyre në të ardhmen.

2.4  bAsHKËPUNIMI I PROFEsIONIsTËvE TË MEDIAs DHE 
INFORMACIONIT ME sPECIAlIsTËT E bIblIOTEKAvE 
PËR TË PROMOvUAR EMI-N

shoqëria e sotme është shoqëria e informacionin dhe falë ndikimit të teknologjive 
të reja, fluksi i informacionit dhe ndikimi i mediave po rritet me shpejtësi, në 
mënyrë eksponenciale. Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit 
po bëhet dinamik në të gjitha fushat e jetës dhe veçanërisht brezi i ri sot është 
nën ndikimin e mediave të reja, edhe pse jo pasivisht, sepse ata sot janë krijues 
përmbajtjeje dhe mund të ndikojnë në rrjedhën dhe shpërhapjen e informacionit. 

Historikisht bibliotekat kanë qenë djepi i informacionit, ndërsa sot ato janë shumë 
më shumë se sa thjesht rafte librash. Ato kanë burime të mëdha informacioni 

14 Banda, F. (2009. Civic Education for Media Professionals: A Training Manual. UNESCO Series 
on Jornalism Education. UNESCO, Paris.
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dhe njohurish që mund të përmirësohen përmes integrimit të aftësive mediatike 
në menaxhimin e tyre. Stafi i bibliotekës punon si udhërrëfyes në labirintet e 
informacionit, dhe sot ata kanë për detyrë të organizojnë informacionin si në 
formatin digjital, ashtu edhe të orientojnë lexuesit për të gjetur informacionet e 
nevojshme në burimet dhe vëllimet që zotërojnë. 

Bibliotekat nxisin 
edukimin mediatik 
të popullatës, pasi 

shërbejnë si një urë 
lidhëse midis

DHëNëSIT DHE 
PëRDORUESIT 

Media

Library 

Mass media

Akses Konsultim Përdorues
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Kultura e informacionit formohet nga aksesi  në informacion. Ndaj, bibliotekat 
janë nyje të rëndësishme të formimit të personalitetit dhe pikërisht këtu është 
e nevojshme përfshirja e aktiviteteve për formimin e shprehive të edukimit për 
median, informacionin dhe aftësimin digjital. 

Avantazhi kryesor i bibliotekave në fushën e edukimit për median dhe 
informacionin lidhet me faktin se ato kanë të dhëna të sakta mbi rrjedhën e 
informacionit dhe janë të trajnuar të punojnë me të. specialistët e sotëm të 
bibliotekave, jo vetëm orientojnë kërkimin në katalogët e informacionit por 
edhe këshillojnë edhe udhëzojnë mbi karakterin, shtrirjen, dhe veçoritë e 
informacionit që po kërkohet. Kjo do të thotë se përvoja e informacionit të 
punonjësve të bibliotekës dhe specialistëve të informacionit po bëhet një mjet 
thelbësor marketingu në sigurimin e aksesit në informacion.

PSE ËSHTË E RËNDËSISHME?

Pikat e aksesit në informacion siç janë biblioteka, mund të jenë  platforma ku mund 
të bazohet edukimi për median dhe informacionin dhe njohuritë mbi ekologjinë 
sistemike të medias. Në kohën kur bibliotekat u ofrojnë adoleshentëve dhe të 
rinjve akses të gjerë në internet dhe teknologji, është thelbësore që edhe ata të 
përfshihen më shumë në edukimin për median dhe informacionin. 

Pa një  sistem vlerësimi, çinformimi dhe dezinformimi do të përhapen më lehtë 
dhe më shpejt. sipas një studimi “gënjeshtrës i duhen rreth 10 orë për të arritur 
1500 përdorues të Twitter, kundrejt 60 orëve që i duhet të vërtetës”. bibliotekarët 
mund t’i mësojnë të rinjtë të vlerësojnë dhe verifikojnë informacionin me të 
cilin përballen, duke i lejuar ata të luajnë rolin e verifikuesit që kanë luajtur dikur 
botuesit, redaktorët dhe ekspertët. Organizatat mediatike dhe institucionet e tjera 
të informacionit si bibliotekat, pavarësisht dinamikave të ndryshme kohore,  duhet 
të kenë një objektiv të përbashkët, atë të mbledhjes, kurimit dhe shpërndarjes së 
informacionit. 15

Programet e përgatitjes së gazetarëve duhet t’i nxisin ata të gjejnë mënyra të reja 
bashkëpunimi dhe partneriteti me bibliotekat si p.sh:
• Të ndihmojnë të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e konsumimit “të shëndetshëm” të 

lajmeve dhe informacioneve të tjera në internet.
• Pajisja me manual për të identifikuar lajmet e rreme dhe vlerësimi i 

besueshmërisë së burimeve të lajmeve në internet (për shembull, mosbesimi 
i titujve, kontrollimi i burimeve, mosbesimi i fotove, komentimi dhe specifikimi 
nëse ka dyshime për atë që është shkruar) - kjo formë e edukimit për median 

15 Altschiller, D. (2002). A librarian’s plea to journalists: Give us a clue! Columbia Journalism 
Review, 40(6), 70.
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dhe informacionit është e aksesueshme si në bibliotekat publike ashtu edhe 
ato brenda shkollës.

• Të mësojnë se si konsumohet siç duhet informacioni, duke e marrë atë nga 
disa burime mediatike.

• Gjetja e qasjeve për zhvillimin dhe monitorimin e partneriteteve me bibliotekat 
nga gazetarët.

Qëllimi final është edukimi i  një brezi konsumatorësh të informuar të lajmeve, 
të cilët mund të orientohen  në një shoqëri të post-të vërtetës, duke qenë të 
vetëdijshëm për atë që po ndodh në botë dhe në të njëjtën kohë të jenë përdorues 
efektivë dhe kërkues të burimeve të bibliotekës.

Në këtë kuadër, bibliotekat mund të organizojnë forma dhe metoda të ndryshme 
të trajnimit për edukimin për median dhe informacionin si p.sh:
• ligjërata të hapura;
• Trajnime për projekte; 
• Prezantimet; 
• broshura; 
• Postera; 
• Publikimet në një faqe interneti; 
• Publikimet në mediat sociale; 
• Fjalimet (me gojë dhe me shkrim) në media dhe shumë më tepër.

KUTIA 1
Si mund të krijojnë bibliotekat një kulturë të qëndrueshme të informacionit?

Për t’i orientuar lexuesit e vegjël në botën e gjerë të informacionit, Shoqata Amerikane e 
Bibliotekarëve krijoi “Uebsajtet e shkëlqyera për fëmijë” (http://gws.ala.org/) - një burim 
që	ofron	burime	të	kualifikuara	për	fëmijët.

Në qytetin italian Reggio Emilia, banorët i shihnin fëmijët si burime të ideve të reja. 
Fëmijët	shprehin	mendimet	e	tyre	me	fjalë,	si	dhe	me	imazhe,	tinguj	dhe	mjete	të	tjera,	
d.m.th. duke përdorur “njëqind gjuhë të fëmijëve.” Organizata Holandeze e Bibliotekave 
(NBLC) dëshironte të zhvillonte një koncept dizajni për një bibliotekë për fëmijë që 
përdor ide dhe mënyra për të komunikuar me fëmijët.

Në Danimarkë, një rëndësi e madhe i kushtohet projekteve si “Të luajmë në bibliotekë”, 
ku po synohet të kthehet kultura e lojërave në komponentin kryesor të përmbajtjes 
dhe ndërmjetësimit në shërbim të fëmijëve dhe prindërve të tyre. Biblioteka mund të 
mbështesë kulturën e lojërave të fëmijëve, duke marrë parasysh ndihmesën pozitive të 
mediave të ndryshme në krijimin e lojës.

Në korrik 2005, u miratua një “Ligji i ri për Promovimin e Kulturës së Leximit dhe Shkrimit”. 
Misioni i Shoqatës së Bibliotekave Japoneze ishte të zhvillonte tekstin e këtij ligji dhe të 
fokusohej në efektin praktik të zhvillimit të aftësisë së fëmijëve për të lexuar dhe shkruar. 
Në korrik 2005 ky ligj ka hyrë në fuqi. Ai përcaktoi konceptin bazë të mbështetjes së 
kulturës së të shkruarit dhe të leximit, në kuadër të zbatimit të tij, formuloi përgjegjësitë 
e autoriteteve kombëtare dhe vendore. Sipas këtij ligji, 27 tetori, dita e parë e javës së 
librit të leximit, u shpall Dita e Kulturës së Leximit dhe të Shkrimit.
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Biblioteka kombëtare e Uzbekistanit gjithashtu testoi projektin pilot, ku bibliotekarët 
morën nismën për të zhvilluar dy mësime në shkollë, duke analizuar tekste mediatike 
me	nxënësit	e	shkollave	fillore.

Shembull praktik: për të shpjeguar se çfarë është analiza dhe sinteza e teksteve mediatike, 
mund të përdorni lehtësisht gjëra të njohura për fëmijët, së pari të ndani pjesët, pastaj 
të	mblidhni	një	figurë	të	re.	Pra,	lajmi	përbëhet	nga	pjesë,	ai	mund	të	bashkohet	dhe	të	
marrë një interpretim tjetër.

Ndahuni në grupe Bashkohuni për të formuar një 
figurë

sipas udhëzuesit të botuar në 2016 nga shoqata Amerikane e bibliotekave, fokusi 
i bibliotekarëve dhe profesionistëve të tjerë të informacionit po zhvendoset nga 
aksesi në burime, drejt ofrimit të shërbimeve më ndërvepruese të informacionit 
dhe edukimit. sot, bibliotekarët mund të luajnë rolin e një mentori informacioni, 
duke ofruar jo vetëm akses në informacion, por edhe duke i mësuar përdoruesit të 
njohin se cilit informacion duhet t›i besojnë.

2.5. PUNA ME bURIMET jOKONvENCIAlE TË INFORMACIONIT

Gazetaria identifikon rrjedhën e ngjarjeve të përditshme, të gjërave që janë vërtet 
të rëndësishme dhe me interes për njerëzit, ndaj detyra  kryesore e gazetarit është  
të mbledhë informacionin, ta përpunojë dhe shpërndajë atë në mënyrën më 
profesionale të mundshme. 

Gazetaria duhet të bazohet gjithmonë në fakte të dokumentuara dhe procesi 
i punës së gazetarëve fillon me analizimin e fakteve dhe burimeve të tyre, 
moment ku ndeshen me konceptin e edukimit për median dhe informacionin 
dhe aftësitë që zotërojnë për ta përfunduar punën e tyre siç duhet. Gazetarët 
janë të vetëdijshëm se produkti përfundimtar është rezultat i aftësive të tyre për 
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të punuar me burimet, për të përpunuar faktet, për të analizuar dhe interpretuar 
në mënyrë kritike materialin.16 

Prioriteti kryesor i gazetarit gjatë mbledhjes së informacionit, është verifikimi 
mbi saktësinë dhe vërtetësinë e tij, duke mos harruar se “besueshmëria e 
fakteve vërtetohet nga argumentet kompetente të ekspertëve, të mbështetur 
në prova dhe fakte”, atribute këto të cilat e dallojnë informacionin gazetaresk 
nga të gjithë të tjerët.

Vlen të theksohet se reflektimi për zgjedhjen e temës është më i rëndësishmi, 
sepse tema është aspekti kryesor i materialit gazetaresk. Zakonisht ato formohen 
në bazë të botimit për të cilin shkruani, për shembull temat e lidershipit rinor, 
politik, arsimor dhe të tjera do të zgjidhen për një botim ligjor. Publikimi nënkupton 
edhe gjetjen e temave të përshtatshme për formatin mediatik.

Nëse tema e zgjedhur mund të shqyrtohet nga aspekte të ndryshme, duhet të 
mendoni për idenë e materialit, e cila “është një shprehje e pozicionit të autorit, se 
pse po e shkruani këtë material?”. Është e rëndësishme të kuptohet se për kë dhe 
për çfarë po shkruhet/përgatitet materiali dhe pasi t’i përgjigjeni kësaj pyetjeje, 
mund të vazhdoni, të filloni të grumbulloni materiale, fakte, komente, sqarime, 
argumente etj.

Faktet mblidhen shumë kohë përpara se gazetari të ulet për të shkruar dhe 
rishikimi i një numri të madh burimesh, materialesh mediatike, botimesh mbi 
temën etj,. formon në mendjen e tij pamjen e ngjarjeve, dukurive dhe temave që 
duhen trajtuar. Puna me materialin aktual për botim, ndahet në dy faza: mbledhja 
e informacionit dhe rishikimi. 

Për mbledhjen e informacionit përdoren metoda të ndryshme: një bisedë ose një 
intervistë me një person, vëzhgim personal, punë me dokumente në arkiva, analiza 
e një sondazhi sociologjik, rishikim i përmbajtjes së mediave të tjera, përfshirë 
burimet e internetit etj. 

Rishikimi i informacionit përfshin dokumentet, fotot, regjistrimet zanore - çdo gjë 
është e përdorur! E gjithë kjo duhet të kuptohet dhe të analizohet. Në informacionin 
fillestar është e nevojshme të rikontrollohen të dhënat, faktet, citatet, etj.

Në këtë kontekst, rishikimi i informacionit ka të bëjë me shqyrtimin e mënyrave 
se si  mund të trajtohet tema dhe fokusimi tek ato burime informacioni që do 

16 Henderson, H. (2004). Library in a book: power of the news media. New York: Facts On File. 
Bibliography	w/	bio	&	historical	info	on	media	research.	

 Singh, A. B. (2005, July). A report on faculty perceptions of students’ information literacy 
competencies in journalism and mass communications programs: The ACEJMC survey. 
College	&	Research	libraries,	66(4),	294-311.
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të përdoren, sepse nuk duhet të kufizohemi vetëm tek intervistat e palëve të 
interesuara.

Pasi kemi mbledhur materialin e nevojshëm faktik, ai duhet grupuar në bazë të 
rëndësisë së tij. Kjo ndarje na lejon që të ndërtojmë saktë konceptin dhe fokusin 
kryesor në materialin që po shkruajmë.  

Si fakt kryesor, duhet zgjedhur gjithmonë një element i fortë, i verifikuar nga 
mendimet e ekspertëve dhe i provuar shkencërisht dhe më pas gjithë informacioni 
tjetër renditet sipas rendit të përparësisë. Mbledhja e informacionit dhe përgatitja 
për shkrimin është faza më e rëndësishme e punës. Prandaj, informacioni i marrë 
duhet të paraqitet si duhet, me fakte të përzgjedhura dhe i sistemuar. 

Të fillosh nga e para është gjithmonë e vështirë por megjithatë filloni!  Së pari 
ju duhet të mendoni për strukturën e materialit të ardhshëm, të vendosni për 
zhanrin dhe formën e prezantimit. Autorët e librave sot këshillojnë “... të mendoni 
për infografikë ose kolazh - elementë që do të plotësojnë tekstin në mënyrë më 
informative”.17 Format e ndryshme të vizualizimit janë paraqitur më hollësisht në 
paragrafin “Vizualizimi i informacionit: Mundësi të reja” të këtij manuali. 

Ushtrimi 2 
Çështje për analizë

1. Përqendrimi në rrjetet sociale dhe analiza mediatike: është e nevojshme të 
identifikohen fushat tematike më të diskutuara. 

2. Më pas duhet të ngushtoni objektin në një temë. 

3. Për të përcaktuar fokusin, duhet ta kufizoni temën në disa aspekte. 

4. Të identifikohet problemi.

5. Të identifikohen individët, që iu preket interesi nga problemi dhe të 
përcaktohen marrëdhëniet.

 

17 Bakanov R.P., Simkacheva M.V., Tumanov D.V., Journalism for beginners: A textbook for 
university	students.	 —	 M	 .:	 «Aspect-Press”,	2018.	P.	66.	
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Drejtimi tematik

Tema

Aspektet e temës

Problemi

Audienca dhe problemet e saj

Për çfarë po shkruaj unë

Ushtrimi 3 
Puna me një dokumentar si burim informacioni

Përcaktoni një listë të burimeve të informacionit për materialin mbi një temë të 
caktuar. Ndani këtë informacion në kategoritë “Unë besoj”/”Unë nuk besoj”. Fakti 
duhet të verifikohet nga të paktën tre burime të pavarura.

Figura 7 Probleme

Subjekti Burim i besueshëm Burim i pabesueshëm

Ju mund të aplikoni në internet 
për leje për të tregtuar alkool.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Hetimi mund të “ngrijë” të gjitha 
llogaritë bankare të individëve.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Lista e drogave dhe substancave 
narkotike  është zgjeruar.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ATM-të që konvertonin valutën e 
huaj në sam pa tarifuar komision 
filluan	të	funksionojnë	në	Shqipëri.

1.
2.
3.

1.
2.
3. 

“Malibu” i ri me një motor turbo 
2.5l u prezantua në Shqipëri.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Silvester Stalone vdiq nga kanceri.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
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Interneti si burim informacioni. 

Kapaciteti i World Wide Web ofron mjaft lehtësi për gazetarët në gjetjen, kontrollin 
dhe publikimin e fakteve. Më parë, mjaftonte që informacioni të shfaqej në media 
ose të publikohej në shtyp dhe të ngjallte besim, ndërsa sot interneti e ka thyer 
këtë bindje sepse janë shtuar shumë lajmet e rreme ose informacionet e pasakta,  
të cilat ndonjëherë mashtrojnë edhe vetë gazetarët.

Kërkimi i gjatë në arkiva dhe biblioteka, i ka lënë vendin kërkimit në kohë reale në 
domenin virtual përmes një morie të dhënash të dixhitalizuara dhe ndonjëherë 
përballë kësaj “depoje” të madhe” gazetarët bëjnë gabime pa qëllim. 

Gazetarët, dhe njerëzit në përgjithësi, varen nga mediat sociale si një burim i 
rëndësishëm lajmesh. Në këtë mjedis mediatik, blogjet dhe llogaritë e rreme në 
mediat sociale, të drejtuara nga robotët, po përdoren qëllimisht për çinformim 
dhe dezinformim. Në këtë kontekst, rritja e algoritmit dhe evolucioni i inteligjencës 
artificiale (AI) janë dukuri me rëndësi në edukimin për median dhe informacionin 
dhe përfshirjen e saj në praktikat e punës së gazetarëve, sepse ato po përdoren 
gjithnjë e më shumë në gjetjet dhe verifikimin e lajmeve dhe informacionit.

studiuesit kanë evidentuar shumë aplikime të algoritmeve për të dalluar raportimin 
e vërtetë nga ai i rremë. Megjithatë, shumë ekspertë kanë vërejtur se “vetëm 
algoritmet kompjuterike nuk mund të japin një garanci 100%  për saktësi”.18 vetëm 
njohuritë, aftësitë dhe kompetenca e fituar me anë të EMI-t, mund t’i ndihmojë 
njerëzit të përparojnë drejt mekanizmave më të pagabueshëm të burimit dhe 
verifikimit të informacionit dhe lajmeve.

Ndërveprimi me internetin kërkon kompetenca dhe përvojë të veçantë. Gama 
e informacionit të disponueshëm sot në ueb ka krijuar nevojën për punonjës 
shtesë -  si specialistë sistemesh,, kontrollues të fakteve, specialistë të kërkimit 
dhe gjithashtu gazetarë, puna e të cilëve është e kufizuar vetëm në monitorimin 
e komuniteteve të internetit. Ndaj është me rëndësi të shohim disa burime ku 
gazetarët marrin informacion dhe kanë mundësinë për ta verifikuar atë.

Kërkimi për një temë/dukuri të rëndësishme dhe të diskutuar mund të fillojë nga 
monitorimi i blogjeve. sot, shumë ekspertë të njohur në një fushë të caktuar të 
industrive të ndryshme, udhëheqës të opinionit publik, drejtojnë faqet dhe blogjet 
e tyre. Megjithatë, është e nevojshme që këto burime të përdoren me kujdes, sepse 
vetëm fakti i botimit të tekstit nuk jep një garanci të plotë për autenticitetin dhe 
saktësinë e informacionit. Ndodh që, vetëm për të rritur vlerësimin dhe indeksin e 

18	 Schifferes,	S.,	newman,	n.,	Thurman,	n.,	Corney,	D.,	Goker,	A.	S.	and	Martin,	C.	(2014).	Identifying	
and verifying news through social media: Developing a user-centred tool for professional 
journalists. Digital Journalism, 2(3), pp. 406-418. doi: 10.1080/21670811.2014.892747
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citimeve të blogjeve të tyre, autorët të shpërndajnë informacion jo të besueshëm. 
Ndaj, mos besoni menjëherë, por kontrolloni dhe rishikoni informacionin për të 
cilin jeni të interesuar. 

Autoritetet e fushës, rrallëherë kanë nevojë për sensacion; ata shkruajnë për tema 
të rëndësishme, mbajnë shënime dhe nuk kërkojnë të rrisin numrin e ndjekësve. 
Këta janë autorët që gazetarët duhet t’i kërkojnë, t’i lexojnë dhe t’i përdorin 
sepse aty mund të gjejnë gjithashtu ndjekësit dhe komentuesit e autorit, për të 
konfirmuar apo hedhur poshtë disa informacione.

Është gjithashtu e rëndësishme të shikoni dhjetë temat më të diskutuara të 
blogosferës. sot, mediat e internetit kanë edhe tituj të veçantë si «sot në blog», ku 
postohen tema të njohura të ditarëve të internetit. blogjet janë të mira sepse aty 
shpesh mund të lexosh një opinion që është i ndryshëm nga këndvështrimi zyrtar 
për ngjarjet.

Monitorimi i rrjeteve sociale është një mënyrë për të punuar me burimet. Kjo është 
një mundësi për të qenë i përditësuar me lajmet e fundit. Në vKontakte, Twitter 
dhe Facebook mund të gjeni thuajse gjithmonë një “lexim interesant” në bazë të 
të cilit mund të zgjidhni një temë, të gjeni një personazh, një ekspert apo edhe të 
kuptoni përmasat e asaj që po ndodh. Përveç profileve të individëve, komunitetet 
e ndryshme të rrjetit janë shumë të dobishëm për gazetarin. Me ndihmën e 
rrjeteve sociale, jo vetëm që mund të gjeni bashkëbisedues, por edhe të zbuloni 
detajet e emergjencave, ngjarjeve të tjera, të gjeni dhe pyesni dëshmitarët e tyre 
okularë, të eksploroni biografitë e njerëzve, të gjeni foto dhe video për botime, 
madje t’i drejtoni pyetje edhe anëtarëve të Qeverisë.

Komunitet virtuale janë burime të dobishme për të eksploruar opinionin publik 
dhe kryerjen e sondazheve. Ato janë gjithashtu efektive në gjetjen e ekspertëve 
të ardhshëm, me të cilët mund të bashkëpunoni, duke ju sugjeruar herë pas here 
të komentojnë për një problem. Një tjetër burim i rëndësishëm në internet janë 
bazat e të dhënave. Informacioni i postuar këtu nuk është një lajm në vetvete, por 
mund të jetë shumë i dobishëm për të mbështetur apo kundërshtuar faktet, duke 
përdorur shifra dhe statistika. Aftësia për të punuar me bazat e të dhënave është 
një aftësi e rëndësishme në gazetarinë analitike dhe investigative. Interneti ju lejon 
të mos humbni kohë duke kërkuar informacion në një varg të gjerë kopjesh të 
shtypura dhe të kryeni shpejt krahasime, të identifikoni dinamikën dhe tendencat, 
të evindentoni momentin kyç të ngjarjes, etj.
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2.6. PERsPEKTIvA GjINORE: EMI sI MjET PËR TË PROMOvUAR 
bARAZINË GjINORE

Ndjeshmëria gjinore është shumë e rëndësishme në trajnimin dhe rritjen së 
aftësive të gazetarëve në kuadër të EMI-t. Përmbajtja mediatike shpesh pasqyron 
pabarazinë gjinore, stereotipat dhe diskriminimin dhe shpesh mënyra si trajtohen 
këto dukuri tregon mungesën e përgatitjes së gazetarëve për t’u marrë me to. 

sipas Raportit të UNEsCO-s për Trendet botërore në lirinë e shprehjes dhe 
Zhvillimin e Medias, gratë vijojnë të jenë pak të përfaqësuara në media.19

Hendeku gjinor i aftësive dixhitale, i cili duhet të merret në kontekstin më të gjerë 
të  EMI-t është i thellë, i vazhdueshëm dhe në rritje. sipas një botimi të fundit nga 
UNEsCO “Mbyllja e ndarjeve gjinore në aftësitë dixhitale përmes arsimit”: “Gratë 
dine më pak të përdorin një smartphone, të lundrojnë në internet, të përdorin 
mediat sociale dhe të mbrojnë informacionin në mediat dixhitale.20

Ka shumë arsye mbi aksesin dhe përfshirjen e pabalancuar të grave në media dhe 
teknologji, por dy nga çështjet më shqetësuese janë mizogjinia në internet dhe 
mungesa e raportimit të përgjegjshëm dhe të balancuar për dhunën ndaj grave 
dhe vajzave. 

UNEsCO botoi një manual për gazetarët me titull “Raportimi mbi dhunën kundër 
grave dhe vajzave” i cili sintetizon këto nevoja urgjente.21 Ata propozojnë se 
përfshirja e edukimit për median dhe informacionin në praktikat e gazetarisë dhe 
programet akademike të gazetarisë mund të ndihmojë në forcimin e dialogut 
dhe partneritetit midis medias dhe qytetarëve, rreth këtyre temave. Publikimi i 
UNEsCO-s mbulon temat e mëposhtme:
• Ngacmimi kibernetik dhe ngacmimi në internet i grave gazetare 
• Martesat e hershme ose martesat e fëmijëve 
• Gjymtimi/prerja e organeve gjenitale të femrave 
• Martesat e detyruara
• Feticidet sipas gjinisë 
• Ngacmimet seksuale, sulmet seksuale dhe përdhunimet 
• Të ashtuquajturat krime të ‘nderit’ 
• Trafikimi i njerëzve dhe kontrabandimi i emigrantëve 
• Dhuna ndaj grave në  vendet në konflikt
• Dhuna nga partneri ose ish-partneri dhe vrasje në familje

2.1  FORMËsIMI I KO

19 UNESCO (2018) World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Global 
Report 2017/2018. UNESCO (Paris). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261065. 
Accessed on 23 November 2019.

20 West, M., Kraut, R., and Ei Chew. H. I’d blush if I could: Closing Gender Divides in Digital Skills 
through Education. UNESCO (2019), Paris

21 Impe, A-M. (2019). UNESCO (2019). Reporting on Violence against Women and Girls: A 
Handbook for Journalists. (Ed. Lourenco, M.) UNESCO, Paris



55

UNEsCO, në bashkëpunim me ekspertë dhe profesionistë të medias, kanë zhvilluar 
tashmë tregues të ndjeshmërisë ndaj mediave “për të promovuar barazinë gjinore 
dhe fuqizimin e grave përmes mediumeve të të gjitha formave, pavarësisht nga 
teknologjia e përdorur. Fokusi i botimit në fjalë është tek barazia dhe aspektet 
gjinore të diversitetit social në media.”22

Mohimi i këtyre mjeteve të fuqishme rrit shpeshtësinë e shfaqjeve të mbushura 
me stereotipa gjinore në mediat e shkruara, në Tv, radio, media online si dhe në 
reklama. Edukimi i gazetarëve  mund të ndikojë në zbehjen e kësaj dukurie në 
media, që vazhdon edhe pas “Deklaratës së Pekinit të vitit 1995 dhe Platformës 
për veprim në Konferencën e Katërt botërore për Gratë.

Figura 8 Bashkimi i oqeaneve
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22 Grizzle, A (2012, Ed.). Gender-Sensitive Indicators for Media. Framework of indicators  to gauge 
gender sensitivity in media operations and content. UNESCO (2012).  https://ru.unesco.org/ 
events/kazahstan-usilenie-uchebnoy-programmy-po-gendernoy-zhurnalistike See also, 
Gallagher, M. (2014) Feminist scholarship and the debates on gender and communication. 
In Montiel, V. A. (2014): Media and Gender: A Scholarly Agenda for the Global Alliance on 
Media and Gender. UNESCO, Paris

Burimi: Grizzle, A. (2012).  Indikatorët e ndjeshmërisë gjinore në media UNESCO

Kjo foto e titulluar “shkrirja e oqeaneve” mishëron më së miri vizionin e autorit të 
saj për çështjet gjinore. Media, e treguar si një vijë e bardhë, mund t’i ndajë dhe 
bashkojë këto “dy pole”. Treguesit e ndjeshmërisë gjinore për median janë testi i 
duhur  për unifikimin e procesit, sepse ata lehtësojnë njohjen e portretizimit të 
drejtë të grave dhe burrave në media duke eliminuar stereotipat, duke theksuar 
çështjet e barazisë gjinore dhe drejtësisë, si dhe portretizimin e paanshëm të 
grave dhe burrave në mesazhet komerciale.
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Nga perspektiva  e EMI-t,  ndjeshmëria gjinore në media duhet të luajë  një rol 
edukativ, që do të thotë se ajo mund të përdoret si mjet për barazinë gjinore 
dhe fuqizimin e grave.23 Për shembull, duke theksuar temën e barazisë gjinore, 
gazetarët mund të inkurajojnë audiencën të kultivojë një qëndrim tolerant ndaj 
kësaj çështjeje.

Treguesit gjinorë janë tregues cilësorë dhe sasiorë, të cilët pasqyrojnë 
ndryshimet me rëndësi gjinore që ndodhin në një shoqëri gjatë një periudhe 
të caktuar kohore. Treguesit gjinorë përmbajnë tregues të drejtpërdrejtë të 
statusit të gruas në lidhje me një standard specifik rregullator. Këtu në manual 
jepet  shembulli i analizës së shkallës së diversitetit gjinor në mediat amerikane, 
studim i cili tregon diversitetin gjinor dhe mat përqindjen e grave dhe pakicave 
që punojnë në departamentet amerikane të lajmeve (grafiku i mëposhtëm 
tregon rezultatet e sondazhit të vitit 2018).24

Grafiku 1

23 Grizzle, A. (2014). Enlisting media and informational literacy for gender equality and women’s 
empowerment. In Vega Montiel, A. (2014). Media and Gender: A Scholarly Agenda for the 
Global	Alliance	on	Media	and	Gender.	United	nations	Educational,	Scientific,	and	Cultural	
Organization.	Paris,	France.	lapayese,	Y.	V.	(2013)	Going	Against	the	Grain:	Gender-specific	
Media Education in Catholic High Schools. Catholic Education: A Journal of Enquiry and 
Practice. Volume 15, Issue 2. Melki, J. and Farah, M. (2014). Educating media professionals 
with a gender and critical media literacy perspective: How to battle gender discrimination 
and gender harassment in the media workplace. In Vega Montiel, A. (2014). Media and 
Gender: A Scholarly Agenda for the Global Alliance on Media and Gender. United Nations 
Educational,	Scientific,	and	Cultural	Organization.	Paris,	France,

24 How Diverse Are US Newsrooms? https://googletrends.github.io/asne/?fbclid= 
IwAR3qyKcDsJRd6MMry6tu	KgUGPgHswn2Jos1X8luwt6_Cyfbdgv3Ci4nwySo&view=0

Grafiku më poshtë tregon si ka ndryshuar situata përgjatë viteve. Pse kryhen këto 
studime?
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Grafiku 2

Kjo pyetje mund të jetë me interes për lexuesin tonë. Rritja e diversitetit gjinor në 
agjencitë e lajmeve sjell edhe një rritje të numrit të publikimeve për këtë temë.

Figura 9 Çështje të barazisë gjinorë, të cilat duhet t’i njohë një gazetar i ardhshëm 

KUTIA 2

Në vitin 2010, bloomberg News nisi një projekt për të shtuar numrin e grave 
në gazetari – prodhuese lajmesh në biznes, në tregje, në politikë dhe qeveri. 
“Gratë”, thotë autori i projektit, “janë gjysma e popullsisë, ndikimi i të cilëve 
në zhvillimin e historisë ekonomike globale është nënvlerësuar”.25

25 https://www.bloomberg.com/distribution/blog/2014-03-07/qa-with-lisa-
kassenaar-of-thebloomberg-news-womens-project/?fbclid=IwAR04_tzjkH07xjwA-
28DnkjkwElAOK6LDAOG_ l8JdI3xrQ25SWVjnNNELc
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samiti i dytë vjetor i grave në lajme, organizuar nga WAN-IFRA në Portugali, 
theksoi statistikat dëshpëruese (por motivuese?) mbi praninë e grave në 
botën e medias dhe hapat që organizatat e lajmeve si Gizmodo dhe bbC po 
ndërmarrin për të përmirësuar pozicionin e tyre. (WAN-IFRA Women in the 
News Initiative përpiloi një udhëzues mbi diversitetin gjinor në media me 
10 raste-studime nga botsvana).

Një autor tjetër nga Pointer që hulumtoi  mbi këtë temë thotë: “çdo vit, më 
shumë se dy të tretat e të diplomuarve në gazetari ose komunikim masiv 
janë gra, dhe megjithatë vetëm një e treta e industrisë së medias përbëhet 
nga gra, dhe ky numër është në rënie.26

statistikat gjinore nuk janë një fushë abstrakte apo e izoluar, por, përkundrazi, 
është një tendencë e lidhur me të gjitha fushat e tjera të statistikave, si 
statistikat ekonomike, bujqësore, shëndetësore dhe të punësimit. statistikat 
gjinore mundësojnë studimin e dallimeve në statusin e burrave dhe grave 
në shoqëri. Kjo statistikë është e nevojshme për zhvillimin e politikave që 
trajtojnë çështjet gjinore dhe mundësojnë barazinë gjinore. sa treguam 
më sipër tregon se çështja e ndjeshmërisë gjinore është e rëndësishme 
për të pasqyruar drejt realitetin dhe për të formuar kompetencat e EMI-t. 
Gazetarët që mbulojnë një temë të caktuar duhet të jenë në gjendje të 
analizojnë situatën përmes prizmit të treguesve të caktuar gjinor.

Figura 10 Indikatorët makro të ndjeshmërisë gjinore

26	 York,	K.	Women	dominate	at	journalism	schools	but	it	 is	a	different	sotry	at	the	editorials.	
https:// www.poynter.org/business-work/2017/women-dominate-journalism-schools-but-
newsroomsare-still-a-different-story/?fbclid=IwAR33hBugKDXTOhT1Ekz3mPPabBe1nePO
pnhHbufmcguso63 2muJxlTQQMrc
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2.7.  MblEDHjA E INFORMACIONIT NË EPOKËN E TË DHËNAvE 
TË HAPURA

Të dhënat e hapura janë informacione mbi aktivitetet e organeve qeveritare, 
subjekteve ekonomike dhe autoriteteve vendore të vendosura në internet me 
qëllim përdorimin e përsëritur të tyre. Kështu, të dhënat e hapura janë informacion 
që çdokush mund ta gjejë, përdorë dhe shpërndajë lirisht.

Të dhënat e hapura duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme:

KUTIA 3

Figura 11 Një lojë se si mund të përdoret EMI për të promovuar barazinë 
gjinore

A I PËRDOR AFTËSITË MbI MEDIAN DHE INFORMACIONIN 

PËR DIALOG RRETH bARAZISË GjINORE? 

LUAj LOjËN DHE KONTROLLO REZULTATIN 

Kompetencat
emI

Ja çfarë bëJ unë për 
barazInë gJInore:

Njoh dhe artikuloj 
një nevojë që lidhet 
me median dhe 
informacionin 

Nxirr dhe organizo 
informacionin dhe 
përmbajtjet mediatike

a

Kuptoj rolin dhe 
funksionin  e medias 
dhe të siguruesve të 
tjerë të informacionit 
në shoqëritë 
demokratike 

Kuptoj kushtet në të 
cilët këto funksione 
mund të kryhen 

Lokalizoj dhe vlerësoj 
informacionet 
relevante

Përdor informacion në 
mënyrë etike bazuar 
në të drejta dhe 
përgjegjësi

Vlerësoj në mënyrë kritike 
informacionet, përmbajtjet 
mediatike dhe përmbajtjet 
e siguruesve të tjerë të 
informacionit, në terma të  
autoritetit besueshmërisë, qëllimit 
dhe rreziqeve të mundshme. 

unë e njoh rëndësinë e të pasurit informacion për 
gratë/ vajzat dhe burrat/djemtë në media, libra 
dhe në histori.

unë bëj thirrje që në raporte të ndryshme të 
paraqiten të dhëna për burrat dhe gratë për çështje si 
punësimi, aksesi në informacion,etj

mbështetur në përvojat e mia, unë 
mbledh informacion rreth faktorëve që 
pengojnë fuqizimin e grave dhe vajzave 
dhe barazinë gjinore dhe e përdor atë për 
dialog të hapur.

e mbroj të drejtën time për t’u shprehur lirshëm. 

e pranoj që me të drejtat vijnë edhe përgjegjësitë, 
si për shembull përgjegjësia për të mos shpërndarë 
informacione të pavërteta ose gjuhë urrejtjeje në 
sajë të gjinisë. 

unë aksesoj dhe marr pjesë në median tradicionale, 
komunitetin mediatik dhe në internet për të 
advokuar për barazinë gjinore në dhe përmes 
medias lidhur me pjesëmarrjen e grave në 
demokraci dhe kulturë. 

po zhvilloj aftësitë dhe pavarësinë time për të 
krtijuar përmbajtje mediatike dhe informacione – 
unë përfshij përmbajtje rreth vajzave dhe grave, të 
cilat janë të relevante për to. 

unë  krijoj dhe shpërndaj përmbajtje advokacie që 
lidhet me barazinë gjinore.

unë e kuptoj dhe e njoh pushtetin e medias dhe të 
siguruesve të tjerë të informacionit për të balancuar 
apo për të theksuar pabarazitë gjinore.

unë i bëj thirrje medias dhe siguruesve të tjerë 
të informacionit të bëjnë pabarazitë gjinore të 
kuptueshme për publikun e gjerë. 

unë advokoj për lirinë e medias; të drejtat e grave 
dhe burrave për t’u shprehur lirshëm. 

unë kërkoj dhe marr informacion me konsiderata 
gjinore 

unë përdor ligjet për aksesin në informacion për 
të marrë informacion qeveritar për trajtimin e 
barabartë të grave

unë analizoj mesazhet mediatike dhe informacionet 
për të zbuluar lidhjet mes seksizmit dhe stereotipeve 
gjinore. 

unë ndjek një qasje kritike ndaj informacioneve 
online dhe monitoroj sjelljen time për të shmangur 
rreziqe të mundshme.

6
pikë

6
pikë

9
pikë 9

pikë

12
pikë

12
pikë

15
pikë

16
pikë

9
pikë

Vë në zbatim aftësitë 
e mia për TIK për të 
procesuar informacion 
dhe për të prodhuar 
përmbajtje të orientuara 
nga përdoruesit.

Angazhohu me median 
dhe siguruesit e tjerë 
të informacionit për 
vetë-shprehje, angazhim 
qyetar, barazi gjinore 
dhe për të gjitha format e 
pabarazive, etj. 

Pikët në total: 100 pikë
Vlerësimi juaj bazuar në pikët që keni mbledhur: 

përshtatur nga “përfshirja e edukimit për median dhe informacionin për fuqizimin e grave dhe barazinë gjinore”- alton grizzle. 
media dhe barazia gjinore: një axhendë akademike për aleancën globale për median dhe barazinë gjinore – uneSco” 

Deri në 30 pikë
31 – 50 pikë
51 – 70 pikë

Mbi 71 pikë

Sapo ke filluar! Vazhdo me këto ritme dhe luaje lojën sërish pas tre muajsh! 

po ecën mjaft mirë! mund të arrish pikë edhe më të larta, luaje lojën sërish pas tre muajsh. 
performancë e lartë! Je i/e angazhuar në dialogun për barazinë gjinore përmes emI-t. 
por, përse nuk bëhesh një ekspert ose praktikues i mirëfilltë? Luaj sërish! 

performancë e shkëlqer. ti je një ekspert/e ose praktikues i mirëfilltë. 
tani bëhu një edukues dhe ndihmo të tjerët, përfshirë bashkëmoshatarët. 
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Aksesi dhe lexueshmëria: i gjithë informacioni duhet të gjendet lehtësisht me 
një kërkim, të jetë i aksesueshëm dhe përdoruesi duhet të jetë në gjendje ta 
përpunojë atë në kompjuterin e tij.

Ripërdorimi dhe shpërndarja: informacioni shpërndahet sipas kushteve të lira 
për t’u përdorur dhe shpërndarë. Kushti i vetëm është lidhja me burimin dhe mos 
të shtrembërohen të dhënat kur përdoren.

Pjesëmarrja universale: çdo diskriminim në aksesin ose përdorimin e të dhënave 
është i papranueshëm.

Plotësia dhe rëndësia: baza e të dhënave duhet të ofrojë një informacion të 
plotë (d.m.th., duke dhënë një pamje objektive) dhe të përditësuar.

Aftësitë e kërkuara për të punuar me të dhënat: 

• Njohuri të gjuhës angleze 
• Kuptimi i mënyrës se si funksionojnë motorët e kërkimit në internet 
• Aftësi për të punuar me tabela. Aftësi për të përpunuar grupe të dhënash 

dixhitale dhe tekstuale në programet e tipit Ms Excel 
• Njohuri matematikore dhe statistikore 
• Njohuri ligjore.

Aftësitë teknologjisë moderne ofrojnë avantazhe të rëndësishme për gazetarët, 
aktivistët dhe punonjësit e OjQ-ve. sot nuk është më një opsion, por një 
domosdoshmëri, sepse krijimi i materialeve gazetareske/publikuese/informative 
interesante dhe moderne, kryerja e investigimeve gazetareske dhe madje edhe e 
fushatave promovuese kërkojnë qasje dhe njohuri të reja.

Gazetarët  e sotëm duhet ta njohin mirë teknologjinë, jo vetëm për ta përdorur 
atë në një mënyrë më të lirë dhe më të pavarur, por edhe për të komunikuar me 
specialistët teknikë në gjuhën “e tyre”. Njohuritë bazë të gjuhëve të programimit 
po bëhen standard për gazetarët në mbarë botën. Njohja e HTMl dhe aftësia për 
të programuar duke përdorur “R”, gjuhën më të thjeshtë të programimit, është një 
nivel i ri lirie dhe pavarësie për një gazetar. 



61

Ushtrimi 4

1. Hidheni tabelën e mëposhtme në Exel

2.  Gjeni tre rajonet më të begata dhe tre rajonet më të pazhvilluara për sa i përket 
Pbb-së.

3.  Analizoni se cilat të dhëna janë të krahasueshme dhe me cilat kritere.

Prodhimi i GDP-së nga aktivitetet ekonomike

Billion

Janar - 
qershor 2018

Janar - 
qershor 2019

Indeksi 
i vëllimit 
fizik, %

Ndikimi i 
rritjes së 
GDP, %

GDP - total

Vlera e Shtuar Bruto

Taksat neto mbi produktet

Duke perfshire:

Bujqësia, pylltaria dhe 
peshkimi

Industria

Ndërtimi

Shërbimet e tregtisë, 
akomodimit dhe ushqimit

Informacionin
dhe komunikimin

Industri të tjera shërbimesh
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2.8.  vIZUAlIZIMI I INFORMACIONIT: vEçORITË E REjA TË 
GAZETARIsË

Rëndësia dhe efektiviteti i përdorimit të përmbajtjes vizuale në punën e një gazetari 
ka të bëjë me faktin se ky lloj transferimi informacioni perceptohet më mirë dhe 
ju mundëson të përcillni shpejt një mesazh tek audienca e synuar. Hulumtimet 
e shumta shkencore në fushën e psikologjisë sugjerojnë se, fiziologjikisht, 
informacioni vizual është parësor për një person dhe përpunohet më shpejt se 
ai tekstual.

shumica e lexuesve modernë, duke qenë “vizualë”, asimilojnë më mirë 
informacionin e  krijuar në imazhe, ndërsa në lidhje me zhvillimin e teknologjive të 
informacionit, veçanërisht të kompjuterëve dhe telefonave smart, sasia e madhe e 
informacionit që merr një përdorues, ndikon në aftësinë  perceptuese të tij. 

A e keni vënë re se nga e marrim shumicën e informacionit sot? Nga një ekran 
ose një monitor: një ekran Tv, një monitor kompjuteri, një ekran telefoni, etj. Edhe 
gazetat tani i lexojmë nga ekrani. Dhe ky trend do të vazhdojë gjatë. Ajo që vlen të 
theksohet  është se me ndryshimin e kanaleve të komunikimit, ndryshojnë edhe 
veçoritë e perceptimit të informacionit.

Thënë kjo, karakteristikat e perceptimit të ekranit bazohen më shumë në skanimin 
dhe shikimin e tekstit, sesa në leximin e tij.  Për më tepër, zgjedhja e materialit 
për lexim të mëtejshëm të detajuar bazohet gjithashtu në një vështrim të 
shpejtë paraprak ku vetëm shoqërimi vizual mund të tërheqë vëmendjen ndaj 
informacionit. Kjo është arsyeja pse vizualizimi i të dhënave sot ka marrë një 
rëndësi të madhe.

Po çfarë është vizualizimi? Ekspertët e përkufizojnë komunikimin vizual si proces 
“komunikimi përmes gjuhës vizuale (imazhe, shenja, tipografi, infografikë), nga 
njëra anë, dhe perceptim vizual (organet e shikimit, psikologjia e perceptimit) nga 
ana tjetër.”27

Konsumatori modern i informacionit është i fokusuar në një numër të dukshëm 
objektesh, e cila sot shihet si një nga mënyrat më efektive për paraqitjen e të 
dhënave. çfarë është karakteristikë e informacionit vizual? vizualizimi thellon 
procesin e zotërimit të përmbajtjes duke shpjeguar qartë dhe shpejt të dhënat 
komplekse. I krijuar me kujdes, vizualizimi mund të përçojë një informacion, të 
cilin vështirë se mund ta kthesh në tekst. 

27 Rodkin, P. Visual communications // http://www.prdesign.ru/text/2010/visual 
communications. html
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Këtu janë llojet më tradicionale të përmbajtjes vizuale të përdorura në aktivitetet 
e gazetarëve, specialistëve të PR dhe të gjithë përdoruesve aktivë të informacionit 
të rrjetit: 
• Ilustrime; 
• Fotografi; 
• Infografikë (grafikë, diagrame, diagrame, etj.);
• Përmbajtje multimediale (video, klipe, instalime, animacione flash, shfaqje 

rrëshqitëse, prezantime flash, etj.); 
• Përmbajtje moderne vizuale (meme, selfie).

Një nga mënyrat më të njohura dhe efektive të prezantimit të materialit është 
infografika. Një infografik është një mesazh që përfshin, së pari, elemente vizuale 
dhe së dyti, tekste që shpjegojnë këto elemente vizuale. Një format i tillë jep një 
konceptim të temës pasi zgjedhja e një imazhi  kundrejt një tjetri është mesazh 
në vetvete.28

 Infografiku që të jetë relevant, interesant dhe kuptimplotë, duhet të përfaqësojë 
një sasi të madhe informacioni, i cili lexohet dhe kuptohet lehtësisht.29

Përmbajtja infografike mund të jetë:
• diagrame; 
• grafika; 
• tabela; 
• karta; 
• infografikë alternative - ilustrime30

Një fakt tjetër që ka kontribuar në popullarizimin e përmbajtjes vizuale 
është edhe zhvillimi i shpejtë i rrjeteve sociale, ku sasia e madhe dhe fluksi i 
informacionit nga burime të shumta krijon kushte të reja, me të cilat gazetarët 
dhe lexuesit, abonentët dhe ndjekësit duhet të përshtaten. Një shembull i kësaj 
është popullariteti i Twitter dhe rrjeteve të tjera sociale. Ato janë kthyer në 
burime të reja lajmesh për lexuesit dhe po konkurrojnë me mediat tradicionale. 
Formati “mesazh 140 karakteresh” krijon një realitet të ri ku titulli dhe përmbajtja 
ndërvepruese (“e klikuar”) luajnë një rol vendimtar.

lexuesit po shpenzojnë përherë e më pak kohë për t’u njohur me materialin 
tekstual, gjë që krijon një mjedis shumë konkurrues ku lexuesit përshtaten shumë 
më mirë se mediat tradicionale dhe gazetarët.

28 Muratova, N. Characteristics of Visual Information and Its Impact on the Audience.  Materials 
of	the	 workshop	 on	 Internet	 journalism.	Т.:	 2016.

29	 Buzinova	 A.A.	 Visual	 content	 of	 modern	 PR	 text.	 //	 Mediascope,	 an	 electronic	 scientific	
journal.	Issue	№4.	 2013	http://www.mediascope.ru/issues/477

30	 The	 course	 on	 visual	 journalism	 at	 Stanford	 University	 «Journalism	 in	 the	 Era	 of	 Data	 //	
http:// datajournalism.stanford.edu/
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le të kthehemi në detyrën e mëparshme. Pasi të keni analizuar statistikat e të 
dhënave, përpiquni të gjeni një zgjidhje grafike që mund të vizualizojë numrat 
tuaj. Këto mund të jenë diagrame, diagramat e venit, piramida, etj

Kur përgatisni  një material statistikor për vizualizim, mbani mend se qëllimi kryesor 
i vizualizimit është thjeshtimi dhe përshpejtimi i perceptimit të informacionit, ndaj 
formati i zgjedhur dhe lloji i grafikës duhet të kontribuojë në këtë aspekt dhe jo ta 
cenojë atë. 

Prodhimi i GDP-së nga aktivitetet ekonomike

Billion

Janar - 
qershor 2018

Janar - 
qershor 2019

Indeksi 
i vëllimit 
fizik, %

Ndikimi i 
rritjes së 
GDP, %

GDP - total

Vlera e Shtuar Bruto

Taksat neto mbi produktet

Duke perfshire:

Bujqësia, pylltaria dhe 
peshkimi

Industria

Ndërtimi

Shërbimet e tregtisë, 
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dhe komunikimin

Industri të tjera shërbimesh
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31 Bazaleva, O. 11 rules of data visualization. ttps://habrahabr.ru/company/netologyru/ 
blog/341364/

Për shembull, nëse një grafik ka më shumë se 3 ose 5 figura bëhet i palexueshëm. 
Në këtë rast, është më mirë të zgjidhni një tabelë të rregullt. Një shembull tjetër i 
përdorimit të pasuksesshëm të një grafiku është kur shuma e kategorive nuk është 
100%. Ky është një gabim i madh, pasi të dhënat thjesht janë shtrembëruar.31

Grafiku 3 Është e rëndësishme të zgjidhni tipin dhe formatin e duhur të mjeteve 
audiovizuale

Formatet e gatshme ju lejojnë të krijoni produkte të reja informacioni në pak kohë 
dhe me më pak shpenzime. sot, s’është nevoja të keni një server të veçantë dhe/
ose një infrastrukturë komplekse IT për publikimin e materialeve; nuk nevojitet një 
staf i madh programuesish dhe dizajnerësh profesionistë. Në të vërtetë, projektet 
e mëdha (për shembull Panama Papers ose Dollars for Doctors) ende kërkojnë 
ekipe specialistësh të IT-së. Gjithsesi, përparësia mbetet e njëjtë me ata gazetarë 
që dinë dhe janë në gjendje të përdorin formatet e gatshme.

Detyrë: rishikoni shërbimet e mëposhtme për përgatitjen e materialit vizual, 
analizoni secilën prej tyre. 
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Statik

Shkallë

Klikim

I përforcuar

Video

Ndërvepruese

Infogram Pictochart.com Timeline

Timeline JS Fakte dhe shifra, Vizualizimi i 
Infografikës,	Tabela	e	thjeshtë

Jpen Street Map Google Maps 
Animaps.com Storymap JS  

Reja	e	fjalëve	Pyetje-përgjigje	lista	
kontrolluese	e	fjalorit	Përzgjedhja	
e lidhjeve Një përzgjedhje kuotash 
Vlerësimi

Tagul.com Harta statike

Tagxedo.com Hartë ndërvepruese me 
animacione

Figura 12  Nivelet e kompleksitetit të Infografikëve

Bazuar në kompleksitetin, infografika mund të zhvillohet duke përdorur 
programim. Pra, nëse infografika e zakonshme statike mund të jetë shumë e 
thjeshtë, ajo mund të kthehet në tredimensionale me ndihmën e softuerëve të 
ndryshëm.
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PjEsA III.  EDUKIM PER MEDIAN DHE INFORMACIONIN NE PRAKTIKAT E GAZETARIsE

Mediat dhe ofruesit e tjerë të informacionit, duke përfshirë ata në internet, si dhe 
pronarët e mediave private, kanë rol kyç në promovimin e edukimit për median 
dhe informacionin, si një lëvizje masive për edukimin qytetar. Pa cenuar lirinë, 
pavarësinë dhe pluralitetin e mediave dhe ofruesve të tjerë të informacionit, 
mund të krijohen mundësi për partneritete të frytshme ndërmjet tyre dhe palëve 
të tjera të interesuara. Massmediat (radio, Tv dhe gazetat) dhe ofruesit e tjerë të 
informacionit mund të ndihmojnë në qëndrueshmërinë e çështjeve të EMI-t në 
publik dhe zhvillimin e të gjitha kompetencave të informimit dhe mediave te 
qytetarët. Duke promovuar EMI-m, mediat mund të ndërtojnë një marrëdhënie 
me audiencën e tyre duke përmirësuar cilësinë e tyre dhe rritur besim në media 
në përgjithësi.

llojet e aktiviteteve që mund të zhvillohen për të arritur jo vetëm qytetet, por 
edhe grupet e largëta, rurale dhe të margjinalizuara, janë të pafundme.

3.1. PËRsE EMI NË GAZETARI? TË NDËRTOsH bEsIMIN NË MEDIA 
 NËPËRMjET EMI-T 

Kutia 4. Pse EMI në gazetari?

burimi: Përshtatur nga Udhëzimet e UNEsCO-s për transmetuesit për 
inkurajimin e edukimit të medias dhe informacionit dhe përmbajtjes së 
krijuar nga përdoruesit/  Martin scott (2019)

1.  Të aftësojmë konsumatorët/ përdoruesit të dallojnë informacionin, 
mediat, teknologjinë 

o shembujt janë përshkruar më poshtë dhe përgjatë këtij publikimi.

2. Ndërtoni besimin në media 
o Ndërtoni dhe forconi një marrëdhënie me audiencën dhe zhvilloni 

besimin dhe besnikërinë 
o Rritja e reagimit ndaj interesave të njerëzve 
o Audienca mund të ndihmojë në forcimin e bizneseve të medias, pasi 

audienca është e arsimuar në media dhe informacion dhe ka kërkesa për 
media cilësore, duke e bërë gazetarinë më cilësore

3. Vlerësimi i zërit të njerëzve 
o Njihni dhe promovoni diversitetin e audiencës 
o Zvogëloni hendekun e përfshirjes midis komuniteteve të përfaqësuara 

dhe të papërfaqësuara 
o Njihni më mirë audiencën tuaj
o Ndërveproni me audiencën dhe vlerësoni zërin e tyre
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o Duke ofruar mjete për audiencën për të krijuar përmbajtje, përfitimet 
vlejnë si për organizatat mediatike ashtu edhe për vetë audiencën. 

o Organizatave mediatike u mundësohet të ofrojnë vlera të veçanta në 
tregun mediatik nëse duan të kenë akses në materiale të cilat gazetarët 
s’mund t’i merrnin dot ndryshe; p.sh. pamjet e lajmeve të fundit nga 
audienca ose tregime të ndryshme.

4. Aftësoni qytetarët që të jenë pjesëmarrës aktivë të demokracisë
o Promovimi i MIl është një element jetik i detyrës demokratike të medias. 
o Mediat janë një nga institucionet e pakta me kapacitet për të promovuar 

EMI-n dhe luajnë një rol jetik në aftësimin e qytetarëve për të marrë pjesë 
në debate publike.

5. Rrisni dhe zhvilloni brezat e së ardhmes
o Nëse sektori i medias do të rritet, promovimi i EMI-t është një mënyrë e 

rëndësishme për të zhvilluar talentin krijues në një vend. Mësimi i aftësive 
të prodhimit të medias është një mënyrë e rëndësishme për të edukuar 
brezat e së ardhmes 

o Promovimi i EMI-t është një mënyrë e rëndësishme për të ndihmuar 
audiencën të vlerësojë lloje të ndryshme të përmbajtjes mediatike.

6. Bëjeni markën e organizatës suaj mediatike të besueshme
o Organizatën tuaj mediatike të jetë një  markë e gazetarisë së mirë 
o Integroni dhe promovoni EMI-n, si një mundësi për të kontribuar në 

mirëqenien e shoqërisë, duke rritur kështu numrin e shikuesve dhe 
lexuesve.

Kutia 5. Si mund ta integrojnë EMI-n gazetarët dhe organizatat mediatike 
në praktikë?

burimi: Përshtatur nga Udhëzimet e UNEsCO-s për transmetuesit për 
inkurajimin e edukimit të medias dhe informacionit dhe përmbajtjes së 
krijuar nga përdoruesit/  Martin scott (2019)

1. Zbatimi i strategjisë së brendshme të MIL
o Përshtatni dhe pilotoni udhëzimet për mediat transmetuese dhe të 

shkruara për të promovuar EMI-n.
o bëni përpjekje për të shpjeguar punën tuaj publikut dhe për të rritur 

transparencën e operacioneve tuaja - duke përfshirë edhe shkollat.
o lehtësoni mbulimin e saktë të çështjeve duke zhvilluar politika mediatike 

që u presin udhë keqinterpretimeve në interes të publikut.
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o Rishikoni politikat dhe strategjitë ekzistuese të medias kombëtare për të 
parë deri në çfarë mase këto politika përfshijnë edhe EMI-n

2. Pajisja e audiencës me MIL

o Pajisja e audiencës me edukim është një proces i vazhdueshëm që mund 
të zbatohet në nivele të ndryshme.

o Aftësoni qytetarët që të kuptojnë rëndësinë e medias. Në këtë mënyrë, 
përveç lehtësimit të të kuptuarit të tyre, ju fitoni një aleancë besimi dhe 
besnikërie që ju ndihmon të luftoni censurën dhe ndikimet e jashtme.

3. Mësojuni qytetarëve të tregojnë historinë e tyre
o Mësoni qytetarët të tregojnë historinë e tyre duke krijuar një seksion 

për lexuesit ose duke paraqitur historinë e tyre përmes programeve 
multimediale.

o Pajisni qytetarët me teknikat e aftësive prodhuese me video të shkurtra se 
si të shkruajnë një lajm-artikull, të krijojnë video etj.

o Ndërmerrni nisma për t›u mësuar të rinjve se si të raportojnë lajme, të 
përdorin kamera dhe të modifikojnë etj.

o Pajisini qytetarët me teknika verifikimi duke krijuar një video ose duke 
shkruar një artikull ku tregoni se cilat teknika duhet të përdoren për të 
verifikuar lajmet.

o Angazhohuni në aktivitete informuese. 

4. Përmirësimi i marrëdhënieve të medias dhe audiencës
o Punoni për të përmirësuar marrëdhëniet midis audiencës dhe medias për 

të kuptuar më mirë potencialin pozitiv dhe negativ të marrëdhënies.
o Krijimi i një mekanizmi dhe kuadri rregullator për aksesin në informacion 

dhe një sistem efikas të reagimit ndaj informacionit; duke rritur përfshirjen 
e qytetarëve në proces përmes aktiviteteve të EMI-t.

o Rritja e ndërgjegjësimit të profesionistëve të medias për përfitimet e EMI-t 
dhe inkurajimi i tyre për ta promovuar atë. Gazetarët dhe organizatat 
mediatike mund të angazhohen në një lloj të pafund aktivitetesh që 
mund të zhvillohen, forcohen, përsëriten për të arritur qytete, grupe të 
largëta, rurale dhe të margjinalizuara për të promovuar MIl si:

o Partneritete me mediat e komunitetit dhe organizata të tjera lokale. 
o Gazetari ndërvepruese.
o Punëtoritë e komunitetit.
o Projekti i shpërndarjes së kamerave.
o Angazhimi në iniciativa të shtrira për të promovuar MIl.
o Krijimi i një rrjeti gazetarësh dhe të rinjsh.
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Kutia 6. Si po bëhen aktorë të EMI- t mediat në mbarë botën?

burimi: Marrë nga  faqe të ndryshme

o Tregojuni njerëzve se çfarë po bëni dhe pse - buzz Feed News përditësoi 
së fundmi kodin e tij të etikës dhe u tha njerëzve përse veproi kështu. 
Ata shfrytëzuan rastin për të shpjeguar se çfarë kishin ndryshuar, duke i 
thënë në mënyrë implicite dhe eksplicite audiencës se sa seriozisht i merr 
redaksia e tyre etikën dhe standardet.

o bashkë me shkollat për të mësuar EMI-n - Në Republikën çeke, edukimi 
për median është tashmë pjesë e kurrikulës shkollore të vendit dhe shumë 
gazetarë që përfaqësojnë redaksitë punojnë me shkollat për të zhvilluar të 
kuptuarit e studentëve për procesin e lajmeve: duke përfshirë demonstrimin 
se si krijohet përmbajtja dhe si ajo mund të preket  nga manipulimi.

o Teknikat e tregimit dhe verifikimit - New York Times ka zhvilluar një 
seksion të veçantë për verifikimin e fakteve. NYT jo vetëm që kontrollon 
faktet, deklaratat e aktorëve publikë, por gjithashtu inkurajon lexuesit që 
të mos konsumojë asgjë pa vlerë që dëgjojnë, lexojnë ose shikojnë.

o Përfshirja në diskutimet mbi EMI-n - Në Europën juglindore dhe Turqi, një 
sërë organizatash mediatike dhe gazetarësh morën pjesë në Konsultimet 
Kombëtare mbi politikën dhe strategjinë e EMI-t.

o Transmetimi i programeve mbi EMI-n - Transmetuesit publikë dhe 
organizatat private të medias në Europën juglindore transmetojnë 
programe të specializuara për në këtë fushë.

o Mësimi i aftësive të prodhimit të mediave për të rinjtë - Global Girl Media 
- iniciativa është përhapur në vende të ndryshme duke përfshirë shtetet 
e bashkuara, Afrikën e jugut, Mb dhe Marok. Ky projekt zbatohet nga 
një organizatë mediatike lokale e cila mbledh vajza të reja nga 16 deri 
në 25 vjeç dhe u mundëson atyre të mësojnë aftësitë e prodhimit të 
videove, montazhit, shkrimit dhe gazetarisë për të prodhuar përmbajtje 
fantastike.

o Al jazeera - Një ekip reporterësh mundën të kalonin dhjetë ditë me 
adoleshentët në kampin e refugjatëve Za’atari të jordanisë, duke mbajtur 
seminare praktike për t’i mësuar ata  si të prodhonin video 360 gradë, falë 
të cilave do të prodhoheshin filma, ku ata treguan historinë e tyre.

o EbU - Unioni Europian i Transmetuesve - mbështet anëtarët në ofrimin e 
trajnimeve të gazetarisë për të rinjtë.

o Krijimi i hapësirës për ombudsmanin e audiencës.
o Përdorimi i platformave të reja sociale si snapchat dhe Instagram për 

të mbledhur historitë e njerëzve - The Economist dhe The Telegraph 
përdorin Instagramin dhe snapchatin, përkatësisht, për të ndarë historitë 
e tyre dhe për të angazhuar të rinjtë të ndajnë historitë e tyre dhe të 
komentojnë për çështje të ndryshme.
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o Mësimi i të rinjve për të kuptuar dezinformimin me anë të lojërave 
- BBC iReporter - Është krijuar për të ndihmuar studentët të filtrojnë 
informacionin, të marrin vendime të informuara, të kuptojnë rëndësinë e 
kontrollit të burimeve dhe të vendosin se cilave burime mund t’u besojnë.

o Hashtag Historitë tona - Hos - botuesi i lajmeve e bazon punën e tij në 
një bashkëpunim midis gazetarëve profesionistë dhe komuniteteve - 
audienca xhiron dhe dërgon pamjet përmes platformave të mediave 
sociale, dhe Hashtag Historitë tona verifikon, modifikon dhe publikon 
përmbajtjen në snapchat Discover dhe platforma të tjera sociale. synimi i 
tyre është të fuqizojnë individët që të bëhen gazetarë qytetarë, të aftë të 
prodhojnë pamje të shkëlqyera, duke përdorur telefonat dhe të tregojnë 
histori që shpesh mbeten të patreguara në axhendën kryesore të lajmeve.

o Pbs - sHbA - përfshin seksionin e EMI-t në platformën e tij në internet. 
o 1 ditë, 1 pyetje - Televizioni Francez u përgjigjet çdo ditë pyetjeve të një 

fëmije në lidhje me lajmet, në një minutë e tridhjetë sekonda. Komenti 
shpjegues është gjithmonë qesharak, vizatimi është i lehtë dhe argëtues. 
synimi është që fëmija të ndërtojë arsyetimin e tij/saj dhe të marrë çelësat 
që do ta lejojnë atë të formojë mendimin e tij/saj.

o Gazetari? jo aq e lehtë! - Televizioni Francez. Kjo nismë prezanton dhe 
deshifron aspektet e ndryshme të gazetarisë, për t’i kuptuar më mirë ato, 
por edhe për të nxjerrë në pah prirjet e mundshme: ritmi i publikimit të 
informacionit, realiteti ekonomik i sektorit dhe pritshmëritë e publikut e 
kanë transformuar fjalë për fjalë profesionin.

o “la Collab de l’Info” është një bashkëpunim i paprecedent i ndërmarrë nga 
France Television. Pesëmbëdhjetë gazetarë ikonë nga France Television 
bashkojnë forcat me pesëmbëdhjetë YouTuberë të suksesshëm për të 
analizuar bazat e edukimit mediatik dhe informacionit.

sot më shumë se kurrë, besimi në media është më i brishtë dhe më i vështirë 
për t’u ruajtur. Një lexues, shikues apo dëgjues, duke u udhëhequr nga rrjedhat e 
informacionit, mund të ndryshojë lehtësisht besnikërinë në raport me mediat e 
ndryshme. Megjithatë, për redaktorët, kjo gjendje shpirtërore e ndryshueshme çon 
në humbjen e vëmendjes, dhe rrjedhimisht në humbjen e besimit. Dikush mund 
të thotë se kjo luhatje në besnikërinë dhe besimin e audiencës vjen ndoshta për 
shkak të një teprie informacioni. Megjithatë, arritja e një standardi të ri të konsumit  
dhe kulturës së informacionit te popullata, sot mund të ketë efektin e kundërt dhe 
t’u shërbejë gazetarëve në fitimin e besimit të lexuesve. Situata shpjegohet në 
mënyrë më të hollësishme më poshtë:

siç u përmend më herët, kultura e informacionit është një komponent i 
rëndësishëm i edukimit të medias dhe informacionit. Ai mund të përshkruhet 
si një nga komponentët e një kulture të përgjithshme njerëzore, ose “një grup 
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informacionesh dhe një sistem njohurish dhe aftësish që ofrojnë aktivitete 
të pavarura të synuara për kënaqësinë optimale të nevojave individuale të 
informacionit, duke përdorur teknologjinë konvencionale dhe të re”.1 Kultura 
mediatike është e lidhur ngushtë me këtë grup vlerash materiale dhe intelektuale 
në fushën e medias.

Figura 13  Elementët e EMI-t

“EDUKIMI MEDIATIK = MbROjTjE NGA MEDIA + PËRGATITjA PËR ANALIZËN E 
MEDIAS = KUPTIMI I RËNDËSISË SË FUNKSIONIT TË MEDIAS + PjESËMARRjA E 

VETËDIjSHME NË KULTURËN MEDIATIKE”2

Kur kërkon vëmendjen e lexuesit dhe shikuesit, media përdor  metoda të ndryshme 
joshjeje, qofshin këto legjitime apo jolegjitime, duke përfshirë falsifikimet, të cilat 
janë kthyer në mjete manipulimi. Një lexues i shkolluar në media dhe informacion 
ka aftësi analitike dhe kritike dhe i lejon mediat profesionale të fitojnë besimin 
e tyre. Zbatojeni këtë argument tek shembulli i aftësive të të menduarit kritik të 
qytetarëve dhe ndikimin e tyre në fitimin e besimit te media.

1	 n.I.	Gendinа.	Formation	 of	 information	 and	 media	 literacy	in	 the	conditions	of	
knowledge society: a new UNESCO initiative and the problems of the Russian information 
of	education.	//	Pedagogy.	Psychology.	 Issue	№	 1	/	 2012.	P.	140–161

2 Vartanova E.L., zasursky Ya.N. Russian module of media education: concepts, principles, 
models.	//	 Information	 society,	2003,	№	 3.	P.	5-10.
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Aftësitë e lexuesve/ shikuesve* Besimi tek media

Kuptimi i ndryshimit midis faktit dhe trillim-
it, reklamës dhe llojeve të tjera të përmbajt-
jes mediatike

Mediat profesionale avancojnë në nivelet 
e besimit. Në botimet profesionale trego-
hen gjithmonë informacione reklamuese 
dhe me pagesë, dhe pozicioni i redaktorit 
ose i autorit nuk është i pagueshëm.

Të njohur me zhanre dhe teknika të ndrys-
hme narrative dhe e dinë se përmbajtja e 
medias varet nga zgjedhja e autorëve dhe 
klientëve dhe mund të ketë interpretime të 
ndryshme.

Tashmë i njeh autorët e botimeve të 
ndryshme, dhe teksti i autorit tashmë sjell 
njëfarë besimi në median e tij të shtypit, 
autori është i respektuar dhe i besueshëm, 
dhe për këtë arsye audienca zhvillon më 
shumë besim në mediat e veçanta.

Mund të analizojnë, vlerësojnë dhe kon-
trollojnë informacionin, duke u njohur me 
mënyrën se si funksionon media.  Janë të 
njohur me strukturën e medias dhe janë 
në gjendje të dallojnë çfarë fshihet nën 
guaskën e përmbajtjes mediatike

Kjo mundëson që mediat të jenë të 
dukshme/të dallueshme në mesin e 
shumë mediave njëditore që mund të kri-
johen lehtësisht, të cilat përdorin teknika 
të lira për të tërhequr vëmendjen.

Vënë në pikëpyetje mesazhet e medias dhe 
kuptojnë se si funksionojnë stereotipat

është  shumë e rëndësishme kur lexuesi vë 
në dyshim pyetjet, dhe nëse botimi mund 
t’u përgjigjet pyetjeve profesionale në 
këtë	drejtim,	ai	do	të	mund	fitojë	besimin	
e lexuesit.

Të vetëdijshëm për qëllimet mediatike 
komerciale, politike dhe ideologjike

Kjo është e rëndësishme sepse qytetari 
kupton se si interpretohen informacionet 
e tjera bazuar në qëllimet e tij politike 
dhe ideologjike. Pra, për krahasim, ai do 
të kërkojë  një këndvështrim alternativ, 
që do të thotë se do të kërkojë një burim 
profesional informacioni.

Mund të përcaktojnë qëllimin dhe audi-
encën e synuar të burimeve, të vlerësojnë 
shkallën e besueshmërisë, saktësisë, vlerës, 
neutralitetit dhe hapjes së informacionit të 
dhënë

Secili medium mbështetet në burime të 
caktuara dhe nëse lexuesi ose shikue-
si është i njohur me konceptet “burim”, 
“burim anonim”, etj. ai mund të vlerësojë 
gjithashtu nivelin e publikimit dhe të dal-
lojë cilat nga botimet bazohen vetëm në 
thashetheme	dhe	falsifikime	të	rrufeshme.

Tabela 3

* EMI si një koncept holistik në një botë në  ndryshim.
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3.2. ORGANIZATAT PROFEsIONAlE TË MEDIAs, OjQ-TË DHE 
AGjENCITË RREGUllATORE TË ANGAZHUARA ME EMI-N 

shumë vende, organizata, shoqëri dhe media janë aktive në fushën e edukimit për 
median dhe informacionin. Megjithë dallimet, ata i bashkon qëllimi i promovimit 
të edukimit për median dhe informacionin si një kompetencë e rëndësishme për 
të gjithë në shekullin XXI. Aktivitetet e organizatave ndërkombëtare si UNEsCO, 
Këshilli i Europës dhe Komisioni Europian, janë vendimtare në zbatimin dhe 
promovimin e projekteve që synojnë zhvillimin e qëndrueshëm të EMI-t. Përpjekjet 
e tyre janë të vlefshme sepse e zhvillojnë konceptin në detaje, duke u çelur udhë 
diskutime të gjera dhe duke ndarë praktikat më të mira, me materiale konkrete 
dhe praktike për përfshirjen e EMI-t në sistemet arsimore kombëtare.

Tobias Flesenkemper, kreu i zyrës së Këshillit të Europës në beograd ka pohuar se: 
“Në veçanti, fëmijët meritojnë të kenë një mjedis mediatik të sigurt dhe stimulues” 
dhe kjo deklaratë vlen për të gjithë ne. Përpjekjet aktive të këtyre organizatave 
ndërkombëtare motivojnë dhe drejtojnë organet rregullatore drejt një sërë 
hapash efektivë, përgjegjësisë dhe shkëmbimit të përvojës ndërmjet vendeve për 
zhvillimin e një mjedisi mediatik të besueshëm.

Përvoja e vendeve europiane 

Qytetaria e mirinformuar është një parakusht për çdo proces demokratik.  Kjo 
deklaratë vërtetohet nga rezultatet e një studimi të fundit bazuar në një analizë 
krahasuese të përvojës së vendeve europiane në fushën e medias elektronike dhe 
EMI-t. studimi sjell disa shembuj të praktikave dhe mënyrave më të mira europiane 
për të tërhequr organet rregullatore dhe të gjithë aktorët e tjerë përkatës për të 
rritur edukimin mediatik, duke u ndalur veçanërisht në modelin finlandez.

Në Finlandë edukimi për median dhe informacionin ofrohet kudo ku ka fëmijë dhe 
të rinj, jo vetëm në kopshte dhe shkolla, por edhe në biblioteka, dhoma lojërash, 
qendra rinore, madje edhe në komunitete virtuale dhe lojëra dixhitale.

Një specifikë e zhvillimit të EMI-t  në Finlandë është përpjekja  për të kombinuar 
qasje të ndryshme, si çështje praktike dhe kërkimore të edukimit mediatik, i cili 
u zhvillua në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet agjencive qeveritare, shkollave, 
akademisë dhe  organizatave joqeveritare. shoqëria Finlandeze për Edukimin 
në Media mbështet kërkimin dhe praktikën në këtë fushë në shkallë kombëtare 
(www.mediaeducation.fi) dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e EMI-t në 
të gjithë vendin.3

3 Media education as a factor of optimization of the Russian media space: Collective 
monograph / Ed. ed. I.V. zhilavskaya and T.N. Vladimirova. — M.: RIC MGGU named 
after M.A. Sholokhov, 2014. — P. 420
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Koncepti i edukimit mediatik, i lindur në fillim të viteve ’90, u zhvillua më tej në 
katër fusha kryesore. Fusha teknologjike kishte për qëllim zgjidhjet teknologjike, 
përkatësisht përdorimin e teknologjive të informacionit dhe komunikimit dhe 
mediave në procesin mësimor. Fusha e mbrojtjes analizoi ndikimin që kanë mediat 
te një person, dhe veçanërisht te fëmijët, duke u fokusuar në çështjet e mbrojtjes 
nga negativiteti i medias. Fusha e kërkimit kulturor ra nën ndikimin e lëvizjes 
britanike të kërkimit kulturor ndërsa fusha kritike mori për bazë të veprimtarisë, 
pedagogjinë kritike dhe çështjet e strategjive të pjesëmarrjes dhe rezistencës në 
marrëdhëniet me median.

sot në Finlandë, një numër i madh organizatash, janë të angazhuara në edukimin 
e medias dhe informacionit, diçka mbresëlënëse për një vend kaq të vogël; janë 
pothuajse 100 organizata të ndryshme që punojnë në këtë fushë, përveç punës që 
bëhet në arsimin formal, bibliotekave dhe shërbimeve të tjera kulturore publike. 
shpesh mund të shihni se organizatat e promovojnë EMI-n si pjesë të punës së 
tyre dhe e integrojnë atë në fushat e tyre specifike të ekspertizës.

Instituti Kombëtar Audiovizual në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës është 
agjencia e edukimit për median dhe informacionin, detyra e së cilës është të 
promovojë edukimin mediatik në Finlandë

bordi Kombëtar i Arsimit është një lojtar kyç në zhvillimin e arsimit në Finlandë.

Ministria e Drejtësisë dhe Agjencia Finlandeze e Konkurrencës dhe Mbrojtjes 
së Konsumatorit po kontribuojnë tek EMI si pjesë e përgjegjësive të tyre.

Shoqëria Finlandeze e Edukimit të Medias është një organizatë kyçe krahasuar 
me OjQ-të për edukimin mediatik, veçanërisht në kapërcimin e hendekut midis 
kërkimit dhe praktikës.

Shoqata Finlandeze e bibliotekave është gjithashtu shumë aktive në fushën e 
edukimit mediatik. bibliotekat janë përgjithësisht aktorët kryesorë në fusha të tilla 
si edukimi i bazuar në lojë dhe mbështetja për të moshuarit.

Organizatat e fëmijëve dhe ato rinore, promovojnë EMI-n për të siguruar 
mirëqenien dhe pjesëmarrjen e fëmijëve dhe adoleshentëve. Nga këndvështrimi 
i EMI-t, shërbimet më aktive kombëtare të punës për të rinjtë janë Qendra për 
Zhvillimin e Informacionit dhe Këshillimit të Rinisë, Qendra Kombëtare për 
Zhvillimin e Punës Rinore Online dhe Rrjeti Finlandez i Kërkimit Rinor. OjQ-të 
aktive përfshijnë gjithashtu Lidhjen për Mbrojtjen e Fëmijëve në Mannerheim, 
Qendrën e Zhvillimit Opinkirjo, “Save the Children” Finlandë dhe Lidhjen 
Finlandeze të Prindërve.

OjQ-të  kanë rrjete të forta rajonale, gjë që është shumë e rëndësishme për 
Finlandën si një vend me popullsi të rrallë,  por të shpërndarë në distanca të 
mëdha, ndërmjet vendbanimeve të urbanizuara. Organizatat që promovojnë artin 
dhe kulturën kanë qenë operatorë shumë aktivë dhe të rëndësishëm në fushën e 
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edukimit mediatik prej dekadash. Rrjeti kombëtar i qendrave kulturore të fëmijëve 
bashkon një sërë organizatash që zhvillojnë edukimin mediatik në aktivitetet e 
tyre rajonale.

Veçanërisht edukimi kinematografik, ka një histori të gjatë dhe të vazhdueshme 
në Finlandë. Për shembull, Koulukino (shoqata e Filmit shkollor) dhe Qendra 
Metka për Edukimin Mediatik po promovojnë edukimin nëpërmjet filmit si pjesë 
e EMI-t. Instituti Kombëtar Audiovizual ka rritur cilësinë e arsimit në kinema si edhe 
statusin e kulturës audiovizive finlandeze, si pjesë e detyrave të tij ligjore.

Rritja e aftësimit mediatik po bëhet gjithashtu gjithnjë e më e zakonshme në 
kompanitë dhe shoqatat mediatike. Kompania Kombëtare e Televizionit dhe 
Radios Finlandeze (YlE) ka disa vite që ofron projekte edukative dhe materiale 
mediatike. Finnmedia, Federata Finlandeze e Industrisë Mediatike e Finlandës 
ka zgjedhur ta fokusojë strategjinë e saj të EMI-t te fëmijët dhe adoleshentët.

Puna në grup është pika e fortë e modelit finlandez të edukimit për median 
dhe informacionin dhe bashkëpunimi ndërmjet organizatave dhe aktorëve të 
ndryshëm është faktori kyç i suksesit. Më poshtë jepen disa shembuj të suksesshëm 
të edukimit mediatik në Finlandë, bazuar në përpjekjet e përbashkëta. Ekspertët 
finlandezë të EMI-t luajnë një rol aktiv si partnerë ndërkombëtarë në drejtim të 
kërkimit, praktikës dhe zhvillimit të politikave të EMI-t, duke i promovuar ato në 
vendet skandinave, bE, dhe në shkallë globale, falë projekteve të koordinuara 
me bashkimin Europian, Këshillin e Europës dhe UNEsCO-n. çdo organizatë e 
interesuar apo studiues mund të kontaktojë specialistët finlandezë  nëse kërkon 
një partneritet në fushën e EMI-t.

java e EMI-t festohet në shkurt dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të promovojë 
rëndësinë e edukimit për median dhe informacionin. Rreth 40 organizata (duke 
përfshirë ministritë, agjencitë qeveritare, operatorët e telekomit, kompanitë për 
mbrojtjen e të dhënave, kompanitë e mediave dhe organizatat joqeveritare) marrin 
pjesë në këtë event. Bashkëpunimi identifikon dhe zbaton tema, fushata, materiale 
informative dhe ngjarje të ndryshme dhe përgjegjës për organizimin e kësaj jave 
është Instituti Kombëtar Audiovizual, www. mediataitoviikko.fi.

Dita Kombëtare e Lojërave përfshin një sërë ngjarjesh që diskutojnë meritat, 
kuptimet e lojërave dhe ndikimin që ato mund të kenë te lojtarët. Kjo ditë 
promovon gjithashtu debatin publik rreth lojërave dixhitale, duke inkurajuar 
fëmijët dhe të rriturit të luajnë së bashku. www.pelipaiva.fi

Forumi i Edukimit Mediatik për Profesionistët është një vend takimi për 
studiues, vendimmarrës, zyrtarë qeveritarë dhe profesionistë që punojnë në fushën 
e EMI-t. synimi i këtij forumi, i organizuar nga Instituti Kombëtar Audiovizual, është 
të mbështesë partneritetet sektoriale dhe bashkëpunimin lokal.4

 
4	 Based	on	the	materials	of		www.kavi.fi:	Finnish	Media	Education.
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Mund të përmenden një numër i madh ngjarjesh dhe organizatash që promovojnë 
kompetencat e EMI-t në një vend të caktuar dhe përtej kufijve të tij, por përvoja 
finlandeze është një shembull i shkëlqyer për vendet në zhvillim se si mund të 
zbatohen strategjitë e  zhvillimit të EMI-t në shoqëritë e tyre.

Projektet ndërrajonale dhe lokale në bashkëpunim të ngushtë me median dhe 
institucionet publike kryejnë kërkime, zhvillojnë mjete dhe shkëmbejnë pikëpamje 
dhe praktika në fushën e EMI-t. Një nga këto masa gjithëpërfshirëse është Indeksi i 
EMI-t, i krijuar në vitin 2017, i cili është një masë rezistence dhe një mjet i dobishëm 

Grafiku 4

Burimi: Arsyeja përballë  ‘post-vërtetës’ dhe parashikuesve të saj në indeksin e ri të 
edukimit për median dhe informacionin 2018, Marin Lessenski
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reagimi ndaj «post të vërtetës», «çinformimit dhe dezinformimit” dhe pasojave  që 
ato kanë sjellë në disa vende europiane.5

Indeksi i EMI-t në vitin 2018 përfshiu 35 vende europiane, të cilat u vlerësuan 
në bazë të aftësive për të dalluar informacionin e shtrembëruar dhe pasojat 
e tij negative. supozimi kryesor është se treguesit e lirisë së medias, cilësia e 
arsimit, besimi ndërpersonal dhe pjesëmarrja elektronike mund të shërbejnë si 
parashikues të nivelit të rezistencës publike ndaj falsifikimit të lajmeve, post-të 
vërtetës dhe dukurive të ngjashme.6

Sipas rezultateve të vitit 2018 (grafiku 4), vendet më të përgatitura për t’iu 
kundërvënë çinformimit dhe dezinformimit dhe pasojave të tyre janë vendet e 
Europës veri-Perëndimore, pra vendet nordike, Holanda, si dhe Estonia e Irlanda. 
sipas këtij vlerësimi, niveli i arsimimit, gjendja e medias, besimi i publikut dhe 
përdorimi i mjeteve të reja të pjesëmarrjes janë tregues kryesorë në vlerësimin e 
EMI-t. Duke qenë se këta tregues kanë një nivel të ndryshëm rëndësie, atyre u jepet 
pesha e duhur.  Për shembull, treguesit e lirisë së medias dhe treguesi i arsimit 
janë të një rëndësie më të madhe, ndërsa treguesit e besimit dhe E-pjesëmarrjes 
së qytetarëve përbëjnë pjesën tjetër të vlerësimit të përgjithshëm.

Tabela  4 Indeksi metodologjik i EMI-t7 

5	 The	report	on	the	first	Media	literacy	Index	2017	entitled	“Can	this	be	true?	Predictors	of	
media literacy and resilience to the posttruth phenomenon in Europe”, October 2017

6			 Сommon	sense	wanted	 resilience	to	 ‘post-truth’	and	 its	 predictors	 	 in	 the	new	
media literacy index 2018, Marin Lessenski

7	 Сommon	sense	wanted	 resilience	to	 ‘post-truth’	and	 its	 predictors	 	 in	 the	new	
media literacy index 2018, Marin Lessenski

Indikatorët % 

Liria e medias

Liria e shtypit nga  Freedom House 20%

Indeksi	i	lirisë	së	shtypit	nga		Reporterëve	pa	Kufi 20%

Edukimi

 Indeksi PISA për analfabetizmin 30%

 Ideksi PISA për shkencat natyrore 5%

 Ideksi PISA për matematikën 5%

% e popullatës me arsim të lartë (Eurostat) 5%

Besimi 

Niveli i besimit tek tjetri (Eurostat) 10%

Format e reja të ndërveprimit

Indeksi i pjesëmarrjes online (UN) 5%
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vlerësimi zhvillohet midis 35 vendeve europiane dhe vlerësohet në një shkallë 
nga 100 në 0 pikë (nga rezultati më i lartë te më i ulëti). bazuar në informacionin 
që përditësohet rregullisht në faqen e internetit http://www.thecatchupindex.
eu, mund të shihet se vitet e fundit Finlanda (76), Danimarka (71), Holanda (70), 
suedia (69), Estonia (69), Irlanda (68) janë liderët në këtë fushë.

Organizatat që merren me çështjet e EMI-t, së bashku me faktorë të rëndësishëm 
për vlerësimin e zhvillimit në vende të ndryshme, theksojnë  rëndësinë e detyrave 
të mëposhtme si:

Niveli i arsimimit mediatik dhe informativ të profesionistëve - kurrikula/programe, 
trajnime për mediat dhe gazetarët, trajnimi i mësuesve, pedagogëve, aktivitete të 
tjera që lidhen me EMI-n dhe edukimin e gazetarëve në aspektin digjital.

Politika publike ose ekzistenca e organeve rregullatore, politikave dhe aktiviteteve 
të rregullatorëve të lidhur me EMI-n. Angazhimi i autoriteteve publike dhe 
rregullatorëve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të lirisë së shprehjes.

Industria mediatike ose roli i medias në aktivitetet dhe nismat që kanë të bëjnë me 
promovimin e EMI-t, edukimin dhe etikën gazetareske, duke përfshirë programet, 
projektet, financimin, zhvillimin e materialeve informative, edukative, promovuese 
etj.

sektori i OjQ-ve janë organizata të përfshira në arsimimin e mediave dhe edukimin 
e gazetarisë, koordinimin dhe bashkëpunimin sektorial, aktivitetet dhe projektet. 
Numri i organizatave aktive në fushën e arsimimit mediatik dhe edukimit të 
gazetarisë dhe prania e vetërregullatorëve, aktivitetet dhe ndikimi i tyre. 

• Aksesueshmëria e mjeteve mediatike që mund t’i përdorë publiku i gjerë 
për të aksesuar informacionin (telefonat celularë, interneti, Tv, radio, gazetat, 
informacioni online, rrjetet sociale).8

vlen të fokusohemi edhe te ligjet dhe rregulloret që përcaktojnë politikat e 
edukimit mediatik, cilat burime janë në dispozicion të edukimit mediatik, nëse 
ka programe apo projekte që lidhen me EMI-n, nëse ka ngjarje që lidhen me 
edukimin mediatik si javë mediatike, festivale, konkurse, lojëra, grupe në rrjetet 
sociale që promovojnë rëndësinë e EMI-t, nëse ekzistojnë të dhëna statistikore 
që tregojnë se një mangësi në këtë aspekt ka çuar në shkelje të ligjit. Ne jemi të 
mendimit se zgjidhja e këtyre problemeve do të ndihmonte shumë në zhvillimin 
e kompetencave të EMI-t dhe vendi të hyjë në listën e atyre shteteve ku edukimi 
mediatik ka përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve.

8 Media Literacy and Education Needs of Journalists and the Public in Albania, Bosnia 
Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia - Regional Report March 2017 Project 
“South-East European Partnership for Media Development”
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3.3. EMI DHE ETIKA PROFEsIONAlE E GAZETAREvE  

Parimet etike të gazetarisë profesionale ose “kodi i nderit” i gazetarëve modernë 
bazohen në dokumente të ndryshme. 

Organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, të cilat përfshijnë rreth 400.000 
gazetarë në vende të ndryshme të botës, u dakordësuan, më 1978, pas takimeve 
konsultative të mbajtura nën kujdesin e UNEsCO-s. Në takimin e katërt konsultativ 
në Paris dhe Pragë u saktësua roli që luan “informacioni dhe komunikimi në nivel  
kombëtar dhe ndërkombëtar, duke pasur parasysh rritjen e përgjegjësisë sociale 
të mediave dhe gazetarëve. Dokumenti përfundimtar përcakton parimet bazë 
të etikës profesionale të gazetarëve. Dy çështjet e para fokusohen tek “E drejta 
e qytetarëve për informim të besueshëm” dhe “Raportimi objektiv i ngjarjeve, 
ndërsa pjesa e fundit te detyrat e gazetarit dhe përgjegjësisë së tij sociale. 

Kjo është domethënëse sepse teknologjia e sotme e verifikimit të informacionit 
nënkupton përputhshmërinë e saj me disa standarde etike si pavarësia, 
objektiviteti, paanshmëria dhe saktësia. Respektimi i këtyre parimeve siguron 
reputacionin e botimit dhe besimin e publikut të gjerë. 

shtrembërimi i fakteve konsiderohet si krim kundër objektivitetit dhe nëse ky 
është një shtrembërim i qëllimshëm, atëherë bëhet fjalë për shkeljen e paanësisë 
dhe pavarësisë, si vlerat bazë të gazetarisë me përgjegjësi shoqërore. Manipulimi 
i ndërgjegjshëm e kthen gazetarin në një agresor informativ, pjesëmarrës në një 
luftë informative. 

shoqëria civile kërkon që baza e edukimit mediatik – mendimi kritik – të zbatohet 
edhe në rrjetet sociale. Ata kanë shmangur prej kohësh statusin e masmedias, e 
cila i ka lejuar të minimizojnë përgjegjësinë e tyre sociale. Përdorimi i algoritmeve 
ka treguar se rrjetet sociale janë në gjendje të ushtrojnë kontroll mbi përmbajtjen 
e përdoruesve. Aktualisht rrjetet sociale përcaktojnë në mënyrë të pavarur cilësinë 
e përmbajtjes pa qenë transparente ndaj publikut, dhe duke funksionuar sipas 
rregullave të tyre.

Momentalisht mekanizmat vetërregullues janë joefektivë dhe fluksi i përmbajtjeve 
manipuluese në rrjetet sociale po rritet vazhdimisht. 

Ushtrimi 5

Përgjigjuni pyetjeve 

1. llogaria e rrjetit social përmban informacione personale. A gëzon gazetari të 
drejtën morale të shikojë këtë informacion për të verifikuar faktet? (arsyetoni 
përgjigjen tuaj) 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________
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2. Ngjarja, të cilën gazetari e përshkruan, ka karakter dramatik për burimin e 
informacionit (për të është një tragjedi). si ndërvepron një gazetar me një 
burim? A ka gazetari të drejtë morale të shqetësojë një person në momente 
pikëllimi, duke përmbushur detyrën e tij profesionale? (jep një përgjigje të 
detajuar dhe të arsyetuar) 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3. Gazetari ka dy tregime që ilustrojnë aspekte të rëndësishme të temës së tij. 
Ai ka argumente, prova dhe shifra që vërtetojnë se zhvillimi i ngjarjeve do të 
ndodhë në një mënyrë të caktuar, por drama e komplotit kërkon që autori të 
shpjegojë pjesën e tretë të materialit përmes historisë së personazhit. A ka të 
drejtë autori i materialit të shpikë një personazh dhe të vendosë në gojë të 
dhënat që ka? (jep një përgjigje të detajuar dhe të arsyetuar) 

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

3.4. ZHvIllIMI I EMI-T: MjETE DHE TEKNIKA

Media ka qenë gjithmonë një vëzhgues i fuqishëm në nxitjen e debatit publik 
për nevojën e politikave publike në fusha të ndryshme zhvillimi si ndryshimet 
klimatike, barazia gjinore, trafikimi i qenieve njerëzore dhe liria e shprehjes etj. 
sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm të EMI-t për të gjithë është kthyer në një 
shqetësim vendimtar kombëtar dhe global. Megjithatë, raportimi për zhvillimin 
e EMI-t në media është thuajse minimal, në mos inekzistent, dhe rastet e fundit 
sporadike janë relevante për shkak të rritjes së dezinformacionit.

Në manualin e publikuar nga UNEsCO titulluar “Udhëzimet e Politikës dhe 
strategjisë  së EMI-t”9 [Grizzle, A dhe Torras Carme, M. (2013)], thuhet se:

“Politika dhe strategjia e edukimit për median dhe informacionin (EMI-n) 
përmirëson krijimin e shoqërive të hapura, të drejtuara nga dija gjithëpërfshirëse, 
pluraliste dhe demokratike.10  Politika dhe strategjia e EMI-t është thelbësore për 

9	 Grizzle,	A.	&	Torras,	M.C.	(Eds.)	(2013).	Media	and	Information	literacy	Policy	and	Strategy	
Guidelines.	United	nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization.	Paris,	France.	
https:// unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606. Accessed on 31 August 2019. 
Steinerová, J. and Šušol, J. (2007), “Users’ information behaviour - a gender perspective”, 
Information Research, 12(3): paper 320, Available at  http://InformationR.net/ir/12-3/
paper320.html

10 See also Carlsson, U. (ed) (2019). Understanding Media and Information Literacy (MIL) 
in the Digital Age: A question of democracy. Department of Journalism, Media and 
Communication (JMG). University of Gothenburg, Sweden.
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mbijetesën e qeverisjes moderne dhe qytetarisë globale në botën dixhitale dhe 
pa një politikë e strategji  të tillë, pabarazitë ka të ngjarë të thellohen mes atyre që 
kanë dhe atyre që nuk kanë akses në informacion dhe media  dhe gëzojnë ose jo 
lirinë e shprehjes. Do të shfaqen pabarazi të tjera midis atyre që janë në gjendje 
dhe të paaftë për të gjetur, analizuar dhe vlerësuar në mënyrë kritike dhe zbatuar 
informacionin dhe përmbajtjen mediatike për të marrë vendime (f. 12)”.

Media mund të çojë para debatin publik mbi nevojën urgjente për politikat 
kombëtare të EMI-t në çdo vend. siç vë në dukje edhe Alton Grizzle, UNEsCO po 
advokon për një partneritet global mediatik mbi zhvillimin dhe ndërgjegjësimin 
e EMI-t. Tabela 5 sugjeron disa çështje dhe rekomandon disa mjete dhe teknika 
që media duhet të ketë parasysh në raportimin për zhvillimin e EMI-t në nivel 
kombëtar dhe global.

Tabela 5 çështje, mjete dhe teknika në raportimin për zhvillimin e EMI-t

ÇËSHTJET E ZHVILLIMIT KUR RAPORTOHET 
për EMI-n. Media/Gazetarët duhet:

MJETE DHE TEKNIKA

Hetojnë dhe raportojnë rreth kontekstit të 
zhvillimit të EMI-t, duke ndihmuar publikun 
të jetë i vetëdijshëm se si EMI lidhet me 
shoqërinë e dijes, arsimin, demokracinë, 
paqen, qeverisjen e mirë dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm në përgjithësi.

 − MILID Yearbook 2015: Media and Information 
Literacy for the Sustainable Development Goals  
 − Understanding Media and Information Literacy 
(MIL) in the Digital Age: A question of democracy 
 − MILID Yearbook 2016: Media and Information 
Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering 
Radicalisation and Extremism

Hetojnë dhe raportojnë për mediat që pro-
movojnë EMI-n dhe se si kjo pasqyrohet në 
marrëdhënien e tyre me audiencën e tyre

 − WAN/IFRA Database 
 − Information Literacy Competency Standards for 
Journalism Students and Professionals − Dilevko, 
J. (1998). 
 − Bibliographic instruction and mass media news lit-
eracy: A theoretical background. Library Quarterly, 
68(4), 431-474. 
 − Research, resources and ideas to improve jour-
nalism. (n.d.). Journalism.org. “http://journalism.
org/” http://journalism.org

Raportojnë dhe nxisin debatin rreth nevo-
jës për politikat kombëtare të EMI-t

 − EMI: Udhëzimet e politikave dhe strategjive

Hetojnë dhe raportojnë për vendet me 
politika kombëtare të EMI-t dhe shkallën në 
të cilën ato po zbatohen

 − UNESCO Media and Informational Literacy: Policy 
and Strategy Guidelines
 − Frau-Meigs, D., Velez, I. and Michel, F.J. (2017). 
Public Policies in MIL in Europe: Cross Country 
Comparison. Routledge. Oxon, OX14 ORN.
 − Similar research in other regions of the world.
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Raportojnë rreth gjetjeve të hulumtimit 
empirik në lidhje me ndikimin e EMI-t te 
qytetarët dhe shoqëria

 − International Journal of Media and Information 
Literacy

 − Journal of Information Literacy (JIL)
 −  Journal of Media Literacy Education (JMLE.org)

Puna e gazetarit është të trajtojë informacionin parësor dhe të kontrollojë saktësinë 
e tij. Por në këtë bum informacioni dhe zhvillimi të shpejtë të teknologjive, kjo 
fushë po bëhet gjithnjë e më teknologjike dhe kërkon aftësi e kapacitete të reja. 

Një rregull i pandryshueshëm: gazetari duhet të jetë skeptik, të vërë në dyshim 
gjithçka që sheh dhe dëgjon. Ai është i detyruar të verifikojë informacionin që 
shpërndan dhe duke qenë se sot edhe një njeri në rrugë mund të bëhet krijues 
informacioni, edukimi mediatik kthehet në një  aftësi absolutisht të nevojshme 
për  këdo që bie në kontakt me informacionin.

Ekzistojnë disa rregulla bazë për ndalimin e përhapjes së informacionit të pasaktë 
si p.sh:
• Identifikoni burimin (kush filloi ta shpërndajë atë; a i besoj këtij burimi). Gjeni 

prova alternative ose mohime të informacionit (të paktën tre burime të 
pavarura, nëse fakti është i natyrës së dyshimtë). 

• burimi është personi nga i cili ka origjinën shprehja ose veprimi. Ky mund të 
jetë një person që ka marrë pjesë në ngjarje (një dëshmitar okular) ose është 
i njohur ngushtë me burimin origjinal. Nuk është kurrë e tepërt të kontrollosh 
informacionin nga burime të ndryshme, të kërkosh komente nga ekspertë 
dhe njerëz kompetentë. Është e nevojshme të ndahet qartë fakti nga komenti, 
teksti nga konteksti.

• Opinioni i kundërshtarit.

Kur flasim për opinione, numri i burimeve nuk është i rëndësishëm, nëse i 
përmbahen të njëjtit qëndrim, ndaj për të shmangur njëanshmërinë, është 
e nevojshme të paraqitet edhe këndvështrimi i kundërt. Në këtë rast, numri i 
opinioneve nuk funksionon për cilësinë e materialit. Pozicionet duhet të jenë të 
balancuara, sidomos në një situatë konflikti ku ka të paktën dy palë  ose dy pole. 
Prandaj, është e nevojshme të ndërtohet një hartë njohëse me palët e interesuara 
dhe të zbulohet mendimi i tyre për çështjen në shqyrtim. 
• saktësia e fakteve është më e rëndësishme se shpejtësia.

Emocionet janë një armik shumë i rrezikshëm për gazetarin. Në njohuritë e 
informacionit, njeriu duhet të udhëhiqet nga logjika dhe jo nga emocionet. Është 
e lehtë t’i nënshtrohesh mendimit të përgjithshëm, simpatisë vetjake apo edhe 
dëshirave personale, sidomos kur je nën presionin e kohës. Ndaj, duhet luftuar 
dëshira për të publikuar lajmet e para «të nxehta», sepse ekziston mundësia për të 
përhapur informacion të rremë. 
• Kujdes në përdorimin e informacionit nga rrjetet sociale.
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Rrjetet sociale aq sa e lehtësuan punën e gazetarëve, pasi vijnë shpejt lajmet nga 
dëshmitarët e ngjarjeve, po aq edhe e ndërlikuan atë, sepse aty gjendet një numër 
i madh komentesh që tregojnë mendime të ndryshme dhe informacioni i marrë 
prej përdoruesve duhet të kontrollohet dhe verifikohet nga të paktën tre burime 
të pavarura. 
• Përdorni të gjitha llojet e mjeteve të verifikimit.

Gazetaria reagon ndaj sfidave të mjedisit modern informativ në kohën e duhur, 
ndaj po shfaqet një mori metodash dhe mjetesh për kontrollimin e informacionit. 
Tanimë, ka shumë faqe interneti, të cilat janë të përfshira drejtpërsëdrejti në 
ekspozimin e lajmeve të rreme. 
Në rrjet ka edhe komunitete që udhëheqin luftën kundër gënjeshtrave dhe 
manipulimit të informacionit siç janë:
http://factcheck.kg 
http://www.açessify.com/visit?domain=faktograf.hr
https://anhor.uz/MIlplus

Në procesin e verifikimit të informacionit, është e rëndësishme të veçohen faktet 
dhe burimi. Kontrolloni dyfish: komunikimi në rrjet ju lejon të gjeni gjurmët e një 
personi, burimin e informacionit, të kontaktoni familjen, të afërmit dhe miqtë, të 
intervistoni kolegët dhe të njohurit e tij.

Ushtrimi 6. Klasifiko marrëdhëniet e palëve të interesuara për problemin e 
propozuar, shto listën, kush lidhet  me  kë.

Biznese riciklimi Rezidentë

Kolektorë landfill-e

Riciklimi i mbetjeve shtëpiake

Rrjetet sociale janë një tjetër burim i rëndësishëm informacioni dhe tregues i 
ndjenjave të publikut, e për rrjedhojë një objekt studimi për gazetarin. Teknologjitë 
moderne kanë krijuar dukurinë e “një mijë syve”: kur ndodh një ngjarje e 
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jashtëzakonshme, qytetarët e thjeshtë - përdoruesit e rrjeteve sociale, “gazetarët 
qytetarë” janë të parët që e raportojnë atë. sigurisht, një informacion i tillë duhet të 
kontrollohet nëse është i vërtetë apo jo, edhe pse ka raste kur përmbajtja e krijuar 
nga përdoruesit përdoret si një mjet ndihmës për identifikimin e informacionit të 
rremë.

Hapi i parë për të verifikuar nëse informacioni i marrë nga rrjetet sociale është i 
saktë, është të kontrolloni nëse llogaria është reale, sepse kjo mund t’ju ndihmojë 
për sqarimin e mëtejshëm të informacionit, marrjen e detajeve dhe bindjen për 
vërtetësinë e fakteve.

Dallojmë faktin dhe falsitetin. Një nga parimet themelore të punës së redaksive të 
një botimi cilësor historikisht ka qenë dhe mbetet prania e një filtri editorial. Sot, 
shumë njerëz e quajnë këtë proces “kontroll i fakteve”, ose kontrolli i saktësisë së 
informacionit të shpërndarë. Por verifikimi modern i fakteve nuk mjaftohet me kaq, 
por përfaqëson një formë të re të organizimit të materialit në qasjen, formatin dhe 
metodën e prezantimit. Praktika po na mëson se verifikimi i fakteve nuk kontrollon 
vetëm materialin e publikuar, ai formon vetë materialin.

Në praktikën gazetareske, fakti është një ngjarje, një dukuri e vërtetuar qartë dhe 
e padiskutueshme, prandaj një fakt jo vetëm duhet vërtetuar, por duhet verifikuar, 
rikontrolluar dhe fiksuar.

Në formatin e verifikimit të fakteve, është e rëndësishme jo vetëm të vërtetohet 
ose të përgënjeshtrohet informacioni, por edhe të tregohen burimet, algoritmi i 
verifikimit, për të bërë një histori prej tij. Kontrolli i fakteve nuk kufizohet në një 
sërë rregullash të vendosura por në cilësitë personale të gazetarit si përgjegjësia 
dhe interesi i gjallë, si edhe njohja e veçorive të peizazhit mediatik ku vepron. Në 
realitetin e mediave dixhitale e vërteta bëhet më pak e rëndësishme se efekti. 
Prandaj, shfaqen faktoidet, ose faktet fillimisht inekzistente, të cilat publikohen në 
media, shpërndahen online, për të matur dhe vlerësuar  reagimin që shkaktojnë. 

Pjesa më e madhe e konsumatorëve të zakonshëm i besojnë formës dhe nuk 
e vlerësojnë në mënyrë kritike përmbajtjen për shkak të automatizimit dhe 
stereotipizimit të procesit të perceptimit të masmedias. Pasi shtypet në gazetë - 
është e vërtetë, nëse thuhet në Tv - po ashtu. Nëse publikohet në faqen e internetit 
- duhet të jetë e vërtetë, nëse ka një numër të lartë shikimesh dhe pëlqimesh 
- po ashtu. Në këtë mënyrë, shumë dukuri dhe ngjarje perceptohen si fakte; me 
vetëdije apo jo, ato futen në fushën e informacionit dhe bëhen bazë dëshmie për 
fakte të tjera, duke shtrembëruar kështu pamjen reale të botës.

Ushtrimi 7 Gjeni shembuj nga media vendase dhe ndërkombëtare. Fusni titullin 
dhe median ku është publikuar materiali.



87

Tabela 6

Komunikimi i gabuar. Titulli, ilustrimi ose përmbajtja nuk janë të lid-
hura ose të papajtueshme.

Konteksti i rremë. Kur një fakt futet në një kontekst të rremë dhe në 
këtë mënyrë shtrembëron thelbin e saj

Konteksti manipulues. Informacioni origjinal është paraqitur në 
mënyrë që të shkaktojë reagim

Satirë dhe parodi. Nuk ka asnjë qëllim të dukshëm për të dëmtuar, 
por ka një dëshirë për të mashtruar.

Përmbajtje konfuze. Deklarata me vetëdije e ngjashme për të shkak-
tuar konfuzion dhe pyetje.

Përmbajtje e rreme. Fakte pa burim, burimi është jopersonal.

Përmbajtje e fabrikuar. Përmbajtje plotësisht e krijuar për të dëmtuar.

3.5. ZHvIllIMI DHE ZbATIMI I POlITIKAvE EDITORIAlE TË 
MEDIAs NË KUADËR TË EMI-T

sot çdo bord redaksie duhet të formësojë politikën e tij editoriale në lidhje me 
EMI-n. Një gazetar mund të bëhet shpërndarës i informacionit të paverifikuar, ndaj 
është e rëndësishme që redaktorët të kenë një politikë të brendshme të edukimit 
mediatik.

Në shkurt të vitit 2017, science, një nga revistat shkencore më me ndikim në botë, 
ia kushtoi numrin e plotë çinformimit dhe dezinformimit. Një ekip shkencëtarësh 
mblodhi 126.000 ripostime të lajmeve, të rreme dhe të vërteta, të bëra gjatë 
dhjetë viteve në Twitter dhe zbuluan: një gënjeshtër përhapet shumë më shpejt 
se e vërteta.11 Thënë kjo, puna me informacionet e paverifikuara duhet të jetë një 
nga kriteret e politikës editoriale. Për shembull, çështja e riverifikimit të saktësisë 
së informacionit u dha shtysë gazetarëve dhe projekteve ndërkombëtare për të 
krijuar komunitete gazetarësh që kontrollojnë faktet.

Gjatë fushatës zgjedhore në shtetet e bashkuara, u lançua projekti Electionland, në 
bashkëpunim me ProPublica dhe First Draft. Projekti kishte për qëllim monitorimin 
e rishikimeve në rrjetet sociale në lidhje me problemet e votimit për presidentin 

11 Kozlovsky, B. Maximum repost: How social networks make us believe the misinformation 
and disinformation / Borislav Kozlovsky. — M.: Alpina Publisher. — P. 198
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e ardhshëm të sHbA- ve. Claire Wardle, drejtoresha e projektit tregon se: “Ishte 
një projekt ambicioz që tërhoqi më shumë se 600 studentë të gazetarisë dhe 400 
reporterë në të gjithë Amerikën, si dhe një qendër të madhe lajmesh në qendër 
të Nju jorkut me 150 gazetarë mes tyre. U krijua një ekip efektiv dhe gazetarët 
punonin çdo minutë mbi informacionin, duke treguar histori për përvojat e 
njerëzve në votim”.12

Duke përdorur modelin e Pro Publica, gazetarët francezë zbatuan më pas projektin 
CrossCheck, me mbështetjen e First Draft dhe Google New lab në shkurt 2017, 
si pjesë e fushatës zgjedhore të Presidentit të Francës. Mbi 100 gazetarë dhe 33 
redaktorë nga Franca dhe britania e Madhe kanë punuar së bashku për të luftuar 
dezinformimin në internet dhe për të promovuar debate objektive demokratike 
midis votuesve.

çdo material i publikuar në platformën CrossCheck, kishte një logo editoriale 
ose burimesh dhe një analizë të përmbajtjes për saktësi. Gjithashtu, materiali u 
kategorizua sipas tipologjisë së mëposhtme: E vërtetë, e rreme, kujdes dhe jo e 
përshtatshme. 

Në rastin e kategorisë “Informacion i rremë”, është bërë një vlerësim i detajuar 
në lidhje me llojin e deformimit të informacionit: tallje (shaka), informacion jo 
i plotë, manipulim informacioni, informacion i fabrikuar dhe përmbajtje 
mashtruese apo informacion i keqinterpretuar.13

12	 firstdraftnews.com/crosscheck-findings
13	 The	Impact	of	CrossCheck	on	Journalists	&	the	Audience,	by	Smyrnaios,n.,	Chauvet,S.,&	

Marty, E., November 2017.

Burimi: https://www.poynter.org/channels/fact-checking
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Për të ndihmuar redaksinë në këtë proces, është krijuar Rrjeti Ndërkombëtar 
i Kontrollit të Fakteve, i cili është një nënndarje e Institutit Poynter, dedikuar 
bashkimit të gazetarëve verifikues të fakteve në mbarë botën. IFCN u themelua 
në shtator 2015 për të mbështetur kulturën në rritje të nismave të kontrollit të 
fakteve, duke promovuar praktikat më të mira dhe shkëmbimin e informacionit 
në këtë fushë.

Rrjeti Ndërkombëtar i Kontrollit të Fakteve:14 
• Monitoron tendencat, formatet dhe zhvillimin e politikave për gjetjen e 

fakteve në mbarë botën dhe publikon rregullisht artikuj mbi këtë temë. 
• Promovon standardet bazë, kodin e parimeve të verifikimit të fakteve dhe 

promovon projekte që synojnë zhvillimin e verifikimit të fakteve. 
• Ofron bursa vjetore, grante për inovacione dhe programe në këtë temë. 
• Fton gazetarë për konferenca vjetore (Global Fact) dhe promovon përpjekjet 

e përbashkëta për kontrollin e fakteve në nivel ndërkombëtar. 
• Kryen trajnime online mbi tema aktuale të kontrollit të fakteve.

Këto komunitete dhe burime online synojnë krijimin e një rrjeti mbarëbotëror të 
gazetarëve dhe profesionistëve, të cilët nuk janë indiferentë ndaj autenticitetit të 
përmbajtjes dhe ndaj përjashtimit të formave të ndryshme të shtrembërimit të 
informacionit në mjedisin global mediatik.

Meqenëse edukimi mediatik dhe informativ është “një nga kompetencat 
themelore të çdo anëtari të shoqërisë për të arritur qëllimet personale dhe 
sociale”15, dhe “faktori më i rëndësishëm në aktivitetet e suksesshme profesionale 
dhe të përditshme, si dhe sigurimin social të individit”16, përcaktimi i nivelit dhe 
testimi i njohurive mbi EMI-n, kur dikush aplikon për një punë në media,  duhet të 
kthehet në domosdoshmëri gjatë intervistën e punës.

Edukimi për median dhe informacionin duhet të merret parasysh edhe gjatë  
punësimit të gazetarëve dhe të bëhet pjesë e politikës së brendshme editoriale, 
për të siguruar një nivel profesional të përshtatshëm të punonjësve  dhe  zellin e 
tyre për punë krijuese.

14 https://www.poynter.org/channels/fact-checking
15 zhilavskaya, Irina Vladimirovna. Media information literacy as a new direction in 

media	education	//	 Magister	Dixit.	2011.	№3.	 URl:	 https://cyberleninka.ru/article/n/	
mediainformatsionnayagramotnost-kak-novoe-napravlenie-v-mediaobrazovanii

16 Gendina, N.I., Kolkova, N.I., Starodubova, G. A., Ulenko Yu. V. Formation of an information 
culture of a person: theoretical substantiation and modeling of the content of an academic 
discipline.	M	.:	 	 Interregional	Center	 for	 library	Cooperation.	М.:	Межрегиональный	
центр	 библиотечного	 сотрудничества,	 2006
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Një tjetër parim ku duhet të mbështetet politika editoriale është solidariteti në 
mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve. Gazetarët shpesh përballen me rezistencë, 
madje edhe konflikte ndërmjet kolegëve, kur prezantojnë rëndësinë e EMI-t. Ndaj, 
në këto raste, respektimi i parimit të solidaritetit është thelbësor për zgjidhjen e 
konflikteve. Një politikë e tillë në ditët e sotme duhet të zbatohet në çdo redaksi, 
duke pasur parasysh nivelin e lartë të ndërveprimit mes gazetarëve dhe lexuesve.

3.6.  TË DREjTAT E NjERIUT NË bOTËN vIRTUAlE: EMI DHE 
GAZETARIA sI MjETE TË EDUKIMIT QYTETAR

Parimet e edukimit për median dhe informacionin pasqyrojnë një sërë parimesh 
bazë të të drejtave të njeriut dhe EMI mund të konsiderohet si i domosdoshëm 
për sigurimin e këtyre të drejtave në realitetin e ri online. Duke përdorur tabelën 
krahasuese si shembull, shihet se mesazhi kryesor i EMI-it është  respektimi e të 
drejtave të njeriut në hapësirën informative mediatike.

Programet e EMI-t do të paralajmërojnë përdoruesit e Internetit kundër fushatave 
dhe lëvizjeve që synojnë nxitjen e urrejtjes ndaj grupeve të caktuara (p.sh. 
emigrantët ose refugjatët), grupet minoritare (me baza fetare, racore ose etnike, 
njerëzit më aftësi të kufizuara), urrejtjen e bazuar në gjini apo statusin social.

Parimet e EMI-t
Bëni lidhjet me 

shigjeta
Të drejtat e njeriut

Aftësia për të mbrojtur veten nga përm-
bajtjet negative dhe të tepruara

E drejta e njeriut për ak-
ses në informacion

Aftësia	për	të	verifikuar	dhe	vlerësuar	
informacionin

E drejta e njeriut për 
privatësi

Aftësia për të perceptuar dhe përdorur siç 
duhet informacionin

E drejta e njeriut për 
lirinë e zgjedhjes

Aftësia për të përhapur në mënyrë efek-
tive informacionin

E drejta e njeriut për 
lirinë e mendimit

Të drejtat e njeriut

E drejta e njeriut 
për shpërndarjen e 
informacionit

Një nga dukuritë më shkatërruese për të  drejtat e njeriut është gjuha e urrejtjes. 
Problemi i fjalës ofenduese dhe poshtërimit të dinjitetit në internet, ka gjetur 
një formë hibride që shumëfishohet lehtë, duke qenë  jo e lehtë t’i nënshtrohet 
përgjegjësisë apo të dënohet.
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Një përdoruesi të papajisur me mendim kritik dhe aftësi për të dalluar një fakt të 
rremë, mund t’i “rrëshqiten” lehtë informacione të fabrikuara dhe në mënyrë të 
pandërgjegjshme. Ai bëhet pjesë apo mbështet lëvizje që synojnë poshtërimin, 
shkatërrimin e dinjitetit të një personi ose një grupi njerëzish. si gazetarë, ne 
duhet të jemi të parët që të pikasim gjuhën e urrejtjes dhe informojmë mediat 
mbi rreziqet e mundshme dhe rezultatet negative të këtij informacioni, duke sjellë 
para audiencës kundërargumentet, historitë alternative dhe këndvështrimet e 
ndryshme. 

Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë është një tjetër detyrë e ngutshme 
sepse Interneti e ka bërë aksesin dhe shkëmbimin e informacionit, përfshirë edhe 
të dhënat personale, më të lehtë dhe më të shpejtë se kurrë. Njerëzit japin të 
dhënat e tyre personale në internet, me vetëdije ose pa vetëdije, për të blerë 
mallra dhe shërbime, për të luajtur, studiuar, paguar taksat etj. 

Ndërveprimet sociale po ndodhin gjithashtu gjithnjë e më shumë në ueb dhe në 
platformat sociale, duke krijuar mundësi të reja, por edhe rreziqe për privatësinë. 
Natyra e pakufishme e internetit, e cila mundëson rrjedhën e lirë të të dhënave 
midis vendeve, njerëzve të ndryshëm me qëllime dhe vlera të ndryshme jetësore, 
është një argument i mjaftueshëm për të kuptuar rëndësinë e mbrojtjes së 
privatësisë suaj. 

3.7. KRIjIMI I PËRMbAjTjEvE MEDIATIKE: QËllIMI, METODAT, 
PROMOvIMI I EMI-T PËR KOMUNIKIM ME AUDIENCËN

Gazetarët po ndiejnë gjithnjë e më shumë në praktikën e përditshme, lidhjen 
midis platformave dixhitale që shpërndajnë informacione të shtrembëruara, 
popullarizojnë propagandën dhe përmbajtjet virale duke ndikuar në jetën politike 
dhe publike të shoqërive demokratike. Tanimë është e mundur të gjurmohen 
qëllimet, përfitimet dhe motivet e tyre në promovimin e dezinformimit.

Është e nevojshme të bëhet dallimi midis “çinformimit dhe Dezinformimit” 
- përmbajtje që mashtron dhe mbart informacion të rremë. shtrembërimi i 
informacionit shfaqet më shpesh me tri format e mëposhtme:

Dezinformim - informacion që është i rremë dhe i krijuar qëllimisht për të 
dëmtuar një person, grup shoqëror, organizatë ose shtet.

Çinformim - Informacioni i pamjaftueshëm: informacioni është i rremë, por jo i 
prodhuar me qëllim për të shkaktuar dëm.

Keqinformim - Informacion i saktë, por i përdorur për të dëmtuar një person, 
grup shoqëror, organizatë ose shtet.
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Figura 14  Tri llojet e shtrembërimeve të informacionit17

Çinformimi

Keqinformimi

Çinformimi
Informacioni i pamjaftueshëm: informacioni 
është i rremë, por jo i prodhuar me qëllim për 
të shkaktuar dëm

Dezinformimi  
informacion që është i rremë dhe i krijuar 
qëllimisht për të dëmtuar një person, grup 
shoqëror, organizatë ose shtet

Keqinformimi  
Informacion i saktë, por i përdorur për të 
dëmtuar një person, grup shoqëror, organizatë 
ose shtet

Në figurën e mësipërme, mund të shihni se të tre llojet e shtrembërimit të 
informacionit kanë për qëllim përhapjen e informacionit të rremë dhe shkaktimin 
e dëmit. Duhet theksuar se fluksi i informacionit të pasaktë dhe të deformuar rritet 
shumë herë gjatë periudhës së ngjarjeve të rëndësishme në shoqëri të ndryshme. 
shembujt përfshijnë zgjedhjet politike, veprimet ushtarake në rajone të caktuara, 
datat e rëndësishme ndërkombëtare në vendimmarrje për çështje të ndryshme 
aktuale etj.

Ashtu si shumë burime të informacionit, Facebook, si platforma më e 
popullarizuar e rrjeteve sociale, ka filluar në mënyrë aktive të luftojë 
dezinformimin dhe përmbajtjet e shtrembëruara. Më poshtë është një sistem 
për gjurmimin dhe heqjen e burimeve të rreme. sipas analizës së rrjedhës së 
informacionit, u zbulua se vetëm 14% e audiencës amerikane nxjerr përmbajtje 
informacioni përmes rrjeteve sociale, por përmes këtyre kanaleve informacioni i 
shtrembëruar po merr vrull dhe po ripostohet, duke arritur audienca të mëdha.18 

17 Claire Wardle, Hossein Derakhshan, “Information Disorder. Toward an interdisciplinary 
framework for research and policymaking”, Council of Europe, 2017.

18	 Alcott,	H.	&	Gentzcow,	M.	(2017).	Social	Media	and	Misinformation	and	disinformation	in	
the 2016. Elections. Journal of Economic Perspectives 31(2), 211—236.



93Hapi 1. si lufton Facebook kundër dezinformimit. Përmbajtja analizohet në bazë të 
përgjigjes së audiencës dhe përdoruesve të materialit të specifikuar..

Burimi: Infografik nga  Daniel Funke
https://www.poynter.org/news/how-facebook-deals-misinformation-one-
graphic/
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Hapi 2. Konsiderohen opsionet:
• përmbajtje për të reduktuar aktivitetin e votuesve 
• Përmbajtja përmban një kërcënim real dhune.
• Përmbajtja synon të shkelë rregullat dhe rregulloret e shoqërisë. Nëse po, 

informacioni fshihet.

Në rast të rezultateve negative në këto parametra, materiali dërgohet në verifikim 
faktesh
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burime të tilla si Politifacts ose snopes kontrollojnë informacionin për saktësi duke 
përdorur parametrat “informacion të rremë”, “përmbajtje të përzier”, “vetëm titull” 
dhe “jo”. Nëse zbulohet përmbajtje manipuluese, Facebook zvogëlon audiencën 
e materialit.

Rrjetet sociale sigurisht që janë në gjendje të krijojnë rezonancë, kështu që kur 
përgatitni lajme ia vlen të mbani mend se informacioni juaj nuk duhet të bëhet 
një hallkë në zinxhirin e dezinformimit.

3.8. EMI NË PRAKTIKË: UsHTRIM vETËvlERËsIMI

Rrjedha e informacionit që na rrethon dhe njerëzit që krijojnë dhe shpërndajnë 
përmbajtje, besueshmëria e së cilës është e dyshimtë, na bën ta shohim materialin 
me dyshim, sidomos atëherë kur informacionet merren nga interneti dhe rrjetet 
sociale.

Këtu jepet një listë kontrolli, e zhvilluar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Kontrollit të 
Fakteve, për verifikimin e burimit të informacionit dhe përmbajtjes.19

Nëpërmjet këtyre burimeve, një gazetar mund të verifikojë vërtetësinë, 
objektivitetin dhe besueshmërinë e materialit. burime të tilla mund të përdoren 
veçanërisht në lidhje me materialet e izoluara në të gjithë vëllimin e informacionit, 
i cili rritet me 30% në vit.20

19 https://www.poynter.org/news/ Fred fact doesn´t fall for misinformation and 
disinformation. Brasilian fact-checking platform Aos Fatos, April 2018.

20 https://ru.wikipedia.org/wiki

1. Kontrolloni burimin

Është e nevojshme të 
konstatohet se nga cili 
burim është transmetuar 
informacioni dhe nuk 
është e rëndësishme që të 
kontrolloni titullin, foton ose 
lidhjen.
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2. Rishikoni këtë informacion 
nga burime të tjera. Nëse 
ky është informacion i 
besueshëm, ai shpesh do të 
publikohet edhe në burime 
të tjera. Gjithashtu kini kujdes 
nga faqet e rreme që kanë 
emra të ngjashëm ose të 
ngjashëm të burimeve të 
njohura

3. Është e nevojshme të 
kontrollohet emri i autorit, 
nëse ky është një autor 
praktikues, ai duhet të ketë 
një histori botimi. Gjithashtu 
zakonisht ka lidhje me 
botimet e tij të mëparshme..

4. Nëse keni ndonjë dyshim 
për vërtetësinë e fotos ose 
videos, ngarkoni atë në 
motorin e kërkimit.
Ju gjithashtu mund ta 
shikoni videon përmes 
Youtube DataViewer.
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5. Ju gjithashtu duhet 
të kontrolloni me kujdes 
statistikat. Statistikat janë 
një çështje delikate dhe 
nuk tolerojnë argëtim apo 
emocione. Statistikat e 
vërteta gjithmonë kanë një 
sekuencë logjike, të dhëna 
kohore, sasiore dhe cilësore.
Një fotografi jo e plotë mund 
të fshehë informacione të 
rëndësishme.

6. Sigurohuni që ka 
ekspertë të gatshëm për t’ju 
ndihmuar. Ka shumë faqe 
interneti për verifikimin e 
fakteve. Informacioni që nuk 
publikohet gjerësisht mund 
të mbetet jashtë syve të tyre. 
Dhe ju mund të bëni pak në 
luftën kundër dezinformimit

7. Ju mund të kërkoni të 
specifikoni informacionin 
e autorit, burimit ose titullit 
dhe të kontrolloni për 
saktësinë.
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8. A ia vlen të merresh 
kaq gjatë me një rast të 
vetëm çinformimi apo 
dezinformimi? Përgjigja 
është po. Çinformimi që 
ju përcillni iu shkon të 
afërmve dhe miqve tuaj, 
pastaj shumëfishohet duke 
arritur deri te miliona njerëz. 
Dezinformimi synon të 
shkaktojë dëm, dëmtim të 
individëve ose shoqërisë. 
Një klikim i juaj mund ta 
ndryshojë këtë reaksion 
zinxhir.
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PjEsA Iv. MjETE DHE TEKNIKA TË EDUKIMIT 
PËR MEDIAN DHE INFORMACIONIN
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ÇFARË ËSHTË NJË CHECK-LISTË?

Një checklist është një algoritëm veprimesh ose një mjet i thjeshtë dhe i qartë 
për vetëverifikim. Ajo përmban një listë të kritereve të kontrollit, pyetjeve ose 
detyrave që ju ndihmojnë të mos humbisni pika të rëndësishme të punës, 
të kurseni kohë, të shmangni gabimet dhe të ndiqni informacionin e struk-
turës. Mund të jetë një element i rëndësishëm në punën e një gazetari me 
burimet e informacionit. Listat e propozuara në këtë manual mund të jenë 
të dobishme gjatë fazave të paraprodhimit, prodhimit dhe pasprodhimit 
të materialit mediatik.
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4.1. CHECKlIsT # 1: sI TË PROMOvONI EMI-N

Në tabelën më poshtë, ekspertët identifikojnë kompetencat kryesore të EMI-t për 
gazetarët. Trajnerët e medias duhet t’i marrin parasysh këto kërkesa në procesin e 
të mësuarit dhe të jenë në gjendje të zbatojnë  këto metoda për formimin e tyre. I 
nderuar lexues, mendoni dhe përcaktoni si mund t’u mësohen këto kompetenca 
gazetarëve në mënyrë efektive. Në plotësimin e tabelës, përqendrohuni në 
përvojën dhe njohuritë tuaja sepse puna me veten është parimi kryesor në 
procesin “e promovimit të EMI-t”.

Kompetencat/ Aftësitë
Si duhet të zhvillohen 
nga trajnuesit e gaze-
tarëve (jepni shembuj))

Aftësia për të hartuar/ ndërtuar dhe treguar një histori 

Aftësia	për	të	shprehur	ndjenjat	me	anë	të	fjalëve,	pamjeve	dhe	
muzikës

Aftësia për të identifikuar dhe provuar role të ndryshme dhe të 
krahasojë eksperiencat e ndryshme dhe ndjenjat e të tjerëve

Aftësia për të shprehur veten dhe individualitetin gjatë krijimit të 
përmbajtjes mediatike.

Aftësia për të krahasuar vlerat  dhe sjelljet e tyre me ato që 
shfaqen në media

Të jenë të aftë të analizojnë kuptimin e  mesazheve mediatike

Perceptojnë këndvështrime të ndryshme të paraqitura në media, kom-
petencat e pjesëmarrjes në diskutime, aftësinë për të kuptuar këndvësh-
trimin e dikujt tjetër dhe për ta dëgjuar atë

Shembull/ Organizim 
debatesh

Kompetenca për të dalluar hapësirën private nga ajo publike në media, 
për të njohur parimet e lirisë së shprehjes

Kanë ide për mënyrat e ndryshme të angazhimit në media

Kompetencë në dallimin e kufijve të moshës në përmbajtjen mediatike

Përdorin në mënyrë të sigurt internetin dhe mbrojnë informacionin dhe 
privatësinë në hapësirën virtual

Njohin normat e komunikimit dhe sjelljen korrekte në internet dhe i 
respektojnë ato

Dinë të drejtat ligjore dhe detyrimet e përdoruesve të medias

Përdorin mediat në mënyra të ndryshme, duke ndjekur rregullat dhe 
ligjet e internetit
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4.2. CHECKlIsT # 2: INTEGRIMI I EMI-T NË RAPORTET E 
GAZETARËvE

Në tabelën e mëposhtme gjeni ngjashmëritë dhe dallimet e parimeve të gazetarisë 
dhe EMI-t1

PARIMET E GAZETARISË PARIMET E EMI-T

1. Detyra e parë e gazetarisë është e 
vërteta

1. I aftëson njerëzit në kërkimin e së 
vërtetës

2.  Besnikëria ndaj qytetarëve 2. Fuqizon qytetarët 

3.	Është	disiplina	e	verifikimit 3.	EMI-	është	disiplinë	e	verifikimit

4. Pavarësia 
4. EMI nuk u mëson njerëzve për çfarë 
apo si të mendojnë, por të mendojnë për 
veten e tyre.

5. Burim monitorues i pavarur 5. Ndërkohë që media është  pushteti i  
katërt, EMI aftëson qytetarët

6. Krijon një forum për  diskutim publik  
dhe kompromis 

6. EMI i aftëson njerëzit të marrin pjesë 
aktivisht në hapësirën publike

7. Duhet  t’u japë kuptim dhe rëndësi 
gjërave thelbësore.

7.  EMI rrit kureshtjen dhe dëshirën për 
eksplorim te njerëzit, për  të kuptuar 
rëndësinë e informacionit dhe medias  në 
jetën e tyre. 

8. Lajmet duhet të jenë të qarta  dhe të 
shpërndara në mënyrë të barabartë 

8. EMI i mëson qytetarët të vlerësojnë plu-
ralizmin e medias dhe informacionit.

9. Profesionistët duhet të ushtrojnë bind-
jet e tyre 

9. EMI nxit aftësinë arsyetuese dhe logjik-
ën e gjithsecilit

1   Source: Alton Grizzle, Unpublished Work.
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4.3. CHECKlIsT # 3: PUNA ME bURIMET

Q A ka një sfond për temën tuaj?

Q A ka ndonjë statistikë për këtë temë? 

Q A janë bërë sondazhet e subjekteve?

Q Cilët ekspertë mund të konfirmojnë faktet?

Q sa ekspertë vendas duhet të intervistohen?

Q sa ekspertë ndërkombëtarë mund të gjenden?

Q A ka konfirmim shtesë/vizual?

Q A ka ndonjë studim sociologjik mbi këtë temë që konfirmon/përgënjeshtron 
të dhënat?

Q Cilat media e kanë trajtuar më tej këtë temë?

Q si / nga cili kënd është trajtuar më tej tema?

Q A ka burime të dokumentuara?

Q sa % e materialit të mbledhur përbëhet nga materiale të marra nga interneti?

Q A ka regjistrime audio të intervistës?

Q sa/cilat nga faktet e marra mund/duhet të vendosen në faqen e parë?

Q sa/cilat nga faktet e marra shërbejnë si material mbështetës?

Q A ka ndonjë fakt që mund të përfshihet në titull?

Q A ka ndonjë detaj që mund të përdoret për të shoqëruar vizualisht materialin?

Q A ka ndonjë informacion që mund të përdoret për të përgatitur infografikë?

Q A përkojnë të dhënat e marra me temën e materialit tuaj?
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4.4. CHECKlIsT # 4: sI TË sHKRUHET NjË sHKRIM GAZETAREsK 
bAZUAR NË TEKsT

Punoni me idenë kryesore të artikullit (45 min) 
Q Formuloni idenë kryesore 
Përgjigjuni pyetjes: cila është ideja kryesore e artikullit tim? Formulimi duhet të 
jetë i shkurtër dhe konciz jo më shumë se 1-2 fjali. Për të mos ngecur, është e 
dobishme të masni kohën. 

Q Vendosni një titull provizor
Titulli duhet të pasqyrojë thelbin e artikullit, por nuk duhet të ngadalësojë shkrimin, 
kështu që nuk keni nevojë ta lustroni atë për një kohë të gjatë, sepse atëherë 
mund t’i ktheheni sërish më vonë. vendosni një afat kohor jo më shumë se 20-30 
minuta në mënyrë që procesi të mos zvarritet. 

Krijimi i strukturës së artikullit (30 min) 
Q Formuloni 5-7 nëntituj 
Mblidhni nëntemat me anë të stuhisë së mendimeve dhe më pas strukturojini 
në një hartë;  sa më shumë ide, aq më mirë. Mos shpenzoni më shumë se 15-20 
minuta.

Q Zgjidhni 3-4 nëntitujt  
Rilexoni temën kryesore dhe zgjidhni 3-4 nëntema që janë më të rëndësishmet 
për pasqyrimin e idesë kryesore.

Plani përfundimtar i veprimit (~ 60 min) 
Q Caktoni kohë për secilën nëntemë
Regjistroni para secilës nëntemë se sa kohë duhet për ta shkruar atë. Merrni 
parasysh kërkimin e ilustrimeve dhe krijimin e skemave. 

Merrni kohë për “Rezultatet” 
Koha për përmbledhje nuk duhet të jetë më e gjatë se koha e caktuar për krijimin e 
nëntemës. Te rezultatet duhet të prekni shkurtimisht vetëm mendimet themelore të 
shprehura në artikull. Rezultatet fillojnë me fjalinë: “Më herët në serinë...” 
Q Cakto kohë për korrigjimin 
Koha për të korrigjuar gabimet dhe për të shkruar çdo gjë saktë. 
Q Specifikoni datat 
Kontrolloni nëse plani përshtatet me kohën për publikimin e artikullit. Nëse jo, atëherë 
vendosni se cilat pjesë të artikullit mund të lihen mënjanë. 
Q Krijoni planin e punës 
Bazuar në kohën dhe afatet e kërkuara, krijoni një skedar (tekst ose tabela elektronike) 
ku çdo fazë e punës do të lidhet me një datë specifike. Caktoni një vend për të shënuar 
kohën e  harxhuar. Printojeni dhe vendoseni në një vend të dukshëm.2

2   E version is available online at http://checklists.expert
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4.5. CHECKlIsT # 5: PUNA ME TË DHËNAT E HAPURA

Q Verifikoni burimin e të dhënave
Nëse nuk ka referenca për burimin, të dhënat nuk mund të merren si të mirëqena 
dhe duhen rishikuar. Një bazë e tillë e të dhënave vlerësohet shumë pak.
Q Cili është formati i të dhënave?
xls, .csv - databazë e mirë, .docx, .pdf nuk është një bazë të dhënash.
Q Ne përpunojmë të dhëna në OpenRefine ose Excel.
Q sigurohuni që çdo variabël të jetë në një kolonë të veçantë.
Q sigurohuni që përshkrimi i variabëlit të jetë në një rresht të veçantë.
Q sigurohuni që të ketë një tabelë të veçantë për grupet e ndryshueshme.
Q sigurohuni që tabelat individuale të jenë të lidhura në një kolonë të përbashkët.
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4.6. EMI, UDHËZUEs I GAZETARIT

Ushtrimi 1
Verifikoni vlefshmërinë e burimit/ personit

Hapi 1 A ka personi akses në këtë lloj informacioni?
Hapi 2 A ka detaje dhe të dhëna për ta verifikuar informacionin?
Hapi 3 A ka dhënë informacion herë të  tjera dhe a është 

konfirmuar?
Hapi 4 Cilat janë motivet e tij?
Hapi 5 A është burim i hapur dhe mund të publikohet pa 

emrin e tij?
Hapi 6 A ka ndonjë burim që mund të ketë më shumë 

informacion?

Ushtrimi 2
Kur intervistoni, duhet të keni shkallë të lartë të EMI-t, pasi ekzistojnë një sërë 
teknikash për krijimin e paqartësive artificiale, ose ndryshe teknika për manipulimin 
e informacionit. Përdorimi i teknikave të tilla quhet “retorikë manipuluese”.

A jeni hasur me teknika të ngjashme? jepni shembuj nga praktika juaj dhe 
përshkruani ato. 

• “Fjalë jo specifike” janë fjalë polisemantike në të folur, në të cilat secili vendos 
kuptimin e vet. Deklarata të tilla kanë natyrën e një slogani dhe nuk mbartin 
veçori specifike. Për shembull, “Ne mbështesim lirinë dhe prosperitetin”.

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• “Përgjithësimi” ose referimi ndaj një grupi abstrakt njerëzish, për shembull, 
“Të gjithë qytetarët e ndërgjegjshëm na mbështesin”.

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• Teknika “detyruese” bashkon ngjarje, fakte dhe dukuri të ndryshme që nuk 
kanë marrëdhënie të përbashkëta shkak-pasojë, për shembull: “Ndërsa deputetët 
ulen në Duma, fëmijët e minatorëve po vdesin nga uria”.

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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• “Përgjithësim i paligjshëm” është përdorimi i përgjithësimeve dhe shmangia 
e specifikave me ndihmën e fjalëve “praktikisht”, “pothuajse” etj.

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• “Riformulim” - kur bashkëbiseduesi ndryshon pyetjen e një gazetari, afër 
kuptimit, por i përshtatshëm për përgjigjen e tij, duke shmangur problemin real.

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

• “referim për papranueshmërinë e një pyetjeje”, kur i intervistuari, duke dashur 
të shmangë një përgjigje, i referohet faktit se ai nuk është personi i duhur për 
këtë pyetje ose ky formulim i pyetjes është i pamundur.

 _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ushtrimi 3

lojë me role “Heroi im”. Zgjidhni një personazh nga rrethi juaj më i ngushtë 
dhe krijoni portretin e tij sipas karakteristikave psikologjike, demografike dhe 
sociometrike. “vizatoni” imazhin e karakterit tuaj.
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Ushtrimi 4

loja “Personaliteti historik”. Zgjidhni një personazh historik dhe mblidhni sa më 
shumë informacione të ndryshme rreth tij për të krijuar një portret të heroit në një 
kontekst historik.

Figura historike Fakte personale Faktet historike

Figura historike

1 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Ushtrimi 5

ZGJIDHNI FORMATIN

bëni lidhjet sipas përshkrimeve dhe veçorive të formateve vizuale të mëposhtme

Video Numra dhe  të dhëna

Audio
Një sërë ngjarjesh të lidhura në kohë, 
të bashkuara nga një temë, karakter 
dhe një çështje e përbashkët

Tekst Përshkrim statik

Foto
Përshkrimi i situatës, tregimi me 
informacione të rëndësishme

Slide 
Seri ngjarjesh që lidhen me kohën dhe 
vendndodhjen.

Infografikë Ndryshojnë në kohë dhe hapësirë

Timeline

Mendimi i ekspertit ose performanca 
emocionale e personazhit, ku është e 
rëndësishme të ruhen karakteristikat e 
tij të të folurit

Hartë 
ndërvepruese

Një seri përshtypjesh të ndritshme 
vizuale
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Ushtrimi 6

Detyrë: verifikoni besueshmërinë e faqes në internet 

Algoritmi i verifikimit:

Fazat Veprimet

Hapi 1
Kushtojini vëmendje domenit. Agjencitë e lajmeve dhe mediat zakonisht 
kanë domenet e tyre.

Hapi 2 Artikulli duhet të tregojë autorin dhe datën e botimit.

Hapi 3

Faqja	duhet	të	përmbajë	një	përshkrim	të	“Rreth	nesh”	dhe	një	listë	të	stafit	
redaktues. Shpesh, në faqet e specializuara që prodhojnë dezinformim dhe 
specializohen në aktivitete të tilla, kjo përmendet në seksionin “Rreth nesh”.
Faqet e internetit argëtuese - krijues të rremë:
Onion.
Fog News.
HOBOSTI.
Smixer.

Hapi 4

Shumica e faqeve të internetit në seksionin “Rreth nesh” përshkruajnë mi-
sionin e publikimit. Nëse kjo pjesë është dramatike, përshkrimi është shumë 
i	përgjithshëm	pa	specifika	-	kjo	është	një	arsye	për	dyshim.	Kërkoni	informa-
cion në lidhje me besueshmërinë e kësaj media në  Google.

Hapi 5
Kushtojini vëmendje nëse përmbajtja e një faqe interneti nuk është e 
njëanshme.

Hapi 6
Analizoni titujt e përmbajtjes. Titujt ulëritës - një arsye për dyshime rreth
besueshmërisë së faqes.

Hapi 7
Shikoni komentet në fund. Nëse thonë se ky material është i rremë,  bëni 
kujdes.

Hapi 8
Nëse në material ngrihet një temë e diskutueshme, citatet duhet të jenë të 
pranishme në të. Përfundimet e pabaza ngrenë dyshime.
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Ushtrimi 7

Detyrë: verifikimi i autenticitetit të fotos.

Fazat Veprimet

Hapi 1

Ne kontrollojmë nëse dikush e ka publikuar këtë imazh më herët. 
Përdorim Google Image Search ose TinEye, ku kërkohet për imazhe të ngjashme. 
Ato renditen sipas datës dhe madhësisë dhe krahasohen me njëri-tjetrin. TinEye 
tregon gjithashtu datën kur imazhi është shfaqur  në internet. * Preferohet që 
imazhi të merret në rezolucionin më të mire, që motorët e kërkimit  të gjejnë 
shpejt origjinalin.

Hapi 2
Ndodh shpesh që imazhi i rremë është fabrikuar nga dy foto. Nëse ekziston ky 
dyshim,	ndani	pjesët	e	figurës	në	çdo	redaktues	grafik	dhe	përpiquni	të	gjeni	
secilën pjesë veç e veç.

Hapi 3
Gjatë	fabrikimit	të	fotografive,	dy	pjesë	të	imazhit	shpesh	lidhen	dhe	njëra	ose	
të dyja pjesët rrotullohen (pasqyrohen). Për ta bërë kërkimin efektiv, përpunoni 
imazhin	në	një	redaktues	grafik	dhe	kërkoni	përsëri.

Hapi 4

Forensics	ju	lejon	të	kontrolloni	se	si	fotografia	është	përpunuar	në	mënyrë	
dixhitale. Ai tregon “komponentët e shtuar të imazhit”, zonat e vendosura dhe të 
modifikuara.	Programi	shfaq	një	imazh	ku	fragmentet	e	ndryshuara	do	të	thek-
sohen krahasuar me të tjerat.

Hapi 5

një	mënyrë	për	të	krijuar	falsifikime	është	të	shoqëroni	imazhet	origjinale	me	
komente të rreme. Prandaj, është shumë e rëndësishme të lexoni me ku-
jdes	titrat	e	fotografive,	pasi	dy	imazhe	identike	mund	të	kenë	përshkrime	të	
ndryshme.

Hapi 6
Burimi i imazhit mund të gjendet nga URL-ja. Një grup i gjatë numrash na tregon 
se	fotografia	ka	shumë	të	ngjarë	të	jetë	marrë	nga	rrjetet	sociale.	Disa	foto	në	
Facebook përmbajnë ID-në e përdoruesit që e ka postuar në titull.

Hapi 7

Mund	të	ndihmojnë	në	identifikimin	dhe	informacionin	vizual	mbi	imazhin:	
shenjat rrugore, shenjat, shenjat e makinave, shtëpitë, rrobat, elementët e 
peizazhit.
Google Maps Street View ose Wikimapia përmbajnë imazhe të vendeve të ndrys-
hme me të cilat mund të krahasoni fotot ekzistuese.
Geofeedia është një motor kërkimi që ju lejon të zbuloni postimet në rrjetet 
sociale sipas vendndodhjes. Shërbimi funksionon me postimet në Twitter, Flickr, 
Youtube, Instagram dhe Picasa, duke përdorur GPS dhe rezultatet jepen në 
formën e një kolazhi.
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Ushtrimi 8

Algoritmit për verifikimin e autenticitetit të llogarisë 

Fazat Veprimet

Hapi  1

Identifikoni:	një	person	apo	një	robot?
Ne i kushtojmë vëmendje të dhënave personale, postimeve të miqve, nëse 
publikimet shoqërohen me komente apo janë thjesht foto. Mungesa e pub-
likimeve për të drejtat e autorit jep arsye për të besuar se kemi të bëjmë me 
një robot.

Hapi  2
Sa postime ka në llogari? 2-3 ripostime. 
Tema të ndryshme? - një arsye për mosbesim.

Hapi  3
Kur u krijua llogaria? Shpesh llogaritë krijohen në rrjetet sociale menjëherë 
pas publikimit të postimit. Nëse llogaria është krijuar kohë më parë dhe ka 
vetëm 2-3 botime në të, kjo është një arsye për mosbesim.

Hapi  4
A	ka	lidhje	profili	me	vendin	e	punës,	studimit,	vendbanimit,	sferës	së
interesit?

Hapi  5
Në cilat faqe në rrjetet sociale është abonuar ky përdorues, a lidhet fokusi I  
grupeve të vizituara me informacionin?

Hapi  6 Çfarë	rezultatesh	jep	kërkimi	për	fotografitë	e	profilit?

Hapi  7 Çfarë rezultatesh jep kërkimi sipas pseudonimit të përdoruesit?

Hapi  8 Në fund marrim një vendim.

Kur shkruani materiale të kontrolloni veten. Njerëzit priren të përfshihen dhe 
t’i përgjigjen emocionalisht fakteve të caktuara. Prandaj, për të mos humbur 
objektivitetin, duhet t’i bëni vetes pyetjet e mëposhtme në faza të ndryshme të 
punës: 

• A kam ndonjë interes? 

• Cili është rezultati që dua të marr? 

• A po i rregulloj faktet për t’ia përshtatur hipotezës sime?
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FjAlORTH

Afati (termi zhargon) - afati i fundit për vendosjen e materialit për botim.
Aftësimi mediatik - aftësia për të përdorur, analizuar, vlerësuar dhe dërguar 

mesazhe në forma të ndryshme.3

Aftësimi mediatik - është rezultat i edukimit mediatik ose të të mësuarit 
mediatik. sa më shumë të studioni median (nëpërmjet medias), aq më i aftë je: 
arsimimi mediatik është aftësia për të eksperimentuar, interpretuar/analizuar dhe 
krijuar tekste mediatike.4

Agresioni dixhital - presioni që mjedisi dixhital ushtron në psikikën njerëzore. 
Është vrazhdësi, mosrespektim, shkelje e perceptimeve përgjithësisht të pranuara, 
sjellje destruktive së bashku me shkaktimin e dëmit, sulmit, pushtimit të territorit të 
një personi tjetër, kërcënimit ose dhunës së drejtpërdrejtë. Gazetaria e të dhënave 
bazohet në përpunimin e të dhënave dhe përdorimin e tyre për krijimin e materialit 
gazetaresk. Të dhënat mund të shërbejnë si një mjet për zbulimin e një historie të 
caktuar gazetareske dhe burimin e saj. Zhvillimi i gazetarisë së të dhënave shoqërohet 
me hartimin e teknologjive që lejojnë ruajtjen dhe përpunimin e sasive të mëdha 
të të dhënave dhe lëvizjen drejt hapjes më të madhe të informacionit. Gazetaria 
e të dhënave është e lidhur me shkencën kompjuterike, dizajnin dhe statistikat.

Audienca - një grup lexuesish, teleshikuesish, dëgjuesish radioje, të bashkuar 
nga një interes i përbashkët në një media.

Blog - 1. Ditari i ngjarjeve në internet, ditari i internetit, ditari online - një faqe 
interneti, përmbajtja kryesore e së cilës rregullisht përditësohet me regjistrime 
që përmbajnë tekst, imazhe ose multimedia të paraqitura në mënyrë të kundërt 
kronologjike, që përmbajnë vërejtje dhe komente të shkurtra për lidhjet me burimet 
e palëve të treta . Dallimet midis një blogu dhe një ditari tradicional janë për shkak 
të mediumit: bloget zakonisht janë publike dhe përfshijnë lexues të palëve të treta 
që mund të hyjnë në debat publik me autorin. 2. Faqet e internetit personale, të 
cilat përbëhen kryesisht nga hyrjet personale të zotëruesit të blogut dhe komentet 
e përdoruesve në këto postime. bloger është një person që menaxhon një blog 
të tijin personal

Brifing -  një takim i zyrtarëve me përfaqësues të medias, i cili paraqet shkurtimisht 
qëndrimin zyrtar për një çështje të caktuar ose të rënë dakord nga palët e përfshira 

3   Kubey, R. Media Education: Portraits of an Evolving Field. In: Kubey, R. (Ed.) Media Literacy 
in	the	Information	Age.	—	new	Brunswick	 &	london:	 Transaction	 Publishers,	1997,		P.2

4   Worsnop, C. Screening Images: Ideas for Media Education (1999). Mississauga, Ontario: 
Wright Communications
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në negociatat ndërkombëtare, takime, konferenca, informacion mbi përparimin e 
tyre, pikëpamjet e palëve etj.

Edukimi mediatik - një dimension në pedagogji që mbron studimin e tenden-
cave në komunikimin masiv (shtypi, televizioni, radio, kinema, video). Detyra kryesore 
e edukimit mediatik është të përgatisë brezin e ri për jetën në kontekstin modern të 
informacionit, të perceptojë informacionin real, të mësojë një person ta kuptojë atë, 
të kuptojë pasojat e ndikimit të tij në psikikë dhe të zotërojë mënyrat e komunikimit 
në baza e formave joverbale të komunikimit duke përdorur mjete teknike.

Edukimi mediatik - procesi i zhvillimit personal me ndihmën dhe përdorimin 
e materialit të masmedias për të formuar një kulturë komunikimi me median, 
aftësitë e komunikimit dhe krijuese, të menduarit kritik, aftësitë e perceptimit të 
plotë, interpretimit, analizës dhe vlerësimit të medias. Njohuria mediatike e fituar 
si rezultat i këtij procesi ndihmon një person të përdorë në mënyrë aktive aftësitë 
e fushës së informacionit të televizionit, radios, videos, kinemasë, shtypit, internetit.

Edukimi për median - procesi i aftësimit mediatik të një personi, për të 
perceptuar, krijuar, analizuar, vlerësuar tekstet mediatike, për të kuptuar kontekstin 
socio-kulturor dhe politik të funksionimit të medias në botën moderne, kodimin 
dhe ri- sistemet e prezantimit të përdorura në media.

Efektet mediatike - ndikimi i teksteve mediatike tek audienca: në fushën e 
edukimit dhe edukimit, zhvillimit të vetëdijes, formësimit të sjelljes, qëndrimeve, 
reagimeve, përgjigjeve, shpërndarjes së informacionit, etj.

Factoid - informacion përshkrues, i cili mund të verifikohet vetëm pjesërisht, 
pasi përfaqëson vetëm disa nga aspektet e asaj që ndodhi.

Fakt - njohuri e provuar, e besueshme e një ngjarjeje të vërtetë.
Fakte alternative - fakte që nuk janë të verifikueshme (“Ky nuk është një fakt. 

Kjo është një gënjeshtër” - nga një fjalim i Chuck Todd, prezantues i NbC). 
Gjuha e medias - një grup mjetesh dhe teknikash shprehëse që përdoren për 

të krijuar tekste të veçanta mediatike
Hook (sin. ngjarje informacioni (lajmi, injektoj)) - një ngjarje që shërben për të 

formuar dhe për të ofruar mbështetje informative për komunitetin, për të formuar 
një këndvështrim tjetër apo për të korrigjuar pikëpamjen për temën e caktuar

Insert - një pjesë teksti tronditës ose një frazë dalluese nga një intervistë, e 
shtypur në një madhësi të madhe dhe e zbukuruar si një bllok teksti i pavarur duke 
përdorur kornizë, mbushje ose rreshta. Inserti vendoset brenda tekstit, ai vizualisht 
“lehtëson” dhe tërheq vëmendjen. 

Kompetenca mediatike - një grup motivesh, njohurish, aftësish të një individi 
(tregues: motivues, kontaktues, i bazuar në informacion, perceptues, interpretues 
/ vlerësues, i bazuar në praktikë / aktivitet / krijues) që kontribuojnë në zgjedhjen, 
përdorimin, vlerësimin, krijimin dhe transferimin e teksteve mediatike në lloje, forma 
dhe zhanre të ndryshme, 
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Konteksti - përmban informacione për “sfondin” (shtesat, detajet) që rrethon 
ngjarjen, për atë që i parapriu ose u bë shkak. Ky nuk është një sensacion, nuk është 
lajm, por një shtesë, detaje që ndikojnë si në paraqitjen ashtu edhe në strukturën 
e tekstit. si rregull, konteksti është një “histori” e vetme dhe e plotë e ndërtuar në 
mënyrë narrative. Ai mbulon një temë të vetme ose analizon rrethanat e ndryshme 
që rrethojnë ngjarjen dhe mund të përdoret nga gazetarët.

Kontroll i kryqëzuar - një sistem verifikimi reciprok midis profesionistëve.
Kontrollimi i fakteve - një kontroll faktesh që identifikon mospërputhjet midis 

fakteve të publikuara dhe atyre që ekzistojnë në të vërtetë. 
Kritika e medias - një fushë e veçantë e gazetarisë, e cila është krijuar për të 

ndihmuar shoqërinë në kuptimin e realiteteve dhe tendencave të reja në aktivitetet 
e medias. Është një mënyrë e veçantë reflektimi, njohje e shtypit modern të shkruar 
dhe elektronik  si dhe pasqyra publike, ku shihet  “shkëlqimi dhe varfëria” e medias 
në mjedisin e tregut.5

Kultura e informacionit të personalitetit - një nga përbërësit e kulturës së 
përgjithshme të një personi; një grup pikëpamjesh dhe një sistem njohurish dhe 
aftësish që ofrojnë aktivitete të pavarura të synuara për kënaqësinë optimale të 
nevojave individuale të informacionit duke përdorur informacionin dhe teknologjitë 
tradicionale dhe të reja. Është faktori më i rëndësishëm në veprimtaritë e suksesshme 
profesionale dhe joprofesionale, si dhe siguria sociale e individit në shoqërinë e 
dijes (Gendina, N. I. 2002).

Kultura mediatike - një grup vlerash materiale dhe intelektuale në fushën e 
medias, si dhe një sistem i përcaktuar historikisht i riprodhimit dhe funksionimit 
të tyre në shoqëri. “Kultura mediatike” dhe “kultura audiovizive” mund të jenë një 
sistem i nivelit të zhvillimit të personalitetit të një personi i aftë për të perceptuar, 
vlerësuar, analizuar një tekst mediatik, për t’u angazhuar në krijimtarinë mediatike 
dhe për të asimiluar njohuri të reja në fushën e medias

Lajm “i butë” - një prezantim informacioni, në të cilin theksi nuk vihet në 
rezultatin përfundimtar të ndonjë ngjarjeje, por në detajet e tij.

Mashtrim - një përpjekje e qëllimshme për të mashtruar njerëzit duke u dhënë 
atyre fakte joekzistente.

Media  False - Shpërndarja e planifikuar e dezinformimit mediatik - një lloj i 
veçantë informacioni që krijon një pamje të pasaktë të realitetit për një audiencë.

Mistifikim shkencor - botimi i një natyre utilitare, që synon plotësimin e 
nevojave jetike të njerëzve

Mockumentary (anglisht, mock and documentary) është një film pseudodo-
kumentar; një zhanër në të cilin imitimi i realitetit është i natyrshëm.

5   A. P. Korochenas “The Fifth Power?” Phenomenon of Media Criticism in the Context of the 
Information Market. http://old.kpfu.ru
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Ndikimi mediatik - ndikimi i teksteve mediatike në audiencë: në fushën e 
edukimit dhe edukimit, zhvillimit të vetëdijes, formësimit të sjelljes, qëndrimeve, 
reagimeve, përgjigjeve, shpërndarjes së informacionit, etj.

Njohuri kompjuterike - aftësia për të përdorur pajisje kompjuterike, njohuri 
për bazat e shkencës kompjuterike, teknologjinë e informacionit. Koncepte të 
ndërlidhura: arsimim informativ, kompetencë mediatike etj.

Perceptimi mediatik - (perceptimi mediatik): perceptimi i “realitetit mediatik”, 
ndjenjave dhe mendimeve të autorëve të teksteve mediatike.

Prankers - persona që bëjnë telefonata, zakonisht anonime, ose krijojnë llogari 
të rreme në internet. 

Rishkrimi - shkrimi i lajmeve dhe artikujve duke huazuar material nga burime 
të ndryshme, përpunimi i thellë i materialeve nga autorë të tjerë dhe krijimi i tekstit 
tuaj origjinal 

Robot/ bots - programe që kryejnë operacione që mund të jenë identike me 
veprimet e çdo përdoruesi të internetit

Rrjeti social - një shërbim online, një faqe që ju lejon të krijoni lidhje sociale, 
të krijoni marrëdhënie, të përpunoni dhe shpërndani informacion. Karakteristikat 
kryesore të rrjeteve sociale: mundësi praktikisht të pakufizuara për ndarjen e infor-
macionit nga më të ndryshmet. Faqja e rrjeteve sociale u ofron përdoruesve të saj 
mundësinë për të gjurmoni lidhjet midis “miqve” të tyre, bashkohuni në komunitete 
të ndryshme, krijoni grupe, hapni ose mbyllni informacionin e profilit të tyre që të 
gjithë të kenë akses, komentoni përmbajtjen që postojnë miqtë e tij dhe shumë 
më tepër.

Shtrirja kohore - një histori e të gjitha postimeve tuaja. Është diçka si një kasetë 
e të gjitha ngjarjeve tuaja në rend kronologjik.6

Statistikat gjinore - një pjesë integrale e secilës prej fushave tradicionale të 
statistikave dhe shërben për identifikimin, prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave 
që pasqyrojnë jetën reale të grave dhe burrave dhe merren parasysh gjatë zhvillimit 
të politikave gjinore7.

Teksti mediatik - një rezultat specifik i prodhimit mediatik: një mesazh që 
përmban informacion dhe i paraqitur në çdo lloj zhanri të medias (artikull gazete, 
shfaqje televizive, videoklip, film, etj.).

Transferimi Emocional - procesi i gjenerimit të emocioneve për t’i transferuar 
ato në përmbajtje. Për shembull, një reklamë e Coca-Cola tregon njerëz të lumtur 
dhe të bukur, por nuk na tregon asgjë për produktin. Fakti është që ju ndiheni 
mirë dhe ia transmetoni këtë ndjesi markës apo produktit. Ky është procesi më i 
rëndësishëm i manipulimit të medias.

6   IQ-coaching educational portal. http://www.iq-coaching.ru
7   Development of gender statistics: a practical guide. United Nations, Geneva, 2010. P. 1.
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Trillim mediatik - një histori (ngjarje ose fenomen) fiktive e krijuar dhe e regjis-
truar në fushën e informacionit, e mbështetur nga një sërë dëshmish të besueshme, 
e cila shërben si një shkak informacioni i gjallë për mediat.

Trolling - publikimi i mesazheve të qëllimshme provokuese për të marrë një 
reagim negativ të përdoruesit. Ata provokojnë individë dhe grupe njerëzish. Trollët 
e rrjetit mund të veprojnë gjithashtu në grupe dhe të kryejnë sulme psikologjike të 
koordinuara ose të rastësishme8. Trolling është një sistem i organizuar përmes të cilit 
mesazhet shpërndahen nëpërmjet profileve që kontrollohen nga trollët - njerëz realë.

Trolls - përdoruesit e rrjetit, si rregull, shkelin etikën e ndërveprimit në rrjet, duke 
shfaqur forma të ndryshme të sjelljes agresive dhe fyese për të provokuar konflikte.

Verifikimi - identifikimi i përshtatshmërisë së informacionit të marrë dhe të 
transmetuar duke përdorur metoda logjike.

8 What is digital aggression. Maxim Kornev, MediaToolbox.ru expert, http://sdelano.media/ 
project/stoptrolls/
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ANEKs I

Disa burime të dobishme për EMI-n
Çfarë është edukimi për median dhe informacionin: Konceptet, përkufizimet, një 
qasje integruese, palët kryesore të interesuara apo mjetet dhe burimet?

Burimet e UNESCO-s (të gjitha mund të gjenden në faqen zyrtare të 
UNESCO-s)

1. Publikimet: 
Kurrikula e EMI-t për mësuesit
Mësuesit janë dritarja drejt dijes. Prandaj, ky model është një mjet që do t’u ofrojë 

edukatorëve të të gjitha disiplinave, kompetencat kryesore (njohuritë, aftësitë dhe 
qëndrimet) të EMI-t. Udhëzuesi ofron qasjet pedagogjike të nevojshme për t’u 
mundësuar mësuesve të integrojnë EMI-n në klasat e tyre.

Edukimi  mbi median dhe informacionin
Ky manual gjithëpërfshirës i “Udhëzimeve për Politikat dhe strategjinë e EMI-t” 

është i pari i këtij lloji dhe synon unifikimin e edukimit të medias dhe informacionit, 
duke u bazuar në të drejtën për lirinë e shprehjes dhe aksesin në informacion 
përmes TIK-ut. Këto udhëzime ofrojnë një qasje të harmonizuar, e cila u mundëson 
të gjithë aktorëve të artikulojnë politika dhe strategji më të qëndrueshme 
kombëtare të EMI-t, duke përshkruar si procesin ashtu edhe përmbajtjen që duhet 
marrë në konsideratë.

Udhëzues për transmetuesit për promovimin e përmbajtjes së krijuar 
nga përdoruesit dhe EMI 

Për herë të parë janë publikuar udhëzime se si transmetuesit në mbarë botën 
mund të inkurajojnë audiencën të prodhojë përmbajtje më cilësore, të krijuar nga 
vetë ata dhe të përmirësojnë edukimin e medias dhe informacionit. Udhëzimet 
e reja do t’i mundësojnë publikut rritjen e aftësive në përdorimin e medias dhe 
informacionit.

Edukimi qytetar për profesionistët e medias: Manual trajnimi 
si pjesë e përpjekjeve për të rritur kapacitetet e profesionistëve të medias në 

vendet në zhvillim UNEsCO ka publikuar këtë manual trajnimi, i cili ofron njohuri 
mbi marrëdhëniet midis funksioneve të medias dhe qytetarisë aktive. Publikimi 
fokusohet në lidhjen themelore të demokracisë, zhvillimit dhe medias, bazuar në 
parimet themelore të demokracisë dhe të drejtave të njeriut.

Edukimi për median dhe informacionin: Forcimi i të drejtave të njeriut 
dhe lufta kundër radikalizmit dhe ekstremizmit 

Ky libër ofron perspektiva të pasura mbi EMI-n nga e gjithë bota. Përmbajtja 
është grupuar në seksione të ndryshme: Fuqizimi i Komunitetit dhe Zhvillimi i 
Qëndrueshëm; Gjuha e urrejtjes dhe nxitja; Radikalizmi dhe Ekstremizmi; Të drejtat 
e njeriut dhe barazia gjinore; dhe Diskurset ndërfetare dhe ndërkulturore në media
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Edukimi për median dhe informacionin si zhvillim i qëndrueshëm:
Ky libër, i botuar në 2015, e sheh EMI-n si një mjet që garanton zhvillim të 

qëndrueshëm të hapur dhe gjithëpërfshirës. Ai bazohet në gjetjet e kërkimit, 
teoritë dhe praktikat më të mira të EMI-t në të gjithë botën.

Qytetaria globale në një botë digjitale
libri, i botuar në 2014, bën bashkë një sërë artikujsh, të cilët fokusohen tek 

qytetaria globale në rajone të ndryshme të botës. Artikujt përfaqësojnë bindje 
të ndryshme mbi edukimin për median dhe informacionin, nga studiues dhe 
praktikues, të cilët ofrojnë strategji të guximshme, ndajnë gjetjet e kërkimit dhe 
reflektojnë mbi rezultatet e praktikave më të mira.

Edukimi  për median dhe informacionin dhe dialogu ndërkulturor 
Ky manual vëzhgon dhe analizon rolin e EMI-t në promovimin e pjesëmarrjes 

qytetare, demokracisë dhe zhvillimit, si dhe në rritjen e kërkimit ndërkulturor dhe 
bashkëpunues më anë të tij. Programi synon promovimin e nismave globale të 
EMI-t dhe dialogun ndërkulturor. bashkë-redaktorët e botimit të vitit 2013, ishin 
sherri Hope Culver, Ulla Carlsson, Catharina bucht dhe Maria Edström.

Shanset për edukimin e medias dhe informacionit në Lindjen e Mesme 
dhe Afrikën e Veriut

Ky libër  përplotëson boshllëkun në tërësinë ekzistuese të literaturës në lidhje 
me përparimin e punës së EMI-t në pjesë të ndryshme të botës. Ne besojmë 
se është me interes të veçantë të hedhim dritë mbi një rajon, ku angazhimi i 
qytetarëve të rinj me median ka qenë në fokus të lajmeve në të gjithë botën  këto 
vitet e fundit.

Indeksi Global i Vlerësimit të EMI-t nga UNESCO-s 
Korniza globale e UNEsCO-s për vlerësimin e edukimit mbi median dhe 

informacionin ofron udhëzime metodologjike dhe mjete praktike të shteteve 
anëtare të UNEsCO-s gjatë gjithë vlerësimit të gatishmërisë dhe kompetencave të 
vendit, veçanërisht të mësuesve në shërbim dhe në trajnim, lidhur me edukimin e 
medias dhe informacionit në nivel kombëtar. 

Të kuptojmë edukimin mbi informacionin
Ky botim është një përmbledhje jo-teknike që shpjegon se çfarë do të thotë 

“edukim mbi informacionin”, i krijuar për politikëbërësit publikë, drejtuesit e 
biznesit, administratorët e shoqërisë civile dhe profesionistët e fushës.

Edukimi mediatik: një manual përdorimi për mësuesit, studentët, 
prindërit dhe profesionistët 

Kjo paketë trajnimi ofron një pamje komplekse dhe gjithëpërfshirëse të 
edukimit mediatik, duke përfshirë të gjitha mediat, të vjetra dhe të reja. Ai kërkon 
mënyra të reja në të cilat njerëzit mund të rrisin pjesëmarrjen e tyre në jetën 
politike dhe kulturore të komunitetit me anë të mediave. Në veçanti, manuali 
promovon Nisur nga perspektiva e  zhvillimit të qëndrueshëm,  manuali adreson 
disa nga sfidat e shoqërive të dijes, veçanërisht ndarjen e njohurive dixhitale.

Hartimi i politikave të edukimit mediatik në botë: vizionet, programet 
dhe sfidat 
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Ky botim, i prodhuar së bashku nga UNEsCO, Aleanca e Qytetërimeve të OKb-
së, Komisioni Europian dhe Grupo Comunicar, ofron një qasje shumëdimensionale 
ndaj edukimit mediatik, duke i dhënë përgjigje pyetjeve kyçe të profesionistëve të 
medias, komunikimit dhe arsimit, studiuesve dhe politikëbërësve.

2. Resurset mësimore multimediale të EMI-t në internet
Kjo faqe ofron akses në një platformë ndërkombëtare multimediale  

shumëgjuhëshe të burimeve mësimore të medias dhe EMI-t për edukatorët, 
studiuesit dhe individët. Ai përmban burime mësimore ndërvepruese dhe 
ndërkulturore të propozuara për përdorim në mjedise arsimore formale dhe 
joformale. burimet mund të ndahen, përshtaten, përdoren dhe ri-ngarkohen nga 
përdoruesit sipas dëshirës. Ato janë të organizuara në bazë të modelit të Kurrikulës 
së Edukimit për median dhe informacionin dhe është e disponueshme në 9 gjuhë. 
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/ 

3. Kurse online për EMI-n dhe dialogun ndërkulturor 
Të gjendur përballë dilemës për të zgjedhur midis privatësisë dhe sigurisë në 

internet, ndërmjet shprehjes së lirë dhe përdorimit etik të informacionit, medias 
dhe teknologjisë - gratë, burrat dhe djemtë dhe vajzat e reja kanë nevojë për 
kompetenca të reja. EMI i ofron këto mundësi, ndaj duhet të jetë pjesë integrale e 
të gjitha kurrikulave.

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-
development/media-literacy/online-mil-and-intercultural-dialogue-courses 

4. EMI ME NJË KLIK 
EMI ME NJË KLIK, u mundëson njerëzve të fitojnë kompetenca të EMI-t duke 

përdorur normalisht internetin dhe mediat sociale dhe të angazhohen në edukimin 
e bashkëmoshatarëve në një atmosferë loje shoqërore. Mediat dhe ofruesit e tjerë 
të informacionit, duke përfshirë pronarët privatë, janë thelbësore për ta bërë 
EMI-n një lëvizje masive dhe tërheqëse për edukimin qytetar. Pa cenuar lirinë dhe 
pluralitetin e mediave dhe ofruesve të tjerë të informacionit, mund të krijohen 
mundësi për partneritete të frytshme ndërmjet tyre dhe grupeve të shoqërisë 
civile. https://www.facebook.com/MIlClICKs/posts/ 

5. Edukimi për median dhe informacionin 
Ky manual synon të  mbështesë shtrirjen globale shumëgjuhëshe të 

informacionit dhe burimeve mbi edukimin për median dhe informacionin, duke 
i ofruar këto burime për edukatorët,  të cilët mund t’i përdorin në mjediset e tyre 
formale dhe joformale arsimore. https://milunesco.unaoc.org/welcome/ 

6. Rrjetet
Rrjetet e EMI-t dhe Rrjeti Universitar i Dialogut Ndërkulturor 
UNEsCO dhe Aleanca e Qytetërimeve të Kombeve të bashkuara (UNAOC), 

me një përkushtim të thellë për të promovuar shoqëritë e zhvilluara në media 
dhe informacion, në shkallë globale, kanë lançuar rrjetin e parë ndërkombëtar 
Universitar mbi Edukimin për median dhe informacionin dhe Dialogu Ndërkulturor 
(UNEsCO/UNAOC-MIlID).



122

Aleanca globale për Partneritete mbi Median dhe Literaturën e 
Informacionit 

Kjo është një nismë novatore, e cila synon të promovojë bashkëpunimin 
ndërkombëtar për të siguruar që të gjithë qytetarët të kenë akses në media dhe 
informacion. Organizata nga  më shumë se tetëdhjetë vende kanë rënë dakord të 
bashkojnë forcat dhe të punojnë së bashku për ndryshim. Kjo iniciativë pioniere 
u lançua gjatë Forumit Global për Partneritetet mbi Edukimin  për median dhe 
informacionin, i cili u zhvillua nga 26 deri më 28 qershor 2013

Resurse nga partnerët globalë (shihni më shumë burime në faqet e tyre të 
internetit): 

IFlA 
Federata Ndërkombëtare e shoqatave dhe Institucioneve të bibliotekave 

është organi kryesor ndërkombëtar që përfaqëson interesat e shërbimeve të 
bibliotekave dhe informacionit dhe të përdoruesve të tyre. Është zëri global i 
profesionit të bibliotekës dhe informacionit. https://www.ifla.org/

ERYICA 
Agjencia Europiane e Informacionit dhe Këshillimit për Rininë është një 

organizatë e pavarur Europiane, e përbërë nga organe dhe rrjete kombëtare 
dhe rajonale të koordinimit të informacionit për të rinjtë. Organizata punon 
për të intensifikuar bashkëpunimin europian dhe ndërkombëtar në fushën e 
punës dhe shërbimeve të informacionit për të rinjtë, duke mbështetur dhe 
promovuar politikën dhe praktikën cilësore të informacionit të përgjithshëm 
për të rinjtë në të gjitha nivelet. Manualet e tyre janë një koleksion historish 
të suksesshme për të mësuar, frymëzuar, gjeneruar dhe zhvilluar projekte 
dhe ide të reja. https:// www.eryica.org/tools-resources  https://static1.
squarespace.com/static/59ab1130ff7c50083fc9736c/t/5bd9654ccd83666261ba
9e53/1540973907525/1540973907525%2973907525 

Qendra për edukimin për median dhe informacionin
https://centermil.org/resources/
Këshilli i Europës
https://www.coe.int/en/web/portal
Komisioni Europian
https://ec.europa.eu/commission/index_en 
Seri kursesh për EMI-n nga  Jay Smooth
1. Prolog
2. Hyrje në edukimin për median
3. Historiku I zhvillimit/ Pjesa I
4. Historiku I zhvillimit/ Pjesa II
5. Media dhe Mendja
6. Media dhe Paraja
7. Ndikimi dhe bindja
8. Reklamat Online
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9. Pronësia e medias
10. Politikat e medias dhe TI
https://www.youtube.com/

watch?v=sPwj0objya0&list=Pl8dPuualjXtM6jspzb5gMNsx9kdmqbfmY

Shembuj të fushatave të promovimit të EMI-t  në media
7 histori për 7 vjet: Al jazeera ndërtoi një punëtori të realitetit virtual në kampin 

e refugjatëve Za’atari të jordanisë, https://www.journalism.co.uk/video/telling-
their- own- stories-al-jazeera-s-virtual- realityworkshops-in-jordan/s400/a719878/

‘Nuk është vetëm një audiencë, është një komunitet’: si po angazhohet “The 
Economist” me të rinjtë në Instagram, https://www.journalism.co.uk/news/-it-s-
not-just-an-audienceit-s-a-community s2/a725173/ 

Si po arrin Telegrafi tek adoleshentët me lajme në Snapchat Discover,
https://www.journalism.co.uk/news/how-the-telegraph-is-reaching- 

teenagers- with-news-stories-on-snapchat-discover/s2/a724198/
Hashtag “Historitë tona” po përdor lentet  e snapchat për t’i kthyer qytetarët 

në tregimtarë më efektivë
https://www.journalism.co.uk/news/hashtag-our-storiesis-using-snapchat-

lenses-to-turn-citizens-into-more -effective-storytellers/s2/ a733370/ 
Gazetarët dhe shkollat punojnë së bashku për të mësuar EMI-n, https://en.ejo.

ch/ethics-quality/journalists-schools-work-sogether-teach-media-literacy 
 Më anë të një lojë ndërvepruese, bbC po i ndihmon të rinjtë të kuptojnë më 

mirë ekosistemin e dezinformimit, https://www.journalism.co.uk/news/with-
an-interactive-gamethe-bbc-is-helping-young-people-better-understand-the-
disinformation-ecosystem-/ s2/a721168/  

 Të tregojmë në mënyrë etike: Gazetaria dhe edukimi për median, https://
ethicaljournalismnetwork.org/ethical 



CIP Katalogimi në botim bK Tiranë

muratova, nozima
edukimi për median dhe informacionin në gazetari : 
një manual për gazetarët dhe mtrajnuesit-pedagogët 
e gazetarisë / nozima muratova, alton Grizzle, dilfuza 
mirzakhmedova ; përkth. irena myzeqari ; red. agim 
doksani. - tiranë : instituti shqiptar i medias, 2022
124 f. ; 16.4 x 24 cm.

tit. origj.: media and information literacy in journalism: 
a handbook for journalists and  journalism educators

isbn 978-9928-4695-3-3

i. Grizzle, alton          ii.mirzakhmedova, dilfuza

1.Gazetaria  2.marrëdhënie publike  3.edukimi  4.manuale

 070 (035)



Seria e publikimeve të UNESCO-s
9 789928 469533


