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BASHKËPUNËTORËT PROFESIONALË

Republika e Serbisë 
Ministra e Kulturës dhe Informimit

Ky publikim është botuar me përkrahjen e Bashkimit Evropian.
Publikimin e këtij doracaku në gjuhën shqipe e kanë mundësuar Misioni 
i OSBE-së në Serbi, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Serbi dhe 

Ministria e Kulturës dhe Informimit e Republikës së Serbisë.
Ministria e Kulturës dhe Informimit e Republikës së Serbisë është 

përgjegjëse për përmbajtjen e këtij publikimi dhe kjo përmbajtje në 
asnjë mënyrë nuk pasqyron pikëpamjet zyrtare të 

Bashkimit Evropian apo të Misionit të OSBE-së në Serbi.
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Çdo shoqëri demokratike synonte, dhe synon ende, të rregullojë në mënyrë cilësore 
fushën e informimit dhe mediave, e cila është një prej shtyllave të domosdoshme të 
demokracisë. Sot, si pasojë e revolucionit teknologjik i cili ka qenë intensiv në dy dekada 
të kaluara, sfidat e rregullimit të një kuadri ligjor pozitiv dhe zbatimit të tij të plotë janë 
gjithnjë e më të mëdha. Pikërisht këto sfida janë emërtues i përbashkët i përpjekjeve të 
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendit tonë për të gjetur një përgjigje të 
përshtatshme nëpërmjet instrumenteve dhe mekanizmave ligjorë. Edukimi mediatik në 
dekadat e fundit është në fokusin e pothuajse të gjitha organizatave ndërkombëtare siç 
janë Kombet e Bashkuara, UNESCO, Këshilli i Evropës, OSBE etj. por gjithashtu luan një 
rol të rëndësishëm në procesin e integrimeve evropiane dhe hyrjes së vendit tonë në 
Bashkimin Evropian.

Në mënyrë që qytetarët të mendojnë në mënyrë kritike dhe të marrin pjesë në mënyrë 
aktive dhe efektive në një shoqëri demokratike, informimi cilësor është i domosdoshëm 
nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër fuqizimi i kapaciteteve të qytetarëve në këtë drejtim. 
Imazhi i mjedisit mediatik ka ndryshuar shumë me daljen ose përdorimin e gjerë dhe 
intensiv të teknologjive informatike dhe atyre të komunikimit, gjë që ka mundësuar 

Edukimi mediatik dhe informativ përbën njërën  
prej dimensioneve kryesore të arsimit moral dhe qytetar. Kjo është e 

drejta themelore e çdo qytetari në çdo shtet të botës, nëpërmjet së cilës i 
mundësohet çdokujt që të mbrojë privatësinë e tij dhe të gjejë vendin e tij 
në një shoqëri, mjedisi teknologjik i të cilit ndryshon gjithnjë e më shpejtë.

Audrey Azoulay,  
drejtorja e përgjithshme e UNESCO-s,  

në takimin ndërkombëtar konsultativ rreth kurikulave për edukimin mediatik  
dhe informativ, të mbajtur më 13 shtator 2019 në Beograd, Serbi
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disponueshmërinë e një sasie të jashtëzakonshme të informacioneve të ndryshme dhe 
ka ndryshuar tërësisht mënyrën se si qytetarët arrijnë tek përmbajtjet mediatike dhe si 
reagojnë ndaj tyre. 

Ky përdorim i gjerë i teknologjive të informacionit dhe të komunikimit na ka mundësuar 
qasje të lehtë në përmbajtjet mediatike, por përfshirja dhe pjesëmarrja e shoqërisë 
demokratike mund të fuqizohen vetëm nëse përmbajtjet dhe informacionet e tilla 
mediatike janë cilësore.

Në përputhje me parimet dhe qëllimet e Bashkimit Evropian, Ministria e Kulturës dhe 
Informimit, duke avokuar për rregullimin sistematik të kësaj fushe dhe arsimin mediatik, 
formoi Grupin e punes për hartimin e Udhëzuesit për përmirësimin dhe zhvillimin e edukimit 
mediatik në arsimin parauniversitar. Me qëllim të hartimit të një udhëzuesi sa më cilësor, 
Grupi i punës përbëhej prej përfaqësuesve të Ministrisë së Kulturës dhe Informimit, 
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, Ministrisë së Tregtisë, Turizmit 
dhe Telekomunikacionit, Ministrisë së Rinisë dhe Sportit, Sekretariatit Krahinor të Arsimit, 
Rregullave, Administratës dhe Pakicave Kombëtare - komuniteteve kombëtare, Organit 
Rregullator për Mediat Elektronike, Këshillit Kombëtar të Arsimit të Republikës së Serbisë, 
Entit për Përmirësimin e Arsimit dhe Edukimit, Entit për Vlerësimin e Cilësisë së Arsimit 
dhe Edukimit, Institucionit Publik Mediatik „Radio-televizioni i Serbisë” dhe Institucionit 
Publik Mediatik „Radio-televizioni i Vojvodinës”. Puna e këtij grupi është mbështetur 
përmes mbështetjes teknike të projektit „Mbështetja e reformave mediatike”, të financuar 
nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Serbisë.

Ky udhëzues synon fuqizimin e kapaciteteve të edukatorëve, mësuesve, pedagogëve 
në shkollat fillore dhe të mesme, bashkëpunëtorëve profesional në institucionet 
parashkollore (psikologë, pedagogë, terapistë të të folurit dhe bibliotekarë) për 
vendosjen dhe përmirësimin e edukimit mediatik të fëmijëve të moshës parashkollore dhe 
shkollore. Qëllimi ynë është që shembujt e treguar të aktiviteteve mësimore t’i ndihmojnë 
edukatorët, mësuesit dhe bashkëpunëtorët profesionalë në themelimin dhe zhvillimin e 
edukimit mediatik të fëmijëve dhe adoleshentëve, duke u ofruar shembujt e aktiviteteve 
edukative dhe arsimore, por gjithashtu duke u treguar drejtimin e duhur e të menduarit 
gjatë hartimit të përmbajtjeve dhe aktiviteteve metodike. Shembujt e propozuar të 
aktiviteteve u lënë hapësirë edukatorëve, mësuesve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë 
për modifikimin dhe konceptimin e përmbajtjeve të reja edukative dhe mësimore, të 
përshtatura me nevojat e grupit konkret të fëmijëve dhe nxënësve, si dhe me resurset  
në dispozicion.

PARATHËNIE
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Udhëzuesi përbëhet nga pesë njësi strukturore: Hyrje, Mosha parashkollore, Shkolla 
fillore (cikli i parë dhe i dytë i arsimit dhe edukimit fillor), Arsimi dhe edukimi i mesëm 
dhe Fjalori i termave themelorë mediatikë.

Njësia strukturore Hyrje përfshin qasjen në arsimin mediatik, njohuritë e nevojshme 
kryesore nga fusha e edukimit mediatik për edukatorët, mësuesit dhe bashkëpunëtorët 
profesionalë përpara se të angazhohen në aktivitete me fëmijët dhe nxënësit. 
Përmbajtja e pjesës hyrëse u mundëson lexuesve që të fitojnë qasje dhe të zgjerojnë 
njohuritë mbi edukimin mediatik, të ndërgjegjësohen për rëndësinë e rolit dhe 
mundësisë së tyre në arsimin mediatik, si dhe të fitojnë qasje në drejtimin e ardhshëm 
të zhvillimit të teknologjive, dukurinë e inteligjencës artificiale dhe lidhjen e saj me 
edukimin mediatik.

Kapituj të krijuar dhe të renditur sipas grupmoshës së fëmijëve dhe nxënësve, nga 
më të vegjlit deri tek më të mëdhenjtë, janë përbërë prej shembujve të propozuar të 
aktiviteteve mësimore përkatëse (për moshën parashkollore) dhe njësive mësimore  
(për moshën shkollore).

Edukatorët në institucionet parashkollore zhvillojnë dhe ndërtojnë programin bashkë 
me fëmijët në kontekstin real të praktikës edukativo – arsimore, duke integruar 
multiedukimin dhe teknologjitë informatike dhe të komunikimit brenda lojës, situatat 
praktike nga jeta dhe situatat e planifikuara të të nxënit. Për këtë arsye, aktivitetet e 
propozuara për moshën parashkollore duhet të kuptohen vetëm si një udhëzues për 
edukatorët dhe bashkëpunëtorët profesionalë për realizimin e qëllimeve të edukimit 
mediatik dhe mbështetjes në rrethanat dhe resurset reale të diktuara nga praktika.

Çdo shembull i aktiviteteve përkatëse mësimore për nxënësit përmban një sugjerim 
të moshës së cilës i kushtohet  përmbajtja, kohën e duhur për realizimin, njohjen e 
shkurtër me temën dhe domethënien e trajtimit të saj përmes shembujve të propozuar 
të aktiviteteve mësimore, lidhjen ndërmjet lëndëve me programet e parashikuara të 
arsimit dhe edukimit të cilët realizohen në të njëjtën moshë, qëllimet, rezultatet, ecurinë 
e aktiviteteve edukative dhe arsimore, si dhe një instrument për vlerësim. Materialet 
ndihmëse didaktike nënkuptojnë: sugjerimet e literaturës dhe filmave ndihmës, 
rezultatet e hulumtimeve relevante shkencore, linkët përkatës, funksionalë  
për realizimin e aktiviteteve të propozuara, si dhe fletët e punës të cilat mund të  
shtypen dhe të kopjohen. 



11 >>

Udhëzuesi përfundon me njësinë strukturore: Fjalori i termave themelorë mediatikë,  
të përbërë prej termave të dobishëm për të kuptuar mediat dhe mënyrën e funksionimit 
të tyre.

Në varësi nga mosha e nxënësve, faqet e Udhëzuesit janë shënuar me ngjyra të 
ndryshme (përmbajtjet për moshën parashkollore – ngjyra e gjelbër l, për ciklin e parë 
të shkollës fillore – ngjyra rozë , për ciklin e dytë të shkollës fillore – ngjyra vjollcë p 
dhe për shkollën e mesme – ngjyra e verdhë ).

Përmbajtjet e prezantuara në Udhëzuesin shoqërohen me portalin digjital, një mjet 
mësimor didaktik në formë të një loje shoqërore digjitale me pyetjet përkatëse të 
sfidave të përmendura në Udhëzues. 

Hartimi i konceptit të Udhëzuesit është mbështetur në udhëzuesin e UNESCO-s „Edukimi 
informativ dhe mediatik, programi i trajnimit për mësuesit” (Media and Information 
Literacy, Curriculum for Teachers, UNESCO 2011) . Temat dhe përmbajtjet në Udhëzuesin që 
keni përpara, janë përshtatur me kontekstin shoqëror dhe kulturor të Serbisë në fund të 
dekadës së dytë të shekullit 21 dhe u përgjigjen nevojave të sistemit arsimor të Serbisë.

U urojmë sukses edukatorëve, mësuesve, bashkëpunëtorëve profesionalë, fëmijëve dhe 
adoleshentëve në zotërimin e edukimit mediatik!

Ekipi i autorëve

PARATHËNIE



ÇKA ËSHTË EDUKIMI 
MEDIATIK DHE PËRSE 

ËSHTË E RËNDËSISHME 
QË TË MËSOHET EDUKIMI 

MEDIATIK NË SHKOLLË?

Detyra e mediave është të informojnë, edukojnë dhe argëtojnë publikun në mënyrë 
të vërtetë dhe të plotë, duke i ofruar mundësi për të fituar një imazh më të qartë mbi 
shoqërinë dhe kulturën së cilës i përket. Kur flasim për mediat, flasim për komunikimin 
masiv. Përmbajtjet mediatike, falë shtëpive mediatike dhe projekteve mediatike të 
cilat ofrojnë shërbime të ndryshme audio-vizuale, arrijnë tek qytetarët duke formuar 
qëndrimet, mendimet, dhe perceptimet e tyre të shoqërisë dhe realitetit në të cilin jetojnë.

Të gjitha mediat përdorin kanale të ndryshme për t’i dërguar mesazhet e tyre audiencës. 
Të gjitha mediat përdorin mjetet e ndryshme të shprehjes për të formuar mesazhin e tyre. 
Gjithashtu, çdo media zhvillon formën e vetë unike estetike – në mënyrë që përmbajtja  
e medias dhe ndikimi i saj ndaj audiencës të varen edhe nga natyra e medias.

Kurrë më parë nuk kalonim kaq shumë kohë duke konsumuar përmbajtjet mediatike  
siç po bëjmë tani në fillim të shekullit 21. Kjo vjen si pasojë e rritjes së numrit të pajisjeve 
dhe kanaleve nëpërmjet të cilëve mediat publikojnë mesazhet e tyre. Në shoqërinë  
në fillim të shekullit 21 përmbajtjet mediatike janë gjithandej përreth nesh – në mediat 
tradicionale (gazeta, radio dhe televizion), dhe mbi të gjitha në internet, i cili sot është 
kanal i cili transmeton pjesën më të madhe të përmbajtjeve mediatike. Mediat kanë 
një fuqi të jashtëzakonshme në kohën tonë – ato mund t’u japin rëndësi njerëzve dhe 
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ngjarjeve të panjohura, mund të ndikojnë në mënyrën sesi shoqëria përvetëson dukuritë 
e caktuara, si sillet dhe çfarë qëndrimesh ndërton, çfarë idesh politike do të mbështesë 
etj. Për shkak se mediat sot zënë një vend të rëndësishëm në jetën e përditshme, është 
shumë e rëndësishme që të zhvillojmë aftësinë e leximit, interpretimit dhe vlerësimit 
të përmbajtjeve mediatike nga këndvështrime të ndryshme, si dhe aftësinë e krijimit 
të përmbajtjeve të reja mediatike të cilat do të transmetojnë pikërisht ato mesazhe të 
cilat duam të dërgojmë. Është e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm për ekspozimin 
tonë ndaj mediave dhe ndikimin e përmbajtjeve që marrim, ndaj qëndrimeve, sjelljes dhe 
mirëkuptimit tonë të realitetit.

Mediat janë element i pazëvendësueshëm dhe jashtëzakonisht i dobishëm i cili ndërton 
një shoqëri, por është e rëndësishme që të kuptojmë mjedisin dhe kontekstin mediatik, 
të analizojmë në mënyrë kritike përmbajtjet të cilat vijnë tek ne nëpërmjet kanaleve 
mediatike, t’i rishqyrtojmë, t’i kontrollojmë dhe ta kuptojmë se edhe mediat kanë interesat 
e tyre kur vendosin të na tregojnë historitë për mjedisin dhe shoqërinë në të cilën jetojmë, 
në një mënyrë të caktuar. Mirëkuptimi i përmbajtjeve mediatike dhe funksioneve të 
mesazheve mediatike nuk është gjithmonë detyrë e lehtë, pikërisht për shkak të faktit se 
mediat ndikohen ndjeshëm nga rrethanat ekonomike, politike, juridike dhe kulturore.
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Aftësia e mirëkuptimit të përmbajtjeve mediatike përbën njërën prej kompetencave më 
të rëndësishme për pjesëmarrje në shoqërinë civile e shekullit 21 – edukimin mediatik.

Edukimi mediatik shpeshherë keqinterpretohet si aftësia e përpilimit me shkrim të 
formave të ndryshme të shprehjes gazetareske (lajme, raporte, komente, intervista etj.). 
Edukimi mediatik është aftësia jonë për të qasur, përvetësuar në mënyrë kritike, kuptuar 
dhe ndërvepruar me mediat. Qëllimi i ngritjes së nivelit të edukimit mediatik është që 
t’u mundësohet qytetarëve të të gjitha moshave që të lëvizin në një mjedis bashkëkohor 
informativ dhe të marrin vendimet e duhura duke qenë të mirëinformuar.

Me kalimin e epokave të ndryshme, termi i edukimit plotësohej nga atributet e ndryshme 
dhe lidhej me termat e tjerë duke formuar togfjalëshat e veçanta me ta. Kështu sot 
njohim lloje të ndryshme të edukimit: edukimi alfanumerik (aftësia e leximit, shkrimit 
dhe llogaritjes), edukimi funksional (aftësia e zbatimit të njohurive të mësuara në situatat 
e reja kognitive), edukimi bibliotekar, si aftësi e përdorimit të të gjithë burimeve të 
bibliotekave me qëllim të të mësuarit, nga i cili është zhvilluar edukimi informativ (aftësia 
e njohjes dhe gjetjes së informacioneve, vlerësimeve, qasjeve kritike dhe përdorimit efikas 
të tyre), edukimi informatik ose kompjuterik (tërësia e aftësive të nevojshme për punën 
në kompjuter), edukimi digjital (aftësia e zbatimit të edukimit informativ në mjedisin 
digjital), edukimi shoqëror (aftësitë e komunikimit në kontekste të ndryshme kulturore), 
edukimi vizual (aftësia e mirëkuptimit dhe përdorimit të fotografive, imazheve dhe 
figurave me qëllim të komunikimin me mjedisin) etj.1

Rritja gjithnjë e më e madhe e numrit të koncepteve të edukimit në kulturën digjitale, si 
dhe dallimi shpeshherë i paqartë i kuptimeve të llojeve të edukimit, kanë çuar në krijim të 
togfjalëshit edukimi i ri, i cili unifikon të gjitha konceptet e edukimit të krijuara nga fundi i 
shekullit të 20 dhe fillimi i shekullit 21. Për rëndësinë e aftësisë së edukimit flet edhe fakti 
që Bashkimi Evropian në vitin 2018 ka rishikuar kompetencat kyçe të arsimit, duke e vënë 
edukimin në vendin e parë.

Me zotërimin e aftësisë së edukimit mediatik, fëmijët dhe adoleshentët do të kuptojnë 
synimet e dërguesve të mesazheve dhe kuptimet e përmbajtjeve mediatike, do të 
mbrohen nga manipulimi mediatik dhe do të marrin pjesë në mënyrë të vetëdijshme dhe 
të përgjegjshme në shoqërinë në të cilën bëjnë pjesë. Zhvillimi i edukimit mediatik në 
shkolla do t’i nxisë  nxënësit të vlerësojnë dhe krijojnë përmbajtjet mediatike dhe do t’i 
mësojë që të identifikojnë kërcënimet potenciale në rrjet, siç janë marrja e paautorizuar e 
të dhënave, reklamat e targetuara ose „bullizmi kibernetik” (”Cyberbullying”).  
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Shkurtimisht, do të kontribuojë ndjeshëm në mbrojtjen e tyre nga të gjitha format e 
manipulimit mediatik.

Zhvillimi i edukimit mediatik siguron praninë e kompetencave për pjesëmarrje aktive  
në shoqërinë civile. Është me rëndësi kyçe për proceset demokratike që adoleshentët  
të zotërojnë aftësinë e mendimit kritik në lidhje me përmbajtjet mediatike, në mënyrë  
që të marrin pjesë në zgjedhjet politike duke qenë të mirëinformuar.

Aktorët më të rëndësishëm në procesin e zhvillimit të edukimit mediatik të fëmijëve 
dhe adoleshentëve janë familja dhe shkolla. Para edukatorëve dhe mësuesve, prindërit 
kanë mundësinë që të bëhen faktorë të rëndësishëm të përvojës së parë të fëmijëve 
me mediat. Mundësia që prindërit t’i njohin fëmijët me kuptimin dhe funksionin e 
mediave, krahas kapaciteteve individuale të personalitetit, kushtëzohet edhe nga shkalla 
e zhvillimit të kompetencës së tyre për edukimin mediatik, gjë që është jashtë fokusit 
të veprimit dhe monitorimit nga ana e institucioneve arsimore. Prandaj shkollat dhe 
kopshtet janë aktorët më të besueshëm në procesin e zhvillimit të edukimit mediatik të 
fëmijëve dhe adoleshentëve, përkatësisht edukatorët dhe mësuesit të cilët zotërojnë jo 
vetëm kompetencat për edukim dhe transferim njohurish nga një lëndë mësimore, por 
edhe kompetencat përkatëse mediatike – njohja e mënyrës së funksionimit të mediave, 
kuptimi i qëllimit të nxitjes, ose mënjanimi i përmbajtjeve të caktuara mediatike. 

Tre pika fillestare nga të cilat mund të themelohet dhe zhvillohet edukimi mediatik 
përmes sistemit arsimor janë: gjuha – duke analizuar mënyrën e komunikimit përmes 
mediave, mediat – duke analizuar përmbajtjet mediatike dhe kultura – duke studiuar 
faktorët dhe produktet më të rëndësishme të kulturës nga fillimi i shekullit 21. (media, 
ose shoqëri e mediatizuar). Në një sistem arsimor në të cilin marrja dhe përmirësimi i 
edukimit mediatik të nxënësve përbëjnë njërin prej qëllimeve të mësimdhënies, është  
e pritshme që nxënësit të zhvillohen në qytetarë të lirë dhe aktiv, me vetëdije kritike  
dhe me bindjen se zhvillimi personal është një proces interesant dhe i vyer në jetë.

1  Bawden David (2001), Edukimi informativ dhe digjital; pasqyrat 
e koncepteve (Information and digital literacies; a review of 
concepts). Journal of Documentation, Londër : Universiteti i qytetit.
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BOTA QË NDRYSHON 
– MARRËDHËNIA E 

EDUKIMIT MEDIATIK DHE 
INTELIGJENCËS ARTIFICIALE

___ Inteligjenca artificiale

Në psikologji inteligjenca përkufizohet si një karakteristikë mendore e përbërë prej disa 
aftësive të ndryshme: mësimi nga përvoja, përshtatja me situata të reja dhe kuptimi i 
tyre, si dhe zbatimi i njohurive të fituara më parë në rrethana të reja.

Inteligjenca artificiale është një degë e shkencave kompjuterike e cila thekson zhvillimin 
e makinave inteligjente me kapacitet „për të menduar” dhe për t’u përshtatur me 
udhëzimet e reja në zbatimin e detyrave ashtu siç bën dhe njeriu. 

Sot, inteligjenca artificiale është një temë shumë e përfolur për të cilën debatohet 
gjerësisht në qarqet teknologjike dhe të biznesit. Shumë ekspertë dhe analistë në 
industri pretendojnë se inteligjenca artificiale është e ardhmja jonë – por, po të shikojmë 
përreth, bëhet e qartë se është e tashmja.

Shumica e shembujve të inteligjencës artificiale për të cilat dimë sot – nga kompjuterët 
që luajnë shah, asistentët personal në telefonat celularë, deri tek makinat vetë-drejtuese 
– mbështeten kryesisht tek mësimi automatik dhe njohja e objekteve, fotografive dhe 
gjuhës (natyrore) të njeriut.
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Duke përdorur këto teknologji, kompjuterët mund të trajnohen për kryerjen e detyrave 
të caktuara duke përpunuar sasi të mëdha të dhënash dhe duke identifikuar mostrat në 
të dhënat. 

Asgjë nuk do të na bëjë të vlerësojmë më shumë inteligjencën humane sesa mësimi për 
tentativën shumë sfiduese për të krijuar një kompjuter aq inteligjent sa jemi ne si njerëz. 
Sot nënkuptohet që një kompjuter mund të shumëzojë dy numra me nga dhjetë shifra 
në një pjesë të sekondës. Por, të bësh një kompjuter i cili mund të „shohë” një qen dhe të 
përgjigjet se a është qeni apo macja – kjo është shumë e vështirë. Të bësh një kompjuter i 
cili mund të fitojë një ndeshje shahu me këdo - është shumë e lehtë. Të bësh një kompjuter 
i cili mund të lexojë një pjesë nga libri për gjashtëvjeçarët dhe jo vetëm të njohë fjalët, 
por edhe të kuptojë domethënien e tyre, është sfida aktuale në të cilën kompania Google 
aktualisht shpenzon miliarda dollarë. 

Pse operacionet siç është llogaritja, strategjitë e tregut financiar dhe përkthimi i gjuhëve  
të huaja janë të vështira për njeriun dhe të lehta për kompjuterin? Pse aktivitetet e thjeshta 
për njeriun, siç janë perceptimi shqisor dhe lëvizja, janë kaq të vështira për makinat? 
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Оperacionet dhe aktivitetet të cilat neve na duken shumë të thjeshta, në fakt janë shumë 
të ndërlikuara. Duken të thjeshta sepse këto aftësi tek njerëzit janë optimizuar gjatë 
evoluimit me qindra miliona vjet.

Kur shtrijmë dorën drejt një objekti – muskujt, tendinat dhe kockat e supit, bërrylit dhe 
kyçit zbatojnë në moment një sërë operacionesh fizike të zhvilluara me vite të tëra, për 
të na mundësuar që të lëvizim dorën drejtë deri te objekti i dëshiruar. Nga ana tjetër, 
shumëzimi i numrave të mëdhenj ose loja e shahut – janë aktivitete të reja për racën 
njerëzore dhe nuk kemi pasur kohë për të zhvilluar kapacitetet mendore përkatëse të 
lidhura me to, prandaj kompjuteri mund të fitojë në një ndeshje shahu kundër kujtdo,  
pa u munduar shumë.

___ Kompjuterët e zgjuar si njerëz

Në mënyrë që inteligjenca artificiale të jetë aq funksionale sa truri i njeriut, duhet të 
ndodhë një gjë kyçe – inteligjenca artificiale duhet të barazojë trurin me kapacitetet 
e papërpunuara kompjuterike dhe të kopjojë të gjitha proceset fiziologjike të trurit. 
Ideja më konkrete është që të kopjohet truri i njeriut dhe të ndërtohet një arkitekturë 
kompjuterike me ngjashmëri të madhe me strukturën e trurit.

Shumica e ekspertëve janë dakord se janë tri lloje të inteligjencës artificiale:

1 Inteligjenca e ngushtë/e fokusuar artificiale

Inteligjenca artificiale e specializuar (e fokusuar ngushtë) në një fushë. Ekziston një 
kompjuter i cili mund të mposhtë një kampion botëror në shah, por kjo është e vetmja 
gjë që mund të bëjë.

2 Inteligjenca artificiale e përgjithshme

Inteligjenca artificiale e cila arrin dhe tejkalon nivelin e inteligjencës së njeriut, që do 
të thotë se ka aftësi të „shqyrtojë, planifikojë, zgjidhë problemet, mendojë në mënyrë 
abstrakte, kuptojë ide të ndërlikuara, mësojë shpejtë dhe nga përvoja.”

3 Superinteligjenca artificiale

Inteligjenca artificiale e cila arrin atë nivel arsyetimi inteligjent në të cilin një kompjuter 
është më i zgjuar se i gjithë njerëzimi.
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___ Përse është e rëndësishme inteligjenca artificiale?

Inteligjenca artificiale është shumë e rëndësishme sepse bazohet mbi të nxënit të 
përsëritur dhe zbulimin nëpërmjet të dhënave, kurse ne e njohim në atë segment i 
cili ka të bëjë me zbatimin e besueshëm dhe të lehtë të detyrave të shpeshta dhe të 
zakonshme kompjuterike. Për këtë arsye, përdorimi i inteligjencës artificiale dhe ndikimi 
i saj në shoqëri janë jashtëzakonisht të rëndësishëm. Ka dhe nga ata që pyesin a është 
inteligjenca artificiale kërcënim për njerëzimin dhe si do të reflektohet zhvillimi i saj në 
situatën aktuale dhe punët konkrete të cilat kemi sot.

Shumë sipërmarrës botërorë, ekspertë të fushave të teknologjisë së informacionit dhe 
shkencëtarë të njohur kanë trajtuar këto tema, madje nga këndvështrime të ndryshme dhe 
me mendime të ndryshme. Kështu Elon Musk, një nga sipërmarrësit më të suksesshëm dhe 
Stephen Hawking, astrofizicisti i njohur botërisht, janë dakord se nëse nuk ka kontroll mbi 
zhvillimin e inteligjencës artificiale, mund të ndodhin pasojat katastrofale ndaj njerëzimit, 
deri në ato nivele që shohim në filmat e fantastikës shkencore. Nga ana tjetër, Bill Gates 
dhe Mark Zuckerberg nuk janë dakord me konstatimet e tyre dhe pretendojnë se 
qëndrimet e tilla janë paranoike. Ata shohin një potencial të pafund dhe mbështesin çdo 
lloj zhvillimi të inteligjencës artificiale. Epilogun e këtij debati do ta tregojë koha që vjen.

___ Inteligjenca artificiale sot

Problemin e dimë dhe ai qëndron tek njohuria e pamjaftueshme mbi dobitë e inteligjencës 
artificiale, prandaj është e rëndësishme që të punojmë vazhdimisht në drejtim të 
ndërgjegjësimit në lidhje me këtë fenomen botëror. Çdo ditë mësojmë për përdorimet dhe 
variacionet e reja të algoritmeve të cilët ndryshojnë realitetin. Inteligjenca artificiale po 
hyn ngadalë në të gjitha aspektet e funksionimit të njeriut, duke e lehtësuar atë dhe duke 
hapur mundësi të pafundme. Kjo është një temë që ka të bëjë me çdo person, prandaj ky 
fenomen nuk duhet pranuar as refuzuar lehtë, por duhet studiuar me vëmendje, dhe si çdo 
gjë tjetër në jetë – të gjendet masa e duhur.
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ROLI I EDUKATORËVE, MËSUESVE 
DHE BASHKËPUNËTORËVE 

PROFESIONALË NË ZHVILLIMIN 
E EDUKIMIT MEDIATIK TË 

NXËNËSVE

Rëndësia e rolit të mediave në kulturën digjitale u imponon edukatorëve, mësuesve dhe 
bibliotekarëve pyetjen – në ç’ mënyrë t’i mësojmë fëmijët dhe adoleshentët të dallojnë 
realitetin nga përmbajtjet mediatike dhe t’i trajtojnë ato në mënyra të ndryshme, të 
përshtatshme dhe të sigurta?

Fëmijët dhe adoleshentët nga fillimi i shekullit 21 njihen me përmbajtjet mediatike që në 
fëmijërinë e hershme. Në përputhje me moshën dhe përvojat e jetës, perceptimi i tyre 
i mediave është i larmishëm, por prapë shumë i ndryshëm nga perceptimi i prindërve 
dhe mësuesve të tyre. Rezultatet e hulumtimeve të shumta të zbatuara në Serbi dhe në 
botë, tregojnë se fëmijët dhe adoleshentët mesatarisht kalojnë nga tre deri gjashtë orë 
në ditë në internet, ku numri i orëve të kaluara pranë përmbajtjeve mediatike rritet me 
moshën (mesatarisht tre deri katër orë në ditë tek nxënësit e klasave të larta të shkollës 
së mesme dhe katër deri gjashtë orë tek nxënësit e shkollës së mesme). Duke përdorur 
mediat në mënyrë të përditshme dhe aktive, fëmijët dhe adoleshentët sot ndikojnë 
në mediatizimin global: duke përforcuar lidhjet me mediat, ndikojnë jodrejtpërdrejtë 
në popullaritetin e përmbajtjeve të caktuara mediatike si dhe mënyrat e reklamimit në 

Ekziston një ideologji e dukshme, e cila është bazë e parimeve më themelore të arsimit mbi 
edukimin mediatik – t’u mësojmë nxënësve të vënë në pyetje kredibilitetin e tekstit dhe të 

marrin vendimet në mënyrë të pavarur dhe në bazë të argumenteve.

Renee Hobbs 
2
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media, marketing etj. Shkurtimisht, duke përdorur mediat në mënyrë të përditshme, 
fëmijët dhe adoleshentët ndikojnë në mënyrë të pavetëdijshme në praninë, „ofertën” 
dhe mënyrën e „ofrimit” të përmbajtjeve mediatike.3 

Fëmijët dhe adoleshentët e sotëm i trajtojnë përmbajtjet mediatike pa distancë, duke i 
integruar ato brenda vetes së tyre, dhe për këtë arsye disa teoricienë të mediave i quajnë 
ata „integrues mediatik”, „gjenerata Z” dhe „milenialë”. 

Ambienti i rritjes së tyre është interneti, dhe për këtë arsye fëmijët dhe adoleshentët 
e sotëm shpeshherë quhen „autoktonët digjitalë”.4 Fakti se edukimi dhe arsimi i 
„autoktonëve digjitalë” është në duart e „imigrantëve digjitalë”, ose të gjeneratave të 
cilat „flasin një gjuhë të vjetërsuar të kohës para epokës digjitale, dhe luftojnë për t’ia 
mësuar një popullate e cila flet një gjuhë plotësisht të re”.

Një mësues i nxënësve të sotëm të klasës së parë nuk mund të supozojë se çfarë 
profesionesh do t’u mundësohen nxënësve të tij pas pesëmbëdhjetë vjetësh, dhe çfarë 
njohurish do të jenë të nevojshme për ushtrimin e tyre. Në bazë të drejtimit dhe shpejtësisë 
së zhvillimit shoqëror, shohim se standardet e sotme të njohurive dhe kualifikimeve në 
fusha të ndryshme do t’ua lënë pozitën parësore disa kompetencave siç janë kompetenca: 
digjitale, estetike, të të nxënit, bashkëpunimi dhe komunikimi, zhvillimi i qëndrueshëm, 
zgjidhja e problemeve, ruajtja e shëndetit etj. Midis tyre që tani veçohet rëndësia e 
kompetencës për të punuar me të dhënat dhe kompetencës për pjesëmarrje aktive 
në shoqërinë demokratike, të cilat bazohen mbi aftësitë e mendimit kritik të cilat janë 
më të rëndësishme për të kuptuar domethënien e përmbajtjeve mediatike: aftësia dhe 
strategjia e përzgjedhjes, analiza, përdorimi i informacioneve, interpretimi dhe vlerësimi i 
përmbajtjeve të perceptuara mediatike, si dhe transponimi i qendrës së njohurive. 

Zhvillimi i edukimit mediatik në nivelin e edukimit dhe arsimit parashkollor duhet të 
bazohet në krijimin e mundësive për mësim nëpërmjet përvojës së integruar të fëmijës 
përmes asaj që fëmija bën dhe përjeton. Prandaj fokusi nuk është në mësimin dhe 
përvetësimin e përmbajtjeve dhe termave të caktuara nga fusha e edukimit mediatik, por 
në zhvillimin e kapaciteteve dhe instrumenteve për përmirësimin e aftësisë së fëmijëve 
për „përjetimin, mirëkuptimin dhe hulumtimin e dukurive të ndryshme në botë dhe 
mbështetjen e mënyrave të ndryshme të riprodhimit dhe prodhimit kulturor përmes 
pjesëmarrjes, mirëqenies dhe marrëdhënieve personale”.5 Roli i edukatorit është që 
t’ua përafrojë edukimin mediatik fëmijëve të moshës së hershme përmes pjesëmarrjes 
së fëmijëve në organizimin e ambientit dhe materialeve (siç është bërja e një studioje 
televizive), nxitjes së përfshirjes së fëmijëve dhe të familjes (bisedat për përmbajtjet 
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mediatike, kulturën mediatike), përfshirjes së anëtarëve të komunitetit lokal (organizimi i 
vizitave në shërbimin publik mediatik, organizimit të punëtorive për edukimin mediatik në 
kopshte etj.), nxitjes së zhvillimit të kompetencës digjitale të fëmijëve, duke përfshirë edhe 
zhvillimin e një marrëdhënieje dhe kulture të përshtatshme të përdorimit të teknologjive 
digjitale (Bazat e programit AEP „Vitet e ngritjes”, Pavlović-Breneselović, Krnjaja).

Përmirësimi i edukimit mediatik përmes sistemit shkollor nuk duhet të bazohet në 
pranimin e fakteve dhe mësimin e njohurive teorike, por në hulumtimin e përmbajtjeve 
mediatike nga ana e nxënësve dhe shtrimin e pyetjeve në lidhje me mediat. Një koncept i 
tillë i aktiviteteve pedagogjike do t’i përfshinte edukatorin dhe dhe mësuesin si mediatorë 
të cilët bëjnë përzgjedhjen e përmbajtjeve mediatike duke i siguruar si mjete mësimore 
didaktike, duke përshtatur përmbajtjet ekzistuese mediatike ose duke krijuat ato të reja. 
Detyra e mësuesit është që të nxisë interesimin e nxënësve për shqyrtimin e çështjeve 
të fenomeneve kulturore në një shoqëri mediacentrike, të inkurajojë nxënësit gjatë 
diskutimit rreth fenomeneve të kulturës mediatike, si dhe t’i nxisë ata që të prodhojnë 
përmbajtje të reja mediatike në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt.

Kompetencat e mësuesve për edukimin mediatik nënkuptojnë tre aftësi kyçe të cilat 
duhen zhvilluar:

•  Identifikimi i përmbajtjeve potenciale mediatike për konfliktin kognitiv në procesin mësimor;
•  Krijimi i pyetjeve me potencial hulumtues dhe kritik në perceptimin e përmbajtjeve 

mediatike nga ana e nxënësve;
•  Njohja e mënyrave të duhura se si duhen shtruar pyetjet nxënësve në lidhje me mediat.

Mësuesit e interesuar për zhvillimin e edukimit mediatik të nxënësve, në praktikë mund të 
arrijnë një gamë të gjerë qëllimesh arsimore, edukative dhe praktike. Disa prej tyre janë: 
Përforcimi i mendimit logjik dhe kritik dhe nxitja e aftësive komunikuese, ndërgjegjësimi 
për rëndësinë e demokracisë dhe pjesëmarrjes politike në shoqërinë civile, identifikimi 
i çështjeve të pabarazisë racore, klasore dhe gjinore, zhvillimi i tolerancës fetare dhe 
vetëdijes mbi rëndësinë e drejtësisë sociale, njohja me strategjitë e komunikimit dhe 
praktikat e industrisë mediatike, përmirësimi i njohurive për zhvillimin e kulturës dhe 
ndryshimeve të ndodhura në kuadër të kulturës, rritja personale psikologjike dhe 
intelektuale, si dhe përmirësimi i përgjithshëm i cilësisë së arsimit.
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2  Renee Hobbs (2007), Leximi i mediave, edukimi mediatik në 
gjuhës angleze për shkollat e mesme (Reading the Media: Media 
Literacy in High School English), Teachers College Press, Njujork.

3  Sipas rezultateve të hulumtimit ndërkombëtar „Fëmijët e Evropës 
në internet” (EU kids online), të zbatuar në Serbi nga fundi i vitit 
2018 dhe fillimi i vitit 2019, në katër rajone kryesore të Serbisë 
(Beogradi, Vojvodina, Shumadija, Serbia Perëndimore, Jugore dhe 
Lindore), në një mostër të rastësishme nxënësish nga 9 deri 17 
vjeç, nxënësit e anketuar kalojnë mesatarisht më shumë se 3 orë 
në ditë, ndërsa më të mëdhenjtë prej tyre kalojnë deri 4 orë në 
ditë në internet. Më shumë se 1/5 e të anketuarve kanë deklaruar 
se në fundjavë kalojnë deri 7 orë në ditë në internet, ndërsa 2/3 
e nxënësve të anketuar, sipas deklaratave të tyre, kalojnë në 
internet nga 4 deri 7 orë në ditë gjatë fundjavës (D. Kuzmanović, 
Z. Pavlović, D. Popadić, T. Milošević, [2019]. „Përdorimi i internetit 
dhe teknologjisë digjitale tek fëmijët dhe të rinjtë në Serbi: 
Rezultatet e hulumtimit „Fëmijët e Evropës në Internet”, Beograd: 
Instituti i Psikologjisë së Fakultetit Filozofik në Beograd.

4   Ndryshe nga termi „autoktonët digjitalë”, përdoret termi 
„Emigrantët digjitalë”, i cili nënkupton përdoruesit e mediave të 
reja, të cilët kanë përvetësuar më vonë instrumentet moderne, 
krahas mënyrave parësore tradicionale të komunikimit dhe 
mësimit, duke fituar kështu mundësitë e platformave digjitale. 
Termat e përmendura në literaturë janë përdorur më së pari nga 
shkrimtari dhe dizajnuesi i softuerit, Mark Prenski (Marc Prensky).

5    Dragana Pavlović – Breneselović, Živka Krnjaja Kaleidoskop 
Bazat e programeve të diversifikuara të EAP, 2017. http://www.
predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-
programa-PVO.pdf

6  Alice Mile, „Kreativiteti në mësimdhënie” (Kreativnost u nastavi), 
Svjetlost, Sarajevë, 1986, fq.171.

Në cilësinë e nxitjes së edukimit mediatik tek fëmijët dhe adoleshentët ndikon ndjeshëm 
edhe kreativiteti i arsimtarëve. Alice Mile veçon pesë karakteristika të një mësuesi kreativ:

 Sheh imazhin (modelin) e gjerë i cili udhëheq mendimet dhe veprimet e tij.
  E pranon veten e tij plotësisht, saktësisht dhe realisht, duke përdorur potencialin  

e tij të plotë.
  Është i vetëdijshëm për njerëzit e tjerë, i ndjeshëm ndaj tyre, reagon ndaj njerëzve, 

ideve dhe ngjarjeve.
 Zotëron një ndjenjë sigurie në situata të pasigurta.
 Është një person që mëson dhe dëshiron të mësojë.6 

Propozimi ynë të literaturës ndihmëse nga fusha e arsimit mediatik për edukatorët, 
mësuesit në shkollat fillore dhe të mesme, si dhe bashkëpunëtorët profesionalë:

 Edukimi informativ dhe mediatik – Program trajnimi për mësuesit, UNESCO, Paris, 2011.
 Francis Ball, Fuqia e mediave (Moć medija), Klio, Beograd, 1997.
  Andy Raddock, Të rinjtë dhe mediat (Mladi i mediji), Klio, Beograd, 2013.
  Stewart Price, Studimi i mediave (Izučavanje medija), Klio, Beograd, 2011.
 Joseph Turow, Mediat sot I dhe II (Mediji danas I i II), Klio, Beograd, 2012 – 2013.
  Christian Salmon, Storytelling ose Magjepjsa e mendjes moderne (Storiteling ili Pričam ti 

priču), Beograd, 2010.
  Christian Salmon, Strategjia e Sheherzades (Strategija Šeherezade), Klio, Beograd, 2011.
  Hans-Joachim Neubauer, Fama – Historia e thashethemeve (Fama – Istorija glasina),  

Klio, Beograd, 2010.
  Đuro Šušnjić, Peshkatarët e shpirtrave njerëzish (Ribari ljudskih duša), Čigoja, Beograd, 2008.
  Charlie Gere, Kultura digjitale (Digitalna kultura), Klio, Beograd, 2011.
  Libri për mediat – mediat për librin (Knjiga za medije – mediji za knjigu) (përg. Divna 

Vuksanović ), Klio, Beograd, 2008.
  Lev Manovic, Gjuha e mediave të reja (Jezik novih medija), Klio, Beograd, 2015.
  Маја Vukadinović, Yjet janë supermarketi i kulturës (Zvezde su supermarket kulture), Klio, 

Beograd, 2013.
  Siva Vajdijanatan, Rrjetet anti-sociale (antidruštvene mreže), Klio, Beograd, 2018.
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___ Hyrje në temë

Mediat e sotme përbëjnë një faktor shumë të rëndësishëm në formimin 
e zhvillimit intelektual, social, emocional por edhe fizik të fëmijëve. 
Shumica e fëmijëve të moshës parashkollore kalojnë një numër të 
konsiderueshëm orësh pranë mediave, kryesisht në televizor dhe 
internet, pa praninë dhe mbështetjen e vyer të prindërve në procesin 
e njohjes me mediat, funksionet e tyre, anët pozitive dhe negative por 
edhe mundësitë dhe rreziqet. Për këtë arsye, roli i edukatorit është 
shumë i rëndësishëm në hapat e para të zhvillimit të ndërgjegjes mbi 
mediat dhe mënyrat e funksionimit të tyre. Tre pika fillestare nga të 
cilat mund të themelohet dhe zhvillohet edukimi mediatik përmes 
sistemit arsimor janë: gjuha – duke analizuar mënyrat e komunikimit 
përmes mediave, mediat – duke analizuar përmbajtjet mediatike, dhe 
kultura – duke studiuar faktorët dhe produktet më të rëndësishme të 

Në nivelin e moshës parashkollore, mjediset për mësimin e hershëm mund të 
zhvillojnë dhe përforcojnë mënyrat sesi fëmijët e vegjël përpunojnë mediat 

duke i përdorur për të mësuar.

Tessa Jolls1

kulturës së fillimit të shekullit 21 (media ose shoqëria e mediatizuar). 
Multiedukimi përfshin lloje të ndryshme të edukimit. Edukimi është 
integruar brenda gjuhës dhe komunikimit dhe nuk përfshin vetëm 
gjuhën e shkruar dhe shkrimin në përgjithësi, por edhe edukimin 
verbal, vizual, digjital, simbolik dhe atë matematikor. Në zhvillimin e 
aktiviteteve, projekteve/temave të cilat merren me edukimin mediatik 
dhe mbështetjen e zhvillimit të kompetencave për të mësuarit gjatë 
gjithë jetës, edukatori fokusohet tek sigurimi i kushteve për mirëqenien 
e fëmijëve, cilësia e marrëdhënieve dhe situatat e ndryshme të 
pjesëmarrjes së përbashkët nëpërmjet përdorimit të arsyeshëm të 
teknologjive digjitale si instrument për t’u mundësuar fëmijëve që të 
arrijnë në informacionet, shprehja dhe prezantimi në funksionin e lojës 
dhe hulumtimi e dokumentimi i aktiviteteve të ndryshme.

NOCIONI I MEDIAVE DHE 
FUNKSIONET E TYRE
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Kështu fëmijët do të ndërgjegjësohen se: 

  përmbajtjet mediatike nuk përfaqësojnë realitetin, edhe pse i ngjajnë 
realitetit shpeshher; 

  përmbajtjet mediatike janë prodhuar nga njerëzit, duke synuar 
realizimin e një qëllimi të caktuar i cili ndonjëherë është dhe 
ndonjëherë s’është fisnik;

  përmbajtjet mediatike mund të informojnë, arsimojnë dhe argëtojnë, 
por edhe të reklamojnë ndonjë produkt të caktuar; 

  ndërveprimi i fëmijëve dhe të rriturve me mediat ka anë të mira dhe 
të këqija.

Në vazhdim jepen propozimet e aktiviteteve për fëmijët, të cilat 
përmbajnë vetëm sugjerimet për pyetjet e mundshme. Gjithsesi, edhe 
edukatorëve edhe fëmijëve do t’u vijnë në mendje dhe shumë pyetje të 
papërmendura në hulumtimin e përbashkët. Nëse hulumtoni dhe zbuloni 
së bashku me fëmijët në këtë drejtim, do t’u mundësoni që të hedhin 
hapin e duhur, të domosdoshëm në zotërimin e edukimit mediatik – 
qasja në përmbajtjet mediatike me vetëdije të qartë se ato vijnë nga një 
dërgues i caktuar, se janë krijuar për dikë dhe kanë qëllim të përcaktuar. 
Mund të jenë të dobishme dhe katër publikime të tjera për edukimin 
mediatik për edukimin dhe informimin e më të rinjve, të përshtatura në 
gjuhën serbe nga ana e Organit Rregullator për Mediat Elektronike, në 
bashkëpunim me Këshillin e Evropës, të cilat mund ti shkarkoni falas në 
formë elektronike.2

Edhe prindërit janë të përfshirë në këto aktivitete, si pjesë e 
komunitetit të fëmijëve, edukatorëve dhe prindërve. Disa prej 
sugjerimeve të përfshirjes së jodrejtpërdrejtë të prindërve/familjarëve 
janë edhe organizimi i aktiviteteve tematike me ta nëpërmjet 
organizimit dhe realizimit të punëtorisë mbi edukimin mediatik, në të 
cilën mund të zbatohet ndonjë nga aktivitetet e sugjeruara në vijim.

Prindërit/familjarët mund të përfshihen në mbledhjen e materialeve 
(shembulli i kutive të kartonit për televizorë) ose mund të planifikoni 
aktivitetet e prindërve dhe fëmijëve në shtëpi. 

Shumë aktivitete mund të realizohen në bashkëpunim me komunitetin 
lokal, në organizatat lokale ekonomike siç janë vizitat e organizuara 
në kompanitë mediatike, agjencitë e reklamave ose ndonjë shtëpi 
mediatike e cila ka dhe media të printuara. Gjithashtu, mund të 
punohet në drejtim të pjesëmarrjes në programin e përfaqësuesve të 
institucioneve të tilla. Komuniteti dhe familja, përkatësisht në mënyrë 
të drejtpërdrejtë dhe jodrejtpërdrejtë, formojnë kushtet dhe mënyrat 
e rritjes së fëmijëve të moshave të hershme. Kultura, sidomos ajo 
mediatike, përcakton kushtet e jetës dhe të konceptuarit e botës. 

___ Udhëzimet dhe propozimet e aktiviteteve me fëmijët

Për realizimin e kësaj përmbajtjeje propozojmë aktivitetet në vijim: 
Reale dhe joreale – bota reale dhe media. Është e domosdoshme që 
edukatori/-ja të përgatisë ambientin dhe të organizojë materialet të cilat 
nxisin kureshtje dhe imagjinatë (përdorimi i përmbajtjeve mediatike në 
formë të pjesëve të regjistruara të radio-programeve për fëmijët, pjesët 
nga mediat e printuara për fëmijë, pjesët e regjistruara të programeve 
televizive për fëmijë, si dhe përmbajtjet përkatëse të publikuara në 
internet – videoklipe aktorët e të cilëve janë fëmijë të moshës së njëjtë 
apo të ngjashme, reklama për lodra, ëmbëlsira, filma për fëmijët etj.), 
dhe të nxisë fëmijët që të hulumtojnë, të bisedojë dhe të konsultohet me 
fëmijët në lidhje me çështjet në vijim: Si mësojmë për diçka që po ndodh 
larg nesh, për njerëz të cilët nuk i kemi parë ose takuar kurrë? Ku mund të 
mësojmë se si bëhet një lodër, si jetojnë fëmijët në anën tjetër të botës, 
si bëhen filmat vizatimorë? Pse nuk mund të hyjmë në një film vizatimor? 
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Si e dallojmë realitetin nga mediat? Për çka shërbejnë mediat? Çfarë 
mediash përdor unë, dhe çfarë mediash përdorin familjarët e mi? Cilat 
media janë më interesante për mua? Cilat media nuk me pëlqen t’i 
ndjek? Nga të cilat media mund të mësoj diçka? Si e dinë prindërit se si 
do të jetë koha nesër dhe çfarë rrobash duhet të vesh nesër para se të 
shkoj në kopsht? Cilat media mund të më zgjojnë dëshirën për të blerë 
diçka? A janë të njëjtat media të cilat u zgjojnë dëshirat e tilla prindërve 
dhe gjyshërve të mi?

Edukimi ka një kuptim dhe qëllim në praktikën shoqërore; ai nuk 
kufizohet vetëm në institucionet edukativo – arsimore siç është kopshti, 
por ekziston edhe brenda familjes, komunitetit kulturor, por edhe në 
biblioteka, dyqane, në rrugë, nëpër reklama, media, teknologji digjitale.3 
Konteksti i tillë u mundëson fëmijëve që të zhvillojnë edukimin e 
hershëm përmes kuptimit të gjuhës në kuadër të mjedisit familjar dhe 
mjedisit më të gjerë shoqëror, tregimit dhe ritregimit si dhe arsyetimit 
të argumentuar të fenomeneve nga mjedisi mediatik. Edukatori duhet 
të mbështesë pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të nxisë përfshirjen e tyre 
në hulumtime, diskutime, elaborime për ekzistencën e mediave, për 
funksionin informativ të tyre, si dhe atë edukues dhe argëtues. Fëmijët 
duhen nxitur që të bisedojnë për reklamimin e produkteve dhe mënyrën 
sesi njerëzit krijojnë përmbajtjet mediatike të destinuara për një grup të 
caktuar shoqëror, me dëshirën që të arrihen disa qëllime të caktuara. 

Materiali i bashkëngjitur l LLOJET E MEDIAVE kontribuon në nxitjen e 
llojeve të ndryshme të komunikimit. Fëmijët duhen nxitur që të shikojnë 
figurat dhe të shpjegojnë mënyrat sesi mund të arrijmë te njohuritë 
e reja. Mund të ngjyrosin rrethin ngjitur me figurën e medias të cilën 
e kanë përdorur të paktën një herë, mund të identifikojnë median e 
preferuar dhe të arsyetojnë zgjedhjen e tyre. 

Nxisni fëmijët ta kuptojnë vetë se sa kohë gjatë ditës  kalojnë me 
mediat, si dhe të vërejnë anët e mira dhe të këqija të kohës së 
shpenzuar. Analiza dhe krahasimi mund të përmirësohen duke analizuar 
se sa kohë gjatë  ditës kalojnë duke luajtur me shokët, familjarët ose 
pranë mediave. Në cilat aktivitete kalojnë më shumë kohë, dhe në cilat 
më pak? A bisedojnë me shokët e kopshtit apo me prindërit për gjërat 
që shohin në televizor ose internet? Për cilat emisione, filma vizatimor, 
videoklipe interneti flasin më së shumti me shokët?

Materiali l SI TË LUAJMË nxit zhvillimin e motorikës dhe qasjes. Fëmijët 
duhet të presin imazhet, t’i lidhin në tërësi në mënyrë të përshtatshme, 
dhe më pas të përshkruajnë mënyrën si luajnë fëmijët në imazhe. Nxitini 
për mundësitë edukative të lojës me tablet ose telefon të zgjuar: Si 
mund të na ndihmojë interneti që të mësojmë diçka për kafshët e egra 
në Afrikë? A mund të shohim në internet se si duket një vullkan kur 
nxjerr lavë?

Qëllimi i aktivitetit të sugjeruar është që fëmijët të njohin, jo vetëm 
funksionin argëtues, por edhe atë edukues të mediave, si dhe të nxitet 
zhvillimi i kompetencës digjitale.

Me materialin l ËNDRRA IME MEDIATIKE mund t’i nxisni fëmijët që të 
identifikojnë idetë që përdorin ata vetë, dhe ato që përdorin familjarët 
e tyre, si dhe të japin përgjigje duke vizatuar një fytyrë të buzëqeshur në 
vendin përkatës.

Pas përfundimit të aktivitetit të sugjeruar, përgjigjet duhen analizuar së 
bashku. Edukatori/-ja nxit fëmijët që të mendojnë, argumentojnë dhe 
hulumtojnë nëse mediat ndikojnë në ndryshimin e sjelljes, dhe nëse i 
duam disa lodra, dyqane ose ëmbëlsira më shumë se ca të tjera? 
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Me se e dëgjojnë muzikën gjyshërit, me se prindërit dhe me se fëmijët? 
Çka ke qejf të shohësh bashkë me familjen në televizor, po ne internet? 
Çfarë përmbajtjesh në internet të pëlqejnë ty, por jo prindërve të tu? 
Pse s’u pëlqejnë atyre? Si mendoni, cilat media kanë përdorur gjyshërit 
tuaj kur ishin të rinj, dhe cilat media nuk kanë ekzistuar atëherë? Nga i 
mësonin të rejat? Si e dinin se në dyqan kishte dalë lodra e re? Si jetonin 
pa filma vizatimorë? Imagjino çka do të bënin gjyshërit në darkë po të 
mos kishin televizor. Sa kohë do të kalonim jashtë me shokët ose brenda 
në shtëpi me prindërit dhe me lojëra tavoline, po të mos kishte media? 
A na pengon koha që kalojmë pranë mediave që të kalojmë kohën në 
mënyrë më cilësore duke u shoqëruar me familjen dhe shokët? Çka të 
dobishme marrim nga mediat? A mund të jetë i dëmshëm shikimi dhe 
dëgjimi e mediave? Në ç’ mënyrë? 

1  Тessa Jolls, Arsimi mbi edukimin mediatik: Imperativi parashkollor për ndërtimin e 
rezistencës, (Maj 2016).

2 http://www.rem.rs/medijskapismenost

3  Bazat e programeve të diversifikuara të EAP; http://www.predskolci.rs/HTML/
Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-PVO.pdf

Materialet e nevojshme për aktivitetin janë letrat dhe lapsat me ngjyra.
Sugjeroni temën „Media ime e preferuar”. Bëni një ekspozitë punimesh 
me fëmijët. Nxitini që të mendojnë, të pyesin se cilat media përdoren më 
së shumti nga fëmijët e grupit, dhe cilat më pak? Orientoni fëmijët që të 
hulumtojnë dhe t’i rendisin punimet në ekspozitë për nga shpeshtësia e 
përdorimit të mediave, nga më të shpeshtat deri te më të rrallat. Mediat 
zënë një pjesë të rëndësishme të kohës së lirë të fëmijës, prandaj duhet 
t’i nxisim të mendojnë për anët e mira dhe të këqija të mediave, si dhe 
të analizojnë përmbajtjet mediatike që kërkojnë dhe marrin, për të parë 
nëse ato përmbajtje janë informuese, edukative ose argëtuese.
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l  Shikoni figurat dhe shpjegoni se cilat janë mënyra për të mësuar diçka të re. 

l  Përgatisni lapsin me ngjyrë. Ngjyrosni rrethin ngjitur me figurën e medias që keni përdorur të paktën një herë.

l  Cilën nga mediat e paraqitura në figura e ke më të preferuar dhe përse?

Materiali_Llojet e mediave01
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l  Shiko figurat dhe priti me gërshërë. Lidhi çiftet përkatëse.

l  Përshkruaj mënyrën se si luajnë fëmijët në figura?

Materiali_Si të luajmë?02
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l  Vizato fytyrë të buzëqeshur pranë çdo medie që përdor ti ose ndonjë anëtar i familjes tënde.

Materiali_Dita ime mediatike03
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KONSTRUKTIMI DHE 
DEKONSTRUKTIMI I 

MESAZHIT MEDIATIK OSE 
KRIJIMI I MESAZHEVE 

MEDIATIKE DHE KUPTIMI I 
DOMETHËNIES SË TYRE

___ Hyrje në temë

Analiza kritike e përmbajtjeve mediatike është aftësia kryesore në një 
shoqëri të ngopur mediatikisht. Në bazën e analizës kritike qëndron 
konstruktimi dhe dekonstruktimi i mesazheve mediatike, përkatësisht 
krijimi i mesazheve mediatike dhe kuptimi i domethënies së tyre.

Shtrimi i pyetjeve kritike në lidhje me çka shikojmë, shohim dhe lexojmë 
është në qendrën e kompetencës së edukimit mediatik.

Një kompetencë e zhvilluar e edukimit mediatik nënkupton qasjen 
në mënyrat se si mediat konstruktojnë lloje të ndryshme tregimesh 
dhe informacionesh dhe çfarë teknikash përdorin për të organizuar 
materialet të cilat, pa pësuar ndërhyrje, do të ishin të paqarta dhe të 
komplikuara për t’u kuptuar. Për të zhvilluar edukimin mediatik dhe 

Fëmija është qenie prej loje. 4

informativ, është e nevojshme që të analizojmë përmbajtjet mediatike 
dhe, si pjesë përbërëse të kuptimit të tyre, të analizojmë kontekstin 
shoqëror në të cilin shfaqen ato, si dhe rrethanat aktuale në të cilat është 
krijuar mesazhi.

Fëmijët e moshës parashkollore duhet të nxiten që t’u qasin përmbajtjeve 
mediatike sikur të jenë histori të cilat, edhe pse duken tërheqëse dhe 
më të bukura se realiteti, nuk janë „reale” si dhe që është e rëndësishme 
të zbulojmë përse ka vendosur dikush që të dërgojë një histori të tillë. 
Gjithashtu është e rëndësishme të theksojmë kanalet nëpërmjet të cilëve 
fëmijëve kanë qasje në shkëmbimin e mesazheve mediatike – televizioni 
dhe pajisjet dhe mediat digjitale (telefon i zgjuar dhe tablet).
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Aktiviteti i propozuar ndikon në zhvillimin e motorikës dhe 
senzomotorikës fine, duke zhvilluar lloje të ndryshme të edukimit 
përmes nxitjes së mënyrave të ndryshme të komunikimit.

Edukator-i/ja nxit fëmijët që të zbulojnë edukimin mediatik si një 
aktivitet argëtues. Ai/ajo organizon ambientin dhe nxit krijimtarinë 
dhe shprehjen origjinale, për shembull duke përgatitur kuti të mëdha 
kartoni (në përgatitjen e këtyre aktiviteteve mund të përfshihen 
edhe prindërit, për shembull duke sjellë kutitë). Duke ndarë fëmijët 
në grupe që të punojnë si ekip (duke mbështetur njëri-tjetrin në 
lojë dhe duke bashkëpunuar), ndihmojini që të presin njërën anë të 
çdo kutie në mënyrë që të duket si ekran televizori. Pritni gjithashtu 
edhe anën ku mbyllet kutia, në mënyrë që të përfundoni me një kub 
të madh kartoni me tre anë, e cila do të shërbejë si televizor. Nxisni 
fëmijët që të ilustrojnë anët e televizorit sipas dëshirës së tyre me 
teknika të ndryshme, duke përdorur flamastra, furça, ngjyra dhe letër 
kolazhi. Aktiviteti fokusohet tek nxitja e mënyrave sa më të ndryshme 
të komunikimit. Shpikni ndonjë lojë të udhëhequr në të cilën fëmijët 
do të kenë mundësi të prezantojnë produktet dhe aftësitë e tyre, të 
transmetojë programe nëpërmjet „televizorëve të gëzueshëm” në të 
cilat do të shfaqin dhe „lexojnë” lajmet dhe emisionet e tyre.

» » » BËRJA E TELEVIZORIT

» » » LEXIMI I PËRRALLËS

» » » KRIJIMI I LAJMEVE TELEVIZIVE

Fëmijët përdorin gjuhën e folur, e shkruar dhe vizuale për të përcjellë 
idetë, mendimet, ndjenjat, vlerat dhe besimet. Edukator-i/ja duhet të 
nxisë fëmijët në mënyrë të përshtatshme që të shprehen në mënyre 
aktive dhe kreative përmes mediave, si dhe t’i mësojnë ata që gjatë 
krijimit të lajmeve duhet t’u përgjigjen pyetjeve në vijim: Kush? Çka? Si? 
Kur? Ku?

Udhëzoni fëmijët që të prodhojnë gojarisht një lajm të nxjerrë nga 
përmbajtja e përrallës „Bukuroshja e fjetur”. Shënoni përgjigjet e tyre. 
P.sh.: „Mbreti Stefan dhe Mbretëresha Lea pas shumë vitesh u bënë 
me vajzë, në një mbretëri të largët.”/ „Zana e keqe hodhi një mallkim 
mbi princeshën në festën e ditëlindjes së saj në kështjellë.”/ „Të gjithë 

___ Propozimet e aktiviteteve me fëmijët

Lexojuni fëmijëve një përrallë të ekranizuar tashmë, për shembull 
„Bukuroshen e fjetur”. Nxitini që të hulumtojnë dhe të fantazojnë ndërsa 
po ju dëgjojnë, dhe të imagjinojnë skenat e tensionuara dramatike 
(siç janë ardhja e zanës së keqe, hedhja e mallkimit, shpimi i gishtit në 
furkë dhe realizimi i mallkimit, ardhja e princit në kështjellë pas gjumit 

njëqindvjeçar të banorëve të kështjellës etj.). Theksoni rëndësinë e 
pjesëve të tregimit duke përdorur tonin e duhur, ndalesat, imitimet e 
zërave dhe si tingujt e tjerë (boritë e kështjellës në nder të lindjes së 
princeshës, fishkëllima e bufit në pyll gjatë momenteve të tensionuara 
të ardhjes së zanës së keqe në kështjellë, zhurma e hapave të princeshës 
teksa ngjit shkallet duke iu afruar dhomës ku ishte furka, tingujt e pyllit 
në pranverë kur vjen pric Filipi etj.)

Zhurmat dhe tingujt e përmendur mund të përgatiten paraprakisht në 
formë të audio-incizimeve dhe mund të vihen gjatë pjesëve të caktuara të 
leximit. Është e rëndësishme t’i nxisim fëmijët që të hulumtojnë aspektet 
vizuale dhe simbolike të edukimit dhe komunikimit (mirëkuptimi, 
dekodimi i gjuhës, motivimi). Ftojini që të mendojnë dhe diskutojnë 
nëse, për shembull, informacioni i shoqëruar nga disa efekte zanore i 
orienton në qëndrime, emocione ose supozime të caktuara për ecurinë 
e mëtejshme të veprimit etj. Fokusohuni tek funksionet e të vepruarit, 
në veçanti funksionet ekspresive. Nxitini fëmijët që të shprehen si qenie 
krijuese, përmes formave dhe mënyrave të ndryshme.
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Nxisni fëmijët për aktivitetet e mëtejshme të përgatitjes për 
transmetimin e lajmeve. Stërvitja e shqiptimit, improvizimi i leximit 
të lajmeve nga letra, veshjet, makijazhi, përgatitja e skenografisë, 
ndriçimit. Mundësojuni atyre që të duken sa më bindës para audiencës, 
me anë të mjeteve që përzgjedhin ata. Udhëzojini që të mendojnë, 
pyesin dhe fantazojnë për mënyrën sesi do t’i pranojë audienca, dhe  
a do t’u besojnë lajmeve që dëgjojnë.

Planifikimi i lojërave dramatike dhe pjesëmarrja në to kontribuon në 
zhvillimin social, respektimin e mendimeve të të tjerëve dhe kuptimin 
e pozitës ose rolit të tjetrir5. Nxitini fëmijët që të „lexojnë” lajmin nga 
„televizori” i grupit të tyre. 

Audienca mund të jetë e përbëre nga fëmijët dhe edukatorët e tjerë, ose 
fëmijët mysafirë nga grupet e tjera. Mbështesni aktorët e vegjël nëse fusin 
në rolin e tyre edhe pjesët shtesë të tekstit karakteristik për prezantimet 
televizive (p.sh: „Të ndëruar teleshikues” / „Faleminderit për vëmendjen 
dhe mirupafshim!” / „Dhe tani dëgjoni lajmet!” etj.).

» » » PËRGATITJET PËR TRANSMETIMIN E LAJMEVE

» » » TRANSMETIMI I LAJMEVE

në kështjellë ranë në gjumë kur princesha shpoi gishtin në furkë në një 
dhomë të fshehtë.” Mendoni së bashku se në çfarë mënyrash mund të 
transmetoni lajmin e krijuar. Nxitini që të përdorin televizorët e punuar.
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4   Bazat e programit të edukimit dhe arsimit parashkollor. Më shumë në:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-.pdf

5  Bazat e programeve të diversifikuara të AEP
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-
PVO.pdf

» » » AKTIVITETET SHTESË

Drejtoni fëmijët që të shprehin përshtypjet e tyre për lajmet 
e prezantuara, t’i krahasojnë dhe të nxjerrin konkluzionet për 
bindshmërinë e tyre. Disa prej pyetjeve në vijim mund të jenë 
nxitëse për të hulumtuar, për shembull, nëse e njëjta ngjarje 
mund të prezantohet në mënyra të ndryshme. Cilat lajmë 
ke mbajtur mend? Prezantimi i kujt të ka pëlqyer më shumë 
dhe përse? Për cilat personazhe të përrallës mund të jetë i 
rëndësishëm ky lajm?

Nxitini të fantazojnë dhe të shprehen në mënyrë kreative 
duke krijuar një program të cilin do ta transmetojmë më tej. 
Siguroni që, në disa segmente ose në tërësinë e të mësuarit, 
fëmijët të kenë lirinë e zgjedhjes, qoftë të aktiviteteve, qoftë 
të rendit të zbatimit të tyre ose të personave/fëmijëve me të 
cilët do të zbatojnë aktivitetet e propozuara. Ndajini në rolet 
dramatike sipas personazheve të përrallës. Ndihmojini që të 
improvizojnë teksa bëjnë kostume. Nxitini që të mendojnë se 
si do t’i shqiptonin lajmet e transmetuara gjatë aktivitetit të 
mëparshëm personazhet e mbretit, mbretëreshës, princeshës, 
zanës së mirë, kuzhinierit, rojës, princ Filipit. Mundësojuni 
fëmijëve që të reflektojnë mbi njohuritë e tyre, dhe diskutoni 
së bashku për mënyrën se si njerëzit e ndryshëm i përjetojnë 
ndryshe informacionet e njëjta.

» » » METANJOHJE – ANALIZA E AKTIVITETEVE
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___ Hyrje në temë

Kur flasim për stereotipat dhe paragjykimet, zakonisht u japim këtyre 
termave një konotacion negativ. Stereotipat dhe paragjykimet në 
komunikimin e përditshëm dhe mediatik, përdoren më së shpeshti për 
të përshkruar një grup gjinor, kombëtar, klasor, profesional, seksual apo 
cilido tjetër grup shoqëror ose pakicë, në mënyrë reduktive, nëpërmjet 
vetëm një karakteristike apo vlere. Kështu një sërë karakteristikash 
komplekse të këtij grupi reduktohen në një zgjedhje të ngushtuar të 
cilësimeve më së shpeshti negative.

Stereotipat dhe paragjykimet përvetësohen që në moshën më të vogël, 
përmes familjes, moshatarëve, mediave, kopshtit dhe shkollës, dhe 
ata shpesh ndikojnë në qëndrimet dhe botëkuptimet tona në mënyrë 
të vetëdijshme apo të pavetëdijshme. Stereotipat dhe paragjykimet 
përdoren në lloje të ndryshme të produkteve dhe formave mediatike 

– telenovela, programe reality, shtypi tabloid, por ato i hasim edhe në 

përralla, barcaleta dhe anekdota. Stereotipat krijohen në një proces të 

përbërë prej përzgjedhjes së një karakteristike të veçantë ose të lidhur 

me ndonjë grup, zmadhimit të kësaj karakteristike dhe përforcimit 

të saj përmes komunikimit mediatik dhe të tjera, dhe reduktimit të 

të gjithë grupit në një karakteristikë të përzgjedhur. Kjo do të thotë 

të përzgjedhim një karakteristikë nga një sërë karakteristikash më të 

ndryshme, dhe t’i japim asaj një rëndësi joproporcionale në raport me 

karakteristikat e tjera dhe pastaj të përshkruajmë gjithë grupin përmes 

kësaj karakteristike të përzgjedhur dhe të zmadhuar së tepërmi.

Procesi i krijimit të stereotipave është afatgjatë – ata mund të jenë të 

rrënjosur thellë në sistemin e vlerave të një shoqërie. 

Edukatori përdor strategji të ndryshme në mbështetje të lojës, me anë të cilave fëmijët 
mbështeten që të ndajnë fuqinë me të tjerët në lojë, në vend që të ndërtojnë fuqinë mbi të 

tjerët, t’u rezistojnë stereotipave dhe paragjykimeve dhe të mësojnë të bashkëpunojnë. 

6
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Ndryshimi dhe refuzimi përfundimtar i tyre vjen pas disa ndryshimeve 
të mëdha shoqërore politike në një komunitet, në procese në të cilat 
duhet të marrin pjesë institucionet edukative dhe arsimore, institucionet 
kulturore, mediat si dhe vetë shteti nëpërmjet ligjeve dhe rregullave 
të tij. Në përfitimin e njohurive mbi stereotipat dhe paragjykimet në 
kontekstin e edukimit mediatik, edukator-i/ja duhet të nxisë dialog të 
lidhur me temat për jetën e grupit, shumëllojshmërinë, stereotipat 
dhe paragjykimet gjinore dhe të tjera, për ndjenjat brenda grupit, 
shqetësimet dhe problemet e fëmijëve dhe sjelljet negative.

___ Udhëzimet dhe propozimet e aktiviteteve me fëmijët

Për realizimin e aktiviteteve të propozuara, duhet të siguroni hapësirë 
për materialet të cilat nxisin multiedukim mediatik, siç janë dy filma 
vizatimorë të përshtatshëm 

7, bokset me projektor/televizorë me ekran 
të madh, si dhe lapsat me ngjyrë rozë dhe të kaltër, në mënyrë që të 
ofrohet mundësia për përvojat e ndryshme shqisore – vizuale, auditive 
dhe taktile.

Biseda është një nga nevojat esenciale shoqërore e cila konfirmon 
dëshirën për të qenë të bashkuar. Nxisni fëmijët që të flasin për 
përshtypjet e tyre në filmat e parë, hulumtoni dhe zbuloni mostra 
në shfaqjen e gjinisë mashkullore dhe femërore. Mund të përdorni 
mundësinë e rrëfimit të një tregimi të sajuar dhe kështu t’i bëni që 
të pyesin, mendojnë dhe nxjerrin konkluzionet e tyre në njohjen e 
stereotipave dhe paragjykimeve: Përse janë princeshat gjithmonë të 
bukura, të gjata dhe të holla me flokë të gjatë biond? 

Si mendoni – a është lindur ndonjëherë në ndonjë mbretëri një 
princeshë dhe jo aq e bukur, as e gjatë dhe e hollë, e cila preferon 
ngjyrën e kaltër (jo rozë si princeshat e tjera), pastaj ngjyrën e gjelbër, 
e cila nuk kalon kohën duke kërcyer dhe kalëruar, por duke bërë diçka 
që princeshat e zakonshme nuk e kanë zakon? Gjeni se ç’zakon të mirë 
dhe fisnik kishte pasur kjo princeshë.

Udhëzoni fëmijët që të mendojnë dhe të kërkojnë përgjigje. Kërkoni 
përgjigjen më kreative dhe lërini të „udhëheqin” rrjedhën e tregimit. 
Ndihmojini që të ngjallin personazhin e një princeshe jotipike, 
duke i vënë asaj vetitë të cilat i vlerësojnë ata, por të cilat nuk 
janë stereotipike për princeshat e përrallave (p.sh.: „Kjo princeshë 
vizatonte shumë bukur”/ „Ishte më e mira në lojën me kubat Lego 
– Luftërat e Yjeve / „Kishte qejf të luante shah” etj.). Nxitini që të 
imagjinojnë një princeshë të tillë në situatën kyçe në veprimin e filmit 
vizatimor „për vajza”, të cilin e kanë shikuar paraprakisht. Si do ta 
zgjidhte problemin ajo princeshë? Hajde të imagjinojmë se çka do të 
thoshte ajo!

Bëni një sondazh me fëmijët në lidhje me filmat vizatimorë të cilat do 
të donin të shikonin ata dhe paralajmëroni një bisedë mbi përshtypjet 
pas shfaqjes së filmit. Shfaqni filmat vizatimorë. Ndiqni interesimin e 
tyre për veprimin e filmit vizatimor të destinuar në mënyre stereotipe 
për gjininë e kundërt nga ajo e tyre. Fokusoni vëmendjen tek pjesët 
e veprimit të cilat u kanë tërhequr vëmendjen më së shumti. Kjo pikë 
është një pikënisje e mirë për hapat e tjera didaktike – interesimi i 
fëmijëve për situata të caktuara të veprimit do të tregohet i pavarur në 
raport me ndarjen e roleve gjinore në përmbajtjet mediatike për fëmijët.

» » » SHIKIMI I FILMIT VIZATIMOR

» » » ANALIZË KREATIVE E FILMIT VIZATIMOR

EDUKIMI DHE ARSIMI PARASHKOLLOR
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Nxitini djemtë dhe vajzat të prezantojnë fjalët e princeshës së imagjinuar. 
Bëjini të imagjinojnë se si do ta pranonin shoqet princeshën protagoniste 
të filmit vizatimor. Zhvilloni empatinë dhe tolerancën e tyre. Analizoni 
arsyet për të cilat princesha është e vlefshme për t’u dashur.

Aktivitetin e propozuar mund ta zbatoni edhe gjatë analizës së ndonjë 
filmi vizatimor stereotipik për djem. Nxisni dialogun përmes pyetjeve: 
Pse mendojnë njerëzit se filmat vizatimor për princeshat dhe kukullat 
janë për vajza, ndërsa ato për heronjtë dhe luftëtarë janë për djem?  
Çka u ka pëlqyer djemve në filmin vizatimor për princeshat të cilin e kanë 
parë, dhe çka u ka pëlqyer vajzave në filmin vizatimor me super – heronj?

Mbështesni përgjigjet e tyre të cilat tregojnë perceptim pa ndikimin 
e stereotipave dhe paragjykimeve: A duhet të duken dhe të sillen të 
gjitha vajzat si princesha kur të rriten, dhe djemtë si super – heronj? 
Kush e ka shpikur ndarjen në „filma vizatimorë për vajzat” dhe „filma 
vizatimorë për djemtë” ? Përse nuk është e mirë një ndarje e tillë?

» » » ANALIZA E SHEMBUJVE TË TJERË

Për përcaktimin e pranisë së paragjykimeve dhe stereotipave në 
shembujt e tjerë mund të kryqëzoni pyetjet e aktiviteteve tradicionale 
lojërash dhe mediash digjitale: Në ç’ mënyrë djemtë mund të marrin 
pjesë në lojë me kukulla? Pse në video përmbajtjet e internetit për 
bërjen e fustaneve dhe stileve flokësh për kukulla gjithmonë vajzat ose 
mamatë? A njeh ndonjë parukier mashkull? A keni dëgjuar se në botë 
ka më shumë meshkuj kuzhinierë sesa gra? Kush gatuan më shpesh në 
shtëpinë tënde – mami apo babi? A mund të luajnë edhe djemtë me 
lodrat e kuzhinës?

Kush reklamon makinat lodër në televizor, 
djemtë apo vajzat? Kush shfaqet tek kutia e 
makinës lodër, djemtë apo vajzat?  
Përse nuk janë shfaqur vajzat? A do të 
kërkonin më shumë djem nga prindërit e tyre 
që t’u blejnë një lodër të tillë nëse reklama 
tregon djemtë duke luajtur me të? A u japin 
makinave edhe mamatë në jetën reale?  
Përse mamatë nuk janë në reklamat e 
makinave lodër? Çfarë loje me makine do  
të ishte interesante për vajzat?
A veshin vajzat fustane të kaltra?  
A duken të bukura me to?
A janë fustane të kaltra për djem?  
A është ngjyra e kaltër për djem?
Në cilin klub futbolli lojtarët veshin  
fanella të kuqe? A e ke të vështirë të 
përcaktosh nëse lodrat janë për djem  
apo për vajza? Pse?  
A ka ndonjë lodër për djemtë, që mund  
të luajnë me të edhe vajzat?
Cila? Po anasjelltas?
A punojnë vetëm gratë nëpër dyqane rrobash 
apo punojnë edhe meshkujt?
Kush i vesh manekinët e dyqaneve,  
vetëm gratë apo edhe meshkujt?
A mund të luajnë djemtë me kukulla atëherë?
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6  Bazat e programeve të diversifikuara të AEP  
http://www.predskolci.rs/HTML/Dokumenta/vesti/Osnove-diversifikovanih-programa-
PVO.pdf

7  Zgjedhja duhet të përcaktojë praninë e roleve tipike gjinore – të princeshave me flokë 
të gjatë për vajza, dhe të luftëtarëve-shpëtimtarëve për djem, p.sh: „Barbi"  
dhe „Patrulla e putrave".

» » » UDHËZIMET PËR PUNËN ME MATERIALET

Materiali l STEREOTIPAT DHE PARAGJYKIMET. Udhëzoni fëmijët që 
të zgjedhin nga dy lapsa me ngjyrë, me të cilat do të ngjyrosin rrethin 
ngjitur me lodrat në reklamat e të cilave vetëm vajza luajnë me to, si 
dhe rrethin ngjitur me lodrat në reklamat e të cilave vetëm vajza luajnë 
me to. Tregojuni se nëse mendojnë se këtë lodër mund ta përdorin 
edhe djem edhe vajza, të vizatojnë një rreth më të madh rreth rrethit të 
ngjyrosur tashme por duke përdorur ngjyrën tjetër.

Nxisni dialog dhe mendoni për ngjyrat e zgjedhura, për lodrat që janë 
vetëm për vajza, për djem ose vetëm për fëmijë pavarësisht nga gjinia. 
Modeloni dhe nxisni fëmijët që të mendojnë.

A ka filma vizatimorë, lodra dhe lojëra vetëm për vajza dhe vetëm 
për djem, apo kushdo mund të shikojë filma vizatimorë që do, ose të 
luajë me lodrat që do dhe të marrë pjesë në lojërat që do? A mund të 
kishim thënë atëherë se rrethet ngjitur me lodrat për djem dhe vajza 
të ngjyrosen me ngjyrë të kuqe dhe të kaltër, si dhe rrethet ngjitur me 
lodrat për vajza? Në ç’ mënyrë plotësohet saktë fleta e punës?

EDUKIMI DHE ARSIMI PARASHKOLLOR
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l  Merr dy lapsa me ngjyra dhe me njërën ngjyrose rrethin tek lodrat në reklamat e të cilave luajnë vajzat, 
dhe tek lodrat në reklamat e të cilave luajnë djemtë ngjyrose me ngjyrën tjetër.

l  Nëse mendon se këtë lodër mund të përdorin edhe djem edhe vajza, vizato një rreth më të madh rreth 
rrethit të ngjyrosur tashme por duke përdorur ngjyrën tjetër. Në çfarë përfundimesh ke arritur?  
Cilat lodra janë për vajzat dhe cilat për djemtë?

Materiali_Stereotipat dhe paragjykimet04

EDUKIMI DHE ARSIMI PARASHKOLLOR



50 >>

___ Hyrje në temë

Reklamimi nënkupton shkëmbimet përmes mediave midis dy kompanive 
mediatike, agjencive ose prodhuesve nga njëra anë dhe pranuesve të 
mesazhit mediatik (blerësve të mundshëm) nga ana tjetër. Bëhet fjalë 
për pagimin e hapësirës dhe kohës në median e përzgjedhur, në mënyrë 
që të tërhiqet vëmendja dhe të krijohet në përshtypje pozitive për 
një produkt, shërbim ose ideologji politike të caktuar. Reklamat janë 
gjithandej rreth nesh. Ato janë bërë një pjesë përbërëse e mjedisit tonë 
shoqëror dhe mediatik dhe shpeshherë ndodh që përmbajtjet mediatike 
të caktuara reklamuese të mos i njohim fare si të tilla. Reklamimi 
bazohet mbi mesazhe të formuara në mënyrë që të na bindin dhe 
joshin duke përdorur fakte, por më shpesh duke ndikuar në emocionet, 
nevojat dhe vlerat tona të cilat synojmë. Për të identifikuar dhe kuptuar 

reklamimin në media, është e rëndësishme që hapësira reklamuese të 
jetë e shënuar qartë dhe dukshëm. Mënyra e tillë e reklamimit do të 
mundësojë një qasje të lehtë në faktin se kush po na drejton një mesazh 
reklamues përmes mediave.

Reklamimi në përmbajtjet mediatike shpeshherë është pjesë e fshehtë 
e mesazhit mediatik. Shembujt e tillë mund t’i gjejmë në emisionet 
argëtuese televizive, në skenat e të cilëve tregohen emrat e produkteve 
të reklamuara, si dhe në videoklipe në internet, blogje mode etj, qëllimi 
i të cilëve është numri sa më i madh i shikimeve. Konkurrenca rritet me 
rritjen e numrit të produkteve, përmbajtjeve dhe shërbimeve në treg, 
kështu që lufta për vëmendjen dhe afeksionin e teleshikuesve bëhet 
gjithnjë e më intensive. Për të ndikuar në qëndrimet dhe zgjedhjet 

Reklamimi i fokusuar te fëmijët është një punë e madhe dhe është 
e vështirë t’i shmangësh. Mesazhi i cili u dërgohet fëmijëve tanë 

është se produktet e konsumit të gjerë sjellin lumturi.

Jenny Friedman 
8
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tona gjatë blerjes, reklamat bëhen më të shtrenjta, më tërheqëse dhe 
më sensacionale. Në fushën e reklamimit, krahas institucioneve të cilat 
merren me kornizën ligjore, ekzistojnë dhe organet vetë-rregulluese 
të cilat merren me krijimin e kodit të standardeve etike në mesazhet 
reklamuese. Është e rëndësishme që të kemi parasysh se, për shkak 
të dallimeve të mëdha në shkallën e zhvillimit kognitiv dhe mundësisë 
për vendosjen e parimeve etike dhe morale, këto rregulla nuk mund të 
zbatohen mbi fëmijët e moshave të ndryshme.

Fëmijët deri në moshën dyvjeçare nuk mund të dallojnë programet 
reale nga ato reklamuese. Fëmijët e moshës nga tre deri gjashtëvjeçare 
mund të dallojnë reklamat nga programi televiziv por e kanë të vështirë 
të dallojnë përmbajtjet argëtuese nga ato reklamuese në YouTube.  
Nuk janë të vetëdijshëm se reklamat kanë për qëllim të shesin diçka dhe 
se nuk janë kritikë ndaj pretendimeve të reklamuesit, por i konsiderojnë 
të dobishme.

___ Udhëzimet dhe propozimet e aktiviteteve me fëmijët

Për realizimin e aktiviteteve të planifikuara kemi nevojë për: materialet 
përkatëse të cilat zhvillojnë multiedukim dhe edukim mediatik (siç janë 
materialet reklamuese të printuara nga revistat dhe gazetat), telefoni 
celular, kompjuteri, bokset dhe projektor/televizor me ekran të madh,  
si dhe radio. 

» » » MOTIVIM HYRËS

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Aktivitetet e propozuara mund të nisen me prezantimin e reklamave 
të përzgjedhura nga mediat e ndryshme nëpërmjet materialeve 
të printuara, radio-programeve, televizionit dhe internetit. Nxisni 
fëmijët që të mendojnë, pyesin dhe diskutojnë pyetjet siç janë: Në 
cilat emisione televizive keni parë reklama? Pse transmetohen ato? 

Nga të gjitha reklamat që sapo keni dëgjuar/parë, cilën keni mbajtur 
mend më lehtë? Çka reklamohet në të? Imitoni zërat e reklamës. Cili 
personazh ju pëlqen më shumë? Kujt i është destinuar kjo reklamë që 
keni veçuar? Nga e dini se u është destinuar pikërisht atyre njerëzve? 
Cilat reklama ju duken për të qeshur, dhe cilat nuk janë interesante? 
A e keni qejf kur reklamat janë për të qeshur? Në cilën reklamë do 
të doje të aktroje? Çka do të reklamoje dhe kujt do t’i drejtoheshe? 
Nëse njëra faqe e revistës për fëmijë përmban një imazh të madh të 
çokollatës dhe emrin e fabrikës e cila e prodhon atë, a kemi të bëjmë 
me një reklamë? Përshkruaj si duket një reklamë për makinë në revistë. 
A ke parë ndonjëherë një reklamë të tillë? Cila makinë reklamohet? Si 
duket ajo? Kush do të donte të blinte një makinë të tillë? Po të shfaqej 
në internet, pasi ke parë një videoklip për kukulla Barbie, një video 
që tregon shtëpinë për kukulla Barbie dhe njoftimin se në cilin dyqan 
mund ta blesh atë, a do të mund të quhej reklamë edhe kjo? A të pëlqen 
më shumë të shohësh reklama në të cilat janë fëmijët apo të rriturit?

Konstatimi i problemit nënkupton nxjerrjen e vërejtjeve se reklamat 
gjithmonë janë të destinuara për dikë në mënyrë që të blihet produkti. 
Me blerjen e produktit, dikush e arrin qëllimin – arrin të fitojë para. 
Udhëzojini drejt përfundimit të drejtë se kush bëhet më i pasur në këtë 
mënyrë. Prisni përgjigjet nga perspektiva e fëmijës, siç janë: „Më i pasuri 
është ai që ka lodrën, që ka blerë ëmbëlsirën etj..” Orientoni diskutimin 
tek besueshmëria e përmbajtjes së reklamës dhe vërtetësia e mesazhit. 
P.sh.: A prodhohet në të vërtetë lëngu i reklamuar në televizor nga 
frutat e shtrydhura? A ka të njëjtën shije ai lëng si lëngu i frutave kur ta 
shtrydhin prindërit? Pse nuk ka? Cilat ushqime të bëjnë të rritesh?  
A rritet prej ëmbëlsirave? Përse ëmbëlsirat reklamohen si ushqim i cili  
të bën të rritesh?

EDUKIMI DHE ARSIMI PARASHKOLLOR
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Kujt i drejtohen reklamat për ëmbëlsira? A mund të forcohen dhëmbët 
në të vërtetë nëse pi qumësht çokollatë? Pse jo? Çka shkakton karies?  
A përmban sheqer qumështi çokollatë? A është i ëmbël? Nxisni fëmijët 
që të analizojnë duke i pyetur: A ke blerë lodrën e cila reklamohet, pasi 
ke parë reklamën e saj? A ishte e njëjta lodër si në reklamë? Sa gjatë e 
kishe interesante? A i ka plotësuar lodra të gjitha premtimet e dhëna  
në reklamë?

Pse u pëlqen fëmijëve reklama për vezë çokollatë? Kush aktron në këtë 
reklamë? A janë të lumtur fëmijët nga reklama për vezë çokollatë?  
Si është muzika e kësaj reklame? Si janë zërat e mamit dhe babit?  
Pse blini vezët çokollatë? A mendoni se ato janë të shëndetshme për ju? 
A ka shumë apo pak çokollatë në një vezë çokollatë? Pse nuk thotë njëri 
në reklamë se veza ka pak çokollatë? Ku e keni parë reklamën e vezëve 
çokollatë? Në televizor? Internet? Revistë? Supermarket? Bilbord?  
Apo e keni dëgjuar në radio? Me të cilat media fëmijët kalojnë më  
shumë kohë? Pse reklama për vezët çokollatë nuk është në radio? Pse 
reklamat për vezët çokollatë nuk u janë drejtuar gjyshërve por fëmijëve?

Bisedat e tilla mund t’ju ndihmojnë që të kuptoni funksionin komercial 
të mediave, rëndësinë e vendit reklamues për grupin e synuar për 
të cilin është destinuar reklama, të vëreni teknikat e manipulimit 
të cilat përdoren nga reklamuesit (përzgjedhja e aktorëve – mosha, 
pamja, ngjyra e rrobave që veshin, përzgjedhja e muzikës, ambientit të 
brendshëm, jashtëm, koha e ditës etj.).

» » » ANALIZA E PROBLEMEVE NË SHEMBUJT E TJERË

Përsërisni procedurën e shfaqjes së reklamave të përzgjedhura nga 
televizioni, radioja, interneti dhe mediat e shtypura. Nxisni fëmijët që të 
identifikojnë se për kë është destinuar reklama dhe të diskutojnë se në 
ç’ mënyrë produkti/shërbimi tentohet t’u përafrohet grupit të synuar 
me anë të reklamës.
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8  Jenny Friedman, Drejtoresha ekzekutive e kompanisë (Doing Good Together)

9  Ilustrimet e produkteve ushqimore në fletën e punës Reklamimi janë marrë 
nga interneti.

Nisni dialogun rreth grupeve shoqërore të cilave u drejtohen reklamat 
më së shpeshti, çka i dallon reklamat e produkteve për fëmijë dhe 
reklamat e produkteve për të rritur.

» » » UDHËZIMET PËR PUNËN ME MATERIALET

Materiali l REKLAMIMI 
9 do t’u mundësojë fëmijëve që të ngjyrosin 

rrethin pranë çdo produkti në rreshtin e sipërm, të cilin e hasin në 
reklama. Nxitini që të mendojnë për cilësinë e produkteve ushqimore 
të cilat reklamohen me sugjerimet dhe pyetjet siç janë: Trego ushqime 
të shëndetshme në figurë. Cila është më e shëndetshme: keçap apo 
domate? Nëse një sallatë me domate është shumë më e shëndetshme 
sesa keçapi, pse nuk reklamojnë domatet, dhe jo keçap?

Në materialin e propozuar fëmijët do të mund të lidhin me anë të 
linjave tërësinë me pjesën e saj përbërëse (produkti reklamues me 
përbërësin) – lëng frutash në rreshtin e sipërm me fruta në rreshtin 
e poshtëm; patatina në rreshtin e sipërm me patate në rreshtin e 
poshtëm etj. Nxisni fëmijët që të vizatojnë brenda katrorit në rreshtin e 
sipërm, ndonjë produkt të cilin e shohin shpesh në reklama, ndërsa në 
katrorin e poshtëm të vizatojnë përbërësin kryesor të këtij produkti.

Nxitini të fantazojnë, të imagjinojnë dhe prezantojnë mënyrat se si 
do t’i reklamonin ata secilin prej produkteve nga kolona e sipërme e 
materialeve (kujt do t’i drejtoheshin, çka do të thoshin, në cilin vend do ta 
xhironin reklamën, si do të visheshin etj.). Mendoni së bashku me fëmijët: 
Për çka shërbejnë reklamat? A është e njëjtë jeta si në reklama? Pse 
reklamat nuk tregojnë kurrë anët negative të ndonjë produkti? A duhet 
të besojmë gjithmonë çdo gjë që dëgjojmë dhe shohim në reklama?
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l  Ngjyrose rrethin pranë çdo produkti të rreshtit të sipërm që sheh nëpër reklama.

l  Trego ushqime të shëndetshme në figurë. Lidh çdo produkt me sendin ushqimor nga i cili është 
prodhuar. Në katrorin e fundit nga ana e djathtë në rreshtin e sipërm vizato ndonjë produkt të cilin  
e has shpesh në reklama,ndërsa në katrorin e fundit në rreshtin e poshtëm vizato përbërësin e tij kryesor.

Materiali_Reklamimi05
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klasa e 1-rë, e 
2-të dhe e 3-të

2 orë mësimore

Kush kontrollon mediat, kontrollon edhe kulturën! 
Аllen Ginsberg, poet

NOCIONI I MEDIAVE  
DHE FUNKSIONI I TYRE

___ Hyrje në temë

Mediat e sotme kanë një rol të rëndësishëm në krijimin dhe formimin 
e opinionit publik dhe zhvillimin e shoqërisë. Detyra e tyre është të 
informojnë, arsimojnë dhe argëtojnë publikun në mënyrë të vërtetë dhe 
të plotë, duke i ofruar mundësi për të përfituar një imazh më të qartë 
për botën e cila na rrethon. Megjithatë, mediat punojnë në një kontekst 
në të cilin gërshetohen ndikimet e faktorëve ligjorë, ekonomikë, 
politikë dhe kulturorë. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë se 
nga vijnë përmbajtjet mediatike dhe cilat janë mënyrat për të kuptuar 
domethënien e tyre, si dhe çfarë pasojash krijojnë përmbajtjet mediatike 
të cilat lexojmë, dëgjojmë ose shohim. 

Kur flasim për mediat, flasim për komunikimin masiv. Përmbajtjet 
mediatike, fale shtëpive mediatike dhe projekteve mediatike që ofrojnë 
lloje të ndryshme të shërbimeve audio-vizuale i drejtohen audiencës 

masive, depërtojnë tek miliona qytetarë duke formuar qëndrimet, 
mendimet, perceptimet e realitetit dhe shoqërisë në të cilën jetojnë, si 
dhe të rolit të tyre në të.

Mediat janë të dobishme dhe janë një element i pazëvendësueshëm 
që ndërton një shoqëri bashkëkohore, por është e rëndësishme që të 
kuptojmë mjedisin dhe kontekstin mediatik, të analizojmë në mënyrë 
kritike përmbajtjet të cilat vijnë tek ne nëpërmjet kanaleve mediatike, 
t’i rishqyrtojmë, t’i kontrollojmë dhe të kuptojmë se edhe mediat kanë 
interesat e tyre kur vendosin të na japin tregimet rreth mjedisit dhe 
shoqërisë në të cilën jetojmë, në një mënyrë të caktuar, nëpërmjet një 
kanali të caktuar (gazeta, radio, televizion, internet). Në varësi nga qëllimi 
me të cilin krijohen përmbajtjet mediatike, mediat konfirmojnë funksionet 
e tyre kryesore – informative, arsimore, kulturore dhe argëtuese. 
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___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetencat e të mësuarit
  Punë me të dhënat
  Komunikim dhe bashkëpunim

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 2-të, tema: Fjalitë pyetëse; Kultura gjuhësore)

  Edukimi qytetar (Klasa e 1-rë, tema: Vendi im për relaksim)

  Bota rreth nesh (klasa e 1-rë, tema: Kultura e jetesës; Shqisat e njeriut; 

Klasa e 2-të, tema: Stinët e vitit)

  Bota digjitale (klasa e 1-rë)

  Natyra dhe shoqëria (klasa e 3-të, tema: Trashëgimia jonë, Si zbulojmë 

të kaluarën (dëshmitarët e së kaluarës së afërt dhe së largët), Gjurmët e 

së kaluarës: materiale, të shkruara, gojore dhe zakonore, Të ruajmë dhe të 

kujdesemi për mbetjet e së kaluarës)
  Kultura vizatimore (klasa e 2-të, tema: Shprehja e emocioneve, 

imagjinatës dhe mendimit për materialet dhe teknikat e përzgjedhura)

___ Qëllimet

  Përfitimi i njohurive kryesore për mediat: mënyrën e funksionimit, 
llojet dhe mjetet e shprehjes.

  Zhvillimi i vetëdijes së nxënësve mbi rolin dhe rëndësinë e mediave  
në jetën e përditshme.

  Marrja e qasjes në faktin se përmbajtjet mediatike që zgjedhim, 
ndikojnë në qëndrimet, mendimet dhe mënyrat tona të komunikimit.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Prezantojnë kuptimet e termave: Media, shtypi, radio, televizioni, 
përmbajtjet mediatike në internet.

  Njohin mjetet e ndryshme shprehëse të mediave.
  Vërejnë se mediat ndikojnë ndryshe ndaj qëndrimeve tona.
  Shpjegojnë se mediat mund të informojnë, mësojnë dhe argëtojnë 

përdoruesit, por edhe të reklamojnë produkte.
  Identifikojnë rrezikun e varësisë nga teknologjia dhe mediat dhe ta 

lidhin atë me shëndetin e tyre.

__ Aktivitetet

Për realizimin e një njësie mësimore duhet të përgatiten:

  Përmbajtjet e caktuara mediatike nga mediat tradicionale dhe digjitale 
– inserte nga emisionet radio-televizive; tekstet dhe fotografitë 
nga mediat e shtypura dhe përmbajtjet mediatike nga interneti – 
videoklipe, spote muzikore, reklama etj.

  Telefon i zgjuar (smartphone) i cili do të mundësojë funksionet e 
diktafonit dhe kamerës.

  Materialet për shprehjen vizatimore – letër hamer, flamastra, markera 
dhe lapsa me ngjyra.

  Nga një kopje të fletës së punës për çdo nxënës – bashkëngjitur në 
fund të njësisë mësimore.

Rekomandojmë që përmbajtjet e përzgjedhura mediatike të kenë 
shumëllojshmëri funksionale, në mënyrë që nxënësit të njohin qëllimet 
e tyre të ndryshme dhe të shohin se e njëjta media mund të kryejë 
disa funksione të ndryshme (për prezantimin e funksionit arsimor dhe 
informues përgatisni inserte nga programet arsimore televizive për 

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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Ky ushtrim synon të ndihmojë nxënësit në përvetësimin e njohurive 
të lidhura me llojet e mediave, lajmin si formë kryesore të shprehjes 
gazetareske, mjetet shprehëse të mediave dhe konstatimin se mediat 
lënë përshtypje të caktuara tek përdoruesit e tyre. 

Paralajmëroni aktivitetet dhe ndajini nxënësit në katër grupe sipas 
stinës në të cilën janë lindur. Emëroni grupet sipas termave nga fusha  
e mediave. Për shembull, grupi i parë: „Shtypi”, grupi i dytë: „Radio”, 
grupi i tretë: „Televizioni” dhe grupi i katërt: „Interneti”. 

Lexojuni nxënësve një lajm aktual i cili përshtatet me interesat e tyre. 
Për shembull:

  Kopshti Zoologjik i Beogradit për herë të parë priti pinguinët.

  Trevjeçari nga Novi Sad mësoi të lexojë shkronja cirilike.

   Të gjithë nxënësit e klasës fituese në garën ekologjike në Nish fituan 
biçikleta të reja.

Zhvilloni lajmin me pyetje shtesë të cilat do të kenë si qëllim kuptimin e 
veçantisë së përmbajtjes së informacionit, aktualitetit dhe rëndësisë së 
tij ndaj kolektivit, dhe përcaktimin e grupit të synuar për të cilën është 
destinuar:

Përse është më e vështirë të rrisësh pinguinët në Kopshtin Zoologjik në 
Beograd, sesa kafshët e tjera? Çfarë mjedisi duan pinguinët? Pse është e 
mirë të publikohet ky lajm në media? A do të vizitosh kopshtin zoologjik në 
Beograd? A e di se prej parave të paguara për bileta u sigurohet ushqimi 
kafshëve, dhe se në këtë mënyrë kopshti zoologjik mund të vazhdojë të 
punojë dhe të sjellë kafshë të reja?

» » » MOTIVIMI HYRËS

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Tregojuni nxënësve përmbajtjet e ndryshme mediatike nga mediat e 
ndryshme. Nxitini që të dallojnë llojet e mediave (shtyp, radio, televizion, 
internet) dhe pyetini se kujt i janë drejtuar këto përmbajtje mediatike.

Udhëzojini nxënësit që të identifikojnë faktin se çdo media vepron si 
ndërmjetës në transmetimin e mesazheve. Nxitini që të mendojnë për 
mediat në procesin e komunikimit: Kush dërgon përmbajtjet mediatike? 
A mund të krijoni dhe të dërgoni ndonjë përmbajtje mediatike? Në ç’ 
mënyrë dhe me anë të cilës medie? Për kë janë destinuar përmbajtjet 
mediatike? Pse njerëzit i dërgojnë njëri-tjetrit përmbajtjet mediatike?  
Si do të dukej bota pa media? Nxisni nxënësit që të analizojnë sasinë 
dhe cilësinë e kohës së kaluar pranë mediave. Shtrojuni pyetje në lidhje 
me zakonet mediatike, përdorimin e mediave në nivelin ditor dhe javor: 
Kur përdorni mediat? A kaloni më shumë kohë me mediat apo duke u 
shoqëruar me moshatarët, prindërit ose në mësimin shkollor?  
Cilat media ndiqni ju dhe shokët tuaj? 

A bisedoni me moshatarët, prindërit apo në shkollë, për emisionet që 
keni parë ose përmbajtjet nga YouTube dhe reklamat? 

Pyesni nxënësit se sa të njohur janë prindërit e tyre me përmbajtjet 
mediatike që ndjekin ata, dhe cilat përmbajtje përdorin së bashku me 
familjarët e tjerë.

Ushtrimi nr. 1

Mjetet e shprehjes së mediave

fëmijë; për të theksuar funksionin kulturor dhe zbavitës të mediave – 
videoklipe interneti për të qeshur; funksioni arsimor dhe informues i radios 
– një pjesë interviste të një emisioni shkencor, parashikimi i motit etj.).
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Pse është e pazakontë që një djalë trevjeçar të mësojë të lexojë 
shkronja cirilike? A është argëtues ky lloj informacioni? Në ç’ masë ky 
lajm mund të ndihmojë njerëzit që të ndërtojnë një respekt akoma më 
të madh ndaj fëmijëve të avancuar dhe ndaj të nxënit?

Pse është e rëndësishme të mësojmë për mbrojtjen e mjedisit?  
Ç’ lidhje ka çmimi për fituesit e garës me lëndën e mësuar nga 
ekologjia? A ruajmë mjedisin duke ngarë biçikletën? Si do të ndikojë 
lajmi mbi garën ndaj fëmijëve të tjerë?

Nxisni nxënësit që të vijnë në përfundimin se lajmet shprehen me zë 
nëpërmjet radios, me figurë nëpërmjet shtypit, dhe me zë dhe figurë 
nëpërmjet televizionit dhe internetit.

Jepuni nxënësve që të zgjedhin njërin prej tre lajmeve dhe ta 
prezantojnë nëpërmjet medias emrin e së cilës mban grupi i tyre.
Nxisni nxënësit nga grupi i „Shtypit” që të përdorin letra Hamer, 
flamastra, lapsa me ngjyrë dhe markera për të përgatitur lajmin në 
formë faqeje të gazetave të murit. Drejtojini në rëndësinë e figurës dhe 
tekstit që shoqërojnë lajmin në shtyp.

Nxisni nxënësit nga grupi i „Radios” që të prezantojnë lajmin me zë me 
anë të diktafonit në telefonin celular. Nxitini që t’i lexojnë lajmet me zë 
të lartë dhe në mënyrë shprehëse.

Ndihmoni nxënësit nga grupi i „Televizionit” dhe „Internetit” të 
përgatisin një ambient nga i cili do ta lexojnë lajmin, më pas të bëjnë 
kostumin dhe stilin e flokëve të prezantuesit, dhe kontrolloni gjithashtu 
edhe nëse audienca po dëgjon mirë dhe nëse prezantuesi zotëron 
shqiptim të saktë. 

Drejtojini në konkluzionin se krijimi i lajmeve si përmbajtje mediatike në 
internet nënkupton më shumë liri dhe jokonvencionalitet në shprehjen 
në raport me televizionin.

Në funt të aktivitetit, secili grup prezanton rezultatet e punës së tyre. 
Nxënësit nga grupet e tjera do të jenë audiencë.

Mendoni për gjërat që kemi mësuar nga çdo lajm që kemi dëgjuar 
ose lexuar. Prej çfarë të dhënash përbëhet çdo lajm? Nxisni nxënësit 
në përfundimin se lajmi përmban përgjigjen ndaj pesë pyetjeve 
gazetareske: Kush? Çka? Ku? Kur? Si? Ku është dallimi midis lajmeve në 
shtyp dhe atyre në radio dhe televizion? A keni qejf të dëgjoni lajmet? 
Nga e cila media ju pëlqen më shumë t’i ndiqni? Cilat janë avantazhet 
dhe mungesat e radios në raport me shtypin dhe televizionin? Në cilin 
emision televiziv mund të dëgjohen lajmet?
A shikoni ndonjëherë lajmet televizive me prindërit tuaj? Përse të 
rriturve u pëlqejnë lajmet dhe fëmijëve kryesisht jo? Çka u pëlqen 
fëmijëve të shikojnë në televizion?

Pse të gjithë fëmijët kanë qejf të kërkojnë në internet? Pse është i 
veçantë interneti në raport me mediat për të cilat kemi biseduar?  
Çka ka përvetësuar interneti nga televizioni, radioja dhe shtypi?  
Me cilin lloj medie interneti ka më shumë gjëra të përbashkëta? 

Me cilin lloj medie interneti ka më shumë gjëra të përbashkëta? 
Drejtojini të mendojnë, vizatojnë dhe ngjyrosin, në një letër hamer, pese 
pyetje gazetareske të lajmit, më pas edhe shqisat nëpërmjet të cilave 
marrim përmbajtjet mediatike1, më pas edhe kanalet nëpërmjet të cilave 
mësojmë për to. Mbështetini që të ekspozojnë punimet e tyre në klasë.
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Qëllimi i ushtrimit është që të ndihmojë nxënësit në identifikimin 
e kohës së shpenzuar pranë një përmbajtjeje mediatike, si dhe 
nevojave dhe dëshirave të ndryshme që përmbushin mediat në jetën e 
përditshme të përdoruesit të tyre.

Shpërndajuni nxënësve Fletën e punës  DITA IME MEDIATIKE.  
Orientojini të shënojnë çdo media që përdorin ata dhe njerëzit nga 
mjedisi i tyre, duke vizatuar fytyra të buzëqeshura në fushat e lira. 
Tregojuni mundësinë e ndjekjes së shembullit të nisur.

Koha e plotësimit është 10 deri 15 minuta. Analizoni së bashku ditën 
mediatike të nxënësve: Cilën media përdorni më shumë ti, familjarët 
dhe shokët tuaj? A varet lloji i medias që përdorni nga ora e ditës, 
rrethanat dhe detyrimet e përditshme? Çka duhet t’ju mundësojnë 
mediat? Për çka keni nevojë nga mediat? Cilat media shërbejnë 
për argëtim, dhe nga të cilat mësojmë lajme? Cila media ju tërheq 
vëmendjen më së shumti? Cilës medie i besoni më së shumti? Pse?  
A gjenden mediat në listën e dëshirave tuaja për dhuratat e ditëlindjes? 
Cilën media do të donit ta kishit? A mund të jetë i dëmshëm për 
shëndetin përdorimi i tepërt i mediave? Në ç’ mënyrë? A kujdesesh ti 
dhe prindërit tuaj për kohën që kalon në internet? Interneti nuk është 
gjithmonë i sigurt për fëmijët. Cilat janë situata në internet në të cilat 
mund të cenohet siguria jote? Nga kush duhet të kërkosh ndihmë dhe 
të mbrohesh?

Në kuadër të mësimdhënies 
së projektit, jepuni nxënësve 
që të krijojnë një përmbajtje 
mediatike për klasën e 
tyre, qëllimi i të cilit do të 
ishte prezantimi i publikut 
me arritjet, shoqërimin, 
bashkëpunimin dhe 
interesimet e nxënësve në 
klasë. Mbështetini që të 
mbledhin informacionet dhe 
video përmbajtjet në lidhje 
me aktivitetet e tyre në 
shkollë, rezultatet e garave, 
shoqërimin, ekskursione, 
mësimdhënien në natyrë etj. 

Paralajmëroni mundësinë 
e publikimit të përmbajtjes 
në YouTube, me pëlqimin 
paraprak të prindërve. 

Ushtrimi nr.2

Dita ime mediatike

Ushtrimi nr.3

Prodhimi  
kreativ mediatik
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1  Identifikimi i perceptimit shqisor të përmbajtjeve mediatike është përgatitja për 
aktivitetet kognitive të cilat do të pasojnë në moshën më të madhe – ndarjen e 
mediave në: 1. mediat auditive (që përdorin zë si mjet për t’u shprehur) – radio;  
2. mediat vizuale (të cilat shprehen nëpërmjet figurës, ose tekstit të shkruar) – shtyp 
dhe 3. mediat audio-vizuale, që përdorin zë dhe figurë – televizion dhe internet.

Nxisni nxënësit që të mbajnë „Ditarin mediatik” 
gjatë një jave, në formë të tabelës së ilustruar 
ku ata do të shënojnë mediat dhe llojet e 
emisioneve që shikojnë ata dhe familjarët e tyre.

Njoftojini që të përgatiten për analizën e 
vërejtjeve në njërën prej orëve të ardhshme.

DETYRË SHTËPIE
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon kuptimin 
e termave: shtyp, 
radio, televizion, 
përmbajtjet mediatike 
në internet

Identifikon mjetet e 
ndryshme mediatike 
të shprehjes

Vëren se mediat 
ndikojnë ndryshe në 
qëndrimet tona

Liston dhe përshkruan 
funksionet e mediave: 
Funksioni informues, 
arsimor, shoqëror 
(argëtues) dhe 
komercial

Identifikon rrezikun 
e varësisë nga 
teknologjia dhe 
mediat dhe e lidh atë 
me shëndetin e tij

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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�� Vizato një fytyrë të buzëqeshur për çdo media që përdor ti ose ndonjë anëtar i familjes tënde.

Fletë pune_Dita ime mediatike
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01
Unë Mami Babi Motra Vëllai GjyshjaGjyshi

Бака

Familja  
ime

Media e 
përdorur 

www
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klasa e 1-rë 2 orë mësimore

Mediat nuk janë dritarja e botës, e as pasqyra e botës, por janë produkte të cilat 
vazhdimisht konstruktojnë dhe rikonstruktojnë realitetin.

Gordana Zindović Vukadinović 
2

KONSTRUKTIMI DHE 
DEKONSTRUKTIMI I 

MESAZHIT MEDIATIK

___ Hyrje në temë

Analiza kritike e përmbajtjeve mediatike është aftësia kryesore në 
një shoqëri të ngopur mediatikisht. Shtrimi i pyetjeve kritike në lidhje 
me përmbajtjet që shikojmë, shohim dhe lexojmë është në qendrën 
e kompetencës së edukimit mediatik. Studimi i edukimit mediatik në 
mësimdhënie mund të organizohet përmes tri aktiviteteve parësore: 
Analizës kritike, diskutimit dhe prodhimit.

Analiza kritike është e rëndësishme për kuptimin e domethënies së 
përmbajtjeve mediatike – verifikimi i bazuar në përcaktimin e origjinës së 
përmbajtjes mediatike (a është origjinale përmbajtja apo jo), përcaktimin 
e burimeve (kush është dërguesi i përmbajtjes mediatike), vendit (ku 
është krijuar përmbajtja mediatike), kohës së krijimit/publikimit të 
përmbajtjes mediatike (kur është publikuar përmbajtja mediatike), 

në ç’ mënyrë do ta kuptonte të njëjtën përmbajtje mediatike një 

përdorues nga një grup tjetër shoqëror, për lë është destinuar përmbajtja 

mediatike, cilat janë synimet e dërguesit etj. Vëzhgimi i problemeve nga 

disa këndvështrime mundësohet nga diskutimi, përfundimet e të cilit i 

përgatisin nxënësit për prodhimin mediatik.

Prodhimi mediatik në mësimdhënien e edukimit mediatik është 

njëkohësisht edhe vlerësimi i njohurive të fituara gjatë dy aktiviteteve të 

mëparshme – duke krijuar përmbajtje të reja mediatike, nxënësit aplikojnë 

aftësinë e mendimit kritik, gramatikën e gjuhës filmike (kuadrim, montazh, 

ndriçim, muzikë etj.) si dhe të gjitha strategjitë e tjera të cilat do t’i 

ndihmojnë të formojnë synimet e tyre nëpërmjet produktit mediatik.
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 1-rë, tema: Fabul popullor Dhelpra dhe Korbi)
  Bota rreth nesh (klasa e 1-rë, tema: Une dhe të tjerët, Shëndeti dhe 

siguria, Njeriu krijon)
  Edukimi qytetar (Klasa e 1-rë, tema: Unë dhe të tjerët në klasë)
  Bota digjitale (klasa e 1-rë)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetenca e të mësuarit
  Punë me të dhënat
  Kompetenca estetike
  Kompetenca për komunikim dhe bashkëpunim

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Përkthejnë përmbajtjet mediatike në modalitete të tjera, duke 
mbajtur të njëjtin mesazh.

  Njohin shembujt e thjeshtë të përmbajtjeve komerciale mediatike 
(reklama).

___ Aktivitetet

Në këtë moshë mjafton që nxënësit të kuptojnë se përmbajtjet 
mediatike nuk janë reflektimi i realitetit por konstruktet e tij, si dhe që 
janë krijuar me një qëllim të caktuar. Në këtë kuptim, të gjitha aktivitete 
të cilat nënkuptojnë ushtrimet e vërejtjes, qëllimi i të cilëve është 
identifikimi i përmbajtjeve komerciale, të implementuara në përmbajtje 
të tjera mediatike (të karakterit arsimor/argëtues), përcaktimin e 
pikëpamjeve të ndryshme ndaj një dukurie të njëjte, si dhe shprehjen 
e mesazhit të njëjtë me anë të mjeteve të tjera shprehëse ose në 
modalitete të tjera. 

Aktivitetet e nivelit të avancuar nënkuptojnë mundësinë e qasjes në 
faktin se përmbajtjet mediatike janë krijuar me një qëllim të caktuar – për 
të ndikuar tek ata të cilët i perceptojnë ato, në mënyrë që të realizohet 
përfitimi ose fuqia.

Në vazhdim do të japim disa propozim:

  Dramatizimi i një fabule popullore 

Jepuni nxënësve të ndarë në grupe që të zhvillojnë skenarin e fabulës 
„Dhelpra dhe Korbi”. Nxitini që të zgjerojnë dialogun e personazheve. 
Ndihmojini që krijojnë skenat në të cilat do të bëhet e qartë dhe e 
dukshme se pse korbi ishte naiv dhe i babëzitur, dhe pse është dhelpra 
gjithmonë dinake. Ndihmojini të përdorin telefonat celularë për të 
kapur skena dramatike ku ata do të jenë edhe skenaristë edhe aktorë. 
Mbështetini në konceptimin e aparatit të skenës – skenografisë, 
kostumeve, aksesorëve etj. Bëjini të mendojnë se përse e kanë krijuar 
skenën dhe kostumet në atë mënyrë dhe çka kanë dashur të arrinin 
tek shikuesit etj. Orën tjetër të përpunimit përkushtojini shfaqjes së 
videove dhe diskutimit kolektiv mbi përmbajtjen e tyre. Përfundimet 
e diskutimit duhet të çojnë drejt sa më poshtë: Të gjithë pjesëmarrësit 
kanë lexuar të njëjtin fabul, por interpretimi ka qenë i ndryshëm tek të 
gjitha grupe.

___ Qëllimet

▪  Marrja e njohurive mbi përmbajtjet mediatike si konstrukte realiteti.
▪  Kuptimi i lidhjes midis dërguesit dhe përmbajtjes së mesazhit.
▪  Njohja me modalitetet e ndryshme të përmbajtjeve mediatike.
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  Analiza e reklamës në filma vizatimorë

Tregojuni nxënësve një film vizatimor nga kanali më i preferuar 
televiziv për fëmijë, i cili përmban një program komercial me reklama 
për lodrat/ëmbëlsirat/dhuratat e vitit të ri. Pyesni nxënësit: Pse 
pikërisht në filmin vizatimor shfaqet reklama për ëmbëlsirat/lodrat/
dhuratat e vitit të ri? Pse nuk shfaqen reklamat për detergjent enësh 
në filmin vizatimor? Si ndiheni pasi keni parë një reklamë lodrash?  
Çka doni të keni?

  Analiza e muzikës nga filmi i caktuar

Tregoni një skenë të shoqëruar nga muzika në ndonjë film apo film 
të animuar, i cili ndiqet shumë nga nxënësit e kësaj moshe. Nxisni 
nxënësit që të analizojnë ndjenjat të cilat u zgjon muzika e filmit dhe 
të përcaktojnë korrelacionin midis përshtypjes së tyre për muzikën 
dhe mesazheve të identifikuara të filmit. Pyetini se çfarë efekti ndaj 
tyre do të kishte një muzikë krejtësisht e ndryshme.

Zgjidhni një sfond të ndryshëm muzikor dhe vëreni në mënyrë që 
të ndjekë skenën e treguar më parë. Mbështetini që të shprehin 
përshtypjet e tyre publikisht dhe të nxjerrin konkluzione.3 

Udhëheqja profesionale duke bërë pyetje të përshtatshme është 
kyçe për vendosjen bazike të kompetencës për edukimin mediatik. 
Shfrytëzoni potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj moshe, duke i 
çuar nxënësit në përfundimin se çdo përmbajtje mediatike është 
krijuar me qëllim dhe destinuar për një grup të caktuar shoqëror.

2  Vukadinović, Zindović Gordana: Arsimi për media – një shtesë për konceptin e shkollave 
të mesme ; Libri për median – media për librin, Klio, Beograd, 2008.

3  Sugjerimi: Film i animuar „Zootopia” (regjisor Byron Howard, produksion „Walt Disney”).
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Emri dhe  
mbiemri i  
nxënësit

Përkthen përmbajtjet mediatike në modalitete të 
tjera duke ruajtur të njëjtin mesazh

Identifikon shembujt më të thjeshtë të përmbajtjeve 
komerciale mediatike (reklamat)

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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GJUHA E URREJTJES NË 
PËRMBAJTJET MEDIATIKE 

DHE DHUNA NË RRJET

___ Hyrje në temë

Gjuha e urrejtjes është çdo lloj komunikimi i cili nxit, promovon ose 
justifikon jotolerancën, diskriminimin dhe armiqësinë ndaj një personi për 
shkak të racës, kombësisë, fesë, gjinisë, orientimit seksual, përkatësisë 
prindërore dhe karakteristikave të tjera të individit ose grupit. Deklaratat 
të cilat frikësojnë, fyejnë ose shqetësojnë individët ose grupet, si dhe 
deklaratat të cilat ftojnë në dhunë, urrejtje apo diskriminim, konsiderohen 
gjuhë e urrejtjes. Gjuha e urrejtjes synon të shkaktojë pasojat negative në 
formë të margjinalizimit të individit ose grupit, në varësi nga karakteristikat 
e tij personale apo përkatësia. Sipas të dhënave të Zyrës së Komisionerit 
për Mbrojtjen e Barazisë, në Serbi popullata Rome është më e ekspozuar 
ndaj gjuhës së urrejtjes, pastaj pjesëtarët e LGBT dhe gratë.

Ekziston një dallim midis keqtrajtimit dhe gjuhës së urrejtjes – kur dikush 
përpiqet të lëndojë dikë tjetër duke i shkaktuar dhimbje në mënyrë 
të vetëdijshme dhe të përsëritur, kemi të bëjmë me keqtrajtimin. Kur 
dikush shpreh qëndrime keqdashëse ndaj një grupi ose atributeve të 
grupit, kemi të bëjmë me gjuhën e urrejtjes.

Ndalimi i gjuhës së urrejtjes përkufizohet në Ligjin e informimit publik në 
media (neni 75) ku caktohet se idetë, mendimet apo informacionet të 
cilat publikohen në media, nuk duhet të nxisin diskriminimin, urrejtjen 
ose dhunën ndaj personave apo grupit të personave për shkak të 
përkatësisë ose mospërkatësisë së tyre në ndonjë racë, fe, komb, gjini, 

klasa e 1-rë dhe e 2-të 2 orë mësimore
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orientim seksual ose për shkak të ndonjë karakteristike personale tjetër, 
pavarësisht nëse një publikim i tillë përbën vepër penale.

Neni 51 i ligjit në fjalë thotë se Organi rregullator duhet të kujdeset 
që përmbajtja programore të ofruesit të shërbimit mediatik të mos 
përmbajë informacione të cilat, në mënyrë të hapur apo të fshehtë, 
nxisin diskriminim, urrejtje apo dhunë për shkak të racës, ngjyrës së 
lëkurës, përkatësisë prindërore, shtetësisë, gjuhës, bindjeve fetare apo 
politike, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, gjendjes pasurore, 
lindjes, karakteristikave gjenetike, gjendjes shëndetësore, aftësive të 
kufizuara, gjendjes martësore dhe familjare, penalitetit, moshës, pamjes 
së jashtme, përkatësisë në një organizatë politike, sindikale dhe të tjerë, 
ose karakteristikave të tjera personale, të vërteta apo të supozuara.

Si pasojë e keqtrajtimit nëpërmjet rrjeteve sociale, personat të cilat 
pësojnë dhunë ndjejnë një shqetësim të madh, si dhe trishtim, pafuqi 
dhe dëshpërim. Situata bëhet akoma më e ndërlikuar me mosnjohja 
e procedurave të regjistrimit, si dhe informimi i pamjaftueshëm për 
mbështetjen në dispozicion. Shumë fëmijë nuk raportojnë dhunë tek 
të rriturit, duke pasur frikë nga ndëshkimi dhe moskuptimi. Në favor 
të këtij fakti tregojnë edhe të dhënat e hulumtimit (Kuzmanović dhe 
Popadić, 2015) të cilat tregojnë se kujt i raportojnë fëmijët kur janë të 
ekspozuar ndaj dhunës digjitale: Rreth pesë përqind të tyre raportojnë 
tek shoku apo shoqja, ndërsa tek prindërit raportojnë vetëm një 
përqind të fëmijëve, tek të rriturit nga stafi i shkollës (mësues, psikolog, 
pedagog) raportojnë më pak se një përqind të të rinjve, ndërsa dy 
përqind përpiqen të flasin me dhunuesin. Rreth katër përqind të 
fëmijëve e injorojnë problemin dhe nuk bëjnë asgjë, ndërsa tre përqind 
përpiqen të t’ia kthejnë dhunuesit në të njëjtën mënyrë.

Rezultatet e hulumtimit tregojnë se ekspozimi i konsiderueshëm 
ndaj dhunës në media paraqet riskun që edhe fëmija t’i përvetësojë 
ato mostra të sjelljes. Efektet anësorë të ekspozimit ndaj skenave 

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

▪  Edukimi qytetar (Klasa e 1-rë, tema: Shprehja e ndjenjave; Komunikimi 
në mosmarrëveshje; Nofkat fyese; Inati im)

▪  Gjuha serbe (klasa e 2-të, tema: Sekreti (Tajna), Miroslav Antić; Fjalia; 
Emrat; Mbiemrat; Foljet)

▪  Bota digjitale (klasa e 1-rë)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

▪  Komunikimi
▪  Bashkëpunimi
▪  Kompetenca digjitale
▪  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

___ Qëllimet

▪  Zhvillimi i tolerancës
▪  Ndërgjegjësimi për rëndësinë e respektimit të të tjerëve dhe 

përgjegjësisë personale
▪  Marrja e qasjes në pasojat e gjuhës së urrejtjes në përmbajtjet 

mediatike dhe në rrjet

të dhunshme dhe agresive mund të jenë mungesa e empatisë ndaj 
dhimbjes së të tjerëve, mungesa e empatisë me personin i cili pëson 
dhunë dhe tendenca e zhvillimit të perceptimit të botës si një vend i 
rrezikshëm për të jetuar.
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___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

▪  Identifikojnë dhe refuzojnë gjuhën e urrejtjes në përmbajtjet 
mediatike dhe „në rrjet.

▪  Shpjegojnë procedurën e raportimit të dhunës „në rrjet”.
▪  Shpjegojnë pasojat e gjuhës së urrejtjes dhe dhunës „në rrjet”.

___ Aktivitetet

Tregimet në metodikën e mësimdhënies kanë një rol të shumëfishtë: 
nxisin nxënësit që të fantazojnë, i mësojnë për jetën nëpërmjet fateve të 
personazheve të tregimit, i ndërgjegjësojnë për rëndësinë e kulturës së të 
folurit, zhvillojnë zakonet e leximit. Në kuptimin psikologjik, dëgjimi dhe 
leximi i tregimeve mban arketipin e përrallës në të pavetëdijshmen kolektive.

Për ndërtimin e marrëdhënies etike ndaj të tjerëve dhe sjelljes së 
përgjegjshme në komunikimin mediatik, propozojmë prezantimin e 
përvojave të moshatarëve, të formuara në një tregim, duke trajtuar 
njëkohësisht edhe sigurinë e fëmijëve në internet.

Paralajmëroni nxënësit për temën. Lexoni në mënyrë shprehëse dhe me 
zë të lartë një pjesë nga libri Siguria në internet, Jennifer Moore-Mallinos:
„Gjithçka filloi kur shoqja ime Tijana erdhi për të fjetur tek unë. Ishte 
vonë dhe mami e babi kishin shkuar për të fjetur. Tijana dhe unë provuam 
të flinim por nuk na vinte gjumi. Mendova se do të na vinte gjumi më 
lehtë nëse luajmë disa lojëra në kompjuter. Mendova se mami dhe babi 
nuk do ta kishin problem sepse më lejonin të luaja sa herë që doja. 

» » » MOTIVIMI HYRËS

Pasi kemi luajtur disa lojëra, Tijana propozoi të më tregonte diçka 
shumë interesante. Bëhej fjalë për një dhomë chat-i. Tijana tha se 
shumë fëmijë nga shkolla i frekuentojnë këto dhoma dhe flasin me njëri-
tjetrin, por edhe me fëmijët e tjerë nga e gjithë bota. Unë e dija që nuk 
duhej të vizitoja faqet e tilla pa pyetur prindërit, por nuk desha t’i zgjoja. 
Mendova se nuk do të kishte probleme po ta bëja vetëm një herë.

Tijana kishte të drejtë! Kjo ishte një botë e re. Dhoma e chat-it ishte 
kaq interesante saqë nuk me dilte dot nga mendja për të. Edhe pse e 
dija se nuk duhesha, e vizitova dhe disa herë të tjera. U njoha me një 
djalë shumë të mirë me të cilin kisha shumë gjëra të përbashkëta. Unë 
zakonisht nuk flas shumë me djemtë, por për ndonjë arsye e kisha 
shumë më të lehtë përmes kompjuterit.

Bisedova gjatë me atë djalë dhe mora përshtypjen se po bëheshim 
miq të ngushtë. Atëherë fillova t’i tregoja gjërat personale të cilat, me 
shumë mundësi, nuk duhej t’i kisha treguar. Kur më pyeti se a merrem 
me ndonjë sport, i thashë se luaj futboll në shkollën time dhe pa e 
menduar fare, ia thashë edhe nofkën të cilën ma kanë vënë prindërit e 
mi, të cilën e dinim vetëm ata dhe unë. I dërgova edhe fotografitë e mia 
me fanellë futbolli. Nuk e kisha idenë se sa naive isha!

Deri tek ndeshja e radhës në shkollë nuk e kisha vënë re se diçka nuk 
është në rregull. Gjatë orës së mësimit dëgjova një zë mashkulli duke 
bërtitur nofkën të cilën e dinin vetëm prindërit e mi. Kur e ktheva 
kokën në atë drejtim, pash një burrë të rritur me kapele i cili po më 
buzëqeshte. Papritur ndjeva një siklet në stomak dhe e dija se diçka nuk 
është ashtu siç duhet. Ika nga ndeshja dhe u mbylla në dhomën time.  
Së shpejti Tijana më njoftoi se kishte parë fotografitë e mia me fanellë 
në një rrjet social. U ndjeva tmerrshëm!
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Nxisni nxënësit që të shprehin përshtypjet e tyre në lidhje me përvojën 
e vajzës nga tregimi.

Çfarë sjelljeje ka mashkulli që po fshihej mbrapa identitetit të një djali? 
Përse sillej kështu? Përse e lëndoi atë? Çka ka gabuar vajza?  
Po të ishit ju në vend të saj, çka do të bënit?

Me qëllim të mbrojtjes së privatësisë së fëmijëve, çdo person që do 
të hapë një profil në shumicën e rrjeteve sociale duhet të jetë mbi 13 
vjeç. Në Evropë i lejohet çdo shteti anëtar të vendosë pragun e moshës 
midis 13 dhe 16 vjeç. Gjatë hapjes së profilit në YouTube, çdo person më 
i vogël se 18 vjeç duhet të marrë pëlqimin e prindërve. Prapëseprapë, 
sipas hulumtimit Fëmijë e Evropës në internet – Përdorimi i internetit 
dhe teknologjisë digjitale tek fëmijët dhe të rinjtë në Serbi, i publikuar 
më 2019, në moshën nga 9 deri 10 vjeç, 41% të fëmijëve kanë profilin 
personal të hapur në njërin prej rrjeteve sociale, kurse në moshën nga 
11 deri 12 vjeç janë 71%.5 

» » » ANALIZA E DUKURISË

Fotografitë e mia po komentoheshin nga dhjetëra njerëz të cilët nuk 
i kisha parë kurrë! Së shpejti, grupit iu bashkuan edhe disa fëmijë nga 
shkolla jonë, të cilët nuk i njihja, por i takoja rregullisht në pushim. Të 
gjithë po përqeshnin pamjen time në atë fanellë, një vajzë që luan 
futboll, më thërrisnin me emrat nga më të shëmtuarat. Njeriu të cilin 
e mendova se ishte djalë dhe me të cilin shkruhesha, kishte lënë tek 
komenti edhe nofkën të cilën ma kanë vënë prindërit e mi.
Ndihesha e trishtuar dhe e turpëruar.” 

4

Gjuha e urrejtjes dhe dhuna ndodhin shpeshherë në rrjetet sociale 
të cilat janë të mbingarkuara me fjalë të pista, tallje, kërcënime dhe 
poshtërime. Kjo formë dhune quhet dhunë digjitale, kurse publikimi 
i mesazheve të urrejtjes nëpërmjet rrjeteve sociale quhet bullizëm 
kibernetik (ang. cyberbullying). Dhuna digjitale dhe keqtrajtimi përbëhet 
nga keqpërdorimi i teknologjisë me qëllim për të lënduar, poshtëruar 
dhe cenuar dinjitetin e dikujt. Gjuha e urrejtjes në rrjetet sociale mund 
të vihet re në mesazhet në chat, komentet e postimeve, krijimin e 
grupeve të cilat synojnë nënçmimin e një apo disa personave, duke 
shpërndarë përmbajtje të papërshtatshme në rrjetet sociale.

Dhuna moshatare ka ekzistuar edhe kur kanë qenë fëmijë prindërit tuaj, 
por ajo ndodhte vetëm në vende të caktuara – në shkollë, në oborrin 
e shkollës dhe vendet e tjera ku mblidhen fëmijë. Viktima e dhunës 
gjithmonë kishte mundësi të zhvendosej nga kjo situatë dhe të shkojë 
në zonën e sigurt (shtëpi ose ndonjë mjedis tjetër) në të cilën dhunuesi 
nuk ka qasje dhe ku ndihma gjendet më lehtë. 

Dhuna në rrjetet sociale është një dukuri e ndryshme, më e komplikuar, 
sepse numri i njerëzve të cilët mund të marrin pjesë në dhunë (duke e 
komentuar në mënyrë keqdashëse, duke e „shpërndarë”, „pëlqyer” ose 
duke ndjekur gjuhën e urrejtjes pa e komentuar dhe pa e kundërshtuar), 
është shumë i madh. Përveç kësaj, gjithçka që publikohet një herë në 
internet (koment, fotografi, video), hiqet shumë vështirë nga interneti. 
Personat që përdorin internet mund të jenë të ekspozuar ndaj dhunës 
digjitale në çdo kohë (24 orë në ditë, shtatë ditë në javë) dhe në çdo 
vend (nuk ndihen të sigurt as në shtëpinë e tyre), madhe edhe kur nuk 
përdorin internet.

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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Në ç’ mënyrë duhet të sillet vajza nga tregimi në mënyrë që të zgjidhë 
problemin? Kujt duhet t’i drejtohet? Përse është e rëndësishme që të 
mos fshehë turpin e saj nga të tjerët, por të kërkojë mbështetje?

Vajza nga tregimi ka pësuar dhunën digjitale. Ajo duhet të ruajë të 
gjitha provat nga interneti (çdo korrespodencë nga chat-i me personin 
i cili e ka shfrytëzuar atë) dhe t’i dorëzojë të gjitha provat në polici, e 
shoqëruar nga prindi ose mësuesi. 

A mund të kishte denoncuar vajza gjuhën e urrejtjes dhe dhunën në 
rrjet tek një person i ngarkuar me mënyrat e komunikimit në internet? 
Personi tek i cili duhet të kishte raportuar dhunën është administratori i 
rrjetit social në të cilin ka ndodhur dhuna.

A keni vënë re ndonjëherë dhunën në përmbajtjet mediatike të cilat 
ndiqni? Përshkruani shembujt të cilat i keni mbajtur mend. Pse janë të 
dhunshëm njerëzit? Sipas mendimit tuaj, a është në rregull të tregohet 
dhuna në gazetë, televizion ose internet?

Në tregimin e mëparshëm vajza ishte viktimë e përqeshjes për shkak  
se ka hobi futbollin, si një sport me të cilin merren kryesisht djemtë.  
A keni vënë re në internet të tallet dikush me dikë për shkak të hobit, 
të metave fizike, përkatësisë prindërore ose fesë? A përdorin jutuberat 
gjuhën e urrejtjes ndonjëherë? Jepni shembuj.

Në cilat rrjete sociale janë më të pranishme gjuha e urrejtjes dhe dhuna? 
Përse është e rëndësishme të mendojmë për ndjenjat që shkaktojnë 
fjalët dhe veprat tona tek të tjerët? Gjuha e urrejtjes dhe dhuna në 
rrjetet sociale janë të pranishme në pothuajse të gjitha platforma në të 
cilat fëmijët kalojnë kohë duke publikuar përmbajtjet dhe duke krijuar 

» » » ZGJIDHJA E PROBLEMIT

» » » ANALIZA E DUKURISË NË SHEMBUJ TË TJERË
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Nxisni nxënësit që të nxjerrin konkluzione të fokusuara tek 
ndërgjegjësimi mbi pasojat që lënë gjuha e urrejtjes dhe dhuna „në 
rrjet” tek viktima. Fëmijët të cilët kanë pësuar dhunë duhet ta dinë se 
ndihma dhe mbështetja janë gjithmonë në dispozicionin e tyre.

Nëse dikush ju drejton fjalët e urrejtjes nëpërmjet mediave ose në 
jetën reale, drejtohuni sa më shpejt prindërve ose ndonjë i rritur 
tjetër tek i cili keni besim. Inkurajoni miqtë tuaj për të cilët dini se janë 
viktima të dhunës që të flasin për problemin e tyre dhe t’u drejtohen të 
rriturve tek të cilët kanë mjaft besim (prindërve, mësuesve, psikologut/
pedagogut të shkollës).

Së bashku me personin e besuar ose në mënyrë të pavarur, mund t’i 
drejtoheni Qendrës Kombëtare të Kontaktit për Sigurinë e Fëmijëve 
në Internet, të Ministrisë së Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit 
nëpërmjet linjës telefonike pa pagesë me numër 19833 ose regjistrimit 
online në platformën 8 www.pametnoibezbedno.gov.rs

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

lidhje me përdoruesit e tjerë. Platforma për shpërndarjen e video 
përmbajtjeve YouTube është i përmbytur nga fjalët e pista, sharjet dhe 
kërcënimet të cilat më së shpeshti vijnë pikërisht nga ata të cilët fëmijët 
i duan, u besojnë, identifikohen me ta dhe i imitojnë.

Instagram, gjithashtu një platformë në të cilën gjenden përmbajtje të 
papërshtatshme, dhe në pjesën e komenteve shpeshherë mund të 
haset gjuha e urrejtjes dhe mesazhet agresive të cilat synojnë të fyejnë 
dhe të poshtërojnë dikë. Edhe pse Instagrami si platformë përpiqet 
të heqë përmbajtjet erotike dhe pornografike, shpeshherë ndodh që 
fëmijët dhe të rinjtë të arrijnë lehtë tek postimet e papërshtatshme.

Dhuna është e pranishme edhe në Facebook dhe Twitter, por pak fëmijë 
i përdorin këto platforma dhe si rrjedhojë janë më pak të ekspozuar 
ndaj gjuhës së urrejtjes.

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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4  Мoore-Mallinos, Jennifer: Siguria në internet (Bezbednost na internetu), IK 
„Pčelica”, Çaçak, 2014, fq. 10–20 (e përshtatur).

5  https://www.unicef.org/serbia/media/12511/file/koriscenje_interneta_i_
digitalne_tehnologije_kod_dece_i_mladih_u_Srbiji.pdf

▪ Krijimi i urrejtjes ndaj një presoni/grupi të caktuar.

▪ Formimi i stereotipave ndaj një presoni/grupi të caktuar.

▪ Nxitja e diskriminimit dhe armiqësisë.

▪ Gjykimi publik ndaj një presoni/grupi të caktuar.

▪  Shkaktimi i ndjenjës së pasigurisë dhe frikës tek një person/
grup i caktuar.

▪  Shkaktimi i dhimbjes fizike dhe psikologjike ndaj një personi, 
ose anëtari të një grupi të caktuar.

▪  Drejtimi i kërcënimeve ose nxitja dhe shkaktimi i dhunës ndaj 
një personi/grupi.

▪  Krijimi i ndjenjës tek pjesa e madhe e qytetarëve se sjelljet 
e tilla ndaj një personi/grupi janë të justifikuara dhe të 
dëshirueshme.

▪  Shkaktimi i ndjenjës tek pjesa e madhe e qytetarëve se sjellja e 
tillë do të tolerohet dhe se nuk do të jetë objekt i mbajtjes së 
përgjegjësisë.

PASOJAT E GJUHËS SË URREJTJES JANË:

https://www.unicef.org/serbia/media/12511/file/koriscenje_interneta_i_digitalne_tehnologije_kod_dece_i_mladih_u_Srbiji.pdf
https://www.unicef.org/serbia/media/12511/file/koriscenje_interneta_i_digitalne_tehnologije_kod_dece_i_mladih_u_Srbiji.pdf


ОСНОВНА ШКОЛА – први циклус

» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

83 >>

Emri dhe  
mbiemri  
i nxënësit

Identifikon dhe refuzon gjuhën e 
urrejtjes në përmbajtjet mediatike 
si dhe dhunën „në rrjet”

Shpjegon procedurën e raportimit 
të dhunës „në rrje”

Shpjegon pasojat e gjuhës së 
urrejtjes dhe dhunës „në rrjet”

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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klasa e 3-të dhe e 4-të 2 orë mësimore

Çdo epokë ka mënyrën e vetë për të treguar një histori, dhe video lojërat janë një 
pjesë e madhe e kulturës sonë. Njerëzit janë të magjepsur nga video lojërat njësoj 

sikurse njerëzit e tjerë të cilët kanë qejf kinemanë ose teatrin.

Andy Serkis, aktor britanik

VIDEO LOJËRA

___ Hyrje në temë

Video lojërat janë përmbajtje relativisht të reja, të paktën kur bëhet 
fjalë për kuptimin dhe studimin e tyre nga perspektiva e hulumtimeve 
mediatike. Në të njëjtën kohë, video lojërat janë përmbajtje audio-vizuale 
të cilat mund të përdoren edhe si mjet mësimor. Në funksionin e mësimit, 
video lojërat mund të prezantojnë realitetin në një mënyrë të pranueshme 
dhe të kuptueshme për audiencën e re, dhe të lidhur ngushtë me mjetet 
shprehëse të filmit ose video-artit.

Hulumtimet e para të lidhura me video lojërat kanë qenë të lidhura 
ngushtë me studimin e efekteve mediatike, përkatësisht e pasojave të 
cilat mund të prodhojnë video lojërat ndaj sjelljes apo qëndrimeve të 
përdoruesve, si dhe format e varësisë nga konsumimi i tyre. Si dhe çdo 
përmbajtje apo kanali tjetër mediatik, video lojërat duhet të vështrohen 

si përmbajtje komplekse e cila mund të ketë avantazhe të rëndësishme 
në kuptimin e dobisë për përfituesit, por edhe të përmbajë rreziqe të 
mundshme.

Video lojërat, që nga krijimi i tyre deri më sot, zënë një pjesë të 
rëndësishme të kohës së lirë të fëmijëve por dhe të shumë të rriturve. 
Fillimet e tyre mund të ndiqen deri në vitet 30-të të shekullit të kaluar 
dhe lojërat me xhetona. Katër dekada më vonë, në vitet 70-të të shekullit 
të 20 ndodhi një avancim i madh në historinë e video lojërave sepse 
universitetet filluan të zhvillonin video lojëra kompjuterike. Në shekullin 
e 21 janë gërshetuar mundësitë e internetit me ato të video lojërave, 
kështu që hapësira digjitale „në rrjet” është bërë vendi kryesor për të 
luajtur. Si dhe për çdo media tjetër, është e rëndësishme të kuptohet 
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motivimi i audiencës për të përdorur video lojëra si përmbajtje mediatike. 
Njëra prej karakteristikave kyçe të video lojërave është arritja e shkallës 
së madhe të izolimit nga mjedisi i jashtëm. Ajo që i „josh” përdoruesit e 
video lojërave akoma më shumë është ndjenja e lirisë dhe të përfshirjes 
në kohën, hapësirën dhe veprimin e asaj përmbajtjeje mediatike, si dhe 
disponueshmërinë dhe ndërveprueshmërine e video lojërave.

Sipas përmbajtjes, video lojërat mund të jenë: 

6

▪  Aksion (zakonisht nënkuptojnë luftime dhe skena dhune);
▪  Aventurë (të orientuara tek eksplorimi dhe bazohen mbi ngjarjet 

aventuristike);
▪  Çlodhëse ose relaksuese (nënkuptojnë rregulla dhe teknika të 

thjeshta të lojës, përdoren kryesisht për çlodhje);
▪  Lojërat e simulimit (përdoruesit krijojnë botën e tyre duke kombinuar 

elemente të ofruara);
▪  Lojërat e strategjisë (kërkojnë analizë të detajuar të situatës dhe 

planifikim të zgjuar të hapave);
▪  Lojërat sportive.

Edhe pse secili prej këtyre zhanreve nxit zhvillimin e aftësive dhe 
mënyrave të caktuara të të menduarit tek përdoruesi, të gjitha ato 
kryesisht shërbejnë për të argëtuar. Një numër i konsiderueshëm i video 
lojërave janë krijuar me qëllime arsimore dhe për të mësuar përmes 
argëtimit. Pika e kontaktit e mësimdhënies dhe video lojërave është në 
harmonizimin e aftësisë dhe kompetencave të përdoruesit (nxënësit) 
me nivelin e vështirësisë së sfidës së ofruar në lojë.

Shumë studime shkencore 
7 tregojnë se video lojërat mund të kenë 

ndikim pozitiv në zhvillimin shoqëror dhe mendor të fëmijëve, si dhe 
efekt pozitiv ndaj motivimit, përqendrimit dhe ushtrimit të vëmendjes. 
Përveç aftësive të përgjithshme, video lojërat e veçanta janë krijuar 
në mënyrë që të ofrojë një lloj njohurie në një fushë të caktuar, nga 
historia deri te matematika.

▪  Rregulla –  veprimet e kufizuara të përdoruesit për të arritur 
rezultatin e dëshiruar;

▪  Pjesëmarrje vullnetare – çdo përdorues i përkushton vëmendje 
video lojës në mënyrë vullnetare dhe me motivim të fortë;

▪  Qëllim – rezultati i cili duhet të arrihet nëpërmjet aktivitetit të 
përdoruesit;

▪  Sistemi i dhënies së informacioneve kthyese (feedback system)  
– përdoruesi nxitet dhe drejtohet drejt arritjes së qëllimit.

Çdo video lojë nënkupton:

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

▪  Edukimi qytetar (Klasa e 3-të, tema: Në botën e lojërave)
▪  Gjuha angleze (klasa e 3-të, tema: Discover skills: New Computer Games; 

Favorite Things; Klasa e 4-t, tema: Discover Culture; Daily Routines)
▪  Matematika (klasa e 3-të, tema: Ekuacionet me një të panjohur)
▪  Natyra dhe shoqëria (klasa e 3-të, tema: Format e ndryshme të lëvizjes; 

Orientimi me anë të planit)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

▪  Zgjidhja e problemeve
▪  Punë me të dhënat
▪  Kompetenca digjitale
▪  Bashkëpunimi
▪  Komunikimi

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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___ Qëllimet

▪  Përfitimi i njohurive për video lojërat si përmbajtje mediatike
▪  Zgjerimi i njohurive për mënyrat e funksionimit të video lojërave
▪  Identifikimi i rreziqeve të lidhura me video lojërat

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

▪  Dallojnë llojet, tipat dhe funksionet e video lojërave
▪  Identifikojnë elemente të ndryshme të video lojërave dhe ngjashmërinë 

e tyre me mediat tradicionale dhe përmbajtjet e tyre
▪  Identifikojnë dhunën në video lojëra dhe ta refuzojnë atë  

si model sjelljeje
▪  Identifikojnë rreziqet e lidhura me video lojërat

___ Aktivitetet

Për realizimin e aktiviteteve kemi nevojë për:

▪  Dërrasë interaktive (kompjuter, projektor dhe lidhje interneti)
▪  Gjashtë letra A4, lapsa dhe lapsa me ngjyrë

Nisni bisedën me nxënësit duke i pyetur: Si e kaloni kohën e lirë? Si luani 
kryesisht? A luani lojëra kompjuterike? A luani më shpesh në kompjuter, 
tablet ose telefon? A ju lejojnë prindërit të luani lojëra në telefonat e 
tyre? Cilat lojëra luani? Kur luani video lojëra zakonisht?  
A i keni prindërit pranë kur luani video lojëra?

Ka shumë mënyra të dobishme dhe argëtuese për të kaluar kohën e lirë. 
Cilat lojëra dhe aktivitete i keni zëvendësuar me video lojëra? Çka keni 
bërë së fundmi? A keni kaluar më shumë kohë duke luajtur jashtë me 
fëmijët e tjerë?

A luajnë shokët tuaj të njëjtat lojëra si ju? A luani ndonjëherë video 
lojëra bashkë me shokët? A keni qejf më shumë të luani lojëra me 
shoqërinë apo vetëm? A bisedoni me shokët tuaj për lojërat që luani? 
Cilat lojëra preferojnë vajzat, dhe cilat djemtë?

Si ndiheni kur luani një video lojë? A ndiheni keq ndonjëherë pasi keni 
luajtur ndonjë lojë? Sa shpesh?

Çka mendojnë prindërit tuaj për kohët që shpenzoni duke luajtur video 
lojëra? A e lini lojën ndonjëherë vetë apo vetëm kur t’ju thonë prindërit? 
Si vendosni që të ndërprisni lojën - a prisni sa të arrini në një nivel të 
caktuar në lojë apo ndiqni kohën e lojës dhe e ndërprisni pas një kohe të 
caktuar? A ka lojëra të cilat nuk ju lënë prindërit t’i luani?

» » » MOTIVIMI HYRËS: PËRGATITJE PËR DISKUTIM

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT
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A mendoni se video lojërat janë të mira apo të këqija për ju? Pse janë të 
mira? Sa shpesh bisedoni me të tjerët gjatë lojës? Sa përpiqeni të flisni 
drejt dhe në mënyrë shprehëse? Sa lëvizni kur luani lojëra?

Mendoni pak nëse sportistët botërorë luajnë video lojëra çdo ditë.  
Pse mendoni se nuk i luajnë përditë? A do të ishin kaq të përgatitur 
fizikisht po të luanin video lojëra përditë me orë të tëra?

Si e dini se një lojë është e mirë apo e keqe për ju? Cilët njerëz përfitojnë 
më shumë nga video lojërat? A ndiqni jutuberat që luajnë video lojëra? 
Çka ju duket interesante në një përmbajtje të tillë mediatike?

A mësoni rregullat e video lojërave duke vëzhguar jutuberat teksa luajnë? 
A mendoni se ata fitojnë shumë para nga shikimi juaj i videove të tyre?

Kjo bisedë synon të nxisë marrëdhënien kritike ndaj aspekteve të 
ndryshme të video lojërave dhe ndikimit të tyre tek fëmijët. Nga kjo 
bisedë duhet të mësojnë se nuk janë të gjitha video lojërat për çdo 
moshë, dhe se përdorimi i video lojërave në këtë moshë duhet të jetë 
nën kontrollin e rreptë të prindërve, sepse disa lojëra mund të jenë të 
rrezikshme dhe të këqija për zhvillimin e fëmijës.

Tregoni nxënësve përmbajtjen e faqes së internetit: 8 http://www.friv.com/ 
Pyetini a e njeh dikush këtë faqe interneti me lojëra.

A keni luajtur ndonjë lojë nga kjo faqe interneti? Cilën? A keni luajtur të 
vetëm apo në praninë e prindërve? Si keni mësuar për këtë faqe? Cila lojë 
ju pëlqeu më shumë? Pse? Cili është mesazhi i lojës? Çfarë ngjyrash ka loja? 
Kush janë personazhet kryesore? Çfarë veprimi ka? A përmban kjo faqe 
video lojëra të cilat nuk janë të mira për ju? A keni hasur ndonjë lojë të 
tillë? Si? A keni luajtur një lojë të tillë? A ka lojëra të dhunshme në këtë faqe 
interneti? A duhet të luajmë lojëra që përmbajnë dhunë? Pse? A është e 
sigurt të luash lojëra në këtë faqe interneti? A ju duket sikur koha po kalon 
më shpejt kur luani me shokët apo me video lojëra?

Qëllimi i këtij ushtrimi është analiza e faqes së aksesueshme të internetit 
me video lojëra, zhvillimi i ndërgjegjes së fëmijëve për kohën e kaluar duke 
luajtur video lojëra, si dhe marrja e qasjes në përparësitë dhe mungesat e 
video lojërave në krahasim me lojërat tradicionale. 

Ushtrimi nr.1

Analiza e video lojërave
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Ndani nxënësit në grupe me nga 3 deri 4 anëtarë.  
Jepuni detyrë të krijojnë një video lojë e cila ka qëllimin kryesor 
zbulimin e floririt të fshehur nga plaçkitësit e bankës.

Nxitini të krijojnë personazhin e inspektorit superhero të policisë:

Përshkruani personazhin kryesor të video lojës.  
Çfarë pajisjesh ka? Kush e ndihmon? Kë ka kundërshtarë?
Përshkruani ambientin e video lojës. Prezantoni rregullat.  
Çfarë gjurmësh ndjek superheroi për të arritur tek floriri?
Cili është qëllimi i lojës suaj?

Po të ishit autorë të kësaj loje, në ç’ mënyrë do t’i nxisnit 
përdoruesit gjatë lojës që të vazhdojnë të luajnë?

Udhëzoni nxënësit të vizatojnë në letër skenat nga loja e tyrë,  
në formë libri komiku, duke shfaqur rendin kronologjik të 
veprimit në fushat katrore. 

Ushtrimi nr.2

Prodhimi mediatik Gjatë mësimit bëni një përmbledhje të rezultateve në drejtim të të 
mësuarit për pasojat e mundshme negative të video lojërave ndaj 
shëndetit, si dhe për lidhjen e tyre me jetën reale. Nxënësit duhet të 
identifikojnë mekanizmat me të cilat video lojërat prodhojnë emocione 
të shtuara tek përdoruesit (efektet intensive audio-vizuale, ndjenja 
e kompeticionit, kënaqësia prej përparimit në video lojë etj.) si dhe 
të njohin mundësinë e manipulimit të individeve dhe grupeve gjatë 
implementimit të video lojërave në përmbajtje të tjera mediatike.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

6  Në bazë të klasifikimit nga linku: https://econference.metropolitan.ac.rs/files/
pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an-education-tool.pdf

7  Varga, Vanesa, Šakić Mateja: Video lojërat si intrument në arsim; Konferenca e Gjashtë 
Ndërkombëtare për Mësimin Elektronik, Beograd 2015.
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE
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Emri dhe  
mbiemri  
i nxënësit

Dallon llojet, tipat dhe 
funksionet e video lojërave

Identifikon elemente 
të ndryshme të video 
lojërave dhe ngjashmërinë 
midis tyre dhe mediave 
tradicionale dhe 
përmbajtjeve të tyre

Identifikon dhunën në 
video lojëra dhe e refuzon 
si model sjelljeje

Identifikon rreziqet 
e përdorimit të video 
lojërave

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 3-të dhe e 4-të 2 orë mësimore

Qoftë aplikacion për gratë shtatzëna dhe bebet, qoftë instrument për ndjekjen e 
fëmijëve (baby monitor, ndjekja e vogëlushëve), ose lodër e zgjuar (Furby Connect, 

Hatchimals etj.) ose thjeshtë platformë interneti, grup në rrjetet sociale ose forum i 
orientuar tek prindërit, këto dukuri teknologjikë kanë krijuar atë që quajmë “të dhënat 

e fëmijërisë”. Hulumtuesit kanë arritur konsensusin se fëmijët e sotëm planifikojnë të 
rriten në një botë në të cilën pothuajse gjithë aspektet e jetës mund të analizohen, 

manipulohen dhe “data-fikohen” përmes një procesi teknologjik.

Andra Siibak, profesoreshë e studimeve mediatike, Universiteti i Tartusë

MBROJTJA E TË 
DHËNAVE PERSONALE, E 
DREJTA PËR PRIVATËSI, E 

DREJTA E HARRESËS8

___ Hyrje në temë

Mbrojtja e të dhënave personale është me rëndësi të madhe sepse 
nënkupton privatësinë, respektimin dhe mbrojtjen nga manipulimet. Të 
dhënat tona, qofshin ato private apo të disponueshme publikisht, janë 
pjesë përbërëse e personalitetit tonë. Ligji për mbrojtjen e të dhënave 
personale në Serbi ka hyrë në fuqi në vitin 2018 dhe është harmonizuar 

kryesisht me Kornizën ligjore Evropiane, ose Rregullorja e Përgjithshme 
e Mbrojtjes së të Dhënave – General Data Protection Regulation – 
GDPR. Ndër të tjerash, parashikon që individët nga të cilët mblidhen 
informacionet, të kenë të drejtën të dinë në çdo moment se kush 
dhe për çfarë qëllimesh mbledh të dhënat e tyre personale, si dhe të 
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kërkojnë që këto të dhëna të fshihen nga databaza në të cilën ruhen. Të 
dhënat personale përfshijnë ato informacione të cilat mund të ndihmojnë 
në identifikimin e personit ose familjes në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 
jodrejtpërdrejtë. Në evidencat e shkollës kjo i referohet ndryshimit të 
emrit dhe mbiemrit, numrit personal të identifikimit, adresës, numrit të 
telefonit, notave. Këto të dhënat mbeten personale, madje edhe nëse 
personi vendos t’i publikojë ato.

Çdo institucion, organizatë apo kompani e cila ka detyrimin ligjor të 
përcaktojë identitetin tonë para se të na ofrojë shërbimin – shkolla, 
banka, operatorët e internetit – mbledh të dhënat tona personale. 
Gjithashtu, shitësit e mallrave të ndryshme, në bazë të kontratës ose 
lejes nga na jonë, marrin të dhënat për adresën tonë në të cilën do të 
na dërgojnë produktin, si dhe numrin e telefonit tonë. Duke përdorur 
teknologji informacioni dhe komunikimi, secili prej nesh, në mënyrë të 
vetëdijshme apo të pavetëdijshme, lë një sërë të dhënash personale 
(të ashtuquajtura „Big Data” ose të dhënat e mëdha) në internet, dhe 
ato në shekullin e 21 përbëjnë „naftën digjitale” dhe valutën e pagesës 
së shërbimeve të caktuara. Kështu të dhënat personale përfundojnë 
kryesisht në duart e korporatave dhe reklamuesve të cilët ndjekin 
sjelljen e përdoruesve të internetit përmes të dhënave të mbledhura 
dhe personalizojnë kërkimet, reklamat dhe përmbajtjet mediatike për 
çdo përdorues.

Mbrojtja e të dhënave personale është veçanërisht e rëndësishme tek 
fëmijët, të cilët, si një grup vulnerabël, kanë më pak vetëdije mbi rreziqet 
dhe pasojat e shpërndarjes së të dhënave dhe të drejtave personale. 
Rregullat në Serbi dhe Evropë parashikojnë që të gjitha informacionet 
e drejtuara fëmijëve duhet të jenë të përshtatura me një gjuhë të qartë 
dhe të thjeshtë në mënyrë që të jenë lehtësisht të disponueshme. 
Fëmijët gëzojnë të drejtën për mbrojtje të veçantë dhe kjo i referohet 
kryesisht përdorimit të të dhënave të tyre personale me qëllim të 
marketingut ose hapjes së profileve personale apo të përdoruesve, si 

dhe mbledhjes së të dhënave personale gjatë përdorimit të shërbimeve 
të destinuara për fëmijët. Shumica e shërbimeve në internet kërkojnë 
pëlqimin e prindërve ose përfaqësuesve ligjorë në mënyrë që të dhënat 
personale të fëmijës të përpunohen në bazë të pëlqimit deri në moshën 
e caktuar.

Kjo u referohet rrjeteve sociale, platformave për shkarkimin e muzikës 
ose blerjes së lojërave „në rrjet”. Pragu i moshës për marrjen e pëlqimit 
të prindërve në Bashkimin Evropian është midis 13 dhe 16 vjeç. Prandaj 
kompanitë duhet të bëjnë përpjekje, duke marrë parasysh teknologjinë 
në dispozicion, që të kontrollojnë nëse pëlqimi i dhënë është në të 
vërtetë në përputhje me ligjin. Kjo mund të përfshijë zbatimin e masave 
për verifikimin e moshës, siç janë pyetjet të cilave një fëmijë mesatar nuk 
di t’u përgjigjet, ose kërkesë për të miturit të japin adresat elektronike 
të prindërve të tyre në mënyrë që të mundësohet pëlqimi i tyre formal. 
Gjithashtu ekzistojnë dhe shërbimet parandaluese dhe këshillëdhënëse 
të cilat u ofrohen fëmijëve drejtpërdrejtë, por janë të përjashtuara nga 
kërkesa për pëlqimin e prindërve, me qëllim të mbrojtjes së interesit 
më të mirë të fëmijës. Praktika tregon se edhe pse shumica e rrjeteve 
dhe aplikacioneve sociale (Viber, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook) 
parashikojnë një limit ligjor të moshës së regjistrimit prej 13 vjeç, fëmijët 
mund të regjistrohen shumë thjeshtë dhe të krijojnë profilet e tyre. Janë 
disa prindër të cilët u hapin profilet fëmijëve të tyre, disa menjëherë 
pas lindjes, disa në vitet e para të jetës, ose shpërndajnë fotografitë e 
fëmijëve të tyre në profilet personale. Kjo dukuri quhet „Sharenting” në 
gjuhën angleze (e krijuar duke bashkuar fjalët – „sharë” që do të thotë 
për të ndarë, dhe „parent” që do të thotë prind.

Me zhvillimin e teknologjisë doli dhe gjenerata e re e lodrave dhe 
sendeve „të zgjuara” për fëmijë, të pajisura me mikrofon, kamerë, 
sensorë etj. siç janë ora dhe lodra të zgjuara të cilat lidhen në internet, 
ndërkohë që fëmijëve u blihen ato gjithnjë e më shumë dhe kështu 
përbëjnë rrezik nga keqpërdorimi i të dhënave personale.
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

▪  Edukimi qytetar (Klasa e 1-rë, tema: Vetë-vetëdija; Unë dhe si më shohin 
të tjerët)

▪  Nga lodra deri te kompjuteri (klasa e 2-të, tema: Mënyra e duhur për të 
ndezur një kompjuter. Hapja e programit – Minesweeper)

▪  Bota rreth nesh (klasa e 2-të, tema: Familja dhe shkolla)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

▪  Punë me të dhënat
▪  Kompetenca digjitale
▪  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

___ Qëllimet

▪  Fitimi i njohurive për te drejtën për privatësi
▪  Zhvillimi i ndërgjegjes mbi rreziqet e lënies së të dhënave personale
▪  Ndërgjegjësim mbi të drejtat personale dhe të drejtat e të tjerëve

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

▪  Identifikojnë të dhënat personale
▪  Dallojnë të dhënat private dhe publike
▪  Identifikojnë të drejtën e privatësisë dhe ta respektojnë atë
▪  Shpjegojnë se çka është e drejta e harresës
▪  Identifikojnë rreziqet e publikimit të të dhënave personale „në rrjet”

___ Aktivitetet

Për realizimin e aktiviteteve është e nevojshme që çdo nxënës të sjellë 
një fotografi familjare, në të cilën janë edhe anëtarët e familjes së gjerë 
(gjyshër etj.).

Nxisni nxënësit të flasin për mënyrën sesi e kanë gjetur fotografinë:
Si e ndatë mendjen për të zgjedhur këtë fotografi? Sa kohë ju desh për 
ta gjetur? A e gjetët në albumin e fotografive apo diku tjetër? Kush e 
ruante fotografinë? Sa e rëndësishme është kjo fotografi për familjarët 
tuaj? Kujt i vyen më shumë? A do të vazhdoni ta ruani edhe ju? Përse 
është e vyer fotografia familjare?

Nxisni nxënësit që të mendojnë se a e kishin të lehtë për ta gjetur 
fotografinë, dhe nëse jo, pse? Pse albumet familjare dhe fotografitë 
personale dikur u tregoheshin vetëm njerëzve të afërm, në raste 
të veçanta? Imagjinoni mënyrën se si do t’i ruajnë pasardhësit tuaj 
fotografitë e përbashkëta. A do të ruhen fotografitë atëherë në 
kompjuter ose në albumin e fotografive?

Qëllimi i këtij aktiviteti është që nxënësit të kuptojnë rëndësinë e 
fotografisë familjare si arkiv i kujtimeve personale dhe familjare, por 
edhe të zhvillojnë ndërgjegjen mbi fotografinë si burim i rëndësishëm i 
të dhënave personale.

» » » MOTIVIMI HYRËS
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Orientoni nxënësit tek vërejtja se fotografia familjare është 
informacion personal.

Çka mund të zbulojmë nga njëra prej fotografive tuaja familjare? A 
mundet të mësojë shikuesi i fotografisë se sa fëmijë dhe sa të rritur 
ka familja? A mund të zbulojë fotografia se familjarët kalojnë kohën 
në një ambient të pasur apo jo, dhe në cilat vende kanë qenë, çfarë 
makine kanë (nëse fotografia është shkrepur brenda në makinë), 
çfarë marrëdhëniesh kanë me njëri-tjetrin? Pse do të mund të ishte e 
rrezikshme që njerëzit e panjohur të shohin fotografinë tonë familjare?

Pritet që nxënësit të vënë re se ekspozimi i të dhënave personale mund 
të jetë i rrezikshëm.

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

» » » ANALIZA E PROBLEMIT

A keni hasur ndonjëherë kërkesën për të lënë të dhënat tuaja personale 
ndërsa luanit një lojë në telefon, tablet ose kompjuter? Cilat pyetje ju 
janë drejtuar? Teksa përdornit internet, pse ju dilnin dy opsione: „Jo, 
faleminderit” dhe „Po, e pranoj”, tek njoftimi që faqja e internetit të 
cilën e keni vizituar është duke përdorur „kukit”? Pse përgjigja: „Po, e 
pranoj” është gjithmonë me ngjyra dhe lehtësisht e dukshme në ekran, 
ndryshe nga përgjigja:

„Jo, faleminderit”? Cilin opsion zgjidhni më së shpeshti? Çka keni pranuar 
në atë mënyrë? Pse nuk është e sigurt të lëmë adresën ose numrin e 
telefonit në internet? Çka duhet të bëni nëse merrni kërkesë në internet 
për të shënuar numrin e telefonit ose adresën e e-mailit? Pse është e 
rëndësishme gjithmonë të njoftoni prindërit tuaj për këtë?

Kur përdorim internetin, me apo pa dashje, shpeshherë lëmë shumë të 
dhëna, të cilat më pas përdoren nga dikush për të mësuar se si jetojmë, 
çfarë interesimesh kemi, kush janë miqtë tanë, ku lëvizim. Njerëz të 
caktuar fitojnë para nga informacionet të cilat lëmë në internet pa e 
marrë vesh. Ata e dinë se si dhe kush mund të përfitojë nga të dhënat 
tona personale. Mendoni pak, për çka mund të përdoren të dhënat që 
lënë njerëzit në internet?

Përdoruesit e internetit kanë të drejtën të dinë se në çfarë qëllimesh 
përdoren të dhënat e tyre dhe cilat kompani i shkarkojnë ato dhe me 
ç’ qëllim. Çdo njeri i cili cenohet në mënyrë të caktuar për shkak se të 
dhënat e tij u janë vënë në dispozicion të gjithëve, ka të drejtë të kërkojë 
fshirjen e të dhënave të tilla. Kjo e drejtë quhet „e drejta e harresës”.

Mendoni nëse do ta përdornit të drejtën e harresës po të ishit një 
personazh i famshëm.

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë



Jepuni nxënësve të gjejnë në internet një fotografi familjare të 
Mileva Mariqit dhe Albert Ajnshtajnit.

Nxitini që të hulumtojnë biografinë e tyre.

Analizoni së bashku përse fotografia e tyre familjare gjendet 
në internet. Stimuloni nxënësit që të vërejnë dallimin midis të 
dhënave private dhe atyre publike.

Pse është e pranueshme që fotografia e përbashkët e Mileva 
Mariqit dhe Albert Ajnshtajnit të jetë publikisht e disponueshme 
në internet?

A mund të cenohet reputacioni i çiftit Ajnshtajn nga ekspozimi i 
kësaj fotografie? Cilat të dhëna personale për Albert dhe Mileva 
Ajnshtajnin keni zbuluar gjatë kërkimit?

A janë publike apo private ato të dhëna?  
Pse janë të dobishme këto të dhëna sot?

Ushtrimi nr.1

Të dhënat private dhe publike
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ОСНОВНА ШКОЛА – први циклус

Ndihmoni nxënësit që të nxjerrin konkluzionin për kuptimin e termit – të 
dhëna personale.

Cilat të dhëna janë personale? Cilat të dhënat tuaja në shkollë janë 
personale? Pse është e rëndësishme të respektohet e drejta e privatësisë? 
Kush ka të drejtën e harresës?

Nxisni nxënësit që të arrijnë në përfundimin se të dhëna personale që lënë 
në internet, si dhe të dhënat që lënë të tjerët për ta, ndërtojnë pasqyrën 
virtuale të qenies së tyre („identiteti digjital”).

Çojini në konkluzionin se profilet e rrjeteve sociale janë një lloj albumi 
digjital. Nxitini të mendojnë se kush ka qasje në të dhënat dhe fotografitë e 
postuara.

Mbështetini që të shkruajnë mbi një letër hamer: Rregullat e mbrojtjes së të 
dhënave personale në internet, dhe ta ngjisin atë tek tabela e klasës.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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8  Në shkrimin e këtij kapitulli janë përdorur materialet e Fondacionit 
SHARE: Udhëzuesi për Ligjin e mbrojtjes së të dhënave personale GDPR. 
Interpretimi i kornizës së re ligjore (në dispozicion në https://www.
sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.
pdf dhe Udhëzuesi për GDPR dhe mbrojtjen e të dhënave personale - 
Të dhënat e mia, të drejtat e mia (në dispozicion në https://resursi.
sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-
interneta-Final.pdf

▪  Kurrë mos jepni informacione personale në internet. Para se të 
postosh diçka për miqtë apo veten tënde, mendo pak se kujt do 
t’i vihen në dispozicion këto informacione dhe sa gjatë!

▪  Mos posto fotografitë të cilat zbulojnë shumë të dhëna për 
veten tënde. Para se të postosh fotografinë tënde, mendo se 
cilat të dhëna përmban ajo.

▪  Mos ia jep askujt fjalëkalimin tuaj, përveç prindërve. Fjalëkalimi 
yt është si çelësi i shtëpisë tënde – mos e ndaj me askënd!

▪  Kur vëren informacionet për veten tënde të cilat të bëjnë të 
ndihesh në siklet, njofto prindërit tuaj!

▪  Mos „kliko” në asnjë mundësi të ofruar në internet, pa u 
konsultuar me prindërit ose mësuesit. Sa herë kur të del një 
opsion në internet që të përgjigjesh dhe të lësh të dhënat tuaja, 
kontrollo së pari me të rriturit nëse është mirë për ty të bësh 
diçka të tillë!

▪  Kurrë mos posto për veten tënde dhe të tjerët gjërat për të cilat 
mund të kesh turp një ditë. Kur poston diçka për veten apo të 
tjerët, mendoje mirë nëse kjo do të mund të turpërojë dike një 
ditë, apo ndoshta edhe ty!

RREGULLAT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE NË INTERNET

https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE 
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Emridhe  
mbiemri  
i nxënësit

Identifikon të dhënat 
personale

Dallon të dhënat 
private dhe publike

Identifikon të drejtën 
e privatësisë dhe e 
respekton atë

Shpjegon se çka është 
e drejta e harresës

Identifikon rreziqe të 
lidhura me publikim e 
të dhënave personale 
“në rrjet”

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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klasa e 1-rë dhe e 2-të 2 orë mësimore

Më shumë preferojmë të mbështetemi te fakti se fëmija do ta gjejë mënyrën që ta 
detyrojë nënën për të blerë një produkt, sesa t’i drejtohemi drejtpërdrejt asaj.

Barbara A. Martino,  
drejtoreshë ekzekutive e dikurshme e marketingut të korporatës Disney

REKLAMIMI

___ Hyrje në temë

Reklamimi është vetëm njëra prej aktiviteteve të marketingut, i cili 
përfshin hulumtimin, krijimin dhe dhe vendosjen e vlerave me qëllim të 
përmbushjes së nevojave të tregut të synuar dhe fitimit. Për reklamim 
përdoren mediat masive siç janë: televizion, radio, filma, revista, gazeta, 
portale interneti, rrjete sociale, video lojëra, aplikacione. Kompanitë 
reklamojnë produktet dhe shërbimet e tyre, por edhe partitë politike, 
organizatat fetare, ushtria, organizatat jofitimprurëse dhe shumë 
subjekte të tjerë përdorin lloje të ndryshme reklamimi me qëllim të 
promovimit të tyre.

Në luftën për të shitur produktet, reklamuesit përdorin teknika të 
ndryshme reklamuese, shpeshherë duke keqpërdorur naivitetin e 

konsumatorëve. Zbatimi i një game të gjerë teknikash marketingu të 
cilat synojnë manipulimin e vetëdijes së blerësit mesatar, është një 
temë delikate kur një fushatë u drejtohet fëmijëve të cilat nuk zotërojë 
mekanizma mbrojtëse të të rriturve, nuk e kanë të zhvilluar vetëdijen 
kritike dhe mund të besojnë lehtë në gjithçka që u prezantohet.

Ligji i reklamimit në Republikën e Serbisë, përkufizon fëmijën si „person 
nën moshën 12 vjeçare”, ndërsa i mituri përkufizohet si „person mbi 
moshën 12 vjeçare dhe nën moshën 18 vjeçare”. Përdoruesit e mediave 
janë pikërisht këto dy grupmosha më të ndjeshme – të prira ndaj ndikimit 
të mediave dhe kryesisht me qëndrim jokritik ndaj cilësdo përmbajtjeje 
mediatike, kështu dhe ndaj reklamave. 
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Në fushën e reklamimit, krahas institucioneve të cilat merren me 
kornizën ligjore, ekzistojnë dhe organet vetë-rregulluese të cilat merren 
me krijimin e kodit të standardeve etike në mesazhet reklamuese. Është 
e rëndësishme të kemi parasysh se të njëjtat rregulla nuk mund të 
zbatohen mbi fëmijët e moshave të ndryshme, për shkak të dallimeve 
të mëdha në shkallën e zhvillimit të tyre mendor dhe mundësive të 
zhvillimit të parimeve etike (morale).

Në moshën nga 7–11 vjeç, fëmijët kuptojnë se reklamat përpiqen t’u 
shesin ndonjë produkt ose shërbim. Nuk e kuptojnë se produktet nuk janë 
dhe aq të mira sa thuhet nëpër reklama, edhe pse ndonjëherë reagojnë 
negativisht kur reklamuesi e tepron duke lavdëruar produktin. Fëmijët e 
kësaj moshe i harrojnë shpejtë reklamat të cilave u janë ekspozuar.

Akademia Amerikane Pediatrike shpjegon se fëmijët e të gjitha moshave 
janë nën ndikimin e madh të mediave. Ata mësojnë përmes vëzhgimit, 
imitimit dhe përvetësimit të modeleve të caktuara të sjelljes.

Përveç njoftimeve të cilat në mënyrë manipuluese dhe agresive mund 
të ndikojnë në ndryshimin e perceptimit tek fëmijët dhe përkufizimin 
e disa qëndrimeve të reja, fëmijë shpesh janë të ekspozuar ndaj sjelljes 
së dhunshme, përmbajtjeve delikate por edhe eksplicite seksuale, 
promovimit të ideve joreale për trupin dhe pamjen fizike në përgjithësi, 
promovimit të zakoneve të pashëndetshme të jetës etj.

Mësuesit kanë një rol të rëndësishëm për t’i mësuar fëmijët që të 
kuptojnë drejtë mesazhet reklamuese dhe të cilat u vijnë përditë nga 
kompanitë e ndryshme. Nëse ua mundësojmë fëmijëve që të kuptojnë 
më mirë se çka është reklamimi, si funksionon, çfarë qëllimesh ka dhe 
si të kemi marrëdhënie kritike ndaj mesazheve të marketingut, do t’i 
ndihmojmë që të kuptojnë qëllimin e reklamimit dhe të orientohen më 
lehtë në botën e mesazheve reklamuese.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

▪  Edukimi qytetar (Klasa e 1-rë, tema: Të drejtat e fëmijëve)
▪  Bota rreth nesh (klasa e 1-rë, tema: Profesionet e njerëzve)
▪  Gjuha serbe (klasa e 2-të, tema: Njoftim nga gazeta e pyllit, Branko Ćopić)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

▪  Punë me të dhënat
▪  Kompetenca digjitale
▪  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

___ Qëllimet

▪  Fitimi i njohurive për reklamimin dhe mediat
▪  Dallimi midis përmbajtjeve komerciale dhe përmbajtjeve  

të tjera mediatike
▪  Mirëkuptimi i qëllimit të reklamimit

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

▪  Identifikojnë reklamimin në përmbajtjet mediatike
▪  Dallojnë përmbajtjet komerciale nga përmbajtjet e tjera mediatike
▪  Shpjegojnë qëllimin kryesor të reklamimit 
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___ Aktivitetet

Për realizimin e aktiviteteve kemi nevojë për:

▪  Përmbajtjet komerciale mediatike
▪  Dërrasa interaktive/kompjuter ose projektor 

Bëni me dije nxënësit në lidhje me përmbajtjen dhe filloni temën duke 
i pyetur: Kur ka qenë hera e fundit që keni parë ose dëgjuar ndonjë 
reklamë? Çfarë reklame ishte? Çfarë produktesh hasni më shpesh në 
reklama? Shikoni përreth. A vini re ndonjë reklamë? A konsiderohen 
gjithashtu reklamë edhe emrat e fabrikave të rrobave që veshim? 
Mos jeni bërë edhe ju, një „reklamë lëvizëse” me logon e theksuar të 
prodhuesit të rrobave? Mendoni pak për këtë... A është reklamë edhe 
mbishkrimi në shishen e ujit dhe a jeni duke ua drejtuar atë shokëve të 
klasës në mënyrë të pavetëdijshme?

Reklamat ndryshe quhen „mesazhe reklamuese”. 
Pse edhe përmbajtje të tilla quhen mesazh? Në ç’ mënyrë marrin fëmijët 
mesazhet reklamuese?

Bëni me nxënësit një përzgjedhje të përmbajtjeve komerciale mediatike 
të cilat do t’i analizoni. Për aktivitetin e radhës ju duhet dërrasa 
interaktive/kompjuter ose projektor.

arrijnë tek fëmijët? Pse kompanitë e reklamuara u drejtohen fëmijëve 
kur dihet se fëmijët nuk fitojnë para? Kush do t’jua blejë produktin që 
keni kërkuar pasi keni parë reklamën?

Reklamuesit shpeshherë synojnë fëmijët për shkak të ndikimit që kanë 
tek procesi i blerjes nga ana e prindërve të tyre, si dhe për shkak të 
parave që do të shpenzojnë kur të rriten. Në të kaluarën, marketingu 
për fëmijë fokusohej tek ëmbëlsirat dhe lodrat, por gama e produkteve 
të destinuara për fëmijët është zgjeruar sot dhe përfshin rroba, këpucë, 
ushqim të shpejtë, telefona, kompjuterë, kozmetikë, pajisje shkollore, 
festivale muzikore etj. Kujtoni se cilin produkt keni blerë pasi keni parë 
reklamën. A ishte lodër, ëmbëlsirë, rrobë apo telefon? A i përmbushi 
pritshmëritë produkti kur e keni përdorur? Sa kohë e përdorët?

Kujtoni reklamat në të cilat aktronin personazhet tuaja më të 
preferuara vizatimore ose filmike, muzikantë ose sportistë. A keni 
dëshiruar të vishnit rroba si rrobat e tyre? Pse kanë pirë lëng ose ujë 
të caktuar në reklamë? A janë të sinqertë njerëzit në reklama? A është 
aktrimi në reklama gjithashtu një punë që fiton para? 

Fëmijët marrin reklama kur shikojnë përmbajtjet e profileve në rrjetet 
sociale, gjatë shikimit të videove në YouTube (përmes reklamave që 
transmetohen para videos së zgjedhur nga fëmija – i ashtuquajturi pre-
roll ad, duke ndërprerë rrjedhën e përmbajtjes – i ashtuquajturi mid-roll 
ad ose pas përfundimit të videos – post-roll ad). A shfaqen reklamat edhe 
kur shikoni videot dhe spotet në internet dhe kur luani lojëra? A dalin 
reklamat me një skenë hyrëse apo pa të? Përshkruani përvojën tuaj kur 
nuk keni arritur të kuptoni menjëherë se ju është ndërprerë programi/
loja dhe se ka filluar reklama. A e besuat atëherë se mesazhet reklamuese 
po vinin nga një personazh vizatimor/filmik të cilin po e shikonit?

Shfaqni mesazhet e përzgjedhura reklamuese dhe udhëzoni nxënësit që 
të mendojnë se kujt i është destinuar secila prej reklamave të treguara.
Në ç’ mënyrë u drejtohet grupeve të caktuara secila prej reklamave të 
përmendura? Pse pikërisht në këtë mënyrë? Cila reklamë do ta gjejë 
rrugën deri tek blerësi?Cilat janë media nëpërmjet të cilave reklamat 

» » » MOTIVIMI HYRËS

» » » ANALIZA E DUKURISË
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Reklamat mund të jenë dhe burim i informacioneve të dobishme. 
Nëpërmjet reklamave në media, fëmijët mund të arrijnë tek mesazhet të 
cilat janë në korrelacion me interesat e tyre, siç janë mesazhet objekti i të 
cilëve është mënyra e shëndetshme e jetës, kujdesi për mjedisin, mësimi 
i gjuhëve të huaja, aftësive kompjuterike etj. Reklamat e caktuara, siç 
janë reklamat e produkteve higjienike, mund të ndihmojnë në zhvillimin 
e zakoneve pozitive dhe marrëdhënies së drejtë ndaj shëndetit personal. 
Reklamat të cilat prezantojnë fëmijët e tjerë të moshës së ngjashme duke 
u marrë me aktivitete siç është ndihmë në punët e shtëpisë ose kursim, 
mund të ndikojnë tek fëmijët që të bëjnë të njëjtën gjë.

Cilat reklama mund të veçoni si të dobishme, pavarësisht nga fakti që 
ndonjëherë ju bëjnë të bindni prindërit që t’ju blejnë një produkt të 
caktuar? A keni vënë re në media ndonjë reklamë në të cilën vlerësohen 
zakonet e shëndetshme të jetës dhe ruajtjes së mjedisit? A keni blerë 
ndonjë produkt që reklamohet në reklama të tilla?

Reklamuesit përdorin strategji të ndryshme gjatë krijimit të mesazheve 
reklamuese për fëmijë, dhe „fuqia e bindjes” është qasje e cila çon në 
arritjen e rezultateve.

Me shokun/shoqen e bankës përgatisni një plan aktivitetesh me të 
cilat do t’i bindni nxënësit e tjerë të klasës se një send nga artikujt tuaj 
shkollorë është më i miri nga gjithë të tjerët në klasë. Mund të bëhet 
fjalë për: një laps, mprehëse lapsash, vizore, çantë lapsash, stilograf... 
Mos harroni se edhe nxënësit e tjerë kanë sende të njëjta dhe të 
ngjashme në artikujt e tyre shkollorë. Detyra juaj është të gjeni brenda 
20 minutave mënyrën për t’i bindur ata se sendi juaj është unik, më i 
miri dhe shumë i nevojshëm!

Pasi mbaron përgatitjen, çdo çift nxënësish u drejtohet të tjerëve me 
përmbajtjen që ka përgatitur. Në fund të aktivitetit, nxënësit shprehen 
se cilin „produkt të reklamuar” do të donin më së shumti dhe zgjedhin 
reklamën më bindëse.

Fëmijët kanë gjithnjë e më shumë autonomi dhe liri vendimmarrjeje 
brenda familjes dhe e shprehin qartë kur duan ndonjë produkt. „Fuqia 
e bindjes” i referohet aftësisë së fëmijëve për të bindur ose detyruar 
prindërit që të blejnë produkte të cilat nuk do t’i blinin përndryshe. 
Marketing për fëmijë bazohet pikërisht mbi këtë, sepse prodhuesit e dinë 
shumë mirë se sa e madhe është kjo fuqi. Nxisni nxënësit që nëpërmjet 
imitimit të marrin qasje në sjelljen e tyre para përmbajtjeve reklamuese.

Orientoni nxënësit që të kuptojnë se përmbajtjet reklamuese (reklama) 
përgatiten gjatë, krijohen me qëllim të caktuar dhe në përgatitjen e 
tyre marrin pjesë shumë njerëz me aftësi dhe njohuri të ndryshme, dhe 
se qëllimi përfundimtar i reklamimit është fitimi. 

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

» » » PUNË NË ÇIFTE – FUQIA E BINDJES

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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REKLAMIMI NË INTERNET

Interneti është një media shumë e dëshirueshme për 
reklamuesit e fokusuar tek fëmijët. Arsyet janë si më 
poshtë:

▪  Fëmijët dhe adoleshentët kalojnë shumë kohë në 
internet, sidomos në rrjete sociale.

▪  Prindërit nuk e dinë se në ç’ masë janë ekspozuar 
fëmijët ndaj reklamave në internet.

▪  Më së shpeshti fëmijët janë të vetëm në internet, pa 
mbikëqyrjen nga prindërit.

▪  Teknologjitë e avancuara lehtësojnë mbledhjen e 
informacioneve të fëmijëve me qëllime marketingu 
dhe mund t’i drejtohen fëmijës nëpërmjet 
mesazheve plotësisht të personalizuara reklamuese.

▪  Çdo mesazh i marrë në telefonin celular ka karakter 
më personal në raport me atë që marrim nëpërmjet 
mediave tradicionale.



ОСНОВНА ШКОЛА – први циклус

» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE 

103 >>

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Identifikon reklama  
në përmbajtjet mediatike

Dallon përmbajtjet komerciale  
nga përmbajtjet e tjera mediatike

Shpjegon qëllimin kryesor  
të reklamimit

SHKOLLA FILLORE – cikli i parë
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105 >>ОСНОВНА ШКОЛА – други циклус

_SHKOLLA FILLORE
cikli i dytë 

i arsimit dhe edukimit fillor

03



106 >>

112  Nocioni i mediave dhe funksionet e tyre

 112 Hyrje në temë

 113 Lidhja ndërmjet lëndëve

 113 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 113 Qëllimet

 113 Rezultatet

 113 Aktivitetet

 119 Fletë pune p DITA IME MEDIATIKE

 121  Fletë pune p  LLOJET E PËRMBAJTJES DHE  
FUNKSIONET E PROGRAMIT

 123 Fletë pune p KARAKTERISTIKAT E MEDIAVE

124  Imazhi i trupit në media

 124 Hyrje në temë

 125 Lidhja ndërmjet lëndëve

 125 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 125 Qëllimet

 125 Rezultatet

 125 Aktivitetet

130  Përmbajtjet mediatike në platformat celulare digjitale

 130 Hyrje në temë

 132 Lidhja ndërmjet lëndëve

 132 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 132 Qëllimet

 132 Rezultatet

 133 Aktivitetet

 139  Fletë pune p TELEFONAT CELULARË DHE VARËSIA

 141  Fletë pune p  PLATFORMAT CELULARE DIGJITALE SI KANALI 

PERSONAL MEDIATIK

 143  Fletë pune p  PLATFORMAT CELULARE DIGJITALE DHE GJUHA  

ME TË CILËN KOMUNIKOJMË

144  Video lojërat

 144 Hyrje në temë

 146 Lidhja ndërmjet lëndëve

 146 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 146 Qëllimet

 146 Rezultatet

 146 Aktivitetet

152  Kërkuesit e rrjetit dhe gjeneratorët e përmbajtjes

 152 Hyrje në temë

 153 Lidhja ndërmjet lëndëve

 153 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 154 Qëllimet

 154 Rezultatet

 154 Aktivitetet
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03160  Përmbajtja mediatike dhe përgjegjësia

 160 Hyrje në temë

 160 Lidhja ndërmjet lëndëve

 161 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 161 Përmbajtjet kyçe

 161 Qëllimet

 161 Rezultatet

 161 Aktivitetet

166  Gazetaria, etika profesionale dhe standardi

 166 Hyrje në temë

 167 Lidhja ndërmjet lëndëve

 167 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 167 Qëllimet

 167 Rezultatet

 167 Aktivitetet

170  Shoqëria e konsumit

 170 Hyrje në temë

 171 Lidhja ndërmjet lëndëve

 171 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 171 Qëllimet

 172 Rezultatet

 172 Aktivitetet

 179  Fletë pune p  PYETËSOR – KONSUMI ETIK – A jam një konsumator i përgjegjshëm?
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180  Dhuna në media

 180 Hyrje në temë

 181 Lidhja ndërmjet lëndëve

 181 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 181 Qëllimet

 181 Rezultatet

 181 Aktivitetet

188  Konstruktimi dhe dekonstruktimi i mesazhit mediatik (1)

 188 Hyrje në temë

 189 Lidhja ndërmjet lëndëve

 189 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 189 Qëllimet

 189 Rezultatet

 189 Aktivitetet

194  Konstruktimi dhe dekonstruktimi i mesazhit mediatik (2)

 194 Hyrje në temë

 195 Lidhja ndërmjet lëndëve

 195 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 195 Qëllimet

 195 Rezultatet

 195 Aktivitetet

200  Përmbajtjet informuese, lajmet dhe dezinformimi

 200 Hyrje në temë

 202 Lidhja ndërmjet lëndëve

 202 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 202 Qëllimet

 202 Rezultatet

 202 Aktivitetet

 211  Fletë pune p SI INFORMOHEMI SOT?

 213  Fletë pune p VERIFIKIMI I LAJMEVE

214  Tabloidët – zhvillimi, funksionet dhe specifikat e formatit

 214 Hyrje në temë

 215 Lidhja ndërmjet lëndëve

 215 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 215 Qëllimet

 215 Rezultatet

 216 Aktivitetet

 223  Fletë pune p HULUMTIMI I TREGUT MEDIATIK NË SERBI

224 Programet reality si format mediatik

 224 Hyrje në temë

 225 Lidhja ndërmjet lëndëve

 225 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 225 Qëllimet

 225 Rezultatet

 226 Aktivitetet

 232 Fjalor i vogël i programeve reality

 235 Fletë pune p PROGRAMET REALITY – KARAKTERISTIKA
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Dita ime mediatike

Fletë pune

01

119 >>

p Llojet e përmbajtjes 
dhe funksionet e 
programit

Fletë pune

02

121 >>

p Karakteristikat  
e mediave

Fletë pune

03

123 >>

p Telefoni celular  
dhe varësia

Fletë pune

04

139 >>

p

Platformat celulare 
digjitale si kanali 
personal mediatik

Fletë pune

05
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p Platformat celulare / 
digjitale dhe gjuha me 
të cilën komunikojmë

Fletë pune

06

143 >>

p Pyetësor: konsumi 
etik – A jam një 
konsumator i 
përgjegjshëm?

Fletë pune

07

179 >>

p

Hulumtimi i tregut 
mediatik në Serbi

Fletë pune

10

223 >>

p Programe reality – 
karakteristikat

Fletë pune

11
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pVerifikimi i lajmeve

Fletë pune

09

213 >>

p

Fletë pune

08

211 >>

pSi e marrim 
informacionin sot?
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Kush kontrollon mediat, kontrollon edhe kulturën!

Аllen Ginsberg, poet

klasa e 5-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Përmbajtja mediatike transponohet nëpërmjet mediave të ndryshme 
për nga natyra, teknologjia e përdorur, struktura e pronësisë, mënyra e 
financimit dhe politika redaktuese. Mediat ndahen në ato tradicionale 
dhe digjitale. Mediat tradicionale ose media të vjetra janë shtypi, radio, 
televizioni, filmi dhe publikimet e printuara. Media digjitale ose mediat 
e reja janë ato media që kërkojnë internet.

Shumë shërbime mediatike audio-vizuale krijojnë në mënyra të 
ndryshme qëndrimet, kuptimet dhe perceptimet e realitetit nga ana 
e audiencës masive (përdoruesve), për të cilin janë krijuar përmbajtjet 
konkrete. Në kushtet ideale, kjo përmbajtje duhet të kontribuojë në 
informimin e publikut dhe kuptimin më të mirë të dukurive shoqërore.

Pasqyrimi i realitetit në përmbajtjet mediatike ndonjëherë nuk 
përputhet me gjendjen reale të gjërave. Kjo ndodh më së shpeshti për 
shkak të politikës redaktuese të mediave ose gjithë mjedisit mediatik.
Për shkak të interesave të pronarit të medias, mënyrës së financimit ose 
ndikimit politik i cili kontribuon në keqpërdorimin e mediave masive, 
përmbajtjet mediatike mund të jenë të ndryshme nga imazhi real i 
shoqërisë. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë arsyet të cilat 
kanë ndikuar që mediat të kenë interesa dhe qëndrime konkrete të cilat 
i mbrojnë dhe promovojnë përmes përmbajtjeve të caktuara të cilat 
printojnë, transmetojnë dhe shpërndajnë. Për këto arsye, është shumë 
e rëndësishme se si perceptohen mediat e caktuara.

NOCIONI I MEDIAVE  
DHE FUNKSIONI I TYRE
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Përmbajtjet mediatike duhet të rishqyrtohen dhe verifikohen vazhdimisht. 
Është e rëndësishme që mediat të respektojnë kode profesionale të cilat 
janë parakusht i informimit objektiv. Në këtë mënyrë fitohet dhe ndërtohet 
besimi i ndërsjellë midis mediave dhe audiencës masive. Kjo është parakusht 
për ndërtimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të shoqërisë moderne 
demokratike në të cilën mediat luajnë një rol shumë të rëndësishëm.

Prezantojuni nxënësve krijimin e mediave, duke i orientuar drejt 
konkluzionit se në bazën e marrëdhënies media – publik (përdorues) 
gjendet procesi i komunikimit.

Komunikimi ka ekzistuar që kur ekziston dhe njeriu. Nga pikturat në 
muret e shpellave, përmes sinjaleve të tymit, deri tek mesazhet e 
transmetuara nëpërmjet lajmëruesve – gjithmonë kanë ekzistuar mënyra 
për të transmetuar lajmet dhe informacionet rreth ngjarjeve. Me shpikjen 
e shtypshkronjës së Gutenbergut, hymë në epokën e mediave masive. 
Librat kishtarë, librat, Bibla, të gjitha këto ishin mënyra që përmbajtjet e 
caktuara të arrijnë tek audienca.

Me shpikjen e shtypit mediat fillojnë të konceptohen si treg. Radio nisi në 
vitet 20 të shekullit të kaluar. Zëri solli një dimension të ri në përmbajtjet 
mediatike të cilat, deri atëherë, vetëm lexoheshin nga gazetat.

Televizioni mori hov pas Luftës së 2-të Botërore. Ngjarjet marrin figurë dhe 
ndikimi i mediave ndaj audiencës pëson rritje. Mediat garojnë njëri-tjetrin 
për vëmendjen dhe afeksionin e audiencës, duke u përshtatur pritshmërive 
dhe nevojave të saj.

___ Aktivitetet___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Informatika dhe shkenca kompjuterike (klasa e 5-të, tema: Punë me 
dokumentet tekstuale) 

  Historia (klasa e 5-të, tema: Bazat e studimit të së kaluarës)
  Gjuha serbe (klasa e 5-të, tema: Kujt i hyn në punë se si jetojnë 

tregimet,(Koga se tiče kako žive priče) Dejan Aleksić) 

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetencat e të mësuarit
  Punë me të dhënat
  Komunikim dhe bashkëpunim
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Prezantojnë krijimin e mediave
  Identifikojnë procesin komunikues në marrëdhënien media – publik
  Dallojnë llojet e përmbajtjes dhe funksionet e programeve
  Shpjegojnë karakteristikat kryesore të mediave

___ Qëllimet

  Marrja e njohurive për mediat dhe funksionet e tyre.
  Njohja me procesin e komunikimit në marrëdhënien media – publik.
  Kuptimi i rolit dhe rëndësisë së mediave në shoqërinë civile.

» » » MOTIVIMI HYRËS
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Shtypi, radioja, televizioni, filmi dhe publikimet e shtypura quhen media 
tradicionale.

Në ç’ mënyrë transmetonin lajmet njerëzit para shtypshkronjës së 
Gutenbergut? Cili libër u printua i pari? Si dukej radioja në kohën kur 
prindërit tuaj ishin në shkollë? A ruajnë gjyshërit tuaj ndonjë radio të 
vjetër? Kur dëgjoni radio? Pse sot radioja dëgjohet kryesisht kur jemi 
në makinë? Si dukeshin televizorët e parë? Përshkruajini ato. A jepej 
programi me ngjyrë apo bardh e zi? A kishin telekomando? Çka na 
mundëson telekomandoja?

Interneti dhe digjitalizimi ndryshojnë rrënjësisht tregun mediatik – çojnë 
në format e reja të përmbajtjeve mediatike, dhe ndikojnë në ndryshimin 
e atyre tradicionale (për shembull podkast, lloj i radio programit që 
mund të ndiqet në internet dhe të dëgjohet në kohën e dëshiruar). Me 
shfaqjen e internetit u krijuan edhe mediat digjitale ose mediat e reja.

Këto media përfshijnë rrjetet sociale interaktive, në të cilat përmbajtjet 
krijohen në mënyrë aktive edhe nga përdoruesit e mediave, por edhe 
video-platformat, faqet e internetit, video lojëra, publikimet „në rrjet” 
(publikimet online), blogje dhe një sërë përmbajtjesh të tjera të cilat 
krijohen dhe shpërndahen nëpërmjet internetit.

Pse sot mediat digjitale bëhen gjithë e më popullore? Pse fëmijët 
zgjedhin mediat digjitale dhe jo ato tradicionale? Në ç’ masë ndikon 
zhvillimi i përditshëm i teknologjisë tek fakti se mediat digjitale marrin 
përparësi gjithnjë e më shumë në raport me mediat tradicionale?

Me anë të telefonave të zgjuar studioni origjinën dhe kuptimin e fjalës 
„medie”. Nga cila gjuhë vjen kjo fjalë? Çka do të thotë ajo?

Fjala „medie” vjen nga fjala latine „medius” e cila do të thotë „mes”, pra 
ajo që gjendet „ndërmjet”. Mediacion është ndërmjetësim, gjë që na 
çon në përfundimin se mediat janë ndërmjetësit e komunikimit.
Mediat janë sinonim i komunikimit, i cili pasqyrohet në fuqinë e tyre 
për të arritur njëkohësisht tek numri i madh i përdoruesve. Për shkak 
të faktit se mediat janë ndërmjetës në komunikimin masiv të orientuar 
drejt audiencës masive, përdoret shpesh edhe emri media masive.

Kush komunikon përmes mediave? Kush është dërguesi i mesazhit, 
dhe kush është marrësi? Të gjitha mesazhet që shkëmbehen përmes 
mediave prezantohen në formë të përmbajtjeve mediatike.

Nga kush varen përmbajtjet mediatike – nga dërguesi i mesazhit 
mediatik apo nga përdoruesi i medias? Në ç’ mënyrë mund të ndikojnë 
dërguesit dhe marrësit ndaj përmbajtjeve mediatike? 
Mediat kryejnë funksione të ndryshme sipas qëllimit për të cilin është 
krijuar një përmbajtje e caktuar mediatike.

Funksionet kryesore të mediave janë informimi, arsimi, kultura dhe argëtimi.

Cilat funksione të tjera mediatike njeh? Pse mediat e sotme marrin 
gjithnjë e më shumë funksionin komercial? Ku pasqyrohet ai?

» » » ANALIZA E DUKURISË
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Edhe mediat tradicionale edhe ato digjitale përdorin kanale të 
ndryshme për t’i dërguar mesazhet e tyre audiencës. Çfarë kanalesh 
përdorin mediat digjitale? Cilat media quhen audio-vizuale?
Të gjitha mediat përdorin mjetet e ndryshme të shprehjes për të 
formuar mesazhin e tyre. Cilat mjete shprehëse përdoren në shtyp?

Kurrë më parë nuk kemi kaluar kaq shumë kohë duke përdorur 
përmbajtjet mediatike siç po bëjmë sot.
Kjo vjen si pasojë e rritjes së numrit të pajisjeve dhe kanaleve nëpërmjet 
të cilëve mediat publikojnë mesazhet e tyre. Është e rëndësishme që 
të jemi të vetëdijshëm për ekspozimin tonë ndaj mediave dhe ndikimin 
e përmbajtjeve që marrim, ndaj qëndrimeve, sjelljes dhe mirëkuptimit 
tonë të realitetit.

Mediat nuk janë pasqyra e realitetit, por nga njerëzit të cilët raportojnë 
për jetën reale përmes mediave pritet të jenë objektivë dhe të flasin të 
vërtetën.

Qëllimi i ushtrimit është që të ndihmojë nxënësit në identifikimit e 
kohës së shpenzuar me një përmbajtje mediatike si dhe nevojave dhe 
dëshirave të ndryshme që përmbushin mediat në jetën e përditshme të 
një përdoruesi të tyre.

Shpërndajuni nxënësve Fletën e punës p DITA IME MEDIATIKE.  
Orientojini të shënojnë çdo media që përdorin ata dhe njerëzit nga 
mjedisi i tyre, duke vizatuar fytyra të buzëqeshura në fushat e lira.
Tregojuni mundësinë e ndjekjes së shembullit të nisur. Koha e plotësimit 
është 10 deri 15 minuta.
Analizoni së bashku ditën mediatike të nxënësve.

Cilën media përdorni më shumë ti, familjarët dhe shokët tuaj? A varet 
lloji i medias që përdorni nga ora e ditës, rrethanat dhe detyrimet 
e përditshme? Për çka shërbejnë mediat? Cilat media shërbejnë për 
argëtim, dhe nga të cilat mësojmë lajme? Cila media ju tërheq vëmendjen 
më së shumti? Cilës medie i besoni më së shumti? Pse? Cilën media do të 
donit ta kishit? A gjenden mediat në listën e dëshirave tuaja për dhuratat 
e ditëlindjes? A mund të jetë i dëmshëm për shëndetin përdorimi i tepërt 
i mediave? Në ç’ mënyrë? 

A kujdesesh ti dhe prindërit tuaj për kohën që kalon në internet?  
Interneti nuk është gjithmonë i sigurt për fëmijët.  
Cilat janë situata në internet në të cilat mund të cenohet siguria jote?  
Nga kush duhet të kërkosh ndihmë në situata të rrezikshme „në rrjet”?

Ushtrimi nr.1

Dita ime mediatike



Qëllimi i ushtrimit është që të ndihmojë nxënësit në dallimin e funksioneve 
të programit dhe llojit të përmbajtjes i cili përmbush funksionet e dalluara.

Jepuni nxënësve: Fletën e punës p LLOJET E PËRMBAJTJES DHE 
FUNKSIONET E PROGRAMIT. Koha e plotësimit është 10 deri 15 minuta. 
Pas përfundimit të ushtrimit analizoni rezultatet për çdo media veç.

Në secilën prej kategorive të dhëna të përmbajtjeve mediatike jepni 
emrat e emisioneve televizive ose radio, të cilat ndiqni ose keni dëgjuar 
për to. Përcaktoni funksionin e këtij programi (informues, arsimor, 
kulturor apo zbavitës).

Për çka shërbejnë mediat? Çka mësojmë për parashikimin e motit nga 
lajmet, dhe çka mësojmë nga reklama? Cilat media ndiqen më së shumti 
nga fëmijët, dhe cilat nga të rriturit?

Qëllimi i ushtrimit është t’i ndihmojë nxënësit të marrin qasje në 
karakteristikat e mediave dhe klasifikimin e tyre.

Shpërndajuni nxënësve Fletën e punës p KARAKTERISTIKAT E 
MEDIAVE. Koha e plotësimit është 10 deri 15 minuta. Pas përfundimit të 
ushtrimit analizoni rezultatet.

Shkruani shenjën √ tek fusha e lirë, për çdo karakteristikë që përshkruan 
mendimin tënd për mediat nga kolona e parë. Vijon shembulli.

Shpjegoni mënyrën se si mediat e përmendura mund të ndikojnë ndaj 
qëndrimeve dhe sjelljeve të përdoruesve të tyre.

Ushtrimi nr.2

Llojet e përmbajtjes dhe funksionet e programit

Ushtrimi nr.3

Karakteristikat e mediave

Ndihmoni nxënësit që të fokusojnë mendimet në këtë drejtim: mediat 
janë të dobishme, por është e rëndësishme që të kuptojmë mjedisin 
dhe kontekstin mediatik, të analizojmë në mënyrë kritike përmbajtjet 
të cilat vijnë tek ne përmes kanaleve mediatike, t’i rishqyrtojmë ato 
dhe të kuptojmë se edhe mediat kanë interesat e veta kur vendosin 
të na tregojnë në mënyrë të caktuar për mjedisin dhe shoqërinë në të 
cilën jetojmë.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Di të prezantojë se si janë 
krijuar mediat

Identifikon procesin  
e komunikimit në  
raportin media – publik

Dallon llojet e përmbajtjeve 
dhe funksionet e programit

Shpjegon karakteristikat 
kryesore të mediave

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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p Vizato fytyrë të buzëqeshur tek fusha e lirë për të shënuar çdo media që përdor ti dhe personat tuaj të afërm.

Fletë pune_Dita ime mediatike01

Бака

Familja  
ime

Media që 
përdorim

Unë Mami Babi Motra GjyshjaGjyshiVëllai

radio

televizion

gazeta 

kompjuter

internet
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p  Në secilën prej kategorive të dhëna të përmbajtjeve mediatike jepni emrat e emisioneve televizive ose 
të radios, të cilat ndiqni ose keni dëgjuar për to. 

p  Përcaktoni funksionin e këtij programi (informues, arsimor, kulturor apo zbavitës).

Fletë pune_  Llojet e përmbajtjes  
dhe funksionet e programit

02

LLOJI I PËRMBAJTJES EMRI I EMISIONIT FUNKSIONI I PROGRAMIT

Program informues

Program muzikor

Program arsimor

Program kulturor

Program sportiv

Program dokumentar ose 
reportazh

Program shkencor-popullor



122 >>



123 >>ОСНОВНА ШКОЛА – други циклус 123 >>SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë

p  Shkruaj shenjën √ tek fusha e lirë, për çdo karakteristikë që përshkruan mendimin tënd për mediat nga kolona e parë.  
Vijon shembulli. Shpjego mënyrën se si mediat e përmendura mund të ndikojnë ndaj qëndrimeve dhe sjelljeve të 
përdoruesve të tyre.

Televizion Twitter Shtyp Video lojëra Film Youtube Radio Instagram Facebook

Media 
tradicionale

Media  
digjitale

I dobishëm

Argëtues

Mund të ndikojë 
në qëndrimet dhe 
sjelljet e njerëzve

Fletë pune_Karakteristikat e mediave03
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klasa e 5-të 1 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Fëmijët ndërtojnë njohuritë për trupin e tyre dhe idenë për veten 
e vet në bazë të imazheve në dispozicion. Se si do të jetë ai imazh, 
varet kryesisht nga imazhi i paraqitur i trupit në media të cilave u 
ekspozojmë fëmijët.

Paraqitja mediatike e trupit të femrës në shekullin e 21 është e 
përkufizuar qartë: Një grua e re, me përmasa të përsosura trupore, 
me buzë të plota, me vetulla të vizatuara, me qerpikë të gjatë dhe 
flokë të gjatë. Disa teoricienë të mediave shohin arsyen e imponimit 
të standardeve të trupit të femrës në arsyet ekonomike – konsumi 
më i madh i produkteve për humbje peshe, të ushqimit dietal dhe 
kozmetikës përkatëse mundëson fitime të mëdha në industrinë 
ushqimore, farmaceutike, të tekstilit dhe kozmetikës.

Rezultatet e hulumtimit të ndikimit të imazhit të trupit të femrës në 
media ndaj vajzave në periudhën e rritjes, theksojnë, pa mëdyshje, rritjen 
e konsiderueshme të anoreksisë dhe bulimisë, humbjes së vetëbesimit, 
shfaqjen e ankthit dhe depresionit. Njëkohësisht, rezultatet e hulumtimit 
tregojnë se revista grash kanë prani konsiderueshëm më të madhe të 
reklamave për produktet për humbje peshe sesa revista meshkujsh.  
Të dhënat e mësipërme na çojnë në konkluzionin se Vetja e adoleshentit 
pëson presion të madh nga imazhi i trupit në media, si dhe që ky presion 
është shumë më i lartë te vajzat.

Me anë të këtij leksioni, mësuesve u ofrohet mundësia për të ndihmuar 
nxënësit që të identifikojnë idetë mediatike për trupin dhe t’i kuptojnë 
ato si konstrukte mediatike, të kuptojnë funksionin e tyre dhe t’i 
përafrohen vështrimit real dhe respektimit të trupit të tyre.

IMAZHI I TRUPIT NË MEDIA
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Biologjia (klasa e 5-të, tema: Qeniet e gjalla dhe karakteristikat e tyre; 
Të ulim hedhjen e ushqimit)

  Kultura vizatimore (klasa e 5-të, tema: Simetria; Llojet dhe 
karakteristikat e formave)

  Edukimi qytetar (klasa e 5-të, tema: Unë dhe të tjerët)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Punë me të dhënat
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Kompetenca estetike
  Marrëdhënie e përgjegjshme ndaj shëndetit

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë se imazhi i trupit në media nuk e pasqyron imazhin  
e trupit në realitet.

  Identifikojnë qëllimet përmbajtjes mediatike në të cilën prezantohet 
trupi i njeriut.

  Identifikojnë sjelljet e rrezikshme në lidhje me prodhimin e imazhit  
të trupit të vetë dhe të të tjerëve në rrjetet sociale.

___ Qëllimet

  Marrja e njohurive për rreziqet e prezantimit të trupit të vetë dhe  
të të tjerëve në media.

  Përforcimi i njohurisë se përmbajtjet mediatike nuk  
e pasqyrojnë realitetin.

  Zhvillimi i vlerave humaniste.

___ Aktivitetet

Kjo përmbajtje mund të trajtohet duke përdorur burimet nga interneti 
dhe shtypi, siç janë fotografitë dhe videot, spotet muzikore, inserte 
filmash, blogje të modës etj. ku paraqitet bukuria e trupit. Mjetet e 
zgjedhura mësimore nuk duhet të përmbajnë materialet eksplicite të 
cilat mund të cenojnë dinjitetin e nxënësve.

» » » MOTIVIMI HYRËS: PËRGATITJE PËR DISKUTIM

Tregoni nxënësve përmbajtje të zgjedhura mediatike me shembujt e 
fytyres së bukur dhe shoqërisht të pranueshme të njeriut dhe trupit 
gjatë epokave. Mbështesni nxënësit që të konkludojnë se nga cila 
epokë është materiali i treguar dhe kështu të arrijnë në përfundimin se 
koncepti i bukurisë së njeriut ka ndryshuar gjatë kohës.
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fitojnë besim tek personi i cili prezantohet, si pasojë e faktit që dukja e 
saj është „zbuluar” dhe plotësisht „i njohur” për audiencën.

Fotografia ka efekt të pavetëdijshëm ndaj shikuesit, duke i zgjuar atij 
një sërë asociimesh nga të cilat do të rrjedhë një mendim, qëndrim për 
ndonjë ide ose mesazh mediatik. Kështu shfaqja e trupit duke lëvizur 
në përmbajtjen mediatike, ndikon që personi i paraqitur të përjetohet 
si njeri autoritativ, i fortë, i shëndetshëm dhe i aftë. Nëse fotografia 
tregon pjesën e sipërme të trupit të njeriut në pozitë të ulur, pritet të 
lihet një përshtypje statike, por edhe e bindshme dhe me vetëbesim të 
personit në fjalë.

Është interesante se imazhet e trupit nga lajmet televizive, të cilat 
zgjojnë ndjenjat negative, shfaqen përpara informacioneve kryesore të 
lajmit, në mënyrë që të rritet vëmendja e shikuesve dhe të përgatiten 
për përmbajtjen pasuese.

Çfarë përshtypjeje ju lë pamja e njerëzve nga përmbajtjet mediatke që 
kemi parë? A mendoni se njerëzit në këto fotografi, revista, reklama, 
janë të bukur dhe të lumtur?

A ngjajnë me njerëzit që hasni çdo ditë? Çfarë përshtypjeje do të linin 
këto përmbajtje mediatike ndaj prindërve dhe gjyshërve tuaj?  
Pse reklamat dhe revistat më së shpeshti tregojnë njerëz të rinj dhe të 
bukur? A do t’ju dukej po aq interesant dhe tërheqës produkti i rekamuar 
edhe sikur ta reklamonin personat e moshuar dhe më pak të bukur?

Fotografia në media mund të ketë një rol shumë të rëndësishëm.
Nëse shoqëron tekstin, funksioni i saj është t’i udhëzojë lexuesit në 
disa asociime dhe përfundime për tekstin, të cilat janë në interesin 
e dërguesit të mesazhit mediatik. Fotografia përdoret në marketing 
kryesisht kur blerësi ose përdoruesi potencial i shërbimit duhet bindur 
se pikërisht ky produkt është më i nevojshëm Imazhi i trupit të njeriut 
në media mund të tërheqë përdoruesit që të mbajnë vëmendjen më 
gjatë në këtë përmbajtje mediatike duke pritur „zhvillimin e mëtejshëm” 
të veprimit, më pas të blejnë një produkt të caktuar ose të përdorin 
shërbimin e ofruar nga personi qendror i përmbajtjes, por edhe të 

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Nxisni nxënësit të krahasojnë përmbajtjet mediatike, të vërejnë 
ngjashmëritë dhe dallimet në estetikën e epokave dhe ndryshme dhe 
të nxjerrin përfundimet.

Në cilën kohë do të donit të jetonit? Përse? Çka do të pranohej si 
veçanërisht e bukur në pamjen tuaj? Në cilën situatë do të mund të 
shfaqej imazhi i një fëmije në kopertinën e revistës? Me ç’ qëllim do të 
mund të publikohej? Pse janë mbuluar fytyrat e fëmijëve në përmbajtjet 
mediatike, ndërsa trupat jo?



Përmes internetit analizoni së bashku imazhin e trupit të njeriut 
në reklamat për:

  pajisje sportive;
  krem dielli;
  drithëra (musli);
  makina.

Nxirrni vërejtjet tuaja. Në çfarë përfundimesh keni arritur? Pse 
të gjithë aktorët e reklamave janë të bukur, të rinj dhe të hollë? 
Çka kanë provuar të arrijnë krijuesit e reklamave të përmendura? 
Interesat e kujt mbrohen në këtë mënyrë? Mendoni nëse aktorët 
e reklamave duken kështu edhe në jetën reale. Cilat instrumente 
dhe efekte mund të përdoren sot për të përpunuar fotografitë?

Ushtrimi nr.1

Analiza e imazhit të trupit në reklama
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Nisni diskutimin me nxënësit: Pse mund të jetë e rrezikshme të publikojmë 
imazhet e trupit tonë apo të dikujt tjetër në rrjetet sociale? Në ç’ mënyrë 
mund të keqpërdoret imazhi i trupit të dikujt në rrjetet sociale? Sa e sigurt 
është të publikojmë fotografitë tona dhe të tjerëve në media?

Nëse e vëmë veten dhe të tjerët në rrezik për shkak të publikimit të 
fotografive, kujt duhet t’i drejtohemi për ndihmë?

Ushtrimi nr.3

Shpërndarja e fotografive në internet

Orientoni nxënësit të arrijnë te konkluzionin se çdo njeri në botë është unik 
në bukurinë dhe të papërsosurën e tij, si dhe që dallimet duhen respektuar.

Nxisni nxënësit të arrijnë në përfundimin se shfaqja e trupit të njeriut në 
media më shpesh nuk është reale dhe se është e tillë për shkak të qëllimit 
të dërguesit të mesazhit mediatik. Nxënësit duhet të identifikojnë dhe të 
përshkruajnë mënyrat se si mediat ushtrojnë presion ndaj marrësve që të 
arrijnë një pamje të caktuar të trupit.

Orientoni nxënësit të vërejnë rreziqet nga paraqitja e imazhit të trupit të 
vetë apo të tjetrit në rrjetet sociale, si dhe mënyrat e zgjidhjes së problemit.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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Jepuni detyrë nxënësve që të gjejnë në internet fotografinë e një per-
soni që vuan nga anoreksia ose bulimia. Fotografia duhet të shoqërohet 
nga teksti i lidhur me çrregullimet në të ushqyer.

Analizoni fotografinë. Në ç’ mënyrë imazhi i trupit e vërteton përmba-
jtjen e tekstit i cili e shoqëron? Çfarë mesazhi dërgon fotografia? Çfarë 
përshtypjeje ju la teksti i lexuar? Kërkoni një tekst tjetër në internet, me 
të njëjtën temë, të pashoqëruar nga fotografia.

Cili tekst ju la përshtypje më të forta? Arsyetoni përgjigjen. Cilin ideal 
të bukurisë synojnë njerëzit në fillim të shekullit 21? Nga mund të kenë 
mësuar për pamjen ideale të trupit që duan të arrijnë?

Ushtrimi nr.2

Analiza e imazhit të trupit në përmbajtje interneti
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE 

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon se imazhi i trupit në 
media nuk përkon me imazhin e 
trupit në realitet

Identifikon qëllimet e përmbajtjes 
mediatike e cila paraqet trupin e 
njeriut

Identifikon sjelljet e rrezikshme 
të lidhura me publikimin e foto-
grafive të trupit të vetë apo të të 
tjerëve në rrjetet sociale

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 5-të dhe e 6-të 2 orë mësimore

Përparësia e teknologjisë është në asimilimin e saj total.  
Ne nuk e vëmë re më sepse është bërë tashmë pjesë e së përditshmes.

Bill Gates, themeluesi dhe pronari i kompanisë Microsoft

PËRMBAJTJET MEDIATIKE 
NË PLATFORMAT MOBILE 

DIGJITALE

___ Hyrje në temë

Falë progresit teknologjik, telefonat celularë janë bërë pajisjet më 
të përdorura dhe të pazëvendësueshme të cilat përdorim çdo dite. 
Gjithashtu, ka avancuar dhe funksionaliteti i tyre dhe sot i përdorim jo 
vetëm për të komunikuar, por edhe për të shikuar, dëgjuar dhe lexuar 
përmbajtje mediatike, si dhe për përdorimin e aplikacioneve të ndryshme.

Shumë hulumtime tregojnë se ekranet e celularëve janë bërë mënyra 
më popullore për të qenë në rrjet (Ofcom, 2015), dhe koha që kalojmë 
para ekranit të celularit zgjatet gjithnjë e më shumë në raport me kohën 
e kaluar para laptopit, kompjuterit dhe televizorit. Për këtë dëshmojnë 
edhe hulumtimet e RATEL-it sipas së cilëve në Serbi në vitin 2017, një e 
treta e popullsisë (32,5%) kërkojnë informacione në rrjet me qëllim të të 
nxënit, ndërsa 75,6% të popullsisë lexojnë ose shkarkojnë gazeta online, 

revista dhe libra elektronikë. Për më tepër, 44,6% të banorëve kanë 
një rol aktiv në hapësirën digjitale, „në rrjet”, duke postuar përmbajtje 
personale në formë teksti, imazhi, fotografie, videoje, muzike etj.

Nëse shtojmë dhe informacionin se 92,6% të popullsisë së Serbisë 
përdorin telefon celular, është e qartë se kjo platformë/pajisje digjitale 
po bëhet „ekrani” mbizotërues gjatë ditës sonë mediatike, të cilin mund 
ta përdorim për t’u informuar, argëtuar, edukuar por edhe shprehur në 
mënyrë kreative.

Disponueshmëria e madhe e platformave celulare digjitale të cilat 
na mundësojnë praktikisht që të jemi vazhdimisht në rrjet, për fat 
të keq ka edhe efekte negative. Sipas të dhënave për vitin 2018 të 
organit rregullator britanik për media, Ofcom, Britanikët mesatarisht 
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kontrollojnë celularët e tyre çdo 12 minuta, ndërsa për 65% të njerëzve 
nën moshën 35 vjeçare, gjëja e parë që bëjnë kur të zgjohen është të 
kontrollojnë telefonin. Dy të tretat e të rriturve thanë se interneti është 
pjesë kyçe e jetës së tyre ndërsa një e pesta e Britanikëve kalojnë „në 
rrjet” më shume se 40 orë në javë.

Për platformat celulare digjitale sot mund të mendojmë si pajisje 
(telefon celular, tablet, kompjuter laptop etj.), por edhe si kanale që 
përdorim për të komunikuar dhe për të qasur në përmbajtje mediatike. 
Duke zgjedhur përmbajtje dhe aplikacione të cilat do t’i përdorim në 
platformat tona celulare digjitale, formojmë edhe kohën tonë të lirë, 
shprehim nevojat dhe shprehemi në mënyrë kreative.

Falë faktit se ato janë gjithmonë pranë nesh dhe praktikisht janë 
gjithmonë të lidhur në internet, platformat celulare digjitale sot 
janë mënyra më e shpejtë dhe efikase për të qenë vazhdimisht në 
kontakt me familjen, miqtë por edhe lajmet, përmbajtjet argëtuese 
dhe informacionet të cilat na lehtësojnë që të organizojmë kohën 
dhe hapësirën. Gjithashtu, përmes platformave celulare digjitale 
marrim dhe përmbajtje të ndryshme komerciale, reklama, njoftime 
dhe lajmërime, të cilat mund të formojnë konsiderueshëm sjelljen dhe 
vendimet tona.

Pikërisht për shkak të shumëllojshmërisë së funksioneve dhe roleve 
që kanë në jetën tonë, është e rëndësishme që platformat celulare 
digjitale t’i vendosim në mjedisin mediatik. Nga njëra anë, ato mund 
të konceptohen si pajisje të cilat kanë unifikuar gazetat, radion dhe 
televizionin. Fakti që po drejtojmë personalisht përmbajtjet, aplikacionet 
dhe kanalet që ndjekim, duke krijuar dhe shpërndarë njëkohësisht audio/
video përmbajtje nëpërmjet platformës celulare dhe rrjetit, tregon se 
ato janë një lloj medie të avancuar personale të cilën e redaktojmë ne.

Me mundësi të reja vijnë dhe detyrime dhe përgjegjësi të reja, si dhe 
rreziqet e mundshme.

Në kuadër të këtij leksioni, nxënësit dhe mësuesit analizojnë së bashku 
përdorimin e platformave celulare digjitale – si mjete komunikimi, 
por edhe konsumi dhe prodhimi të përmbajtjeve mediatike. Qëllimi i 
leksionit është vërejtja e shumë funksioneve të platformave celulare, 
dhe depërtimit të tyre në të përditshmen tonë si dhe konstatimi i 
nivelit në të cilën ato janë duke zënë vëmendjen tonë. Gjithashtu, 
leksioni synon të nxisë nxënësit që të mendojnë në mënyrë kritike 
për disponueshmërinë e pandërprerë dhe ndikimin e përmbajtjeve 
mediatike ndaj cilësisë së jetës së të rinjve. Më në fund, përmes punës 
praktike, nxënësit do të aftësohen për analizën e zgjedhjes personale 
të përmbajtjeve mediatike, aplikacioneve dhe kanaleve të cilat ndjekin 
përmes platformave celulare digjitale. Përmes analizës së targetuar 
të aspekteve të përdorimit të telefonit celular, do të përcaktojmë dhe 
shumë funksione të ndryshme që ka kjo pajisje në jetën e të rinjve.
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 6-të, tema: Pajisja e çuditshme (Čudesna sprava), 
Branko Ćopić)

  Kultura vizatimore (klasa e 6-të, tema: Teknikat dhe materialet vizatimore 
– grafika dhe shtypi)

  Informatika dhe shkenca kompjuterike (klasa e 5-të, tema: Organizimi i 
të dhënave në kompjuter)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetenca digjitale
  Punë me të dhënat
  Komunikimi
  Bashkëpunimi 

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Prezantojnë kuptimet e termave: Platformë celulare digjitale, telefon 
i zgjuar, laptop, kompjuter, televizor i zgjuar dhe orë e zgjuar.

  Dallojnë funksionet e platformave celulare digjitale.
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___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive mbi funksionet e shumta të platformave celulare 
dhe ndikimin e tyre ndaj së përditshmes.

  Zgjerimi i njohurive për ndikimin e përmbajtjeve mediatike dhe 
analizimi i zakoneve të veta mediatike.

  Zhvillimi i aftësive të mendimit kritik për zakonet e veta mediatike 
dhe digjitale.
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___ Aktivitetet 

Si hyrje në këtë njësi mësimore mund të përdoren analizat e hulumtimeve 
të disponueshme mbi përdorimin e telefonave celularë, si dhe rolin e 
tyre në të përditshmen e individit, sidomos të audiencës së re. Gjithashtu, 
mund të analizohen format e ndryshme të përdorimit të telefonit celular, 
përmes hulumtimeve të disponueshme cilësore ose analizës së përvojave 
dhe praktikave të përditshme të nxënësve.

Në fillim të orës mësimore prezantojuni nxënësve rezultatet e 
hulumtimeve të përzgjedhura, të lidhura me përdorimin e telefonave 
celularë dhe funksionet e ndryshme të tyre.

Britania e Madhe në vitin 2014 u shpall si „shoqëri e telefonave të 
zgjuar”. Gjithashtu, telefonat celularë janë pajisje pa të cilat shumica e 
adoleshentëve nuk e imagjinojnë dot të përditshmen e tyre.

Sipas hulumtimit të Organizatës Ombrellë të të Rinjve të Serbisë, shumica 
e të rinjve në vitin 2019 përdornin telefonin celular me qëllim për t’u 
informuar – 96,5%, ndërsa laptopi ishte në vendin e dytë – 51,6%.1

» » » MOTIVIMI HYRËS: PËRGATITJE PËR DISKUTIM

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Filloni bisedën me nxënësit duke i pyetur në lidhje me zakonet e tyre të 
përdorimit të telefonit celular : Për çfarë nevojash përdorni telefonin 
celular? Sa kohë në ditë përdorni telefonin celular? Si komunikoni më 
së shpeshti: me zë, mesazhe tekstuale, emotikone ose nëpërmjet 
aplikacioneve të rrjeteve sociale? A përdorni telefonin celular ose 
ndonjë platformë tjetër celulare digjitale (tablet ose laptop) për t’u 
informuar? Cilën medie tradicionale do ta zgjidhnit si zëvendësim më i 
përshtatshëm në situatën nëse do të duhej të hiqnit dorë nga përdorimi 
i platformave celulare digjitale? 

Gjatë bisedës, nxënësit mund të përdorin celularët e tyre dhe të 
analizojnë aplikacionet e instaluara si dhe të kontrollojnë kohën që 
kalojnë para ekranit (me opsionin Screen Time të integruar në disa 
sisteme operative).

Kjo bisedë synon t’i nxisë që të mendojnë se sa kohë u marrin nxënësve 
telefonat celularë, sa po zëvendësojnë mediat tradicionale, si dhe 
t’i orientojë që të vënë re mundësi të reja në lidhje me konsumimin 
e përmbajtjes mediatike e cila nuk ofrohej më përpara nga media 
tradicionale (përmbajtjet me kërkesë, aplikacione etj.).

  Kuptojë dhe identifikojnë format e reja të komunikimit të cilat 
mundësohen nga platformat celulare digjitale.

  Krahasojnë platformat tradicionale dhe ato celulare digjitale në 
mënyrë të argumentuar, dhe të nxjerrin konkluzione.

  Identifikojnë mungesat dhe përparësitë e telefonit celular si pajisje 
komunikimi, informimi dhe argëtimi.

  Përmes ideve të tyre sugjerojnë nevojat dhe dëshirat të cilat mund të 
analizohen në një kontekst të gjerë – platformat celulare digjitale si 
pjesë e peizazhit mediatik.
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Kjo pjesë e njësisë mësimore synon të analizojë sjelljen e nxënësve në 
lidhje me telefonat celularë, krijimin e lidhjes së varësisë nga telefoni, 
si dhe komunikimin përmes ekranit i cili gjithnjë e më shpesh po e 
zëvendëson komunikimin e drejtpërdrejtë ndërpersonal. Fillimisht 
lexoni para nxënësve rezultatet e hulumtimit të varësisë së të rinjve nga 
telefonat celularë:

Organizata jofitimprurëse Common Sense Media publikoi rezultatet e 
hulumtimit për përdorimin e telefonave celularë tek të rinjtë, dhe lidhjet 
e përdorimit të tepërt të këtyre pajisjeve me konfliktet në familje. 

Hulumtimi i zbatuar mbi 1200 adoleshentë dhe prindër tregoi se 50% 
të të rinjve ndiejnë varësi nga pajisjet celulare. Hulumtimi tregon se 
përdorimi i rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter u ofron të rinjve një 
ndjenjë kënaqësie, ngjashëm me efektet e bixhozit dhe drogës tek të 
varurit. Rreth 80% të adoleshentëve deklaruan se kontrollojnë telefonin 
e tyre çdo orë, ndërsa 72% prej tyre deklaruan se ndiejnë nevojë për 
t’u përgjigjur menjëherë ndaj aktivitetit nga rrjeti social. Vetëm 40% 
të pjesëmarrësve në hulumtim deklaruan se po përpiqen t’i rezistojnë 
nevojës për të përdorur shpesh pajisjet celulare dhe internetin.

Siç thuhet, përdorimi i pajisjeve celulare tek të rinjtë shpeshherë 
shkakton konflikte në familje. Rreth 70% të prindërve pohuan se 
telefonat dhe tabletët i pengojnë fëmijët e tyre gjatë kohës së kaluar 
bashkë më familjen.2

Shënim: Pasi lexoni raportin për rezultatet e hulumtimit, shpërndajuni 
nxënësve: Fletën e punës p TELEFONAT CELULARË DHE VARËSIA. 
Nxënësit kanë 15 minuta për t’i plotësuar ato. Më pas, le të bisedojnë për 
zakonet e tyre në lidhje me përdorimin e telefonave celularë.

Nxënësit më së pari duhet të analizojnë aplikacionet të cilat përdorin 
në telefonin e tyre dhe t’i rendisin ato sipas kategorive të ofruara 
– informim, argëtim, komunikim dhe të tjera. Cili lloj aplikacionesh 
mbizotëron? Si ndërthuren funksionet e aplikacioneve? 

Nëse nxënësit e kanë të instaluar aplikacionin e ndonjë medie, duhet 
të analizojnë llojin e përmbajtjes që marrin përmes aplikacionit si 
dhe opsionin e interaktivitetit (ndërveprueshmërisë). A mund të 
konsiderohet aplikacioni version më i pasur dhe i avancuar i medias? 
Pse? Shpjegoni.

Kur dhe sa shpesh përdorni aplikacionin e medias së zgjedhur? A është 
kjo media juaj e preferuar, tek e cila keni më shumë besim?

Hartimi i ditës – gjatë një dite nxënësit duhet të shënojnë se sa shpesh 
përdorin platforma celulare digjitale dhe për çfarë lloj aktivitetesh.
Sa kohë përdor platformën celulare digjitale për t’u informuar, dhe 
sa për t’u argëtuar dhe për të komunikuar? A ndërthuren ndonjëherë 
këto funksione (p.sh. Të marrësh informacione njëkohësisht përmes 
argëtimit)? A i përdor paralelisht me një medie tradicionale (radio, 
televizion, shtyp)?

Pse platformat celulare digjitale janë „më të mira” se mediat 
tradicionale? A mund të krahasosh qëllimin e përdorimit të çdo medie 
individuale tradicionale me platformat celulare digjitale?

Fletë pune p PLATFORMAT MOBILE DIGJITALE SI KANAL 
PERSONALI MEDIATIK.

Ushtrimi nr.1

Varësia nga telefonat celularë

Ushtrimi nr.2

Analiza e aplikacioneve në telefonin celular
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Kjo pjesë e njësisë mësimore synon t’u tërheqë vëmendjen 
nxënësve tek ndryshimet e mënyrës së komunikimit që 
ndodhin nën efektin e përdorimit gjithnjë e më të madh 
dhe avancimit teknologjik të telefonave celularë. 

Nxënësit duhet të vërejnë këtë ndikim të mjedisit digjital 
tek gjuha, ose si simbolet (emotikonë) ose shkurtimet 
zëvendësojnë fjalët e zakonshme dhe të përbëra?

Gjithashtu ky ushtrim synon të tërheqë vëmendjen tek 
mundësia e interpretimit të hapur të emotikonëve dhe 
dhe shkurtesave, që mund të çojë në moskuptimin e 
domethënies së mesazhit dhe ndërprerjen e komunikimit 
midis dërguesit dhe marrësit të mesazhit.

Fletë pune p PLATFORMAT MOBILE DIGJITALE DHE 
GJUHA E KOMUNIKIMIT.

Ushtrimi nr.3

Komunikimi në mjedisin digjital Pasi të shqyrtojnë rolin dhe funksionet e telefonit celular në jetën 
e përditshme dhe mjedisin mediatik, nxënësve u jepet detyra që të 
përpiqen të parashikojnë evoluimin e mëtejshëm të kësaj pajisjeje.

Cilat funksione do t’i shtonit telefonit celular në të ardhmen?  
Cilat funksione do t’i hiqnit? Si do të dukej telefoni celular i së ardhmes?

Përmblidhni punën praktike dhe konkluzionet e diskutimit në drejtim 
të faktit se platformat celulare digjitale luajnë një rol jashtëzakonisht 
të rëndësishëm të komunikimit, informimit dhe argëtimit në jetën e 
nxënësve. Nxënësit duhet të kuptojnë se platformat celulare digjitale 
ndikojnë në sjelljen dhe qëndrimet e tyre, por edhe në cilësinë dhe 
mënyrën e informimit. Më në fund, njëri prej përfundimeve të kësaj 
përmbajtjeje mësimore duhet të jetë edhe vështrimi kritik dhe 
ndërgjegjësimi për kohën e kaluar para ekranit. Nxënësit duhet të 
zhvillojnë vetëdije se edhe në platformat celulare digjitale mund të 
bëhet diçka e dobishme, ndërkohë që duhet t’u tërhiqet vëmendja 
që të kujdesin kohën e kaluar para tyre në mënyrë që të mos cenojnë 
komunikimin e përditshëm me miqtë, prindërit dhe familjen.

» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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DETYRË SHTËPIE

Midis dy orëve të mësimit, nxënësit duhet të provojnë të 
përshkruajnë veten si person duke analizuar përmbajtjen e 
pajisjes së tyre celulare: Si do të na përshkruante dikush po t’i 
hidhte sy telefonit, tabletit apo laptopit tonë?

Analiza e llojit të aplikacioneve dhe shërbimeve të përdorura 
duhet të zbulojë se çka i intereson, cili lloj përmbajtjeje, çfarë 
interesimesh kanë, sa aktivë janë në përdorimin e telefonit 
celular për t’u shprehur në mënyrë kreative, a e përdorin atë 
për të fotografuar ose incizuar audio ose video përmbajtje dhe 
çfarë përmbajtjesh mediatike prodhojnë më së shpeshti.

Në ç’ mënyrë komunikojnë, a preferojnë mesazhe të shkurtra 
apo të gjata, a përdorin emotikonë? 

Gjatë orës së mësimit nxënësit duhet të prezantojnë vërejtjet 
e tyre.

Qëllimi i kësaj detyre është që nxënësit të kuptojnë përdorimi 
i platformave celulare digjitale ekspozon interesat, dëshirat, 
vlerat e tyre që besojnë, si dhe qëndrimet që përfaqësojnë. 
Në këtë mënyrë këto pajisje bëhen kanale personale portabile 
mediatike të cilat praktikisht përshtaten me veten tonë. 
Pikërisht kjo është një prej arsyeve për të cilën atë ndiejnë një 
lidhje të ngushtë dhe të pathyeshme me pajisjet celulare – ata 
janë „dritarja e tyre drejt botës”, por edhe më shumë, si një lloj 
karte digjitale të identitetit të çdo përdoruesi individual.

1  Më shumë në: http://koms.rs/wp-content/uploads/2018/08/Alternativni-
izve%C5%A1taj-o-polo%C5%BEaju-i-potrebama-mladih-2018.pdf

2  Mbi 50% të të rinjve janë të varur nga telefonat celularë (e përshtatur), burimi: 
Televizioni N1. Më shumë në: http://rs.n1info.com/SciTech/a158569/Vise-od-50-
odsto-mladih-zavisno-od-mobilnih-telefona.html

http://rs.n1info.com/SciTech/a158569/Vise-od-50-odsto-mladih-zavisno-od-mobilnih-telefona.html
http://rs.n1info.com/SciTech/a158569/Vise-od-50-odsto-mladih-zavisno-od-mobilnih-telefona.html


» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Harton me sukses 
zakonet e tij të lidhura me 
konsumin e përmbajtjeve 
të ndryshme mediatike 
përmes telefonit celular –  
i dallon dhe i numëron

Di të shpjegojë mënyrat 
se si telefonat celularë 
po zëvendësojnë mediat 
tradicionale

Shpjegon mënyra të reja të 
komunikimit, përkatësisht 
stilin e ri të komunikimit i 
cili nxitet nga platformat 
celulare digjitale

Analizon zakonet e tij në 
mënyrë kritike, në raport 
me platformat celulare 
digjitale

137 >>SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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Fletë pune_ Telefonat celularë dhe varësia04
Kur zgjohem në mëngjes, gjëja e parë që bëj është:

  ndez televizorin

         ndez kompjuterin

  ndez telefonin

Kur jam në rrugë dhe dua të shoh sa është ora:

  e shoh te ora e dorës 

     e shoh në telefon

         e pyes dikë

Në transport urban:

  vështroj njerëzit

      lexoj librin 

  bëj diçka në telefon

Kur e harroj telefonin në shtëpi:

         kthehem menjëherë; edhe pse do të vonohem në orën e parë

  ndihem i nevrikosur, do të kthehem për ta marrë gjatë pushimit 

  s’ka problem, e shtyj një ditë pa telefon

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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p Analizoni aplikacionet e telefonit tuaj dhe grupojini në bazë të funksioneve që përmbushin:

Shënim: Një aplikacion i njëjtë mund të hyjë në disa kategori.

p Cili lloj aplikacionesh mbizotëron në telefonin tuaj? 

p A vini re se funksionet e aplikacioneve ndërthuren?

p Si e kuptoni këtë ndërthurje – a është pozitive për ju si përdorues?

p Si ndryshon marrëdhënia juaj ndaj përmbajtjeve mediatike falë aplikacioneve?

p Në cilat aplikacione njihni elementet e televizionit, radios dhe gazetave të ditës?

Informim Argëtim Komunikim Të tjera

Fletë pune_  Platformat celulare digjitale  
si kanali personal mediatik

05
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p  Jepuni një emotikon ose simbol tjetër termave në vijim, të përdorura në komunikimin e përditshëm:

Fletë pune_ Platformat celulare digjitale  
dhe gjuha e komunikimit

06

Lumturi _________________

Gëzim  _________________

Zili  _________________

Trishtim _________________

Zhgënjim _________________

Mërzi  _________________

Uri  _________________

Magji  _________________

Errësirë  _________________

Natyrë  _________________

Prindër  _________________

Dalje jashtë  _________________

Shkollë  _________________

Detyrë shtëpie _________________

Stërvitje  _________________

Piknik   _________________
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klasa e 6-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Video lojërat janë përmbajtje relativisht të reja, të paktën kur bëhet 
fjalë për kuptimin dhe studimin e tyre nga perspektiva e hulumtimeve 
mediatike. Hulumtimet e para të lidhura me video lojërat kanë qenë të 
lidhura ngushtë me studimin e efekteve mediatike, përkatësisht e pasojave 
të cilat mund të prodhojnë video lojërat ndaj sjelljes apo qëndrimeve të 
përdoruesve, si dhe format e varësisë nga konsumimi i tyre.

Në të njëjtën kohë, video lojërat janë përmbajtje audio-vizuale e cila  
mund të analizohet si një formë instrumenti të të nxënit, por edhe 
përfaqësimin e realitetit në një mënyrë të pranueshme dhe të 
kuptueshme për audiencën e re, e lidhur ngushtë me filmin dhe 
video-artin.

Si dhe çdo përmbajtje ose kanal tjetër mediatik, video lojërat duhet  
të kuptohen si përmbajtje komplekse të cilat mund të kenë përparësi 
dhe dobi të ndryshme për përdoruesit, por edhe të përmbajë rreziqe  
të mundshme.

Video lojërat, që nga krijimi i tyre deri më sot, janë bërë pjesë e 
rëndësishme e kohës së lirë të fëmijëve por edhe të të rriturve.  
Fillimet e tyre mund të ndiqen deri në vitet 30 të shekullit të kaluar 
(lojëra me xhetona), kurse në vitet 70 universitetet filluan të zhvillonin 
lojëra kompjuterike. Në shekullin e 21 janë gërshetuar mundësitë e 
internetit me ato të video lojërave, kështu që hapësira digjitale „në 
rrjet” është bërë vendi kryesor për të luajtur.

VIDEO LOJËRA
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Sipas përmbajtjes, video lojërat mund të jenë (në bazë të klasifikimit nga 
linku: 8https://econference.metropolitan.ac.rs/files/pdf/2015/36-Mate-
ja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an-education-tool.pdf):

  Aksion (zakonisht nënkuptojnë luftime dhe skena dhune);
  Aventurë (të orientuara tek eksplorimi dhe bazohen mbi ngjarjet 

aventuristike);
  Çlodhëse ose relaksuese (nënkuptojnë rregulla dhe teknika të 

thjeshta të lojës, përdoren kryesisht për çlodhje);
  Lojërat e simulimit (përdoruesit krijojnë botën e tyre duke kombinuar 

elemente të ofruara);
  Lojërat e strategjisë (kërkojnë analizë të detajuar të situatës dhe 

planifikim të zgjuar të hapave);
  lojërat sportive.

Edhe pse secili prej këtyre zhanreve nxit zhvillimin e aftësive dhe 
mënyrave të caktuara të të menduarit tek përdoruesi, të gjitha ato 
kryesisht shërbejnë për të argëtuar. Përveç zhanreve argëtuese, 
ekziston dhe një sërë video lojërash të destinuara për arsim dhe mësim 
përmes argëtimit. Shumë studime shkencore tregojnë se video lojërat 
mund të kenë ndikim pozitiv në zhvillimin shoqëror dhe mendor të 
fëmijëve, si dhe efekt pozitiv ndaj motivimit, përqendrimit dhe  
ushtrimin e vëmendjes.

Përveç aftësive të përgjithshme, video lojërat e veçanta janë krijuar 
në mënyrë që të ofrojnë një lloj njohurie në një fushë të caktuar, nga 
historia deri te matematika. Gjithashtu, si dhe për çdo media tjetër, 
është e rëndësishme të kuptohet motivimi i audiencës për të përdorur 
këtë lloj përmbajtjeje. Është e sigurt se nga perspektiva e përdoruesit 
– audiencës, disa prej karakteristikave kyçe të video lojërave janë 
bindshmëria dhe arritja e nivelit të lartë të izolimit nga mjedisi i jashtëm. 
Dobitë dhe specifikat shtesë të video lojërave dhe kësaj përvoje 
mediatike në përgjithësi janë, siç shprehet audienca – përdoruesit, 
ndjesia e pjesëmarrjes në një narrativ më të gjerë mediatik, ndjesia e 
lirisë, çiltërisë dhe interaktivitetit të video lojës.

Një leksion i rëndësishëm i video lojërave është në harmonizimin e 
aftësisë së përdoruesit me nivelin e vështirësisë së sfidës së ofruar në lojë.

Çdo video lojë përbëhet nga: 

  Qëllimi – rezultati specifik i cili duhet të arrihet nëpërmjet aktivitetit 
të përdoruesit;

  Rregullat – veprimet e kufizuara specifike të përdoruesit për të  
arritur rezultatin e dëshiruar;

  Sistemi i dhënies së informacioneve kthyese (feedback system)  
– e nxit përdoruesin dhe e drejton atë që të arrijë te qëllimi;

  Pjesëmarrje vullnetare – çdo përdorues i përkushton vëmendje  
video lojës në mënyrë vullnetare dhe me motivim..

https://econference.metropolitan.ac.rs/files/pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an
https://econference.metropolitan.ac.rs/files/pdf/2015/36-Mateja-Sakic-Vanesa-Varga-video-games-as-an
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Kultura vizatimore (klasa e 6-të, tema: Efekti i ngjyrave tek vëzhguesi; 
Drita dhe hije; Kontrast i hapur-i errët)

  Gjuha serbe (klasa e 6-të, tema: Bota ime e sajuar)
  Gjuha angleze (klasa e 6-të, tema:  Translating, Interpretation)
  Informatika dhe shkenca kompjuterike (klasa e 6-të, tema: Ndikimi i 

teknologjisë ndaj shëndetit)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetencë digjitale
  Kompetencë për të zgjidhur probleme
  Kompetencë për komunikim
  Kompetencë për bashkëpunim

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për video lojërat dhe funksionet e tyre.
  Njohja me kategorizimin e video lojërav.
  Marrja e qasjes në ndikimin e video lojërave ndaj shëndetit.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Dallojnë llojet e video lojërave si dhe funksionet e tyre.
  Prezantojnë procesin e marrjes së aftësive dhe njohurive të reja 

përmes përdorimit të video lojërave.

___ Aktivitetet

Kjo njësi mund të trajtohet në shkollë përmes analizës së video 
përmbajtjeve të zgjedhura të cilat do të analizohen nga nxënësit dhe 
mësuesi bashkë. Gjithashtu, në procesin mësimor mund të analizohen 
artikuj të përzgjedhur të gazetave, hulumtimet e lidhura me zakonet dhe 
sjelljet e përdoruesve të video lojërave, si dhe për analizën e përdorimit 
dhe fuqizimit të formave të ndryshme të stereotipave në kuadër të 
narrativit të video lojërave, mënyrave të ndryshme të prezantimit të 
gjinisë ose grupmoshave, dhe realizimit të komunikimit të ndërsjellë të 
anëtarëve të komunitetit, i cili formohet rreth një përmbajtjeje të caktuar 
audio-vizuale ose video loje.

Në fillim të mësimit mund t’u lexoni nxënësve dy lajme të ndryshme 
dhe të lidhura me përdorimin e video lojërave. Sugjerimet tona janë:

„Si ndikojnë video lojërat në trurin tuaj dhe të nxënit”
8  https://www.iserbia.rs/studentska/kako-video-igre-uticu-na-vas-mozak-i-

ucenje-5192

„Dobitë e video lojërave – TED përzgjedhje videosh me titra”
8  https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_

world?referrer=playlist- the_illuminating_benefits_of_videos_games

„Si video lojërat e shpërblejnë trurin tonë”
8  https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_

brain?referrer=playlist-the_illuminating_benefits_of_videos_games

„Si mund të ndërtojmë qytete më të mira me ndihmën e video lojërave”

» » » MOTIVIMI HYRËS

  Identifikojnë elemente të ndryshme të video lojërave dhe 
ngjashmërinë e tyre me përmbajtjet e mediave tradicionale.

https://www.iserbia.rs/studentska/kako-video-igre-uticu-na-vas-mozak-i-ucenje-5192
https://www.iserbia.rs/studentska/kako-video-igre-uticu-na-vas-mozak-i-ucenje-5192
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?referrer=playlist- the_illum
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?referrer=playlist- the_illum
https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain?referrer=playlist-the_illumina
https://www.ted.com/talks/tom_chatfield_7_ways_games_reward_the_brain?referrer=playlist-the_illumina
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Nisni bisedën me nxënësit duke i pyetur:

A luani video lojëra zakonisht? Kur? Cilat? A kontribuon përdorimi gjithnjë 
më i madh i telefonave celularë në popullaritetin e video lojërave?  
Pse mendojmë për video lojëra si përmbajtje mediatike? Çfarë medie 
apo përmbajtjeje mediatike ju kujtojnë video lojëra? Cilat elemente të 
përmbajtjeve dhe formave mediatike kombinojnë ato? Si video lojërat 
prodhojnë emocione të shtuara tek ne si përdorues? Si ndiheni kur  
luani një video lojë? A ju ndryshon sensin e kohës dhe hapësirës?  
Si vendosni që të ndërprisni lojën – a prisni sa të arrini në një nivel të 
caktuar në lojë apo ndiqni kohën e lojës dhe e ndërprisni pas një kohe  
të caktuar?

Kjo bisedë synon t’i nxisë nxënësit që të mendojnë në mënyrë kritike 
për përmbajtjet dhe efektet e video lojërave tek e përditshmja e 
tyre, dhe që të kuptojnë video lojërat si përmbajtje të cilat prodhojnë 

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Video lojërat janë përmbajtje mediatike të cilat kombinojnë zërin, figurën 
dhe videon me efekte të ndryshme audio-vizuale në mënyrë që të 
krijojnë një botë virtuale në të cilën përdoruesi, si lojtar dhe nëpërmjet 
avatarit të tij, mund të lëvizë, të përparojë dhe të fitojë çmime të 
ndryshme falë aftësive të tij. Megjithatë, video lojëra nuk janë vetëm për 
argëtim sepse duke përdorur mekanizmat e video lojërave, shpeshherë 
mund t’u përafrojmë përdoruesve një problem të caktuar shoqëror 
ose t’u shkaktojmë emocionet dhe mirëkuptimin e ndonjë ngjarjeje, në 
mënyrë më efikase sesa lajmet dhe përmbajtjet e tjera informative.

Duke marrë parasysh disponueshmërinë dhe popullaritetin e video 
lojërave, si dhe faktin që funksionet e tyre nuk shteren vetëm në 
argëtim, por edhe në informim dhe edukim, po zhvillohen sisteme të 
veçanta të kontrollit të përmbajtjes, ngjashëm me shenjat e përmbajtjes 
mediatike në rastin e shërbimeve mediatike linerare dhe jolineare (shih 
kapituj të mëparshëm).

Një nga sistemet më të njohura të shënimit të video lojërave është 
sistemi PEGI.

Përdorimi i sistemit PEGI u mundëson mësuesve, prindërve ose 
përfaqësuesve ligjorë të fëmijës që të vlerësojnë nëse një video lojë 
është e përshtatshme për fëmijën ose përdoruesin e një moshe të 
caktuar. Siç theksohet, sistemi i vlerësimit PEGI nuk shënon vështirësinë 
e video lojës por vetëm përshtatshmërinë e saj për një moshë të 
caktuar, në mënyrë që të mos cenohet siguria e lojtarit, sidomos në rast 

» » » ANALIZA E DUKURISË NË SHEMBUJ TË TJERË

8  https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_
help_us_build_better_cities?referrer=playlist-the_illuminating_benefits_of_

videos_games

Përmbajtjet e prezantuara tregojnë se video lojërat mund të kenë 
efekte pozitive dhe negative ndaj zakoneve dhe sjelljeve tona. 
Natyrisht, përmbajtjet e video lojërave variojnë, kështu dhe efektet  
e tyre ndaj aftësive tona kognitive dhe ndjenjave tona.

Video lojërat mund të përdoren për të prezantuar në mënyrë 
kreative një problem në shoqërinë bashkëkohore, ose si zgjatim i 
ndonjë përmbajtjeje tjetër popullore mediatike (p.sh. video lojëra të 
frymëzuara nga serialet e Fronit të shpatave – ”Game of Thrones” etj.) 
dhe mund të nxisin karakteristika dhe forma të ndryshme të sjelljes.

emocione të shtuara, pozitive dhe negative, gjë që kontribuon në 
zgjatjen e përdorimit të video lojërave.

https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_help_us_build_better_cities?refer
https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_help_us_build_better_cities?refer
https://www.ted.com/talks/karoliina_korppoo_how_a_video_game_might_help_us_build_better_cities?refer
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të fëmijëve dhe të miturve. Sistemi PEGI njihet anembanë Evropës si 
instrument cilësor në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.

Sistemi PEGI dallon kategori të mëposhtme:

PEGI 3 – kjo kategori video lojërash nuk përmban tinguj dhe imazhe të 
cilat mund të trembin fëmijën, nuk përmban gjuhën ofenduese, format 
e buta të dhunës janë të mundshme, kryesisht në kontekstin komik. Këto 
video lojëra janë të përshtatshme për përdoruesit e të gjitha moshave.

PEGI 7 – Video lojërat e kësaj kategorie përmbajnë skena ose tinguj të 
cilët ndoshta mund të trembin fëmijë të vegjël, si dhe forma të buta 
dhune, kryesisht implicite, jorealiste dhe pa detaje.

PEGI 12 – Video lojërat e kësaj kategorie përmbajnë dhunë pak më 
eksplicite, por kryesisht ndaj qenieve nga bota e fantazisë. Gjithashtu, 
insinuata seksuale janë të mundshme, si dhe shfaqja e situatave dhe 
ambienteve të lidhura me bixhozin.

PEGI 16 – përmbajtjet e lidhura me dhunën ose aktivitetet seksuale 
janë shumë realiste, gjuha fyese, eksplicite dhe vulgare mund të jetë 
e pranishme, ndërsa janë të pranishëm edhe përmbajtjet e lidhura me 
lojërat e fatit, përdorimin e duhanit, alkoolit, drogave ilegale etj.

PEGI 18 – kjo kategori ka të bëjë me video lojërat për audiencën e rritur. 
Skenat e dhunës janë realiste, makabre dhe eksplicite, shpeshherë 
të pamotivuara, si dhe vrasja dhe dhuna. Shfaqja e përdorimit të 
substancave ilegale dhe aktiviteteve seksuale janë karakteristike për 
këtë kategori video lojërash.

Gjithashtu, përveç shenjave me numra, kategorizimi PEGI përdor edhe 
shenjat grafike të cilat tërheqin vëmendjen e përdoruesve se video 
loja përmban dhunë, si dhe përmbajtje fyese dhe eksplicite të gjuhës, 
përmbajtjeve të frikshme, bixhozit, aktiviteteve seksuale, përdorimit të 
substancave ilegale dhe diskriminimit. 

Nëse një video lojë përmban cilëndo formë të stereotipizimit etnik, 
fetar, kombëtar apo tjetër që nxit urrejtjen, ajo mund të futet vetëm në 
kategorinë PEGI 18 dhe përmbajtjet e përmendura shpesh mund të jenë 
në konflikt me disa dispozita të caktuara të ligjeve kombëtare.

Shikoni me nxënësit video përmbajtjen „Realiteti Virtual” (Chris Milk, 
TED me titra) te linku:

8  https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_cre-
ate_the_ultimate_empathy_machine

https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_create_the_ultimate_empathy_machine
https://www.ted.com/talks/chris_milk_how_virtual_reality_can_create_the_ultimate_empathy_machine


Njëra nga kritikat më të shpeshta të video lojërave është se 
shkaktojnë varësi, por edhe ulin kapacitetin e përdoruesit për 
të ndjerë pasojat e sjelljes agresive dhe të dhunshme. Ky rast 
është më i shpeshtë tek video lojërat e bazuara në luftime me 
armë. 

Gjithashtu, dihet se vendet e ndryshme nëpërmjet Youtube-it 
postojnë përmbajtjet dokumentare, të krijuara në rrethana 
lufte, të cilat ngjajnë me video lojëra. Mësuesi bashkë me 
nxënësit mund të shikojë reportazhin dokumentar „Pushtimi 
në Irak”: 8 https://www.youtube.com/watch?v=QM3ddXO_
fFg

Si ndiheni pasi keni parë këtë reportazh? A ju ngjan me video 
lojën? Çfarë dallimi ka (nëse e vëreni)? A jenë më intensive 
emocionet e shkaktuara nga video loja? Si e shpjegoni këtë?

Qëllimi është që nxënësit përmes kësaj analize të vërejnë 
ngjashmëritë dhe dallimet midis përmbajtjes mediatike 
dokumentare dhe virtuale, si dhe efektin emotiv që prodhojnë 
të dy përmbajtjet ndaj përdoruesve, përkatësisht shikuesve. 

Shikoni bashkë me nxënësit materialet e projektit
„Përjeto Teslën” 8  http://www.doziviteslu.com 
Bëhet fjalë për një projekt edukativ i cili me anë te teknologjisë 
së realitetit virtual, ju përafron punën dhe arritjet interesante 
të shkencëtarit tonë më të famshëm, Nikola Tesla.

Çfarë përshtypjesh keni për materialin e shikuar?  
A mendoni se kjo mënyrë edukimi është efikas?  
Çka keni mësuar të re?  
Cilat elemente video lojërash keni identifikuar?

Ushtrimi nr.1

Ndikimi i përmbajtjes dokumentare dhe virtuale

Ushtrimi nr.2

„Përjeto Teslën”
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https://www.youtube.com/watch?v=QM3ddXO_fFg
https://www.youtube.com/watch?v=QM3ddXO_fFg
 http://www.doziviteslu.com


Ndani nxënësit në grupe dhe jepuni detyrë të sajojnë një video lojë e 
cila synon edukimin e audiencës së gjerë për trashëgiminë historike dhe 
kulturore të Serbisë.

Kush do të ishte personazhi kryesor në këtë video lojë? Çka do të 
ishte qëllimi? Cilat elemente ose forma mediatike do t’i përdornit në 
video lojë? Si do t’i motivonit përdoruesit më shumë që të vazhdojnë 
të luajnë? Kush do të mund të ishte partner nga fusha e medias ose 
kulturës, në realizimin e kësaj lojë?

Përmblidhni rezultatet e punës praktike dhe konkluzionet e debatit në 
drejtim të njohurisë mbi funksionet dhe efektet e mundshme të video 
lojërave, si dhe lidhjes së tyre me përmbajtjet e mediave tradicionale.

Nxënësit duhet të identifikojnë mekanizmat me të cilat video lojërat 
prodhojnë emocione të shtuara tek përdoruesit (efektet intensive 
audio-vizuale, ndjenjë kompeticioni, ndjenjë kënaqësie gjatë përparimit 
në video lojë), si dhe të kryejë përzgjedhjen e video lojërave në raport 
me përmbajtjen, qëllimin dhe temën e tyre.

Më në fund, nxënësit duhet të jenë të aftë të identifikojnë kapacitetet e 
video lojërave për angazhim më të gjerë shoqëror dhe pozitiv.

» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Dallon lloje dhe tipa të video 
lojërave, si dhe funksionet e tyre

Prezanton procesin e marrjes 
së aftësive dhe njohurive të reja 
përmes përdorimit të  
video lojërave

Identifikon elementet e ndryshme 
të video lojërave dhe lidhjen e 
tyre me përmbajtjet tradicionale 
mediatike

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 7-të dhe e 8-të 2 orë mësimore

Google mund t’ju ofrojë 100.000 përgjigje.  
Bibliotekari mund t’ju ofrojë vetëm përgjigjen e duhur.

Neil Gaiman, shkrimtar

SHFLETUESIT „NË RRJET” 
DHE GJENERATORËT E 

PËRMBAJTJES

___ Hyrje në temë

Falë ndërmjetësimit të pajisjeve, kanaleve dhe platformave të 
disponueshme dhe të shumta në mjedisin digjital, informacionet 
dhe përmbajtjet e ndryshme mediatike kurrë nuk kanë qenë më të 
disponueshme. Arrijmë tek shumë informacione dhe përmbajtje duke 
përdorur shfletues rrjeti ose gjeneratorë.

Gjeneratori është një faqe interneti ose program i cili mbledh përmbajtje 
të lidhura dhe i shfaq ato në një vend ose unifikon linkët që çojnë në to.

Shfletues rrjeti është një instrument, shërbim ose faqe interneti të 
cilën e përdorim për të gjetur në mënyrë më efikase informacionet dhe 
përmbajtjet e nevojshme. Në kuptimin më të ngushtë, shfletuesit më të 
njohur janë Google, Yahoo dhe Bing.

Megjithatë, rrjetet sociale si Twitter-i mund të përdoren edhe si 
shfletues rrjeti, duke marrë parasysh që na mundësojnë të kërkojmë 
përmbajtjen e tij, cicërima, terma dhe emra, në bazë të fjalëve kyçe.

Gjithashtu, nëse zbatojmë karakteristika të përmendura, mund të 
kuptojmë se Wikipedia është njëkohësisht edhe një formë shfletuesi 
rrjeti, por edhe gjenerator i përmbajtjeve ekzistuese. Gjeneratorët dhe 
shfletuesit mund t’i kuptojmë edhe si ndërmjetës, por edhe si një lloj 
i ri redaktori ose „kuratori” i përmbajtjes, sepse ata në fakt lehtësojnë 
komunikimin ndërmjet nesh, përdoruesve dhe personave të tretë, 
informacionet dhe përmbajtjet e të cilëve janë të disponueshme  
në internet.



153 >>SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë

Shfletuesit dhe gjeneratorët na ofrojnë qasje në këto informacione 
dhe përmbajtje por edhe mund t’i „hostojnë” (të jenë „mikpritës” ose 
t’i shfaqin ato në faqet e tyre), transmetojnë dhe shënojnë (t’u „bëjnë 
tag”). Shfletuesit na mundësojnë lundrimin nëpër hapësirën e internetit.

Gjeneratorët përzgjedhin dhe unifikojnë përmbajtjet në përputhje 
me sistemet e paracaktuara neutrale dhe automatike, dhe më pas kjo 
përmbajtje na vihet në dispozicion dhe gjeneratorët në këtë mënyrë 
plotësojnë edhe funksionin e redaktorit të përmbajtjes. Numri më 
i madh i ndërmjetësve, siç janë gjeneratorët dhe shfletuesit, më së 
shpeshti nuk janë të interesuar për prodhimin e përmbajtjes personale 
(p.sh. Google).

Njëkohësisht, Wikipedia prodhon materialin e vetë duke kombinuar 
njohuritë e përdoruesve të saj, por edhe duke u mbështetur tek 
burimet e kontrolluara ekzistuese të informacioneve, lajmet e 
disponueshme, hulumtimet etj. Google me shërbimet e tij shoqëruese 
është një nga adresat e internetit në të cilën kalojmë më shumë 
kohë. Falë Google-it, mund të gjejmë informacione, lajme, adresa dhe 
kontakte „në rrjet”. Ai na ndihmon të lëvizim në mjedisin real dhe  
virtual në mënyrë më efikase, dhe të arrijmë më lehtë dhe më shpejtë 
te njohuritë.

Megjithatë, disponueshmëria më e madhe dhe më e lehtë e 
informacioneve nuk do të thotë edhe njohuritë dhe informacionet 
më cilësore për ne si publik dhe përdorues. Çdo informacion, për të 
qenë i vlefshëm dhe i dobishëm, duhet të jetë i kontrolluar, i verifikuar 
dhe dikush duhet të garantojë për të. Për fat të keq, shfletuesit dhe 
gjeneratorët pa pagesë, por edhe rrjetet sociale nëpërmjet të cilëve 
arrijmë tek informacionet, nuk nënkuptojnë gjithmonë saktësinë e 
informacioneve. Në këtë kuptim, Wikipedia ka një vlerë të veçantë 
duke marrë parasysh faktin se përmbajtja e saj krijohet pikërisht nga 
përdoruesit, por para publikimit e saj „në rrjet”, pëmbajtja kontrollohet, 
verifikohet dhe harmonizohet me burimet ekzistuese  
të informacioneve.

Megjithatë, pavarësisht përpjekjes për të ofruar informacione të 
verifikuara, të përditësuara dhe të sakta, Wikipedia nuk njihet si burim  
i vlefshëm për kërkimet shkencore akademike.

Cilindo shfletues ose gjenerator të zgjedhim, është e rëndësishme që 
të kuptojmë se kërkimi i termave dhe mbledhja e informacioneve „në 
rrjet” duhet të lidhet me dallimin e fakteve objektive dhe të verifikuara 
nga informacionet e pasakta, qëndrimet personale, paragjykimet dhe 
dezinformimi. Gjithashtu, është e rëndësishme që ta dimë se mënyra 
e përzgjedhjes së burimeve dhe përmbajtjeve e cila na udhëheq nëpër 
shfletues dhe gjeneratorë nuk është gjithmonë neutrale, objektive  
dhe shpeshherë favorizon ose lë mënjanë burime të caktuara.  
Tek rezultatet e ofruara mund të ndikojnë interesa të ndryshme 
komerciale ose politike, si dhe algoritmet të cilët mbështeten tek  
sjellja jonë në ambientin digjital. 

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 8-të, tema: Меdia në shoqërinë bashkëkohore)
  Arsimi teknik dhe informatik (klasa e 8-të, tema: Teknologjia informatike)
  Gjuha angleze (klasa e 7-të dhe e 8-të: kompetenca Translating)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale
  Kompetenca e të mësuarit
  Kompetenca për zgjidhjen e problemeve
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___ Qëllimet

  Marrja e njohurive në lidhje me shfletuesit e rrjetit dhe gjeneratorët  
e përmbajtjes.

  Qasja në ndikimin e sjelljes së papërgjegjshme në rrjet ndaj 
rezultateve të kërkimit.

  Identifikimi i ndikimit të shfletuesve të rrjetit dhe gjeneratorëve 
të përmbajtjes ndaj mënyrave të të nxënit, memorizimit dhe 
përvetësimit të informacioneve.

  Qasja kritike ndaj të dhënave tek të cilat arrijmë përmes shfletuesit 
“në rrjet”. 

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë kuptimin e termave „shfletues rrjeti” dhe „gjenerator 
përmbajtjeje”.

  Shpjegojnë rolin e shfletuesit në rrjet” dhe gjeneratorëve të 
përmbajtjes në informim dhe arsim.

  Identifikojnë shfletuesit „në rrjet” dhe gjeneratorët e përmbajtjes si 
pjesë e hapësirës më të gjerë mediatike.

  Identifikojnë rolin e audiencës në krijimin e përmbajtjeve për 
gjeneratorët siç është Wikipedia, si dhe përgjegjësinë e autorit.

  Prezantojnë funksione të ndryshme të cilat përmbushen nga 
shfletuesit „në rrjet” dhe gjeneratorët e përmbajtjes.

___ Aktivitetet 

Kjo njësi mësimore mund të përpunohet me anë të analizës së artikujve 
të përzgjedhur të cilët merren me natyrën dhe efektet e shfletuesve 
„në rrjet” dhe gjeneratorëve. Gjithashtu, në mësimdhënie mund të 
përdoren edhe ushtrime praktike të përdorimit të shfletuesve dhe 
gjeneratorëve, nëpërmjet të cilave do të tregohen mekanizmat e 
përzgjedhjes së informacioneve, mungesat dhe përparësitë. Për më 
tepër, nxënësit bashkë me mësuesit mund të shikojnë video materialet 
edukative të cilat shpjegojnë efektet e shfletuesve në rrjet” dhe 
gjeneratorëve të përmbajtjes.

Biseda për temën e kësaj njësie mësimore mund të niset duke prezantuar 
rezultatet e hulumtimit të cilat tregojnë ndikimin e shfletuesve në rrjet 
ndaj mënyrës se si informohemi, mësojmë dhe mbajmë mend.

Lexoni bashkë me nxënësit tekstin „Si ndikon Google ndaj aftësisë së 
fëmijëve për të mësuar dhe mbajtur mend”, te linku:

8  https://novakdjokovicfoundation.org/sr/kako-gugl-utice-na-
sposobnost-dece-da-uce-i-pamte/

Sot kur duam të mësojmë, kontrollojmë ose gjejmë diçka, adresa e 
parë zakonisht është Google (ose ndonjë shfletues tjetër pa pagesë 
– Yahoo, Bing). Prandaj është e rëndësishme që ta dimë se Google, 
si dhe të gjithë shfletuesit e tjerë ose gjeneratorët e përmbajtjes, 
përzgjedhin dhe organizojnë të dhënat dhe informacionet sipas 
rregullave të cilat nuk synojnë gjithmonë përzgjedhjen e burimeve më 
objektive dhe më cilësore të njohurisë. Google, për shembull, ofron 
kërkim të personalizuar, që do të thotë se jo të gjithë marrim lista të 
njëjta të faqeve të gjetura për një term të caktuar. Google na sugjeron 
faqet e internetit bazuar  në vendndodhjen nga i cili kërkojmë, por 
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edhe duke marrë parasysh historinë e kërkimeve tona. Përveç kësaj, 
mënyra e marrjes së informacioneve përmes shfletuesve „në rrjet” dhe 
gjeneratorëve të përmbajtjes favorizon njohuri të përmbledhura dhe të 
ngjeshura, në të cilën marrim vetëm informacionet kryesore, pa kuptim 
më të thellë, pa kuptuar kontekstin, shkaqet dhe pasojat. Duke vënë 
re mundësitë e kërkimit dhe përdorimit të burimeve të disponueshme, 
Google zhvilloi edhe një shërbim shtesë për përdoruesit e tyre, i cili 
siguron qasje të hapur dhe të lirë në burime të ndryshme të njohurive – 
Google Scholar.

Google Scholar siguron një mënyrë të thjeshtë të kërkimit të literaturës 
akademike nga fushat dhe disiplinat më të ndryshme. Përdoruesve 
u vihen në dispozicion artikuj shkencorë, teza, libra dhe dokumentet 
gjyqësore me vendime, të cilat mund të lehtësojnë kërkimet teorike të 
nxënësve, studentëve dhe shkencëtarëve anembanë botës. Burimet 
e këtyre materialeve janë botuesit akademikë, shoqatat profesionale, 
repozitoriumet online, universitetet dhe bibliotekat. Google kështu, 
përmes shërbimit të tij shtesë, siguron qasje të lirë në burimet e njohurive, 
duke e demokratizuar procesin e të nxënit si kurrë më përpara.

Nisni bisedën me nxënësit duke i pyetur: Për çka përdorim më së 
shpeshti shfletuesit e rrjetit dhe gjeneratorët e përmbajtjes”? Tek cilat 
lloje informacionesh vini më së shpeshti përmes tyre? A është e mundur 
gjithmonë të gjeni autorin e përmbajtjes ose informacionit?  
A kontrolloni informacione tek të cilat keni arritur përmes shfletuesve të 
rrjetit dhe gjeneratorëve të përmbajtjes, dhe në ç’ mënyrë? 

Kjo bisedë synon t’i nxisë nxënësit që të mendojnë se sa mirë jemi të 
informuar sot dhe a mësojmë në mënyrë më efikase dhe cilësore falë 
shfletuesve. Gjithashtu, nxënësit duhet të përgatiten për analizën 
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kritike të besueshmërisë dhe vlefshmërisë së informacioneve dhe 
përmbajtjeve të cilat vijnë tek ata përmes këtyre kanaleve dhe 
platformave. Më në fund, qëllimi është që të tërhiqet vëmendja tek 
rezultatet e sponsorizuara dhe reklamuara të kërkimit, si dhe të vihet 
re dallimi midis përmbajtjeve të firmosura nga disa autorë, individë dhe 
profesionistë të caktuar, të cilët garantojnë për cilësinë e përmbajtjes 
me autoritetin e tyre, dhe përmbajtjeve të cilët krijohen si rezultat i 
bashkëpunimit të disa individëve të panjohur (shembulli i Wikipedias), 
cilësia dhe besueshmëria e të cilëve verifikohet më pas nga moderatorët 
dhe redaktorët.



Kjo pjesë praktike e njësisë mësimore synon t’u tërheqë vëmendjen 
nxënësve tek përshtatja e rezultateve të marra duke përdorur 
shfletuesit e rrjetit. Pra, në bazë të „gjurmës digjitale”, prkt. të dhënave 
tona të disponueshme „në rrjet” dhe historisë së kërkimeve tona të 
mëparshme, çdo shfletues „në rrjet” do të përshtasë rezultatet e 
kërkimit. Me fjalë të tjera, dy persona të ndryshëm që kërkojnë nga 
llogaritë e ndryshme, një term të njëjtë, nuk do të marrin rezultate të 
njëjta të kërkimit.

Ndani nxënësit në grupe me nga 3 deri 4 anëtarë. Çdo grup do të 
përdorë një shfletues tjetër (Google, Yahoo, Bing) ne pajisjen tjetër – 
kompjuter, telefon celular, laptop etj. Jepuni të gjithëve të kërkojnë për 
terma të njëjtë. Më pas, çdo grup do të prezantojë dhjetë rezultate të 
para të kërkimit në pajisjen dhe shfletuesin e tyre.

Cilat rezultate kërkimi gjithmonë dalin të parët në listë? Si janë 
shënuar këto rezultate, a është e qartë se bëhet fjalë për rezultate të 
sponsorizuara dhe të paguara? A do t’u besoni më shumë apo më pak 
këtyre rezultateve, në krahasim me ato të josponsorizuara?

Qëllimi i ushtrimi është që nxënësit të vënë re varësinë e rezultateve 
të kërkimit nga sjellja jonë e mëparshme në rrjet, si dhe dallimet midis 
shfletuesve të ndryshëm. Nxënësit duhet të kuptojnë edhe mundësinë 
e shfletuesit për të favorizuar disa faqe më të dëshirueshme ose të 
paguara, dhe për t’i margjinalizuar ato më pak të dëshirueshme dhe pa 
pagesë, duke i vendosur nëpër faqet e mëvonshme të kërkimit, deri tek 
të cilat përdoruesit zakonisht nuk arrijnë. Në këtë mënyrë shfletuesit 
praktikisht formojnë qëndrimet dhe besimet tona, si dhe kuptimin e 
ngjarjeve rreth nesh, duke mos siguruar gjithmonë informacionet dhe 
përmbajtjet më cilësore, më objektive ose më të besueshme, por ato që 
janë në përputhje me interesat e tyre të biznesit ose tjetër. 

Ushtrimi nr.1

Shfletuesit në internet Ndani nxënësit në grupe dhe jepuni detyrë të krijojnë një faqe në 
Wikipedia për një ngjarje ose personazh historik, duke përdorur vetëm 
burime tradicionale njohurish dhe informacionesh, pra materialet fizike 
– libra, enciklopedi, mjete të tjera mësimore, biseda me nxënës dhe 
mësues – pa ndihmën e kanaleve „në rrjet”. Pas kësaj, gjatë orës do të 
analizohet faqja e Wikipedia-s të termit në fjalë, duke vënë re dallimet 
dhe ngjashmëritë.

Çka keni caktuar si të rëndësishme për t’u theksuar në faqen tuaj në 
Wikipedia? A dallon kjo nga faqja ekzistuese në Wikipedia? Me cilat 
përmbajtje do ta pajisnit faqen tuaj të Wikipedia-s, përveç tekstit?  
Ku është dallimi midis burimeve që keni përdorur ju, dhe atyre të  
dhëna në Wikipedia?

Përmblidhni punën praktike dhe konkluzionet e diskutimit në drejtim 
të faktit se kërkuesit e rrjetit dhe gjeneratorët e përmbajtjes na 
ndihmojnë të arrijmë më shpejt dhe në mënyrë më efikase tek 
informacionet dhe njohuritë, por se është e domosdoshme t’u qasim 
rezultateve të marra në mënyrë kritike dhe të mësojmë t’i kontrollojmë 
dhe krahasojmë me burimet e ndryshme.

Gjithashtu, nxënësit duhet të jenë të aftë të dallojnë rezultatet e 
shënuara qartë si reklamë ose postim i sponsorizuar. Më në fund, 
konkluzioni i kësaj njësie mësimore duhet të jetë se pavarësisht nga 
numri gjithnjë më i madh i kanaleve dhe burimeve të informacionit, 
nuk është e thënë se jemi të informuar më mirë dhe se mësojmë më 
mirë. Duhet të jemi aktiv në rrjet, të mendojmë në mënyrë kritike, të 
kontrollojmë dhe krahasojmë burime të ndryshme që të jemi të sigurt 
tek cilësia dhe vlefshmëria e përmbajtjeve të disponueshme në të.
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» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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DETYRË SHTËPIE

Kjo punë praktike synon të krahasojë cilësinë e njohurisë e 
cila arrin tek ne përmes burimeve të përmbajtjes „në rrjet” siç 
është Wikipedia, me burimet tradicionale të të nxënit, siç janë 
libra, tekste etj.

Jepuni nxënësve nga një term, ngjarje historike ose 
personazh. Midis dy orëve të mësimit nxënësit kanë kohë për 
të analizuar informacionet e disponueshme në Wikipedia për 
termin në fjalë, dhe për t’i krahasuar ato me informacionet e 
disponueshme në tekste shkollore, enciklopedi, fjalorë dhe 
burimet e tjera tradicionale.

Në orën e ardhshme nxënësit do të prezantojnë vërejtjet dhe 
krahasimet e tyre.

Qëllimi është që të krahasohet lloji dhe niveli i njohurisë së 
disponueshme përmes gjeneratorëve, siç është Wikipedia, 
me njohuritë e disponueshme përmes burimeve tradicionale 
të të nxënit. Nxënësit duhen inkurajuar që të kombinojnë 
këto dy burime njohurish në detyrat e ardhshme shkollore 
dhe hulumtuese, në mënyrë që të marrin një imazh të gjerë 
të termave që mësohen në shkollë, si dhe të kontrollojnë të 
gjitha informacionet e disponueshme përmes gjeneratorëve 
„në rrjet” duke përdorur burime të ndryshme, si ato „në rrjet”, 
kështu dhe ato fizike dhe tradicionale. 
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Di të shpjegojë kuptimin 
e termave shfletues i 
rrjetit dhe gjenerator i 
përmbajtjes

Shpjegon rolin e 
shfletuesve të rrjetit 
dhe gjeneratorëve të 
përmbajtjes në informim 
dhe arsim

Prezanton funksione të 
ndryshme që përmbushin 
shfletuesit e rrjetit dhe 
gjeneratorët e përmbajtjes

Identifikon rolin e 
audiencës në krijimin 
e përmbajtjes për 
gjeneratorët si Wikipedia, si 
dhe përgjegjësinë e autorit

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 7-të dhe e 8-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Mënyra e prezantimit në media ndikon konsiderueshëm tek imazhi 
që krijojmë për atë që po prezantohet. Për të pasur edukim mediatik, 
duhet të analizojmë përmbajtjet mediatike dhe mënyrat e prezantimit 
të tyre, të përcaktojmë normat shoqërore me të cilat udhëhiqen 
dërguesit e mesazheve mediatike, drejt çfarë qëllimesh janë drejtuar 
dhe në ç’ masë po ndjekin parimet e përgjithshme humaniste.

Etika e njeriut bashkëkohor pasqyrohet në ndjeshmërinë e tij ndaj 
të gjitha formave të prezantimit joetik në media, si dhe në ndjenjën 
e ndërtuar të përgjegjësisë gjatë krijimit të përmbajtjeve mediatike. 
Pasojat e përdorimit joetik të mediave i vuajnë në veçanti fëmijët dhe 
adoleshentët, sepse nuk zotërojnë mekanizmat e identifikimit dhe 
distancimit nga përmbajtjet mediatike të krijuara në mënyre joetike.

Prandaj është e rëndësishme të zhvillojmë kompetenca për identifikimin 
e përmbajtjeve mediatike të prodhuara në mënyrë joetike tek nxënësit 
dhe t’i mësojmë mënyrat që të refuzojnë ato dhe të vendosin përgjegjësi 
gjatë prodhimit mediatik vetjak.

Si na trajtojnë ne të tjerët, varet pjesërisht nga mënyra si na shohin; si i trajtojmë 
ne të tjerët, varet nga mënyra se si i shohim; këto përshtypje vijnë nga prezantimi.

Richard Dyer: „Çështja e imazhit”

PËRMBAJTJET MEDIATIKE 
DHE PËRGJEGJËSIA

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 7-të, tema: Parimet e barazisë njerëzore;  
klasa e 8-të, tema: Меdia në shoqërinë bashkëkohore)

  Edukimi fetar (klasa e 8-të, tema: Liri dhe Dashuri në eposin e krishterë)
  Biologjia (klasa e 7-të, tema: Kafshë të egra në natyrë, klasa e 8-të, 

tema: Njeriu)
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___ Përmbajtjet kyçe

  Etikja dhe joetikja në sjelljen e njeriut në shoqërinë mediacentrike.
  Përgjegjësia në prodhimin e përmbajtjeve mediatike.

___ Qëllimet

  Identifikimi i sjelljes së papërgjegjshme në përmbajtjet mediatike.
  Refuzimi i përmbajtjeve mediatike të cilat nënkuptojnë marrëdhënie 

të papërgjegjshme ndaj njerëzve të tjerë, kafshëve dhe mjedisit.
  Përvetësimi i sjelljes së përgjegjshme ndaj mjedisit.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Identifikojnë përmbajtjet mediatike joetike.
  Dallojnë përmbajtjet e krijuara në mënyrë të përgjegjshme nga ato  

të krijuara në mënyrë të papërgjegjshme.
  Dinë të japin parimet kryesore të kodit etik në prodhimin  

e përmbajtjeve mediatike.
  Zbatojnë kodin etik gjatë krijimit të pavarur të përmbajtjeve mediatike.

___ Aktivitetet 

Për realizimin e përmbajtjes mësimore rekomandojmë metodën e 
bisedës heuristike e cila nënkupton një sërë çështjesh të lidhura rreth 
një problemi të caktuar, ku çdo çështje përfshin aktivitete të caktuara 
hulumtuese dhe krijuese me qëllim të zgjidhjes së problemit të 
parashtruar. Roli i mësuesit në metodën e bisedës heuristike është që 
të theksojë problemet, të tregojë kundërvëniet dhe të krijojë situata 
kognitive të konfliktit dhe t’i nxisë nxënësit që të gjejnë zgjidhje në 
mënyrë të pavarur.

Për konstatimin e problemit, mësuesi do t’u shfaqë nxënësve video 
përmbajtjet e përgatitura. Është e rëndësishme që përmbajtjet 
mediatike t’u mundësojnë nxënësve që të kuptojnë se sjellja e kafshëve 
të egra nënkupton të qenit i bashkuar – gjueti e përbashkët, mbrojtja 
kolektive e kopesë, dhe të rinjve më së pari, dhe se instinkti i mbijetesës 
siguron sjelljen e tillë.

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale
  Kompetenca për komunikim dhe bashkëpunim
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Njerëzit janë e vetmja specie me vetëdije mbi faktin që sjellja e tyre duhet 
të jetë fisnike, e dobishme në përgjithësi dhe të mos cenojë të tjerët 
Megjithatë, nëse vështrojmë sjelljen e kafshëve në natyrë, do të shohim se 
shumë specie kafshësh mbrojnë dhe kujdesen për të rinjtë, por shpeshherë 
kujdesen edhe për të rinjtë e tjerë nga komuniteti i tyre, shoqërohen dhe 
ndihmojnë njëri-tjetrin në realizimin e ndonjë qëllimi – sigurimi i ushqimit 
dhe ujit, mbrojtja e të rinjve, e habitatit etj. Do të shikojmë një film të 
shkurtër për sjelljen e kafshëve të egra në komunitet.3 

Vlerësoni se në ç’ masë sillen instinktivisht kafshët për të ruajtur veten 
dhe specien e tyre. Krahasoni sjelljen e njerëzve dhe kafshëve kur bëhet 
fjalë për marrëdhënien ndaj anëtarëve të tjerë të komunitetit. Në ç’ masë 
janë të vetëdijshëm njerëzit për veprimet e tyre ndaj mjedisit, në krahasim 
me kafshët e egra nga videoja e mëparshme? Pse njeriu duhet të jetë i 
vetëdijshëm për mënyrën se si ndikon sjellja e tij ndaj njerëzve të tjerë?  
Pse është e rëndësishme që njerëzit të vlerësojnë dhe të ruajnë njëri-tjetrin 
– kudo, edhe në botën virtuale të mediave? Si do të dukej bota  
sikur njerëzit të mos kujdeseshin për njëri-tjetrin?

Nga nxënësit pritet të nxjerrin konkluzionin se njerëzit dallohen nga 
kafshët e egra për nga vetëdija për të mirën dhe të keqen, kuptimi i 
pasojave të mëtejshme për komunitetin, si dhe nevoja dhe detyrimi i 
brendshëm për të vepruar në mënyrë fisnike dhe të përgjegjshme. Është 
e pritshme që nxënësit të kuptojnë se njerëzit bëjnë veprime të mira dhe 
të këqija, por edhe që njerëzit mund të kuptojnë gabimet e veta dhe të 
përmirësojnë sjelljen e tyre. Nxirrni konkluzionin me nxënësit se sjellja 
e përgjegjshme është prirja për të bërë të mirën dhe të dobishmen për 
të gjithë, dhe për të kritikuar dhe refuzuar gjithçka që nuk bazohet mbi 
parimet e fisnikërisë dhe tolerancës, vlerësimit të shumëllojshmërisë etj.

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

» » » REFERIMI TEK SHEMBUJT E TJERË

» » » VENDOSJA E HIPOTEZAVE

Nxisni nxënësit që të arrijnë në konkluzionin se sjellja fisnike dhe e 
përgjegjshme na bën të ndihemi me dinjitet, të lartësuar, të kënaqur  
dhe të respektuar në ambientin e tyre. 

Analizoni praninë e dy mënyrave krejtësisht të ndryshme të sjelljes 
së njerëzve në përmbajtjet mediatike në të cilat shihet marrëdhënia 
e njerëzve ndaj mjedisit, njerëzve të tjerë dhe kafshëve, sjelljen 
fisnike dhe e përgjegjshme ndaj të tjerëve nga njëra anë, dhe sjelljen 
jotoleruese dhe të padëshirueshme nga ana tjetër. Në ç’ masë njerëzit 
sillen në mënyrë të përgjegjshme gjatë krijimit dhe postimit të videove 
në rrjetet sociale? Gjeni shembuj të cilët konfirmojnë praninë e ideve 
humaniste në përmbajtjet mediatike. A është një përmbajtje mediatike 
e cila shfaq aksione humanitare tregues i sjelljes së përgjegjshme ndaj 
mjedisit? Si ndikojnë përmbajtjet e tilla mediatike ndaj marrësve të 
mesazhit mediatik? 

Sa të përgjegjshëm janë njerëzit në kohën e sotme gjatë krijimit të 
përmbajtjeve mediatike? Shprehni një qëndrim të përbashkët në formë 
pretendimi në lidhje me këtë temë. Disa prej hipotezave që mund të 
priten janë:

1.  Shumë njerëz sillen në mënyrë të papërgjegjshme duke postuar 
përmbajtjet mediatike.

2.  Pak njerëz që postojnë përmbajtjet mediatike mendojnë për parimet 
e së mirës dhe vlerësimin e të drejtave të të tjerëve.
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» » » PLANI I HULUMTIMIT

» » » VENDOSJA E DETYRAVE

» » » HULUMTIMI I PROBLEMIT

» » »  KONKLUZIONET PËR REZULTATET E HULUMTIMIT 
– ZGJIDHJET E MUNDSHME

Orientoni nxënësit që të përdorin internet në aktivitetet e ardhshme. 
Përmes metodës së bisedës përcaktoni afinitetet e nxënësve për media 
të caktuara. Ndajini në grupe në bazë të njohurive. Numri i grupeve është 
i kushtëzuar nga numri i mediave të përzgjedhura nga nxënësit. Jepuni 
nxënësve që të krijojnë një plan të hulumtimit të pranisë së sjelljes së 
papërgjegjshme në mediat e përzgjedhura.

Hapat e planit të hulumtimit mund të jenë si më poshtë:

1. Marrëveshje në grup në lidhje me qëllimin e hulumtimit.
2. Ndarja e detyrave mes anëtarëve të grupit.
3. Përzgjedhja e përmbajtjeve mediatike për hulumtim.
4. Analiza e përmbajtjeve të veçuara mediatike.
5. Nxjerrja e konkluzioneve.
6. Prezantimi i rezultateve të punës së grupit.

Për të dëshmuar vërtetësinë e pretendimeve tuaja, është e nevojshme 
të hulumtoni përmbajtjet mediatike të cilat hasni përditë.

1.  Gjeni shembujt e sjelljes së përgjegjshme në përmbajtjet në Wikipedia, 
video lojëra, spote muzikore, blogje të modës etj.

2.  Gjeni shembujt e sjelljes së papërgjegjshme në mediat e përzgjedhura 
për hulumtim në detyrën e mëparshme.

Koha për përgatitjen e përgjigjeve është 30 minuta. Planifikohet që 
nxënësit të prezantojnë përgjigjet e tyre në orën e dytë të realizimit të 
përmbajtjes mësimore. 

Nxisni nxënësit gjatë hulumtimit që t’u kushtojnë vëmendje sfidave dhe 
pasojave negative të konsumit të përmbajtjeve të caktuara mediatike. Në 
ç’ mënyrë mund të vërtetojmë saktësinë e informacioneve në Wikipedia?

Shënim: Mësuesi duhet t’i drejtojë nxënësit tek mënyrat e vërtetimit të 
referencave në faqet e Wikipedias.

Në ç’ masë do t’ua sjellin të mirën njerëzve përmbajtjet e postuara 
të cilat po analizoni? Të drejtat e kujt mund të shkelen duke postuar 
një përmbajtje të analizuar mediatike? Sa mendoni për pasojat e 
mundshme negative të cilat mund të shkaktohen nga përmbajtjet 
mediatike që postoni? Jepni shembujt nga përvoja juaj kur keni qenë 
të ballafaquar me përmbajtjet mediatike të postuara në mënyrë të 
papërgjegjshme. Të drejtat e kujt u cenuan?  
Përshkruani se si jeni ndjerë atëherë.

Në ç’ mënyrë mund t’i kundërshtohemi papërgjegjësisë së njerëzve gjatë 
postimit të përmbajtjeve mediatike? Çka duhet bërë që njerëzit të fillojnë 
të sillen në mënyrë të përgjegjshme në botën mediacentrike të shekullit 
21? Cilat aktivitete të familjes, shkollës dhe mediave i konsideroni të 
dobishme për përvetësimin e sjelljes së përgjegjshme gjatë përdorimit të 
mediave? A është e nevojshme që problemi i njerëzve të papërgjegjshëm 
në krijimin dhe përdorimin e përmbajtjeve mediatike të rregullohet me 
ligj? Mbështesni nxënësit që të japin sugjerimet e tyre. Është shumë 
e rëndësishme t’i drejtojmë ata tek qasja analitike ndaj përmbajtjeve 
mediatike që prodhojnë, ndajnë ose u bëjnë „lajk”.
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» » » VLERËSIMI – DETYRA PËRFUNDIMTARE

Përpiloni një kod sjelljeje për postimin e përmbajtjeve mediatike. 
Shkruani sugjerimet tuaja mbi pulla ngjitëse dhe ngjitini tek paneli 
(flipchart-i).

Është shumë e rëndësishme që nxënësit të kalojnë procesin e 
sintezës dhe vlerësimit të problemit të shqyrtuar të përgjegjësisë 
në postimet mediatike. Kodi i përpiluar i sjelljes do të përkufizojë 
kufijët midis sjelljes së përgjegjshme dhe asaj të papërgjegjshme 
në prodhimin mediatik, ndërsa transparenca e tyre në klasë 
(vendosja e tij në panel, flipchart etj.) do t’u sigurojë nxënësve 
që të kujtojnë gjithmonë rëndësinë e sjelljes së përgjegjshme 
në shoqërinë mediacentrike. Mësuesi mund t’u kujtojë nxënësve 
shembujt etikë të përdorimit të internetit në mësimdhënie, 
me qëllim të arsimit, nxitjes së kreativitetit dhe zhvillimit të 
personalitetit të nxënësit.

Sugjerimi i faqeve të internetit dhe aplikacioneve të cilat mund t’u 
rekomandohen nxënësve, në bazë të vlerësimit të mësuesit:

8  www.tesla.org.rs 
http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ 
http://ezbirka.math.rs/ 
https://phet.colorado.edu/sr/ 
http://www.stripcreator.com 
http://stripgenerator.com 
https://www.360cities.net

3  Sugjerimi i filmit: Të kuptosh jetën e luanëve (Understanding the Lives of Lions, 
National Geographic). Shih linkun: https://www.youtube.com/watch?v=zobZd8Mp3sk

https://www.youtube.com/watch?v=zobZd8Mp3sk


» » »PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

165 >>SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë

Emridhe  
mbiemri  
i nxënësit

Identifikon përmbajtjet 
joetike mediatike

Dallon përmbajtjet e 
krijuara në mënyrë të 
përgjegjshme nga ato 
të krijuara në mënyrë të 
papërgjegjshme

Njeh parimet kryesore të 
kodit etik në prodhimin e 
përmbajtjeve mediatike

E vlerëson kodin etik 
gjatë krijimit të pavarur të 
përmbajtjeve mediatike

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 6-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Me daljen e teknologjive të reja të informacionit dhe komunikimit 
në epokën digjitale, shtrirja dhe mundësitë e ndikimeve të mediave 
tradicionale (gazeta, radio, televizion) janë rritur ndjeshëm. Mediat, 
gazetarët, politikat redaktuese të shtëpive mediatike, luajnë rolin 
kryesor në qasjen në informacionet të cilat janë përtej përvojës sonë të 
drejtpërdrejtë. Mënyra se si gazetarët përcjellin informacionin, saktësia, 
tërësia, transparenca e saj, përgjegjësia e gazetarëve gjatë krijimit 
të lajmeve dhe raportimit, ndikojnë konsiderueshëm tek ndërtimi i 
qëndrimeve të audiencës për ngjarjet e caktuara.

Teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit u kanë mundësuar 
qytetarëve të thjeshtë që të raportojnë, postojnë, dhe komentojnë 
ngjarjet publike, gjë që dikur ishte përgjegjësia dhe privilegji i gazetarëve.

Kjo dukuri, nga njëra anë solli një larmishmëri pikëpamjesh, fuqizim në 
dukje të proceseve demokratike në shoqëri, dhe nga ana tjetër, nevojën për 
të kontrolluar burimet e disponueshme në mënyrë më intensive dhe  
për t’i vlerësuar ato në mënyrë kritike.

Për pjesëmarrjen në shoqërinë civile është shumë e rëndësishme që të 
jemi të informuar mirë dhe të mendojmë për informacionet që marrim, 
duke nxjerrë konkluzione objektive, pa ndikimin e stereotipave dhe 
paragjykimeve të tjera. Puna me nxënësit e shkollës fillore në lidhje me këtë 
temë synon: Vendosjen dhe fuqizimin e vlerave themelore të shoqërisë 
civile – vlerësimin e së vërtetës dhe së drejtës për disponueshmërinë e saj 
përmes mediave, si dhe respektimin e të drejtave personale dhe të atyre të 
të tjerëve.

Qëllimi kryesor i gazetarisë është që të thotë të vërtetën, në mënyrë që njerëzit të kenë 
informacione në bazë të të cilave do të jenë të pavarur në vendimmarrje.

Xhek Fuller (Jack Fuller): „Raportimi dhe shkrimi gazetaresk”

GAZETARIA,  
ETIKA DHE STANDARDET 

PROFESIONALE
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___ Qëllimet

  Njohja me rolin dhe rëndësinë e gazetarisë në shoqërinë civile.
  Përcaktimi i njohurive mbi rëndësinë e lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit.
  Marrja e njohurive mbi zbatimin e kodit të gazetarisë në media  

të ndryshme.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Identifikojnë dhe analizojnë kodet etike në gazetari.
  Shpjegojnë pse është e rëndësishme etika profesionale.
  Dinë parimet kryesore etike të gazetarisë.
  Zbatojnë kodet dhe etikën mediatike tek imazhet dhe tekstet  

e ndryshme mediatike.

___ Aktivitetet

Liria e shprehjes ose liria e fjalës, konsiderohej gjatë si një nga të drejtat 
themelore të njeriut. Në mënyrë që liria e shprehjes të kontribuojë 
në përmirësimin e demokracisë në shoqëri, kemi nevojë për media 
nëpërmjet të cilave do të përcilen informacionet dhe nga të cilat do 
të mësojmë se si mendojnë për çështjet e caktuara njerëzit të cilët 
nuk i njohim. Shpeshherë ndodh që grupet e ndryshme të interesuara 
përpiqen t’u imponojnë mediave një mënyrë të caktuar të punës. Për t’u 
mbrojtur nga kjo, mediat në pjesët e ndryshme të botës kanë „rregullat 
e profesionit”, ose kodin të cilin e respektojnë gjatë punës. Një sërë 
rregullash të tilla të sjelljes quhet etika profesionale.

Kodi Etik i Shoqatës së Pavarur të Gazetarëve të Serbisë dhe Shoqatës 
së Gazetarëve të Serbisë është një dokument i cili përcakton rregullat 
e gazetarisë profesionale dhe etike. Disa prej vlerave kryesore të 
theksuara në këtë dokument janë vërtetësia dhe saktësia në paraqitjen 
e informacioneve, pavarësia e gazetarëve, vlerësimi i të gjitha palëve 
pjesëmarrëse në ngjarjen e prezantuar mediatikisht dhe mundësimi që të 
gjithë pjesëmarrësit e ngjarjeve të shprehin mendimin e tyre, vlerësimi i 
dinjitetit të të gjithë njerëzve, humaniteti dhe përgjegjësia e gazetarëve 
para publikut se informacionet e publikuara janë të vërteta.

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetencë për pjesëmarrje të përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Kompetenca për komunikim dhe bashkëpunim
  Kompetencë për punë me të dhënat

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 6-të, temat nga Kultura gjuhësore: Tregimi i 
përmbysur; Vërejtja dhe heqja e detajeve dhe fjalëve të tepërta në 
tekstin e folur)

  Edukimi qytetar (klasa e 6-të, tema: Vërejtja e problemeve në 
komunitet; Mbledhja e të dhënave për problemin e zgjedhur)

  Edukimi fetar (klasa e 6-të, tema: Rëndësia e lirisë së njeriut për 
shpëtimin e botës)
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Mënyra e punës – në çift. Çiftet e nxënësve marrin nga pesë detyra 
rezultatet e të cilave do të prezantohen gjatë orës tjetër.

Hulumtoni se cilat rregulla të etikës së gazetarisë janë të përbashkëta 
për të gjithë gazetarët e botës.

Në ç’ mënyrë mediat duhet të trajtojnë materialet fyese dhe 
diskriminuese në bazë të gjinisë, racës, kombësisë, moshës, pamjes së 
jashtme, gjendjes martesore?  
Përpiloni një listë të parimeve etike të gazetarisë për të cilat mendoni 
se duhen respektuar.

Hulumtoni etikën dhe standardet e gazetarisë në mjedisin tuaj. Zgjidhni 
etikën dhe standardet e një shtëpie mediatike. Dëshmoni pretendimet 
tuaja duke analizuar dy përmbajtje mediatike të një medie të njëjtë. 
Prezantoni me shembuj të përzgjedhur se si shtëpia mediatike advokon 
për interesat e qytetarëve. Në ç’ masë shkelen interesat e tyre?

Nga e cila shtëpi mediatike në Serbi pritet më shumë që të respektojë 
etikën dhe standardet? Pse „Radio Televizioni i Serbisë” quhet shërbimi 
publik mediatik i qytetarëve? Cilat mesazhe keni mbajtur mend në 
reklamat e RTS-së? Si i interpretoni sloganet: „Radio Televizioni i Serbisë 
– e drejta juaj për të ditur gjithçka” dhe „Radio Televizioni i Serbisë – 
shërbimi publik i qytetarëve të Serbisë”?

Hapni disa gazeta të ndryshme të ditës, sipas dëshirës suaj.

Аnalizoni përmbajtjet mediatike të cilat konfirmojnë vlerësimin e 
kodit të gazetarisë, siç është përfaqësimi i barazisë gjinore, tolerancës 
kombëtare, fetare dhe gjuhësore.

Mendoni për tekstet e gazetave të cilat po lexoni.  
Cilat parime respektohen në përmbajtjen e tyre?

» » » DETYRAT E HULUMTIMIT

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

Gjeni shembuj të shkeljeve të parimeve etike të gazetarisë në 
prezantimin e fëmijëve në media. Pse nuk lejohet shfaqja e fytyrave të 
fëmijëve në përmbajtjet mediatike?

Shkruani një raport gazetaresk për hulumtimin e zbatuar të shtypit të ditës.

Drejtohuni redaksioneve përmbajtjet e të cilëve keni analizuar. 
Tregojuni vërejtjet tuaja. Rekomandoni ndryshimet dhe shtesat për 
kodet ekzistuese. Tregojuni punonjësve mediatikë temat, formatet dhe 
përmbajtjet të cilat do të donit t’i ndiqnit.

Cilat standarde dhe parime të etikës profesionale do t’i vlerësonin 
punonjësit mediatikë, po t’i pranonin sugjerimet tuaja?

Mbështesni nxënësit të nxjerrin konkluzione për rolin dhe rëndësinë e 
etikës dhe standardeve profesionale në gazetari.  
Cilin rol luan kodi etik në çdo profesion? Pse është i rëndësishëm 
veçanërisht në gazetari?  
Çfarë ndikimi mund të ketë shkelja e etikës në gazetari ndaj personave 
të mitur dhe grupeve të tjera vulnerabël?  
Argumentoni qëndrimet tuaja.
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Identifikon dhe analizon 
kodet etike në gazetari

Di të shpjegojë përse 
është e rëndësishme etika 
profesionale

Njeh parimet themelore  
të gazetarisë

Zbaton kodet dhe etikën 
mediatike mbi imazhe 
dhe tekste të ndryshme 
mediatike

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 7-të dhe e 8-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Konsumi është një nga aktivitetet e përditshme të individit 
bashkëkohor. Secili prej nesh është konsumator: I produkteve, 
shërbimeve, përmbajtjeve mediatike. Jetojmë në kohën e bollëkut, kur 
çdo produkt ose shërbim është i disponueshëm në shumë versione dhe 
variacione të ndryshme. Prodhojmë dhe konsumojmë shumë më shumë 
të mira dhe shërbime sesa na duhet realisht. Prodhimi dhe insistimi 
gjithnjë më i madh në rritjen e efikasitetit të proceseve të prodhimit 
ndikojnë në mjedisin tonë, kushtet klimatike, rritjen e qyteteve dhe 
përshpejtimin e urbanizimit.

Gjithashtu jetojmë në kohën e dallimeve më të mëdha klasore, në 
kohën e hendekut më të thellë midis më të pasurve dhe më të varfërve.

Si konsumatorë, mund të jemi të përgjegjshëm dhe të vetëdijshëm se 
vendimet dhe zgjedhjet tona në blerje ndikojnë edhe tek shoqëria rreth 
nesh. Sipas Fjalorit të Kembrixhit, shoqëria e konsumit është një shoqëri 
në të cilën njerëzit blejnë shpesh gjëra të reja, mallra të përdorimeve të 
ndryshme, sidomos artikuj joesencialë. Shoqëria e konsumit e vlerëson 
shumë zotërimin e shumë gjërave.

Është fakt se një pjesë e madhe e blerjeve tona – qofshin ato blerje 
mallrash ose shërbimesh – nuk është e nevojshme, dhe se ne si 
konsumatorë jemi pjesë e një trendi bashkëkohor i cili karakterizohet 
nga konsumi i tepërt, grumbullimi i produkteve, refuzimi dhe 
zëvendësimi pa nevojë etj.

Duhet të provoni gjithçka sepse konsumatori është një qenie e nxitur nga frika se do të 
“humbasë” diçka – ndonjë lloj argëtimi apo diçka tjetër.

Jean Baudrillard

SHOQËRIA E KONSUMIT
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Ne, si konsumatorë, formohemi shumë nga përmbajtjet mediatike të 
cilat zgjedhim t’i lexojmë, shikojmë dhe dëgjojmë. Përveç përmbajtjeve 
reklamuese, mediat na ofrojnë edhe mesazhet e lidhura me vlerësimin 
tonë si individë, përmes produkteve ose shërbimeve që përdorim dhe 
konsumojmë. Stilet dhe trendet ndryshojnë nga sezoni në sezon, çdo 
vit atlete, celularë, rroba të reja imponohen përmes përmbajtjeve 
mediatike si njësia matëse e vlerës dhe statusit.

Si individë të cilët jetojnë në shoqërinë e konsumit të lartë, blejmë dhe 
harxhojmë për t’u kënaqur dhe për të projektuar një imazh të caktuar 
për veten tonë. Në shoqërinë e tillë shtypen vlerat jomateriale. Virtyti, 
njohuria dhe modestia përjashtohen si njësitë matëse të suksesit, vlerës 
dhe arritjes. Sot nuk mund t’i shmangemi ekonomisë së konsumit, dhe 
efektet e saj anësore janë se shpeshherë na imponohen zgjedhjet të 
cilat nuk janë në interesin tonë.

Si të gjejmë sot ekuilibrin e konsumit në mënyrë që të nxisë zhvillim 
por të mos na orientojë drejt produkteve dhe përmbajtjeve të lidhura 
drejtpërdrejtë me mendjemadhësinë, cektësinë dhe kotësinë?

Shpresa për të ardhmen është se ekonomia dhe fitimi financiar në 
shoqërinë e konsumit nuk do të nisen gjithmonë nga krijimi i fitimit 
përmes orekseve të kota të konsumatorit dhe ambicieve shfrytëzuese 
të prodhuesit dhe shitësit.

Është e rëndësishme të mësojmë të gjenerojmë fitim edhe duke 
ndihmuar individët si konsumatorë dhe prodhues në një detyrë në të 
vërtetë të rëndësishme të krijimit të botës së re bashkëkohore.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Kultura vizatimore (klasa e 7-të, tema: Kompozimi i disa tërësive ritmike 
në hapësirë, Ritmi i linjave, ngjyrave dhe formave në hapësirë)

  Gjeografia (klasa e 8-të, tema: Republika e Serbisë në proceset 
bashkëkohore të integrimit)

  Gjuha serbe (klasa e 7-të, tema: Kryekungulli (Pokondirena tikva), Jovan 
Sterija Popović )

  Edukimi qytetar (klasa e 8-të, tema: Меdia në shoqërinë bashkëkohore)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Punë me të dhënat
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Sipërmarrje dhe orientim ndaj sipërmarrjes
  Komunikimi
  Bashkëpunimi

___ Qëllimet

  Marrja e njohurive për rolin e individit në shoqërinë e konsumit në 
shekullin e 21.

  Mirëkuptimi dhe vlerësimi i përmbajtjeve mediatike të cilat 
nënkuptojnë një ide të caktuar.

  Nxitja e blerjes dhe konsumit të vazhdueshëm.
  Zgjerimi i njohurive për reklamimin në shoqërinë e konsumit.
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___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë kuptimin e termit shoqëria e konsumit, si dhe rolin  
e tyre në të.

  Shqyrtojnë dhe analizojnë në mënyrë kritike karakteristikat  
e shoqërisë së konsumit.

  Identifikojnë përmbajtjet mediatike të cilat nxisin idenë e blerjes  
dhe konsumit të vazhdueshëm.

___ Aktivitetet 

Duke përdorur metoda të ndryshme në kuadër të kësaj njësie, nxënësit 
do të aftësohen për të lexuar përmbajtjet mediatike dhe për të kuptuar 
përmbajtjet për kulturën e konsumit, mirëkuptimin e rolit të tyre në 
shoqërinë e konsumit si dhe do të aftësohen për shqyrtimin kritik të 
vendimeve të veta gjatë blerjes së produkteve dhe shërbimeve.

Gjithashtu, synimi është që nxënësit të orientohen drejt konsumit 
të lidhur jo vetëm me vlerat materiale, por edhe jomateriale, dhe se 
konsumi mund të çojë drejt lumturisë si një fenomen kompleks i cili 
nënkupton arsim, vetë-njohje, përvoja të reja, jetë të pasur sociale dhe 
vlera shpirtërore.

Më në fund, qëllimi është që t’i njohim nxënësit me konceptin e konsumit 
etik dhe t’i nxisim ato që të blejnë dhe konsumojnë në mënyrë racionale, 
në përputhje me nevojat dhe domosdoshmëritë reale të jetës së 
përditshme. Në kuadër të kësaj njësie do të punojmë me anë të fletëve 
të bashkëngjitura të punës, përmbajtjeve të përzgjedhura për lexim gjatë 
mësimit ose përgatitjes për mësim dhe pyetjeve të cilat shërbejnë si 
udhëzues për moderimin e diskutimit me nxënësit.

Mësimi mund të fillojë me prezantimin e projektit të Klaes Oldenburg-ut:
„Objektet e përditshme të prezantuara në ambient të hapur”.

Versioni i Oldenburg-ut i gjërave të vogla na fokuson vëmendjen, në 
mënyrë simpatike por edhe paralajmëruese, tek varësia e pazakontë 
e ekonomisë moderne nga konsumi masiv i produkteve të cilat janë 
plotësisht të papërfillshme, të parëndësishme dhe të panevojshme në 
nivelin e qytetërimit njerëzor.

Edhe pse punimet e Oldenburg-ut dukeshin sipërfaqësorë në 
ekzagjerimin dhe artificialitetin e tyre, mbetet fakti se ato kanë 
pasqyruar në mënyrë shumë të saktë rëndësinë e tyre të vërtetë në 
fatet tona kolektive ekonomike.4

» » » MOTIVIM HYRËS – PËRGATITJE PËR DISKUTIM

Pas prezantimit të përmbajtjes, hapni diskutim me nxënësit.

Shkruani „shoqëri e konsumit” në dërrasë. Pyesni nxënësit se si e 
kuptojë këtë koncept. Me cilat karakteristika do ta përshkruanit 
termin „konsumator”? Çka është shoqëria e konsumit për ju? Cilat janë 
përparësitë dhe të metat e shoqërisë së konsumit? Cili lloj produktesh 
ose shërbimesh është asociimi i parë me shoqërinë e konsumit?

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT



Në fillim të ushtrimit, mësuesit duhet t’i nxisin nxënësit që të 
mendojnë se çka duan, si adoleshentë dhe si një grup i veçantë 
dhe specifik konsumatorësh. Duke analizuar dëshirat, mund 
të kuptohen vlerat që kemi përvetësuar dhe të cilat formojnë 
vendimet dhe të përditshmen tonë.

Cilat produkte mbizotërojnë në të përditshmen tuaj? Për cilat 
produkte harxhoni pjesën më të madhe të lekëve tuaja të 
xhepit? A i keni të domosdoshme këto produkte? Cilat funksione 
të tjera kanë produktet që blini, përveç funksionit të përdorimit 
të tyre? A mund të theksoni përmes tyre diçka të rëndësishme 
për identitetin tuaj? Çka doni të theksoni?

Nxënësit duhet të identifikojnë ndjenjat dhe vlerat të cilat ua 
atribuojnë sendeve dhe shërbimeve të caktuara që paguhen.

Ideja e këtij ushtrimi është për t’i nxitur nxënësit që të elaborojnë 
konkluzionet e ushtrimit të mëparshëm në lidhje me llojin e nevojës  
ose ndjenjës që prodhojnë produktet e caktuara ose zotërimi i tyre.  
Më pas, detyra është që të sajojnë një aktivitet pa pagesë ose ndonjë 
vlerë a përvojë jomateriale e cila do të prodhojë ndjenja të njëjta apo  
të ngjashme. 

Për shembull: Kur blej atlete të reja – ndjej prestigj në shkollë – njësoj do 
të ndjehesha po të merrja notën maksimale në ndonjë detyrë në shkollë.

Ushtrimi nr.1

Shoqëria e konsumit

Ushtrimi nr.2

Konsumi, ndjenjat dhe vlerat

Send ose  

shërbim

Ndjenjë Vlerë jomateriale, përvojë ose 

aktivitet pa pagesë me të njëjtin 

efekt

Telefon i ri

Pushime luksoze

Makinë e shpejtë

Drekë në  
restorant të 
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Në vitet fundit flitet gjithnjë e më shpesh për konsumin etik.
Kjo do të thotë se vendimet tona për blerjen, konsumin dhe 
përdorimin e produkteve, shërbimeve por edhe të resurseve të 
disponueshme, do t’i përshtatim me shqetësimet e ndryshme etike. 
Konsumi etik në fakt, është konsumi i përgjegjshëm, sepse planeti i 
Tokës është cenuar ekologjikisht dhe nga ana klimatike për shkak të 
prodhimit të tepërt dhe ngopjes së oreksit të konsumatorëve. Për 
të ulur çmimet e prodhimit dhe kostot e tyre, kompanitë anembanë 
botës shfrytëzojnë forcën e punës në vendet e varfra, duke mos 
respektuar të drejtat e tyre themelore të njeriut dhe të drejtën për 
fitim të ndershëm. 

Si e shihni rolin e mediave në krijimin e konsumatorëve të 
përgjegjshëm? Kush mund të jenë aleatë të mediave në këtë detyrë, 
dhe kush mund t’i pengojë në të?

Nëse doni të kontrolloni nëse jeni konsumator i përgjegjshëm, 
plotësoni: p Уpyetësorin: KONSUMI ETIK – A jam një konsumator  
i përgjegjshëm?

Përgjigjuni pyetjeve në vijim të pyetësorit. 

Ushtrimi nr.3

Konsumi etik
Pas ushtrimeve praktike dhe diskutimit në mësim, nxënësit duhet të 
kuptojnë karakteristikat themelore të shoqërisë së konsumit, dhe të 
vështrojnë pjesëmarrjen e tyre në të, si dhe të kuptojnë mekanizmat të 
cilat ndikojnë në qëndrimet e tyre të lidhura me blerjen dhe konsumin. 
Gjithashtu, gjatë nxjerrjes së konkluzioneve duhet t’i nxisni që të 
mendojnë për konsumin por nga pikëpamja e domosdoshmërisë dhe 
nevojës kundrejt blerjes me qëllim të arritjes së statusit të caktuar 
shoqëror, pranimit ose ndjenjës së përkohshme të lumturisë.  
Për më tepër, është e rëndësishme që nxënësit të identifikojnë dhe 
përvetësojnë format e reja të konsumit të cilat nuk lidhen drejtpërdrejt 
me mjetet materiale, por me ato të të nxënit dhe marrjes së përvojave, 
njohurive dhe aftësive të reja.

Më në fund, nxënësit duhet të përvetësojnë konceptin e konsumit 
etik dhe të vërejnë lidhjen midis blerjes dhe konsumit racional, dhe së 
ardhmes së mjedisit.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE



175 >>SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë

DETYRË SHTËPIE

E premtja e zeze është një ditë kur anembanë botës, 
në shumë dyqane të konsumit të gjerë ulen çmimet e 
artikujve, në mënyrë që blerësit të nxiten të blejnë sa më 
shumë. E premtja e zeze zakonisht paralajmëron blerjet 
masive me rastin e festave të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri.

Paralelisht me nxitjen e prodhimit, në vitin 1992 është 
caktuar Dita ndërkombëtare kur nuk blihet asgjë (Buy 
Nothing Day), e cila synon të promovojë luftën kundër 
diktimit të vlerave materiale dhe konsumerizmit të 
shoqërisë bashkëkohore.

Disa prej sloganeve promovuese të kësaj dite ishin 
„Ndalni blerjet. Filloni jetën”, me dëshirën që qytetarët 
të përqendrohen tek jeta dhe jo tek statusi përmes 
konsumit. Në vitet e kaluara janë organizuar aksione të 
ndryshme promovuese për luftën kundër konsumit, siç 
janë prerja masive e kartave krediti, pushtimi i qendrave 
tregtare me performanca dhe shfaqje të ndryshme 
etj. Gjithashtu, aktivistët e mbledhur në këtë ditë kanë 
filluar t’u kushtojnë vëmendje çështjeve të konsumit 
etik, popullarizimit të formave të prodhimit të cilat 

nuk bazohen mbi shfrytëzimin e forcës së lirë të punës, 
por mbi nxitjen e bizneseve të vogla familjare kundrejt 
kompanive të mëdha të prodhimit. 

Detyra për nxënësit e ndarë në grupe nga 3 deri 4 veta, 
është që të krijojnë aktivitete të cilat do të theksonin 
rëndësinë e blerjes dhe konsumit, shmangien e shpenzimit 
të panevojshëm të produkteve dhe ndërrimin e 
panevojshëm të pajisjeve të cilat janë ende funksionale.

Aksionet duhet të vënë në plan të parë konsumin e 
përgjegjshëm dhe realizimin e ndjenjave pozitive përmes 
vlerave dhe përvojave jomateriale të cilat nuk janë të 
lidhura me blerjen.

Aksionet mund të përfshijnë aktivitete të ndryshme të 
cilat do të realizohen me familjen, miqtë, moshatarët – 
p.sh. Organizimi i ndërrimit të rrobave në vend të blerjes 
së rrobave të reja etj.

Në orën e radhës çdo grup duhet të prezantojë një 
sugjerim të aksioneve.

4  Rekomandojmë linkun: https://www.youtube.com/watch?v=1d3I_juszrs

https://www.youtube.com/watch?v=1d3I_juszrs
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Emri
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon kuptimin e termit 
shoqëri e konsumit, si dhe rolin  
e tij në të

Mendon dhe analizon në mënyrë 
kritike karakteristikat e shoqërisë 
së konsumit

Identifikon përmbajtjet mediatike 
të cilat nxisin idenë e blerjes dhe 
konsumit të vazhdueshëm

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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p Nëse do të kontrollosh nëse je konsumator i përgjegjshëm, plotëso pyetësorin në vijim:

Fletë pune_  Pyetësor: Konsumi etik –  
A jam një konsumator i përgjegjshëm?

07

Konsumi etik - A jam një konsumator i përgjegjshëm? PO JO

Preferoj të blej në treg dhe dyqanet lokale private sesa në supermarkete.

Përpiqem të mësoj nëse frutat dhe perimet që blej janë organike dhe të vendit

Çdo rrobë të tepërt e bëj donacion në strehimore për të pastrehët ose organizata të ngjashme humanitare

I shmang rrobat e prodhuara nga kompanitë për të cilat kam mësuar se shfrytëzojnë krahun e lirë të punës  
dhe fëmijët

Kujdesem për energjinë elektrike dhe ujin që harxhoj në shtëpi

Ndaj plehrat sa herë që kam mundësi dhe përpiqem t’i ndaj për riciklim

Kur përfundoj së lexuari një libër, ia dhuroj bibliotekës lokale

Ricikloj rrobat pranë disa zinxhirëve të njohura të shitjes

Përgjigju gojarisht ndaj pyetjeve në vijim:

p A mund të thuash për veten tënde se je konsumator i përgjegjshëm?

p A i ke menduar këto pyetje më përpara?

p A do të ndryshosh sjelljen tënde në njërën prej aktiviteteve të përmendura?

p  Çka të duket se do të jetë më e lehtë për t’u ndryshuar nga zakonet e përmendura, dhe çka do të jetë më e vështirë, mbase edhe e pamundur?



180 >>

klasa e 5-të dhe e 6-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Format e ndryshme të sjelljes së dhunshme gjithmonë kanë pasur 
vendin e tyre në media, kryesisht në përmbajtjet tradicionale mediatike, 
siç është filmi. Me hyrjen e internetit i cili mundësoi anonimitetin e 
dërguesve të mesazhit mediatik, shfaqja e dhunës është bërë gjithnjë e 
më e pranishme. Sjellja e dhunshme është lehtësuar me faktin që shumë 
fëmijë dhe adoleshentë kanë telefona celularë me kamera digjitale.

Dukuria gjithnjë e më e shpeshtë e gjuhës së urrejtjes dhe dhunës në 
media në vitet e fundit lidhet me popullaritetin e programeve reality 
në Serbi. Pjesëmarrësit e këtyre formateve mediatike komunikojnë në 
mënyrë shumë agresive, duke shkëmbyer mesazhe fyese, jo rrallë edhe 
konfliktet verbale shndërrohen në konflikte fizike. 

Gjuha e urrejtjes dëgjohet shpesh në deklaratat e politikanëve, diskursi  
i të cilëve është fyes për ata me të cilët nuk janë në njëmendje, si dhe 
në tabloidë.

Fëmijët janë veçanërisht të prirë për t’u bërë viktima të dhunës fizike, 
psikologjike, sociale dhe elektronike. Në këtë moshë është e rëndësishme 
që të zbatohen jo vetëm aktivitetet të cilat fuqizojnë strategjitë e 
aftësisë së dekontstruktimit të mesazheve mediatike, por paralelisht 
edhe ato që synojnë fuqizimin e vlerave etike dhe humaniste, si dhe të 
vetëdijes mbi rëndësinë e rolit të mediave në dënimin kolektiv të dhunës.

Përveç qasjes në dhunën fizike, emocionale dhe sociale në media, një 
rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet zhvillimi të vetëdijes së nxënësve 
mbi pasojat e dhunës elektronike.5

DHUNA NË MEDIA
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 5-të, tema: Këngët popullore epike  
– për Nemanjiqët dhe Mrnjavçeviqët, Cikli parakosovar)

  Edukimi qytetar (klasa e 5-të, tema: Konfliktet dhe mënyrat e zgjidhjes 
së konflikteve Përparësitë e zgjidhjes konstruktiv të konflikteve; Llojet e 
dhunës: Dhuna fizike, aktive dhe pasive, emocionale, sociale, seksuale, 
digjitale; Reagimi ndaj dhunës; Mënyrat e mbrojtjes nga dhuna)

  Gjuha angleze (klasa e 5-të dhe e 6-të, kompetenca: Translation)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Zgjidhja e problemeve
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Marrëdhënie e përgjegjshme ndaj shëndetit
  Punë me të dhënat

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Identifikojnë dhunën në media dhe ta refuzojnë atë si model sjelljeje.
  Numërojnë pasojat e përfaqësimit mediatik të dhunës.
  Prezantojnë synimet e dërguesve të përmbajtjeve mediatike të cilat 

përmbajnë dhunë.
  Të numërojnë procedurat për mbrojtjen nga dhuna në internet.

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive mbi format e dhunës në media.
  Zhvillimi i vlerave humaniste tek nxënësit.
  Refuzimi i dhunës si model sjelljeje në media.
  Zhvillimi i vlerave qytetare, parimeve etike dhe pritshmërive  

nga diskursi publik.

___ Aktivitetet 

Studimi i rastit konsiderohet një nga metodat më efikase në zhvillimin 
e marrëdhënies kritike ndaj përmbajtjeve mediatike të cilat përfshijnë 
dhunë. Për motivimin hyrës mund të përdorni metodën ilustruese/
demonstrative, e cila nënkupton prezantimin e një ngjarjeje mediatike 
konkrete aktuale me temën e dhunës mes moshatarëve.  Mësuesi 
lexon me zë të lartë tekstin e përgatitur nga media, duke i udhëzuar 
nxënësit që të ndjekin me vëmendje titullin, përmbajtjen, qëndrimin e 
redaksionit (gazetarëve) për ngjarjen, përjetimin personal të historisë. 
Të njëjtin tekst nxënësit mund ta ndjekin në kompjuter ose celular.

Mundësia tjetër është që të zgjidhet një shembull universal i 
denominalizuar (pa dhënë emrat e aktorëve dhe vendeve), përmbajtja 
e të cilit mban potencial kongnitiv për hyrjen në temë.

Medota e studimit të rastit nënkupton disa procedura kyçe për 
zhvillimin e edukimit mediatik: mbledhjen e të dhënave, analizën e 
informacioneve, komunikimin e rezultateve, diskutimin dhe nxjerrjen 
e konkluzioneve.



Studimi i rastit

TMERR NË SHKOLLËN E MESME

Një djale (13) vdiq pasi u godit në kokë gjatë një sherri në oborrin e 
shkollës, tragjedia u xhirua me telefon celular

Përshkruani si ndiheni pas leximit të këtij teksti nga gazeta. A e dini 
ndonjë shembull të dhunës ndër moshëtarët? A janë prezantuar në 
mediat këto raste? Përmes të cilave mediave u bë publike kjo histori? 
Çfarë ishte qëllimi i atyre të cilët publikuan xhirimin e rrahjes në rrjetet 
sociale? Pse kanë xhiruar dhunën nxënësit? Cili ishte qëllimi i redaksisë e 
cila ka publikuar këtë tekst?

Analizoni mënyrën se si përfaqësohet dhuna në tekst. Çka mendojnë 
autorët e tekstit për dhunën për të cilën shkruajnë? Çfarë përshtypjeje 
duan të prodhojnë ndaj lexuesve? Si është titulli i tekstit? Pse teksti 
thekson synimin e prindërve të viktimës për të dhuruar organet e 
fëmijës së tyre? Çka arrihet në këtë mënyrë tek lexuesit?

Analizoni fotografitë në tekst. Çka prezantojnë ato? Çfarë qëllimi kanë 
skenat në këto fotografi? Shikoni videon për rastin e njëjtë të dhunës, 
të transmetuar nga televizioni amerikan CBSN.7 Pse nuk shfaqen fytyrat 
e pjesëmarrësve të dhunës dhe dëshmitarëve? Detyra dhe pyetjet 
nënkuptojnë situatën kur nxënësit kanë në dispozicion versionin 
elektronik të tekstit dhe internetin.

Në ngjarjen në fjalë, nxënësit kanë xhiruar dhunën me telefona, duke e 
publikuar në rrjetet sociale dhe duke e shpërndarë më tej. Cilat forma 
të dhunës janë kryer në këtë rast?

Në ç’ mënyrë mësuan gazetarët për këtë rast? Deklaratat e kujt janë 
dhënë në tekst, dhe të kujt nuk janë dhënë? Në ç’ mënyrë ndikon 
prezantimi i tillë në qëndrimet tona ndaj barazisë, mbrojtjes dhe 
sigurisë së fëmijëve?

Diego, trembëdhjetëvjeçar, vdiq 
nëntë ditë pasi u godit nga një 
moshatar në shkollë. Videoja 
dramatike u postua në një rrjet 
social. Në video duken nxënësit e 
një shkolle të mesme në Kaliforni, 
duke pritur që të fillojë mësimi. 
Papritur, njëri prej tyre e godet 
Diegon, ndërsa tjetri e rrëzon 
përtokë, ku i shkreti Diego mbeti 
shtrirë, bën me dije CBS nga Los 
Anxheles. Incidenti ndodhi më 
16 prill te shkolla Moreno Valley. 
Viktima mbeti nëntë ditë në 
gjendje kritike në njësinë e kujdesit 
intensiv, por nuk gjeti shpëtim. 
Është deklaruar klinikisht i vdekur.

“Familja e tij vendosi të dhurojë 
organet e tij sepse duan që kjo 
tragjedi të ndihmojë jetën e të 
paktën ndonjë fëmije tjetër”, 
deklaruan sot nga spitali në Los 
Anxheles.

Sulmuesit janë arrestuar dhe 
mbajtur në paraburgim. Për shkak 
të moshës së tyre, identiteti i tyre 
nuk zbulohet.

Në videon e xhiruar me telefon 
celular, sulmuesi e filloi sherrin, 
ndërsa Diegoja përpiqej ta 
qetësonte situatën me bisedë. 
Papritur u godit në kokë. Goditja 
tjetër ishte fatale sepse djali goditi 
një mur betoni me kokë.

Nxënësit dëshmitarë të sulmit, 
deklaruan se Diegos i doli 
menjëherë shkumë nga goja dhe 
se dukej sikur po pësonte sulm 
epileptik. Prindërit më vonë 
treguan për media se shkolla ka një 
histori të dhunës mes moshatarëve. 
Në pranverë u rrahën dy vajza, 
ku roja e shkollës u detyrua të 
përdorte gaz lotsjellës për t’i 
shpërndarë dhe qetësuar nxënësit.6

» » » SUGJERIMI I TEKSTIT FILLESTAR » » » DETYRAT PËR NXËNËSIT
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Përshkruani se çfarë efekti ka raportimi për dhunën në media ndaj 
secilit prej jush. Çfarë marrëdhënieje keni ndaj rasteve të dhunës mes 
moshatarëve për të cilat mësoni përmes mediave?

Detyrat mund të shfaqen në slajde në kuadër të prezantimit ose të 
shkruhen mbi letra me ngjyra të ndryshme, të cilat do t’i nxjerrin 
nxënësit gjatë mësimit dhe do t’u përgjigjen gojarisht. Mënyra 
e rekomanduar e punës është duke diskutuar dhe duke nxjerrë 
konkluzione të detajuara në lidhje me pasojat e dhunës.

Duke marrë parasysh dispozicionin e mediave të reja, dhuna përmes 
tyre (dhuna elektronike) kërkon një vëmendje të veçantë.

Dhuna përmes mediave të reja mund të jetë e drejtpëdrejtë dhe 
jodrejtpërdrejtë. Dhuna e drejtpërdrejtë nënkupton dërgimin e 
mesazheve shqetësuese përmes telefonit, e-mailit ose chat-it, 
vjedhjen ose ndërrimin e fjalëkalimit të dikujt, vjedhjen e nofkës së 
chat-it, prezantimin me emrin e fëmijës tjetër me qëllim për t’i bërë 
dëm, publikimi i të dhënave personale të të tjerëve, përhapja e të 
pavërtetave, postimi i fotografive shqetësuese në rrjetet sociale me 
qëllim për të poshtëruar ose diskriminuar dikë, postimi i anketave për 
personat e tjerë në internet (sa të sukseshëm janë, sa i pëlqejnë të 
tjerët etj.)m dërgimi i viruseve ose postës së padëshiruar në e-mail ose 
telefon etj.

Tek dhuna e jodrejtpërdrejtë, dhunuesi ushtron dhunë përmes një 
personi të tretë i cili më shpesh nuk është i vetëdijshëm se është duke 
marrë pjesë në dhunë.

» » » ANALIZA E DUKURISË

Për shembull, duke vjedhur fjalëkalimin e e-mailit të dikujt, dhunuesi 
ka mundësi t’u dërgojë mesazhe me përmbajtje të papërshtatshme 
personave nga afërsia e viktimës, duke u fshehur mbrapa emrit të 
saj. Marrësit e mesazheve të tilla ia drejtojnë zemërimin viktimës dhe 
ndërtojnë një mendim të keq për të, duke realizuar kështu synimet  
e dhunuesit.

Jepni disa shembuj të dhunës së drejtpërdrejtë ose jodrejtpërdrejtë 
përmes mediave të reja nga mjedisi juaj.

Sipas hulumtimit të UNICEF-it, në Serbi afër 65% të nxënësve kanë 
përjetuar dhunën të paktën një herë, ndërsa 22% prej tyre raportojnë 
dhunë të shpeshtë mes moshatarëve. 70% të djemve dhe 68% të 
vajzave (nga Klasa e 6-të deri në klasën e 8-të) kanë përjetuar dhunën 
gjinore në shkollë. Dhuna kryhet përditë nëpërmjet mediave të cilat 
janë në dispozicion të nxënësve. Në ç’ mënyrë mund të mbroheni nga 
dhuna në internet?

Veprimet e sugjeruara në raste të dhunës mund t’u prezantohen 
nxënësve në formë të slajdeve ose në ndonjë mënyrë tjetër të dukshme.



ME KË DUHET TË BISEDOJ NËSE  
JAM VIKTIMË E DHUNËS NË INTERNET?

  Nëse mendon se je viktimë e dhunës, hapi i parë është që 
të kërkosh ndihmë nga një person i besuar (prindërit ose 
përfaqësuesi ligjor, familjari i afërt ose ndonjë i rritur tjetër).

  Në shkollë mund t’i drejtohesh pedagogut ose mësuesit/
profesorit të preferuar.

  Nëse dëshiron të raportosh problemin menjëherë tek organet 
kompetente ose t’i pyesësh për këshillë dhe informacion, 
telefono numrin 19833 pa pagesë ose raporto onlinë në 
platformën www.pametnoibezbedno.gov.rs (Qendra 
Kombëtare e Kontaktit për sigurinë e fëmijëve në internet).

  Nëse dhuna ndodh në rrjetin social, blloko dhunuesin dhe 
raporto dhunën në rrjetin social. Kompanitë duhet të mbrojnë 
përdoruesit e tyre.

  Mund të jetë e dobishme të mbledhësh prova – mesazhe  
dhe imazhe të cilat dëshmojnë se ke qenë i/e ekspozuar  
ndaj dhunës.

  Nëse je në rrezik të drejtpërdrejtë, kontakto policinë ose 
shërbimin tjetër emergjent në Serbi.

                                                                                                UNICEF 
8
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Mbështesni nxënësit që të nxjerrin konkluzionet të cilat do të 
forcojnë vetëdijen për rëndësinë e identifikimit të dhunës në media, 
mbështetjen e viktimave të dhunës, procedimin në rast të dhunës,  
si dhe refuzimin e dhunës si model sjelljeje.

Përse dhuna në media është veçanërisht e rrezikshme? A ndikon 
dhuna në media njësoj ndaj të gjitha grupeve shoqërore? Cilat grupe 
shoqërore mund të ndikohen veçanërisht nga dhuna në media?  
Çka mund të bëni ju dhe moshatarët tuaj për t’i rezistuar dhunës  
në internet?

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
5  Për pëgatitjen e orës së mësimit, sugjerojmë të vizitoni faqen e internetit: https://

www.betterinternetforkids.eu/ www.pametnoibezbedno.gov.rs

6  https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-
sto-je-u-tucnjavi-na-skolskom-dvoristu-dobio-udarac-u-glavu-tragedija-je-snimljena-
mobitelom/9407603/

7  https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/17/2-arrested-in-violent-fight-at-moreno-
valley-school-which-left-student-critically-wounded/

8  Shkarkuar nga faqja e Unicef-it: https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-
nasilje (e përshtatur).

https://www.betterinternetforkids.eu/ 
https://www.betterinternetforkids.eu/ 
http://www.pametnoibezbedno.gov.rs
https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-sto-je-u-tucnjavi-
https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-sto-je-u-tucnjavi-
https://www.jutarnji.hr/viral/strava-i-uzas-u-srednjoj-skoli-djecak-13-umro-nakon-sto-je-u-tucnjavi-
https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/17/2-arrested-in-violent-fight-at-moreno-valley-school-which
https://losangeles.cbslocal.com/2019/09/17/2-arrested-in-violent-fight-at-moreno-valley-school-which
https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-nasilje
https://www.unicef.org/serbia/zaustavimo-digitalno-nasilje
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Identifikon dhunën në 
media dhe e refuzon si 
model sjelljeje

Shpjegon pasojat e dhunës 
së prezantuar mediatikisht

Prezanton synimet e 
dërguesve të përmbajtjeve 
mediatike të cilat 
përmbajnë dhunë

Njeh procedurat e mbrojtjes 
nga dhuna në internet

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Hyrje në temë

Zhvillimi i kompetencës për edukimin mediatik nënkupton qasjen në 
mënyrat se si mediat konstruktojnë llojet e ndryshme të tregimeve dhe 
informacioneve dhe cilat teknika përdorin për të organizuar materialet 
të cilat, pa këto ndërhyrje, do të ishin të paqarta dhe të komplikuara për 
t’u kuptuar. Për të zhvilluar edukimin informativ dhe mediatik, duhet të 
analizojmë përmbajtjet mediatike dhe, si pjesë përbërëse të kuptimit 
të tyre, kontekstin shoqëror në të cilin shfaqen, brenda rrethanave të 
cilat nuk i vëmë re ndonjëherë por të cilat ndikojnë në strukturën dhe 
domethënien e mesazhit mediatik.

klasa e 5-të dhe e 6-të 2 orë mësimore

KONSTRUKTIMI DHE 
DEKONSTRUKTIMI  

I MESAZHIT MEDIATIK – 1

Është e rëndësishme t’i udhëzojmë nxënësit që mediat jo vetëm se 
vazhdimisht e sfidojnë shoqërinë por edhe kanë fuqinë e madhe për 
të drejtuar zhvillimin e saj, dhe njëkohësisht pasqyrojnë shoqërinë nga 
e cila vijnë – mediat ofrojnë tregime dhe përmbajtje të cilat audienca 
dëshiron të konsumojë.

UNESCO rekomandon disa qasje pedagogjike të mësimdhënies, të 
cilat nënkuptojnë dekonstruktimin e përmbajtjes mediatike: Mësimin e 
bazuar mbi probleme, analizën e tekstit, analizën e kontekstit, studimin 
e rastit, „përkthimet”, simulimet, prodhimin etj.9
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 5-të, tema: Mark Twain, Tom Sojer; Ironi dhe satirë; 
Përrallë; klasa e 6-të, теuа: Ylli blu, (Plava zvezda, Miroslav Antić)

  Edukimi qytetar (klasa e 5-të, tema: Nevojat dhe të drejtat; 
     Identitetet tona)
  Gjuha angleze (klasa e 5-të dhe e 6-të: Messages)
  Informatika dhe shkenca kompjuterike (klasa e V-të, tema: Përdorimi 

i kompjuterit për punën me imazhet digjitale të prezantimit mediatik; 
Riprodhimi dhe incizimi i materialeve audio dhe video)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Zgjidhja e problemeve
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për krijimin e përmbajtjeve mediatike dhe 
interpretimin e kuptimit të tyre.

  Zgjerimi i njohurive për simbolet dhe gjuhën vizuale në media.
  Zhvillimi i aftësive për prodhimin mediatik.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Dinë dallimet kryesore midis dukurive reale dhe përmbajtjeve 
mediatike si konstrukte të realitetit.

  Dekonstruktojnë shembujt e thjeshtë të mesazheve mediatike.
  Krijojnë përmbajtjet mediatike në mënyrë strategjike.

___ Aktivitetet 

Mënyra e rekomanduar e punës është puna në grup, nga 5 deri 7 
pjesëmarrës. Disa orë mësimi para realizimit nxënësit do të marrin 
detyrat e hulumtimit, rezultatet e të cilave do të prezantohen gjatë 
orës së mësimit si dhe do të diskutohen dhe do të nxirren konkluzionet.

GRUPI I PARË: ANALIZA E TEKSTIT

Analiza e tekstit nënkupton studimin e kuptimit të tekstit, fotografisë, 
reklamës, njoftimit, trejlerit, videos muzikore etj. Qëllimi i aktivitetit 
është që nxënësit t’i dekonstruktojnë ato në mënyrë të argumentuar, 
përmes analizës dhe krahasimit të pjesëve të dukshme dhe „më pak të 
dukshme” të përmbajtjes, dhe më pas të nxjerrin konkluzionet.

Vizitoni faqet e internetit të disa shkollave në mjedisin tuaj.
Nga secila faqe zgjidhni nga tre përmbajtje mediatike të cilat përmbajnë:

а) njoftimin për një ngjarje kulturore ose sportive;  
b) raportin nga ekskursioni ose pikniku; 
b) fotografinë e nxënësve të shkollës.

» » » DETYRAT E HULUMTIMIT



Zgjidhni dy video përmbajtje të ndryshme në internet, por me të njëjtën 
temë, të postuara nga jutuberat e preferuar të gjeneratës suaj. Krahasoni 
dhe analizoni të dy përmbajtje. Si është quajtur dhe paralajmëruar 
tema? Si janë veshur autorët/-et e video përmbajtjes? Cilat mbishkrime 
duken në rrobat dhe ambientin e tyre në video? Çfarë qëllimi kanë këto 
mbishkrime? Çfarë mesazhi dërgojnë? Çfarë stili jetese lavdërohet në të 
dyja përmbajtjet? Çka i kushtëzoi jutuberat të prezantojnë ndryshe një 
temë të njëjtë? Theksoni ngjashmëritë dhe përputhjet në mënyrën e 
prezantimit. Cilat jutubera ndiqni më shumë? Çka i veçon ata në krahasim 
me të tjerët? Sa ndikojnë tek ju zgjedhja e temave të tyre, mënyra e 
shprehjes verbale dhe mënyra e veshjes? 

Analizoni nofkat e jutuberave. Mendoni se në ç’ mënyrë dhe me ç’ 
qëllim janë krijuar. Si mund të dalloni audiencën e jutuberave të caktuar? 
Konfirmoni përgjigjet me shembuj. Shënoni tezat dhe përgatituni për të 
diskutuar gjatë orës së mësimit.

GRUPI I TRETË: STUDIMI I RASTIT

Metoda e studimit të rastit nënkupton analizë të thellë të çdo shembulli 
apo ngjarjeje individuale. Zgjidhni një lajm aktual për një ngjarje të 
rëndësishme e cila është interesante për ju dhe moshatarët tuaj. Si e 
ndatë mendjen për të zgjedhur këtë lajm? Gjeni lajme të ngjashme në 
internet, të cilat merren me temën e njëjtë. Veçoni ngjashmëritë dhe 
dallimet në prezantimin e ngjarjes së njëjtë. Pse pjesa më e madhe 
e lajmeve përputhen në burimet e ndryshme? Në ç’ mënyrë lajmet 
arrijnë tek shtëpitë mediatike? Analizoni me detaje ngjarjen në fjalë. 
Përdorni burime të ndryshme (bibliotekën, internetin, arkivat, kujtimet e 
dëshmitarëve etj.).

Çka nuk është përmendur në përmbajtjet mediatike, që ju e konsideroni të 
rëndësishme për ngjarjen e përshkruar? Hulumtoni se në ç’ mënyrë do të 
reagonte një audiencë tjetër ndaj këtij lajmi – prindërit, gjyshërit, mësuesit.

Аnalizoni përmbajtjet mediatike, duke krahasuar burimet (faqet e 
internetit) dhe shënoni konkluzionet. Tregoni mesazhin e dukshëm 
në secilën prej përmbajtjeve të përzgjedhura mediatike. Lexoni me 
kujdes njoftimet dhe raportet e përzgjedhura, vëzhgoni çdo fotografi 
dhe shënoni atë që nuk është e dukshme në përmbajtjen në fjalë, por 
që mund të vihet re lehtë. Sa të rëndësishme janë informacione të 
mënjanuara për krijimin e përshtypjes suaj për shkollën, faqen e së cilës 
keni vizituar? Cili informacion ka rëndësinë më të madhe për krijuesit e 
përmbajtjeve mediatike? Pse fokusi është pikërisht te ky informacion? 
Veçojeni atë, dhe më pas rendisni të gjitha informacionet e tjera që 
keni mësuar nga përmbajtja mediatike, duke filluar nga ato më të 
rëndësishmet dhe me radhë. Bëni renditjen e informacioneve sipas 
rëndësisë së tyre, në bazë të dy pikëpamjeve:

  Pikëpamja e krijuesit të përmbajtjes mediatike;
  Pikëpamja e marrësit i mesazheve mediatike.

Nëse shkruani në Ëord, sugjerojmë që të hapni një dokument të veçantë 
për çdo përmbajtje mediatike, ose, nëse shkruani në letër, përgatisni 
fletët e veçanta të letrës me tre ngjyra të ndryshme, përmbajtjen e të 
cilëve do ta sistemoni më pas, duke e krahasuar  
dhe duke nxjerrë konkluzionet.

GRUPI I DYTË: ANALIZA E KONTEKSTIT

Analiza e kontekstit u mundëson nxënësve që të kuptojnë lidhjen 
midis formave të ndryshme të gjuhës dhe prodhimit mediatik, ose të 
përmbajtjes mediatike dhe audiencës. Përmbajtjet e mediave vizuale 
janë treguar veçanërisht të përshtatshme në mësimdhënie për analizën 
e kontekstit, sepse u kanë mundësuar nxënësve që të ndjekin ndikimin 
e prezantimit mediatik ndaj pjesëmarrësve të tjerë gjatë trajtimit të 
përmbajtjes mësimore, përkatësisht të marrin qasje në sjelljen e tyre  
dhe të tjerëve.
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GRUPI I KATËRT: TË MËSUARIT E BAZUAR NË PROBLEME

Vlerësimi kritik i përmbajtjeve dhe informacioneve mediatike nga 
burimet e ndryshme është një potencial i fortë për të mësuarit e bazuar 
në probleme (PBL - Problem Based Learning). Si qasje në mësimdhënie, 
të mësuarit e bazuar në probleme nënkupton ndërdisiplinaritet, 
zhvillimin e strategjive të mendimit kritik, lidhjen ndërmjet lëndëve 
dhe zhvillimin e disa kompetencave ndër të cilave nxiten veçanërisht 
kompetenca për zgjidhjen e problemeve dhe kompetenca për 
bashkëpunim. Përmes punës në grup, nxënësit analizojnë problemet, 
përcaktojnë qëllimet e të mësuarit, metodat dhe rezultatet.  
Në ç’ mënyrë kuptoni domethënien e termit fushatë marketingu?

Fushata e marketingut është një sërë aktivitetesh të cilat nxisin blerësit 
ekzistues dhe ata potencialë, që të blejnë një produkt të caktuar.  
Cilat aktivitete të fushatës së marketingut i konsideroni më të 
rëndësishëm? Krijoni një fushatë marketingut për një produkt ose 
ngjarje (aksion humanitar/telefon/televizion kabllor). Çfarë dizajni do të 
ketë produkti i reklamuar?

Cilat mjete tradicionale të marketingut do të përdorni për reklamën? 
Prezantoni instrumentet digjitale të marketingut, të cilat do të ishin të 
përshtatshëm për reklamën e produktit tuaj (buletine e-maili, banera 
për „web faqet” etj.).
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DETYRË SHTËPIE

Shikoni përmbajtjen nga linku në vazhdim dhe shënoni 
konkluzionet Parashtroni vërejtjet tuaja në njërën prej orëve 
të ardhshme të mësimit, duke hapur diskutimin me temën  
„Si na mashtrojnë me reklama”:

8  https://www.youtube.com/watch?v=IKQVfheFkok 

9  Arsimi mediatik: Doracak për mësuesit, nxënësit, prindërit dhe ekspertët 
(Media education: a kit for teachers, students, parents and professionals) red. 
Frau-Meigs); Unesco, Paris, 2006, fq. 33 – 34.

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


» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon dallimet kyçe midis 
dukurive reale dhe përmbajtjeve 
mediatike si konstrukte realiteti

Dekonstrukton shembujt e 
thjeshtë të mesazheve mediatike

Krijon përmbajtjet mediatike  
në mënyrë strategjike

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Hyrje në temë

Qasja në kuptimin e mesazheve mediatike fitohet përmes zotërimit 
të aftësive të konstruktimit dhe dekonstruktimit të përmbajtjeve 
mediatike, si dhe përmes zhvillimit të aftësive analitike të vëzhgimit 
të mesazheve mediatike nga pikëpamjet e ndryshme. Sensibilizimi 
për mendimin kritik në marrjen e përmbajtjeve mediatike zhvillohet 
me praktikë të fortë dhe me mendimin kritik të përditshëm të 
përmbajtjeve mediatike.

Një numër i konsiderueshëm mësuesish në SHBA sugjerojnë që 
zhvillimi i edukimit mediatik në shkollë të fokusohet tek përpunimi i 
teksteve të kulturës popullore.

klasa e 7-të dhe e 8-të 2 orë mësimore

Mediat nuk janë dritarja e botës, e as pasqyra e botës, por janë produkte të cilat vazhdimisht 
konstruktojnë dhe rikonstruktojnë realitetin.

Gordana Zindović Vukadinović  
10

KONSTRUKTIMI DHE 
DEKONSTRUKTIMI  

I MESAZHIT MEDIATIK – 2

Analiza e teksteve të kulturës popullore, artikujve të gazetave, literaturës 
shkencore-popullore, filmave dhe emisioneve televizive, është treguar 
si qasje e pranueshme në mësimdhënien e edukimit mediatik. Duke 
lidhur produktet e kulturës popullore (tek të cilat futen edhe mediat) me 
burimet tradicionale të njohurive, siç janë vepra letrare artistike të cilat 
futen në përbërje të materialeve të leximit të detyrueshëm në shkollë, 
tek nxënësit krijohet një qasje në karakteristikat e përbashkëta të çdo 
diskursi si akt komunikues – dërgimi i mesazhit, strategjia e bindjes, 
pozicionimi ideologjik i personazhit, pozicioni i autorit në raport me 
personazhet e prezantuara në narrativ etj. 
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe (klasa e 8-të, tema: Lajm. Raport. Reportazh;  
„Tom Sojer”, Mark Twain)

  Gjeografia (klasa e 7-të, tema: Amerika)
  Gjuha angleze (klasa e VII dhe e VIII, kompetenca: Conversation, 

Translating)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Kompetenca estetike
  Komunikimi
   Bashkëpunimi

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Qasin në përmbajtjet mediatike si konstrukte realiteti.
  Veçojnë personazhin kryesor si mbartës i tregimit dhe të shpjegojnë 

funksionin e tij në vepër.

___ Aktivitetet 

Realizimi i përmbajtjes nënkupton që nxënësit të kenë trajtuar 
paraprakisht romanin Tom Sojer të Mark Twainit gjatë mësimit të 
gjuhës serbe. Me qasjen krahasuese dhe dekonstruktimin e mesazheve 
nga narrativi i letërsisë tradicionale dhe kultura popullore, mund të 
nxitet, në një masë të konsiderueshme, interesimi i nxënësve për 
përcaktimin e ngjashmërive dhe dallimeve midis mediave tradicionale 
dhe atyre masive. Vlera më e madhe e kësaj qasjeje është në kuptimin 
e faktit se të gjitha përmbajtjet mediatike janë konstrukte shoqërore 
– personazhi i Bart Simpsonit ngjan me personazhin e Tom Sojerit për 
nga tiparet kyçe, por përdorimi i mjeteve të stilit, kryesisht të parodisë, 
ironisë dhe satirës, çoi në një kuptim të ri të personazhit të Bartit 
(rebel i papërshtatur, oportunist i përjetshëm, i cili, ndryshe nga Tom 
Sojeri, në shoqërinë civile amerikane kurrë nuk do të dalë nga korniza 
në të cilën ishte dhe babai i tij, Homer Simpson).

Nxënësit në orën e mëparshme morën detyrën për të parë dy episode 
të serialit ”The Simpsons” sipas dëshirës dhe të krahasojnë karakteret e 
personazhit të serialit – Bart Simpson dhe heroit të romanit – Tom Sojer. 
Nxënësit janë njoftuar paraprakisht se do të analizojnë karakteristikat 
dhe domethëniet e personazheve kryesore. Qëllimi i aktivitetit është 
orientimi i nxënësve drejt konkluzionit se të dy personazhe janë djem 
moshatarë, rebelë të cilët kundërshtojnë rregullat (sistemin) dhe 
shoqërohen me fëmijët nga grupet e margjinalizuara shoqërore, se 
mjedisi i konsideron të papërshtatur, dhe se veprimi zhvillohet në 
Amerikë etj. Konkluzioni përfshin 
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___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për krijimin e përmbajtjeve mediatike dhe 
intepretimin e kontekstit dhe kuptimit të tyre.

  Zgjerimi i njohurive për mënyrën e komunikimit, përdorimit të gjuhës, 
figurave stilistike në krijimin e kontekstit dhe përmbajtjes në media.

  Zhvillimi i aftësive për prodhimin e përmbajtjes mediatike e cila 
komunikon me audiencën.

  Identifikojnë idetë e njëjta të narrativeve në mediat e ndryshme.
  Dekonstruktojnë mesazhet mediatike të serialit televiziv dhe 

identifikojnë kushtëzimin e tyre nga konteksti shoqëror.
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Dhe vërejtjen për marrëdhënien e tyre ndaj mjedisit, fjalitë me të 
cilat përshkruajnë shoqërinë, shkollën dhe familjarët. Qëllimi është 
që nxënësit të identifikojnë ironinë dhe satirën si mjetet kryesore në 
formimin e personazhit të Bart Simpsonit, i cili sipas të gjitha tipareve 
të karakterit i ngjan personazhit të Tom Sojerit, por, ndryshe nga ai, nuk 
bën kritika verbale ndaj kontekstit të përgjithshëm shoqëror.

Analizën e personazheve nga të dy narrativë mund ta vendosni sipas 
parimit të tetë elementeve narrative të përrallës (negativi, heroi, 
dhuruesi, ndihmësi, mbreti, vajza e mbretit, heroi i rremë)11 dhe më 
shumë se tridhjetë funksioneve (ndalimi, shkelja e ndalimit, vëzhgimi i 
kundërshtarit, vëzhgimi, detyra e vështirë, zgjidhja e detyrës, ndihmësi, 
mjeti magjik, fitorja, kthimi i heroit etj.).

Për pjesëmarrësit në nivelin e avancuar nënkuptohen aktivitetet e 
fokusuara tek nxjerrja e konkluzioneve se në serialin televiziv ”The 
Simpsons” kritikohet ashpër shoqëria materialiste në Amerikën e 
fundshekullit të 20.

Pjesa hyrëse e orës së mësimit

Mësuesi tregon disa skena kyçe nga seriali televiziv ”The Simpsons” për 
të treguar personazhin e Bart Simpsonit.

Pjesa e mesme e orës 

Analiza krahasuese e personazheve

Nxënësit tregojnë vërejtjet e tyre për karakteristikat e Bart Simpsonit, 
dhe e krahasojnë me personazhin e Tom Sojerit dhe nxjerrin 
konkluzionet – përcaktojnë zakonet e tyre, shembujt e shkeljes së 
rregullave, marrëdhëniet me familjen dhe miqtë, qëndrimet ndaj 
mjedisit etj. Karakteristikat e përbashkëta dhe të ndryshme shënohen 
në fletore ose në kompjuter. Krahasojnë gramatikën e filmit (serialit 
televiziv) me veprimet stilistike të romanit. Analizojnë mundësitë e 
romanit Tom Sojer për adaptim filmik. Japin propozimet për adaptimin 
epik të personazhit të Bart Simpsonit dhe shkrimin e romanit për të.

Dekonstruktimi i mesazheve mediatike nga seriali televiziv

Në skenën hyrëse foshnja Megi „kalohet” te arka e supermarketit si 
mall me vlerën prej 847,63 dollarë. Sipas vlerësimit të ekspertëve të 
atëhershëm të statistikës, dhe njoftimeve mediatike, aq ishte kostoja 
mujore për ushqimin dhe kujdesin e fëmijës. Në sezonin e 20 nga viti 
2009, në të njëjtën skenë ndryshon „vlera” e Megit – tani artikujt në 
arkë kushtojnë 243,26 dollarë, dhe fatura totale, bashkë me Megin, 
dyfishohet në shumën prej – 486,52 dollarëve. Çka kanë dashur autorët 
e serialit t’u porosisnin shikuesve në këtë mënyrë? Sa „kushton” jeta 
e njeriut në shoqërinë bashkëkohore amerikane? Pse foshnja Megi 
prezantohet si mall?

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka më shumë se dhjetë qytete që 
mbajnë emrin „Springfield”. Vlerësoni arsyet pse Matt Groening, autori i 
serialit „The Simpsons”, ia vuri këtë emër qytetit në serialin televiziv.

Përdorimi i përmbajtjeve mediatike televizive në marketing

Zinxhiri amerikan i supermarketeve „7 – 11” transformoi disa prej 
objekteve të tij në objekte nga seriali televiziv „The Simpsons” ku shiste 
artikuj të cilët mbanin emrat e njëjta si produktet ushqimore nga seriali 
– „Buzz Cola”, drithërat „Krusty-O’s” etj. Vlerësoni për të cilët blerës 
janë destinuar këto produkte?

Cilin grup të synuar përpiqen ta tërheqin drejtuesit e supermarketit? 
Jepni shembujt e përdorimit të përmbajtjeve mediatike për qëllime 
marketingu në mjedisin tuaj.

Pjesa përfundimtare orës së mësimit

Nxjerrja e konkluzioneve për personazhet e Tom Sojerit dhe Bart 
Simpsonit si konstrukte të librit dhe televizionit. Veçimi i ideve satirike 
në serialin televiziv, me anë të të cilave është realizuar kritika e 
shoqërisë amerikane të fundshekullit të 20. Identifikimi i përmbajtjeve 
mediatike si resurs i rëndësishëm për marketing. 
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DETYRË SHTËPIE

Grupet e nxënësve nga 3 deri 5 anëtarë, 
përpilojnë një draft skenari për një epizodë 
të serialit televiziv „The Simpsons”, me 
personazhin kryesor Tom Sojer i cili mbërrin 
në familjen Simpson gjatë shkëmbimit të 
nxënësve. Në të njëjtin shkëmbim Bart 
Simpson përfundoi tek tezja e Sojerit.

Në ç’ mënyrë flet Tom Sojer për shkollën e 
re, qytetin, shoqërinë, familjen, dhe në ç’ 
mënyrë flet Bart Simpson? Përgatituni për 
të prezantuar punimet tuaja. Cili personazh 
dhe tregimi i kujt do të ishte më interesant 
për ju dhe moshatarët tuaj?  
Arsyetoni përgjigjet.

10  G. Zindović Vukadinović, „Arsimi për mediat – shtesë konceptit të shkollave të 
mesme” – Libri për mediat, mediat për librin, Klio, Beograd, 2008.

11  Prop, Vladimir: Morfologjia e përrallës; Prosveta, Beograd, 1982.
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Trajton përmbajtje 
mediatike si konstrukte  
të realitetit

Veçon personazhin kryesor 
si mbartës të historisë  
dhe njeh funksionin e tij  
në vepër

Identifikon ide të njëjta 
të narrativit në media të 
ndryshme

Dekonstrukton mesazhet 
mediatike në seraliet 
televizive dhe identifikon 
kushtëzimin e tyre nga 
konteksti shoqëror

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë
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___ Hyrje në temë

Lajmet arrijnë tek ne vazhdimisht përmes mediave, shërbimeve, 
aplikacioneve, kalaneve dhe pajisjeve të ndryshme. Pavarësisht nga 
forma në të cilën lajmi arrin tek ne, ai nënkupton disa postulate. 
Përmbajtja e saj duhet të jetë e qartë, e verifikuar dhe e besueshme dhe 
si e tillë, duhet t’i prezantojë audiencës ngjarjet aktuale dhe relevante 
lokale dhe ndërkombëtare. Megjithatë, ky lajm kurrë nuk prezanton një 
imazh plotësisht objektiv të realitetit – lajmet janë gjithmonë një sërë 
të dhënash, imazhesh dhe deklaratash të përzgjedhura për ju nga ana e 
gazetarëve dhe redaktorëve.

Me çështjet e kredibilitetit dhe besimit tek lajmet janë marrë shumë 
teoricienë, duke theksuar se përzgjedhja, mënyra e përpunimit dhe 
vendosja e informacioneve varen kryesisht nga politikat redaktuese e 
mediave, të ndikuara nga politika, ekonomia dhe vlerat kulturore dhe 
shoqërore të një shoqërie. Me fjalë të tjera, gjatë prodhimit të lajmeve 

mediat nuk do të kujdesen gjithmonë vetëm për interesin e audiencës, 
por do të duhet të përmbushin edhe interesat e pronarëve të tyre, të 
partive të ndryshme politike, reklamuesve dhe faktorëve të tjerë të cilët 
ndikojnë në punën dhe mbijetesën e mediave. Me hyrjen në epokën 
digjitale, çështja e besueshmërisë dhe vërtetësisë së lajmeve, përmbajtjeve 
informuese, bëhet akoma e më komplekse, për shkak të rritjes së numrit të 
kanaleve të informimit, por edhe rritjes së përmbajtjeve të prodhuara nga 
individët me synime dhe qëllime të ndryshme. Mirëpo, pavarësisht nga lloji 
dhe madhësia e tregut, pritshmëria dhe kërkesat nga lajmet nuk duhet të 
ndryshojnë. Për t’u quajtur përmbajtje e besueshme, një lajm duhet të jetë 
i vërtetë, i saktë, i sigurt, objektiv dhe i plotë.

Për këto cilësi të përmbajtjeve informuese, audiencës i përgjigjen gazetarët, 
redaktorët dhe vetë kompanitë mediatike dhe agjencitë e gazetave.

klasa e 8-të 2 – 4 orë mësimore

Lajmet janë ajo çka dikush përpiqet ta fshehë. Gjithçka tjetër është reklamim dhe marketing.

Catherine Graham

PËRMBAJTJET INFORMUESE, 
LAJMET DHE DEZINFORMIMI
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Në kohën e mediave tradicionale, gazetarët dhe redaktorët ishin ata të 
cilët përmes njohurive dhe aftësive të tyre profesionale, por edhe duke 
u mbështetur tek kodet etike dhe profesionale dhe duke u kujdesur për 
interesin publik, përzgjidhnin ngjarjet dhe informacionet, kontrollonin 
të dhënat dhe formonin lajmet të cilat publikoheshin nga mediat 
përmes kanaleve të tyre.

Megjithatë, mënyrat se si audienca e sotme arrin tek informacionet janë 
të larmishme dhe shumë të ndryshme nga pritja e „lajmeve të orës së 
caktuar” dhe edicioneve të mbrëmjes nga koha e mediave tradicionale. 

Audienca e sotme, sidomos nën moshën 30 vjeçare, arrin tek 
lajmet përmes mediave sociale, dhe kjo duke arritur lajmet tek ata 
vetë – përmes rekomandimeve, shpërndarjes dhe përmbajtjeve të 
promovuara. Procesi i informimit më së shpeshti zhvillohet paralelisht 
me komunikimin dhe argëtimin. Audienca e re e lidh informimin 
kryesisht me rrjetet sociale, në të cilat, paralelisht me komunikimin, 
ata informohen duke marrë informacione të ndryshme, komente, 
përmbajtje audio-vizuale të lidhura me ngjarjet aktuale.

Të gjithë jemi të njohur me termin autoktonë digjitalë. Kështu quhen 
gjeneratat e audiencës të rritura me ekranet dhe pajisjet bashkëkohote 
teknike-teknologjike, tek të cilat informacionet arrijnë shpejt dhe 
lehtë, të cilat janë mësuar që t’i kenë gjithmonë në dispozicion burimet 
e lajmeve. Megjithatë, në literaturë gjithnjë e më shpesh del termi i 
naivëve digjitalë – i cili përfshin të gjithë ne, nga migrantët deri tek 
autoktonët digjitalë, të cilët besojmë dhe pranojmë informacione të 
ndryshme në mënyrë joselektive, madje edhe kur nuk do shumë mend të 
shohësh se informacioni i përgatitur është i pasaktë dhe jo i besueshëm.

Krijimi dhe shpërndarja e lajmeve kurrë nuk ka qenë më e lehtë – secili 
prej nesh, duke përdorur telefonat celularë për të komunikuar dhe për 
të përdorur përmbajtjet mediatike, mund të prodhojë imazhe, video 

dhe tekste në lidhje me një ngjarje nga mjedisi i tyre dhe t’i shpërndajë 
ato mes ndjekësve të tij në rrjetet sociale. Kjo përmbajtje bëhet 
objekt i komenteve, shpërndarjes së mëtejshme dhe përhapjes në 
rrjet. Për shumë përdorues, kjo përmbajtje mund të jetë i vetmi burim 
informacionesh për ngjarjen në fjalë. 

Kjo thjeshtësi i prodhimit dhe shpërndarjes shkakton tejngopjen 
informative, por edhe rënien e cilësisë së përmbajtjeve të cilat 
duhet të kenë një një vlerë informuese. Informimi shpeshherë bëhet 
dezinformim, nëse nuk i qasim përmbajtjes në mënyrë kritike dhe nuk 
analizojmë origjinën, kuptimin dhe besueshmërinë e saj. Përveç se 
flasim për edukimin mediatik, sot mund të flasim edhe për eduktimin 
informativ (news). Rëndësia e kësaj fushe rritet me zgjerimin e kufijve 
të gazetarisë tradicionale, me krijimin e formave të reja gazetare të 
shprehjes, dhe instrumenteve të reja të gazetarisë.

Center for News Literacy ofron përkufizimin e saj të edukimit mediatik: 
„Revolucioni më i thellë i komunikimit, që nga shpikja e shtypshkronjës 
së Gutenbergut, bëri që sot të jetë më e vështirë, dhe jo më e lehtë, të 
pëcaktohet e vërteta. Revolucioni digjital karakterizohet nga larmia e 
informacioneve dhe dezinformacioneve të cilat janë në dispozicionin e 
audiencës së lajmeve në çdo moment dhe në çdo vend. Gjeneratorët 
e lajmeve, blogerat, provokuesit, komentuesit, „Qytetarët gazetarë” – 
të gjithë ata garojnë për vëmendjen e publikut, bashkë me gazetarët 
tradicionalë profesionalë. Qëndrimet e painformuara të maskuara si 
lajme. Po zbehen kufijtë midis gazetarisë legjitime dhe propagandës, 
argëtimit, vetëpromovimit dhe informacionit të pamediatizuar në 
internet. Ky bollëk informacionesh u ka imponuar detyrim qytetarëve 
që të mësojnë të vlerësojnë besueshmërinë e raportimeve mediatike, 
lajmeve dhe burimeve të tjera të informacioneve të cilat qarkullojnë në 
rrjetet e tyre sociale”.
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Matematika (klasa e 8-të, tema: Prezantimi grafik i të dhënave)
  Gjuha serbe (klasa e 7-të, tema: Kultura gjuhësore: Njoftim, paralajmërim, 

intervistë; Kultura gjuhësore – Llojet e teksteve)
  Edukimi qytetar (klasa e 8-të, tema: Меdia në shoqërinë bashkëkohore)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë funksionin e përmbajtjeve informuese në media.
  Vënë re dallimet midis qëllimeve dhe funksioneve të përmbajtjes 

informuese dhe argëtuese.
  Identifikojnë dhe shpjegojnë dallimin midis përfaqësimit të 

përmbajtjeve informuese në programet e shërbimit publik mediatik 
dhe në mediat komerciale.

  Analizojnë përmbajtjen informuese për të konfirmuar vërtetësinë e saj.

___ Qëllimet

  Marrja e njohurive për llojet dhe karakteristikat e informacioneve  
dhe funksionet e tyre.

  Zgjerimi i njohurive për dezinformimin – format e dezinformimit, 
ndikimin e teknologjive digjitale në rritjen e shkallës së dezinformimit  
dhe rolin e audiencës në procesin e dezinformimit.

  Përcaktimi i besueshmërisë së burimit, verifikimi i lajmeve dhe 
krahasimi i burimeve të ndryshme të lajmeve.

  Marrja e qasjes në rëndësinë e lajmit për formimin e qëndrimeve  
dhe ndikimin ndaj marrëdhënieve shoqërore dhe politike në shoqëri.

___ Aktivitetet 

Kjo njësi mund të trajtohet përmes metodave dhe përmbajtjeve të 
ndryshme të cilat do t’i aftësojnë nxënësit për analizën e përmbajtjeve 
informative mediatike dhe kuptimin kritik të origjinës së tyre, si dhe 
ndikimit ndaj formimit të qëndrimeve të audiencës. Gjithashtu, përmes 
ushtrimeve praktike dhe përdorimit të materialeve të punës, nxënësit do 
të mund të kuptojnë rolin dhe përgjegjësinë e tyre në procesin e përhapjes 
së përmbajtjeve informuese, si dhe marrëdhënien e tyre ndaj saktësisë 
dhe besueshmërisë së tyre. Në kuadër të kësaj njësie do të punojmë me 
anë të fletëve të bashkëngjitura të punës, përmbajtjeve të përzgjedhura 
për lexim gjatë mësimit ose përgatitjes për mësim dhe pyetjeve të cilat 
shërbejnë si udhëzues për moderimin e diskutimit me nxënësit.

Portali Mashable 8 https://mashable.com/ në një artikull të njohur 
pretendonte se gjatë një viti më shumë njerëz humbin jetën si pasojë e 
bërjes së „selfi-t” sesa nga sulmi i peshkaqenit. Këtë lajmë e transmetuan 
edhe portalet vendase.

» » » MOTIVIM HYRËS – PËRGATITJE PËR DISKUTIM

https://mashable.com/


Gazeta prestigjoze Washingoton Post, megjithatë, e quajti këtë 
informacion absurd. Çka mendoni ju? A bëhet fjalë për një lajmë të vërtetë 
apo dezinformim? Si e dini se ajo që po lexoni „në rrjet” është e saktë, e 
vërtetë dhe e besueshme? Nëse lajmi është bërë viral (i shpërndarë nga 
shumë përdorues të rrjeteve sociale, edhe nga miqtë tanë), a do të thotë 
kjo se është i vërtetë? A keni më të lehtë t’i besoni një përmbajtjeje ose 
lajmi nëse e shpërndajnë disa miq tuaj?

Në këtë pjesë të mësimit mund të bëni një debat të shkurtër me 
nxënësit. Pyetini se si e kuptojnë pretendimin si më poshtë:  
„Një lajm është i mirë përderisa merr shumë klikime.”

Sipas mendimit tuaj, a reflekton ky pretendim realitetin e tregut të 
sotëm mediatik? Çfarë pasojash ndaj audiencës mund të ketë një 
situatë e tillë?

Në kuadër të kësaj pjese të njësisë mësimore, mund të filloni diskutimin 
me nxënësit duke përdorur Fletën e punë p SI INFORMOHEMI SOT.

Pasi nxënësit të kenë plotësuar fletën e punës dhe prezantuar 
përgjigjet e tyre, mund të filloni debatin duke pyetur: 
Cilat janë përparësitë dhe të metat e informimit përmes rrjeteve sociale? 
Në ç’ mënyrë kompanitë mediatike tërheqin vëmendjen tuaj më së 
shpeshti, kur bëhet fjalë për lajmet? A merrni informacion të plotë rreth 
ngjarjes në këtë mënyrë? Kur ju mungon një informacion, a keni të lehtë 
që ta gjeni? A mendoni se mungojnë më shumë emisione dhe programe 
informuese? Ku do të preferonit t’i ndiqnit këto programe? Sa ndryshohet 
përjetimi juaj i një lajmi nga komentet e gazetarëve dhe audiencës? 

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Përmes këtij aktiviteti, nxënësit sensibilizohen përmes diskutimit që të 
mendojnë për pjesëmarrjen e tyre në proceset e shkëmbimit mediatik 
dhe zhvillimin e përgjegjësisë për sjelljen e tyre në rrjet, e cila mund 
të çojë në informim por edhe në dezinformim, si dhe për zhvillimin e 
zakonit të analizës kritike të përmbajtjeve informuese dhe nevojës për 
verifikimin e burimeve ose të dhënave të cilat përbëjnë një lajm.

Sugjerimi i pyetjeve për diskutim

Sa poste virale – artikuj teksual, video përmbajtje ose fotografi klikoni 
dhe hapni gjatë një dite?

Sa fotografi shpërndani në profilet tuaja të rrjeteve sociale?  
Sa shpesh kontrolloni nëse postimet që shpërndani ose komentoni janë 
të vërteta dhe të sakta? Si kontrolloni saktësinë dhe besueshmërinë e 
këtyre përmbajtjeve?

A e keni të rëndësishme vërtetësinë e lajmit ose përmbajtjes që lexoni, 
shikoni, dëgjoni dhe komentoni? A përdorni burimet nga interneti 
gjatë shrkimit të detyrave të shkollës? Si kontrolloni dhe vlerësoni 
besueshmërinë e burimeve „në rrjet” që përdorni për shkollë?

Cilat janë burimet e lajmeve dhe informacioneve të cilave u besoni 
më shumë? Cilat janë burimet e informacioneve të cilave u besoni 
rrallë? Pse? A mendoni se lajmet e shtrembëruara ose të sajuara dhe 
dezinformacionet mund të kenë pasoja serioze për jetën dhe realitetin 
e përditshëm? A keni ndonjë shembull?

Ushtrimi nr.1

Ndërveprim në mjedisin digjital mediatik
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Ky ushtrim synon të ndihmojë nxënësit të kuptojnë zakonet e tyre 
mediatike, si dhe rëndësinë e lajmeve dhe përmbajtjeve informuese në 
jetën e përditshme, por edhe ty drejtojë vëmendjen e tyre tek informimi 
drejtpërdrejtë, përmes bisedës së përditshme me familjen, miqtë dhe 
nxënësit e tjerë.

Detyra e nxënësve gjatë dy ditëve të punës do të jetë që të fikin 
plotësisht të gjitha burimet e lajmeve dhe informacioneve – shtypin, 
TV-në, radion, rrjetet sociale dhe aplikacionet në telefonin celular 
nëpërmjet të cilave informohen.

Gjatë dy ditëve ata duhet të shënojnë nëse informacionet vinin tek 
ata në ndonjë mënyrë tjetër, cili lloj informacionesh u mungonte, sa të 
thjeshtë e kishin për t’u orientuar dhe për të organizuar kohën e tyre, 
për t’u bërë pjesë e bisedës me miqtë dhe prindërit e tyre...

Nxënësit prezantojnë rezultatet e tyre përmes prezantimeve 
dhjetëminutëshe gjatë mësimit.

Shumë lajme, tregime dhe informacione që qarkullojnë në rrjetet 
sociale, të cilat mund t’i kemi lexuar dhe shpërndarë vetë, ndoshta 
edhe besuar, rezultuan të pavërteta.

Njëkohësisht, ka dhe tregime, informacione dhe lajme të cilat duken 
të pasakta, të sajuara, por rezultojnë reale dhe të vërteta. Si mund të 
jemi të sigurtë se përmbajtjet të cilave u besojmë, janë të sakta, të 
verifikuara dhe të besueshme? Hulumtimet e zbatuara mes të rinjve 
por edhe mes gazetarëve profesionalë, treguan se, edhe pse besojmë 
se do ta dallojmë lehtë lajmin e pasaktë nga i sakti, në praktikë shumë 
më shpesh mashtrohemi dhe joshemi nga informacione të pasakta 
dhe të rreme. Gjithashtu, nxënësit si përdorues aktivë të telefonave 
celularë, kompjuterëve, pajisjeve dhe teknologjive digjitale dhe rrjeteve 
sociale, duhet të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre kur 
vendosin të shpërndajnë ndonjë informacion, lajm ose përmbajtje, në 
mënyrë që të mos ndihmojnë përhapjen e informacioneve të rreme 
dhe të pakontrolluara. Kur kontrollojmë një lajm gazete, kemi 6 pyetje 
të cilat mund t’i shtrojmë si audiencë, për të vlerësuar vërtetësinë dhe 
besueshmërinë e tij: 

w  Kush e ka shkruar këtë lajm?
w  Si është krijuar ky lajm?
w  Pse është krijuar ky lajm?
w  Kur është krijuar ky lajm?
w  Cilat informacione mungojnë në këtë lajm?
w  Si mund të mësoj më shumë rreth këtij lajmi?

Ushtrimi nr.2

„Errësimi” informativ 48-orësh

Ushtrimi nr.3

Dezinformimi
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Si mund të jemi të sigurt se diçka është e saktë kur sot një lajm ose 
informacion rreth një ngjarjeje mund të transmetohet nga kushdo 
përmes telefonit celular? Cilat pyetje shtroni për të verifikuar ndonjë 
lajm ose informacion?

Shënoni përgjigjet dhe më pas kthehuni tek këto pyetje pas përfundimit 
të njësisë mësimore, në mënyrë që të kontrolloni së baskhu nëse kanë 
ndryshuar disa prej qëndrimeve, njohurive dhe zakoneve të tyre.



Hajde të provojmë të analizojmë një lajmë së bashku duke përdorur 
këto pyetje. Mësuesi zgjedh lajmin kryesor të asaj dite – mund të 
bëhet fjalë për një lajm nga fusha e shoqërisë, kulturës ose politikës, 
të cilën e transmetojnë portalet online me funksion të theksuar 
informativ. Gjithashtu mësuesi mund të vlerësojë nëse nxënësit  
janë të aftë për të analizuar lajmin për të njëjtën ngjarje nga 
burimet e ndryshme.
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Zgjidhni një lajm-temë, më pas veçoni artikujt e këtij lajmi në 
media të ndryshme: Shtyp, TV, portale...

Analizoni ngjashmëritë dhe dallimet që vini re – toni i tregimit, 
lloji dhe funksioni i informacioneve, prania e elementeve 
vizuale dhe marrëdhënia me tekstin. Vini re veçanërisht 
raportin e fakteve që qarta dhe të kontrollueshme të tekstit, 
dhe qëndrimeve personale, përshtypjeve dhe insinuatave. 
Ndonjëherë zbehet kufiti midis këtyre dy llojeve të të dhënave| 
– si arrini t’i dalloni?

Si material shtesë në kuadër të këtij ushtrimi mund të përdoret 
Fleta e punës p VERIFIKIMI I LAJMEVE. Gjithashtu, ky ushtrim 
mund të realizohet duke zgjedhur një ngjarje me rëndësi globale, 
dhe më pas duke krahasuar raportimin e mediave kombëtare 
dhe atyre të huaja për këtë ngjarje (p.sh. zbritja në Hënë).

Në kuadër të këtij ushtrimi, nxënësve mund t’u parashtrohet 
ekzistenca e Kodit etik të Shoqatës së Pavarur të Gazetarëve të 
Serbisë dhe Shoqatës së Gazetarëve të Serbisë dhe dispozitat e  
tij kryesore. 

Njëra prej klasifikimeve të vlerave të domosdoshme për 
gazetarinë profesionale dhe etike thotë se një lajm duhet të jetë:

1. I vërtetë dhe i saktë

Një gazetar nuk mund të garantojë të vërtetën, por mund 
të garantojë se lajmi është përbërë vetëm prej fakteve të 
kontrolluara dhe të verifikuara.

2. I pavarur

Zëri i gazetarit duhet të jetë një zë i pavarur, dhe jo zëri i interesit të 
politikës, korporatave të fuqishme dhe as të kulturës së caktuar.

3. Korrekt dhe asnjëanës

Çdo histori ka disa anë, dhe mund të tregohet nga disa individë të 
ndryshëm, palë të interesuara, ndërsa gazetari duhet të përpiqet që 
çdo palë të jetë përfaqësuar barabartë dhe të shprehë qëndrimin e saj.

Gjithashtu, lajmi duhet të jetë i balancuar dhe të ndihmojë audiencën 
që të kuptojë kontekstin.

4. Human

Gazetari dhe lajmi profesional nuk duhet të cenojnë privatësinë, 
dinjitetin dhe sigurinë e askujt. Imazhet dhe fjalët kanë një ndikim 
të madh ndaj audiencës, dhe me to duhet vepruar në mënyrë të 
përgjegjshme, pa synuar për të lënduar, turpëruar ose shpifur dikë.

5. I përgjegjshëm.

Çdo gazetar, me emër dhe mbiemër, garanton për vërtetësinë e 
lajmit. Kur bën një gabim, është i detyruar që ta korrigjojë atë.

Çdo orientim i audiencës në konkluzione të gabuara konsiderohet 
joetik dhe joprofesional. 

Ushtrimi nr.4

Analiza e përmbajtjes mediatike
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Nxënësit duhet t’i drejtoni në konkluzionin se zgjedhja dhe 
përvetësimi i informacioneve shpeshherë bëhet në bazë të 
emocioneve tona, ndërsa përgjithësimet tonë zakonisht janë të 
pasakta. Bindjet tona mund të jenë të gabuara, por kjo mund 
të korrigjohet nëse njihemi me faktet, të dhënat dhe provat. 
Mirëpo, njerëzit shpesh i injorojnë provat:

w  sepse bindjet i bazojnë mbi emocione;
w  sepse nuk duan të marrin parasysh provat e kundërta nga 

bindjet e tyre.

Tregojuni nxënësve video materialin “Si të mos jesh injorant 
për botën,” Hans dhe Olga Rosling 
8 https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&t=14s

Ky video material tregon se, kur diçka nuk përshtatet me 
bindjet tona, edhe pse ka prova të besueshme, ndonjëherë 
refuzojmë ta besojmë se është e vërtetë dhe fillojmë të 
rishqyrtojmë legjitimitetin e vetë provave. Për këtë arsye, për 
mendimin kritik është e rëndësishme që të jemi të hapur për 
shqyrtimin e qëndrimeve alternative kur ato ofrojnë prova dhe 
të mos ndërtojmë bindjet tona vetëm në bazë të emocioneve.

Ushtrimi nr.5

Analiza e përmbajtjes mediatike Ndani klasën në grupe me nga 3 deri 4 nxënës. Çdo grup ka për detyrë 
të krijojë një lajm për ngjarjen e zgjedhur. Çdo lajm duhet t’u përgjigjet 
pyetjeve kryesore të gazetarisë në vijim: Kush? Kur? Ku? Si? Pse?

Kush do të ishin bashkëbiseduesit për këtë temë? Cilat burime do 
të përdoreshin? Çdo grup lexon lajmin e përgatitur dhe prezanton 
zgjidhjet gazetareske të përdorura për ta bërë lajmin sa më tërheqës, 
por edhe objektiv, të saktë dhe të qartë.

Pas ushtrimeve praktike, nxënësit duhet të kuptojnë rolin e mediave 
në jetën e përditshme, si dhe të bëhen më të vetëdijshëm për kanalet 
dhe mënyrat për të arritur tek përmbajtjet informuese mediatike. 
Gjithashtu, duhet të nxiten që të mendojnë për ndikim e lajmeve në 
formimin e qëndrimeve për shoqërinë, kulturën, grupet e ndryshme 
në shoqëri, vërejtjen e dukurive dhe vlerave të dëshirueshme dhe të 
padëshirueshme.

Më në fund, nxënësit duhet të dallojnë përmbajtjet programore në 
raport me qëllimet dhe funksionet e tyre si dhe të vënë re specifikat e 
funksionit informues.

» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&t=14s
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REKOMANDIMET PËR MBROJTJEN  
NGA DEZINFORMIMI

1. Merrni me rezervë burimet anonime!

2.  Vini re gjuhën e përdorur nga mediat:

„Marrim raporte” mund të ketë shumë kuptime, ndonjëherë 
raportet e para nuk janë më të besueshme.

„Kërkojmë, presim konfirmim...” do të thotë se historia ose 
informacioni nuk është vërtetuar ende.

„Po mësojmë...”, më shpesh do të thotë se media ka një burim, 
por nuk është zyrtar dhe i besueshëm.

3.  Lajmet për fatkeqësitë ose ngjarjet e mëdha janë veçanërisht 
tërheqëse për krijuesit e dezinformacioneve.

4.  Kini kujdes me cicërimin e reagimeve tuaja ose komentimin  
e ngjarjeve në mënyrë që të mos dezinformoni ndjekësit tuaj.

DETYRË SHTËPIE

Gjatë një jave nxënësit duhet të mbajnë një „Ditar mediatik” 
në të cilin do të shënojnë përmbajtjen e emisioneve qendrore 
informative të kanaleve kombëtare televizive.

Duhet të vënë re llojin e informacioneve të cilat arrijnë tek 
ata – çka është ajo që mësojnë, a është e mjaftueshme, cili lloj 
informacionesh ose funksionesh mungon? Si i plotësojnë këto 
mungesa? Në orën e ardhshme krahasoni përvojat e nxënësve me 
kanalet e ndryshme, cilat janë dallimet dhe ngjashmëritë? Si të 
përforcohet prania e përmbajtjeve të funksioneve të tjera të cilat 
janë përfaqësuar më pak në programet e analizuara informative?



» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE
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* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon funksionin e 
përmbajtjeve informative 
në media

Vë re dallimin midis 
qëllimeve dhe funksioneve 
të përmbajtjes informative 
dhe asaj argëtuese

Di të shpjegojë dallimin 
midis përfaqësimit të 
përmbajtjeve informative 
në programet e shërbimit 
publik dhe në ato të 
mediave komerciale

Analizon përmbajtjet 
informative për të 
përcaktuar vërtetësinë  
e tyre
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p  Qëllimi i kësaj detyre është që të kuptojmë se cilat janë kanalet mediatike, platformat dhe shërbimet nëpërmjet të cilave marrim 
informacionet, si mësojmë për ngjarjet aktuale dhe sa të rëndësishme dhe të besueshme janë këto burime për ne. 

1.  Zgjidhni mediat ose kanalet mediatike të rëndësishme për ju si burime më të shpeshta të informacioneve  
(mund të qarkoni deri 3 përgjigje të ofruara):

а)  kanalet televizive me mbulim kombëtar (RTS, Prva, Pink, B92 dhe Happy); 

b)  gazetat e ditës; 

c)  radio stacionet; 

ç)  Facebook, Twitter ose ndonjë rrjet social tjetër;

d)  aplikacionet e kompanive mediatike për telefonat celularë; 

dh)  faqet e internetit të kompanive mediatike.

2. Shkruani emrat e emisioneve informative ose programeve të cilat njihni ose ndiqni.

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Kur doni të merrni informacione për një ngjarje, më shumë rëndësi për ju ka:

а)  fotot dhe videot nga ngjarja;

b)  titulli;

c)  komenti i gazetarit;

ç)  komentet e audiencës ose miqve në rrjetin social.

Qarkoni një nga përgjigjet e ofruara.

Fletë pune_Si informohemi sot?08
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Çdo lajm mund të analizohet në disa mënyra.
Njëra prej mënyrave në vijim na ndihmon që të kontrollojmë besueshmërinë dhe bazimin e lajmit në fakte.

FAKTET

Faktet janë të dhënat të cilat mund të kontrollohen, si dhe deklaratat e paraqitura me thonjëza ose citime.

MENDIMI OSE QËNDRIMI

Deklaratat e paverifikuara, përmbajtjet e ritreguara dhe interpretuara të cilat nuk mund të verifikohen, 
mungesa e fakteve.

OBJEKTIVITETI

Një lajm i balancuar i cili nuk përpiqet të bindë audiencën në qëndrimin e dikujt ose saktësinë e 
qëndrimit e njërës prej palëve të interesuara.

BURIMI

Lajmi i mirë mbështetet tek disa burime të besueshme, të verifikueshme, me njohuri ose qëndrim 
profesional për temën e lajmit.

GJITHËPËRFSHIRJA

Lajmi duhet të ofrojë një imazh tërësor për një ngjarje, dhe të mos lërë mënjanë disa aspekte, 
bashkëbisedues ose elemente të rëndësishme të lajmit.

Zgjidhni një lajm i cili shfaqet në disa media të ndryshme në të njëjtën ditë dhe analizoni secilin veç e veç.

p  A është bazuar lajmi i zgjedhur mbi faktet apo mbi mendimin dhe qëndrimet personale? Ofro shembujt.
p  A është gjithpërfshirës lajmi apo i mungon ndonjë element? Ofro shembujt.
p  A mbështetet lajmi tek burimet e njohura dhe të besueshme?  

A ka disa burime të cilave u referohet lajmi? Ofro shembujt.
p  A është lajm i balancuar, korrekt dhe objektiv? Ofro shembujt.

Fletë pune_Verifikimi i lajmeve09



214 >>

Tabloidët sot ekzistojnë në të gjitha tregjet mediatike të vendosura 
mbi bazat e lirisë së fjalës dhe kryesisht bëhet fjalë për gazetat e ditës 
me tirazhin më të madh. Tabloidët ia kanë borx popullaritetin e tyre 
zgjedhjes dhe qasjes në tema, futjes së temave të papranishme në 
hapësirën publike dhe trajtimit të tyre në mënyra triviale, banale dhe 
të bazuara mbi mekanizma të cilat shaktojnë emocione të shtuara te 
lexuesit. Audienca e pranon me qejf stilin provokativ dhe të lirshëm të 
tabloidëve, si dhe trajtimin e temave dhe individëve me të cilët mund të 
identifikohet lehtë.

Tabloidët në Serbi u shfaqën pak më vonë sesa në Evropën Perëndimore, 
në vitet nëntëdhjetë të shekullit të kaluar, ndërsa arritën kulmin e tyre 
në treg në dekadën e dytë të shekullit 21.

___ Hyrje në temë

Si një nga format e shtypit të ditës, tabloidët përfaqësojnë realitetin 
e tregut bashkëkohor global mediatik. Nëse vështrojmë historinë e 
medias, vihet re se valët e fuqizimit të mediave tabloide kryesisht 
përputhen me periudhat e krizave të ndryshme shoqërore, ekonomike 
dhe politike, në të cilat audienca kërkon shpëtim nga realiteti i errët në 
tregimet sensacionale, jo rrallë dhe bizare. Në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, tabloidët ose „shtypi rozë”, u shfaqën që në fundshekullin 
e 19, kur kanë paralajmëruar epokën e shtypit komercial, masiv, i cili 
tërheq vëmendjen e një numri të madh lexuesish. Një shekull më 
vonë, në kohën e turbullirave politike në Evropë pas rënies së Murit 
të Berlinit, ndryshimet e mëdha shoqërore dhe konkurrenca në treg 
krijuan kushtet për shfaqjen e tabloidëve edhe në Evropë.  

klasa e 7-të dhe e 8-të 2 orë mësimore

Sulmi i parë ndaj së vërtetës është gazetaria tabloide në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Julian Assange, aktivist shoqëroro-politik

TABLOIDËT –  
ZHVILLIMI, FUNKSIONET  

DHE SPECIFIKAT E FORMATIT
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Tirazhet e tyre në Serbi janë ndër më të mëdhenjve në vend. Edhe pse 
përfaqësojnë një format popullor mediatik, është e domosdoshme që 
të vendosim ndikimin, zhvillimin dhe funksionet e tabloidëve në një 
kontekst më të gjerë shoqëror dhe të kuptojmë hollësisht mekanizmat 
e përdorura nga tabloidët për të formuar dhe publikuar përmbajtjet. 

Gjithashtu, pavarësisht tirazhit të madh, është e rëndësishme që të 
analizojmë në mënyrë kritike raportimin e tabloidëve dhe ndikimin e tyre 
në shkallën e informimit të audiencës. Të bazuar në sensacionalizmin, 
popullizmin, antagonizimin e shoqërisë mbi baza të ndryshme, temat  
„e ndaluara”, tabloidët shpeshherë kontribuojnë në uljen e cilësisë 
së gjuhës publike dhe dialogut shoqëror, si dhe në mosrespektimin e 
parimeve themelore profesionale të gazetarisë, siç është bazimi mbi 
faktet dhe jo qëndrimet personale, insinuatat dhe komentet jozyrtare.

Duke trivializuar lajmet dhe ngjarjet e ndryshme shoqëroro-politike, 
tabloidët më shpesh krijojnë iluzionin se audienca tek ata do të gjejë 
përgjigjet e pyetjeve dhe temave të cilat, gjoja, mbahen të fshehta nga 
ana e mediave të tjera. Përveç kësaj, duke insistuar në tregimet për 
personazhet e njohura dhe të famshme, të cilat janë shumë larg dhe 
të paarritshme për audiencën për nga stili i jetesës, tabloidët synojnë 
të tregojnë se edhe „ata janë njësoj si ne”, duke i zbuluar në situata të 
përditshme ose komprometuese, shpeshherë duke cenuar privatësinë  
e tyre.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 7-të, tema: Kultura gjuhësore  
– tregimi për një udhëtim ose ngjarje reale)

  Edukimi fetar (klasa e 8-të, tema: Njeriu si personalitet, personaliteti  
si komunitet)

  Edukimi qytetar (klasa e 8-të, tema: Меdia në shoqërinë bashkëkohore)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

 Dallojnë shtypin tabloid nga llojet e tjera të shtypit.
  Dinë funksionet e tabloidëve.
  Prezantojnë karakteristikat kryesore të tabloidëve si format mediatik. 
  Shpjegojnë funksionin e sensacionalizmit në raportimit tabloid.

___ Qëllimet

  Njohja me tabloidët si një lloj publikimi i printuar mediatik me 
karakter të theksuar komercial.

  Mirëkuptimi i sensacionalizmit si tregues i përmbajtjeve tabloide 
mediatike.

  Marrja e njohurive për zhvillimin dhe funksionet e tabloidëve.
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___ Aktivitetet

Kjo njësi mund të trajtohet nëpërmjet analizës së përmbajtjes së 
shkarkuar nga faqet e internetit të tabloidëve të ndryshëm, në 
mënyrë që nxënësit të njihen me detaje me temat, stilin e shkrimit 
dhe mundësitë e përdorimit të fotografive, ngjyrave dhe madhësisë 
së shkronjave në funksionin e përmbushjes së qëllimeve të tabloidëve. 
Me përdorimin e fletëve të punës, nxënësit do të tregojnë mirëkuptimin 
dhe identifikimin e mekanizmave të konstatuara të përzgjedhjes dhe 
prezantimit të përmbajtjes në kuadër të publikimeve tabloide.

Agjencia Direct Media ka zbatuar hulumtimin vjetor të tregut mediatik në 
Serbi për vitin 2017 dhe 2018 dhe ka publikuar rezultatet si më poshtë:

Informer, Kurir, Alo, Srpski telegraf dhe Blic janë tabloidët më të lexuar 
në Serbi dhe ata lexohen nga 17,2% të popullatës mbi moshën 12 
vjeçare në Serbi; Politika dhe Danas, të cilët nuk futen te tabloidët 
e shtypur, ndiqen nga 3% i popullatës; Informer ishte gazeta më e 
lexuar e ditës në Serbi gjatë tërë vitit 2018, përveç në dhjetor kur ia 
mori përparësinë gazeta Blic.12

Shpërndajuni nxënësve Fletën e punës p HULUMTIMI I TREGUT 
MEDIATIK NË SERBI. Nxitini të lexojnë vlerat e prezantuara në grafik 
dhe tabelë. Njëra nga aftësitë e rëndësishme të mendimit kritik është 
aftësia e leximit dhe mirëkuptimit të të dhënave nga modalitetet 
e ndryshme. Duke krahasuar vlerat nga diagrami i cili prezanton 
lexueshmërinë e gazetave të ditës, me tabelën e cila tregon çmimet 
e gazetave të ditës, tek nxënësit nxiten operacionet e deduksionit 
dhe konkludimit të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e 
kompetencës së edukimit mediatik.

» » » ANALIZA E PROBLEMIT

Termi tabloid shënon gazetat e ditës dhe revistat të cilat përmbajnë 
lajme të shkurtra me shumë fotografi.

Tek tabloidët mungon analiza më e thellë dhe komentet e ekspertëve 
të fushave të caktuara. Qëllimi i tabloidëve është tërheqja e numrit 
sa më të madh të lexuesve të ndikimi në mendimet, qëndrimet 
dhe bindjet e tyre politike. Për këtë arsye, në tabloidët shpeshherë 
gjenden tituj shumë të dukshëm dhe përmbajtje sensacionaliste në të 
cilat zmadhohen ngjarjet, vëmendja drejtohet tek skandalet (të cilat 
krijohen shpesh), jepen informacionet e pavërtetuara, shkelet kodi i 
gazetarisë dhe etikës profesionale.

Tabloidët u japin shumë hapësirë lajmeve për krimin, skandalet dhe 
jetën private të personazheve publike nga bota e muzikës, filmit, 
sportit por edhe politikës. Gjithë shtypin mund ta ndajmë në shtypin 
tabloid dhe gazetat dhe revistat të cilat nuk janë tabloidë.

Si i dalloni tabloidët? Përshkruani kopertinën e një tabloidi. Cilat 
gazeta dhe revista në Serbi i konsideroni tabloidë? Cilat gazeta të 
ditës nuk i konsideroni tabloidë?

Arsyetoni përgjigjet tuaja.

» » » MOTIVIM HYRËS – PËRGATITJE PËR DISKUTIM
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Krahasoni vlerat nga diagrami. Cilat gazeta ditore ishin më të lexuarat 
në Serbi gjatë viteve 2017 dhe 2018?
Cilat gazeta pësuan rritje të lexueshmërisë në vitin 2018?  
Nxirrni konkluzionet.

Lexoni me kujdes vlerat në tabelë me çmimet e gazetave ditore. 
Krahasoni çmimet e tyre dhe nxirrni konkluzionet. Cilat prej gazetave 
ditore i shihni rregullisht nëpër kioska? Pse janë aq të lexuara?

Reklama televizive për gazetën ditore Politika, e cila shfaqej me vite  
të tëra me sukses, thoshte: “Kur them gazetë, e kam për Politikën”.  
Cilat vlera të kësaj gazete ditore donin t’i theksonin autorët reklamës?

Siç shihet nga grafiku i parashtruar, prania e tabloidëve në treg dhe 
lexueshmëria e tyre janë absolutisht mbizotëruese. Duke marrë parasysh 
faktin që çmimet e këtyre publikimeve janë dyfish më të ulëta sesa 
çmimet e të ashtq. shtypit „serioz”, është e qartë se tabloidët arrijnë tek 
pjesa më e madhe e audiencës. Në bazë të këtyre të dhënave mund të 
nxjerrim konkluzionin se mbizotërimi i tabloidëve në tregun e mediave 
të shtypura është absolut që do të thotë se përmbajtjet e tyre kanë 
ndikim të madh potencial në mirëkuptimin e realitetit dhe ngjarjeve.

» » » DETYRAT SHOQËRUESE TË FLETËVE TË PUNËSGjuha e 
agresivitetit dhe 
senzacionalizmit

Skandal

Dramë

     Brutale 

Tmerr

Shqetësuese

E tmerrshme

Ferr

Vetëm disa nga termat të cilët ilustrojnë gjuhën e agresivitetit:

Burimet: CEPROM, Qendra për profesionalizimin e mediave dhe edukimin mediatik

3880 tekste

3223 tekste

2958 tekste

2884 tekste

2655 tekste

2482 tekste

2014 tekste
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Karakteristikat e tabloidëve janë mbizotërimi i përmbajtjes vizuale 
kundrejt asaj verbale, toni sensacionalist dhe stili i shkrimit të cilët 
shkaktojnë emocione të shtuara, spekulime, insinuata dhe hamendësime 
në vend të mbështetjes në fakte, anshmëria në raportim dhe trivializimi i 
temave të rëndësishme shoqërore.

Këto janë mekanizmat më të shpeshta të cilat përdorin tabloidët gjatë 
prezantimit të përmbajtjes së tyre. Si publikimet më të lexuara dhe më 
të shitura të shtypit tek ne, tabloidët ndonjëherë janë burimi parësor 
ose i parë i informacioneve për një pjesë të madhe të audiencës.

Çfarë fjalësh përdorin tabloidët për të tërhequr vëmendjen e audiencës? 
A është i përshtatshëm ky fjalor për rëndësinë e temës, ngjarjes apo 
personazhit për të cilin po shkruhet? Si do t’i „ritregonit” këto tituj duke 
përdorur një fjalor të matur dhe neutral?

Kur përdoret një fjalor i matur, a sugjerojnë këto tituj se bëhet fjalë për 
një lajm të rëndësishëm?

» » » ANALIZA E TITUJVE DHE TEKSTEVE TABLOIDE

Analizoni disa prej titujve të teksteve tabloide:

w  Korrespodencë nga Ferri! I luten Zotit, por Zotit nuk ia varin!  
Fotot dhe mesazhet shokuese!
w  Sherr në autobusin serb – i dehuri shqetëson pasagjerët, më pas  

ndodhi kaos!
w  Crvena Zvezda vazhdon të mbysë!
w  Kate Middleton njihet si koprrace më e madhe e familjes mbretërore! 
w  Lë nam me fund të shkurtër si kurrë më parë – nuk do ta besoni se  

çka ua ka porositur fansave!

TITUJT E TEKSTEVE TABLOIDE

» » » DISKUTIMI

Filloni një diskutim me nxënësit, duke u mbështetur te pyetjet në vijim:

A lexoni tabloidët?

Shënim: Mund t’u tërhiqni vëmendjen nxënësve tek fenomeni i „leximit 
sekondar” dhe „qarkullimit të gazetave”, kur te ne arrijnë përmbajtjet e 
shtypit të cilin nuk e blejmë vetë, por lexohet në mjedisin tonë duke u 
komentuar dhe ritreguar përmbajtjet e tij. 

Si e kuptoni ju rolin e tabloidëve në tregun mediatik? Krahasoni 
tabloidët ditorë dhe javorë. Çfarë ngjashmërish dhe dallimesh 
përmbajtësore kanë këto dy lloje publikimesh?

Cilat mendoni se janë detyrat kryesore të tabloidëve? A mund të 
identifikoni përhapjen e mënyrës tabloide të komunikimit edhe në 
mediat e tjera – televizionin dhe rrjetet sociale? Sa e ngjashme është 
mënyra e prezantimit të lajmeve në tabloidë me postimin në rrjetet 
sociale? A u ndihmojnë tabloidët lexuesve që të kuptojnë realitetin  
dhe mjedisin?

Qëllimi është që t’i orientojmë nxënësit që të mendojnë për ndikimin 
e tabloidëve si formë më e shitur e mediave të shtypura, në formimin 
e qëndrimeve të lexuesve për politikën, shoqërinë, kulturën dhe 
ekonominë. Nëpërmjet dialogut, nxënësit duhet të vërejnë qëllimin 
e tabloidëve për të siguruar përfitim dhe mbijetesë përmes tirazhit 
të madh. Njëkohësisht, duke marrë parasysh tirazhe të mëdha, 
lexueshmërinë dhe popullaritetin e tabloidëve, nxënësit duhet 
të identifikojnë domosdoshmërinë e respektimit të standardeve 
profesionale dhe etike në gazetarinë tabloide.



Qëllimi i këtij diskutimi është që nxënësit të kuptojnë mekanizmin 
e përdorur nga tabloidët për të shkaktuar emocione të shtuara te 
lexuesit – duke përdorur fjalët e forta në mënyrë të papërshtatshme,  
si dhe fjalët dramatike dhe kolokviale. 

Në këtë mënyrë trivializohet realiteti, ngjarjet e parëndësishme 
vendosen si të rëndësishme, ndërsa vlera informative e përmbajtjes 
është shumë e ulët ose joekzistuese.

Në kuadër të këtij ushtrimi synojmë analizën e përmbajtjes së lajmeve 
të disa tabloidëve.

Mësuesit mund të përdorin tekste nga faqet e internetit të gazetave 
të ditës. Lajmet e zgjedhura mund të printohen dhe t’u shpërndahen 
nxënësve, të cilët do të punojnë në grupa nga 3 deri 4 nxënës. Lajmet 
e përzgjedhura duhet të analizohen si lajme, pra të analizohet vlera e 
tyre informative. Gjithashtu, ky ushtrim synon vërejtjen e mekanizmave 
të ndryshme që përdoren për të tërhequr vëmendjen e audiencës – 
qasje sensacionaliste, popullizëm, sentimentalizim, hiperseksualizim, 
banalizim dhe trivializim i temave.

Si është raporti i fotografisë dhe tekstit në përmbajtjen e analizuar? 
Si është stili i fotografisë, si janë shfaqur personat në fotografi? A 
është i përshtatur titulli me përmbajtjen e tekstit (a është titulli një 
paralajmërim i përshtatshëm të informacioneve të ofruara në tekst)?

Çka keni mësuar duke lexuar këtë përmbajtje? A morët ndonjë 
informacion të rëndësishëm për jetën tuaj të përditshme, si qytetarë 
të një shoqërie? A mbizotërojnë faktet e vërtetueshme në këtë tekst? 
Nëse qëllimi është argëtim, me çfarë mjetesh dhe stili arrihet ky qëllim?
A nxit ky tekst ndonjë emocion? Nëse mendoni se po, vlerësoni për cilin 
emocion bëhet fjalë? A bazohet teksti mbi konflikt ose antagonizëm?

Ushtrimi nr.1

Analiza e përmbajtjes së lajmeve
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DETYRË SHTËPIE

Ndikimi i tabloidëve mund të vështrohet edhe në plan të 
gjerë, përmes cilësisë totale të gjuhës publike, temave 
për të cilat shkruajnë mediat dhe mënyrës se si flitet për 
ngjarjet. Duke ndjekur përmbajtjet e ndryshme mediatike, 
mënyrat e raportimit dhe stilin e të folurit gjatë shtatë 
ditëve, përpiquni të vëreni strategjitë e prezantimit 
tabloid të përmbajtjes.

Përpiquni të ndiqni raportin e përmbajtjeve dhe temave 
me vlerë inforative dhe rëndësi për pjesëmarrjen në 
shoqërinë civile, kundrejt përmbajtjeve sensacionaliste, 
triviale dhe banale.

12  https://www.ceprom.rs/2019/11/29/nedopustive-razmere-govora-
agresivnosti-i-mrznje-u-medijima/

Nga përmbajtjet e analizuara në kuadër të ushtrimit, nxënësit do të 
përpilojnë një tekst duke përdorur gjuhën neutrale. Gjatë shkrimit të 
versionit të ri të tekstit, nxënësit duhet të shënojnë pjesët origjinale 
në të cilat mbizotëron qëndrimi personal, insinuata, hamendja ose 
sugjerimi dhe të provojnë të propozojnë ndryshime brenda tekstit në 
të cilin tani do të shfaqeshin faktet

Lexoni tekstin para klasës dhe krahasoni efektin e tij ndaj audiencës, në 
krahasim me tekstin origjinal. Vlerësoni vlerën informative të versionit 
të ri të tekstit.

» » » PRODHIMI KRITIK

Nxënësit duhet të orientohen drejt konkluzionit se tabloidët janë pjesë 
e pandashme e tregut mediatik, por edhe se puna e tyre duhet të lëvizë 
brenda kornizave të standardeve të miratuara të etike dhe profesionale.

Si ta dini nëse një gazetë ditore e sapo dalë në tregun mediatik, e 
paprezantuar më parë, është tabloid? A do t’u rekomandonit njerëzve 
nga mjedisi juaj që të lexojnë tabloidët? Çka mund të marrin lexuesit 
nga shtypi jotabloid? Nga cilat informacione do të mbroheni nëse lexoni 
shtypin jotabloid?

Nxënësit duhet të shohin lidhjet midis përmbajtjes dhe stilit të 
tabloidëve dhe dëshirës së tyre për të bërë për vete sa më shumë 
lexues, por edhe të aftësohen për të analizuar në mënyrë kritike 
përmbajtjet e tabloidëve dhe ta vërejnë kur kjo luftë për audiencë 
zhvillohet me mjete të cilat nuk i sjellin audiencës asnjë përfitim 
informativ afatgjatë.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

https://www.ceprom.rs/2019/11/29/nedopustive-razmere-govora-agresivnosti-i-mrznje-u-medijima/
https://www.ceprom.rs/2019/11/29/nedopustive-razmere-govora-agresivnosti-i-mrznje-u-medijima/


» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

221 >>SHKOLLA FILLORE – cIKLI I dytë

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Dallon shtypin tabloid  
nga shtypi tjetër

Njeh funksionin  
e tabloidëve

Prezanton karakteristikat 
themelore të tabloidëve si 
format mediatik

Shpjegon funksionin 
e sensacionalizmit në 
raportimin tabloid

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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Fletë pune_  Hulumtimi i tregut mediatik  
në Serbi 

10
Lexueshmëria e gazetave ditore në Serbi
Burimi: Dajrekt media, 2019

Çmimi i gazetave ditore në Serbi
Burimi: Dajrekt media, 2019

nga janari deri në dhjetor të vitit 2018

nga janari deri në dhjetor të vitit 2019

Publikimi Çmim në dinarë

Srpski telegraf 25,00

Kurir 35,00

Politika 40,00

Politika (të dielave) 50,00

Danas 40,00

Publikimi Çmim në dinarë

Blic 40,00

Blic (e prem., e sht., e die.) 50,00

Alo! 25,00

Večernje novosti 40,00

Informer 20,00
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klasa e 7-të dhe e 8-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Programi reality është një term i cili nënkupton një gamë shumë të gjerë 
të përmbajtjeve të ndryshme televizive të cilat në qendrën e tyre kanë 
njerëzit e zakonshëm dhe „të vërtetë” në situata të cilat nuk kanë një 
skenar të shkruar paraprakisht dhe detyra e të cilëve nuk është thjeshtë 
aktrim. Kështu edhe televizioni popullor i cili gërsheton përmbajtje 
informative dhe argëtuese, dokumentare dhe dramatike, shpeshherë 
quhet reality TV.

Formati i reality TV ka zhvilluar disa nënlloje të zhanrit, këhtu mund 
të identifikojmë programet televizive reality në formë të telenovelës 
dokumentare, reality TV si eksperiment në jetën e përditshme 
të njerëzve realë, reality shndërrimet („makeover”), programet 
kompetitive dhe vëzhguese si dhe ato me pjesëmarrës të famshëm.

Gjithashtu kamera e fshehur është një nga format e reality programit 
televiziv. Përveç disa variacioneve të zhanrit, mund të identifikojmë 
dhe tema të ndryshme të programeve reality – të bazuara në talentet 
e pjesëmarrësve, të lidhura me ambientin e punës, të fokusuara në 
marrëdhëniet emocionale midis pjesëmarrësve, reality TV që merret 
me shëndetin, arsimin, reality TV në formë mbikëqyrjeje etj. Zhvillimi 
i tillë i programeve reality mund të vështrohet si shprehja e dëshirës 
së producentit që programet e ndryshme reality t’u drejtohen 
targetgrupeve të ndryshme.

Programet e reality TV mund të realizohen në studio, në kuadër të një 
ambienti artificial të simuluar të jetës ose në një vendndodhje reale dhe 
të lidhur me veprimin e programit.

Televizioni reality ka huazuar aq shumë gjëra nga bota e politikës – qoftë kur 
flasim për votimin, krijimin e aleancave ose planifikimin strategjik të çdo hapi 

të ardhshëm. Të gjitha këto kanë qenë të pranishme në politikë shumë kohë më 
përpara sesa në televizionin reality.

Р. J. Cutler, producent amerikan

PROGRAMET REALITY  
SI FORMAT MEDIATIK
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Reality programet televizive ia kanë borxh suksesin e tyre dimensionit të 
interaktivitetit ose dhënies së rolit aktiv audiencës e cila merr pjesë përmes 
votimit apo në ndonjë mënyrë tjetër, në drejtimin e punës së programit.

Teknologjitë digjitale dhe shfaqja e internetit ndikuan edhe tek shfaqja 
e një forme të veçantë të formatit reality, i ashtuquajturi life-casting 
(mund të kuptohet si transmetimi i jetës së përditshme).

Adoleshentja amerikane Jennifer Ringley e ka popullarizuar këtë format 
duke i mundësuar audiencës globale të hedhë një sy në jetën e saj të 
përditshme përmes internetit. Sot ky format ka evoluar në serialet me 
popullaritet global si „Keeping up with the Kardashians”, ndërsa opsionet 
e rrjeteve dhe platformave sociale si Instagram dhe Facebook u japin 
mundësi përdoruesve të tyre që të ndajnë jetën e tyre reale me ndjekësit.

Përmbajtjet reality janë shumë komerciale kështu që realizimi i fitimit 
është motivi kryesor i prodhimit dhe transmetimit të tyre. Edhe pse 
vetë termi reality program më së shpeshti zgjon asociime negative, 
ai mund të kryejë edhe funksionin kulturor duke afirmuar zakonet 
dhe specifikat kulturore, duke nxitur tolerancën dhe duke vlerësuar 
shumëllojshmërinë. Duke marrë parasysh praninë dhe popullaritetin e 
tyre, programet reality po bëhen një zhanër mediatik me përgjegjësi të 
veçantë ndaj audiencës. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë 
mundësitë, konventat dhe specifikat e tij.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 8-të, tema: Меdia në shoqërinë bashkëkohore)
  Kultura vizatimore (klasa e 7-të, tema: Hapësira. Iluzioni në hapësirë)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Kompetenca estetike

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Përshkruajnë veçoritë e reality programeve.
  Identifikojnë format e ndryshme të programeve reality.
  Shpjegojnë rolin e audiencës në realizimin e programeve reality.
  Analizojnë në mënyrë kritike përmbajtjet mediatike reality,  

duke vënë re potencialet e tyre të ndryshme.

___ Qëllimet

  Njohja me funksionin e programeve reality në media.
  Zgjerimi i njohurive për format e ndryshme të programeve reality.
  Zhvillimi i vlerave estetike dhe refuzimi i zakonit të ndjekjes së 

përmbajtjeve mediatike të nivelit të ulët.
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___ Aktivitetet 

Kjo njësi tematike do të trajtohet përmes analizës së përmbajtjeve të 
zgjedhura, fletëve të punës të përpiluara posaçërisht, dhe debatit në 
bazë të pyetjeve të sugjeruara. Aktivitetet janë konceptuar në mënyrë 
që praktika bashkëkohore mediatike në fushën e formatit televiziv 
reality t’i ekspozohet analizës kritike të nxënësve, si dhe sensibilizimit e 
tyre për të vërejtur kapacitetet pozitive dhe negative të këtij formati.

Programet reality, si rregull, janë përmbajtjet më të shikuara 
programore në tregun mediatik vendas por edhe në atë të huaj.

Në kuadër të fushatës „Në emër të kulturës” së realizuar nga 23 deri 
29 qershor të vitit 2019, janë mbledhur 30.000 firma me apel që të 
kufizohet transmetimi i programeve reality, dhe të shtohet prania e 
programit kulturor dhe edukativ për fëmijët dhe të rinjtë.

Në tekstin e peticionit, ndër tjerave, thuhet: „Epoka e programeve 
reality në Serbi duhet të ndalet, sepse përbën një kërcënim të madh 
për shëndetin dhe zhvillimin kulturologjik dhe psikologjik të të gjithë 
kombit. Po afirmohen yjet e programeve reality, ndërsa shumica e 
të rinjve dhe të arsimuarve janë të papunësuar, duke u fyer kështu e 
gjithë përpjekja e prindërve dhe investimi në të ardhmën e fëmijëve 
të tyre. Askush nuk reagon ndaj shfrytëzimit të fëmijëve dhe pozitës 
materiale të qytetarëve të Serbisë për t’i sjellë ata në programe 
reality dhe për t’i poshtëruar, duke përbuzur kështu jetën e njeriut. 
Programet reality cenojnë drejtpërdrejtë edhe zhvillimin ekonomik 
të kombit sepse krijojnë një imazh të rremë të jetës, duke nxitur 
plogështinë dhe apatinë. Gjithashtu, këto programe afirmojnë dhunën 
dhe imoralitetin.”

» » » MOTIVIM HYRËS – PËRGATITJE PËR DISKUTIM
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RREGULLORJA

Për kushtet minimale për ofrimin e shërbimit mediatik dhe kriteret e 
vendimmarjes në procedurën e lëshimit të lejes për ofrimin e shërbimit 
mediatik në bazë të konkursit publik:

Neni 17

Reality program është një lloj programi i cili lëviz nëpër disa zona zhanri 
si një formë bashkëkohore televizive: nga informacioni deri tek argëtimi, 
qasja dokumentare dhe dramatike, prandaj mund të vështrohet edhe si 
një zhanër i përbërë hibrid televiziv; në programet reality pjesëmarrësit, 
në një ambient natyror ose artificial, vihen në situata të caktuara, 
shpeshherë ekstreme, kryesisht me qëllim të argëtimit, në të cilat 
theksohen ekzibicionizmi i pjesëmarrësve, voajerizmi i përdoruesve të 
shërbimeve mediatike dhe identifikimi i audiencës me pjesëmarrësit; 
këtij lloji të programit i përket edhe i ashtq.  programi „pseudo-reality” 
në të cilin krijohet iluzioni i programit autentik reality duke u treguar 
situatat e paramenduara dhe të planifikuara si ato reale; programi reality 
krijon iluzionin e paparashikueshmërisë dhe sensacionalizmit duke u 
prodhuar dhe publikuar sipas skemës dramaturgjike të serialit.13

Lexoni me zë të lartë një pjesë nga Rregullorja e kushteve minimale për 
ofrimin e shërbimit mediatik për vendimmarje në procedurën e lëshimit të 
licencës për ofrimin e shërbimit mediatik në bazë të konkursit publik.

Pas leximit të teksteve hyrëse, filloni debatin me nxënësit: Si do t’i 
përshkruanit programet reality – a mund të jepni epitete me të cilat 
do ta përshkruanit këtë zhanër mediatik? Sipas mendimit tuaj, pse 
janë kaq popullorë programet reality në tregun tonë mediatik?
Cilat programe reality dini ose shikoni? A ka dallim midis tyre? Çka 
ju pëlqen dhe çka nuk ju pëlqen në zhanrin e reality TV? A mendoni 
se shoqëria jonë mahnitet pas individëve të famshëm dhe të njohur 
nga programet reality? A mendoni se fama e tyre është kalimtare?

Programet reality më së shpeshti ia kanë borxh popullaritetin e tyre 
përmbajtjes e cila nxit identifikimin e shikuesve me pjesëmarrësit, 
duke futur pjesëmarrësin e programit reality në situata konflikti, si 
dhe situata të inskenuara të cilat shkaktojnë emocione të shtuara 
tek shikuesit.

» » » ANALIZA E PROBLEMIT



Në kuadër të këtij ushtrimi, nxënësit duhet të vënë re dallimet 
midis programeve televizive reality, përkatësisht midis vlerave të 
ndryshme të cilat promovojnë ato.

Fillimisht pyetini nëse njohin disa programe të reality TV dhe a i 
ndjekin ato.

Shënim: Mësuesi mund t’u sugjerojë nxënësve që të listojnë vetë 
programet reality që njohin, shikojnë ose kanë dëgjuar për to etj. 
Qëllimi është që të vihen re dallimet midis programeve reality në 
raport me qëllimin, vlerat e promovuara, profilin e pjesëmarrësve 
dhe rolin e audiencës. Kush janë pjesëmarrësit e programeve 
reality? A ishin të njohur edhe përpara se të hynin në këtë program?

Cili është roli i audiencës në programin reality? Cilat vlera, talente 
dhe karakteristika nxiten nga programi reality? Si duhet të jenë 
pjesëmarrësit të cilët kanë shansin më të madh për të fituar? 
Shpërndajuni nxënësve Fletën e punës p PROGRAMET REALITY 
– KARAKTERISTIKAT. Udhëzojini që të japin japin karakteristikat 
përkatëse për çdo program reality që është listuar. Analizoni 
rezultatet së bashku,

Njëra prej dimensioneve tërheqëse të programeve reality është se 
në to marrin pjesë edhe njerëzit e zakonshëm (efekti „si unë”) ose 
personazhe të famshme dhe të njohura publike të cilat vihen në 
situata të pazakonta dhe kontroverse, në të cilat audienca ka qejf t’i 
shikojë se si do t’ia dalin.

Kështu tek audienca zhvillohet ndjenja e epërsisë, sepse marrin 
mundësi të shikojnë pjesëmarrësit në situata të pakëndshme, dhe 
të pazakonshme dhe të shohin reagimet e tyre të cilat shpeshherë 
shkaktojnë emocione të shtuara.

Përveç kësaj, ndjenjën e epërsisë audienca e merr edhe përmes 
mundësisë të vendosin me aktivitetin dhe votimin e tyre se kush 
do të vazhdojë pjesëmarrjen, kush do to „mbijetojë” dhe kush do të 
„përjashtohet” nga pjesëmarrja e mëtejshme.

Në bazë të shembujve të prezantuara, nxënësit duhet të vërejnë 
vlerat e ndryshme që promovohen në programet e zgjedhura 
reality – për të fituar në disa programe reality, do të jenë vendimtarë 
talenti, aftësitë dhe njohuritë e kandidatëve, gatishmëria fizike dhe 
psikologjike, disa programe do të nxisin humanitetin, solidaritetin 
dhe të qenit të bashkuar, ndërsa disa të tjera do të bazohen në 
përmbajtje eksplicite, skandale dhe skena dhune.

Nxënësit duhet të vështrojnë anët pozitive dhe negative të programit 
reality, përkatësisht të identifikojnë kapacitetin e këtij zhanri për 
të kontribuar në tregun më cilësor dhe më të larmishëm mediatik, 
por edhe kapacitetet për të kontribuar në uljen e cilësisë së gjuhës 
publike dhe promovimin e vlerave të papranueshme dhe negative.

Ushtrimi nr.1

Programet reality – karakteristikat
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Programet reality, duke marrë parasysh larmishmërinë dhe 
kompleksitetin e zhanrit, u janë ekspozuar shpesh kritikave të 
ndryshme. Ndërsa për disa, ato janë një kontribut i rëndësishëm 
në debatin publik, për disa të tjerë janë një fitore e përmbajtjes 
komerciale dhe banale.

Ndani nxënësit në dy grupe. Njëri grup ka për detyrë të advokojë 
anët pozitive të programeve reality ndërsa, grupi tjetër anët 
negative. Si ndihmë gjatë debatit, mund t’u jepni teza në vijim, të 
cilat duhen argumentuar duke dhënë shembuj për secilën prej tyre.

Programet reality janë të dëmshme sepse:

  Audienca e tyre nga sezoni në sezon pret përmbajtjet akoma 
më shokuese dhe kontroverse, të cilat nuk kanë asnjë vlerë 
informative, kulturore ose edukative.

  Producentët shpeshherë duhet të tejkalojnë kufijtë e shijes së 
mirë për të përmbushur pritshmëritë e audiencës dhe për t’i 
siguruar shikueshmëri vetes, dhe si pasojë, përfitim.

  Programet reality dërgojnë mesazhin se kulti i personazhit të 
famshëm është i rëndësishëm.

  Programet reality nxisin vetë-promovim agresiv dhe fyerjen e 
ndërsjellë të pjesëmarrësve, të cilët në këtë mënyrë përpiqen të 
theksohen dhe t’i imponohen audiencës.

  Programet reality u japin hapësirë individëve të cilët nuk 
zotërojnë asnjë talent, duke iu ekspozuar ata situatave të 
pakëndshme ose poshtëruese për të shkaktuar reagimin e 
audiencës.

Programet reality janë të dobishme sepse:

  Programet reality janë hapësirë për njerëzit e zakonshëm, realë,  
të cilët mund të flasin për gjërat e përditshme.

  Duke e vlerësuar parimin e larmishmërisë së pjesëmarrësve, 
programet reality u japin mundësi të gjitha grupeve shoqërore  
që të bëhen të dukshme.

  Programet reality janë një poligon diskutimi për çështjet e 
ndryshme të ndjeshme dhe komplekse shoqërore.

  Programet reality nxisin ndjenjën e të qenit të bashkuar dhe 
empatisë, unifikimit të pjesëmarrësve dhe audiencës rreth një 
qëllimi, nevoje ose problemi të përbashkët.

  Programet reality janë pasqyrimi i lirisë së fjalës dhe të mendimit  
në një shoqëri dhe nuk duhet të jenë të censuruar.

Ushtrimi nr.2

Programi reality - debati
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Programet reality mund të jenë në dispozicionin e audiencës në tri mënyra:

  duke u transmetuar në mënyrë lineare (transmetimi televiziv, i cili 
nënkupton ndjekjen e programit në bazë të skemës programore);

  duke u transmetuar përmes internetit;

  duke prezantuar ngjarjet nga programet reality përmes mediave të 
shtypura (në formë shtypi ose publikimi elektronik).

Në çfarë kohe transmetohen programet reality? Pse televizioni 
transmeton programet reality të censuruara ndërsa interneti jo? 

Qëllimi i detyrës është që nxënësit të vënë re se ekziston një dallim 
i konsiderueshëm në kohën e transmetimit dhe përmbajtjet të cilat 
transmetohen në televizion, nga ato që vihen në internet pa censurë 
(censurimi i zërit me „bip” dhe mbulim fytyre). Nxënësit duhet të njihen 
me faktin se mediat e shtypura kryesisht transmetojnë përmbajtje të 
cilat janë në dispozicion në internet pa censurë.

Ushtrimi nr.3

Programet reality - koha e transmetimit
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Në bazë të përmbajtjeve të prezantuara dhe ushtrimeve praktike, 
nxënësit duhen orientuar tek konkluzioni se programet reality janë një 
pjesë e pandashme e tregut mediatik dhe se formatet e caktuara të 
këtij zhanri e gjejnë vendin e tyre edhe në programet e shërbimit publik 
mediatik dhe jo vetëm në ato të mediave komerciale. Nxënësit duhet 
të vërejnë dallimin midis programeve reality, në bazë të qëllimeve 
dhe formave të tyre potenciale të nxitjes së audiencës përmes 
pjesëmarrësve frymëzues, të talentuar ose të veçantë dhe të vlefshëm 
në ndonjë mënyrë tjetër.

Më në fund, nxënësit duhet të zhvillojnë një qëndrim kritik ndaj 
programeve reality, dhe të vërejnë ato përmbajtje të cilat e 
bazojnë suksesin e tyre mbi provokimin, cilësinë e ulët të gjuhës së 
pjesëmarrësve, përmbajtjet eksplicite dhe peripecitë shokuese.  
Për më tepër, nxënësit 

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
12  Rregullorja për kushtet minimale për ofrimin e shërbimit mediatik për vendimmarje 

në procedurën e lëshimit të licencës për ofrimin e shërbimit mediatik në bazë të 
konkursit publik. E disponueshme në adresën: http://www.rem.rs/uploads/files/
Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%20
pruzanje%20medijske%20usluge%20i%20kriterijumima%20za%20odlucivanje%20
u%20postupku%20izdavanja%20dozvole%20za%20pruzanje%20medijske%20
usluge%20na%20osnovu%20sprovedenog%20javnog%20konkursa.pdf

http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20minimalnim%20uslovima%20za%
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FJALOR I VOGËL I TERMAVE TË PROGRAMEVE REALITY

Mbikëqyrje – në kontekstin e trajtimit mësimor të programeve reality, mbikëqyrja u referohet përmbajtjeve 
të cilat zhvillohen para kamerave, në transmetim të drejtpërdrejtë ose jodrejtpërdrejtë, pa ndërhyrje të 
drejtpërdrejtë nga jashtë dhe pa skenar, në mënyrë që audienca të mund të t’i shikojë përmes një kanali, 
platforme apo shërbimi.

Program Infotainment – kombinimi i informacioneve dhe mesazheve të dobishme dhe të rëndësishme për 
audiencën, me përmbajtjet e lidhura me jetën reale, rikrijimin e ngjarjeve etj.

Program Lifestyle – të gjitha llojet e shndërrimeve, nga indidividët deri tek shtëpitë e tyre ose rrethanat e 
jetës: rinovimi i shtëpisë, kopshtit, stilit të veshjes, mënyrës së komunikimit, regjimit të ditës ose stërvitjes, 
deri tek operacionet estetike. Përfshin pjesëmarrjen e ekspertëve ose udhëzuesve të cilët monitorojnë dhe 
drejtojnë procesin, ndërsa transformimi final shoqërohet nga çastet e surprizës, gëzimit dhe emocionit.

Televizion si eksperiment shoqëror – i bazuar në krijimin e situatave eksperimentale për pjesëmarrësit, dhe 
vëzhgimin e reagimeve të tyre. Mund të ballafaqojë grupe ose individë me qëndrime, stile jetese, situata 
familjare ose role profesionale të kundërta etj.

Emisionet e talenteve – të gjitha format e kompeticioneve, audiconeve, dhe garave në zotërimin e aftësive 
të caktuara. Nxisin përfshirje. Të gjithë kanë mundësi për t’u treguar dhe për të marrë pjesë.

Celetoid – një person i cili ka qenë popullor gjatë një periudhe të shkurtër kohore. Ky term u referohet 
kryesisht pjesëmarrësve të programeve reality, por edhe personave të identifikuar si partnerë dhe partnere 
të individëve të suksesshëm nga jeta publike, kulturore dhe sportive. Ky term është krijuar nga profesori 
i sociologjisë Chris Rojek, duke kombinuar dy fjalë, celebrity + oid (prapashtesë e origjinës greke, që do të 
thotë “e ngjashme me diçka”). Celetoid, sipas Rojekut, është një lloj i veçantë i personave të famshëm, 
individë pa talente të veçanta dhe pa arritje profesionale në bazë të të cilave do të mund të afirmoheshin 
ose të meritonin njohje nga ana e publikut.



» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE
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Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Përshkruan specifikat  
e programeve reality

Identifikon forma të 
ndryshme të programeve 
reality

Shpjegon rolin e audiencës 
në realizimin e programeve 
reality

Analizon në mënyrë kritike 
përmbajtjet mediatike 
të reality, duke vërejtur 
potencialet e tyre të 
ndryshme

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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Fletë pune_Programet reality11
p Jepni karakteristikat përkatëse për çdo temë të përmendur të programeve reality.

Tema: programi reality
Tri karakteristika për shkak të 
cilave programi televiziv quhet 
reality 

Tri karakteristika për shkak të cilave 
ky program ndiqet nga audienca

Tri karakteristika për shkak të 
cilave ky program është i dobishëm 
për transmetuesin (Kanali televiziv)

Imitimi i yjeve të muzikës, duke “u 
maskuar” dhe duke ofruar shfaqje 
të pasur skenike

Qëndrim në një ambient të izoluar 
me njerëz të panjohur

Garë muzikore e fëmijëve

Garë muzikore e të rriturve të 
talentuar për muzikën

Garë muzikore i të moshuarve me 
talent për muzikën ose pa të

Rinovimi dhe rregullimi i shtëpive 
të personave nga kategoritë e 
cenuara

Gara kuzhine të personave të 
famshëm
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244  Nocioni i mediave dhe funksionet e tyre

 244 Hyrje në temë

 245 Lidhja ndërmjet lëndëve 

 245 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 245 Qëllimet

 245 Rezultatet

 246 Aktivitetet

 253 Fletë pune  DITA IME MEDIATIKE

 255 Fletë pune   LLOJET E PËRMBAJTJES DHE FUNKSIONET  
E PROGRAMIT

256 Arsimi mbi mediat dhe për mediat

 256 Hyrje në temë

 257 Lidhja ndërmjet lëndëve

 257 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 257 Qëllimet

 257 Rezultatet

 257 Aktivitetet

 263 Fletë pune    PYETËSOR PËR NXËNËSIT –  
SA PO PËRDOR MEDIAT?

264   Platformat për shkëmbimin e përmbajtjeve video  
dhe rrjetet sociale

 264 Hyrje në temë

 265 Lidhja ndërmjet lëndëve

 265 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 266 Qëllimet

 266 Rezultatet

 266 Aktivitetet

 275 Fletë pune  RRJETET E MIA SOCIALE

 277 Fletë pune  RRJETET SOCIALE DHE PRIVATAËSIA

 279 Fletë pune   PLATFORMAT CELULARE DIGJITALE SI KANALI  
PERSONAL MEDIATIK

 281 Fletë pune   PLATFORMAT CELULARE DIGJITALE DHE GJUHA  
ME TË CILËN KOMUNIKOJMË

282 Kuadri ligjor i mediave dhe mjedisit mediatik

 282 Hyrje në temë

 283 Lidhja ndërmjet lëndëve

 283 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 283 Qëllimet

 283 Rezultatet

 284 Aktivitetet

290  Mbrojtja e të dhënave personale, e drejta për privatësi, e drejta e harresës

 290 Hyrje në temë

 292 Lidhja ndërmjet lëndëve

 292 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 292 Qëllimet

 292 Rezultatet

 292 Aktivitetet

300  Gazetaria, etika dhe standardet profesionale

 300 Hyrje në temë
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_ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM

 301 Lidhja ndërmjet lëndëve

 301 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 301 Qëllimet

 301 Rezultatet

 301 Aktivitetet

306  Reklamimi

 306 Hyrje në temë

 307 Lidhja ndërmjet lëndëve

 308 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 308 Qëllimet

 308 Rezultatet

 308 Aktivitetet

 315 Fletë pune  REKLAMIMI RRETH NESH

 317 Fletë pune  ANALIZA E REKLAMAVE NË SHTYP

 319 Fletë pune  ANALIZA E REKLAMËS TELEVIZIVE

320  Reklamat subversive, aktivizmi në reklamim dhe mesazhet 
reklamuese me interes publik

 320 Hyrje në temë

 321 Lidhja ndërmjet lëndëve

 322 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 322 Qëllimet

 322 Rezultatet

 322 Aktivitetet

 331 Fletë pune  SHEMBUJT E SUBVERTISING-UT (ADBUSTERS)

 333 Fletë pune  SUBVERTISING NË IMAZHE

 337 Fletë pune  REKLAMIMI SUBVERSIV

340   Stereotipat dhe paragjykimet

 340 Hyrje në temë

 341 Lidhja ndërmjet lëndëve

 341 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 342 Qëllimet

 342 Rezultatet

 342 Aktivitetet

348 Imazhi i trupit në media

 348 Hyrje në temë

 349 Lidhja ndërmjet lëndëve

 349 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 349 Qëllimet

 349 Rezultatet

 350 Aktivitetet
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354   Gjuha e urrejtjes dhe dhuna „në rrjet”

 354 Hyrje në temë

 355 Lidhja ndërmjet lëndëve

 355 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 355 Qëllimet

 355 Rezultatet

 355 Aktivitetet

360 Кonstruktimi dhe dekonstruktimi i mesazhit mediatik

 360 Hyrje në temë

 361 Lidhja ndërmjet lëndëve

 361 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 361 Qëllimet

 361 Rezultatet

 361 Aktivitetet

 367 Fletë pune  ANALIZA E TEKSTIT TË GAZETËS

368  Vlerësimi kritik (i përmbajtjeve, burimeve, mediave dhe 
konteksteve)

 368 Hyrje në temë

 368 Lidhja ndërmjet lëndëve

 369 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 369 Qëllimet

 369 Rezultatet

 369 Aktivitetet

374   Krijimi i përmbajtjes mediatike, shpërndarja dhe përgjegjësia

 374 Hyrje në temë

 375 Lidhja ndërmjet lëndëve

 375 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 375 Qëllimet

 375 Rezultatet

 376 Aktivitetet

380 Qytetarizmi aktiv

 380 Hyrje në temë

 381 Lidhja ndërmjet lëndëve

 381 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 381 Qëllimet

 381 Rezultatet

 382 Aktivitetet

390 Qasja në informacionet

 390 Hyrje në temë

 391 Lidhja ndërmjet lëndëve

 391 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 391 Qëllimet

 391 Rezultatet

 391 Aktivitetet
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396   Liria e shprehjes

 396 Hyrje në temë

 397 Lidhja ndërmjet lëndëve

 397 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 397 Qëllimet

 397 Rezultatet

 397 Aktivitetet

 403 Fletë pune   STATISTIKA E SHIKUESHMËRISË

404 Marrëdhënia e mediave dhe politikës

 404 Hyrje në temë

 405 Lidhja ndërmjet lëndëve

 405 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 405 Qëllimet

 405 Rezultatet

 405 Aktivitetet

410 Fushatat politike

 410 Hyrje në temë

 411 Lidhja ndërmjet lëndëve

 411 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 411 Qëllimet

 411 Rezultatet

 411 Aktivitetet

416   Ndikimi i pronësisë ndaj marrëdhënies politikë – media

 416 Hyrje në temë

 417 Lidhja ndërmjet lëndëve

 417 Kompetencat ndërmjet lëndëve

 417 Qëllimet

 417 Rezultatet

 418 Aktivitetet

 427 Fletë pune    NDIKIMI I MEDIAVE NË MARRËDHËNIEN POLITIKË – MEDIA

 437 Fletë pune    MEDIAT E SEKTORIT CIVIL

04

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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Fletë pune

01

Dita ime 

253 >>

Fletë pune

02

Llojet e përmbajtjes 
dhe funksionet e 
programeve
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Fletë pune

03

Pyetësor për nxënësit
– Sa i përdor mediat?



263 >>

Fletë pune

04

Rrjetet e mia sociale

275 >>

Fletë pune

05

Rrjetet sociale  
dhe privatësia
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Fletë pune

06

Platformat celulare 
digjitale si kanali 
personal mediatik
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Fletë pune

07

Platformat celulare 
digjitale dhe gjuha me 
të cilën komunikojmë 
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Fletë pune

08

Reklamimi 

315 >>

Fletë pune

09

Analiza  
e reklamave në 



317 >>

Fletë pune

10

Analiza e reklamës 
televizive
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Fletë pune

11

Shembujt e 
subvertising-ut 
(AdBusters)



331>>

Fletë pune

12

Subvertising  
në imazhe



333 >>

Fletë pune

13

Reklamimi subversiv

337>>

Fletë pune

14

Analiza e tekstit  
të gazetës



367 >>

Fletë pune

15

Statistika  
e shikueshmërisë



403 >>

Fletë pune

16

Ndikimi i mediave 
ndaj marrëdhënies 
politikë – media



427 >>

Fletë pune

17

Mediat e  
sektorit civil



437 >>
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___ Увод у тему

Klasa e 1-rë 2 – 4 orë mësimore

Kush kontrollon mediat, kontrollon edhe kulturën!

Аllen Ginsberg, poet

NOCIONI I MEDIAVE  
DHE FUNKSIONI I TYRE

___ Hyrje në temë

Detyra e mediave është të informojnë, edukojnë dhe argëtojnë 
publikun në mënyrë të vërtetë dhe të plotë, duke i ofruar mundësi 
për të përfituar një imazh më të qartë mbi shoqërinë dhe kulturën. 
Mediat punojnë në një kontekst në të cilin gërshetohen ndikimet e 
faktorëve ligjorë, ekonomikë, politikë dhe kulturorë. Prandaj është e 
rëndësishme që të kuptojmë se nga vijnë përmbajtjet mediatike të cilat 
na informojnë, argëtojnë dhe edukojnë, çfarë kuptimi kanë dhe çfarë 
ndikimi mund të kenë tek përdoruesit e tyre.

Si pasojë e përparimit të shpejt teknologjik dhe ekonomik të shoqërisë, 
krahas mediave tradicionale (shtypi, radioja dhe televizioni), janë 
shfaqur dhe të ashtuquajtura llojet e reja të mediave, përkatësisht 
shërbimet audio-vizuale me kërkesë (video me kërkesë ose shërbimet 
përmes të cilave televizioni i bën të disponueshme programet e tij 

menjëherë pas transmetimit, të ashtuquajtura "Catch-up services", 
siç janë RTS, Planeta, platforma EON, përmbajtjet podkast të Radio-
Beogradit etj.). Këto dy kategori shoqërohen edhe me standardet e 
ndryshme ligjore. Me përparimin e teknologjisë dhe rritjen e përdorimit 
të teknologjive të informacionit dhe komunikimit nga qytetarët, 
ndryshoheshin edhe modelet e biznesit të mediave, kështu që sot 
nënkuptohet që mediat vënë në dispozicion përmbajtjet e tyre për 
përdoruesit në gati të gjitha platformat. Mediat janë sot shtyllat e 
shoqërisë demokratike dhe rojtarët e interesit publik. Roli i serviseve 
publike mediatike është veçanërësiht i rëndësishëm në këtë.

Qëllimi kryesor i servisit publik mediatik është ofrimi i shërbimeve 
audio-vizuale mediatike të cilat janë në përputhje me nevojat 
demokratike, kulturore dhe sociale të qytetarëve, si edhe sigurimi 
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 1-rë, tema: Media si mjet informimi, 
edukimi, argëtimi, zgjerimi kulturor dhe manipulimi)

  Informatika dhe shkenca kompjuterike (klasa e 1-rë, tema: Punë me 
shfletuesit)

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për mediat dhe funksionet e tyre.
  Krijimi i një marrëdhënieje të rregullt ndaj shëndetit personal dhe 

organizimit të kohës.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë domethënien e termit media e komunikimit masiv: shtypi, 
radioja, televizioni, përmbajtjet mediatike në internet.

  Identifikojnë mjetet e ndryshme shprehëse të përdorura nga mediat.
  Krahasojnë ndikimin e mediave të caktuar në qëndrimet tona dhe 

mirëkuptimin e shoqërisë në të cilën jetojmë.
  Kuptojnë termin dhe funksionet e mediave – informimi, edukimi, 

argëtimi dhe kultura.
  Analizojnë kohën që kalon audienca duke përdorur një përmbajtje të 

caktuar mediatike.
  Kuptojnë përdorimin e mediave si mjet për përmbushjen e nevojave 

të ndryshme të audiencës.
  Vlerësojnë relevancën dhe saktësinë e përmbajtjeve mediatike.
  Kuptojnë pasojat e përvetësimit jokritik dhe përdorimit të 

përmbajtjeve mediatike në vendimmarrje.

i përmbajtjeve cilësore mediatike, të cilat përfshijnë përmbajtjet e 
ndryshme informuese, kulturore, edukative dhe argëtuese. Për shkak të 
mënyrës specifike të punës, së bazuar në interesin publik dhe me qëllim 
të sigurimit të pavarësisë, shërbimet publike mediatike financohen 
nga taksat ose nga buxheti shtetëror, në përputhje me rregullat 
ndërkombëtare.

Aty ku diçka e tillë nuk është plotësisht e mundur, kombinohet financimi 
nga buxheti me financimin nga taksat. Për këtë arsye, qytetarët kanë 
të drejtë ta përjetojnë shërbimin publik mediatik si median e tyre dhe 
të jenë të njohur me mekanizmat përmes të cilave mund të ndikojnë 
në punën e tij. Shërbimet publike mediatike në vendin tonë janë „Radio 
Televizioni i Serbisë” (RTS) dhe „Radio Televizioni i Vojvodinës” (RTV).

Ndryshe nga shërbimi publik mediatik, qëllimi kryesor i mediave 
komerciale është përfitimi për pronarët dhe punonjësit, në formë të 
fitimit financiar. Financimi i mediave komerciale zhvillohet kryesisht  
përmes reklamimit. Për të mbledhur sa më shumë audiencë, vëmendjen 
e së cilës do t’ua shesin reklamuesve më vonë, mediat komerciale më 
shpesh vendosin të transmetojnë programet argëtuese me popullaritet 
të madh, sesa ato informative, edukative dhe kulturore.

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

  Kompetencë e të mësuarit
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Punë me të dhënat
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__ Aktivitetet

Për realizimin e aktiviteteve kemi nevojë për:

  Dërrasë e bardhë interaktive ose kompjuter dhe projektor  
(qasje në internet).

  Përmbajtjet përkatëse mediatike nga shërbimi publik mediatik dhe 
televizionet komerciale, kopjet e gazetave të ditës, revistave dhe 
tabloidëve, pjesët e incizuara të radio-programit dhe përmbajtjet 
mediatike të shkarkuara nga interneti, të cilat do të përdoren për 
ilustrimin e dukurisë gjatë pjesës hyrëse të orës së mësimit.

  Rezultatet e hulumtimit të zakoneve mediatike të të rinjve në Serbi.
  Nga një kopje e fletëve të punës për çdo nxënës, bashkëngjitur  

në fund të leksionit.

» » » MOTIVIM HYRËS

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Filloni orën e mësimit duke prezantuar rezultatet e hulumtimit të 
zakoneve mediatike të të rinjve, nga të cilat mësohet se sa kohë kalojnë 
të rinjtë duke shikuar televizion, dëgjuar radio, lexuar gazeta dhe 
përdorur përmbajtjet mediatike dhe të tjera në internet.

Gjithashtu, rezultatet e hulumtimit tregojnë pritshmëritë e audiencës 
nga mediat, llojet e përmbajtjes të cilat konsumohen më shumë dhe 
nevojat me të cilat audienca u drejtohet mediave. Sipas rezultateve të 
hulumtimit të zakoneve mediatike të të rinjve në Serbi 

2 të rinjtë kalojnë 
rreth 3 e gjysmë orësh në internet në ditë, çdo adoleshent i katërt 
shikon televizion çdo ditë, vetëm 16% të të anketuarve lexojnë gazeta, 
ndërsa informohen për botën përmes Youtube-it. Të anketuarit e rinj të 
këtij hulumtimi thonë se atyre nuk u kushtohet vëmendja e mjaftueshme 
nëmedia dhe mendojnë se mund të bëhen lajm vetëm në tri raste: Kur 
arrijnë ndonjë sukses të jashtëzakonshëm, kur shkaktojnë një zhgënjim 
të madh për publikun ose kur për ta flasin pjesëtarët e elitës politike. 
Njëkohësisht, hulumtimet tregojnë se nxënësit e shkollave të mesme 
presin nga mediat që t’i informojnë, edukojnë dhe argëtojnë.

Pas prezantimit të hulumtimit, hapni diskutim me nxënësit:

Çka janë mediat për ju? Si do t’i përkufizonit ato? Në ç’ mënyrë mendoni 
për mediat? Cilat janë funksionet dhe detyrat e mediave? Cilat janë 
mediat tuaja të preferuara? Cilin lloj informacionesh ose përmbajtjesh 
prisni nga televizioni, radioja, shtypi dhe interneti? A shihni dallimin në 
ndikimin e mediave të përmendura më lart te përdoruesit? Cila media 
është më e rëndësishme për ju dhe pse?

Nxisni nxënësit të mendojnë në mënyrë kritike në lidhje me sasinë dhe 
cilësinë e kohës së kaluar pranë një medie: A kaloni më shumë kohë 
pranë mediave apo duke u shoqëruar me moshatarët, prindërit ose në 
mësimin shkollor? A bisedoni me moshatarët, prindërit ose në shkollë 
për përmbajtjet mediatike të cilat ndiqni ose ato të cilat i shmangni?

Qëllimi është që nxënësit të arrijnë në konkluzionin se mediat zënë 
një pjesë të rëndësishme të kohës së lirë, si dhe se përmes mediave 
mund të marrin përmbajtje të cilat informojnë, edukojnë dhe argëtojnë. 
Gjithashtu, qëllimi është që nxënësit të vënë re faktin se përmbajtjet e 
zgjedhura mediatike, formojnë qëndrimet dhe mendimet e tyre, duke 
ndikuar tek e përditshmja e tyre dhe duke formuar identitetin e tyre.



СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Ky ushtrim synon të ndihmojë nxënësit në përvetësimin e njohurive për 
mjetet e ndryshme shprehëse të mediave të caktuara, si dhe të vënë re 
sesi mbresat dhe ndikimi që lënë përmbajtjet mediatke dhe vetë media, 
varen nga ato. 

Ndani nxënësit në katër grupe: „Shtypi”, „Radioja”, „Televizioni” dhe 
„Përmbajtjet në rrjet”. Tregojuni nxënësve një lajm aktual – çdo grup 
duhet ta prezantojë dhe të përshkruajë atë lajmë përmes medias 
përkatëse. Detyra zbatohet përmes prezantimit të skenarit të lajmeve 
për mediat elektronike dhe internetin, përkatësisht të tekstit për 
medien e shtypur.

Nga se përbëhet lajmi? Çfarë elementesh do të theksohen nga shtypi? 
Cilat janë avantazhet dhe mungesat e shtypit në raport me radion dhe 
televizionin?

Cilat elemente të lajmit dhe llojet e përmbajtjes mund të përdorim për 
prezantimin e lajmit përmes radio-programit? Cilat janë avantazhet 
dhe mungesat e radios në raport me shtypin dhe televizionin? Si do 
të prezantohet lajmi i zgjedhur në televizion? Cilat elemente janë 
mbizotëruese? Çfarë përparësish dhe mungesash ka televizioni kur 
bëhet fjalë për prezantimin e përmbajtjes mediatike? Çfarë specifikash 
ka interneti si media? A vini re elementet e internetit të adoptuara nga 
mediat „tradicionale”?
A mund të identifikoni ndikimin ose elementet e televizionit, radios ose 
shtypit tek përmbajtjet në rrjet?

Qëllimi i ushtrimit është që të ndihmojë nxënësit në identifikimit e kohës 
së shpenzuar me një përmbajtje mediatike, si dhe nevojave dhe dëshirave 
të ndryshme që përmbushin mediat në jetën e tyre të përditshme.

Fletë pune  DITA IME MEDIATIKE.

Nxisni çdo nxënës të analizojë publikisht ditën e tij/saj mediatike dhe 
të nxjerrë konkluzionet. Cila media mbizotëron gjatë ditës tënde 
mediatike? A varet lloji i medias që përdor ti nga ora e ditës, rrethanat 
dhe detyrimet e përditshme? Çfarë pritshmërish ke nga mediat e 
ndryshme? Cilat media shërbejnë për argëtim dhe cilat për informim?
Cila media ka ndikim më të madh ndaj qëndrimeve tuaja? Cilës medie i 
beson më së shumti? Pse?

Ushtrimi nr.1

Llojet e mediave dhe mjetet e tyre shprehëse

Ushtrimi nr.2

Dita ime mediatike
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Ky ushtrim synon të ndihmojë nxënësit që të dallojnë funksionet 
e caktuara të programit: Informim, argëtim, edukim, më pas edhe 
konstatim i sasisë së përmbajtjes së plotësuar nga funksionet e 
identifikuara. Gjithashtu, nxënësit duhet të identifikojnë specifikat e 
programeve të shërbimeve publike mediatike në raport me ofruesit 
komercial të shërbimeve mediatike – balancimi i përmbajtjeve që 
përmbushin funksionin informativ, argëtues, edukativ dhe kulturor, 
prodhimi i programeve në gjuhët e pakicave etj.

Fletë pune  LLOJET E PËRMBAJTJES DHE FUNKSIONET E PROGRAMIT.

Pas përfundimit të ushtrimit analizoni rezultatet. Cila kategori 
(funksion) e programit mbizotëron? Edukative, informative, kulturore 
apo argëtuese? Cili funksion programor mungon? Si mendoni, pse 
ndodh kjo? (Si ndihmë për këtë pyetje, mund të përdorni udhëzimet e 
mëtejshme – cili program mbledh më shumë audiencë, çfarë rëndësie 
ka kjo për median etj.). A i lidhni disa funksione të programit kryesisht 
me median e caktuar (p.sh. Funksioni informativ lidhet me televizionin 
ose shtypin)? A shihni dallimin midis mediave komerciale dhe 
shërbimeve publike mediatike (RTS 1, RTS 2, RTS 3, RTV 1, RTV 2, Radio 
Beogradi...)? Në cilat gjuhë mund të ndiqen programet e shërbimeve 
publike mediatike? Pse është e rëndësishme kjo?

Jepuni detyrë grupeve që të sajojnë një përmbajtje mediatike të 
destinuar për brezin e tyre, por që secili grup të krijojë përmbajtje për 
media tjetër – radio stacionin, kanalin televiziv, gazetën e shtypur ose 
portalin e internetit.

Nxënësit nga secili grup prezantojnë përmbajtjen e tyre duke theksuar 
llojin e përmbajtjes të destinuar për audiencën e brezit të tyre.

Në kuadër të kësaj detyre, është e rëndësishme që nxënësit të vënë 
re funksionet e ndryshme të cilat do të kryheshin nga programi ose 
përmbajtja e medias së tyre: Ku pasqyrohet funksioni informativ, 
edukativ dhe argëtues? Cili funksion mbizotëron dhe pse? Cilat tema i 
keni identifikuar si tema kyçe për moshën tuaj? A trajtohen këto tema 
në mediat që përdorni?

Pas ushtrimeve praktike, nxënësit duhet të kuptojnë rolin e mediave në 
jetën e përditshme, si dhe të bëhen më të vetëdijshëm për kanalet dhe 
mënyrat për të arritur tek përmbajtjet mediatike. Gjithashtu, duhet të 
nxiten që të mendojnë për ndikim e lajmeve në formimin e qëndrimeve 
për shoqërinë, kulturën, grupet e ndryshme në shoqëri, vërejtjen e 
dukurive dhe vlerave të dëshirueshme dhe të padëshirueshme. Më në 
fund, nxënësit duhet të dallojnë përmbajtjet programore në raport 
me qëllimet dhe funksionet e tyre, si dhe të vërejnë raportet midis 
funksionit informativ, argëtues dhe edukues të mediave.

Ushtrimi nr.3

Llojet e përmbajtjes dhe funksionet e programit
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» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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1  Opsioni i kërkimi të programit të transmetuar gjatë disa ditëve të kaluara, kthimi 
mbrapsht dhe shikimi nga e para. Ky opsion i ofron mundësi audiencës që të qasë në 
një përmbajtje të caktuar kur të dojë, pa qenë e nevojshme që ta shikojë ose dëgjojë 
në momentin e transmetimit.

2  http://www.politika.rs/sr/clanak/401028/Drustvo/Mladi-u-Srbiji-provode-tri-i-po-sata-
dnevno-na-internetu

Gjatë një jave nxënësit duhet të mbajnë një „Ditar 
mediatik” në të cilin të do të shënojnë se kur dhe si 
përdorin përmbajtjet e preferuara mediatike, çka 
presin nga ato, pajisjet që përdorin për t’i ndjekur ato 
dhe disponueshmërinë e tyre, si dhe të identifikojnë 
funksionet e përmbajtjeve mediatike që marrin. 
Gjithashtu, duhet të vënë re llojin e informacioneve të 
cilat arrijnë tek ata – çka po mësojnë, për çka po marrin 
njohuri përmes kanaleve të caktuara mediatike, a është  
e mjaftueshme kjo, cili lloj informacionesh ose 
funksionesh mungon?
Si i plotësojnë këto mungesa? Në orën e ardhshme 
krahasoni përvojat e nxënësve dhe përzgjedhjet e 
mediave, dhe cilat janë ngjashmëritë dhe dallimet?  
Cili funksion është mbizotërues?
Si të përforcohet prania e përmbajtjeve të funksioneve  
të tjera të cilat janë përfaqësuar më pak në ditën 
mediatike të nxënësve?

DETYRË SHTËPIE 
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Njeh dallimet midis 
mediave tradicionale 
dhe digjitale

Dallon qëllimet dhe 
detyrat e shërbimeve 
publike dhe mediave 
komerciale

Dallon elemente 
të rëndësishme 
në përbërjen e 
përmbajtjes së 
radios, televizionit, 
mediave të shtypura, 
platformave dhe 
kanaleve në rrjet

Identifikon funksionet 
e ndryshme 
që plotësojnë 
përmbajtjet mediatike 
për audiencën 
(dallon përmbajtjet 
informative, 
argëtuese, kulturore 
dhe edukative)

Identifikon rëndësinë 
dhe ndikimin 
e mediave dhe 
kupton pasojat e 
përvetësimit jokritik 
të përmbajtjeve 
mediatike

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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 �Sa dhe si i përdorim mediat? Shëno shenjën √ tek fusha e lirë për çdo orë të ditës ose aktivitet për media që 
përdorni, si dhe qëllimin e përdorimit – informim, argëtim, komunikim...

RADIO

TELEVIZION

SHTYP

KOMPJUTER

TELEFON 
CELULAR

DIÇKA TJETËR

MËNGJES VAJTJA NË 
SHKOLLË

QËNDRIMI 
NË SHKOLLË

KTHIMI NGA 
SHKOLLA

PASDITE MBRËMJE NATË NDONJË 
AKTIVITET 
TJETËR

Fletë pune_Dita ime mediatike01
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Në secilën prej kategorive të ofruara ose zhanreve programore, shkruani emrat e emisioneve të cilat njihni ose ndiqni.

Programi  
shkencor-popullor

Program informues Program muzikor Program arsimor Program kulturor Program sportiv

Fletë pune_  Llojet e përmbajtjes  
dhe funksionet e programit

02
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___ Увод у тему

klasa e 1-rë dhe e 2-të 1 orë (orë hyrëse)

Edukimi mediatik nuk është një lëndë e re mësimore,  
por një qasje e re në të nxënit e të gjitha lëndëve të mësimit. 

Toman dhe Jolls 
3

ARSIMI  
MBI MEDIAT DHE PËR MEDIA

___ Hyrje në temë

Arsimi mbi mediat dhe për mediat (arsimi mediatik) nënkupton sistemin 
në të cilin merren njohuritë e domosdoshme për mirëkuptimin e 
fenomenit të mediave, mënyrës së funksionimit dhe përdorimit të 
tyre. Arsimi mediatik tek nxënësit zhvillon marrëdhënien e duhur ndaj 
mediave, duke u mundësuar zhvillimin e kompetencës së edukimit 
mediatik, e cila është më e rëndësishme për pjesëmarrjen aktive në 
shoqërinë mediacentrike të shekullit 21.

Arsimi mbi mediat nënkupton studimin e mediave nga disa aspekte – 
aspekti sociologjik, kulturologjik, filozofik, antropologjik, psikologjik, 
ekonomik etj. Kjo do të thotë se nga mësuesit pritet që të kuptojnë 
kontekstin shoqëror (socio-kulturor, filozofik, ekonomik etj.) në të cilin 
është prodhuar përmbajtja mediatike dhe t’ua përcjellin këtë njohuri 

nxënësve në mënyrë përkatëse, duke mos e lënë mënjanë faktin se 

mediat janë konstruktet e realitetit, ndërsa përmbajtjet mediatike janë 

të kushtëzuara nga konteksti shoqëror në të cilin janë krijuar.

Zhvillimi sistematik i edukimit mediatik është një proces i cili nënkupton 

nxitjen e aftësive kognitive të nxënësve, marrjen e njohurive për mediat 

dhe analizën e përmbajtjeve mediatike, por edhe nxitjen e përvojave 

metakognitive, siç është qasja në reagimet e tyre personale ndaj 

përmbajtjeve mediatike si stimuj, konfuzionin para misteriozitetit të 

tyre, gëzimin për shkak të zbulimit të kuptimit të tyre etj.

Një qasje bazike e arsimit mbi mediat dhe për mediat është mësimi me 

përmbajtjet mediatike si mjete didaktike dhe produkte të mësimit.



___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 1-rë, tema: Komunikimi në grup; Marrëdhëniet 
në grup/komunitet)

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 1-rë, tema: Media si mjet informimi, 
edukimi, argëtimi, zgjerimi kulturor dhe manipulimi)

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 2-të, tema: Deputeti popullor 
(Narodni poslanik), Branislav Nušić)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Kompetencë digjitale

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë kuptimin e termit arsim mbi mediat dhe për mediat.
  Veçojnë përparësitë dhe rëndësinë e mësimit sistematik për mediat 

në shoqërinë civile të shekullit 21.
  Njohin mënyrat kryesore të mësimit për mediat në sistemet arsimore 

të Serbisë dhe botës.
  Prezantojnë zakonet e tyre mediatike dhe të nxjerrin konkluzionet.

___ Qëllimet

  Njohja e nxënësve me arsimin mbi mediat në botë dhe në Serbi.
  Zhvillimi i vetëdijes së nxënësve për rëndësinë e arsimit mbi mediat.
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Nxirrni vërejtjet tuaja për mënyrat e të mësuarit mbi mediat në botë 
dhe tek ne. Cila mënyrë e arsimit mbi mediat mendoni se është më 
e mira? Përshkruani se si do të dukej një orë e përsosur mësimore të 
arsimit mediatik në shkollën e mesme? Çka duhet të dinë nxënësit e 
moshës suaj rreth mediave? Për të cilat pyetjet mbi mediat doni të 
merrni përgjigjet? Shumë teoricienë mediatikë vërejnë se nxënësit 

» » » DISKUTIMI

» » » MOTIVIM HYRËS

Arsimi mbi mediat dhe për mediat në botë realizohet në tri mënyra 
kryesore: Si lëndë e veçantë mësimore (Arsimi mediatik – në Britaninë 
e Madhe, Edukimi mediatik – në Kanada dhe Australi, Kompetencat 
mediatike – në Gjermani, Arsimi audio-vizual – në Holandë etj.), si dhe 
fushë mësimore (modul) të një lënde të caktuar (siç është rasti në 
Republikën e Serbisë, për lëndë me zgjedhje në gjimnaz Gjuha, mediat 
dhe kultura dhe Edukimi qytetar) dhe si qëllim i mësimit të lëndëve 
mësimore të cilat nuk fokusohen drejtpërdrejtë tek arsimi mbi mediat, 
siç janë: Gjuha amtare, letërsia, shkencat shoqërore, ruajtja e shëndetit 
dhe arti.
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___ Aktivitetet

Diskutimi rekomandohet si formë pune në orën hyrëse.
Pasi t’i njoftojë për temën dhe qëllimin e mësimit, mësuesi u bën me 
dije nxënësve se gjatë diskutimit do të ndjekë përqendrimin e tyre tek 
problemi i ekspozuar, argumentimi, respektimi i bashkëpunëtorëve  
dhe dinamikës kohore, e cila parashikon deri tri minuta për nxënës.  
Motivimi hyrës sigurohet nga mësuesi, duke i informuar ata rreth 
imazhit aktual të arsimit për media dhe mbi mediat në Republikën  
e Serbisë dhe në botë.



СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Në pjesën përfundimtare të orës mësuesi ua shpërndan pyetësorët 
qëllimi i të cilëve është përcaktimi i zakoneve mediatike të 
adoleshentëve. Pas plotësimit të pyetësorit, nxënësve u jepet detyrë 
që të mbledhin numrin total të minutave (orëve) në ditë, të kaluara 
duke përdorur mediat. Nxënësit japin vërejtjet për shpenzimin e kohës 
së tyre dhe të nxënësve të tjerë të klasës, duke përdorur mediat, 
krahasojnë rezultatet dhe nxjerrin konkluzionet.
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» » » VLERËSIMI

3  Toman, Elizabeth dhe Jolls, Tessa: Edukimi mediatik: A National Priority for a 
Changing World; American Behavioral Scientist, SAGE Publishing, California, 
Newbury Park 2004.

e shkollave të mesme sot dinë më shumë rreth mediave digjitale 
sesa prindërit dhe mësuesit e tyre. Si mendoni ju për këtë? Pse 
është e nevojshme të zhvillojmë edukimin mediatik edhe përmes 
mësimdhënies? A mund të mësojmë për edukimin mediatik pa media?

Përveç arsimit sistematik për mediat, mësimi mbi mediat mund të 
nxitet edhe përmes aktiviteteve jashtë shkollës – kampeve verore dhe 
programeve të arsimit joformal. A keni marrë pjesë në një kamp të 
tillë? Në cilat faqe interneti mund të informoheni për aktivitete jashtë 
shkollës në lidhje me edukimin mediatik? Në ç’ mënyrë do të kërkonit 
internetin për të gjetur programet ndërkombëtare për arsimin e të 
rinjve mbi mediat?

Diskutimi do t’i mundësojë mësuesit që të ketë qasje në pritshmëritë 
e nxënësve në lidhje me përmirësimin e edukimit mediatik, njohjen 
e tyre paraprake për rolin e mediave në shoqëri, nivelin e zhvillimi të 
kompetencave për komunikim dhe bashkëpunim. Në këtë mënyrë, 
nxënësit do të kuptojnë se roli i tyre në arsimin mbi mediat është aktiv dhe 
nënkupton përgjegjësitë dhe pritshmëritë, si dhe mundësinë e shprehjes 
së mendimit personal dhe ndikimit në krijimin e procesit mësimor.
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Di të shpjegojë kuptimin 
e termit arsim mbi mediat 
dhe për mediat

Veçon përparësitë dhe 
rëndësinë e mësimit 
sistematik mbi mediat  
në shoqërinë civile të 
shekullit 21

Njeh mënyrat kryesore 
të mësimit mbi mediat 
në sistemet arsimore të 
Serbisë dhe botës

Prezanton zakonet e tij 
mediatike dhe nxjerr 
konkluzionet

*Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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Shkruani numrin e minutave të kaluara duke ndjekur një përmbajtje të caktuar mediatike në nivelin ditor.

PËRMBAJTJET MEDIATIKE Numri i minutave

Programi reality

Seriale televizive

Filma

Tabloidë

Muzikë popullore

Libra popullorë

Libra komiku

Fletë pune_  Pyetësor për nxënësit 
                     – Sa po përdor mediat?03

PËRMBAJTJET MEDIATIKE Numri i minutave 

Video lojëra

Transmetime sportive

Tekstet në gazetat e ditës

Tekstet e gazetës në portalet e internetit

Rrjetet sociale

Postimet në Youtube („përmbajtjet”)

  Mblidhni minutat dhe krahasoni kohën tuaj totale të kaluar pranë përmbajtjeve mediatike me kohën totale 
të nxënësve të tjerë. Nxirrni konkluzionet.

Totali i minutave në ditë: _________________________________________

Totali i orëve në javë: __________________________________________
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PLATFORMAT PËR SHKËMBIMIN 
E VIDEO PËRMBAJTJEVE DHE 

RRJETET SOCIALE

___ Hyrje në temë

Digjitalizimi i mediave ka kontribuar në rritjen e numrit të pajisjeve, 
kanaleve dhe platformave të cilat kanë mundësinë e përdorimit dhe 
shkëmbimit të përmbajtjes së digjitalizuar mediatike. Njëkohësisht, 
mediat tradicionale – shtypi, radio dhe televizioni – fituan mundësitë 
e reja për t’iu drejtuar publikut dhe për të depërtuar tek audienca, 
përmes faqeve të internetit, aplikacioneve për telefonat celularë 
dhe shërbimet e tjera të cilat mbështeten te teknologjitë digjitale. 
Kështu ne, si audiencë, në mjedisin digjital kemi shumë mënyra të reja 
për t’u informuar, komunikuar, argëtuar dhe lidhur me përdoruesit e 
tjerë (audiencën) dhe për të shkëmbyer përmbajtjet. Karakteristikat 
kryesore specifike të mediave, kanale dhe/ose platformave digjitale 
janë: Interaktivitet, hipertekstualitet, konvergjencë dhe rrjetëzim (për 
përkufizimet më të sakta shikoni fjalorin e termave në fund të kapitullit).

Përveç numrit më të madh të pajisjeve, kanaleve dhe platformave për 
përdorimin dhe qasjen në përmbajtjet mediatike, digjitalizimi ka çuar në 
rritjen e sasisë dhe llojit të përmbajtjes mediatike, dhe neve si audiencë 
na ka sjellë edhe mundësitë e menaxhimit të përmbajtjes, ose të kohës 
dhe vendit ku do të përdorim një përmbajtje të caktuar (shërbimet e 
strimingut, përmbajtjet me kërkesë etj., sqarimet më të detajuara mund 
t’i gjeni tek fjalori i termave në fund të kapitullit).

Më në fund, digjitalizimi ka hapur mundësi të reja për shprehjen kreative 
të audiencës, krijimin dhe publikimin e përmbajtjeve mediatike dhe 
pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të audiencës në komunikimin mediatik (nga 
komentimi i përmbajtjeve të portaleve tek krijimi i kanaleve personale ne 
Youtube etj.).

klasa e 1-rë dhe e 2-të 2 orë mësimore

Njerëzit, sidomos në Instagram, duken sikur e kanë jetën shumë më të mirë sesa 
në realitet. Njerëzit në thelb duken shumë më mirë sesa janë realisht, dhe duken 

shumë më të lumtur sesa janë realisht.

Elon Musk, sipërmarrës dhe shpikës
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Rrjetet sociale janë një mjedis mediatik dhe komunikues të cilin na kanë 
mundësuar teknologjitë digjitale. Ato mund të kenë qëllime dhe funksione 
të shumëfishta, mund të jenë të fokusuara tek përmbajtjet e ndryshme 
dhe mund të nxisin audiencën në aktivitetet e ndryshme. Rrjetet sociale 
dhe platformat për shkëmbimin e video përmbajtjeve bazohen mbi 
aktivitetin e përdoruesve të cilët, me anë të shkëmbimit të përmbajtjeve, 
në mënyrë publike ose private, në kohën reale apo shtyrë, krijojnë 
komunitete në rrjet me përdoruesit e tjerë, bazuar mbi interesimet dhe 
vlerat e përbashkëta. Komunikimi përmes rrjeteve sociale mund të jetë 
global, duke kombinuar karakteristikat e komunikimit mediatik personal 
dhe masiv. Duke përdorur rrjetet sociale, fitojmë hapësirë për të krijuar 
identitetet tona për mjedisin digjital, si dhe për të eksperimentuar me 
kufijtë e privates dhe publikes.

Për adoleshentët në këtë moshë është karakteristik fokusi tek arritja e 
autonomisë dhe individualitetit dhe ndërtimi i marrëdhënieve me mjedisin. 
Rrjetet sociale mund të jenë një instrument i rëndësishëm dhe i dobishëm 
për vetë-shprehjen e tyre (krijimi i profilit personal, krijimi i përmbajtjeve 
audio dhe vizuale), formimin e grupeve të ndryshme të miqve në rrjet në 
raport me shkallën e besimit, përcaktimin e kufijve kur bëhet fjalë për 
shpërndarjen e informacioneve intime dhe personale përmes menaxhimit 
të konfigurimeve të lidhura me dukshmërinë e përmbajtjes së postuar.

Është e domosdoshme që nxënësit të vënë re që sa më shumë të përdorin 
mundësitë e rrjeteve sociale, aq më të ekspozuar bëhen ndaj rrezikut të 
lidhur me përdorimin e informacioneve private, por edhe keqpërdorimin e 
tyre potencial.

Gjithashtu, është e rëndësishme që të bëhen të vetëdijshëm për 
përgjegjësinë e përmbajtjeve të postuara, të cilat mund të cenojnë 
individët e tjerë, qoftë kur bëhet fjalë për përqeshjen, shpërndarjen e 
informacioneve të pasakta ose dhunën kibernetike.

Fillimisht duhet të hartohet një fushë e gjerë e rrjeteve sociale e cila 
nënkupton:

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 1-rë, tema: Media si mjet informimi, 
edukimi, argëtimi, zgjerimi kulturor dhe manipulimi)

  Informatika dhe shkenca kompjuterike (klasa e 1-rë, tema: Interneti)
  Gjuha angleze (klasa e 1-rë dhe e 2-të, kompetenca: Translation, 

Interpretation).

  shërbimet për komunikim dhe shkëmbim të përmbajtjeve (Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat si dhe aplikacionet si Viber, Whatsapp...);

  platformat për shkëmbimin e video përmbajtjeve (Youtube, Vimeo...);
  video lojëra;;
  dhoma chat-i;
  forume;
  platforma të tjera.

Në kuadër të kësaj njësie, mësuesit bashkë me nxënësit rrisin ndërgjegjen 
për funksionet dhe mënyrat e përdorimit të rrjeteve sociale dhe 
platformave për shkëmbimin e video përmbajtjeve, llojin e përmbajtjeve 
të shpërndara përmes tyre, si dhe rreziqet potenciale të lidhura me 
privatësinë, sjelljen e rrezikshme dhe dhunën mes moshatarëve.

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetencë e të mësuarit
  Punë me të dhënat
  Kompetencë digjitale
  Zgjidhja e problemeve
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
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___ Qëllimet

  Marrja e njohurive për platformat e shkëmbimit të video 
përmbajtjeve dhe rrjetet sociale.

  Forcimi i edukimit digjital dhe informativ.

___ Rezultatet

Pas trajtimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë karakteristikat pozitive dhe negative të rrjeteve sociale 
dhe platformave për shkëmbimin e video përmbajtjeve.

  Identifikojnë dhe numërojnë mundësitë e reja dhe rolet e audiencës 
në mjedisin e rrjeteve sociale dhe platformave digjitale për 
shkëmbimin e video përmbajtjeve.

  Identifikojnë përmbajtjet të cilat cenojnë privatësinë dhe sigurinë  
e përdoruesve ose bëjnë thirrje për dhunë.

  Identifikojnë dallimet midis identitetit të tyre në botën reale dhe 
identitetit „në rrjet”. 

___ Aktivitetet

Kjo njësi mësimore mund të trajtohet në shkolla fillore dhe të mesme 
me anë të fletëve të punës, si dhe përmes diskutimit gjatë mësimit, 
përmes analizës së përvojave të nxënësve në lidhje me rrjetet sociale 
dhe shpërndarjen e përmbajtjeve mediatike. Gjithashtu, trajtimi i 
përmbajtjeve në kuadër të kësaj njësie mësimore mund të bëhet përmes 
analizës së shembujve të zgjedhura në lidhje me përdorimin e rrjeteve 
sociale dhe platformave për shkëmbimin e video përmbajtjeve nga ana e 
mediave, reklamuesit komercial etj.

Në fillim të orës së mësimit mund të filloni një bisedë me nxënësit 
përmes analizës së rezultateve të hulumtimeve të zgjedhura në lidhje 
me përdorimin e rrjeteve sociale. Platformat për shkëmbimin e video 
përmbajtjeve – Youtube, Vimeo, Instagram dhe Snapchat janë rrjetet 
sociale dhe platformat më popullore ndër adoleshentëve (13 – 17 
vjeç). Mbi 85% të adoleshentëve përdorin Youtube, 72% Instagram, 69% 
Snapchat dhe vetëm 51% Facebook. Falë përqindjes gjithnjë në rritje të 
përdorimit të telefonave të zgjuar, madje 45% të adoleshentëve thonë 
se praktikisht janë vazhdimisht „në rrjet”. Burimi: hulumtimi Teens, 
Social Media & Technology,8 https://www.pewinternet.org/2018/05/31/
teens-social-мedia-technology-2018

» » » KONSTATIMI I PROBLEMIT

Filloni bisedën me nxënësit në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë 
me përdorimin e tyre të rrjeteve sociale dhe platformave për 
shkëmbimin e video përmbajtjeve: Si mendoni ju për rrjetet sociale? 
A mendoni se efektet e rrjeteve janë pozitive apo negative për ju? 
Si do t’i përshkruanit efektet pozitive dhe negative? Cili rrjet social 
është rrjeti juaj më i preferuar dhe pse? Si i përdorni rrjetet sociale 
dhe për çka i përdorni? A informoheni përmes rrjeteve sociale? Për 
çka? Sa komunikoni përmes rrjeteve sociale? Si do ta përshkruanit 
marrëdhënien tuaj ndaj rrjeteve sociale – a do t’ju mungonin po të mos 
i kishit ato, dhe pse? A ka dallim midis sjelljes suaj „në rrjet” dhe asaj në 
jetën reale? Cilat karakteristika personale i theksoni në rrjetet sociale, 
dhe cilat jo? Gjithashtu, duhet të hapni debatin për informimin e tyre 
përmes rrjeteve sociale, duke përdorur tekstin në vijim.

» » » MOTIVIM HYRËS: PËRGATITJE PËR DISKUTIM

https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
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» » » SUGJERIMI I TEKSTIT NDIHMËS

» » » SUGJERIMI I PYETJEVE PËR DEBAT

Ndikimi i rrjeteve sociale në informimin tek të rinjtë është i 
konsiderueshëm, për çka dëshmojnë edhe të dhënat e hulumtimit të 
Organizatës Ombrellë të të Rinjve të Serbisë – KOMS:  
8 https://koms.rs/mladi-u-medijskom-ogledalu-2018/

Kur bëhet fjalë për mënyrën e konsumit të përmbajtjeve informative dhe 
lajmeve nga të rinjtë, shumica prej tyre lexojnë portalet informative – 
80,5% dhe postimet në rrjetet sociale – 73,2%. Nga pikëpamja e mënyrës 
se si rinia preferon të gjejë përmbajtjet informative, përgjigja mesatare 
tregon se të rinjtë kanë më shumë besim tek kërkimet e Google-it (nota 
4,06), pastaj postimet e shpërndara të miqve në rrjetet sociale (3,45) dhe 
postimet e vetë medias në rrjetet sociale (3,45).4

A përdorni rrjetet sociale për t’u informuar? Cilat? A vizitoni rrjetet 
sociale për t’u informuar apo informimi ndodh në mënyrë spontane, 
gjatë aktiviteteve të tjera „në rrjet”? 

Nxënësve mund t’u shpërndani Fletën e punës  RRJETET E MIA 
SOCIALE, në të cilën do të shënojnë zakonet e tyre për çdo rrjet social. 
Çdo nxënës prezanton publikisht fletën e tij të punës, ndërsa mësuesi 
shënon përgjigjet përkatëse për çdo rrjet social. Në fund, çdo rrjet 
social mund të prezantohet në mënyrë grafike përmes rrethit me 
ngjyrë, me funksione të listuara (p.sh. Përmes tij kontaktoj me miqtë, 
zbuloj muzikë të re dhe të preferuar, shikoj se ku po dalin moshatarët 
e mi...). Për më tepër, fleta e punës mund të zgjerohet me opsionin 
„mungesa”, në mënyrë që nxënësit të nxiten që të mendojnë në mënyrë 
kritike për funksionalitetin dhe përdorimin e rrjeteve sociale.
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Ky ushtrim synon vërejtjen e rreziqeve potenciale të përdorimit të 
rrjeteve sociale, nga cenimi i privatësisë dhe të dhënave personale, deri 
tek shqetësimi potencial.

Secili prej nxënësve ka detyrë që të analizojë profilin e tij.

Si janë konfiguruar opsionet e privatësisë? Me kë ndan përmbajtjet 
tuaja? Pse? Çka mund të mësosh për miqtë tuaj duke shikuar profilet e 
tyre? Cili lloj informacioni i marrë përmes rrjeteve sociale në lidhje me 
moshatarët, është më i dobishëm për ty? A mund të mësosh përmes 
rrjeteve sociale diçka që është e fshehtë në botën reale?

A mund të keqpërdoren të dhënat dhe përmbajtjet që ndan përmes 
rrjeteve sociale? Si? Cilat përmbajtje mund të keqpërdoren më lehtë?

Fletë pune  RRJETET SOCIALE DHE PRIVATAËSIA.

Teksti në vijim mund të përdoret si ilustrim ose mjet shtesë gjatë 
trajtimit të kësaj njësie mësimore.

Kur bëhet fjalë për platformat për shkëmbimin e përmbajtjes në 
rrjet, në vitet e fundit vëmendja e veçantë i kushtohet mbrojtjes së 
përdoruesve të mitur nga përmbajtjet të cilat mund të jenë cenuese në 
cilëndo mënyrë. Duke marrë parasysh strukturën e decentralizuar të 
rrjetit, është pothuajse e pamundur të kontrollohet plotësisht rrjedha e 
informacioneve dhe përmbajtjeve, si dhe komunikimi midis përdoruesve. 
Përmbajtjet e dëmshme janë në dispozicionin e të miturve më shumë se 
kurrë, qoftë në formë teksti ose përmbajtjeje audio dhe video.

Është e rëndësishme të theksohet se kur flasim për përmbajtjet 
e dëmshme, nuk flasim për përmbajtjet ilegale. Vetë koncepti i 
përmbajtjes së dëmshme nuk është i përkufizuar qartë, por kemi shumë 
tentativa për ta sqaruar këtë koncept: „Një përmbajtje legale, por që 
mund të jetë e dëmshme për të miturit, duke penguar zhvillimin e tyre 
fizik, mendor ose moral”, përkatësisht „Përmbajtja e cila konsiderohet 
e dëmshme për fëmijën nga ana e të rriturve përgjegjës të të miturit 
(prindërit, mësuesit, kujdestarët)”.5

Përmbajtja e dëmshme kështu mund të kuptohet si përmbajtje e 
prirë ndaj vlerësimit personal ose vlerësimit „të bazuar në besime, 
preferenca dhe tradita shoqërore dhe kulturore”, që do të thotë 
se edhe rregullat ligjore do ta drejtojnë vëmendjen e tyre drejt 
përkufizimit të këtyre përmbajtjeve. Njëkohësisht, kjo do të thotë se ata 
të cilët kujdesen për mirëqenien e fëmijëve dhe përdoruesve të mitur, 
do të duhet të veprojnë në mënyrë proaktive, duke përdorur opsionet e 
disponueshme si „kontrolli prindëror”, softuer për bllokim dhe filtrim të 
përmbajtjes, si dhe mbikëqyrja e aktiviteteve të të miturve „në rrjet”, në 
mënyrë që t’i mbrojnë nga përmbajtja e padëshiruar.

Ky proces duhet të jetë i përshtatur me nevojën për mbrojtjen e të 
drejtave të të miturve për lirinë e gjuhës dhe lirinë e shprehjes, në 
përputhje me Konventën e OKB-së për të drejtat e fëmijëve.

Sa të cenuar janë fëmijët dhe të miturit në rrjet tregohet edhe në 
hulumtimin e portalit guardchild.com ku tregohet një statistikë 
interesante në lidhje me cenimin e të miturve „në rrjet”: 

6

Ushtrimi nr.1

Rrjetet sociale - sfidat
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w  44% të adoleshentëve pranojnë të kenë parë përmbajtjet „në rrjet” 
për të cilat nuk do të merrnin pëlqimin e prindërve;

w  22% të adoleshenteve thanë se postojnë imazhet dhe video 
përmbajtjet „në rrjet”, e trupit të tyre të zhveshur plotësisht ose 
pjesërisht;

w  vetëm 15% të prindërve kanë njohuri mbi aktivitetet e fëmijëve të 
tyre „në rrjet„ dhe si sjellja e tyre mund të çojë drejt ndonjë forme 
abuzimi;

w  70% të fëmijëve të moshës nga 7 deri 18 vjeç kanë arritur rastësisht 
tek përmbajtjet pornografike „në rrjet”, më së shpeshti duke kërkuar 
përmbajtjet e lidhura me detyrat e shtëpisë;

w  Grupi më i madh i konsumatorëve të përmbajtjeve pornografike „në 
rrjet” janë fëmijët e moshës nga 12 deri 17 vjeç;

w  20% të adoleshentëve kanë qenë shënjestër e përmbajtjeve seksuale si 
ftesat për aktivitetet seksuale, shkëmbimi i përmbajtjeve eksplicite etj.

w  31% të fëmijëve të moshë nga 12 deri 18 vjeç kanë gënjyer për 
moshën e tyre për të hyrë në një faqe interneti;

w  Vetëm një e treta e ekonomive shtëpiake në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës i mbrojnë fëmijët e tyre nga përmbajtjet e dëmshme „në 
rrjet” duke përdorur softuer për filtrimin dhe bllokimin e përmbajtjes.

Në Serbi është miratuar sistemi i shënimit të përmbajtjeve mediatike 
në raport me përshtatjen me grupmoshën, përkatësisht theksohen 
grupmoshat e audiencës i cili mund të cenohet nga përmbajtjet e 
caktuara – 12, 16 dhe 18 vjeç. Përkufizimi më i thellë i përmbajtjeve 
të përshtatshme për çdo grupmoshë përfshihet në Ligjin për mediat 
elektronike, Ligjin për reklamimin dhe Ligjin për informimin publik në 
media, dhe Rregulloren për mbrojtjen e të miturve në fushën e ofrimit të 
shërbimeve mediatike. 

Ligji parashikon disa nga format e kontrollit të përmbajtjeve të 
disponueshme në shërbimet mediatike linera dhe jolineare.
Përmbajtjet e tilla përfshihen në mundësitë e qasjes së kontrolluar, 
ndalimin e tyre dhe oraret e transmetimit të tyre. Forma më e shpeshtë 
është qasja me kusht, duke përdorur fjalëkalimin ose kodin e prindit me 
të cilin mund të „hapet” një përmbajtje dhe t’i vihet në dispozicion të 
miturit. Kur bëhet fjalë për platformat e shkëmbimit të përmbajtjeve 
„në rrjet”, përdorimi i softuerëve të ndryshëm, kryesisht pa pagesë, 
mundëson kufizimet dhe ndalimin e hapjes së disa faqeve „në rrjet”, 
për të cilat prindërit, mësuesit ose kujdestarët vlerësojnë se mund të 
cenojnë sigurinë e përdoruesve të mitur.

Shënim: Në kuadër të këtij ushtrimi, është e rëndësishme që të 
njihen nxënësit me Qendrën Kombëtare të Kontaktit dhe Sigurisë 
së Fëmijëve në Internet, pranë Ministrisë së Tregtisë, Turizmit dhe 
Telekomunikacionit (numri i telefonit është 19833, dhe adresa e 
platformës: 8  www.paмetnoibezbedno.gov.rs ). 
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» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

Ndani klasën në grupe me nga 3 deri 4 nxënës. Jepini detyrë secilit 
grupi që të krijojë profilin e shkollës në rrjetet sociale, përkatësisht në 
platformat e shkëmbimit të përmbajtjeve – Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube. Cilat përmbajtje do të donin t’i vinin në plan të parë?  
Mund t’u jepni edhe hapësirë që të krijojnë video përmbajtje përmes 
telefonave celularë, të cilat do t’i përdorin për promovim „në rrjete”. 
Analizoni sugjerimet së bashku.

Përmblidhni punën praktike dhe hapni diskutimin në drejtim të 
mirëkuptimit të përdorimit të rrjeteve sociale. Qëllimi është që t’i 
çojmë te konkluzioni. Se rrjetet sociale luajnë role komplekse në jetën 
e nxënësve, dhe se ato duhen përdorur si për informim dhe argëtim, 
kështu edhe për komunikim. Gjithashtu, nxënësit duhet të identifikojnë 
sfidat që paraqesin rrjetet sociale nga perspektiva e cenimit të 
privatësisë, keqpërdorimit të të dhënave dhe shqetësimit.

Më në fund, nxënësit duhet të vërejnë mekanizmat e prezantimit 
përmes rrjeteve sociale, ndërtimin e identiteteve të dëshirueshme, 
theksimin ose fshehjen e karakteristikave të caktuara, në mënyrë që 
rrjetet të vështrohen edhe si platforma për ndërtimin e prestigjit 
shoqëror në grupin e moshatarëve.
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Nxënësit kanë për detyrë që të shënojnë aktivitetet e tyre në 
rrjetin e tyre më të preferuar, gjatë një jave. Detyra është që të 
provojnë të shënojnë ndjenjat e tyre gjatë përdorimit të rrjetit 
social. A i ndihmon rrjeti social që të ndihen më të lidhur me 
moshatarët? A ndihen të përjashtuar kur nuk marrin reagime 
ndaj përmbajtjeve të postuara? A janë të nevrikosur ose me 
ankth kur nuk kanë qasje në rrjete?

Në orën e ardhshme mund të analizoni Ditarët e nxënësve dhe 
të hartoni karakteristikat pozitive dhe negative të cilat krijohen 
si pasojë e përdorimit të rrjeteve sociale.

DETYRË SHTËPIE
4  Vlerësimet formohen në bazë të shkallës në të cilën nota 1 do të thotë „ nuk preferoj 

fare”, ndërsa 5 „preferoj plotësisht”.

5  Citimet nga teksti i disponueshëm tek linku: https://www.law.kuleuven.be/citip/en/
archive/copy_of_publications/712cybersafety-elievens-200509082f90.pdf

6  E disponueshme në linkun: https://www.guardchild.coм/statistics/
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Njeh karakteristikat 
pozitive dhe negative 
të rrjeteve sociale dhe 
platformave digjitale 
për shkëmbimin e video 
përmbajtjeve

Identifikon dhe liston 
mundësi dhe role të reja 
të audiencës në ambientin 
e rrjeteve sociale dhe 
platformave digjitale 
për shkëmbimin e video 
përmbajtjeve

Identifikon përmbajtjet të 
cilat cenojnë privatësinë 
dhe sigurinë e përdoruesve 
ose bëjnë thirrje për dhunë

Identifikon dallimet midis 
indetitetit të tij në botën 
reale dhe „në rrjet”

* Vlerësimet mund të jepen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM





274 >>



275 >>

Lloji  
i aktivitetit

Lloji  
i përmbajtjes

Si ndihem kur jam 
duke përdorur 
këtë rrjet?

Çfarë kuptimi 
dhe rëndësie ka 
ky rrjet për mua?

Facebook Twitter Instagram Youtube Snapchat Një rrjet tjetër

Fletë pune_ Rrjetet e mia sociale04

Një rrjet tjetër

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM





276 >>



СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 277 >>

Fletë pune_   Rrjetet sociale dhe privatësia05
Hape profilin tënd në rrjetin social të cilin e përdor më shumë. Plotëso ose zgjedh njërën prej opsioneve të 
ofruara në pretendimet në vijim:

Profili im është:

 i hapur për publikun
 i hapur vetëm për miqtë
 disa përmbajtje i mbaj publike, dhe disa të tjerë i mbaj të hapura vetëm për miqtë (cilat përmbajtje)

Prindërit e mi:

 kanë qasje në profilin tim
 nuk kanë qasje në profilin tim
 kanë qasje, por u kam limituar dukshmërinë e postimeve të mia

Kur jam duke ndarë përmbajtjet në profilin tim, jam më i kujdesshëm/-me me;

 të dhënat për lëvizjen time, vendet që frekuentoj ose kaloj kohën e lirë
 fotografitë e mia dhe të miqve të mi
 të dhënat për aktivitetet dhe hobet e mia 

Opsionin e ndjekjes së lokacionit në rrjetet sociale e kam:

 të ndezur
 të fikur
 të panjohur fare

Kur shkoj te profili i miqve të mi, kryesisht me interesojnë:

 informacionet për lëvizjen e tyre
 përmbajtjet të cilat flasin për interesimet e tyre (rekomandimet e muzikës, filmave, serialeve, librave....)
 selfit dhe fotografitë e tjera të lidhura me kohën e lirë dhe jetën e përditshme
 diçka tjetër, plotëso....

Cilin lloj të informacioneve ose përmbajtjes nuk do ta ndaje kurrë në rrjetet sociale dhe pse?  
Qarko pretendimin i cili të përshkruan më mirë:

 kujdesem për përshtypjen që lë në rrjetet sociale
 nuk kujdesem për përshtypjen që lë në rrjetet sociale
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Fletë pune_ Platformat celulare digjitale si 
kanali personal mediatik

06

Shënim: Një aplikacion i njëjtë mund të hyjë në disa kategori.

 �Cili lloj aplikacionesh mbizotëron në telefonin tuaj? 

 �A vini re se funksionet e aplikacioneve ndërthuren?

 �Si e kuptoni këtë ndërthurje – a është pozitive për ju si përdorues?

 �Si ndryshon marrëdhënia juaj ndaj përmbajtjeve mediatike falë aplikacioneve?

 �Në cilat aplikacione njihni elementet e televizionit, radios dhe gazetave të ditës?

 �Analizoni aplikacionet e telefonit tuaj dhe grupojini ato në bazë të funksioneve që përmbushin:

Informim Argëtim Komunikim Të tjera
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Fletë pune_ Platformat mobile digjitale dhe 
gjuha me të cilën komunikojmë

07
 �Jepu ndjenjave dhe termave të mëposhtëm një emotikon ose simbol tjetër të përdorur në komunikimin  

e përditshëm:

Lumturi   _________________

Gëzim   _________________

Lakmi   _________________

Trishtim  _________________

Zhgënjim  _________________

Mërzitje   _________________

Uri   _________________

Magji   _________________

Errësirë  _________________

Natyrë  _________________

Prindër  _________________

Dalje   _________________

Shkollë  _________________

Detyrë e shtëpisë _________________

Trajnim  _________________

Pushim  _________________

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Увод у тему

klasa e 3-të dhe 4-të 2 – 3 orë mësimi

KORZNIA LIGJORE E MEDIAVE 
DHE MJEDISI MEDIATIK

___ Hyrje në temë

Rregullimi ligjor në vendin tonë garanton mjedisin e volitshëm për 
lirinë e informimit, qarkullimin e ideve dhe mendimeve, si edhe 
realizimin e interesit publik. Zbatimi i plotë i ligjeve mediatike ka për 
qëllim ekzistencën dhe ruajtjen e pluralizmit mediatik si trashëgimet 
e konsiderueshme të shoqërisë demokratike, që synon një treg më të 
pasur dhe më të rregulluar mediatik.

Korniza ligjore për sistemin e informimit publik në vendin tonë është 
bazuar mbi standardet, përvojën dhe kornizën rregullatore të botës 
demokratike e cila ka themelin e saj në Kushtetutën e Republikës së 

Serbisë. Në planin ndërkombëtar, bazohet në deklarimet e rëndësishme 
të Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, të 
përbërë në dokumentet që garantojnë të drejtën e lirisë së shprehjes, 
qarkullimin e lirë të informacionit dhe qasjen e tyre shkëmbimi i të 
cilave përcaktohet si një nga të drejtat themelore të njeriut.

Përparimi i sistemit të informimit publik nënkupton përputhjen me 
kornizën ligjore dhe praktikën me kornizën rregullatore ndërkombëtare 
dhe evropiane dhe përvojën, si edhe detyrimin e shtetit që t’i 
respektojë dhe t’i zbatojë. Fuqizimi i tij pasqyrohet nëpërmjet fuqizimit 

Mediat janë institucionet më të fuqishme në botë. Kanë fuqinë që të bëjnë 
pafajshëm fajtorë dhe fajtorë t’i bëjnë të pafajshëm, dhe kjo është fuqi.  

Sepse mediat kontrollojnë vetëdijen dhe masat e njerëzve.

Malcom X, aktivist amerikan
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të kapaciteteve të të gjithë pjesëmarrësve në procesin e informimit 
publik të cilët duhet të punojnë në interes publik, për mirëqenien e 
qytetarëve dhe të gjitha grupeve shoqërore.

Korniza ligjore në fuqi përbëhet nga tri ligje kyçe mediatike nga viti 
2014: Ligji për informim publik në mediat, Ligji për mediat elektronike dhe 
Ligji për shërbimet publike mediatike. 

Aktet e përmendura ligjore zbatohen nga Ministria e Kulturës dhe 
Informimit, Organi Rregullator për Mediat Elektronike, Ministria e 
Tregut, Turizmit dhe Telekomunikacioneve, Agjencia Rregullatore 
për Komunikacionet Elektronike, Institucioni Publik Mediatik „Radio 
Televizioni i Serbisë” dhe Institucioni Publik Mediatik „Radio Televizioni 
i Vojvodinës”.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Sociologjia me të drejtat e qytetarëve (klasa e 4-të, tema: Kushtetuta 
e Republikës së Serbisë)

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 2-të, tema: Stilet funksionale: Stili 
administrativ; klasa e 3-të, tema: F. Kafka, Gjykimi; Stilet funksionale: 
stili gazetaresk; Format e shprehjes gazetareske) 

  Edukimi qytetar (klasa e 3-të, tema: Suрozimet e shoqërisë civile; 
Karakteristikat e shoqërisë civile)

  Historia (klasa e 3-të, tema: Kultura e Evropës në Shekullin e Ri)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetencë e të mësuarit
  Pjesëmarrje e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Komunikim
  Bashkëpunim

___ Qëllimet

  Njohja me kornizën ligjore në mjedisin mediatik në Serbi dhe botë.
  Ngritja e vetëdijes civile të nxënësve.
  Kuptimi i rëndësisë së rregullimit ligjore në fushën e mediave.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë rëndësinë e kornizës ligjore për punën e mediave.
  Prezantojnë rolin e kornizës ligjore për zhvillimin e shoqërisë civile 

dhe mbajtjes së demokracisë.
  Njohin fushat e prodhimit mediatik dhe tregut mediatik i cili 

rregullohet nga legjislacion ndërkombëtar.
  Përshkruajnë rolin e Rregullatorit të pavarur të Mediave Elektronike (REM)
  Identifikojnë rëndësinë e kornizës ligjore në fushën e mediave për 

mbrojtjen e të miturve.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Aktivitetet

Në një nga klasat përgatitëse jepuni nxënësve që të: 

1.  Përgatisin kuptimin e termave Kushtetuta e Republikës së Serbisë, 
Kombet e Bashkuara, Këshillit i Evropës dhe Bashkimit Evropian. 

2. Përshkruajnë me pak fjalë krijesën dhe historikun e tyre dhe 

3.  Prezantojnë pritjet e tyre lidhur me kompetencat e institucioneve të 
lartpërmendura dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me mediat dhe 
mjedisin mediatik.

Në pjesën hyrëse të orës mësimore të planifikuar nxënësit prezantojnë 
rezultatet e punës, dhe njohin nxënësit me temën.

Njoftoni nxënësit që do të njihen me kornizën ligjore për mediat dhe 
mjedisin mediatik, i cili përbëhet nga qytetarët si konsumatorë të 
mediave. Shpërndani nxënësit në shtatë grupe nga katër nxënës. Për 
çdo grup nxënësish përgatisni një shembull të shtypur të njërit nga 
tekstet e radhës:

Grupi parë – Kombet e Bashkuara

Dokumenti kyç i Kombeve të Bashkuara është Deklarata Universale e të 
Drejtave të Njeriut. Neni i 19 i kësaj Deklarate parashikon që „gjithkush 
ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin 
edhe lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe 
njoftimit të informacionit dhe ideve me çfarëdo mjeti qoftë, pa marrë 
parasysh kufijtë”.

Grupi i dytë – Këshilli i Evropës

Këshilli i Evropës ka miratuar Konventën për mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore. Për kornizën tonë ligjore neni 10 ka 
një rëndësi të veçantë dhe parashikon: „1. Secili ka të drejtën për 
lirinë e shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit të vet, lirinë 
e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacioneve dhe ideve pa 
ndërhyrjen e pushtetit publik dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk 
parandalon shtetet të kërkojnë lejet e punës së kompanive televizive, 
radio dhe kinematografike. 2. Pasi ushtrimi i këtyre lirive bart me vete 
detyrat dhe përgjegjësitë, ai mund t’u nënshtrohet formaliteteve, 
kushteve, kufizimeve ose ndëshkimeve të parashikuara me ligj, të cilat 
janë të domosdoshme në shoqërinë demokratike në interesin e sigurisë 
kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë publike, me qëllim të 
parandalimit të trazirave ose kriminalitetit, mbrojtjes së shëndetit 
ose moralit, mbrojtjes së reputacionit dhe të drejtave të të tjerëve, 
parandalimit të zbulimit të njoftimeve të dhënë në besim, ose me 
qëllim të mbrojtjes së autoritetit dhe paanësisë së gjykatës”.

Grupi i tretë – Bashkimi Evropian

Karta e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore, në nenin 11 rregullon 
të drejtën për lirinë e shprehjes dhe informimit: „1. Secili ka të drejtën për 
lirinë e shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit të vet, kërkimit 
dhe njoftimit të informacioneve dhe ideve pa ndërhyrjen e organeve 
shtetërore dhe pa marrë parasysh kufijtë 2. Respektohen liria dhe 
pluralizmi i ideve". 

Në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, legjislacioni vendas 
përshtatet me bazën ligjore të BE-së. Kapitujt kyç të negociatave për 
legjislacionin tonë mediatik janë kapitulli i dhjetë (Mediat dhe shoqëria 
e informacionit) brenda të cilit politika audio-vizuale dhe Direktiva e 

» » »  MOTIVIMI HYRËS – PREZANTIMI DHE ANALIZA  
E DETYRËS SË SHTËPISË

» » » DETYRAT HULUMTUESE – ANALIZA E PËRMBAJTJES
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Bashkimit Evropian e kanë një rëndësi të veçantë për shërbimet audio-
vizuale mediatike (më të njohura si AVMSD), si edhe kapitulli i njëzet 
e tretë (Drejtësia dhe të drejtat themelore), brenda së cilës liria e 
shprehjes dhe liria e mediave e kanë një rëndësi të veçantë.

Grupi i katërt – liria e shprehjes 

Akti më i lartë juridik – Kushtetuta e Republikës së Serbisë, merret në tri 
nene me lirinë e mendimit dhe shprehjes (neni 46), lirinë e mediave 
(neni 50) dhe të drejtën e njoftimit (neni 51). Liria e mendimit dhe 
shprehjes garanton lirinë që nëpërmjet „të folurit, shkrimit, imazhit ose 
mënyrave të tjera, të kërkohen, merren dhe shpërndahen njoftimet 
dhe idetë”. Liria e shprehjes mund të kufizohet me ligj, nëse është e 
nevojshme „me qëllim të mbrojtjes së të drejtave dhe reputacionit 
të të tjerëve, mbrojtjes së autoritetit dhe paanësisë së gjykatës dhe 
mbrojtjes së shëndetit publik, moralit të shoqërisë demokratike dhe 
sigurisë kombëtare të Republikës së Serbisë”.

Grupi i pestë – liria e mediave

Liria e mediave parashikon që „gjithkush ka liri që pa miratim, në 
mënyrën e parashikuar me ligj, të themelojë gazetat dhe mjetet e tjera 
të informimit publik. Stacionet televizive dhe të radios themelohen në 
përputhje me ligj. Nuk ka censurë në Republikën e Serbisë. Në shoqërinë 
demokratike gjykata kompetente mund të parandalojë shpërndarjen e 
informacioneve dhe ideve përmes mjeteve të informimit publik vetëm 
kur kjo është e domosdoshme me qëllim të parandalimit të thirrjes për 
rrëzimin e dhunshëm të rendit kushtetues ose shkeljes së integritetit 
territorial të Republikës së Serbisë, parandalimit të propagandimit 
të luftës ose nxitjes për dhunën e drejtpërdrejtë ose me qëllim të 
parandalohet advokimi i urrejtjes racore, kombëtare ose fetare, me 
të cilin nxitet diskriminimi, armiqësia ose dhuna. Realizimi i së drejtës 

për korrigjimin e informacionit të pavërtetë, të paplotë ose të pasaktë 
me të cilin është lënduar e drejta ose interesi i dikujt dhe e drejta për 
përgjigjen në informacionin e publikuar rregullohet me ligj”.

Grupi i gjashtë – e drejta për informim

E drejta për informim do të thotë që „kushdo ka të drejtë të informohet 
në mënyrë të vërtetë, të plotë dhe në kohën e duhur mbi çështjet 
me rëndësi publike dhe mjetet e njoftimit publik kanë për detyrë të 
respektojnë këtë të drejtë. Kushdo ka të drejtë për qasje në të dhënat 
në zotërim të organeve shtetërore dhe organizatave të cilave u janë 
dhënë autorizimet publike, në përputhje me ligj”.

Grupi i shtatë – kodi profesional

Përveç sërës së akteve ligjore dhe nënligjore, është e rëndësishme të 
theksohet vetërregullimi përkatësisht kodet profesionale që përfaqësojnë 
rregullat profesionale dhe etike të cilat i miratojnë vetë gazetarët brenda 
shoqatave të tyre. Shoqatat më të vjetra të gazetarëve janë: Shoqata e 
Gazetarëve të Serbisë (SHGS), Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë 
(SHPGS) dhe Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Vojvodinës (SHPGV). 
Përveç shoqatës, ekzistojnë edhe Asociacioni i Mediave, Asociacioni i 
Mediave Lokale, Lokal Pres, Asociacioni i Mediave të Pavarura Elektronike 
(AMPE), Asociacioni i Mediave Online (AOM), RAB Serbia e të tjera. 
Këto organizata, së bashku me Këshillin vetërregullator e shtypjes dhe 
institucionet e pavarura sipas Organit Rregullator për Mediat Elektronike 
(REM), Komisionerin për informacionet me rëndësi publike dhe mbrojtjen 
e të dhënave profesionale dhe përfaqësuesit e tjerë të degës „së katërt” 
të pushtetit, janë të rëndësishëm për ndryshimin, hartimin dhe zbatimin 
e kornizës së domosdoshme ligjore me rëndësi për mjedisin mediatik në 
Republikën e Serbisë.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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Jepuni nxënësve që të lexojnë në çift tekstet e dhëna dhe të përgatiten 
për prezantimin dhe analizën publike. Drejtojini që të nënvizojnë 
fjalët kyçe të tekstit. Nxitini që të analizojnë tekstin e lexuar dhe ta 
krahasojnë me praktikën në mjedisin e tyre mediatik. Njihni nxënësit 
me termet: e drejta e përgjigjes, pluralizmi mediatik, gjuha e urrejtjes, 
mbrojtja e të miturve dhe nxitini që të diskutojnë.

Rekomandimi për të drejtën e përgjigjes në mjedisin e ri mediatik 
parashikon mbrojtjen e secilit personi të cilit i referohet informacioni 
që mund të shkelë të drejtën ose interesin e tij. Në këtë rast, person 
fizik dhe juridik mund të kërkojnë nga redaktori përgjegjës i mediave 
që të shpallë, pa pagesë përgjigjen ku deklaron se informacioni është i 
pavërtetë, i paplotë ose i transmetuar në mënyrë të pasaktë.

Rekomandimi për pluralizmin mediatik dhe shumëllojshmërinë e 
përmbajtjes mediatike krijon parakushtet për qarkullimin e lirë të 
informacioneve dhe ideve pa ndërhyrjen e organeve të pushtetit.  
Ky rekomandim është në lidhje të ngushtë me mbrojtjen e lirive 
mediatike të cilat janë një nga parakushtet kyçe për ruajtjen dhe 
zhvillimin e shoqërisë demokratike.

Rekomandimi për gjuhën e urrejtjes është krijuar si pasojë e 
keqpërdorimit të mundshëm të mediave nga ana e atyre që nxisin 
jotolerancën, racizmin, ksenofobinë, antisemitizmin, nacionalizmin 
agresiv dhe etnocentrizmin, diskriminimin dhe armiqësinë ndaj 
pakicave, migrantëve dhe njerëzve me origjinë migrante. Me këtë 
sjellje të papranueshme minohen pluralizmi dhe vlerat demokratike 
të themeluara mbi multikulturalizmin dhe nderimin e ndryshimeve të 
ndërsjella brenda shoqërisë moderne.

Rekomandimi për mbrojtjen e të miturve është i nevojshëm me qëllim 
të mbrojtjes së zhvillimit të lirë të personave të mitur.

прихватиодустани

Услови

Лиценца
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СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Drejtoni nxënësit që të nxjerrin konkluzionet për kornizën ligjore në 
mediat dhe mjedisin mediatik. Pse ekziston rregullimi ligjore në fushën e 
mediave? Pse është e rëndësishme e drejta për informim? Çfarë i siguron 
qytetarit e drejta për informim në shekullin 21? A ndryshohej kjo e drejtë 
gjatë zhvillimit të qytetërimit? Në çfarë mënyre Kushtetuta e Republikës së 
Serbisë ndjek kornizën ligjore të institucioneve ndërkombëtare? Cilat liri 
mediatike respektohen në vendin tonë? Argumentoni përgjigjen me disa 
shembuj.

Nxitni nxënësit që të parashtrojnë, duke respektuar kulturën e dialogut, 
vëzhgimet mbi temat dhe konkluzionet e prezantuara nga nxënësit 
e tjerë. Inkurarojini që të kultivojnë trashëgimet e shoqërisë civile me 
qëndrimet dhe sjelljen e tyre në dhe jashtë klasës.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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Në këtë kuptim duhet u kujdesur që përmbajtja e mediave dhe mënyra 
e shpërndarjes së saj nuk i bëjnë dem zhvillimit moral, intelektual, 
emocional dhe social të të miturve.

Çfarë është demanti (mohim)? A pohon demanti të drejtën e përgjigjes? 
Pse është e rëndësishme ekzistenca e shumëllojshmërisë së mediave 
dhe përmbajtjes mediatike për një individ dhe shoqëri? Njihni shembujt 
e përmbajtjes mediatike ku keni vërejtur gjuhën e urrejtjes.

Çfarë është diss track? Në të cilin diss track-un keni vërejtur gjuhën e 
urrejtjes? A përmbajnë gjuhën e urrejtjes edhe disa emisione politike 
televizive? Çfarë keni identifikuar si gjuhë urrejtjeje në adresimin e 
personave publikë? Pse Rregullorja për mbrojtjen e të miturve 7 është një 
dokument i rëndësishëm? Në çfarë mënyre mediat mund t’u bëjnë dëm 
fëmijëve dhe adoleshentëve? Jepni shembujt.

Të gjitha këto institute kanë hyrë në kornizën ligjore në fuqi në fushën  
e informimit publik dhe mediave.

7  Teksti i Rregullores për mbrojtjen e të miturve: http://www.reм.rs/uploads/files/
Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20prava%20мaloletnika%20
u%20oblasti%20pruzanja%20мedijskih%20usluga.pdf
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http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20prava%20maloletnika%20u%20oblasti%20pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Shpjegon rëndësinë 
e kornizës ligjore për 
punën e mediave

Përfaqëson rolin e 
kornizës ligjore për 
zhvillimin e shoqërisë 
civile dhe mbajtjes së 
demokracisë

Njeh fushat e 
prodhimit dhe tregut 
mediatik të cilat 
rregullohen nga 
legjislacioni kombëtar

Përshkruan rolin 
e rregulluesit të 
pavarur të mediave 
elektronike (REM)

Identifikon rëndësinë 
e kornizës ligjore në 
fushën e mediave për 
mbrojtjen e të miturve

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 3-të dhe e 4-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Të dhënat rreth nesh, qoftë private ose publikisht të disponueshme, 
janë pjesa e personalitetit tonë, dhe mbrojtja e tyre është pjesa e 
mbrojtjes së së drejtës sonë që të vendosim lirisht për jetën tonë. Këtyre 
lirive u përkasin edhe vendimi çfarë dhe kujt do t’i themi diçka për veten, 
si edhe e drejta të dimë dhe të përkufizojmë çfarë mund të bëjë dikush 
me informacionet rreth nesh. Të dhënat rreth nesh mblidhen në shumë 
vende, për disa jemi të vetëdijshëm, për disa nuk jemi. Çdo organizatë 
shtetërore ose ekonomike, shoqatë ose institucion, që ka detyrim ligjor 

që të na përcaktojë identitetin para se të na dorëzon një shërbim: shkolla, 
banka, operatori i internetit – mbledh të dhënat tona. Gjithashtu, shitësit 
e mallrave të ndryshme, në bazë të kontratave ose lejes sonë, kanë 
informacionet, për shembull, mbi adresën tonë ku do të na dorëzojnë 
një produkt. Pavarësisht nga baza e mbledhjes së të dhënave dhe a 
bëjnë atë me lejen tonë ose sipas një baze tjetër, të gjithë aktorët të 
cilët përpunojnë të dhënat personale kanë për detyrë të harmonizojnë 
biznesin e tyre me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. 

MBROJTJA E TË  
DHËNAVE PERSONALE,  

E DREJTA E PRIVATËSISË, 
DREJTA E HARRESËS8

Si mund të jemi të lirë kur jemi të kapur nga mediat sociale në botë pa privatësi? 
Si mund të jemi të lirë kur ndiqet çdo lëvizje e jona,  

çdo bisedë incizohet dhe mund të jetë i kthyer lehtë kundër nesh?  
Si jemi të lirë saktësisht nëse jemi të gozhduar pas celularëve tanë? 

Tom Green, aktor, prezantues dhe regjisor
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Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale është një rregull të cilin e nxjerr 
shteti për të rregulluar marrëdhëniet e qytetarëve të cilëve u referohen 
të dhënat dhe organizatave private dhe publike të cilat mbledhin 
dhe përpunojnë ato të dhëna. Në fund të vitit 2018 në Serbi është 
miratuar ligji i ri i harmonizuar me kornizën aktuale evropiane. Urdhri i 
përgjithshëm për mbrojtjen e të dhënave personale kërkon regjistrimin, 
kategorizimin dhe kodimin e të gjitha informacioneve mbi përdoruesit të 
cilat përkufizohen si të dhënat e tyre personale. Cilido kombinim grupor 
i fakteve personale të cilat e caktojnë saktësisht një individ, kërkojnë 
procedurat e rrepta të cilave duhet t’u përmbahen gjatë përpunimit të 
gjithë individët, institucionet dhe organizatat të cilat i trajtojnë këto të 
dhëna personale në çfarëdo mënyre. Midis tjerash, këta janë emri dhe 
mbiemri, të dhënat e lokacionit, faktorët fizikë, fiziologjikë, gjenetikë, 
mendorë, ekonomikë, socialë, kulturorë e të tjerë.

Fuqizimi shtesë i të drejtave të pronarëve të informacioneve është 
siguruar edhe me vlerësimin e ndikimit të cilin e ka mbledhja dhe 
përpunimi i të dhënave për liritë e individit, si edhe njoftimi i autoriteteve 
kompetente dhe pronarit të informacionit (brenda 72 orësh) nëse ndodhë 
ndonjë rrezik ose keqpërdorim joadekuate i të dhënave.

Ligjvënësit kanë caktuar ekzistencën e organit të pavarur shtetëror në 
çdo vend, i cili do të kujdeset për regjistrimet nga kjo fushë, dhe puna e të 
cilit do të koordinohet nga organi evropian. Përveç kësaj, organizatat apo 
kompanitë e caktuara duhet të kenë edhe një ekspert të punësuar ose një 
bashkëpunëtor të jashtëm cili do të kontrollojë trajtimin e të dhënave.

Urdhri nuk zbatohet vetëm mbi kompanitë të cilat punojnë në territorin e 
BE-së, por edhe mbi të gjitha ato që, pa marrë parasysh selinë, trajtojnë të 
dhënat e qytetarëve që qëndrojnë në territorin e BE-së.

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale është harmonizuar në masën 
më të madhe të mundshme me standardet aktuale të dokumenteve 
relevante evropiane. Gjatë hartimit të tij, është marrë parasysh fakti 
që Serbia nuk është anëtarja e Bashkimit Evropian dhe që Urdhri 
i përgjithshëm nuk mund të zbatohet drejtpërdrejt për shkak të 
kufizimeve që rrjedhin nga sistemi ynë ligjor, Kushtetuta si edhe niveli i 
arritur i vetëdijes për mbrojtjen e të dhënave personale që parandalojnë 
marrjen jokritike të të gjitha zgjidhjeve burimore nga dokumenti origjinal.

Komisioneri për të Drejtën e informimit me rëndësi publike dhe 
mbrojtjen e të dhënave personale

Ky institucion është themeluar me Ligjin për qasjen e lirë në informacionet 
me interes publik, nga viti 2004, si mekanizëm fundamental për rritjen 
e transparencës të punës së organeve të pushtetit me të cilin është 
mundësuar që qytetarët të kërkojnë në mënyrë aktive informacionet 
me interes publik, dhe jo vetëm t’i pranojnë pasivisht dhe të varen nga 
vullneti i mirë i organeve të pushtetit dhe funksionarëve publikë.  
Ky institucion ua lehtëson në mënyrë të konsiderueshme edhe punën e 
gazetarëve, sidomos atyre që merren me gazetarinë serioze, hulumtuese 
dhe temat me interesin më të lartë shoqëror, sipas korrupsionit dhe 
krimit të organizuar.

Kompetenca e komisionerit shtrihet edhe në këtë fushë, me miratimin 
e Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale më 2008. Komisioneri për 
informim me rëndësi publike dhe mbrojtjen e të dhënave personale 
merret njëkohësisht me dy pyetje që përfaqësojnë të dyja anët e 
medaljes – merret me të drejtën e publikut të mësojë dhe të drejtën e 
privatësisë, në mënyrë që kujdesi për mbrojtjen e këtyre dy të drejtave 
është një lloj balancimi.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema: Bota e informacioneve)
  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 4-të, tema: Përdorimi i njeriut, 

Aleksandër Tishma; Enciklopedia e të vdekurve, Danilo Kish)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

 Punë me të dhënat
 Pjesëmarrje e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
 Kompetenca digjitale
 Komunikim
 Bashkëpunim

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për mbrojtjen e të dhënave personale.
  Përcaktimi i njohurive për të drejtën e privatësisë dhe të drejtën e harresës.
  Zhvillimi i vlerave etike dhe humaniste.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë dallimet midis të dhënave personale dhe të veçanta.
  Shpjegojnë në mënyrë të pavarur dhe të argumentuar marrëdhënien e 

parimeve të mbrojtjes së privatësisë dhe publikimit të informacioneve 
me rëndësi publike.

  Identifikojnë mënyrë të pavarur kushtet nën të cilat mund të kërkohet 
fshirja e të dhënave personale („e drejta e harresës”).

  Shpjegojnë konceptin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të veçanta.

___ Aktivitetet

Brenda kësaj njësie mësimdhënësit do të përdorin fletët e punës të 
përgatitura me qëllim, dhe do të nisin debate në bazë të çështjeve të 
propozuara, dhe gjithçka me qëllim të vëzhgojnë termet komplekse të 
lidhura me konceptet e privatësisë, sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave 
personale, por edhe qasjes në informacionet me rëndësi publike.  
Në mësim do të përdoren edhe ekstraktet e zbatueshme të ligjeve 
lokale, aktet e të cilave duhet të interpretohen nga nxënësit përmes 
analizës kritike të disa rregullave në kontekst të zakoneve personale  
dhe përditshmërisë mediatike të secilit nxënësit individualisht.

Informacioni personal është çdo e dhënë e cila i referohet ndonjë personi 
fizik me anë të cilit mund të vërtetohet identiteti i tij në mënyrë të 
drejtpërdrejt ose të jodrejtpërdrejtë. Ato mund të jene: emri, mbiemri, 
adresa, NPI, numri i telefonit, numri i llogarisë rrjedhëse në bankë etj.

Përveç këtyre të dhënave të qarta personale, numri i madh i të dhënave 
tona personale gjendet në internet: adresat IP, numrat e pajisjeve 
që përdorim në „rrjet”, shifrat, llogaritë për postën elektronike dhe 
rrjetet sociale, historitë e aktiviteteve tona në rrjet (share, like, click...), 
historitë e kërkimit në internet e të ngjashme. Këto të dhëna, vetë ose 
në kombinim me ndonjë tjetër, mund të zbulojnë identitetin tonë dhe 
prandaj i quajmë të dhënat personale.

Llojet e veçanta të të dhënave personale janë të dhënat që kanë të 
bëjnë me origjinën racore dhe etnike, orientimin politik, bindjen fetare 
dhe filozofike, anëtarësinë në një sindikatë, të dhënat gjenetike dhe 
biometrike, të dhënat shëndetësore, mbi jetën seksuale, orientimin 
seksual të personit fizik. Këto të dhëna janë më delikate se të dhënat e 
zakonshme personale dhe prandaj ato duhen disponuar në mënyrë më 

» » » MOTIVIM HYRËS
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E drejta për korrigjim dhe plotësim

Secili prej nesh ka të drejtën e pakushtëzuar për korrigjimin e të 
dhënave të pasakta dhe plotësimin e të dhënave të paplota personale.

E drejta e fshirjes

Kemi të drejtë të kërkojmë fshirjen e të dhënave personale në rastet  
e mëposhtme:

  të dhënat nuk janë më të domosdoshme për realizimin e qëllimit për 
shkak të cilit janë përpunuar;

  kemi revokuar pëlqimin në bazë të të cilit kryhej përpunimi;
  kemi paraqitur kundërshtimin në përpunim;
  të dhënat tona janë përpunuar në mënyrë të paligjshme;
  të dhënat janë marrë nga fëmija lidhur me përdorimin e shërbimeve 

të shoqërisë së informacionit.

Nxënësit kanë detyrë të hapin aplikacionet që përdorin më shumë në 
celularët e tyre. Në 15 minuta të ardhshme duhet t’i shënojnë të gjitha 
të dhënat e tyre të disponueshme përmes këtij aplikacioni, përkatësisht 
nëpërmjet përmbajtjes të cilën e kanë vënë vetë në dispozicion përmes 
aplikacionit.

të kujdesshme. Përjashtimet nga respektimi i rregullave të përpunimit 
të llojeve të veçanta të të dhënave personale janë ato situata në të cilat 
qëllimi i përpunimit është më i rëndësishëm se mbrojtja e të dhënave të 
veçanta personale, dhe këta janë zbulimi dhe parandalimi, përkatësisht 
ndëshkimi i veprimeve penale, rreziqet për sigurinë publike dhe kombëtare.

Ligji përcakton një sërë të drejtash të cilat i gëzojmë si personat 
të dhënat e të cilëve përpunohen, dhe detyra e kontrolluesit të të 
dhënave është të sigurojë një zbatim praktik të këtyre të drejtave.

Disa nga të drejtat tona janë:

Realizimi i të dhënave dhe transparenca

Kontrolluesi ka për detyrë që t’i ofrojë personit të cilit i referohen 
të dhënat, të gjitha informacionet e parashikuara në mënyrë të 
përmbledhur, transparente dhe kuptimplotë, duke përdorur fjalë të 
qarta dhe të thjeshta.

E drejta për informim

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale rregullon qartë të cilat 
informacionet duhet të na ofrohen para se të fillojë përpunimi i të 
dhënave tona, pavarësisht nëse i kemi kërkuar ato informacione ose jo.

E drejta për qasjen në të dhënat

Kemi të drejtë që të kërkojmë vërtetimin nga kontrolluesit nëse 
përpunohen të dhënat rreth nesh. Nëse përgjigja është po, kemi të 
drejtë të marrim qasje në këto të dhëna, si edhe informacionet lidhur 
me përpunimin e tyre. Gjithashtu, kontrolluesi i të dhënave ka për 
detyrë që të na dërgojë kopjen e të dhënave të cilat i përpunon.

» » » ANALIZA E PROBLEMIT
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Nisni diskutimin me nxënësit me pyetjet e mëposhtme:
A ndieni që keni kontroll mbi të dhënat tuaja personale dhe të veçanta?  
Në të cilat segmente të jetës është më i madh kontrolli dhe kujdesi juaj 
për të dhënat, dhe kur mund të kontrolloni më pak rrjedhën e të dhënave 
tuaja? A ndieni në rrezik për shkak të kontrollit të pamjaftueshëm mbi të 
dhënat tuaja?

Qëllimi i diskutimit është që nxënësit të ndërgjegjësohen për çështjet e 
privatësisë, shpërndarjes së të dhënave personale, si edhe për çështjet e 
përgjegjësisë për mbledhjen dhe disponimin me ato të dhëna „në rrjet”.

A informacionet e disponueshme rreth jush janë më pak ose më shumë 
se keni menduar? A kontrolloni informacionet që i bëni të disponueshme 
gjatë qëndrimit „në rrjet”? Në çfarë mënyre? Cilat shërbime, vegla ose 
opsione përdorni për të kufizuar mbledhjen e informacioneve që mund 
të mblidhen rreth jush? A do të donit që informacionet tuaj të caktuara të 
mos jenë të disponueshme kurrë? A do të ndryshonit ndonjë aktivitet tuaj 
„në rrjet” për të shmangur mbledhjen e të dhënave personale?

» » » DISKUTIMI

Edhe pse ka për qëllim mbrojtjen e së drejtës dhe privatësisë sonë, ligji 
kryesisht nuk zbatohet mbi përpunimin e kryer me qëllim të hulumtimit 
gazetaresk dhe publikimit të informacioneve mediatike, si edhe me 
qëllim të shprehjes shkencore, artistike ose letrare, nëse kufizimet e 
zbatimit LMDP-it në çdo rast konkret janë të nevojshme me qëllim të 
mbrojtjes së lirisë së shprehjes dhe informimit.

Në këtë mënyrë, ligji i jep avantazh lirisë së shprehjes dhe informimit, 
në raport me mbrojtjen e rreptë të të dhënave personale.

Qasja e lirë në informacionet me rëndësi publike

Në përpunimin e informacioneve me rëndësi publike të cilat përmbajnë 
të dhënat personale zbatohet, përveç Ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale, edhe Ligji për qasjen e lirë në informacionet me rëndësi 
publike (LQLIRP). Në situata kur organi i pushtetit publik ia dorëzon 
kërkuesit informacionet që përmbajnë të dhënat personale, ai duhet 
të kujdeset të vendosë ekuilibër midis së drejtës së publikut të mësojë, 
nga një anë, dhe së drejtës për mbrojtjen e të dhënave personale, nga 
ana tjetër.

LQLIPR thotë se informacioni me rëndësi publike nuk do të dorëzohet 
nëse në atë mënyrë do të lëndohej e drejta e privatësisë, përveç 
rasteve kur ka pëlqimin e personit me të cilit i referohen informacionet, 
nëse bëhet fjalë për një person, dukuri ose ngjarje me interes publik, 
sidomos titullarëve të funksionit shtetëror ose politik dhe nëse bëhet 
fjalë për personin i cili ka dhënë arsye me sjelljen e tij që informacionet 
të kërkohen.

Analizoni disa tekste të përzgjedhura nga gazetat ditore: Blic, Kurir, 
Informet, Politika. 

Ushtrimi nr.1

Hulumtimi, publikimi i informacioneve  
dhe e drejta e privatësisë
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КЉУЧНИ ПОЈМОВИ

GDPR – General Data Protection Directive,  
Urdhri i përgjithshëm për mbrojtjen e të dhënave.

LQLIRP – Ligji për qasjen e lirë në informacionet me rëndësi 
publike.

LMDP – Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale LQLIRP 
zbatohet mbi përpunimin e të dhënave personale i cili, kryhet 
tërësisht ose pjesërisht në mënyrë të automatizuar, si edhe 
mbi përpunimin e paautomatizuar të dhënave personale 
që përbëjnë pjesën e mbledhjes së të dhënave ose i janë 
destinuar mbledhjes së të dhënave. Përpunimi i automatizuar 
nënkupton përdorimin e teknologjisë që lejon përpunimin 
automatik të të dhënave, sipas pajisjes kompjuterike dhe 
pajisjeve të tjera elektronike të cilat mund të mbledhin, 
ruajnë, manipulojnë dhe shpërndajnë të dhënat, që të 
përpunojnë sasitë e mëdha të dhënave në mënyrë të shpejtë 
dhe efikase me pjesëmarrjen minimale të njeriut.

Kontrolluesi i të dhënave është person fizik ose juridik, 
përkatësisht organi i pushtetit i cili përcakton pavarësisht ose 
me të tjerët qëllimin dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave 
personale. Në praktikë, kjo do të thotë që kontrolluesi i të 
dhënave ka kontrollin gjithëpërfshirës në raport me të dhënat 
personale të përpunuara. Së pari ai vendos të nisë mbledhjen 
dhe përpunimin e të dhënave, dhe pastaj përcakton bazën 
ligjore për një përpunim të tillë, përkatësisht pse dhe si 
përpunohen të dhënat e atilla personale.

Kontrolluesi i të dhënave përcakton gjithashtu:

  cilat të dhëna personale do të përpunohen;
  për çfarë qëllimi ato përpunohen;
  për të cilët individët mblidhen të dhënat;
  a do të shpërndahen më tej dhe, nëse po, kujt;
  sa gjatë do të ruhen të dhënat.

Kukitë – ang. cookies, pjesët e vogla e të dhënave të cilat 
i shkëmbejnë ueb faqet me pajisjen e përdoruesit për 
memorizimin afatshkurtër të aktiviteteve në ueb faqen.

Përpunuesi është person fizik ose juridik, përkatësisht 
organi i pushtetit, i cili përpunon të dhënat personale 
në emër të kontrolluesit të të dhënave. Kjo do të thotë 
që përpunuesi nuk përcakton qëllimin dhe mjetet për 
përpunimin e të dhënave personale dhe përfaqëson 
personin e pavarur juridik nga kontrolluesi i të dhënave. 
Kjo është zakonisht organizata me aftësi dhe njohuri të 
veçanta të cilën e angazhon kontrolluesi i të dhënave për të 
kryer përpunimin e të dhënave personale. Marrëdhëniet e 
përpunuesit me kontrolluesin e të dhënave nënkupton që 
përpunuesi duhet të veprojë në përputhje me udhëzimet 
e shkruara të kontrolluesit, që do të thotë se kontrolluesi 
ka kontroll mbi përpunimin, por rrjedhimisht edhe 
përgjegjësinë nëse përpunimi nuk është i ligjshëm.

TERMAT KYÇE
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296 >>

A është lënduar e drejta e privatësisë së personit në disa nga 
përmbajtjet e analizuara për të cilat shkruhet?

A rreziku i konstatuar i privatësisë do të justifikohej me shkallën 
e lartë të rëndësisë së historisë për audiencën, d.m.th. interesin 
publik. A mendoni që përdorimi i përmbajtjes është i justifikuar 
nga ana e portaleve mediatike, nëse personi e poston vetë atë në 
rrjetet sociale?

A rrezikohet në këtë mënyrë privatësia e atij personi? A ka dallime 
nëse përmbajtjet janë të shkarkuara nga profili i hapur ose i kyçur?

» » » PYETJET PËR DISKUTIM » » »            SHEMBUJT INTERESANTË NGA PRAKTIKA 

Dërgoja letrën Facebook-ut

Ligji vendas përcakton që pëlqimi mund të jepet vetëm në formë të 
shkruar ose elektronike, me nënshkrimin e kualifikuar elektronik. Në 
këtë mënyrë i tërë biznesi në internet, i themeluar mbi përpunimin e 
të dhënave, është lërë në zonën gri. Pra, sipas ligjit në fuqi në Serbi, 
shërbimet siç janë Facebook ose Google në fakt do të duhet t’ju kërkojnë 
që ju t’ua dërgoni „letrën e rekomanduar dhe e nënshkruar me dorën e 
vet”, që pëlqimi të jetë i vlefshëm. 

Aplikacioni „Mjeku i përzgjedhur”, të dhënat shëndetësore të 
qytetarëve në rrezik

Komisioneri për informim me rëndësi publike dhe mbrojtjen e të 
dhënave personale në fund të majit të vitit 2018, ka paralajmëruar 
qytetarët të jenë të kujdesshëm kur përdorin aplikacionin „Mjeku i 
përzgjedhur”, i cili mundëson caktimin e kontrolleve mjekësore. Për 
shkak të paqartësive dhe mungesave serioze lidhur me mbledhjen 
dhe përpunimin e të dhënave personale të qytetarëve (emri, adresa, 
numri identifikues i sigurimit shëndetësor, adresa IP, domeni i serverit, 
lloji i pajisjes nga e cila qasni në aplikacion, kontaktet, llogaria email, 
mesazhet SMS, kalendari, lokacioni...). Komisioneri ia ka ndaluar 
përpunimin e mëtejmë të të dhënave kompanisë që ka krijuar 
aplikacionin. Politika e privatësisë, që është fshirë ndërkohë nga 
aplikacioni, ka mundësuar madje edhe marketingun e drejtpërdrejt 
dhe profilizimin e qytetarëve. Gjithashtu, versioni parë i aplikacionit 
ka kërkuar vetëm numrin personal e personit të siguruar për qasjen 
në sistemin e caktimeve të kontrolleve mjekësore, që do të thotë 
praktikisht që secili që ka ditur atë numër ka mundur të hynte në të 
dhënat e kontrolleve mjekësore të qytetarëve.9
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Pas materialeve të analizuara dhe ushtrimeve praktike nxënësit 
duhet të drejtohen në konkluzione se çdo aktiviteti ynë „në rrjet” ose 
përdorimi i aplikacioneve dhe shërbimeve të ndryshme, më shpesh 
zbulon më shumë për ne sesa mendojmë.

Fal njohurisë së përvetësuara, nxënësit duhet të qasin në mënyrë 
kritike në aktivitetet e tyre të ardhshme në rrjet, por edhe të kuptojnë 
rëndësinë e parimit të mbrojtjes së privatësisë dhe marrëdhëniet e tij 
ndaj informacioneve me rëndësi publike.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
8  Gjatë shkrimit të këtij kapitulli janë përdoruar materialet e fondacionit SHER 

Udhëzuesi ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale GDPR –- Interpretimi i kornizës 
së re ligjore (në dispozicion në https://www.sharefoundation.info/Docuмents/vodic_
zzpl_gdpr_share_2019.pdf) dhe Udhëzuesi i GDPR-it dhe opër mbrojtjen e të dhënave 
personale (në dispozicion në https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/
uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf)

9  Shembujt nga publikimi i Fondacionit Sher "Të dhënat e mia, të drejtat e mia", që 
është në dispozicion në linkun: https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/
uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM

https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_gdpr_share_2019.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf
https://resursi.sharefoundation.info/wp-content/uploads/2018/07/Podaci-u-doba-interneta-Final.pdf


298 >>



СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 299 >>

» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Shpjegon dallimet midis  
të dhënave personale  
dhe të veçanta

Shpjegon në mënyrë të 
pavarur dhe të argumentuar 
raportin e parimeve të 
mbrojtjes së privatësisë dhe 
publikimit të informacioneve 
me rëndësi publike

Njeh në mënyrë të pavarur 
kushtet nën të cilat mund 
të kërkohet fshirja e të 
dhënave personale  
(„e drejta e harresës”)

Shpjegon konceptin  
e ruajtjes së të dhënave 
personale dhe të veçanta

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Увод у тему

klasa e 3-të 2 orë mësimore

GAZETARIA, ETIKA 
PROFESIONALE DHE 

STANDARDET
Sipas ligjit, njeriu është fajtor nëse shkel të drejtat e njerëzve të tjerë.  

Sipas etikës, ai është fajtor vetëm nëse mendon ta bëjë atë.

Imanuel Kant

___ Hyrje në temë

Shumë media në botë zbatojnë politikën e hapur për përmbajtjet dhe 
iniciativat e ndryshme. Ideali të cilin e synojmë është që të punësuarit 
në mediat të respektojnë kodin etik që ndalon cilindo lloj diskriminimi 
në bazë të: gjinisë, racës, përkatësisë etnike, moshës, aftësive fizike, 
statusit martesor etj. 

Duke qenë se mediat janë njëkohësisht edhe një lloj hapësire për 
debatin publik, është shumë e rëndësishme që shoqëria të mundësojë 
qasjen e mediave për diskutime dhe informacione, pa mbikëqyrjen dhe 
ndikimin e pushtetit, partive politike ose cilitdo grupi tjetër shoqëror.

Detyra e mësimdhënësve në shkollën e mesme është të zhvillojnë 
vetëdijen e nxënësve për rëndësinë e raportimit të ndershëm gazetaresk 
për demokratizimin e shoqërisë, t’u tregojnë nxënësve të drejtat e 
tyre për informacionet e sinqerta në raportimin mediatik, por edhe të 
vendosin dhe të ngritin vetëdijen e nxënësve për rëndësinë e advokimit 
për mediat e lira, të pavarura dhe pluraliste në shoqërinë civile.
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 3-të, tema: Stilet funksionale: Stili 
gazetaresk; Format e hulumtimit gazetaresk)

  Historia (klasa e 3-të, tema: Kultura e Evropës në Shekullin e Ri)
  Edukimi qytetar (klasa e 3-të, temat: Suрozimet e shoqërisë civile; 

Karakteristikat e shoqërisë civile)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Komunikim
  Bashkëpunim
  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Prezantojnë shkurt praninë e lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit gjatë 
historisë serbe.

  Shpjegojnë rolin e gazetarisë në fuqizimin e demokracisë.
  Shpjegojnë parimet etike dhe standardet gazetareske.

___ Qëllimet

  Marrja e njohurive për lirinë e fjalës dhe lirinë e shtypit në Serbi  
gjatë historisë.

  Njohja me rolin e etikës së informacionit përmes raportimit në 
shekullin 21.

  Përcaktimi i rëndësisë së standardeve gazetareske.

___ Aktivitetet

Disa orë para realizimit të përmbajtjes mësimore Gazetaria, etika 
profesionale dhe standardet, nxënësit marrin detyrat hulumtuese, 
përgjigjet e të cilave i përgatisin në grupet nga 4 deri 5 pjesëmarrës, 
që janë mbledhur sipas interesimeve të tyre (historianët, kuratorët, 
qytetarë-aktivistët, artistët vizualë, juristët, avokatët dhe gazetarët). 
Nxënësit përgatiten për të prezantuar rezultatet e hulumtimit, 
diskutuar dhe nxjerrë konkluzionet në mësim. 

Grupi i parë – historianët

Hulumtoni shkallën e lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit në historinë 
serbe. Që kur vlerësohet e drejta e shprehjes publike të mendimit të 
vet në historinë serbe? Cilat gazeta nga historia kombëtare shfaqen si 
mediat e udhëhequra nga parimet e lirisë së njoftimit? Pse këto media 
quhen „të pavarura”? Kë dhe përse e pengojnë mediat e pavarura?

Grupi i dytë – kuratorët

Përcaktoni gazetarët dhe shtëpitë mediatike që i kanë kontribuar 
më shumë zhvillimit të demokracisë në Serbi. Prezantoni mënyrat e 
luftës së tyre. Cilat media dhe gazetarë sot konsiderohen si të pavarur 
në Serbi? Sa ka ndryshuar etika e informacionit në raportim në fillim 
të shekullit 21 në krahasim me epokat e mëparshme? Cilat vlera të 
raportimit kanë mbetur më të vlefshme?

Grupi i tretë – qytetarët

Aktivistë, hulumtoni protestat qytetare në historinë serbe, ndër 
kërkesave të të cilave ishin edhe vlerësimi i lirisë së fjalës dhe lirisë 
së shtypit. Përse protestat studentore janë një reaksion posaçërisht i 
rëndësishëm në shoqërinë civile? Në çfarë mënyre raportohej për to 
gjatë historisë?

» » » DETYRAT HULUMTUESE

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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Grupi i katërtë – artistët vizualë

Përgatisni prezantimin e fotografive nga protestat qytetare, qëllimet e 
të cilave nënkuptonin vlerësimin e lirisë së fjalës dhe lirisë së shtypit. Cilat 
fotografi do të ndanit si më të efektshme? Prezantoni veçmas fotografitë 
dhe xhirimet nga të cilat shihet etika e zhvilluar profesionale e gazetarit. 
Tregoni simbolet dhe rëndësinë e shembujve të tillë për proceset 
demokratike shoqërore.

Grupi i pestë – juristët

Gjeni ligjet dhe rregulloret me të cilat rregullohet puna e mediave, etika 
profesionale dhe standardet e gazetarisë. Studioni kodin etik të miratuar 
nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve dhe Asociacionet Kodi i 
Mediave „online” (Nish, më 2017). Hulumtoni standardet profesionale të 
kompanisë BBC. Veçoni parimet themelore të kodeve dhe standardeve 
dhe përgatituni për t’i prezantuar. Gjeni dhe lexoni Urdhrin për sigurinë 
dhe mbrojtjen e fëmijëve gjatë përdorimit të teknologjive të komunikimit 
dhe të informacionit, materialeve edukative dhe promovuese. Veçoni 
pjesët që i konsideroni si më të rëndësishme për nxënësit e shkollës suaj 
dhe publikojini në orë mësimore ose gazetat shkollore. Jepni në mënyrë 
të saktë burimin të cilin e keni përdorur.

Grupi i gjashtë – avokatët

Duke ndjekur rregullimin ligjor të treguar nga grupi „Juristët”, gjeni nga 
një tekst gazetaresk që pohon: 1. vlerësimin e plotë të rregullimit ligjor 
– etikës së gazetarisë dhe standardeve dhe 2. shkeljen e rregullimit ligjor 
në gazetari. Caktoni cilët shembuj janë më shumë në diskursin publik. 

Grupi i shtatë – gazetarët

Bëni intervistën me një gazetar ose gazetaren nga mjedisi juaj. 
Konceptoni intervistën sipas temës: „Rëndësia e etikës profesionale në 
gazetari”. Nxisni bashkëbiseduesin/en që të flasë për problemet të cilat 
i ka hasur në punë, duke u përpjekur t’u përgjigjet detyrave profesionale 
në përputhje me etikën profesionale.
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Nxënësit prezantojnë rezultatet e hulumtimit gjatë orës parë të 
përpunimit. Në orën e dytë diskutojnë dhe nxjerrin konkluzionet. 
Përveç rezultateve të hulumtimit, temat e diskutimit mund të 
zgjerohen edhe mbi:

  ndikimin e pronësisë në raportimin etik;
  ndikimin e pronësisë në raportimin etik;
  sulmet ndaj gazetarëve dhe mediave;
  censurën dhe autocensurën. 

Disa nga organizatat ndërkombëtare të cilat mbrojnë të drejtat e 
gazetarëve janë Mbështetja ndërkombëtare e mediave në Danimarkë, 
Neni 19 në Londër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve në Nju Jork.

Hulumtoni nëse ka organizata të cilat mbrojnë të drejtat e gazetarëve 
në Serbi, nxisin etikën profesionale të gazetarëve dhe vlerësimin e 
standardeve të gazetarisë.

» » » PREZANTIMI, DISKUTIMI DHE NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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» » » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Prezanton në pak fjalë lirinë e 
fjalës dhe lirinë e shtypit në Serbi 
gjatë historisë

Mund të shpjegojë rolin  
e gazetarisë në fuqizimin  
e demokracisë

Njeh parimet etike  
dhe standardet në gazetari

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/ minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Увод у тему

klasa e 1-rë dhe e 2-të 2 – 4 orë mësimore

Mos shitni një produkt, përpiquni që të shitni ëndrrat.

Steve Jobs, themeluesi i kompanisë Apple

REKLAMIMI

___ Hyrje në temë

Reklamat janë kudo rreth nesh. Ato janë bërë pjesë integrale e mjedisit 
tonë shoqëror dhe mediatik dhe ndodh shumë shpesh që madje nuk i 
identifikojmë, përkatësisht që përmbajtjen e caktuar mediatike nuk e 
identifikojmë si reklamuese.

Reklamimi nënkupton shkëmbimin midis kompanisë mediatike dhe 
agjencisë ose prodhuesit. Bëhet fjalë për pagimin e hapësirës dhe kohës 
në një medie të përzgjedhur në mënyrë që të tërhiqet vëmendja dhe që 
të krijohet përshtypje pozitive për një produkt dhe shërbim të caktuar. 
Një nga faktorët shumë të rëndësishëm i cili ndikon në mbijetesën dhe 
realizimin e fitimit të mediave është reklamimi me anë të cilit gjenerohet 
fitimi përmes transmetimit të mesazheve të marketingut nga ana e 
reklamuesve komercialë dhe të tjerë.

Përveç reklamave, mediat sot arrijnë të sigurojnë rezultatin financiar 
pozitiv duke u mbështetur edhe te të ardhurat e tjera, siç janë mjetet 
nga konkurset e ndryshme, përmes projekteve individuale mediatike, 
abonimit të audiencës ose përmes një modeli tjetër të biznesit. 
Megjithatë, reklamat mbeten burim mbizotërues i të ardhurave, kështu 
edhe të mbijetesës së mediave.

Mediat komerciale sigurojnë mbijetesën dhe fitimin e tyre në treg duke 
u reklamuar. Është shumë e rëndësishme që hapësira e blerë reklamuese 
të shënohet në mënyrë të saktë dhe të dukshme që të jetë qartë kush 
na dërgon përmes mediave mesazhin e marketingut që mund të jetë 
komercial ose me interes publik përkatësisht jofitimprurës. Mesazhet 
komerciale kanë për qëllim promovimin, përmirësimin e shitjes ose të 
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Për më tepër, kur bëhet fjalë për rrjetet sociale, fëmijët nën moshën 
13-vjeçare ose nuk përbëjnë audiencën kryesore të atij mjedisi ose mjedisi 
është tepër kompleks që reklamuesit ta përdorin për t’u drejtuar më të 
rinjve. Prandaj Youtube Kids është një zgjedhje e mirë sepse reklamuesit u 
dërgojnë ose transmetojnë mesazhet e tyre drejtpërdrejt dhe në mënyrë 
të fokusuar pikërisht audiencës së tyre të dëshiruar, fëmijëve.

Njëkohësisht, Youtube është një nga platformat e preferuar digjitale e 
audiencës së re, dhe të asaj më të re dhe pikërisht për këtë arsye është 
nisur një kanal i veçantë i cili do t’i drejtohet audiencës së tij me disa 
kufizime të posaçme. Për këtë arsye reklamat e këtilla janë dizajnuar në 
mënyrë të kujdesshme që t’i mos vërë në rrezik me përmbajtjen e tyre të 
drejtat, interesat dhe nevojat e më të rinjve.

Në kuadër të këtij mësimi mësimdhënësit ndërgjegjësojnë me nxënësit 
për përmbajtjet komerciale në mediat, praninë, vëllimin, llojet dhe 
qëllimet e tyre. Gjithashtu, qëllimi i mësimit është edhe analiza kritike 
e përmbajtjes së mesazheve reklamuese. Analiza e reklamave të 
përzgjedhura ka për qëllim që të kuptojmë çfarë na komunikojnë dhe 
çfarë flasin për mjedisin tonë, si edhe cilat mekanizma i përdorin për të 
na bindur dhe joshur ne konsumatorët.

kërkimit të një produkti, ndikimi në qëndrimet e konsumatorit, ndërsa 
mesazhet me interes publik ose mesazhet jofitimprurëse kanë për qëllim 
të tërheqin vëmendjen për ndonjë çështje me rëndësi për komunitetin, 
mund të jenë natyrë edukuese (për shembull mesazhet lidhur me sigurinë 
në trafik, mbrojtjen e mjedisit etj.). Gjithashtu, reklamimi themelohet mbi 
mesazhet e formuara në mënyrë që të na bindin dhe joshin duke përdorur 
faktet, por edhe më shpesh duke ndikuar në emocionet, nevojat tona dhe 
vlerat që i synojmë.

Thuhet shpesh që reklamat janë „pasqyra kulturore e shoqërisë” – duke 
analizuar reklamat që janë mbizotëruese në një treg, mund të mësojmë mbi 
të cilat vlera themelohet kjo shoqëri, cilët janë stereotipat mbizotërues dhe 
cilat janë zakone kulturore të audiencës. Me rritjen e numrit të produkteve, 
përmbajtjeve dhe shërbimeve në treg, rritet konkurrenca në mënyrë që 
të bëhet më intensive lufta për vëmendjen dhe afeksionin e shikuesve. 
Prandaj edhe reklamat bëhen më të shtrenjta, më atraktive dhe më 
sensacionale, që të ndikojnë në qëndrimet dhe zgjedhjet tona gjatë blerjes. 
Reklamimi nënkupton komunikimin e kontrolluar në të cilin mesazhi kreativ 
formohet në mënyrë kreative për kanalet e ndryshe mediatike dhe pastaj 
i transmetohet dhe i shpërndahet audiencës së caktuar të dëshiruar apo 
grupit të synuar. Reklamimi trajton audiencën mediatike si: konsumatorët e 
produkteve, duke provuar t’u njoftojë në mënyrë të efektshme atyre për një 
produkt ose shërbim të caktuar, dhe pastaj t’i bindë ata ta zgjedhin dhe ta 
blejnë atë.

Qasja e veçantë e reklamimit ekziston në platformat e shkëmbimeve të 
video përmbajtjeve siç janë Youtube, i cili ka promovuar edhe mundësinë e 
reklamimit të përmbajtjes me lançimin e platformës së posaçme Youtube 
Kids, të destinuar për më të rinjtë në mjedisin mediatik.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha, mediat, kultura (klasa e 1-rë, tema: Mesazhet mediatike. 
Stereotipat. Manipulimi)

  Edukimi qytetar (klasa e 1-të, tema: Unë dhe mjedisi im) 
  Psikologjia (klasa e 2-të, tema: Personaliteti)
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» » » MOTIVIMI HYRËS – PËRGATITJE PËR DISKUTIM

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Punë me të dhënat
  Pjesëmarrje e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Kompetenca digjitale
  Prirja dhe orientimi ndaj sipërmarrjes

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për strategjitë dhe format e reklamimit.
  Përvetësimi i njohurive mbi vlerat të cilat promovohen nga  

përmbajtjet reklamuese.
  Qasja në ndikimin të cilin e bëjnë reklamat mbi përdoruesit  

dhe formimi i qëndrimeve të tyre.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Njohin mekanizmat dhe mënyrat me të cilat reklamat tërheqin 
vëmendjen e audiencës.

  Njohin stereotipat të cilët përdoren në reklamat.
  Dallojnë përmbajtjet reklamuese me karakter jofitimprurës dhe  

të arsyetojnë me argumente rëndësinë e tyre. 
  Identifikojnë përmbajtjet reklamuese në forma të ndryshme  

– artikujve të gazetave, emisioneve të sponsorizuar ose nga mjedisi  
i përgjithshëm.

___ Aktivitetet

Në fillim të orës mund t’u prezantoni nxënësve pjesët e hulumtimeve 
të lidhura me ekspozimin e mesazheve reklamuese, si edhe ndikimin e 
përmbajtjeve reklamuese mbi qëndrimet dhe idetë tona për një shoqëri 
bashkëkohore. 

Ekspozimi ynë ndaj reklamave është shumë më i madh se mendojmë. 
Hulumtimet e ndryshme ofrojnë numra të ndryshme kur bëhet fjalë 
për ekspozimin tonë të përditshëm ndaj përmbajtjeve reklamuese. Kur 
mbledhim reklamat nga të gjitha ekranet që i shikojmë gjatë ditës, si 
edhe reklamat nga mjedisi, transporti, bilbordi, atëherë shtypi, pajisjet 
që i përdorim, rrobat, është qartë që flasim për disa qindra, madje 
edhe mijëra mesazhe reklamuese, të fshehura dhe të hapura, të cilat i 
regjistrojmë në mënyrë të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme.

Natyrisht, kjo shumë varion varësisht nga mënyra si kalojmë kohë, sa 
përdorim mediat, ku jetojmë, por është fakti që marrim shumë mesazhe 
dhe përmbajtje që kanë për qëllim të ndikojnë në qëndrimet tona, të 
na nxisin të marrim një vendim ose, thjesht, të na drejtojnë te blerja. 
Disa përmbajtje reklamuese regjistrojmë në mënyrë të pavetëdijshme, 
disa bllokojmë duke përdor softuerët e ndryshëm, dhe një pjesë e 
konsiderueshme e reklamimit zhvillohet përmes përmbajtjeve që nuk 
janë shënuar qartë si mesazhe reklamuese.

Kjo njësi mund të përpunohet në shkollën e mesme me anë të fletëve të 
bashkëngjitura të punës, si edhe të analizimit të përmbajtjeve komerciale 
meditake, duke u fokusuar në blloqet e xhiruara reklamuese nga radio 
programet, njoftimet reklamuese nga mediat e shtypit, blloqet e xhiruara 
reklamuese të programeve televizive, dhe përmbajtjeve të shkarkuara 
nga interneti.



Nisni bisedën me nxënësit duke i pyetur – ku 
hasni më shpesh përmbajtjet reklamuese?  
A identifikoni disa mesazhe reklamuese në 
shkollë ose rrugës nga shtëpia deri në shkollë? 
Nxënësit mund të shëtitin në klasë dhe të 
shënojnë mesazhet reklamuese të cilat i gjejnë 
në klasë – lapsat, fletoret, pajisjet, shishet e  
ujit... ose të shënojnë mesazhet reklamuese  
gjatë një dite rrugës nga shtëpia deri në shkollë.

Nxënësi i cili ka më shumë reklama në listë,  
ia lexon gjithë klasës.

Kjo bisedë ka për qëllim të nxitë për të menduar 
se çka përmban mesazhi reklamues, ku gjendet 
mesazhet dhe sa të ekspozuar jemi ndaj atyre.

Fletë pune  REKLAMIMI RRETH NESH.

» » » IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT
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Përsërisni procedurën nga reklamat televizive. Tregojuni nxënësve 
një bllok paraprakisht të xhiruar reklamues, mundësisht nga „prime 
time” i televizionit me karakter argëtues.

Detyra është që nxënësit të vërejnë dhe të analizojnë vëllimin dhe 
llojin e përmbajtjeve të transmetuara reklamuese duke përdorur 
fletën e punës. 

Fletë pune  АNALIZA E REKLAMËS TELEVIZIVE.

Pastaj bëni pyetje lidhur me momentin bashkëkohor, aktual, 
shoqëror. Tregojuni imazhin e ndonjë monumenti, lexojuni një 
replikë të njohur nga vepra letrare të cilën e përpunoni, tregojuni 
imazhin e një personi të lavdishëm historik, caktoni nëse njohin 
materialet e prezantuara. Qëllimi është që nxënësit të vërejnë 
shkallën e ndikimit të reklamave në njohjen tonë të përmbajtjes  
dhe krijimin e qëndrimeve. Përmbajtjet reklamuese zënë vëmendjen 
tonë dhe bëhen përmbajtje të cilën e identifikojmë më mirë dhe 
e cila përbën pjesën e jetëve tona më shumë se informacionet e 
rëndësishme nga mjedisi, kultura dhe jeta jonë reale.

Kjo pjesë e njësisë mësimore ka për qëllim analizën e mesazheve 
reklamuese në mediat.

Në fillim, ndajini nxënësit në grupet nga 3 deri 4 pjesëmarrës dhe 
jepjani secilit grupi nga një kopje e gazetës mujore lifestyle. Para orës së 
mësimit mund të shtypen faqet e gazetës lifestyle nga interneti, por në 
mënyrë që banerët dhe hapësirat reklamuese të mbeten të dukshëm.

8 https://www.gloria.rs  
8 https://cosмopolitan.rs/
8 https://www.elle.rs
8 https://story.rs

Është e dëshirueshme që mësimdhënësit të kenë kopjet e shtypura të 
gazetës për këtë ushtrim, sepse numri dhe shumëllojshmëria e reklamave 
janë më të mëdha. Pas 10 minutash të shfletimit të gazetës kërkoni nga 
ata që të shkruajnë reklamat e markave të veshjeve që i gjejnë.

Sa prej atyre markave të veshjeve i njohin?
Çfarë është qëllimi i çdo reklame të posaçme?

Mund të ndihmoni nxënësit me pyetjet: Çfarë mesazhi na dërgon 
reklama? Cilën vlerë e thekson si të dëshirueshme dhe pozitive?

Fletë pune  АNALIZA E REKLAMEVE NË SHTYP.

Ushtrimi nr.1

Analiza e mesazheve reklamuese në mediat

https://www.gloria.rs
https://cosmopolitan.rs/
https://www.elle.rs
https://story.rs
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Ushtrimi nr.2

Mesazhi reklamues

Qëllimi i reklamave është të „kapin” në mënyrë efikase vëmendjen 
tonë gjatë spotit reklamues ose shfletimit të gazetave dhe kërkimit në 
internet. Pyesni nxënësit se si kuptojnë pretendimin tjetër: Reklamat 
krijojnë një imazh. Analizoni këtë pretendim me ta. 

Qëllimi është të nxirrni bashkë konkluzionet që mesazhet reklamuese 
na „shesin” jo vetëm produktet dhe shërbimet, por edhe idetë.

Analizoni bashkë reklamat nga ushtrimi i mëparshëm dhe kërkoni 
përgjigjet e pyetjeve të tjera:

Çfarë ka qenë gjëja e parë që e keni vërejtur? Cili informacion i produktit 
ju është ofruar? Çfarë theksohet si e rëndësishme në reklamë? Cili 
lloj i stilit të jetesës ose fantazisë promovohet? Cili është mesazhi i 
reklamës? Për të cilën audiencë është destianuar raklama?

Shënim: Provoni të nxisni nxënësit në konkluzione se sa pak 
informacione janë ofruar në fakt mbi produktin. Në vend të 
informacioneve, reklamat krijojnë imazhin ose fantazinë. Sipas kësaj, 
konsumatori bindet që të besojë se produkti i reklamuar është kyç për 
arritjen e fantazisë ose stilit të jetesës.

Jepuni nxënësve detyrën që të krijojnë brenda grupit një mesazh 
reklamues për një produkt ose shërbim të caktuar, televizion ose shtyp, 
duke përdorur elementet vizuale dhe mesazhet apo sloganet që do t’i 
krijojnë vetë. Është e dëshirueshme që produkti ose shërbimi të jenë të 
të përshtatshëm me brezin ose komunitetit të cilit i përkasin, si edhe të 
kanë një rëndësi më të gjerë shoqëror, sipas riciklimit, shkollës pa dhunë, 
regjistrimit në fakultet etj.

Kush shfaqet në këto reklama përkatësisht kush janë karakteret 
kryesore? Cilin person të njohur do ta zgjidhnit që të dërgojë mesazhin 
themelor? Cili do të ishte mesazh themelor i reklamës? Cilin lloj të 
nevojës dhe dëshirës jetësore provojë reklama t’i përmbushë audiencës?

Përmblidhni punën praktike dhe diskutimet në mënyrë që të kuptoni 
se ekzistenca e mesazheve reklamuese na siguron qarkullimin e 
përmbajtjes së përdorur mediatike „falas”. Me fjalë të tjera, mesazhet 
reklamuese të cilat i shohim dhe i dëgjojmë u sjellin mediave para me 
të cilat paguhen emisionet dhe programet që i konsumojmë. Reklamat 
përdorin mekanizma të ndryshëm për të tërhequr vëmendjen tonë dhe 
për të na bindur në diçka. Nxënësit duhet të identifikojnë qëllimet dhe 
synimet e mesazheve reklamuese, dhe të dinë të përshkruajnë mënyrat 
se si reklamat tërheqin vëmendjen e tyre duke provuar të ndikojnë në 
qëndrimet e tyre (duke angazhuar një person të njohur të cilit i besojnë, 
me prodhimin vizual spektakolar, premtimin e një rezultati pozitiv 
jetësor ose mbushjes së një dëshire apo nevoje...).

» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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Identifikoni reklamat e programit televiziv 
përkatësisht nga gazetat dhe revistat të cilat 
korrespondojnë me dëshirat, nevojat dhe 
ambiciet tuaja.

DETYRA E SHTËPISË

Sa prej jush përdorni ose do të donit të 
përdornit produktet, shërbimet dhe idetë e 
para në reklama? Grupi mund të analizojë tani 
reklamat të cilat i ka zgjedhur në Fletë pune 
 REKLAMIMI RRETH NESH.

Shënim: Mbushni kolonën e tretë.

Mësimdhënësi shënon elementet kyçe të 
stileve të jetesës të cilat promovohen nga 
reklama: rini, seks, argëtim, para, ushtrim, 
kënaqje, dashuri.

Lista bashkohet në fund dhe varet në dërrasë 
të zezë ose shfaqet me anë të projektorit.

ANALIZA E DETYRËS SË SHTËPISË
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Identifikon mekanizmat 
dhe mënyrat me anë të 
cilave reklamat tërheqin 
vëmendjen e audiencës

Njeh stereotipat të cilët  
i përdorin reklamat

Dallon përmbajtjet 
reklamuese me karakter 
jofitimprurës dhe arsyeton 
rëndësinë e tyre në mënyrë 
të argumentuar

Identifikon përmbajtjet 
reklamuese në forma të 
ndryshme: artikuj gazetash, 
emisioneve të sponsorizuar 
ose nga mjedisi i 
përgjithshëm.

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/ minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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Fletë pune_ Reklamimi rreth nesh08
Shëno reklamat që vë re rrugës nga shkolla deri në shtëpi. Shëno reklamat në tabelë, dhe përgjigjuni në 
orë mësimore në pyetjeve nga vazhdimi i fletës së punës.

Ku gjendet reklama? Çfarë është një reklamë?
A e përdor atë produkt?

A të intereson ky lloj përmbajtjesh?

Pyetjet për diskutim:

 �A vëren disa rregullsi ose shabllone të lidhura me reklamimin rreth teje?  
Ku reklamohen produktet dhe ngjarjet e caktuara?

 �A vëren reklamat për të njëjtin produkt ose shërbim në disa vende të ndryshme?  
Cilat produkte dhe shërbime janë këto?

 �A mendon se këto reklama kanë një efekt ndaj teje? Shpjego!
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Fletë pune_ Analiza e reklamave në shtyp09
REKLAMA PËRMBAJTJA DHE STRATEGJITË E REKLAMIMIT

Krem Nivea

 �grua e bukur, e mbajtur;
 �familje;
 �përdoret fjalor pozitiv;
 �slogan i theksuar.
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Fletë pune_ Analiza e reklamës10
Zgjidhni një set reklamash televizive dhe tregojani grupit të nxënësve. Secili nxënës ka fletë pune para 
vetes, dhe pasi keni shikuar reklamat, nisni një debat për pyetjet e dhëna.

Është e mundshme që do të duhet të transmetoni përsëri disa reklama televizive gjatë debatit, për t’i 
analizuar në mënyrë më të detajuar.

Pyetjet për diskutim:

 �Çfarë lloj produktesh, shërbimesh ose idesh shet reklama?

 �Kush është audienca e synuar e reklamës? Përshkruajeni atë në mënyrë sa më të detajuar.

 �Cili lloj i imazheve dhe përmbajtjeve vizuale shfaqet në ekran? A sigurojnë këto imazhe një 
informacion të veçantë dhe kyç mbi produktin? 

 �Nëse përgjigja në pyetjen e mëparshme është jo, me kë komunikojnë atëherë imazhet 
dhe përmbajtjet vizuale? A përdoret ndonjë muzikë reklamë? Cilën? Cilat ndjenja shkakton 
muzika e përzgjedhur?

 �Cili lloj të emocioneve nxit e gjithë reklama televizive? A ndieni emocionet pozitive ose 
negative: lakmi, siklet, nevojë, dëshirë, rehati ose humor të mirë? Në ç’ mënyrë reklama 
shkakton ndjenjat te ju?

 �Çfarë do të donit të dinit për produktin e reklamuar? A ju është ofruar ky informacion 
përmes këtij spoti televiziv?

 �A mendoni se është e suksesshme reklama e analizuar?
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klasa e 3-të dhe e 4-të 2 – 4 orë mësimore

Reklamimi i mirë nuk ekziston vetëm me qëllim të qarkullimit të informacioneve.  
Ai depërton në vetëdijen e publikut me dëshirat dhe besimet.

Leo Burnett, ekspert amerikan i marketingut

REKLAMIMI SUBVERSIV, 
AKTIVIZIMI NË REKLAMIM DHE 

MESAZHET REKLAMUESE ME 
INTERES PUBLIK

___ Hyrje në temë

Kur flasim për reklamat si një lloj të përmbajtjes komerciale mediatike, 
asociacionet e para janë shitje, bindje, ndikim në qëndrimet dhe mendimin 
(shiko njësinë Reklamimi). Siç kemi parë më parë në njësinë Reklamimi, 
reklamat komerciale janë pjesë kyç, shpesh edhe forca lëvizëse e vetë 
themeleve të shoqërisë së konsumatorit në të cilën jetojmë.

Megjithatë, mekanizmat dhe strategjitë e formimit të përmbajtjes 
reklamuese, metodat e bindjes së konsumatorit (audiencës) mund të 
përdoren edhe për qëllime të ndryshme, dhe jo vetëm për promovimin 
e produktit të caktuar dhe shërbimeve, por edhe për nisjen e aksionit 

të gjerë kulturor në shoqëri, tërheqjen e vëmendjes te problemet e 

një shoqërie, madje edhe për minimin e themeleve të shoqërisë së 

konsumatorit.

Kur flasim për reklamimin subversiv, flasim për reklamimin e drejtuar 

kundër markave komerciale ose mesazheve politike që zënë vëmendjen 

dhe vetëdijen tonë, kundër të gjitha formave të diktaturës mbi ne si 

individë dhe qytetarë të lirë dhe kundër të gjitha formave të fokusimit të 

vëmendjes dhe vendimeve tona në interes të korporatës ose politikës.
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Grupi më i njohur global që merret me reklamimin subversiv quhet 
AdBusters (në përkthimin fjalë për fjalë do të thotë demaskim ose 
demaskimi i reklamave). Kolektivi AdBusters mendon se shoqëritë e 
zhvilluara janë bërë shumë të fokusuara te vlerat materiale dhe që 
konzumerizëm „i paqëndrueshëm” (konsumim), ndikon në fakt afatgjatë 
në degradimin e tërë planetit, duke rrezikuar mbijetesën e tij në nivelin 
kulturor, ekologjik dhe teknologjik. Gjithashtu, ata mendojmë që markat 
e „mëdha”, korporatat që na shesin mallrat e ndryshme të konsumit të 
gjerë ose shërbimet, jetojnë në fakt prej përforcimit të dobësive tona, 
të pamjaftueshmërisë, papërshtatshmërisë, duke na premtuar një jetë 
më të mirë, më cilësore dhe më të lumtur të cilën do ta realizojmë 
përmes konsumimit.

AdBasters janë veçanërisht të fokusuar te marketingu, dhe mendojnë se 
dëshirat tona formohen nga mediat. Ky reklamim subversiv nuk ka për 
qëllim kontrollin, detyrimin ose bindjen, por informimin dhe nxitjen e 
mendimit kritik.

Përveç të reklamimit subversiv, si kundërpeshën e reklamimit komercial 
mund ta dallojmë edhe reklamimin me interes publik – mesazhet 
jokomerciale reklamuese, të cilat kanë për qëllim t’i njoftojnë audiencës 
për diçka me rëndësi më të gjerë shoqërore, të animojnë dhe të 
tërheqin vëmendjen te ndonjë problem shoqëror ose të nisin publikun 
për një aksion që do të përparojë afatgjatë mjedisin social. 
Reklamimi me interes publik zakonisht niset nga ana e institucioneve 
të ndryshme shtetërore sipas Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë 
së Mbrojtjes së Mjedisit, por edhe organizatave joqeveritare, si edhe 
kompanisë brenda aktiviteteve të saj me përgjegjësi shoqërore.

Kjo njësi ka për qëllim tërheqjen e vëmendjes te format e ndryshme të 
reklamimit subversiv dhe reklamimit me rëndësi publike, që nxënësit 
të kuptojnë synimet dhe funksionet e tyre në shoqërinë demokratike 
dhe që të konstatojnë raportin e reklamimit komercial dhe subversiv, 

përkatësisht të reklamimit me rëndësi publike. Gjithashtu, kjo njësi do 
të tregojë çfarë është vendi i reklamimit subversiv në kontekst më të 
gjerë shoqëroro-politik dhe kulturor të kohës në të cilën jetojmë, si 
edhe vlerat dhe rëndësinë e reklamimit me rëndësi publik.

Reklamimi subversiv dhe reklamimi me rëndësi publike në fakt kanë për 
qëllim të na tërheqin vëmendjen nga imperativi i konsumatorit, duke 
përdorur metoda të ngjashme si edhe reklamimi komercial, por me 
qëllimet e ndryshme. Me anë të reklamimit subversiv dhe reklamimit 
me rëndësi publike bëhet më lehtë të imagjinohet një mjedis pa 
reklamat që provojnë të na shesin diçka, të na bindin, të na joshin dhe 
të ndryshojnë qëndrimin tonë. Reklamimi subversiv dhe reklamimi 
me rëndësi publike promovon botën në të cilën nuk na provokon 
askush dhe nuk na nxisë që të shpenzojmë dhe të blejmë gjërat e 
panevojshme, në të cilën vlerat dhe pranimi nuk meritohen nëpërmjet 
rrobave të markave të njohura, modeleve të celularëve të përdorurose 
nëpërmjet makinave që i ngasim, por na ndërgjegjësojnë të mendojmë 
në mënyrë kritike për zakonet tona si konsumatorë, qytetarë, individë 
që mendojnë lirisht dhe duan të ndërtojnë një shoqëri të themeluar 
mbi solidaritetin, demokracinë dhe kujdesin për njeriun tjetër.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema: Bota e informacioneve;  
Përzgjedhja e informacioneve: objektivitet si përgjegjësi)

  Gjuha angleze (klasa e 3-të dhe 4-të, kompetencat: Conversation, 
Translation)

  Sociologjia (klasa e 4-të, tema: Aktivizmi)

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Punë me të dhënat
  Komunikim
  Bashkëpunim
  Kompetenca digjitale
  Pjesëmarrje e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për format e reklamimit subversiv.
  Zgjerimi i njohurive për reklamimin me interes publik.
  Zhvillimi i aftësive për të menduar në mënyrë kritike për zakonet e tyre.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Dallojnë format komerciale dhe shoqërore të reklamimit.
  Konstatojnë kapacitetet e përdorimit të reklamimit subversiv ose  

me përgjegjësi shoqërore.
  Analizojnë dhe vlerësojnë përmbajtjen komerciale në mënyrë kritike.
  Përshkruajnë ndikimin e reklamimit subversiv ndaj shoqërisë  

së konsumatorit.

___ Aktivitetet

Duke përdorur metodat e ndryshme në kuadër të kësaj njësie, 
nxënësit do të bëhen të aftë që të analizojnë përmbajtjet mediatike 
të përdorura për reklamimin me rëndësi publike, përkatësisht për 
reklamimin me përgjegjësi shoqërore; analizën e reklamimit subversiv 
si pjesë përbërëse të fushatave shoqërore, politike dhe aktiviste, 
si edhe për mirëkuptimin kritik të ndikimit të tyre ndaj formimit të 
qëndrimeve të audiencës. Gjithashtu, përmes ushtrimeve praktike dhe 
zbatimit të materialeve të punës, nxënësit do të mund të kuptojnë 
rolin e reklamimit subversiv në kudër të luftës kundër shoqërisë së 
konsumatorit, të identifikojnë mesazhet aktiviste me përgjegjësi 
shoqërore, si edhe mekanizmat e ndryshëm të tërheqjes së vëmendjes 
së audiencës përmes dekonstruktimit dhe manipulimit të përmbajtjeve 
komerciale të fushatave reklamuese. Në kuadër të kësaj njësie do të 
punojmë me anë të fletëve të bashkëngjitura të punës, të përmbajtjeve 
të përzgjedhura për lexim gjatë orës mësimore ose përgatitjes së orës, 
dhe me një grup të pyetjeve që kanë rolin e udhëzuesit për diskutimin e 
moderuar me nxënësit.
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Subvertising është teknika më e shpeshtë e reklamimit subversiv, taktika 
të cilën e përdorin lëvizjet anti-konsumiste shoqërore për të shqetësuar 
dhe çrregulluar kulturën mbizotëruese mediatike dhe institucionet 
tradicionale kulturore, përfshirë edhe reklamimet korporative.

Fokusi i subvertising-ut është të kthejë qëllimin fillestar të reklamës 
komerciale dhe të tërheqë vëmendjen te pasojat negative shoqërore 
ose personale të produktit të reklamuar. Një reklamë subvertising e 
prodhuar mirë në fakt imiton pamjen, estetikën dhe mekanizmat e 
reklamës komerciale të cilën synon ta sabotojë, në mënyrë që audienca 
të mos e vë re dallimin në shikim të parë, por që ta zbulojë mesazhin 
subversiv gjatë shikimit të dytë. Për reklamat subvertising thuhet që 
krijojnë „disonancën njohëse”. „Ato kalojnë nëpër shkëlqimin dhe 
glamurin e realitetit tonë mediatik të ndërmjetësuar, dhe zbulojnë, 
aktualisht, të vërtetën më të thellë të brendshme” thuhet në tekstin  
e AdBusters-ve.

Një nga idetë themelore të subvertising-ut është që të nxisë ndryshimin 
duke përdorur imazhe lehtësisht të dallueshme dhe të kuptueshme 
të cilat bëhen më të sinqerta dhe më të sakta në kontekst të ri ose 
të ndryshuar, dhe me zbulimin e qëllimit, shpeshherë edhe më 
shqetësuese. Duke përqeshur dhe duke imituar simbolet korporative 
dhe politike, subvertising shpesh mbart mesazhet dhe pikëpamjet 
shumë liberale dhe radikale.

Të shikojmë bashkë disa shembuj të subvertising-ut, reklamimit 
subversiv, të krijuar nga kolektivi AdBusters.

Fletë pune  SHEMBUJT E SUBVERTISING-UT, ADBASTERS.

Në shembujt e dhënë ironizohet një zinxhir i njohur i ushqimit të 
shpejtë. Cilat mekanizma identifikoni si kyç për krijimin e mesazhit 
subversiv? Cilat emocione shkaktohen nga këto imazhe?  
Në çfarë mënyre përdoren estetika dhe përmbajtjet e kësaj marke:  
A mund subvertising të bëjë një ndryshim të vërtetë në mendimin  
e konsumatorit mesatar pa mbështetjen dhe ndihmën e korporatave 
mediatike? A subvertising në fakt e reklamon për më tepër atë që 
dëshiron të zbulojë duke përdorur logot, simbolet dhe estetikën e 
partive politike dhe korporative? 

Qëllimi i diskutimit është që nxënësit të konstatojnë se reklamimi 
subversiv, më së shpeshti përmes shkaktimit të emocioneve ekstreme, 
përpiqet të tërheqë vëmendjen te pasojat negative të cilat një markë 
e caktuar dhe përdorimi i saj mund të kenë ndaj konsumatorëve. 
Gjithashtu, nxënësit duhet të drejtohen të kuptojnë mekanizmin 
themelor të reklamimit subversiv që nënkupton mbështetjen te 
estetika e njohur, sloganet dhe mesazhet e markës e cila ironizohet 
dhe kritikohet. Më në fund, nxënësit duhet të nxjerrin konkluzionet 
që efekti i reklamimit subversiv mund të kufizohet pa angazhimin 
e kanaleve korporative mediatike dhe të mbështetet te aktivizimi 
shoqëror, qytetar dhe vetëdija e përdoruesve individualë.

» » » MOTIVIMI HYRËS » » » IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT
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Tregoni fotografinë në të cilën gjenden paroditë e shfaqura të logove 
të markave botërore.

Jepuni nxënësve Fletën e punës  REKLAMIM SUBVERSIV, në të cilën 
do të duhet të shkruajnë markat dhe kompanitë apo korporatat të cilat, 
mbizotërojnë më shumë në hapësirën reklamuese, sipas mendimit të 
tyre. Ato mund të jenë kompanitë dhe markat vendase dhe të huaja. 
Pas 15 minutash nxënësit kanë detyrë të prezantojnë listat e tyre.

Pyetjet për diskutim:

Cilin lloj të produktit ose shërbimit e reklamojnë markat/kompanitë të 
cilat keni zgjedhur? A mbizotëron një fushë ose industri? Cila? Në cilat 
media hasni më shpesh markat e përmendura?
Pyetni nxënësit pas bisedës të zgjedhin nga një markë ose kompani 
nga lista e tyre. Tani nxënësit duhet të krijojnë një reklamë subversive 
për atë markë/kompani. Mund t’i ndihmoni në këtë ushtrim me duke i 
pyetur: Çfarë është ajo që marka ose kompania e caktuar nuk dëshiron 
të dihet për të? Cilat karakteristika të produktit ose shërbimit të tij nuk 
i thekson në plan të parë? Në çfarë mënyre manipulon audiencën kjo 
markë me reklamat dhe sloganet e saj?

Ky ushtrim synon të ndihmojë nxënësit të kuptojnë ekspozimin e 
tyre ndaj përmbajtjeve reklamuese dhe të zhvillojnë vetëdijen për 
gjithepraninë e markave të caktuara në mjedisin mediatik por edhe 
jashtë tij. Gjithashtu, ushtrimi ka për qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve 
që të mendojnë jashtë kornizës së përmbajtjes reale përkatësisht që 
të rishqyrtojnë mesazhet të cilat markat ose kompanitë u dërgojnë 
audiencës dhe konsumatorëve, duke shpërfillur në mënyrë të 
vetëdijshme disa karakteristikave të tjera, më pak të dëshirueshme ose 
pasojat dhe efektet të cilat produktet dhe shërbimet e tyre i kanë ndaj 
konsumatorëve.

Ushtrimi nr.1

Reklamimi subversiv

Ushtrimi nr.2

Leximi i mesazheve subvertising 

Tregojuni nxënësve disa shembuj të caktuar të subvertising-ut.

Fletë pune  SUBVERTISING NË IMAZHET.

Analizojini bashkë për të zbuluar mekanizmat e përdorur në krijimin  
e materialit. Çfarë mendimesh ju nxisin imazhet e prezantuara?

Caktoni emocionet që ju shkaktojnë – si dallohen këto emocione nga 
ato të cilat i shkaktojnë reklamat komerciale? Si është përdorur imazhi 
në këto përmbajtje subvertising A përdoren imazhet e zbukuruara, si në 
reklamat komerciale, ose ato reale? Cilat mesazhe dërgon subvertising?

Për reklamimin subversiv përdoret shpesh metoda e jukstapozicionit,  
e kombinimit të imazheve dhe ideve teorike ose mesazheve në konflikt. 
Cilin lloj të komentit shoqëror e komunikojnë përmbajtjet e  
prezantuara subvertising?

Pas detyrave të realizuara praktike, qëllimi është që nxënësit të 
drejtohen të kuptojnë më mirë hapësirën komplekse të reklamimit  
në të cilën, përveç mesazheve komerciale, ka edhe ato mesazhe që na 
drejtohen neve, jo vetëm si konsumatorëve, por edhe si qytetarëve.

Nxënësit duhet të nxiten të mendojnë për mundësitë e reklamimit, 
në të cilat ndërgjegjësohet shoqëria, duke u përdorur mekanizmat e 
ndryshëm dhe strategjitë e tërheqjes së vëmendjes dhe bindjes për 
zgjidhjen e çështjeve të ndryshme dhe tregohen problemet politike, 
ekonomike dhe kulturore. Gjithashtu, nxënësit do të duhet të dallojnë 
dhe të identifikojnë kanalet e ndryshme të përdorura për komunikimin 
e përmbajtjeve me përgjegjësi shoqërore ose atyre të angazhuara në 
mënyrë kulturore, shoqërore dhe politike, si edhe të përdorin shpesh 
metodat jokonvencionale të përhapjes së këtyre mesazheve.



Ushtrimi nr.3

Reklamimi me përgjegjësi shoqërore

Reklamimi me interes publik ose reklamimi me përgjegjësi shoqërore 
është praktika gjithnjë e më e shpeshtë e përdorur nga institucionet 
shtetërore dhe korporatat, me qëllim të ndërgjegjësimit të publikut për 
disa pyetje të caktuara të lidhura me problemet e ndryshme ose pikat 
kritike të zhvillimit brenda një shoqërie.

Fushatat me përgjegjësi shoqërore janë më së shpeshti në lidhje me 
ekologjinë, shëndetësinë ose sigurinë. Ndryshe nga reklamat komer-
ciale, reklamimi me interes publik nuk ka për qëllim realizimin e fitimit, 
por nxitjen e formimit të qëndrimit të caktuar tek audienca dhe njohjen 
e saj me problemin ekzistues në shoqëri, tërheqjen e vëmendjes dhe 
mobilizimin e publikut që të angazhohet në zgjidhjen e tij dhe vendosjen 
e disa zakoneve të reja ose formave të sjelljes.

Shikoni disa nga fushatat tona me përgjegjësi shoqërore të realizuara në 
mjedisin tonë.

Spot „Edhe unë jam dhuruese”, Ivana Španović, fondacioni Hemofarm 
8  https://www.youtube.coм/watch?v=3VWtWVw2ldM&list=PLopRcG4DA-

jFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=5

Spot „Edhe unë jam dhurues”, Saša Đorđević, fondacioni Hemofarm 
8  https://www.youtube.coм/watch?v=UNKJ6nAJHyw&list=PLopRcG4DA-

jFQ2bUOxYAYxav6ZHS9Jkkli&index=3

Spot „Mos e lejo të plasë”, fondacioni Hemofarm
8 https://www.youtube.coм/watch?v=dLhPW9ISO9Y

Spot „Matura”, MPB RS
8 https://www.youtube.coм/watch?v=c290BGcuFc4

Spot „Stop dhunës”, MPB RS
8 https://www.youtube.coм/watch?v=мLZQsM9wz_w

Spot „Siguria e fëmijëve në internet 1” – Ministria e Tregut, Turizmit dhe 
Telekomunikacioneve dhe RTS
8 https://www.youtube.coм/watch?v=MutAzeX9мFo

Spot „Siguria e fëmijëve në internet 2” – Ministria e Tregut, Turizmit dhe 
Telekomunikacioneve dhe RTS 
8 https://www.youtube.coм/watch?v=tcQ_bEUBbi8

Spot „Gjithçka që poston në internet mbetet në të” – Ministria e Tregut, 
Turizmit dhe Telekomunikacioneve dhe RTS
8 https://www.youtube.coм/watch?v=мPx1Hz8M_xI

Spot „Mos komuniko me personat e panjohur në internet”
– Ministria e Tregut, Turizmit dhe Telekomunikacioneve dhe RTS
8 https://www.youtube.coм/watch?v=ixhx7ZofEyQ

Spot „Ti je bos i internetit” – Ministria e Tregut, Turizmit dhe 
Telekomunikacioneve dhe RTS
8 https://www.youtube.coм/watch?v=pYoxRZrB7KI).

Spot „Parandalimi i shitjes së pijeve alkoolike për të miturit” – Ministria e 
Rinisë dhe Sportit dhe Qendra për Punën Rinore
8  https://drive.google.coм/drive/folders/19qYVDI-wUj3Wti3kiVTHYgFBPewvx-

0w8?usp=sharing
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Çfarë janë përshtypjet tuaja për këto reklama? Çfarë është toni i tyre? 
Ku bazohen spotet? Si ndieni duke shikuar këto spote? Ku është dallimi, 
në bazë të ndjenjave, kur shikoni këto spote dhe spotet e reklamave 
komerciale?

Ku bazohet efektshmëria e këtyre spoteve? A bëhet fjalë për 
premtimet, efektet zanore ose muzikën dinamike? Çfarë është qëllimi i 
këtyre spoteve? Me çfarë mund të matet suksesi i këtyre spoteve dhe si 
të dimë që ato kanë qenë të efektshme dhe efikase.

Diskutimi duhet të mbarohet me nxjerrjen e konkluzioneve – 
reklamimi me përgjegjësi shoqërore fokusohet në një pyetje në 
spotet e tij, një problem me rëndësi të gjerë shoqërore për gjithë 
popullsinë ose për një segment të caktuar të audiencës. Reklamimi 
me përgjegjësi shoqërore ka për qëllim informimin e audiencës dhe 
prezantimin e fakteve relevante dhe të të dhënave të sakta. Shumë 
shpesh, reklamimi me përgjegjësi shoqërore bën thirrje për aksion. 
Më në fund, reklamimi me përgjegjësi shoqërore ka për qëllim një 
efekt afatgjatë, ndryshimin e përhershëm të qëndrimit ose ngritjen 
e vetëdijes për çështjen e caktuar. Kur bëhet fjalë për prodhimin, 
reklamimi me përgjegjësi shoqërore ndryshe nga mesazhet 
komerciale, mbështetet te dëshmitë e personave të vërtetë, realë, 
njerëzve të njohur ose të zakontë, të cilët ndajnë përvoja personale, 
në mënyrë që të krijohet një lidhje më e ngushtë me audiencën.

» » » DISKUTIM

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

Në bazë të njohurive të 
përvetësuara në kuadër të 
kësaj njësie, nxënësit kanë 
detyrë që brenda shtatë ditësh, 
të njohin, të identifikojnë 
apo të zbulojnë në mjedisin e 
tyre mesazhet që i përkasin 
fushës së reklamimit subversiv, 
reklamimit të nxitur nga një 
lloj aktivizmi ose reklamimi me 
përgjegjësi shoqërore. Tërhiqni 
vëmendjen e tyre që mund të 
kërkojnë këto përmbajtje jo 
vetëm në mediat tradicionale, 
por edhe „në rrjet”, si edhe 
në rrugët e qytetit në formë 
grafiti, afishesh etj. 
Nxënësit mund të prezantojnë 
përmbajtjet e marra në orën 
tjetër mësimore.

DETYRA E SHTËPISË

Grafiti i artistit  
të famshëm Banksy
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NJË FJALOR I VOGËL I AKTIVIZMIT NË REKLAMIM

Aktivizmi – praktika e themeluar në aksionin e drejtpërdrejtë 
dhe energjetik me qëllim të mbështetjes së një çështjeje 
shoqërore, politike ose kulturore (MVebster). Si praktikë, mund 
të themelohet në nismën dhe angazhimin e grupit të individëve, 
si edhe të lëvizjeve dhe organizatave ekzistuese, me dëshirë për 
të krijuar ndonjë ndryshim në gjendjen aktuale.

Antiglobalizmi – lëvizja shoqërore që fuqizohet në fillim të 
shekullit 21, me qëllim të ballafaqojë efektet e globalizmit ndaj 
kulturës, ekonomisë dhe shoqërive në mbarë botën.

Lëvizja anti-korporatë – kundërshtim i interesave dhe 
mbizotërimit të interesave korporative në shoqëri.

Antikonsumerizmi – kundërshtim ose rezistencë ndaj mënyrës 
së jetesës që thekson blerjen dhe përdorimin, konsumimin e 
mallrave, produkteve dhe shërbimeve të ndryshme. Mund të 
artikulohet përmes formave të ndryshme të aktivizmit shoqëror.

Përgjegjësia shoqërore – lloj i aktivitetit, kornizës etike 
dhe procedurës të cilat advokojnë që detyrimi i çdo mjedisi 
pune është jo vetëm maksimizimi i fitimit të realizuar, por 
edhe përparimi dhe zhvillimi i shoqërisë, duke u kujdesur për 
interesin publik.

Interesi publik – nga perspektiva e prodhimit mediatik, është 
përcaktuar saktësisht me Ligjin aktual për informimin publik 
dhe mediat, përmes nenit 15, dhe nënkupton kujdesin për 
informimin e vërtetë, të plotë, të paanshëm, respektimin e të 

drejtave dhe lirive themelore të njeriut, ruajtjen e identitetit 
kulturor të popullit serb dhe pakicave kombëtare, respektimin e 
privatësisë, reputacionit dhe lirive të secilit individi, informimin 
e personave me aftësi të kufizuara dhe pakicave të tjera, 
respektimin dhe nxitjen e të gjitha formave të pluralizmit, 
përparimin e profesionalizmit mediatik dhe gazetaresk.

Bllokimi kulturor (Culture jamming) – është një nga metodat 
e aktivizmit, me qëllim të nisë dhe të shkaktojë ndryshimet 
shoqërore. Naomi Klajn përkufizon këtë term në manifestin 
e saj antiglobalist si „praktikën e parodizimit të advertising-
ut,reklamimit komercial ose politike, dhe „rrëmbimin” e 
bilbordeve që mesazhet e tyre të ndryshohen në mënyrë 
drastike”. Bllokimi kulturor nënkupton një lloj sabotimi, 
mashtrimi, shakaje ose bllokimi të asaj që përjetohet si 
strukturë e paprekshme e fuqisë e cila drejton shoqërinë, 
kulturën, ekonominë ose politikën. Culture Jamming është një 
lloj përgjigjeje ndaj kulturës korporative të konsumimit. Kjo 
përgjigje është publike, subversive dhe e paparashikueshme.

Subvertising – një formë e veçantë e reklamimit e cila nënkupton 
bërjen e parodisë së reklamimit korporativ ose politik.
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» » » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon dallimin midis 
reklamimit komercial dhe 
formës së reklamimit me 
përgjegjësi shoqërore

Vëren kapacitetet e 
përdorimit të reklamimit 
subversiv ose me 
përgjegjësi shoqërore

Analizon, dhe vlerëson  
në mënyrë kritike 
përmbajtjen komerciale

Përshkruan ndikimin e 
reklamimit subversiv ndaj 
shoqërisë së konsumatorit

* Notat mund të shkruhen me numra, shenja (plus/minus) ose emotikon (të gëzuar/të trishtuar).
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Fletë pune_ Shembujt e subvertising-ut 
(Adbasters)

11
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Fletë pune_  Subvertising në imazhet 12
1

2

3
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Fletë pune_ Reklamimi subversiv13
Analizoni motivet në fotografi dhe nxirrni konkluzionet.
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Emri i markës Lloji i produktit Slogani Kanali mediatik
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___ Увод у тему

klasa e 3-të dhe 4-të  2 orë mësimore

Një herë kur më etiketon, ti më asgjëson dhe mohon.

Søren Kierkegaard

STEREOTIPAT DHE 
PARAGJYKIMET

Stereotipat dhe paragjykimet i adoptojmë nga koha më e hershme, 
përmes familjes, grupeve të moshatarëve, mediave, si edhe shkollës, dhe 
ato ndikojnë drejtpërdrejt, shpesh edhe në mënyrë të pavetëdijshme, 
ndaj qëndrimeve tona dhe kuptimit të botës .

Stereotipat dhe paragjykimet mund të përmbahen në një fjalë, 
frazë, imazh ose kombinim të imazheve dhe fjalëve. Stereotipat dhe 
paragjykimet përdoren nga produktet dhe format e ndryshme mediatike: 
telenovelat, program reality, shtypi tabloid, por i hasim edhe në përrallat, 
barcoletat, anekdotat.

Problemi i stereotipave dhe paragjykimeve është që reduktojnë në 
kategori të thjeshtëzuara gjithë mbledhjen e shumëllojshmërisë midis 
njerëzve, dhe shndërrojnë supozimet për një grup të caktuar në „realitet” 
duke u kontribuar dhe lehtësuar pabarazive shoqërore.

___ Hyrje në temë

Kur flasim për stereotipat dhe paragjykimet, zakonisht ua atribuojmë 
konotacione negative atyre termave. Në komunikimin e përditshëm dhe 
mediatik stereotipat dhe paragjykimet përdoren më së shpeshti që një 
grup gjinor, kombëtar, klasor, profesional, seksual ose një grup tjetër 
shoqëror dhe minoritar të përshkruhet në mënyrë reduktuese, vetëm 
me një karakteristikë ose vlerë. Në këtë mënyrë një sërë karakteristikash 
komplekse të atij grupi reduktohet në një zgjedhje të ngushtë, më së 
shpeshti në kualifikimet negative.

Stereotipat dhe paragjykimet shpejtë dhe lehtë bëhen kode të 
komunikimit për audiencën masive – ata na japin mundësi që të „njohim” 
dhe të kuptojmë shpejtë një person ose grup njerëzish në bazë të 
përkatësisë së tyre në një grup të caktuar.
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Stereotipat krijohen në procesin e përbërë nga selektimi i karakteristikës 
së caktuar tipik ose të atribuar për një grup të caktuar, ekzagjerimi i 
asaj karakteristike dhe përforcimi i tij përmes komunikimit mediatik 
ose të tjerë dhe, më në fund, reduktimi i gjithë grupit në një karakter 
të përzgjedhur. Më saktë, kjo do të thotë që zgjedhim vetëm një 
karakteristikë nga mbledhja e madhe e karakteristikave të ndryshme, 
pastaj ia japim një rëndësi joproporcionale në raport me karakteristikat 
e tjera dhe pastaj përshkruajmë gjithë grupin si të përzgjedhur dhe 
ekzagjerojmë atë karakteristikë.

Gjithashtu, stereotipat formohen në bazë të një korrelacioni të krijuar 
më herët, asociacionit të pasaktë midis dy variableve të lidhura dobët 
apo të palidhura fare. Që stereotipat të kenë ndikim ndaj qëndrimeve të 
një grupi më të madh, duhet të jenë rezultat i konsensusit, pëlqimit të 
grupit më të gjerë shoqëror dhe jo gjykata individuale e njeriut.

Pasoja posaçërisht negative e stereotipave është mohim i respektit 
ose ligjshmërisë së individit për shkak të përkatësisë së tij në një 
grup të caktuar. Si lloj paragjykimesh, stereotipat përdoren për të 
përshkruar dallimin e ekzagjeruar ose të sajuar te pjesëtarët e kombit, 
gjinisë, fesë së ndryshme dhe grupit socio-ekonomik ose profesional. 
Përfundimisht, është e rëndësishme që të kuptojmë se stereotipat dhe 
paragjykimet „ruajnë” vetërespektin e grupit i cili krijon dhe publikon 
paragjykimet, duke e shënuar si „të drejtë”, të pranueshme, të vlershme 
për t’u respektuar, dhe duke përforcuar ndjenjën e saj e epërsisë. Një 
nga qëllimet e stereotipave është edhe të përforcojë dallimet midis 
grupeve dhe të theksojë disa si më të vlershme dhe me më shumë 
reputacion. Procesi i krijimit të stereotipave është afatgjatë, ata mund 
të rrënjosen thellë në vlerën e një shoqërie, dhe ndryshimi i stereotipave 
më së shpeshti ndodh pas ndryshimeve të mëdha shoqëroro-politike, 
në proceset në të cilat duhet të marrin pjesë institucionet arsimore, 
kulturore, mediat dhe vetë shtet përmes ligjeve dhe dispozitave të tij.

Duke përdorur stereotipat merret një botë e organizuar rreth nesh, në 
mënyrë që grupet e caktuara kanë ligjshmëri dhe fuqi, ndërsa të tjerat 
i konsiderojmë si inferiore ose të rrezikshme vetëm sepse i përkasin një 
grupi zakonisht të ndryshëm nga grupi ynë. Në këtë mënyrë, imazhi i 
botës dhe mjedisit, shoqërisë së tërësishme, bëhet më e thjeshtësuar 
në mënyrë që të parashikojmë dhe marrim vendimet në mënyrë më 
të lehtë, por edhe përforcojmë qëndrimet që nuk janë themeluar 
mbi përvojën personale, por mbi stereotipat dhe paragjykimet që na 
publikojnë mediat. Me fjalë të tjera, stereotipat i adoptojmë më shpejt 
dhe më lehtë kur bëhet fjalë për grupet shoqërore me të cilat nuk kemi 
pasur kontakt të drejtpërdrejt, personal dhe kur nuk i njohim.

___ Lidhja ndër lëndëve

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 4-të, temat: Derviš i smrt (Dervishi 
dhe vdekja), Meša Selimović; Zločin i kazna (Krim dhe ndëshkim), 
Fjodor M. Dostojevski) 

  Sociologjia me të drejtat e qytetarëve (klasa e 4-të, tema: Stereotipat)
  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema Bota e informacioneve)

___ Kompetencat ndërdisiplinore

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

  Puna me të dhënat

  Bashkëpunimi

  Komunikimi
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___ Qëllimet

  Përvetësimi i njohurive për aspektet pozitive dhe negative të stereotipave, 
përdorimit të tyre, funksionit në komunikimin dhe tekstin mediatik.

  Zgjerimi i njohurive për paragjykimet – nxjerrja nga stereotipat ekzistues, 
identifikimi i lidhjes midis paragjykimeve dhe gjuhës së urrejtjes në 
komunikimin dhe tekstin mediatik.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë të:

  Identifikojnë stereotipat dhe paragjykimet në materialet e dhëna  
– përmbajtjet mediatike.

  Përshkruajnë dhe analizojnë me fjalët e tyre procesin e krijimit të 
stereotipave dhe paragjykimeve.

  Në bazë të stereotipave dhe paragjykimeve të identifikuara njohin 
pasojat e përdorimit të tyre.

  Propozojnë ndryshimet dhe korrigjimet e përmbajtjes së përzgjedhur 
mediatik në mënyrë që të shmanget përdorimi i stereotipave dhe 
paragjykimeve.

___ Aktivitetet

Duke përdorur metodat e ndryshme brenda kësaj njësie, nxënësit 
do të aftësohen që të lexojnë përmbajtjet mediatike që përmbajnë 
stereotipat dhe paragjykimet. Përmes detyrave praktike dhe debatit 
fillojnë të identifikojnë stereotipat në mënyrë më efikase, të cilët i 
përdorin vetë në komunikimin e përditshëm, si edhe ndikimin e tyre 
ndaj qëndrimeve të përfaqësuara.

Mund të nisni orën me një ushtrim praktik – në fillim, nxënësit do të 
duhet të numërojnë grupet e ndryshme të cilave u përkasin në bazë 
të interesimeve, hobive, afiniteteve të tyre lidhur me përmbajtjet 
mediatike dhe artistike të përdorura në kohë të lirë. Për shembull, 
nxënësit mund të deklarohen si pjesëtarë të grupit: adhuruesit e video 
lojërave, pjesëmarrësit e seksioneve, admiruesit e filmave romantikë 
ose aksion etj.

Shënim: në këtë fazë këshillohet që nxënësit të shmangin deklarimin 
mbi përkatësinë kombëtare, si edhe çdo lloj klasifikimi lidhur me 
statusin e tyre ekonomik, vendin e qëndrimit, identitetin seksual, 
përkatësinë fetare e të tjera, që të shmangen krahasimet e 
pakëndshme për nxënësit.

Shkruani grupet e identifikuara nga nxënësit si grupet të cilave u 
përkasin. Pastaj pyetni nxënësit që të japin stereotipat pozitivë dhe 
negativë të cilat u vijnë në mendje për çdo grup.

» » » MOTIVIMI HYRËS

Aktivitetet e parashikuara do të duhet të drejtojnë nxënësit të mendojnë 
për shkaqet dhe pasojat e komunikimit të themeluar mbi stereotipat dhe 
paragjykimet, si edhe në identifikimin e ndikimeve pozitive dhe negative 
të stereotipave dhe paragjykimeve në kuptimin tonë të përditshmërisë 
dhe shoqërisë.

Brenda kësaj njësie do të punojmë me anë të fletëve të bashkëngjitura të 
punës, përmbajtjeve të përzgjedhura për lexim gjatë orës mësimore ose 
përgatitjes së saj, dhe do të përdorim një set pyetjesh si lloj udhëzuesi 
për të pasur një diskutim të moderuar me nxënësit.



Pas ushtrimit praktik nisni diskutimin me nxënësit: 

Si do të përshkruanit stereotipat? A hasni stereotipat?
Ku dhe mbi çfarë më së shpeshti?
A jeni vetë objekt i stereotipizimit apo paragjykimeve? A identifikoni 
stereotipat që keni për popujt dhe profesionet e tjera ose gjininë tjetër?
Si ndikojnë stereotipat dhe paragjykimet ndaj qëndrimeve dhe sjelljes suaj.

» » » IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT

Qëllimi është të tregohet që nxënësit do të kenë perceptimet dhe 
qëndrimet ndryshme, përkatësisht mendimet stereotipe për grupet e 
njëjta, për shembull përkatësia e grupit „tifoz i klubit të futbollit” për 
disa nxënës do të thotë shoqërim, lidhje, shpirt sportiv, ndërsa për disa 
të tjerë do të thotë rrëmujë, dhunë. Gjithashtu, qëllimi është të tregohet 
se secili nga ne, si pjesëtar i grupeve të ndryshme që janë pasqyrimi 
interesimeve, karakteristikave dhe afiniteteve tona, u është ekspozuar 
paragjykimeve dhe stereotipizimit nga ana e atyre të cilët nuk njohin ose 
nuk kuptojnë grupet „tona”, përkatësisht nuk u përkasin.
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Siç kemi përmendur në hyrje, procesi i krijimit të stereotipave 
dhe paragjykimeve është i tillë që redukton mbledhjen e gjerë të 
shumëllojshmërive dhe cilësive të një grupi shoqëror në një numër të 
kufizuar, të selektuar ngushtë dhe të vogël të karakteristikave që pastaj 
u atribuohen të gjithë pjesëtarëve të atij grupi.

Në komunikimin e përditshëm mediatik ka disa mënyra që të 
identifikojmë shenjat e theksuara dhe mekanizmat e përdorimit të 
stereotipave dhe paragjykimeve.

Hajde të provojmë t’i identifikojmë përmes ushtrimit e mëposhtëm.

Përfundoni fjalitë e mëposhtme me stereotipat pozitivë dhe negativë 
të cilët i hasni më së shpeshti në mediat:

w Gratë shofere janë...
w Futbollistët janë...
w Modelet janë...
w Si popull serbët janë...
w Personat e turpshëm janë...
w Njerëzit pa arsimin universitar janë...
w Homoseksualët janë...
w Romët janë...

Cila mekanizma të stereotipizimit i konstatoni? Kur janë fyese ata në 
shembujt e përmendur? Dhe kur janë të themeluar mbi një lavdërim 
të ekzagjeruar? A përdorni vetë në komunikimin e përditshëm disa 
deklarata nga ky shembull?

Ushtrimi nr.1

Identifikimi i stereotipave
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Në kuadër të këtij ushtrimi do t’i kthehemi aktivitetit hyrës praktik.

Si fillim, nxënësit mund të komentojnë mendimet e veta që secili prej 
tyre ka shumë identitete të ndryshme që ndonjëherë edhe mund të 
duken të kundërshtuara.

Cilat identitete tuaja ose përkatësi në grupe i identifikoni si të 
dëshirueshme, shoqërisht të pranueshme, pozitive dhe doni t’i 
theksoni? A keni disa identitete të cilat nuk i zbuloni lehtë dhe i bëni më 
pak të dukshme? Përse?

Ky ushtrim na tregon që secili prej nesh mund të ndihet njëkohësisht 
si pjesëtar i një grupi „të fuqishëm” shoqëror që konsiderohet si i 
pranueshëm dhe pozitiv, por edhe si pjesëtar i një grupi „minoritar” 
i cili nuk perceptohet gjithmonë si pozitiv në nga ana e shoqërisë. 
Gjithashtu, në varësi nga grupi të cilit i përkasim, secili prej nesh mund 
të jetë ai që krijon stereotipat, por edhe ai i cili i ekspozohet paraqitjes 
stereotipe.

Është e rëndësishme që të mbajmë mend se paragjykimet janë 
qëndrimet negative që krijohen në bazë të stereotipave. Paragjykimet 
janë bazë për diskriminimin ndaj grupeve ose individualëve.

Në fazën e fundit të komunikimit të themeluar mbi stereotipat dhe 
paragjykimet ndodh gjuha e urrejtjes, përkatësisht situata kur psh. 
një grup njerëzish fillon të pretendojë që grupi tjetër është inferior, 
problematik, i papranueshëm, si edhe ta përqeshë dhe ta ofendojë, 
madje dhe të bën thirrje për cenimin e sigurisë së tij.

Ushtrimi nr.2

Të gjitha identitetet e mia
Nxënësit duhet të drejtohen të kuptojnë proceset e adoptimit të 
stereotipave të mësuara në grupet të cilave u përkasim – nga lindja, 
përmes grupit të moshatarëve, shkollës, kulturës së shoqërisë dhe 
mediave. Gjithashtu, nxënësit duhet të nxiten të kuptojnë stereotipat 
si një hap drejt krijimit të paragjykimeve, të cilat nxisin gjuhën e 
urrejtjes dhe cenimin e personit tjetër vetëm sepse i përket një grupi 
të caktuar, të shënuar si më pak të vlershme, të padëshirueshme etj. 
Më në fund, nxënësit duhet të përvetësojnë një marrëdhënie kritike 
ndaj stereotipave dhe paragjykimeve, me vetëdije që funksioni i tyre 
është kufizimi i shumëllojshmërisë dhe specifikimeve të secilit personi 
individual, dhe që vetëm përmes kontaktit personal dhe njohjes së dikujt 
mund të krijojmë një qëndrim të vlefshëm dhe objektiv për atë person.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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Ky ushtrim synon të tërheqë vëmendjen te stereotipat në 
përmbajtjet mediatike të cilave u janë ekspozuar nxënësit çdo ditë.

Gjatë shtatë ditëve nxënësit duhet të analizojnë përmbajtjet e 
përzgjedhura – artikujt nga rubrikat e gazetave më të lexuara 
politike dhe argëtuese të ditës, nga emisionet kryesore 
informuese kombëtare të kanaleve televizive, lajmet dhe artikujt 
në rrjetet sociale dhe aplikacionet si edhe përmbajtjet e tjera që 
përdoren çdo ditë.

Duke u përgatitur për detyrën e shtëpisë, mund t’u lexoni 
fragmentin e mëposhtëm të cilin do ta zbatojnë në analizën e 
përmbajtjes: „Duke kombinuar praninë dhe mungesën, stereotipat 
krijohen lehtë si imazhet e gjithëpranueshme mendore për 
një grup të caktuar njerëzish, përfshirë gjithë komunitetin. 
Komercializimi shkel të gjitha standardet profesionale, në mënyrë 
që publikimi i gjysëmvërtetave, titujve të dykuptimshëm, dhe 
ndonjëherë edhe gënjeshtrës së vërtetë është dukuri e shpeshtë 
në gazetarinë tonë. Stereotipat në kombinim me paragjykimet 
janë mënyra e mirë që të krijohet ideja për të tjerët duke ndikuar 
në mënyrë të konsiderueshme në shkallët e vlerave shoqërore. 
Temat, përkatësisht mënyrat e prezantimit, pasqyrohen për më 
tepër në status dhe pozitë shoqërore. Duke eliminuar grupet e 
caktuara shoqërore (politike, kulturore, fetare, gjinore) nga jeta 
publike realizohet përjashtimi i ndikimit të tyre në proceset e 
vendimmarrjes, duke fuqizuar kështu stereotipin e pafuqisë dhe 
parëndësisë”, dr. Zoran B. Jevtović, Ko govori u dnevoj štampi, 
zbornik Verodostojnost medija, FPN, 2010 (Jevtoviq, Kush flet në 
shtypin ditor, mbledhja Besueshmëria e mediava, FSHP, 2010).

DETYRA E SHTËPISË

Sa prezantues dhe prezantuese të përmbajtjeve informative 
janë mbi moshën 50-vjeçare? Sa prezantues dhe prezantuese të 
emisioneve informative i përkasin një pakice kombëtare etnike (për 
shembull romëve)? Në cilat role shfaqen më së shpeshti gratë në 
përmbajtjet meditatike të analizuara: prezantueset, vipat, nënat e 
përkushtuara? Raporti i pranisë së burrave dhe grave në përmbajtjet 
mediatike, në rolin e individëve profesionalë, kompetentë, 
vendimmarrësve, individëve të suksesshëm në fushën e shkencës, 
biznesit, ekonomisë... Si shkruajnë gazetat ditore për pjesëtarët e 
popujve të tjerë, pjesëtarët e pakicave kombëtare? Çfarë është toni 
i atyre teksteve? Cilat karakteristika dhe përshkrime përdorin duke 
folur për këto grupe? 

Në çfarë mënyre raportohet për pjesëtarët e komunitetit LGBT, a 
ka përmbajtje të destinuara për këtë grup shoqëror, çfarë është 
qëllimi dhe toni i atyre përmbajtjeve? A mund të identifikoni 
stereotipat e përdorur në mediat për të përshkruar pjesëtarët e 
këtij grupi shoqëror?

» » » KONSTATONI DHE ANALIZONI

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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347 >>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Identifikon stereotipat dhe 
paragjykimet në materialet 
e dhëna – përmbajtjet 
mediatike; Propozojnë 
ndryshimet dhe korrigjimet e 
përmbajtjes së përzgjedhur 
meditake që të shmanget 
përdorimi i stereotipave dhe 
paragjykimeve

Përshkruajnë dhe 
analizojnë me fjalët e 
tij procesin e krijimit 
të stereotipave dhe 
paragjykimeve

Në bazë të stereotipave 
dhe paragjykimeve të 
identifikuara shprehin 
pasojat e përdorimit  
të tyre

Propozon ndryshimet  
dhe korrigjimet 
e përmbajtjes së 
përzgjedhur mediatik që 
të shmanget përdorimi 
i stereotipave dhe 
paragjykimeve 

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/ minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Увод у тему

klasa e 1-rë dhe e 2-të 2 orë mësimore

Adoleshenti duhet të vështrohet si një i rritur në krijim,  
duke mos harruar që ai nuk është bërë i rritur ende.

Racamier, psikolog francez

IMAZHI I TRUPUT NË MEDIAT

___ Hyrje në temë.

Adoleshenca është një proces që fillon me ndryshimet e jashtme të 
adoleshentit, dhe vazhdon me ndryshimet e shumë aspekteve të botës 
së tij të brendshme dhe korrelacionit të tij me mjedisin. Perceptimi i 
trupit të vet të ndryshuar ka potencial që të lëvizë shumë konflikte 
intrapsikike, sepse adoleshentët krijojnë imazhin për vetveten kryesisht 
në bazë të imazhit të trupit të vet. Si do të jetë ai imazh, varet kryesisht 
nga imazhi i prezantuar i trupit në mediat, përmbajtjet e të cilave i 
konsumojnë adoleshentët.

Paraqitja mediatike e trupit femëror në fillim të shekullit 21 është 
përkufizuar në mënyrë të qartë – një grua e re me përmasat e 
përsosura trupore, me buzët e plota, vetullat e vizatuara qartë, 
qerpikët dhe flokët e gjata. Disa teoricienë të mediave gjejnë shkakun 
e imponimit mediatik të standardeve të trupit femëror në arsyet 

ekonomike – konsumimi më i madh i produkteve për humbje peshe, të 
ushqimit dietal dhe kozmetikës së përshtatshme mundëson fitimin e 
rëndësishëm për industrinë, farmaceutike, tekstile dhe kozmetike.

Rezultatet e hulumtimit për ndikimin e imazhit të trupit femëror në 
mediat mbi vajzat në periudhën e adoleshencës, tregojnë pa mëdyshje 
rritjen e konsiderueshme të anoreksisë dhe bulimisë, humbjen 
e vetëbesimit, shfaqjen e ankthit dhe depresionit. Njëkohësisht, 
rezultatet e hulumtimit tregojnë që reklamimi i preparateve për 
humbje peshe është më i shpeshtë në gazetat femërore sesa në 
ato mashkullore. Informacionet e përmendura sugjerojnë që Vetja 
adoleshente është nën presion të madh nga imazhi i trupit në mediat,  
si edhe që ky presion është konsiderueshëm më i madh te vajzat.
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Me anë të këtij mësimi mësimdhënësit marrin mundësi të ndihmojnë 
nxënësit që të identifikojnë paraqitjet e trupit në mediat, t’i kuptojnë 
si konstrukte mediatike, të kuptojnë funksionin e tyre dhe t’i afrohen 
perceptimit real dhe respektimit të trupit të vet.

___ Lidhja ndër lëndëve

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 1-rë, tema: Krijuesit dhe marrësit e 
mesazheve mediatike)

  Edukimi qytetar (klasa e 1-të, tema: Unë, ne dhe të tjerët)
  Psikologjia (klasa e 2-të, tema: Identiteti. Identiteti trupor)

___ Kompetencat ndër lëndëve

  Kompetenca e të mësuarit.
  Puna me të dhënat.
  Komunikimi.
  Bashkëpunimi.
  Kompetenca estetike.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Identifikojnë synimet e ofruesit të përmbajtjes mediatike që 
nënkupton imazhin e trupit.

  Prezantojnë ndikimet pozitive dhe negative të imazhit të trupit në 
mediat ndaj adoleshentëve.

  Përshkruajnë qëllimin e krijimit të imazhit të trupit në mediat dhe 
qëllimin e veprimevetë tilla.

  Identifikojnë sjelljen e rrezikshme lidhur me shpërndarjen e imazhit  
të vet dhe të tjetrit në rrjetet sociale.

___ Qëllimet

  Identifikimi i stereotipave mbi trupin femëror dhe mashkullor në 
mediat dhe pasoja e pranisë së tyre në mediat.

  Zhvillimi i aftësive dhe perceptimit kritik mediatik: identifikimi i 
strategjive manipuluese në paraqitjen mediatike të trupit.

  Zhvillimi i qëndrimeve pozitive lidhur me paraqitjen e trupit të vet  
ose të tjetrit në mediat.

___ Aktivitetet

Për realizimin e aktiviteteve nevojiten:

  Burimet e fotografive me përmbajtje përkatëse nga interneti, siç janë 
fotografitë dhe videot, spotet muzikore, insertet e filmave, blogjet e 
modës etj. (propozim: 8 https://www.youtube.com/watch?v=-IpW-
dOZkdk0&feature=youtu.be).

  Paneli/projektori interaktiv dhe kompjuteri.

» » »  MOTIVIMI HYRËS: IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT, 
PËRGATITJA PËR DISKUTIM

Në fillim të mësimit mund t’u tregoni nxënësve përmbajtjet mediatike 
me shembujt e fytyrës së bukur njerëzore shoqërisht të pranueshme 
ose të trupit në epoka të ndryshme (psh. bukuria femërore e rilindjes 
kundrejt idealit të sotëm të bukurisë femërore) ose me standardet e 
pamjes së modeleve në industrinë e modës.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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Kërkoni nga nxënësit që të ndahen në grupet nga katër deri gjashtë 
nxënës. Jepuni që të bëjnë një bazë të imazheve përkatëse dhe trupit 
mashkullor dhe femëror duke përdorur burimet nga interneti  
– fotografitë dhe videot, spotet muzikore, insertet e filmave, portalet, 
blogjet e modës e të ngjashme. Më parë kujtoni nxënësit që në kërkim 
ndalohet shkarkimi i trupave të zhveshura dhe gjysmë të zhveshura. 
Kufizoni kohën e kërkimit në 10 minuta. Çdo grup duhet t’u prezantojë 
të tjerëve rezultatet e punës së vet. Nxisni nxënësit drejt konkluzionit 
se brenda një periudhe shumë të shkurtër kanë gjetur një numër të 
madh të fotografive, videove etj. të cilat prezantojnë trupin e njeriut  
në mënyrë të njëjtë.

Pse trupi njerëzor në atë gazetë është prezantuar pikërisht në atë 
mënyrë? Cilit grupi të synuar dhe me çfarë synimi i është drejtuar 
fotografia? Si kupton ti fotografinë e veçuar, dhe si do ta kuptonin 
prindërit e tu? Po të të duhej të bindje, me anë të fotografisë të një 
gruaje që të blejë një produkt ushqimor, si do të dukej ajo fotografi? 
Përshkruaje. Si do të dukej fotografia kur do të shfaqej një burrë në 

Jepuni nxënësve që të bëjnë një fotografi e cila do të kishte për qëllim 
nxitjen e blerjes së parfumeve, makinave ose celularëve etj.  
Secili grup duhet t’u prezantojë të tjerëve produktin e vet dhe të 
shpjegojë mënyrën se si është krijuar fotografia, përse trupi i njeriut 
gjendet në atë pozitë dhe në rroba të tilla, cili mesazh dërgohet në  
këtë mënyrë dhe kujt.

Nxisni nxënësit drejt konkluzionit që paraqitja e trupit të njeriut në 
mediat është më së shpeshti joreale dhe është e tillë për shkak të 
synimeve të ofruesit. Nxisni që të zbulojnë vetë në çfarë mase mund 
të ndikohet në pamjen e trupit në mediat me anë të photoshop-it, 
kuadrit dhe këndit të xhirimit, dritës dhe ngjyrave. Nxënësit duhet të 
identifikojnë dhe të përshkruajnë mënyrat në të cilat mediat bëjnë 
presion mbi marrësit që të arrijnë një pamje të caktuar të trupit.

» » » ANALIZA E PROBLEMIT NË SHEMBUJT E TJERË

» » » PRODHIMI KRITIK

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

Nxirrni përshtypjet tuaja për përmbajtjen mediatike të cilën e kemi ndjekur. 
Në çfarë mënyre është treguar trupi femëror në video përmbajtjen e 
shikuar? Cilat mesazhe të fshehura të ofruesve i keni njohur?

Nxisni nxënësit që të shprehin vëzhgimet e tyre për bukuri: Ku shfaqet 
bukuria rreth jush? Si reagoni ndaj së bukurës? Çfarë është e bukur? 
Nxitini që të shprehin përshtypjet për selfitë e tyre dhe të tjerëve.  
Pyetni sa të ngjashme janë të gjitha „selfitë” e postuara në rrjetet 
sociale? Çfarë kanë të përbashkët dhe përse? Qëllimi i aktiviteteve është 
që nxënësit të nxjerrin vetë konkluzionet se ekziston një imazh stereotip 
i fytyrës dhe trupit të imponuar nga mediat, dhe i cili nuk është real.

vend të gruas? Cila fotografi do të merrte më shumë „lajkë”, sipas 
vlerësimit tënd? A numri i madh i „lajkëve” do të premtonte edhe një 
vendosje të mirë të produktit të reklamuar ushqimor në treg? Pse 
përdoret më së shpeshti trupi femëror në reklamat? A mendon se një 
grua trajtohet si objekt seksual duke shfaqur trupin femëror, në tërësi 
ose në pjesë? Shpjego qëndrimin tënd. Numri i madh i analistëve është i 
sigurt që qëllimi i shfaqjes së tillë të trupit femëror është që të tërhiqet 
vëmendja. Si mendon për atë?



Jepuni nxënësve që të analizojnë fotografitë e 
postuara të influencuesve vendas të cilët, sipas 
vlerësimit të tyre kanë ndikim më të madh ndaj 
fëmijëve dhe adoleshentëve. Qëllimi është që 
nxënësit të nxjerrin konkluzionet vetë se fotografitë 
e prezantuara dhe video përmbajtjet janë produkt 
i krijuar i cili i drejtohet” dikujt. Kur do të nxirrni 
konkluzionet në orën e radhës lidhuni duke hapur 
temën e sigurisë së fëmijëve dhe adoleshentëve  
në internet.

Nxitini që të mendojnë për postimin e fotografive 
të tyre në rrjetet sociale si një formë të sjelljes së 
rrezikshme. Nisni diskutimin dhe nxirrni konkluzionet 
me nxënësit për sjelljen e sigurt në internet.  
Shkruajini dhe varni panelin në klasë.

DETYRA E SHTËPISË
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353 >>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Identifikon synimet e 
ofruesit të përmbajtjes 
mediatike të përfaqësuar 
me trupin njerëzor

Prezanton mundësitë 
pozitive dhe negative  
të ndikimit mediatik  
të imazhit të trupit ndaj 
adoleshentëve

Mund të përshkruajë 
qëllimin e krijimit të 
imazhit të trupit dhe 
qëllimin e veprimeve  
të tilla në mediat

Identifikon sjelljen e 
rrezikshme lidhur me 
shpërndarjen e imazhit  
të tij ose të tjetrit në 
rrjetet sociale

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/ minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Увод у тему

klasa e 3-të dhe e 4-të 4 orë mësimore

GJUHA E URREJTJES DHE 
DHUNA „NË RRJET”

___ Hyrje në temë

Dhuna elektronike ose bullizmi kibernetik (angl. cyberbullying) është 
përdorimi i internetit dhe teknologjive të komunikimit dhe informacionit 
për t’u bërë me qëllim dëm të tjerëve. Më së shpeshti nënkupton një 
sërë veprimesh të dhunshme që përsëriten, qëllimi i të cilave është që 
personi tjetër të lëndohet, poshtërohet dhe turpërohet – mesazhet 
përbuzëse dhe kërcënuese, publikimi i teksteve, fotografive ose videove 
në rrjetet sociale, email-et shqetësuese. Fëmijët dhe adoleshentët 
janë të pranishëm në dhunën elektronike edhe si viktima edhe si 
kundërvajtës.

Me shfaqjen e internetit i cili u ka mundësuar anonimitet ofruesve 
të mesazhit mediatik, gjuha e urrejtjes dhe dhuna „në rrjet” marrin 
më shumë hov. Personat të cilët ushtrojnë dhunën elektronike mund 
të mbeten virtualisht anonimë nëse fshehin identitetin e tyre prapa 
pseudonimit, përdorin kohë pas kohe llogaritë e caktuara email ose 

celularët, gjë që zmadhon paparashikueshmërinë e mënyrave të 
keqpërdorimit të mediave. Sjellja e dhunshme është bërë më e thjeshtë 
si pasojë e faktit që shumë fëmijë dhe adoleshentë kanë celularët me 
kamerat digjitale. Informacionet shpërndahen me shpejtësi të madhe, 
dhe numri i personave të përfshirë në dhunën digjitale drejtpërdrejt 
(përmes „postimit”, „lajkmimit” dhe „shpërndarjes” së komenteve ose 
fotografive) ose jodrejtpërdrejt (duke vëzhguar ose dëshmuar) mund 
të zmadhohet në mënyrë të pakontrolluar për një periudhë shumë të 
shkurtër. Kur postohen në internet, informacionet keqdashëse janë 
vështirë të zhduken dhe të pamundësohet keqpërdorimi i tyre i ri. 
Çdo keqpërdorim i ri i informacioneve „në rrjet”çon deri në lëndimin 
e ri të viktimës (riviktimizimit të viktimave). Mosinformimi i të rriturve 
(prindërve dhe mësimdhënësve) mbi mundësitë e komunikimit përmes 
teknologjive të reja të informacionit dhe komunikimit si edhe qasja e 
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pakufizuar e përditshme të fëmijëve dhe adoleshentëve në mediat 
digjitale, kanë zmadhuar mundësinë e ekspozimit të tyre ndaj gjuhës së 
urrejtjes dhe dhunës „në rrjet”.

Propozojmë që të identifikoni së bashku me nxënësit llojet e ndryshme të 
gjuhës së urrejtjes dhe dhunës elektronike, analizoni mënyrat e aktuelizimit 
të tyre dhe zhvilloni vetëdijen për shkaqet dhe pasojat e atyre dukurive.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 3-të, tema: Franz Kafka, Gjykimi; klasa 
e 4-të Aleksandar Tishma, Përdorimi i njeriut)

  Edukimi qyetar (klasa e 4-të, temat: Mekanizmat e manipulimit 
mediatik; Ndikimi i pikëpamjes mbi objektivitetin e informacioneve; 
Seleksioni i informacioneve: objektivitet si përgjegjësi)

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 2-të, temat: Gjuha e urrejtjes në 
mediat; Mediat “Onlajn”)

  Arti dhe dizajni (klasa e 2-të, tema: Mediat e reja)
  Gjuha angleze (klasa e 3-të dhe 4-të, kompetencat: Conversation, 

Translation )

___ Kompetencat ndër lëndëve

  Kompetenca e të mësuarit
  Kompetenca për zgjidhjen e problemit
  Komunikimi
  Bashkëpunimi
  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Identifikojnë gjuhën e urrejtjes dhe dhunën „në rrjet” dhe e refuzojnë 
si model të sjelljes.

  Shqyrtojnë për dhunën elektronike dhe mbrojnë me argumente 
parimet morale.

  Shpjegojnë mënyrën se si sjellja në botën virtuale ka pasoja në 
realitet.

  Përkthejnë narrativin nga një medie në tjetrën dhe identifikojnë 
ndryshimet themelore midis modaliteteve të tyre.

___ Qëllimet

  Njohja e nxënësve me format e dhunës elektronike/bullizimit 
kibernetik.

  Përforcimi i sigurisë së fëmijëve dhe adoleshentëve në internet.
  Zgjerimi i njohurive për pasojat e dhunës në përmbajtjet „në rrjet”.

___ Aktivitetet

Mësimi i bazuar në problem (PBL – Problem-based Learning) është 
një qasje metodike në mësimdhënie, që njëkohësisht zhvillon bazën 
ndërdisiplinore të njohurisë së nxënësve, strategjitë e mendimit 
kritik dhe disa kompetenca të ndryshme, kryesisht kompetencën për 
zgjidhjen e problemit. Nënkupton modelin bashkëpunues të mësimit, 
përmes të cilit nxënësit angazhohen në analizën e problemit nga 
realiteti shoqëror.
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Nxënësit caktojnë qëllimet e mësimit, pyetjet hulumtuese, metodat dhe 
rezultatet. Në dy orë të para mësimore nxënësit dhe mësimdhënësit 
shikojnë bashkë një film. Ora e tretë dhe ora e katërt nënkuptojnë 
shkëmbimin e përshtypjeve për filmin, veçimin e problemeve kyçe 
nga filmi, përkufizimin e çështjeve të cilat nis filmi, marrëveshjen për 
mënyrat se si do të merren nxënësit me temat e veçuara, formimin e 
grupeve ose çifteve, hartimin e detyrave, prezantimeve, analizave të 
rezultatit dhe nxjerrjen e konkluzioneve.

Sugjerim për film: Cyberbully, Ben Chanan, David Bolatto, 2015.
8 https://www.youtube.com/watch?v=SkGXzw9QzFI

Pritet që mësimdhënësi të drejtojë nxënësit në mënyrë që të 
identifikojnë format e mëposhtme të dhunës elektronike: injorim, 
shqetësim, frikësim, përjashtim i tjetrit nga grupet në rrjetet sociale, 
gjuha e urrejtjes në mesazhet dhe postimet (përbuzja e personave 
ose grupit në bazë të racës, përkatësisë kombëtare dhe fetare, 
karakteristikave fizike ose orientimit seksual), vënia e të tjerëve në rolin 
e viktimës duke i përçmuar në forumet dhe grupet sociale, postimi i 
deklaratave, fotografive dhe videove të rrema të personave të tjerë, 
me qëllim që ata të poshtërohen publikisht dhe që të nxitet urrejtja 
ndaj tyre, komentimi fyes i mesazheve dhe postimeve të të tjerëve, 
shpërndarja dhe „lajkimi”i mesazheve me përmbajtja fyese, vënia e 
etiketave negative, komunikimi nga profilet e rrema ose të fshehura  
e të tjera.

Nxitni nxënësit që të nxjerrin konkluzionet: ngacmuesit „në rrjet” 
(„grabitqarë në internet”) mund të zbulojnë të dhënat personale të 
viktimës dhe t’i ndajnë përmes internetit me të tjerët (të publikojnë 
emrin e vërtetë të viktimës, adresën e banimit, të dhënat mbi shkollën, 
adresën email); dhuna „në rrjet” nuk është më pak e rrezikshme se 
format tradicionale e dhunës – është forma e dhunës sociale dhe 
emocionale e cila mund të ketë pasoja të thella dhe afatgjata ndaj 
shëndetit mendor dhe fizik; është e rëndësishme që dhuna „në rrjet”  
të identifikohet në kohë dhe t’u denoncohet sa më parë të rriturve. 

Gjatë debatimit për ngjashmëritë dhe dallimet në raport me format 
tradicionale, është e rëndësishme që nxënësit të identifikojnë rreziqet 
shtesë të ekspozimit ndaj dhunës elektronike, të kushtëzuara nga 
shenjat e teknologjive digjitale dhe të informacionit.

Nga një anë nxënësit kanë qasje në telefonat e tyre „të zgjuar” çdo ditë, 
dhe si pasojë e kësaj rritet rreziku potencial nga dhuna elektronike; 
„ngacmuesit kibernetikë” kanë mundësi të arrijnë te viktima madje edhe 
kur ajo është në shtëpinë e saj dhe kështu humb ndjenjë sigurie dhe 
mundësi të gjejë një strehë mjaft të sigurt. Në këtë mënyrë krijohet një 
perceptim i veçantë ambivalent i qenies së vet në mjedisin mediatik  
– ”e gjithë bota të shikon” dhe „askush nuk më kupton”. Kjo analizë shton 
edhe një rrezik për shëndetin mendor në periudhën delikate të zhvillimit, 
siç është adoleshenca.

Nxënësve mund t’u tregohet mundësia e përkthimit nga një modalitet 
mediatik në tjetrin, nga narrativi i filmit në narrativin e librit. Gjatë 
trajtimit të tillë, pyetjet e mësimdhënësit mund të drejtohen që të 
nxjerrin konkluzionet se koha filmike zakonisht nuk i përkon kohës së 
librit, por në shembullin e dhënë koha filmike dhe ajo reale përkojnë,  
që të krijohet një përshtypje autenticiteti të ngjarjeve të prezantuara. 

Pse veprimi i filmit është përfaqësuar në kohën reale? Si do të zgjatnit 
ose do të shkurtonit tregimin nga filmi gjatë përkthimit të veprimit 
në një libër? Cila pjesë të veprimit do t’i zgjasnit ose do të shkurtonit? 
Çfarë do të theksonit posaçërisht? Cilat personazhe do t’i zhvillonit 
posaçërisht? Përse hapësira e filmit është redaktuar në një dhomë gjumi 
të heroinës? Hartoni një propozim të strukturës së romanit me të njëjtin 
veprim si në filmin e treguar. Konstatoni tërësitë narrative. Cilat media 
do t’u zgjonte më shumë interesime marrësve për narrativin me të cilin 
jeni marrë – filmi ose libri? Shpjegoni përgjigjet.

https://www.youtube.com/watch?v=SkGXzw9QzFI


Shikoni bashkë dhe komentoni „Top 10 forma të dhunës kibernetike”: 8 
https://www.youtube.coм/watch?v=0Xo8N9qlJtk

Konkluzionet ndaj të cilave duhet të drejtoni nxënësit nënkuptojnë 
sigurinë e fëmijëve në internet dhe edukimin mediatik:

  kurrë nuk duhet t’u jepni informacionet rreth jush, familjes ose miqve 
tuaj njerëzve të panjohur përmes internetit ose celularit;

  në komunikim „në rrjet” personat nuk janë gjithmonë ata që 
pretendojnë të jenë – person i panjohur i cili dëshiron të shkruhet 
me ju dhe që prezantohet si moshatari juaj mund të jetë një mashkull 
në moshë që ju dërgon informacionet e rrema për veten e tij, duke u 
prezantuar me fotografitë e të tjerëve; 

  kur shkruheni në internet nuk duhet të shkruani gjërat për shkak 
të cilave një ditë do të turpëroheshit para miqve, prindërve dhe 
mësimdhënësve tuaj; 

  nuk duhet të postoni fotografitë të cilat nuk doni t’i shohin të gjithë 
në botë;

  nëse dikush ju dërgon mesazhet shqetësuese, kërcënuese ose 
vulgare në internet, raportojeni te prindërit ose mësimdhënësit të 
cilëve u besoni;

  nuk duhet të fshihni nga celulari mesazhet dhe fotografitë e marra të 
cilat ju kanë shqetësuar dhe lënduar, sepse këto mund të ndihmojnë 
policinë që të gjejnë më lehtë ngacmuesin;

  kurrë nuk duhet të shkoni të pashoqëruar nga prindërit në takime 
me personin të cilin e keni njohur në internet – në një rrjet social, çet, 
forum, blog, lojë etj. (nëse ai person ngul këmbë që të mos vini të 
shoqëruar, kjo është shenja që nuk ka synime të mira ndaj jush);

  sjellja në botën virtuale ka pasoja në realitet. 

» » »  PROPOZIMI PËR SINTEZËN NË PJESË PËRFUNDIMTARE TË ORËS » » » PROPOZIM I LITERATURËS NDIHMËS

  Gjendja e fëmijëve në botë (2017): Fëmijët në botën digjitale, UNICEF,  
8 www.unicef.org/SOWC2017 (versioni integral i Raportit).

  Hinduja, S.; Patchin, J. W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: 
Preventing and responding to cyberbullying. Thousand Oaks, CA: 
Corwin Press.
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  Nga viti 2013 deri në fillim të vitit 2016 në Serbi janë raportuar 
zyrtarisht gati 2.500 raste të ngacmimeve ose bullizmit 
kibernetik. Mënyra më e shpeshtë e shqetësimit midis 
popullatës së re është keqpërdorimi i të dhënave personale dhe 
hapja e profileve të rrema në rrjetet sociale për të poshtëruar 
ose lënduar viktimën.

  Mënyra më e shpeshtë e abuzimit seksual të të miturve përmes 
teknologjive të reja është komunikim i padëshiruar. Më rrallë 
ndodh prova e „joshjes” (angl. grooming) – joshja e personit të 
mitur për shkak të abuzimit seksual.

  Në botë, 42% të adoleshentëve bëhen shokë me personat të 
cilët nuk i kanë njohur kurrë. 

  Në Serbi 62% të nxënësve të shkollës fillestare dhe 84% të 
nxënësve të shkollës së mesme i është ekspozuar të paktën  
një herë njërit nga rreziqet në internet.10 

  19833 numri i telefonit i Qendrës kombëtare kontaktuese 
për sigurinë e fëmijëve në internet pranë Ministrisë së Tregut, 
Turizmit dhe Telekomunikacioneve, së cilës mund t’i drejtohesh 
nëse ndihesh i rrezikuar në cilëndo mënyrë në internet 
(8 www.pametnoibezbedno.gov.rs ).

  Telefoni SOS 0800-200-201 të cilin e ka hapur Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik  
(8 www.mpn.gov.rs).

A KENI DITUR SE

10   Burimi: Ministria e Tregut, Turizmit dhe Telekomunikacioneve të Republikës së Serbisë

http://www.pametnoibezbedno.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs
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rrjet” dhe e refuzon si 
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Diskuton për dhunën 
elektronike dhe mbron me 
argumente parimet morale
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Përkthen narrativin nga 
një medi në tjetrën, 
duke njohur ndryshimet 
themelore midis 
modaliteteve
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/ minus) ose emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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klasa e 2-të dhe e 3-të 3 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Përvoja e pasur e perceptimit të mediave nga ana e adoleshentëve nuk është 
në korrelacion me nivelin e edukimit të tyre mediatik. Që të nxitet zhvillimi 
i mendimit kritik përmes edukimit mediatik në arsimin e mesëm, është me 
rëndësi që qëllimet e mësimit të përfshijnë:

  kuptimin e mënyrës së funksionimit të mediave;
  kuptimin e përmbajtjeve mediatike;
  marrjen e qasjes në pluralizmin e pikëpamjeve gjatë marrjes së 

përmbajtjeve mediatike (duke u nisur nga premisa që njerëzit e ndryshëm 
përjetojnë në mënyra të ndryshme përmbajtjet e njëjta mediatike);

  kuptimi i karakterit bindës së mesazheve mediatike dhe synimeve të 
ofruesve (duke u nisur nga premisa që përmbajtjet mediatike janë 
krijuar me një qëllim të caktuar, që nënkupton më shpesh marrjen e 
fuqisë dhe fitimit);

  zhvillimi i aftësisë së krijimit të përmbajtjeve mediatike (prodhimi 
mediatik).

Kuptimi i mediave mundëson që të kuptojmë botën në të cilën jetojmë.
Kuptimi i nevojave mediatike të adoleshentëve mundëson të fokusohemi te 
drejtimi i zhvillimit të ardhshëm të mediave dhe mediatizimit të shoqërisë.

KONSTRUKTIMI DHE 
DEKONSTRUKTIMI 

 I MESAZHIT MEDIATIK
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 3-të, tema: Stili publicistik; Forma e 
hulumtimit gazetaresk)

  Edukimi qytetar (klasa e 3-të, tema: Demokracia dhe politika; Qytetari 
dhe shoqëria)

  Psikologjia (klasa e 2-të, tema: Llojet dhe zhvillimi i mendimit; Struktura 
e aftësive intelektuale)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrje e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale
  Komunikim
  Bashkëpunim

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Dekonstruktojnë mesazhet mediatike.
  Krijojnë mesazhet mediatike nga informacionet e marra me 

dekonstruktimin e mëparshëm të mesazheve.
  Nxjerrin konkluzionet për synimet e ofruesve të mesazheve mediatike.

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për mediat dhe mënyra e funksionimit të tyre.
  Ngritja e vetëdijes për praninë e pluralizmit të pikëpamjeve gjatë 

marrjes së përmbajtjeve mediatike.
  Zhvillimi i aftësisë të identifikohen synimet e ofruesve të mesazheve 

mediatike.

___ Aktivitetet

Pesë pyetje për dekonstruktimin e mesazhit mediatik prezantojnë 
pikënisjen përkatëse për krijimin e aparaturave didaktike dhe 
përmbajtjeve mësimore. Më poshtë japim një propozim për analizën e 
tekstit gazetaresk, që mund të zbatohet edhe në përmbajtjet e tjera 
mediatike (emisionin televiziv ose radio, përmbajtjen Youtube etj.).

Gjatë analizës së tekstit gazetaresk (në formë të shtypur ose 
elektronike) mësuesi duhet të trajtojë me nxënësit një sërë 
procedurash, rezultati përfundimtar i të cilave do të jetë një mesazh 
i dekonstruktuar mediatik, dhe në bazë të narrativit të tij do të 
konstruktohet mesazhi i ri mediatik.

Për aktivitetet e përmendura më poshtë, nxënësit duhet të 
përgatisin më parë një tekst gazetaresk të cilin do ta analizojnë, dhe 
mësimdhënësi duhet të ndjekë përgatitjen e tyre për orën mësimore 
(t’u tregojë kriteret e selektimit, procesin e selektimit dhe hulumtimin 
e teksteve, kërkimin e burimeve të tjera të cilat përpunojnë të njëjtën 
temë etj.).
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Pesë pyetje të radhës konsiderohen si kyç për dekonstruktimin e 
mesazhit mediatik:

w  Kush ka krijuar dhe ka dërguar mesazhin?  
(Një individ, ndërmarrje ose grup i caktuar shoqëror, organizatë 
shtetërore ose joqeveritare etj.)
w  Cilat mjete janë përdorura përmes mediave që të tërhiqet vëmendja ime?
w  Në çfarë mënyre do të kuptojnë të njëjtin mesazh mediatik njerëzit e 

ndryshëm nga unë?
w  Pse është dërguar mesazhi?
w  Si janë prezantuar ngjarjet në përmbajtjen mediatike?  

(Çfarë është theksuar, dhe çfarë është lënë anash? Çfarë stili të 
jetësës është mbështetur me mesazhin mediatik?)

Përgatitni përmbajtjet e përzgjedhura mediatike dhe zbuloni mesazhet 
dhe kuptimet e tyre të fshehura. Prezantojuni nxënësve të tjerë rezultatet 
e punës suaj.

Procedurat gjatë dekonstruktimit dhe konstruktimit të tekstit 
gazetaresk janë:

w  Analiza e titullit të tekstit.
w  Krahasimi i titullit dhe përmbajtjes së tekstit: çfarë është raporti i tyre, 

sa i përshtatet titulli përmbajtjes së tekstit, cila ide nga teksti veçohen 
me titullin e tyre, çfarë është funksioni i titullit të tillë etj.
w  Përcaktimi i mënyrës se sa sigurohet vëmendja e lexuesve: pse është 

zgjedhur tema e caktuar.
w  Çfarë lidhje kanë zgjedhja e temës dhe karakteristikat e grupit 

shoqëror të cilit i është drejtuar teksti gazetaresk, pse është zgjedhur 
një fotografi ose link i caktuar që çon deri video përmbajtjen (nëse 

» » » ANALIZA E TEKSTIT GAZETARESK

në tekst gjenden fotografia ose linku me video përmbajtjen), si 
fotografia ose video përmbajtja ndjekin tekstin, a ka reklama për 
produktin e caktuar përmbajtjen ose mënyrën e mendimit, stilin e 
jetesës etj.

w  Bërja e pesë pyetjeve kyç për dekonstruktimin e mesazhit mediatik.
w  Veçimi i tekstit dhe nëntekstit të përmbajtjes mediatike (mesazheve 

eksplicite dhe implicite në përmbajtjen mediatike).
w  Kërkimi i burimeve të tjera të cilat mund të drejtojnë në të dhënat  

e njëjta ose të ngjashme.
w  Hartimi i tekstit të ri gazetaresk me:
w  të njëjtin titull si teksti i analizuar gazetaresk;
w  idetë e njëjta të nxjerra nga teksti i analizuar gazetaresk.
w  Hartimi i titullit të ri të tekstit të analizuar.

Shumë informacione nga teksti gazetaresk mund të jenë të pasakta. 
Saktësia e informacioneve mund të kontrollohet para publikimit të 
tekstit (në redaksi) ose pas publikimit të tekstit (në redaksi, për nevojat e 
shkrimit të raportit, por edhe në publikun profesional dhe më të gjerë).

Vegla e rëndësishme në zbulimin e informacioneve të pasakta në tekstin 
e publikuar gazetaresk është kontrolli i fakteve ose „factchecking”.

Disa redaksi kanë departamentet e tyre për kontrollin e fakteve  
(siç është The Washington Post Fact Checker).

» » » KONTROLLI I FAKTEVE (FACT-CHECKING ) 



Plotësoni fushat e zbrazëta në Fletën e punës  ANALIZA E TEKSTIT 
GAZETARESK. Shpjegoni mënyrën se si secili nga tekstet e mësipërme 
mund të ndikojë në qëndrimet dhe sjelljen e njerëzve të cilët e 
përdorin. Lexoni vëzhgimet nga të gjitha fletët e punës së nxënësve 
në klasë. Çfarë konstatoni? Në çfarë mase tekstet e analizuara mund të 
ndikojnë ndaj lexuesve?

» » »  PLOTËSIM I FLETËS SË PUNËS – 
ANALIZA E TEKSTIT GAZETARESK

Nxitni nxënësit që të nxjerrin konkluzionet për mënyrat e kuptimit të 
mesazheve mediatike.

Çfarë përbën strukturën e çdo mesazhi mediatik?
Pse është e rëndësishme të kuptojmë arsyet që kanë ndikuar në mediat 
në mënyrë që të kenë interesat dhe qëndrimet konkrete të mbrojtura 
dhe të promovuara përmes përmbajtjeve të tyre? Krijoni një udhëzim 
për dekonstruktimin e mesazheve mediatike në mënyrë të shkurtër dhe 
të qartë, me tri deri pesë fjali.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

Organizatat më të njohura në botë të cilat merren me përcaktimin 
e saktësisë së informacioneve të publikuara janë FactCheck.org и 
PolitiFact.

Hulumtoni përmes internetit cilat organizata dhe redaksi merren me 
„factchecking” në Serbi. Përcaktoni nga cili segment i jetës publike ka 
më shumë informacione të pasakta të publikuara në mediat.  
Nxirrni konkluzionet.

Postoni shembujt më suksesshëm të dekonstruktimit dhe 
konstruktimit të mesazheve mediatike në ueb faqen e shkollës. 
Drejtohuni vizitorëve të ueb faqes në mënyrë shumë të 
themeluar (duke vlerësuar grupin e synuar dhe duke realizuar 
synimin – njohjen e publikut më të gjerë me mënyrat e 
dekonstruktimit dhe konstruktimit të përmbajtjeve mediatike).

DETYRA E SHTËPISË

363 >>ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM

http://FactCheck.org
https://www.politifact.com


364 >>



» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Dekonstrukton mesazhet mediatike Krijon mesazhet mediatike 
nga informacionet e mara me 
dekonstruktimin e mëparshëm të 
mesazheve

Nxjerr konkluzionet për synimet e 
ofruesve të mesazheve mediatike

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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Fletë pune_ Analiza e tekstit gazetaresk14

Përmbajtja mediatike Titulli i tekstit gazetaresk
Media në të cilën është  
i publikuar

Funksioni i tekstit si 
përmbajtje mediatike

Vlerësimi i shkallës së 
ndikimit në qëndrimet  
dhe sjelljen e njerëzve

Teksti nr. 1

Teksti nr. 2

Teksti nr. 3

Teksti nr. 4

Teksti nr. 5

Plotësoni fushat e zbrazëta në tabelë. Shpjegoni mënyrën se si secili nga tekstet e mësipërme 
mund të ndikojë në qëndrimet dhe sjelljen e njerëzve të cilët e përdorin.
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___ Hyrje në temë

Institucionet e shoqërisë demokratike janë themeluar mbi një qytetar 
të informuar mirë i cili mendon për kontekstin aktual shoqëroro-
politik, kupton mekanizmat e veprimit të individit dhe grupit brenda 
një shoqërie, rishqyrton modelet shoqërore dhe qëndrimet e tij.

Duke u bërë të rritur adoleshentët ushtrojnë të drejtën qytetare 
që të marrin pjesë në zgjedhje, gjë që zmadhon rëndësinë e nxitjes 
së mendimit kritik në adoleshencë, i cili është i nevojshëm për 
pjesëmarrjen e plotë në procedurat e vendimmarrjes demokratike 
politike. Gatishmëria e adoleshentëve që të mendojnë në mënyrë kritike 
është parakusht për pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqërinë civile. 

klasa e 4-të 2 orë mësimore

VLARËSIMI KRITIK  
(I PËRMBAJTJES, BURIMEVE, 
MEDIAVE DHE KONTEKSTIT)

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Gjuha serbe dhe letërsia (klasa e 4-të, tema: Spiuni ballkanik, Dushan 
Kovaçeviq)

  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema: Parimet e barazisë së njeriut)
  Sociologjia me të drejtat e qytetarëve (klasa e 4-të, temat: Struktura 

shoqërore; Të drejtat personale, Të drejtat politike)
  Historia (klasa e 4-të, tema: Jugosllavia pas vitit 1945; Informbyroja)

Për këtë arsye përmbajtjet estetike mediatike, siç është filmi, 
ose media tradicionale – libri, do të jetë një resurs i çmuar që të 
konstatohet ndikimi i kontekstit shoqëror në përmbajtjen mediatike, 
përkatësisht synimeve të ofruesit të mesazhit.



369 >>

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Kompetenca estetike
  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale
  Kompetenca për pjesëmarrjen në shoqërinë demokratike
  Kompetenca për komunikim dhe bashkëpunim

___ Qëllimet

  Vlerësimi kritik i përmbajtjeve mediatike të modaliteteve të ndryshme.
  Shqyrtimi i ndikimit të kontekstit shoqëror mbi krijimin e mesazheve 

mediatike.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Krijojnë një produkt mediatik që prezanton qëndrimet e ndryshme 
ndaj dukurisë së njëjtë.

  Identifikojnë shembujt e manipulimit mediatik në bazë të kontekstit 
shoqëroro-historik (radio emisioni programi i të cilit ndjek veprimin 
e filmit në skenat me Danicën në kuzhinë, tekstet gazetareske për 
përmbajtjen e të cilave shqyrton familja Çvoroviqi etj.).

  Shpjegojnë në mënyrë të argumentuar pozitat dhe qëndrimet e 
personazheve.

  Përshkruajnë në mënyrë krahasuese idetë e autorit nga dy burime të 
ndryshme – libri dhe filmi.

___ Aktivitetet

Nxënësit marrin detyrë që të lexojnë komedinë e Dushan Koveçeviqit 
Spiuni ballkanik dhe të shikojnë adaptimin filmik, në regji të Bozhidar 
Nikoliqit. Forma e punës është grupore.

» » » DETYRAT HULUMTUESE

Duke montuar kuadrat nga një film duhet krijuar video përmbajtjet që 
duhet të tregojnë:

Grupi i parë

Qëndrimi i Danica Çvoroviqit ndaj realitetit shoqëror në RSFJ-in në vitet 
e 80-ve të shekullit 20.

Grupi i dytë

Marrëdhënia e Illija Çvoroviqit ndaj Stalinit.

Grupi i tretë

Qëndrimi i Sonja Çvoroviqit ndaj shtetit.

Grupi i katërtë

Marrëdhënia e qiramarrësit ndaj shtetit.

Nxënësit mund të përdorin kamerën e celularit, televizorin dhe 
kompjuterin gjatë montazhit të materialit. Aktivitetet e mësimdhënësve 
nënkuptojnë ndjekjen dhe nxitjen e aftësisë së prezantimit te nxënësit, 
si edhe drejtimin e diskutimit, e cila do të përfshijë temat e radhës:

Marrëdhënia e personazheve në librin dhe filmin ndaj kontekstit 
aktual shoqëror. Ndryshimet në qendrën e idesë së veprës të cilat 
kanë ndodhën si pasojë e montazhit të ndryshuar (veçimi i ideve 
mbizotëruese, theksimi i qëndrimeve të kundërta, përcaktimi i idesë  
së autorit etj.).
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Përcaktimi i funksionit dhe kuptimit të mesazheve mediatike që 
dëgjohen nga radio aparati. Krahasimi i dy modaliteteve mediatike 
me anë të cilave artisti ka përpunuar të njëjtën temë: Pse filmi nuk ka 
përfshirë gjithë veprimin e librit? Cila pjesë të librit nuk janë treguar 
në filmin dhe përse? Krahasoni kohën filmike dhe kohën e përfshirë 
me veprimin e librit. Identifikoni dallimet dhe shpjegoni qëllimet e 
procedurave të tilla artistike.

Si bëhet Illija Çvoroviqi viktimë e manipulimit mediatik nga ana e 
regjimit? Çfarë lajmesh dëgjohen nga radio aparati në filmin ndërsa 
Danica Çvoroviqi qëron patatet? Cilin funksion e kanë ato lajme për 
idenë e filmit dhe veprës letrare dhe artistike? Si është mesazhi nga 
fasada i cili mund të shihet në plan të dytë të një kuadri filmik? A mund 
të konsiderojmë edhe grafitin e fasadës si një mesazh mediatik?

Qëllimi i aktivitetit është që nxënësit të kuptojnë bazat e „gramatikës” 
të gjuhës filmike: montazhin, tingullin, teikoskopinë etj. dhe të pranojnë 
mjetet ekspresive të gjuhës filmike si një resurs të fuqishëm të veglave 
për vlerësimin kritik të realitetit.

Në konkluzion, diskutimi mund të drejtohet në identifikimin e lidhjes 
dydrejtimëshe midis mënyrave të ndryshme të prezantimit mediatik të 
ideve të njëjta nga bota e veprave letrare dhe bota e filmit.

Krahasimi i narrativit filmik me narrativin e librit ka për qëllim kuptimin 
e mundësisë së modaliteteve të ndryshme për shprehjen e mesazheve 
të njëjta.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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NJË FJALOR I VOGËL I MONTAZHIT TË FILMIT

Plani shumë ngushtë, shfaqja e syve, faqes  – lloji i xhirimit 
efekti i të cilit është agresivitet, siklet.

Rakursi i lartë (ashtq. „perspektiva e zogut") – këndi i xhirimit 
nga i cili kamera shikon poshtë, dhe merret përshtypja që 
subjekti është i dobët, inferior.

Totali i gjerë – lloji i xhirimit në të cilin tregohet një qytet 
(përcaktimi i hapësirës).

Rakursi i poshtëm (ashtq. „perspektiva e bretkosës") – këndi i 
xhirimit nga i cili kamera „shikon nga poshtë”.

Kuadri – fotografitë e xhiruara nga momenti kur ndizet kamera, 
deri në moment kur ndal, pa prerje.

Plani ngushtë i kokës/reagimit – lloji i xhirimit efekti i të cilit 
është afërsi.

Plani i përgjithshëm, totali i gjerë – lloji i xhirimit në të cilin 
tregohet një shtëpi (vendosje e skenës).

Plani i gjysmë i përgjithshëm, totali – lloji i xhirimit në të cilin 
tregohet një ambient, pamje normale.

Plani i mesëm i ngushtë – lloji i xhirimit në të cilin tregohet një 
figurë deri te brezi (dy ose tre persona).

Plani i mesëm, gjysma total – lloji i xhirimit në të cilin shfaqet  
i tërë trupi.

Shikimi normal – këndi i xhirimit nga i cili kamera shikon 
subjektin në nivel të syve, subjekti duket po aq i gjatë si 
vëzhguesi, gjë që jep ndjenjën e barazisë, madje edhe të 
identifikimit.

Detali – sërë kuadrosh me të njëjtën temë.

Prerja – ndalimi i një kuadri dhe fillimi i papritur i të tjetrit, krijohet 
përshtypja e pranisë në vendet e ndryshme në të njëjtën kohë.

Fotogram – një imazh i palëvizshëm ose shfaqje grafike.
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Krijon një produkt mediatik 
që tregon qëndrimet e 
ndryshme ndaj dukurisë  
së njëjtë

Cakton shembujt e 
manipulimit mediatik 
në bazë të kontekstit 
shoqëroro-historik.

Shpjegon me argumente 
pozitat dhe qëndrimet e 
personazheve

Përshkruan në mënyrë 
krahasuese idetë e autorit 
nga dy burime të ndryshme 
– libri dhe filmi

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Hyrje në temë

Krijimi i përmbajtjes së vet mediatik u mundëson nxënësve që të 
kuptojnë përmbajtjet mediatike në mënyrë kritike dhe të zhvillojnë 
kreativitetin e tyre. Aftësitë të cilat përdoren në mënyrë aktive gjatë 
krijimit të përmbajtjeve mediatike nënkuptojnë mesazhet  
e mësipërme:

Planifikimi i prezantimit dhe strukturimi i përmbajtjes (përcaktimi 
i planit të prezantimit të përmbajtjeve mediatike/produktit artistik, 
përcaktimi i tezës kryesore dhe raportit të ndërsjellë hierarkik të 
tezave ndihmëse, vëllimit dhe kohëzgjatjes së prezantimit, përputhja 
me mundësitë hapësinore të prezantimit, prezantimi i ideve 
themelore duke bërë pyetjet esenciale, veçimi i i fjalëve kyç etj.).

Prodhimi sipas qëllimit të synuar dhe vlerësimi i rolit të kontekstit 
(zhvillimi i vetëdijes për arritjen e dëshiruar duke prezantuar përmbajtjen 
e caktuar mediatik ose produktit artistik).

Prodhimi i përmbajtjes në modalitetet e ndryshme simbolike 
(përdorimi i shenjave dhe simboleve të ndryshme gjatë krijimit të 
përmbajtjes mediatike, përkthimi i informacioneve dhe përmbajtjeve 
mediatike nga një modalit në tjetrin).

Argumentimi i pozitës së caktuar (argumentimi i pozitës së vet ose të 
tjetrit përmes produktit të ri mediatik, vështrimi i pasojave të pranimit 
ose refuzimit të konkluzioneve, aftësia e pjesëmarrjes në diskutim).

klasa e 1-të dhe e 2-të 2 orë mësimore

KRIJIMI I PËRMBAJTJES 
MEDIATIKE, SHPËRNDARJA  

DHE PËRGJEGJËSIA
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Shprehja e qëndrimit personal ndaj një teme të caktuar (formulimi i 
qëndrimit personal për një problem/përmbajtje mediatike të caktuar, 
krijimi i pasqyrës kritike në të cilën arsyetohet qëndrimi personal mënyrë 
të qartë dhe të bazuar mbi faktet, shprehja e vërejtjeve të argumentuara 
ndaj një qëndrim etj.).

Zgjidhja e problemit dhe vendimmarrja (krijimi i hipotezave, zgjidhjet e 
mundshme dhe vlerësimi gjatë procesit).

Ndërtimi i skemave kognitive asimiluese (në skemat kognitive 
asimiluese njohuria lidhet në mënyrë kuptimplotë – në kontekstin e 
edukimit mediatik në mësimdhënie; këto janë ushtrimet në të cilat 
krijohen termat, sistemet e termave dhe përkufizimeve, rregullat, 
krijohen dhe vendosen parametrat për vlerësimin e përmbajtjeve 
mediatike, vihen në korrelacion llojet ndryshme të njohurisë etj.).

___ Lidhja ndër lëndëve

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 1-të, tema: Balada popullore E shoqja e 
Hasan Agës), klasa e 2-të, tema: Stilet funksionale)

  Psikologjia (klasa e 2-të, tema: Mendimi krijues)
  Shkencat kompjuterike dhe të informatikës. Programet për incizimin 

dhe riprodhimin e tingullit, Programet për incizimin shumëkanalesh dhe 
riprodhimin e tingullit, Formatet e videos digjital, Programet për riprodhimin 
dhe montazhin e videos, Teknikat themelore e montazhit të videos, tingullit, 
efekteve dhe mbishkrimeve, Teknologjia videos, Multimedia)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Punë me të dhënat
  Kompetenca digjitale
  Kompetenca për pjesëmarrjen në shoqërinë demokratike
  Komunikim
  Bashkëpunim

___ Qëllimet

  Krijimi i përmbajtjes mediatike, shpërndarja dhe përgjegjësia.
  Prodhimi mediatik në modalitetet e ndryshme.
  Zhvillimi i aftësive që të përcaktohen synimet e ofruesit të 

mesazheve mediatike dhe produktit mediatik.
  Ngritja e vetëdijes për rëndësinë e sigurisë së fëmijëve dhe 

adoleshentëve në internet.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Krijojnë përmbajtjen mediatike.
  Shpërndajnë përmbajtjen mediatike në mënyrë të përgjegjshme.
  Njohin shembujt e respektimit dhe shkeljes së të drejtave të 

fëmijëve në internet.
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___ Aktivitetet

Nxitja e prodhimit mediatik nëpërmjet mësimdhënies justifikohet vetëm 
nëse niset nga konstantat e medimit kritik, me qëllimin përfundimtar 
të zhvillimit të aftësive kognitive të nxënësve, ideve humaniste dhe 
zhvillimit të përgjithshëm të personalitet. 

Në vazhdim vijon sërë propozimesh nga prodhimi mediatik, të cilat 
mund të përshtaten dhe mbindërtohen në punë të të drejtpërdrejtë 
me nxënësit.

w   Radio drama 

Në bazë të tekstit të baladës popullore „E shoqja e Hasan Agës” krijoni 
një dramë radio pesëminutash me anë të smartfonit, duke përdorur 
në mënyrë funksionale tingullin dhe muzikën që do të ndjekin të 
folurit e personazheve.

w  Fotografia 

Analizoni mënyrën se si është përfaqësuar një ngjarje historike 
fotografinë e së cilës e keni zgjedhur. Pastaj bëni një fotografi e cila 
përfaqëson momentin historik të cilit i përkasim (psh. fotografitë e 
njerëzve me maskat që simbolizojnë kohën e pandemisë Kovid-19). 
Qëllimi është që të provojmë në bazë të fotografive të përcjellim 
mesazhet e caktuara një brezi të ardhshëm për epokën tonë. 
Shkëmbeni fotografitë midis jush dhe analizojini. Cilat elemente 
gjenden në secilën fotografi në fokus? Çfarë keni provuar t’i porositnit si 
autorë të fotografive shoqërisë së ardhshme për kohën tua? Çfarë keni 
parë në realitet, dhe nuk keni dashur të fotografoni me fotoaparat? 

w  Video përmbajtja 

Analizoni video përmbajtjen të agjencisë turistike me një ofertë 
hotelesh për sezonin veror dhe dimëror turistik. Ku mund të gjeni 
burimet e besueshme për vendet turistike të prezantuara në ueb 
faqen e agjencive turistike.

A është përmbajtja e treguar mediatike një fakt, mendim ose diçka e 
tretë? Vini re posaçërisht për përshkrimin e hoteleve dhe prezantimin 
e përmbajtjeve të ofertave të hoteleve. Krahasoni vëzhgimet dhe 
nxirrni konkluzionet.

w  Reklama televizive

Zgjidhni nga tri reklama televizive për një: detergjent, çokollatë dhe 
operator celular, Përgjigjuni pesë pyetjeve kyçe për dekonstruktimin 
e mesazhit mediatik. Vlerësoni cilat personazhe televizive reklamojnë 
grupet të njëjta të produkteve. Cilët tinguj dhe muzikë ndjekin të 
folurit në reklamat e kategorisë së njëjtë? Me të cilin imazh nis çdo 
reklamë e analizuar, dhe me të cilin përfundon? Nxirrni konkluzionet 
dhe shënoni pikat e përbashkëta të reklamave të analizuara.

w  Fushata e marketingut 

Mendoni se çfarë librash do t’i blinit dhe në të cilat promovime do të 
merrnit pjesë me qejf. Krijoni fushatën e marketingut për librin rreth 
llixhave në Serbi. Cilat vlera të librit do t’i theksonit? Cilat të dhëna nuk 
do t’i tregonit? Në çfarë mënyre do t’i drejtoheshit grupit të synuar 
përmes mediave? Bëni ftesat dhe video përmbajtjet për promovimin.

Është shumë e rëndësishme që t’u tregohet nxënësve për sigurinë e 
fëmijëve në internet dhe respektimin e të drejtave të tyre. 
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11  UNICEF, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, Ministria e 
Telekomunikacioneve të Republikës së Serbisë.

Kërkoni në internet shembujt e përmbajtjeve mediatike të 
postuara në mënyrë të përgjegjshme dhe të papërgjegjshme 
cilat rrezikojnë integritetin e njerëzve të tjerë. 

Aktiviteti i planifikuar realizohet përmes punës në çifte. 
Çdo çift nxënësish ka për detyrë të përgatisë një shembull 
të shpërndarjes së përgjegjshme dhe të papërgjegjshme të 
përmbajtjeve mediatike, si edhe t’u bëjë pyetje lidhur me video 
materialin e treguar nxënësve të tjerë, pas transmetimit të 
përmbajtjeve mediatike. Gjatë orës nxënësit prezantojnë video 
materialin, bëjnë pyetje, u përgjigjen dhe nxjerrin konkluzionet.

Mësimdhënësi është „moderator nga hija”:

Mjeti i propozuar mësimor për mësimdhënësit: „Udhëzuesi 
digjital për sigurinë e fëmijëve në internet – Fëmijët dhe 
interneti – në mënyrë të zgjuar që nga fillimi”.11

DETYRA E SHTËPISË
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Krijon përmbajtjet mediatike Shpërndan përmbajtjen 
mediatike në mënyrë të 
përgjegjshme

Shpjegon shembujt e 
respektimit të të drejtave 
të fëmijëve në internet

Cakton shembujt e shkeljes 
së të drejtave të fëmijëve 
në internet

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose emotikon (të lumtur/ të trishtuar).

379 >>ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM



380 >>

___ Hyrje në temë

Teknologjitë digjitale dhe mobile ripërkufizojnë dhe zgjerojnë 
përkufizimet tradicionale të mediave dhe gazetarisë në shekullin 21. Sot 
përdorim mediat dhe njëkohësisht marrim pjesë në veprimin e tyre, duke 
krijuar përmbajtjet tona mediatike – audio, video, tekst dhe fotografi.

Përveç se jemi audiencë për përmbajtjet e shumta mediatike që i 
marrim, ne jemi edhe qytetarët e një shoqërie dhe kemi nevojë të 
mësojmë për atë shoqëri në mënyrë objektive, gjithëpërfshirëse dhe në 
kohën e duhur. Përveç mediave zyrtare dhe kanaleve të tyre, sot marrim 
informacionet edhe përmes kanaleve dhe profileve të ndryshme 
personale dhe të personalizuara. në rrjetet sociale (blogjet, Youtube, 
Facebook, Instagram, Twiter ). Duke zgjedhur kë e „ndjekim në rrjetet”, 
kë do ta kemi mik ose ndjekës, ne zgjedhim në të njëjtën kohë edhe 

burimet tona të informacioneve dhe përmbajtjeve, krijojmë mjedisin 
tonë mikromediatik, sepse u ekspozohemi qëndrimeve, mendimeve 
dhe përshtypjeve të njerëzve të tjerë për realitetin tonë.

Kështu secili nga ne, me cicërimin e tij, statusin në Facebook-ut, video 
përmbajtjen në Yotube ose një platformë tjetër për shpërndarjen 
e përmbajtjes, madje edhe me komentet e lajmeve në portalet e 
disponueshme „në rrjet”, mund të ndajë pikëpamjen e tij të realitetit, 
përshtypjen dhe qëndrimin e tij për ngjarjet, dhe të krijojë në fakt 
lajmet që do të kenë audiencën e tyre të vogël ose të madhe.

Për këtë arsye sot flasim për audiencën jo vetëm si konsumatorë të 
përmbajtjes mediatike, por edhe qytetarët aktivë, individët që kanë 
nevojë, dëshirë dhe mundësi të përcjellin mesazhin mediatik.

klasa e 4-të 2 orë mësimore

Me teknologjinë, rrjetet sociale dhe gazetarinë qytetare, çdo gur që deri tani nuk është 
përmbytur mund të lëvizë, ndriçohet dhe tregohet në televizion!

Elzie Lee Granderson, gazetare

QYTETARIA AKTIVE
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Qytetarët aktivë mund të kontribuojnë në mënyrë rëndësishme dhe 
të dobishme në punën e kompanive mediatike, mediave tradicionale, 
por edhe mund të veprojnë vetëm në kuadër të kanaleve të tyre dhe 
platformës së rrjetit të cilat janë falas për përdorim.

Shërbimi publik mediatik siç është BBC ka një redaksi të veçantë të 
zhvilluar që merret vetëm me përzgjedhjen e përmbajtjeve të cilat 
u dërgon pikërisht audienca. Ato përmbajtje përdoren më vonë për 
programet e kësaj shtëpie mediatike. Prandaj thuhet që sot shpërndarja 
e informacioneve është më demokratike dhe më e hapur se kurrë më 
herët - sepse secili prej nesh ka veglën dhe kanalet me të cilat mund të 
krijojë dhe të dërgojë një përmbajtje mediatike.

Megjithatë, mundësitë e reja për audiencën përkatësisht qytetarët aktivë 
do të thonë edhe detyrimet dhe përgjegjësitë e reja. Sfida më e madhe 
është arritja e ekuilibrit midis objektivitetit dhe raportimit subjektiv 
përkatësish transmetimit të përmbajtjes që flet për një ngjarje aktuale. 
Ndodh shumë shpesh që pikëpamja e një ngjarjeje nga perspektiva e 
autorit të një blogu të personalizuar të jetë e ndryshme sesa pikëpamja 
e së njëjtës ngjarjeje nga perspektiva e një kompanie mediatike. Kështu 
bëhet relative edhe çështja e së vërtetës, dhe bëhet më vështirë për 
audiencën që të kuptojë ngjarjet rreth saj dhe të vendosë kujt do t’i besojë.

___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Sociologjia me të drejtat e qytetarëve (klasa e 4-të, tema: Shoqëria civile)
  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema: Bota e informacioneve)
  Historia (klasa e 4-të, tema: Shekulli i ri )

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Konstrukton aktivisht njohurinë, njeh strukturën e lëndës së mësimit, 
seleksionon aktivisht të njohurën nga e panjohura, të rëndësishmen nga 
e parëndësishmja, e di të përmbledhë dhe të elaborojë idetë themelore.

  Në situatën e komunikimit, shpreh qëndrimet, mendimet, ndjenjat, 
vlerat dhe identitetet e tij në mënyrë pozitive, konstruktive dhe të 
argumentuar për të realizuar qëndrimet e tij dhe për të zgjeruar 
kuptimin e botës, njerëzve të tjerë dhe komuniteteve.

  E di të krahasojë burimet dhe mënyrat e ndryshme të marrjes së të 
dhënave, të vlerësojë besueshmërinë e tyre dhe të njohë shkaqet e 
mundshme të gabimeve.

___ Qëllimet

  Njohja me format e pjesëmarrjes qytetare në shoqërinë e shekullit 21.

  Ngritja e vetëdijes së nxënësve për rëndësinë e qytetarisë aktive.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Identifikojnë dhe caktojnë mundësitë dhe rolet e reja në mjedisin 
bashkëkohor mediatik.

  Njohin në mënyrë kritike dhe të argumentuar cilësitë e përmbajtjeve 
të përdorura nga audienca-qytetarët.

  Shpjegojnë dallimet midis përmbajtjes mediatike të prodhuar 
profesionalisht dhe përmbajtjes së prodhuar nga audienca.

  Dallojnë llojet e përmbajtjeve mediatike të prodhuara nga  
qytetarët/audienca.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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___ Aktivitetet

Duke përdorur metodat e ndryshme në kuadër të kësaj njësie, 
nxënësit do të jenë të aftë të lexojnë dhe kuptojnë në mënyrë kritike 
përmbajtjen e prodhuar nga audienca në formë të qytetarisë aktive. 
Përveç kësaj, nxënësit do të nxiten të mendojnë për aktivitetet e tyre 
„në rrjet” lidhur me procesin e prodhimit mediatik dhe të kuptojnë 
rolet e tyre në shkëmbimin e përmbajtjeve të ndryshme „në rrjet”. 
Nxënësit duhet të jenë të aftë që përmes debateve, përdorimit të 
fletëve të punës dhe ushtrimit praktik të mendojnë në mënyrë kritike 
për informacionet të cilat i marrin nëpërmjet profileve dhe kanaleve 
personale „në rrjet”.

Qëllimi i kësaj njësie është që të drejtojë nxënësit të kuptojnë 
mundësitë e prodhimit të përmbajtjeve mediatike duke përdorur 
„veglat” e disponueshme sot – nga celularët deri te softuerët e 
ndryshëm falas për xhirimin, montazhin dhe shpërndarjen e audio dhe 
video përmbajtjeve. Duke njohur formatet e ndryshme të shkëmbimit 
të përmbajtjeve „në rrjet”, nxënësit do të jenë të aftë të kuptojnë 
në mënyrë kritike raportin e përmbajtjes së prodhuar nga qytetarët-
individë dhe përmbajtjes së prodhuar nga institucionet mediatike. 

Nxënësit do të njihen me konceptin e marrëdhënies etike ndaj 
proceseve të informimit dhe shkëmbimit mediatik, si edhe me 
strategjitë e identifikimit të qëndrimeve, përshtypjeve dhe komenteve 
personale nga faktet e përcaktuara, të vërtetueshme.

Në kuadër të kësaj njësie do të punojmë me anë të fletëve të 
bashkëngjitura të punës, të përmbajtjeve të përzgjedhura për lexim 
gjatë orës mësimore ose përgatitjes së saj, dhe me një grup pyetjesh që 
kanë rolin e udhëzuesit për diskutimin e moderuar me nxënësit

Për hyrje në këtë njësi mund të përdorni të dhënat Hulumtimet për rënien 
e besimit në mediat: 8 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/de-
fault/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf.

Hulumtimet aktuale në mbarë borën tregojnë rënien e besimit në mediat 
sepse ato konsiderohen si institucione nën kontrollin e drejtpërdrejtë 
të politikës, qendrave të ndryshme ekonomike të pushtetit, por edhe 
si institucionet që kanë për qëllimin parësor realizimin e fitimit, dhe jo 
interesin e audiencës. Gjithë e më shumë u besojmë individëve, miqve, 
anëtarëve të mjedisit drejtpërdrejtë dhe familjes.

Për më tepër, hulumtimet tregojnë që audienca e re informohet më 
shumë përmes rrjeteve sociale, dhe që mësojnë për ngjarjet aktuale më 
shumë nga influencuesit, blogerët ose autorët në Twitter dhe Facebook, 
se nga mediat. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojmë fuqizimin 
e qytetarëve aktivë në kontekstin e prodhimit mediatik, ndikimin e tyre 
ndaj qëndrimeve tona, si edhe të mendojmë në mënyrë kritike dhe nga 
perspektiva e objektivitetit, saktësisë dhe anshmërisë për përmbajtjet të 
cilat arrijnë te ne përmes këtyre kanaleve. 

» » » MOTIVIMI HYRËS: PËRGATITJE PËR DISKUTIM

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
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A e dini kush e ka ndarë i pari lajmin për arrestimin e Bin Ladenit?

Lajmi që është vrarë Osama Bin Ladeni së pari është publikuar në Twitter.

Pra, natën kur është vrarë Bin Ladeni, programuesi 33-vjeçar Sohaib  
Atari nga Pakistani ka shkruar në profilin e tij Twitter: „Helikopterët 
fluturojnë mbi qytetin e Abotabadit, kjo është shumë rrallë për këtë 
periudhë të natës”.

Në atë moment nuk e dinte që ishte personi i pari i cili ka paralajmëruar 
vrasjen e terroristit më të kërkuar botëror. Së shpejti shtëpia e tij është 
lëkundur nga shpërthimi i fortë dhe ai ka vazhduar të cicëronte për 
atë, duke mos parandier që vetëm dy kilometra larg forcat amerikane 
speciale ushtarake janë duke hyrë në strehën e Bin Ladenit. Saohaib 
Atari vazhdonte të dërgonte raportet mbi ngjarjet deri në orën katër 
në mëngjes, duke mos ditur akoma çfarë po ndodhte prapa ngjarjeve të 
papritura të cilat kanë shqetësuar gjithë qytetin.

Para agimit, kur rrjeti amerikan CNN ka konfirmuar vrasjen e Bin Ladenit, 
Atari ka kuptuar se ai ishte njeriu i cili kishte postuar cicërima drejtpërdrejt 
për njërën nga operacionet më të mëdha ushtarake në atë moment. Nga 
ai moment të gjithë raportuesit dhe gazetarët e rrjeteve më të mëdha 
mediatike nisin të ndjekin Twitter-in, të bëjnë thirrje për një koment, 
dëshmim dhe përshtypje. Ai bëhet dëshmitar okular, por edhe qytetar – 
gazetar i cili ia ka transmetuar audiencës në mbarë botën tregimin më të 
rëndësishme në atyre ditëve.

Nisni bisedën me nxënësit duke i pyetur:
Çfarë do të mund të thoshin cicërimat e Sohaib Atarit për audiencën 
në atë moment? Cilat janë avantazhet, dhe cilat janë përkufizimet e 
mënyrës së tillë të mësimit të lajmeve? Po të ishit ju në vendin e këtij djali 
pakistanez, vlerësoni çfarë do të ishte e rëndësishme për ju, për çfarë do 
të kujdeseshit gjatë bërjes së cicërimave mbi këto ngjarje?

» » » IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT

Qëllimi i diskutimit është që nxënësit të kuptojnë kufizimet e mundshme, 
por edhe avantazhet e qytetarëve aktivë në shkëmbimin mediatik, të 
kuptojnë si qëndrimet tona personale mund të ndikojnë ndaj perceptimit 
të ngjarjeve, të dallojnë stilin e të shkrimit të individit nga mënyra e 
shkrimit të një gazetari profesional, të shohin dallimin në mënyrën e 
mbledhjes së informacioneve dhe besueshmërinë e burimeve.

Mund të zgjeroni këtë debat me pyetjet: Si do të përshkruanit 
një gazetar në shekullin 21? Çfarë janë detyrat e tij? Nga ku po na 
drejtohet ai? Kur bëhet fjalë për lajmet, kujt i besoni sot? A është më  
e rëndësishme sot që informacioni të mësohet shpejt ose të marrim 
një informacion të saktë? A ka disa individë në rrjetet sociale ose 
blogjet të cilët i ndiqni për të mësuar lajmet? A ndani lajmet të cilat i 
postojnë ata? A kontrolloni përmbajtjet e tyre ose u besoni pa rezervë? 
Si i kontrolloni? Çfarë është fakti? Si identifikoni të vërtetën?

Gjatë kësaj bisede nxënësit duhet të njihen me përmbajtjen e 
prodhuar nga qytetarët aktivë, konceptin e gazetarisë qytetare, si 
dhe detyrimet, që edhe ato përmbajtje të respektojnë parimet etike 
dhe profesionale të gazetarisë. Qëllimi shtesë është që të nxiten të 
mendojnë në mënyrë kritike për zakonet e tyre mediatike, të trajtojnë 
në mënyrë të duhur informacionet nga kanalet zyrtare mediatike 
ose personale online dhe të jenë të vetëdijshëm për ndikimin e 
përmbajtjeve të prodhuara nga ana e qytetarëve aktivë.

Shënim: Është e rëndësishme që t’u theksohet nxënësve se nuk bëhet 
fjalë vetëm për përmbajtjet politike të lajmeve, por, përkundrazi, 
diapazonin më të gjerë të informacioneve me rëndësi për moshën e tyre.
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Termi i qytetarëve aktivë mund të ka të bëjë me gamën më të gjerë 
të përmbajtjeve – nga komentet e thjeshta që i postojmë „në rrjet” 
dhe përmbajtjet e krijuara nga dikush tjetër deri te prodhimi i pavarur 
i përmbajtjeve shumë komplekse të cilat do t’i shpërndajmë vetë 
përmes kanaleve tona „në rrjet”. Çdo nga këto aktivitete ka ndikim 
ndaj kuptimit tonë të ngjarjeve dhe realitetit rreth nesh. Komentimi 
i përmbajtjeve të ndryshme „në rrjet” është forma më e thjeshtë e 
aktivitetit të audiencës dhe reagimit të saj ndaj lajmit për një ngjarje të 
caktuar. Shumica prej nesh ka ndarë qëndrimet dhe mendimet e saj për 
një lajm të lexuar „në rrjet”, madje edhe nëse nuk duam të komentojmë 
vetë, më së shpeshti duam të lexojmë çfarë shkruajnë njerëzit e tjerë në 
seksionin „komentet”.

Komenti i audiencës mund të kontribuojë në mënyrë të rëndësishme 
në zhvillimin e debatit konstruktiv dhe të dobishëm për ngjarjet, por 
komentet janë shpesh negative, agresive dhe pa argumente. Kur qëllimi 
i komentit është të përbuzë, fyejë ose zhvlerësojë një individ ose grup 
apo kur qëllimi i komentit është nxitja e konfliktit, atëherë flasim për 
„trollimin”. Për të shmangur „trollët”, përkatësisht njerëzit të cilët 
postojnë me qëllim komente ofenduese dhe negative, shumë portale 
interneti kanë suprimuar opsionin e komentimit, ndërsa disa të tjera 
aplikojnë format e ndryshme të moderimit, duke rregulluar seksionet 
komenteve.

Shënim: „trolim” është një lloj tjetër aktiviteti se „bullizmi kibernetik”,  
i cili është drejtuar vetëm ndaj një personi të caktuar.

Zgjidhni së bashkë me nxënësit një lajm me më shumë komente në një 
nga portalet e gazetave ditore – Blic, Kurir, Danas, Politika.

Ushtrimi nr.1

Analiza e qytetarisë aktive

Shënim: Nëse lajmi me më shumë komente është nga fusha e politikës 
ose estradës, mund të zgjidhni në mënyrë alternative një lajm nga 
seksioni Kultura dhe Shoqëria, për të shmangur diskutimin politik në 
mësim ose komentet fyese karakteristike për lajmet argëtuese.

Lexoni lajmin, dhe pastaj edhe seksionin e komenteve.

Nisni diskutimin me pyetjet:

A kontribuojnë komentet që të kuptoni më mirë temat e lajmeve? 
A janë shkruar komentet në mënyrë që të nxisin një dialog cilësor, 
të hapur dhe të argumentuar? A mund të identifikoni komentet që 
mund të vlerësojmë si trollim? A ka udhëzime të qarta lidhur me 
përmbajtjen e komenteve në portalin e përzgjedhur? A fakti që shumica 
e komenteve zakonisht nënshkruhen me një nofkë ose emër të fshehur 
i kontribuojnë përgjegjësisë më të madhe ose më të vogël të audiencës 
si autor i përmbajtjes ose komentit?

Në pjesën e dytë të të njëjtit ushtrimi kërkoni nga nxënësit që secili 
prej tyre të formulojë një koment për lajmin e lexuar, në përputhje me 
nxitjen e dialogut kritik, të argumentuar dhe të hapur. 

Pastaj duhet të shpjegojnë përmbajtjen e komentit të tyre. Drejtojini 
ata me pyetjet: Çfarë mund të mësojnë nga ai lexuesit e komentit tuaj? 
Përse e keni formuluar në atë mënyrë? Çfarë keni mësuar nga komentet 
e moshatarëve tuaj dhe nxënësve të tjerë?

Në qoftë se ka internet dhe kompjuter në klasë, në pjesën 
përfundimtare të ushtrimit mund të bëhen pyetje të caktuara nga ana  
e nxënësve për një lajm të analizuar.
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Në kuadër të këtij ushtrimi nxënësit nxiten që të krijojnë vetë 
përmbajtjen me të cilën mund ta plotësojnë një lajm të caktuar të 
prodhuar nga ana e mediave.

Në këtë ushtrim mund të përdorni lajmin të cilin e zgjidhni vetë, që 
është aktual në momentin e punës mbi këtë njësi ose mund të përdorni 
lajmin e mëposhtëm.

Serbia, qershor 2019

„Reshjet e mëdha dhe koha e keqe të cilat kanë ndodhur në qytetet 
e Serbisë mund të shkaktojnë pasojat për jetën e përditshme të 
qytetarëve. Përveç daljes së lumenjve nga shtretërit e tyre, gazetarët 
tanë shkruajnë edhe për sasitë e mëdha të ujit që ka dalë nga shtrati në 
akset rrugore, duke ndalur plotësisht trafikun e rregullt. Numri i madh i 
makinave, por edhe të apartamenteve në kat të parë është i përmbytur 
dhe akoma vlerësohet dëmi në terren. Qytetarët, por edhe prona e 
tyre, janë të rrezikuar nga pemët që thyhen dhe bien nën goditjet 
e forta të erës duke bërë kështu dëm në pasuritë e patundshme, 
veçanërisht në xhamet dhe pjesët e llamarinës.

Ndërprerja e furnizimit me energji elektrike ka ndodhur në disa 
vendbanime të skajshme të qyteteve, por shërbimet kompetente 
punojnë për të hequr defektet sa më shpejt.

U bëjmë thirrje qytetarëve që të na kontaktojnë nga qytetet e tyre dhe të 
na ilustrojnë me audio dhe video përmbajtjet ngjarjet e lidhura me motin”.

Ushtrimi nr.2

Prodhimi kritik

Nxënësit, në grupet nga 3 deri pesë veta, duhet të krijojnë llojet 
e përmbajtjeve me të cilat do të ilustronin lajmin e përmendur. 
Thuajuni nxënësve që përmbajtjet nuk duhet të përhapin panik ose të 
keqinformojnë për shkallën e rrezikut të qytetarëve.

Gjithashtu, është e rëndësishme të mos rrezikojnë gjatë prodhimit të 
materialit privatësinë ose integritetin e individit nga mjedisi i tyre.

Cili lloj i përmbajtjeve do të ishte më mbresëlënës si ilustrim i këtij lajmi: 
foto, video, audio ose tekst? Provoni të krijoni një shembull për secilën 
nga këto kategori.

Për cilat aspekte të përmbajtjes duhet të kujdeseni? Si do të prodhonit 
këto përmbajtje? Cilin lloj të pajisjes do ta përdornit? Pse është e 
rëndësishme që audienca të shohë edhe këndin tuaj të raportimit për 
ngjarjet e mësipërme? Për çfarë duhet të kujdeseni nëse individët do 
jenë të dukshëm në kuadër të përmbajtjes të cilën e prodhoni?
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Nxënësit duhet të nxiten që të mendojnë se kur përdorim rrjetet 
sociale për të ndarë përmbajtjet e prodhuara për ngjarjet rreth nesh, 
madje edhe kur vetëm komentojmë një përmbajtje të disponueshme 
„në rrjet”, qëndrimet tona, toni i përmbajtjes ose komentit tonë, 
informacionet të cilat i ndajmë, bëhen përmbajtje mediatike që mund 
të ndikojë në qëndrimet e atyre të cilët do ta shohin, qofsh miqtë tanë 
qofsh personat e panjohur.

Kur bëhemi më shumë se audiencë, kur bëhemi „prosumerë”, atëherë 
kemi më shumë përgjegjësi dhe duhet të kujdesemi për përmbajtjet  
që i ndajmë.

Gjithashtu, në fund të kësaj njësi nxënësit duhet të kuptojnë se 
audienca aktive sot është pjesa e rëndësishme e komunikimit mediatik 
sepse tregimet që përmbajnë lajmet mund t’i ndriçojë nga perspektiva 
e ndryshme, mund të sigurojë qasjen në temë dhe shpesh mund të 
gjejë përmbajtjen e cila nuk ka qenë në dispozicion për gazetarët sepse 
nuk kanë qenë në vendngjarje.

Prandaj është e rëndësishme që edhe si audiencë, edhe si „prosumerë” 
të përvetësojmë parimet themelore lidhur me prodhimin e përmbajtjes 
mediatike me interes publik, përkatësisht me interesin tonë – saktësia, 
vërtetueshmëria, argumentimi, vlerësimi dhe respektimi i të tjerëve.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

Nxënësit kanë detyrë që, në grupet nga tre veta, midis dy 
orësh mësimore, të përpunojnë një temë të cilën e zgjedhin si 
qytetarë-gazetarë dhe ta „pajisin” me elementet e nevojshme 
të cilat do t’i publikojnë pastaj në formën e blogut. Duhet të 
tregojnë të dyja anët e tregimit, përkatësisht t’u prezantojnë 
lexuesve të ardhshëm të gjitha perspektivat e problemit të 
përzgjedhur. Për shkrimin e tregimit të tyre mund t’i përdorin 
të gjitha format e hulumtimit, nga burimet e disponueshme „në 
rrjet” deri te bisedat e drejtpërdrejta.

Zgjedhja e temës

Propozojuni nxënësve që tema të lidhet me mjedisin e tyre 
të drejtpërdrejtë, shkollën ose një komunitet të vogël të cilit i 
përkasin (sport, hobi, mundësia e argëtimit për brezat e tyre, 
moshatari ose mësimdhënësi i cili u duket interesant etj.), në 
mënyrë që ta njohin temën mirë paraprakisht, ta kuptojnë, ta 
hulumtojnë dhe t’ia shfaqin audiencës më të gjerë. Gjithashtu, 
tema mund të jetë edhe më e gjerë, argëtim, arsim, shëndet dhe 
ekologji, por është e rëndësishme që tema të vendoset në një 
kontekst lokal.

DETYRA E SHTËPISË



Burimet

Rikujtoni nxënësit që tregimi i tyre duhet t’u përgjigjet pesë 
pyetjeve kyçe: kush, çfarë, ku, kur dhe si. Është e rëndësishme që 
të përfshijnë këto pyetje edhe në intervistat e tyre hulumtuese. 
Gjithashtu, nisin intervistat vetëm kur hulumtojnë dhe kuptojnë 
mirë temën.

Përmbajtjet shoqëruese multimediatike

Nxënësit mund të zgjedhin audio, video dhe foto përmbajtjet 
me të cilat do të pajisin dhe do të pasurojnë tregimin e tyre. 
Çfarë do të donte të merrte audienca, përveç tekstit të cilin e 
shkruajmë? Celularët mund të incizojnë intervistat dhe të ofrojnë 
versionet integrale të bisedave me tekstin që përfshin pjesët e 
intervistës. Tërhiqni vëmendjen e nxënësve që duhet të merret 
pëlqimi i personit të xhiruar ose të incizuar për çdo incizim apo 
xhirim. Ai person duhet të informohet për mënyrën se si do të 
përdoret ai xhirim apo incizim. Për përdorimin e fotografive 
ose materialeve të tjera të shkarkuara duhet të merret pëlqimi 
përkatësisht disponueshmëria për qëllime arsimore.

Më në fund, kur përfundohet tregimi, nxënësit ua prezantojnë 
atë moshatarëve të tyre në orë.
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri 
i nxënësit

Konstaton dhe njeh 
mundësitë e reja dhe rolet 
e audiencës në mjedisin 
bashkëkohor mediatik

Cakton në mënyrë kritike 
dhe të argumentuar cilësitë 
e përmbajtjes së prodhuar 
nga audienca/qytetarët

Shpjegon dallimet midis 
përmbajtjes mediatike të 
prodhuar profesionalisht 
dhe përmbajtjes së 
prodhuar nga audienca

Dallon llojet e 
përmbajtjeve mediatike të 
cilat mund t’i prodhojnë 
audienca/qytetarët

* Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Hyrje në temë

Liria e fjalës dhe e drejta për qasjen në informacionet me rëndësi 
publike janë të drejtat themelore të qytetarëve, thelbësisht të 
rëndësishme për vendosjen dhe ruajtjen e demokracisë në shoqërinë 
demokratike. Sintagma liria e informimit përdoret kur flitet për 
qasjen në informacionet me rëndësi publike, të drejtën që duhet t’u 
garantohet të gjithë qytetarëve.

Informacionet me rëndësi publike janë prona e qytetarëve dhe ata kanë 
të drejtë t’u qasin pa pengesa.

klasa e 1-të dhe 2-të 2 orë mësimore

QASJA NË  
INFORMACIONET

Ofruesit e informacioneve – mediat, interneti, arkivat, bibliotekat 
etj. duhet t’u sigurojnë qytetarëve të drejtën për lirinë e informimit. 
Funksionet themelore të ofruesit të informacioneve janë: qasja e 
hapur në burimet e informacioneve (pa kufizime gjinore, racore, 
kombëtare, fetare e të tjera), mbrojtja e privatësisë së qytetarëve dhe 
konfidencialiteti lidhur me përdorimin e përmbajtjeve, mundësimi 
i qasjes në burimet e llojllojshme të informacioneve, mbledhja dhe 
ruajtja e informacioneve për brezat e ardhshëm.
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___ Lidhja ndër lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 2-të, tema: Llojet e së drejtës dhe raportet midis 
të drejtave)

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 1-të, tema: Vendi i gjuhës në jetën  
e njeriut)

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 2-të, temat; Informacionet me rëndësi 
publike: RTS – Shërbimi Publik Mediatik i Serbisë)

___ Kompetencat ndërmjet lëndëve

  Pjesëmarrje e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Kompetenca për punën me të dhënat
  Komunikim
  Bashkëpunim

___ Qëllimet

  Njohja me funksionet e mediave dhe ofruesve të tjerë të informacioneve.
  Ngritja e vetëdijes për të drejtën e qytetarëve për qasjen në informacione.

___ Aktivitetet

» » » DETYRAT HULUMTUESE

1. Hulumtimi i teksteve gazetareske

Mediat na mundësojnë që të mësojmë çdo gjë të ndodh jashtë përvojës 
sonë të drejtpërdrejtë. Mediat dhe ofruesit e tjerë të informacioneve 
janë të drejtuar ndaj qytetarëve. Njëkohësisht kjo do të thotë që 
qytetarët presin gjërat e caktuara nga ata. Duke përdorur internetin, 
burimet arkivale dhe bibliotekare, hulumtoni pesë tregime gazetareske 
këtij viti kalendarik të cilat kanë trajtuar pesë tema ndërkombëtare 
si dhe pesë tema vendase. Në tregimet e përzgjedhura gazetareske 
hulumtoni realizimin e pritjes parësore të lexuesve ndaj tekstit 
gazetaresk:

  organizimi i informacioneve – sistemimi i informacioneve kaotike në 
mënyrë të kuptueshme dhe të qartë;

  vërtetësia – emërimi i qartë i burimeve të informacioneve, që u 
mundëson qytetarëve të vlerësojnë relevancën e tyre;

  interesi publik – pjesëmarrja e gazetarëve duke shqyrtuar çështjet e 
punëve publike;

  pavarësia – objektiviteti dhe paanshmëria e gazetarëve, duke dhënë 
deklaratat e „të dyja palëve”;

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë funksionet e mediave dhe ofruesve të tjerë të 
informacioneve që kanë të bëjnë me qasje në informacione.

  Identifikojnë kushtet e nevojshme që mediat dhe ofruesit e tjerë të 
informacioneve të ushtrojnë funksionet e tyre.

  Shpjegojnë rëndësinë e qasjes në informacionet për shoqërinë civile.
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  hapësira për kritikën publike dhe zgjidhjen e problemit – përfshirja 
në disa kanale të komunikimit me qytetarët (email, letrat, mesazhet, 
forumet publike, anketat e të ngjashme);

  përgjegjësia – thirrja e të gjithë faktorëve relevantë në përgjegjësi 
(organeve të pushtetit, institucioneve, organit dhe individit);

  volia – vlerësimi i të drejtave të qytetarëve që të mësojnë një 
informacion në kohë, pa theksuar ose lënë anash elementet e tij  
të caktuara;

  ruajtja e ekuilibrit midis privatësisë personale dhe së drejtës që 
të dihet gjithçka – pritja e qytetarëve që gazetarët të vendosin 
ekuilibrin midis së drejtës së privatësisë dhe së drejtës për 
transparencën e informacioneve.

Prezantoni tekstet gazetareske të cilat u janë përgjigjur dhe ato të cilat 
nuk u janë përgjigjur pritjeve të tuaja. Krahasoni temat e teksteve dhe 
nxirrni konkluzionet.

2. Hulumtimi i të dhënave statistike

Hulumtoni të dhënat statistike në Republikën e Serbisë: Sa shtëpi 
ka televizor? Sa shtëpi ka internet? Tregoni rezultatet e hulumtimit. 
Në çfarë mënyre furnizimi teknik i individit dhe fuqia e tij ekonomike 
ndikojnë në mundësitë e tij për qasje në informacione? 

3. Perceptimi i informacioneve

Shikoni bashkë video përmbajtjen „Si të mos jeni injorant në botë”,  
nga Hans dhe Ola Roslingu 8 https://www.youtube.com/
watch?v=Sm5xF-UYgdg&amp;t=14s

Shkëmbeni përshtypjet. Konstatoni cilat fakte ndikojnë në qasjen  
e qytetarëve në informacionet dhe kuptimin e tyre. 

Shpjegoni pse është e rëndësishme qasja në informacione për 
shoqërinë civile.

4. Baza e të dhënave

Nxitni nxënësit që të hulumtojnë në të cilat institucione në Serbi ruhen 
shembujt e:

1. botimit të parë të çdo libri

2. gazetave ditore;

3. filmave dokumentarë dhe artistikë:

4. emisioneve televizive të shërbimit kombëtar.

Drejtojini që të kuptojnë rëndësinë e bibliotekave dhe mundësitë të tyre për 
zhvillimin e edukimit mediatik.

Teoricien Patrik Xhojsi ka shkruar në fund të shekullit 20 që „Themeli i 
shoqërisë së lirë është arkiva e hapur, bibliotekat e hapura”. 

Si mendoni për këtë?Pse është e rëndësishme qasja e lirë në informacione?

https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&amp;t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg&amp;t=14s
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FJALORI I TERMAVE

Biblioteka është resurs i komunitetit i cili u jep qasjen në 
informacione të gjithë qytetarëve, duke u mundësuar që të 
informohen dhe të arsimohen. Me mundësitë dhe aktivitetet 
e tyre bibliotekat zhvillojnë te qytetarët kompetencën për 
punën me të dhënat. Prandaj mendohet sot që bibliotekat 
kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e edukimit mediatik 
dhe informativ.

Bibliotekat mund të përmirësojnë edukimin mediatik 
dhe informativ të qytetarëve me anë të aktiviteteve të 
mëposhtme: përfshirje në prodhimin e përmbajtjeve 
mediatike, nxitje për mendimin kritik, organizim i 
„tregimit të historive” (angl. storytelling), konsultime 
publike dhe shqyrtime për çështjet me rëndësi publike, 
përhapje e informacioneve në modalitetet e ndryshme 
përmes teknologjive të reja të informacionit.
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E PUNËS SË NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënës

Mund të shpjegojë funksionet 
e ofruesit të informacioneve të 
cilat kanë të bëjnë me qasje në 
informacione.

Identifikon kushtet e nevojshme 
që ofruesit e informacioneve të 
ushtrojnë funksionet e tyre.

Mund të shpjegojë rëndësinë 
e qasjes në informacione për 
shoqërinë qytetare.

*Notat mund të shkruhen me numra, me shenja (plus/minus) ose me emotikon (të lumtur/të trishtuar).
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___ Hyrje në temë

Liria e shprehjes nënkupton lirinë e informimit dhe shkëmbimit të 
mendimeve, pa frikë nga pasojat –- kërcënimet dhe procedurat 
ndëshkimore. E drejta për lirinë e shprehjes është qëllimi i përgjithshëm i 
edukimit mediatik. Nënkupton lirinë e fjalës, kërkimin, marrjen dhe ndarjen e 
informacioneve drejtpërdrejt ose përmes mediave. Që shprehja e lirë të jetë 
publike dhe e përbashkët, liria e shtypit është e nevojshme. Një nga vlerat 
më të mëdha humaniste të lirisë së shprehjes është nxitja e qytetarëve të 
zhvillojnë ndjenjën e sinqertë të përkatësisë dhe vetëdijen për mënyrën se si 
mund t’i kontribuojnë komunitetit të tyre dhe shoqërisë në tërësi.

E drejta e lirisë së shprehjes u siguron qytetarëve të zakonshëm 
mundësinë që të merren me temat shoqërore, të shprehin mendimet e 
ndryshme dhe të marrin pjesë aktive në shoqërinë qytetare.

Nëse qasja në informacione u mundësohet vetëm pakicës, 
përkatësisht anëtarëve të grupit shoqëror elitar, aftësia e qytetarëve 
të vendosin dhe të vlerësojnë vendimet e veta dhe të të tjerave 
zvogëlohet në mënyrë të konsiderueshme, si edhe mundësia e tyre të 
vendosin dhe të zhvillojnë edukimin mediatik.

Kufizimi i lirisë së shprehjes lejohet vetëm nëse është e nevojshme që 
në këtë mënyrë të mbrohen liritë e të tjerave.

Një nga shembujt e kufizimeve të justifikuara të lirisë së shprehjes është 
ligji që parandalon „gjuhën e urrejtjes”. Është e rëndësishme që kufizimet 
e lirisë të përkufizohen në mënyrë të saktë, që të mos keqpërdoren.

klasa e 2-të dhe e 3-të 2 orë mësimore

Informacionet janë çelësi për kuptimin tonë të botës, aftësitë 
tona të gjejmë vendin tonë kuptimplotë në të dhe fuqinë tonë 

të përdorim përparësitë e resurseve të disponueshme.

„Instrumentet për sundimin e ligjit”, UNESKO

LIRIA E SHPREHJES
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___ Lidhja ndër lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 2-të, tema Llojet e së drejtës dhe raportet 
midis të drejtave)

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 2-të, tema: Stili gazetaresk 
funksional; klasa e 3-të, tema: Petar Koçiq, Vjedulla para gjykatës)

  Gjuha, mediat dhe kultura (klasa e 2-rë, tema: Informacionet me 
rëndësi publike)

___ Kompetencat ndër lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

  Kompetenca për punën me të dhënat

  Komunikimi

  Bashkëpunimi

___ Qëllimet

  Zgjerimi i njohurive për pavarësinë editoriale të mediave.

  Ngritja e vetëdijes për rëndësinë e lirisë së shprehjes në mediat. 

  Përvetësimi i njohurive për pluralizmin mediatik.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Caktojnë treguesit e pavarësisë editoriale të mediave.

  Shpjegojnë rëndësinë dhe kuptimin e pluralizmit mediatik.

  Shpjegojnë rëndësinë e lirisë së mediave për lirinë e shprehjes  
së qytetarëve.

» » » DETYRAT HULUMTUESE

1. Pavarësia editoriale e mediave

Veçoni pesë medi elektronike dhe pesë botime gazetareske dhe 
vlerësoni mënyrën se si vërtetohet pavarësia editoriale në mediat e 
përzgjedhura. Caktoni treguesit e pavarësisë editoriale. Duke përdorur 
internetin dhe burimet bibliotekare, hulumtoni pronësitë e kompanive 
më të mëdha botërore mediatike. Si mund të ndikojë pronësia e 
mediave ndaj qasjes në informacione dhe lirinë e shprehjes?

2. Pluralizmi mediatik

Pluralizmi mediatik është një dukuri në shoqërinë bashkëkohore e cila 
nënkupton gërshetimin e ofruesve të ndryshëm mediatikë (shtypit, 
mediave „në rrjet” etj.), lokaliteteve (lokale, rajonale, kombëtare) dhe 
pikëpamjeve të ndryshme politike. Pluralizmi mediatik është i çmuar 
për qasjen e shoqërisë në gjendjen e tij, mendimin kritik të qytetarëve 
dhe fuqizimin e proceseve demokratike. Ai u mundëson qytetarëve 
qasjen më të mirë në informacione dhe më shumë informacione nga 
burimet e ndryshme, me anë të cilave sigurohen më shumë kushte për 
përmirësimin e edukimit mediatik.

Veçoni tri deri pesë gazeta ose transmetues televizivë në pronësinë e 
ndryshme. Analizoni qasjen e tyre në përmbajtjet të cilat transmetohen 
nga transmetuesit e tjerë (konkurrues).

Analizoni me kujdes grafikët e shikueshmërisë në Fletën e punës �
STATISTIKA E SHIKUESHMËRISË. 

___ Aktivitetet

Pavarësia editoriale nënkupton liritë profesionale të cilat u janë dhënë 
redaktorëve që të nxjerrin vendimet editoriale, pavarësisht nga pronari 
i mediave.
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Hulumtoni të dhënat e treguar statistike. Çfarë tregojnë grafikët? Çfarë 
konkluzionesh mund të nxjerrim nga grafiku i cili tregon shikueshmërinë 
mesatare? Për kë ka rëndësi shikueshmëria mesatare dhe përse? Kush 
ka përcaktuar shikueshmërinë? A ka korrelacion midis shikueshmërisë së 
televizioneve dhe pjesëmarrjes së tyre në tregun mediatik?

3. Organet rregullatore

Përcaktoni kompetencat e REM-it (Organi Rregullator për Mediat 
Elektronike). Hulumtoni përmes interneti si funksion REM. Lexoni 
Rregulloren për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në fushën e ofrimit të 
shërbimeve meditaike dhe përcaktoni mënyrën se si rregullohet e drejta 
për lirinë e shprehjes me këtë Rregullore.12

4. Liria e shprehjes dhe mbrojtja e punës së gazetarëve

Hulumtoni aktivitetet e shoqatave të ndryshme të gazetarëve në 
Republikën e Serbisë. Identifikoni rolin e tyre në jetën publike dhe 
mënyrat e veprimit. Studioni punën e organizatave ndërkombëtare të 
cilat promovojnë lirinë e shprehjes dhe mbrojnë punën e gazetarëve 
(Neni 19, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, Këshilli i Evropës etj.). 
Nxirrni konkluzionet. Cilat probleme tregon organizatat që promovojnë 
lirinë e shprehjes dhe mbrojnë punën e gazetarëve?

Nxitni nxënësit që të nxjerrin konkluzionet me pyetjet e mëposhtme: 
Cilat kushte duhet të plotësohen për t’u realizuar liria e shprehjes në 
mediat? Pse është shumë e rëndësishme liria e shprehjes në mediat?  
Cili organ i Qeverisë dhe cilat organizata kanë për qëllim fuqizimin 
e lirisë së shprehjes dhe realizimin e interesit publik në fushën e 
informimit publik?

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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12  E disponueshme në linkun http: //www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20

regulativa/Pravilnik%20o%20zastiti%20ljudskih%20prava%20u%20oblasti%20

pruzanja%20medijskih%20usluga.pdf
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Cakton treguesit  
e pavarësisë editoriale

Shpjegon rëndësinë dhe  
kuptimin e pluralizmit mediatik

Shpjegon rëndësinë e lirisë  
së mediava për lirinë e shprehjes 
së qytetarëve

* Notat mund të shkruhen me numra, shenja (plus/minus) ose emotikon (të gëzuar/të trishtuar).
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Fletë pune_ Statistika e shikueshmërisë15
 �Hulumtoni të dhënat e treguara statistike.

 �Çfarë tregojnë grafikët? Çfarë konkluzionesh mund të nxjerrim nga grafiku që tregon shikueshmërinë 
mesatare? Për kë ka rëndësi shikueshmëria mesatare dhe përse? Kush ka përcaktuar shikueshmërinë? A ka 
korrelacion midis shikueshmërisë së televizioneve dhe pjesëmarrjes së tyre në tregun mediatik?

 �Nxirrni konkluzionet.

Shikueshmëria mesatare
(Rating)

Pjesëmarrja në shikueshmëri
(Share)
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Shfaqja grafike e shikueshmërisë së programit televiziv

Burimi: NILSEN (Nielsen Audience Measurement), e disponueshme në: www.rts.rs
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___ Hyrje në temë

Mediat zënë një pjesë të konsiderueshme të perceptimit total të 
njeriut për botën e jashtme. Prandaj politika, si sistem i cili organizon 
dhe udhëheq jetën publike, qëllimi i të cilit është që të kujdeset për 
interesin e qytetarëve, ka gjetur hapësirën e saj të veprimit në mediat. 
Mediat janë ndërmjetësit midis politikës dhe qytetarëve, mjeti përmes 
të cilit grupet politike dhe individët dërgojnë mesazhet e krijuara me 
një qëllim të caktuar.

Funksionet themelore të mediava janë: informative, arsimore, kulturore 
dhe argëtuese. Ndikimi i ndërsjellë i politikës dhe mediave mund të 
kuptohet më mirë me analizën e përfaqësimit të politikës në programin 
informativ. Në marrëdhënien midis politikës dhe mediave, funksioni 
informativ është kryesor. Mënyra se si prezantohet politika përmes 
mediave ndikon në mënyrë të konsiderueshme në realitetin politik në 
shoqërinë civile.

Përveç se janë të orientuar te qytetarët të cilët interesohen për 
informacionet e realitetit politik, mediat janë të orientuara edhe te 
grupet politike dhe individët të cilët interesohen për prezantimin 
mediatik. Prandaj themi se mediat bëjnë një rol të jodrejtpërdrejtë 
midis politikës dhe publikut. Funksioni informativ i mediave në 
marrëdhënien e mediave dhe politikës nënkupton raportin analitik, 
vëzhgues dhe kritik ndaj ngjarjeve politike.

Mediat transmetojnë informacionet e grupeve politike dhe të individëve, 
por edhe i analizojnë dhe i vëzhgojnë, duke dhënë një koment.

Mënyra se si një medie organizon, përzgjedh dhe transmeton 
informacionet mbi ngjarjet politike dhe faktorët quhet politika editoriale.

klasa e 4-të 2 orë mësimore

MARRËDHËNIA E MEDIAVE 
DHE POLITIKËS
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___ Lidhja ndërmjet lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema: Mediat dhe politika)

  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 2-të, tema: Dragosllav Mihailloviq, 
Kur lulëzoheshin kungujt; klasa e 4-të, tema: Dushan Kovaçeviq, Spiuni 
ballkanik)

  Sociologjia dhe e drejta e qytetarëve (klasa e 4-të, temat: Demokracia 
dhe mekanizmat e pushtetit; Politika)

___ Kompetencat ndër lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

  Kompetenca për punën me të dhënat

  Komunikimi

  Bashkëpunimi

___ Qëllimet

  Identifikimi i marrëdhënieve të mediave dhe politikës.

  Përvetësimi i njohurive për strategjitë e fushatës politike.

  Zgjerimi i njohurive për marrëdhënien e ndërsjellë politika – mediat.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë marrëdhënien e ndërsjellë të mediave dhe politikës.
  Caktojnë funksionet themelore të mediave.
  Identifikojnë mbizotërimin e funksionit informativ në marrëdhënien  

e mediave dhe politikës.
  Zbatojnë raportin analitik, vëzhgues dhe kritik mbi ngjarjet politike  

në shembujt e përzgjedhur nga mediat.

» » » DETYRAT HULUMTUESE

1. Analiza, vëzhgimi dhe raporti kritik

Zgjidhni një përmbajtje mediatike që do ta analizoni, tema e së cilës do 
të jetë një ngjarje me rëndësi publike. Qasja juaj duhet të nënkuptojë 
raportin e grupit të caktuar politik ndaj një ngjarjeje, përkatësisht 
prezantimin mediatik të qëndrimit politik ose personazhit i cili është 
vendimmarrës politik.

2. Strategjia e manipulimit – spinet

Për t’u përhapur ndikimi politik ndaj qytetarëve përmes mediave, 
ndonjëherë përdoren spinet. Ky term nënkupton sërë teknikash 
propaganduese manipuluese në prezantimin mediatik të cilat zbatohen 
me qëllim të bindjes së qytetarëve në vërtetësinë dhe justifikimin e 
një ideje të caktuar, qasjes politike, personit etj. Duke bërë spinet disa 
persona dhe ngjarje përmes mediave duken shumë më të mira ose më 
të këqija sesa janë në realitet.

Disa nga procedurat që nënkuptojnë spinet janë: 

  selektimi i fakteve të cilat shfaqen në mediat;
  manipulimi gjatë përcaktimit të kohës së publikimit të lajmit;
  prezantimi i një lajmi të keq drejtpërdrejt me një lajmë të mirë,  

i cili ruhet si resurs për të mbuluar lajmin e keq dhe për të  
zvogëluar rëndësinë e saj;

  ridrejtimi i vëmendjes nga gjërat e rëndësishme në gjërat e 
parëndësishme;

  ekzagjerimi i rëndësisë së lajmeve pozitive më pak të rëndësishme, 
për t’u injoruar problemi real;

  provokimi i reagimeve emocionale tek audienca, të themeluara  
mbi adhurimin, dhembshurinë dhe besimin;

___ Aktivitetet
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  referimi në „burimet joekzistuese të panjohura për redaksinë ”  
(angl. off the record);

  zbatimi i metodës „problem – reagim – zgjidhje”, me anë të së cilës 
vëmendja e publikut ridrejtohet në një problem të krijuar mënyrë të 
planifikuar, dhe publiku pamundësohet të gjykojë dhe të rebelohet 
(psh. si problemi kryesor në mediat prezantohet problemi i ndërtimit 
të një pjese të aksit, dhe fshihet problemi i korrupsionit në rritje dhe 
krimit të zbuluar ekonomik; duke zgjidhur problemin e pjesës së aksit 
dhe duke lavdëruar atë akt, minimalizohet forca e problemit real të 
korrupsionit dhe krimit.

Hulumtoni prezantimin e ngjarjeve politike dhe personave në mediat. 
Gjeni një shembull të spineve. Përse njerëzit nuk identifikojnë lehtë 
spinet? Çfarë pyetjesh duhet të bëjmë për të zbuluar një spin? Shkruani 
në një letër të madhe pyetjet për zbulimin e spineve dhe vareni atë në 
panelin e klasës.

Kush është burimi i lajmeve? Kush është pronari i mediave i cili ka 
publikuar lajmin? Përse pikërisht ai burim ka publikuar lajmin? Si është 
prezantuar lajmi? Si është prezantuar lajmi në burimet e tjera? Pse 
është publikuar lajmi pikërisht në atë kohë? A është e ndryshme data e 
publikimit të lajmit se data e ngjarjes? Cilat ngjarje kishin ndodhur në të 
njëjtën kohë, por nuk janë transmetuar ose është injoruar lajmi për to?

3. Prodhimi mediatik

Incizoni një emision radio nga 7 deri 10 minuta, në të cilën do të 
prezantoni analizën e informacioneve politike në mediat lidhur me 
ngjarjen e përmendur. Prezantoni një person të caktuar, dukuri 
shoqërore ose natyrore, hapësirë ose kontekst. Përdorni efektet 
tingullore dhe sfondin muzikor. Mediat audio-vizuale mund të përdoren 
për të provokuar një empati te marrësi ose mungesën e empatisë.  
Kur provojmë të provokojmë empatinë e marrësit të përmbajtjes 
mediatike, vendosim muzikën në përputhje me ngjyrën e zërit dhe 

të përmbajtjes së të folurit (me një foto në prezantimin vizual). 
Përndryshe, kur duam të provokojmë mungesën e empatisë dhe 
efektin e ndarjes, vendosim muzikën dhe efektet e tjera tingullore në 
kundërshtim me atë që po prezantohet.

4. Studimi i rastit

Shikoni bashkë video përmbajtjen – fjalimin e Greta Thunberg-ut në 
konferencën e Kombeve të Bashkuara më 2019:

8 https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg

Analizoni bashkë adresimin e saj publik. Vëzhgoni gjuhën e trupit të 
saj, ngjyrën e zërit, ritmin e të folurit dhe pushimet. Hulumtoni me anë 
të mediave si kanë reaguar ndaj adresimit të saj publik presidentët e 
fuqive udhëheqëse politike – Rusisë dhe SHBA-së. Në çfarë mase është 
vendosur kredibiliteti i saj me imazhin të krijuar nga ana e mediave? 
Shpjegoni marrëdhëniet e mediave dhe politikës në shembullin e një 
fjalimi të Greta Thunberg-ut.

Shikoni video përmbajtjen e propozuar ku është prezantuar i tërë 
fjalimi, dhe pastaj hulumtoni në internet video versionet integrale 
të adresimit të Greta Thunberg-ut nga i njëjti tubim. Krahasoni 
përmbajtjen e tyre, analizojini, hulumtoni pjesët e theksuara të fjalimit, 
dhe ato të shmangura në video materialin e ri. Vini re për efektet audio 
të cilat ndjekin video përmbajtjet dytësore (të përpunuara). Vlerësoni 
synimet e ofruesit. Nxirrni konkluzionet.

Nxitni nxënësit të caktojnë nga një fjalë kyç e cila shënon, sipas 
mendimit të tyre, marrëdhënien midis mediave dhe politikës. Dëgjoni 
të gjitha përgjigjet e nxënësve. Pyetni që të komentojnë fjalët kyçe dhe 
të nxjerrin konkluzionet.

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE

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


Kërkoni programin informativ televiziv në Serbi dhe 
gjeni tri përmbajtje mediatike të cilat vërtetojnë raportin 
analitik, vëzhgues dhe kritik të mediave ndaj mesazheve 
të dërguara nga ana e grupit politik ose të individit.  
Sa kanë ndikuar shembujt e zgjedhur në krijimin e 
realitetit politik në shoqërinë civile? Çfarë është politika 
editoriale përmbajtjet e së cilës i keni veçuar?  
Mbi ç’ bazë keni nxjerrë konkluzionet për politikën 
editoriale të mediave të përmendura?

DETYRA E SHTËPISË
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Mund të shpjegojë 
marrëdhënien e ndërsjellë 
të mediave dhe politikës

Cakton funksionet 
themelore të mediave

Identifikon mbizotërimin 
e funksionit informativ në 
marrëdhënien e mediave 
dhe politikës

Zbaton raportin analitik, 
vëzhgues dhe kritik ndaj 
ngjarjeve politike, në shembujt 
e përzgjedhur nga mediat 

* Notat mund të shkruhen me numra, shenja (plus/minus) ose emotikon (të gëzuar/të trishtuar).
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___ Hyrje në temë

Qeveritë, politikanët dhe organizatat joqeveritare përdorin gjithashtu 
strategjitë e reklamimit, duke u përpjekur që të promovojnë dhe të 
fitojnë mbështetjen për programet e tyre politike, si edhe të krijojnë/të 
përmirësojnë imazhin e tyre në publik. Në shumë vende infrastruktura 
lokale private është e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e të 
gjithë aktorëve të ekzistues mediatik. Prandaj kompanitë mediatike, 
ndonjëherë edhe qeveritë, duhet të angazhojnë firmat e huaja 
reklamuese për krijimin dhe zbatimin mediatik të fushatave zgjedhore.

klasa e 2-të, 3-të dhe 4-të 2 orë mësimore

FUSHATAT POLITIKE

Njëkohësisht, kompanitë ndërkombëtare dhe organizatat të cilat 
duan të fitojnë audiencën lokale, blejnë hapësirën reklamuese 
nga mediat lokale, të cilën e përdorin më vonë për reklamimin e 
produkteve të ndryshme, por edhe të ideve të politikanëve aktualë 
lokalë. Pronësia monopoliste mbi mediat dhe kontrolli i tyre 
indirekt nga ana e elitës sunduese politike janë kërcenim serioz për 
shumëllojshmërinë dhe pluralizmin e mediave.
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___ Lidhja ndër lëndëve

  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema Mediat dhe politika)
  Gjuha dhe letërsia serbe (klasa e 2-të, tema: Branisllav Nushiq, 

Deputeti popullor)
  Sociologjia me të drejtat e qytetarëve (klasa e 4-të, tema: Politika; 

Sistemi shumëpartiak; Zgjedhjet)

___ Kompetencat ndër lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike

  Puna me të dhënat

  Komunikimi

  Bashkëpunimi

___ Qëllimet

  Përvetësimi i njohurive për reklamimin politik dhe zgjedhor.

  Marrja e qasjes në rëndësinë dhe mundësitë e reklamimit politik.

  Njohja me punën e organit i cili rregullon reklamimin zgjedhor.

  Njohja e strategjive të fushatave politike.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë të:

  Caktojnë shenjat e prezantimit mediatik në fushatën politike zgjedhore.
  Prezantojnë strategjitë manipuluese në reklamimin politik.
  Dekonstruktojnë mesazhet mediatike në fushatën politike. 

» » » DETYRAT HULUMTUESE

Detyra hulumtuese nr. 1. Fushatat politike

Zgjidhni dhe mblidhni pesë deri dhjetë përmbajtje mediatike qëllimi 
i të cilave është reklamimi politik zgjedhor në Republikën e Serbisë 
(reklamat politike, tekstet gazetareske, video përmbajtjet etj.). Pse 
është i interesuar një qytetar mesatar për reklamat politike? Analizoni 
përmbajtjet e përzgjedhura mediatike. Vini re për synimet e ofruesve 
të mesazhit, mënyrën e adresimit, gjuha e trupit, ngjyrën e rrobave 
dhe personat rreth tij. Shpjegoni mënyrën se si forma apo dizajni i 
reklamës politike thekson idetë e ofruesit? Cila ide nxitet veçanërisht në 
reklamën politike dhe përse? Si kanë kontribuar bashkë slogani, logoja, 
grafiku, fotografitë dhe video përmbajtjet që të realizohet qëllimi i 
fushatës politike?

Shënim: sugjerim për ilustrim është video përmbajtja – dueli televiziv i 
Kennedy-it dhe Nixon-it.

Analizoni komunikimin joverbal të kandidatëve politikë në video 
përmbajtjen e bashkëngjitur dhe nxirrni konkluzionet. Hulumtoni si 
kanë reaguar ndaj të njëjtit dueli televiziv dëgjuesit e radios, të cilët 
e perceptonin njëkohësisht atë përmbajtje mediatike në mënyrë 
dëgjimore.8 https://www.youtube.com/watch?v=gbrcRKqLSRw

Detyra hulumtuese nr. 2. Strategjitë e manipulimit

Noam Chomsky, gjuhëtari dhe shkrimtari amerikan, veçon dhjetë strategji 
të manipulimit përmes mediave masive. Cakto praninë e strategjive të 
manipulimit në shembujt e përzgjedhur të fushatave zgjedhore:

___ Aktivitetet

Aktivitetet nënkuptojnë punën në grupet nga 5 deri 7 pjesëmarrës. 
Detyrat hulumtuese janë dhënë në orën e mëparshme mësimore.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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  ridrejtimi i vëmendjes – vëmendja ridrejtohet nga problemet e 
rëndësishme te çështjet e parëndësishme.

  krijimi i problemit – strategjia e cila quhet edhe „problem-reagim-
zgjidhje”; nënkupton krijimin e qëllimshëm të problemit ndaj të cilit 
duhet të reagojë publiku, që të krijohet besim i rremë për liritë më të 
mëdha të qytetarëve (psh. provokim i dhunës, nxitje e publikut që të 
reagojë, loja e gjetjes së zgjidhjes e cila tashmë ekziston, që qytetarët 
të pranojnë më lehtë kufizimin e lirive të tyre);

  ndryshimet graduale – prezantimi gradual i ndryshimeve të vogla,  
që publiku të besojë se asgjë nuk ndryshohet në mënyrë radikale;

  shtyrje – përgatitja e publikut për ndryshimet jopopullore duke i 
paralajmëruar më herët, që krijon përshtypjen e pranueshmërisë  
së ndryshimit i cili paralajmërohet aq gjatë;

  përdorimi i gjuhës së fëmijëve – adresimi me gjuhën e thjeshtë dhe 
piktoreske, të kuptueshme për fëmijët, që të mungojë aktivizimi i 
aftësisë së mendimit kritik dhe përgjegjësisë te qytetarët;

  zgjimi i emocioneve – përdorimi i impulseve emocionale në 
prezantimin mediatik (të frikës, tërbimit, ankthit, keqardhjes e  
të ngjashme) që të shtyhet gjykimi racional;

  krijimi i ndjenjës së fajit – bindja e qytetarëve që vetëm ata janë 
përgjegjës për gabimet personale dhe mundësitë e parealizuara 
profesionale dhe personale;

  lavdërimi i marrëzisë – bindja e qytetarëve që mediokriteti është 
mënyra më e pranueshme e vetëaktualizimit, krijimi i iluzionit se 
vulgariteti, sjellja primitive dhe marrëzia konsiderohen si vlerat në 
momentin aktual historik; nxitja implicite e rezistencës ndaj kulturës, 
artit dhe arsimit;

  injoranca – shmangia tendecioze e arsimit, nga ana e qytetarëve nga 
grupet më të ulëta sociale dhe të margjinalizuar, që të krijohet hendeku 
më i madh midis njerëzve të arsimuar dhe të paarsimuar, përkatësisht që 
të parandalohet rritja e numrit të qytetarëve të arsimuar;

  keqpërdorimi i njohurisë – nga një anë i mundësohet elitës sunduese 
t’u qasë informacioneve me rëndësi publike dhe, nga ana tjetër,  
i pamundësohet publikut të gjerë të marrë informacionet.

Detyra hulumtuese nr. 3: Personazhet publike

Hulumtoni cilat personazhe publike drejtohen në fushatat dhe reklamat 
politike. Prezantoni mënyrën se si qytetarët perceptojnë secilin nga 
personazhet publike të cilat i keni veçuar.

Vlerësoni cili profesion është posaçërisht popullor në zbatimin mediatik 
të fushatave politike. Nxirrni konkluzionet.

Detyra hulumtuese nr. 4: Analiza e fotografisë

Fotografitë dhe videot e ligjëruesve japin informacione të rëndësishme 
mbi synimet e ofruesit të mesazhit. Kështu plani shumë i ngushtë, 
shfaqja e syve ose vetëm fytyrës, është lloj i xhirimit efektet e të cilit 
janë agresivitet dhe siklet, ndërsa plani i mesëm i ngushtë – figura deri 
te brezi dhe shfaqja e dy deri tre veta krijon efektin e afërsisë  
me subjektin e fotografisë.

Edhe këndi i xhirimit (ashtq, rakurs) mund të ndikojë në kuptimin 
e mesazhit mediatik: rakursi i poshtëm (kur kamera „shikon” nga 
poshtë), krijon përshtypje se subjekti është shumë i i madh se ç’është, 
përkatësisht krijon përshtypjen e fuqisë më të madhe të subjektit se  
ç’ është në realitet ajo. 



Përshtypja e barazisë arrihet nëse kamera „vëzhgon” subjektin në nivel 
të syve, dhe subjekti duket aq i gjatë sa edhe vëzhguesi.  
Kjo e ashtuquajtura „pamje normale” përforcon mundësinë e 
identifikimit me subjektin.

Rakursi i lartë (ashtq. „perspektiva e zogut” ) është këndi i xhirimit nga  
i cili kamera shikon poshtë, dhe merret përshtypje që subjekti është i 
dobët, inferior.

Zgjidhni dhjetë deri pesëmbëdhjetë fotografi të politikanëve vendas 
dhe të huaj dhe analizoni këndin nga i cili janë xhiruar ato.  
Krahasoni konkluzionet.

Nxitni nxënësit që të bëjnë sintezën dhe vlerësimin e punës së mëparshme.

Çfarë është qëllimi themelor i çdo fushate politike? Çfarë është roli 
i mediave në fushatën politike? Mbi ç’ bazë janë të zgjedhur disa 
media që të promovojnë një fushatë politike? Cilat fushata politike 
i konsideroni si të suksesshme? A janë fushatat politike pasqyrim 
i bindjeve të sinqerta dhe adresimeve spontane publike përmes 
mediave? Pse nuk janë? Kush krijon fushatat politike?

» » » NXJERRJA E KONKLUZIONEVE
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» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Cakton shenjat e prezantimit 
mediatik në fushatën politike 
zgjedhore

Mund të prezantojë strategjitë 
manipuluese në reklamimin politik

Dekonstrukton mesazhet 
mediatike në fushatën politike

* Notat mund të shkruhen me numra, shenja (plus/minus) ose emotikon (të gëzuar/të trishtuar).
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klasa e 3-të dhe 4-të 2 orë mësimore

___ Hyrje në temë

Mediat janë institucionet e shoqërisë që funksionojnë në përputhje 
me ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare, prodhojnë llojin e caktuar 
të produktit – përmbajtjen mediatike, dhe janë objekt i politikës 
mediatike. Politika mediatike merret më hollësisht me rregullat sipas 
të cilëve prodhuesit e përmbajtjeve do të formojnë produktet e tyre, 
dhe pastaj u shpërndan konsumatorëve të tyre – audiencës. Politika 
mediatike përkufizohet në nivelin kombëtar. Ajo rregullon punën e 
mediave në kuadër të një shteit dhe duhet të përputhet me parimet 
dhe rregullat e pranuar ndërkombëtarisht. Politika mediatike është 
rezultati i negociatave të gjitha palëve të interesuara për mediat e një 
shoqëri – audiencës, tregut (reklamuesit dhe industria mediatike) dhe 
politikës (ligjvënës).

Politika mediatike përkufizon qëllimet dhe mjetet të cilat mund t’i 
përdorin mediat në një treg dhe, shumë shpesh provon të pajtojë 
interesat dhe pritjet e kundërta.

Ata interesa mund të jenë:

  privatë kundrejt publikë;
  ekonomikë kundrejt shoqërorë dhe kulturorë;
  ndërkombëtarë kundrejt kombëtar.

Politika mediatike ka për qëllim nxitjen e zhvillimit të tregut mediatik 
në përputhje me qëllimet më të gjera shoqërore, politike dhe kulturore 
të shtetit, adaptimin e arritjeve tekniko-teknologjike, zhvillimin e 
audiencës, nxitjen e shumëllojshmërisë dhe vendosjen e procedurave 

Qytetërimi demokratik do të shpëtojë vetveten vetëm nëse shndërron gjuhën e 
imazheve në një nxitje për reflektimin kritik, dhe jo në thirrje për hipnozë.

Umberto Eco, shkrimtar italian

NDIKIMI I PRONËSISË  
NDAJ MARRËDHËNIES 

POLITIKA – MEDIAT
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të qarta administrative dhe kontrolluese në procesin e funksionimit të 
mediave. Mediat masive, qofshin ato tradicionale ose digjitale, ndikojnë 
në perceptimin tonë të shoqërisë dhe pjesëmarrjen në të.

Për të vlerësuar besueshmërinë e informacioneve, duhet të njohim 
origjinën e atyre informacioneve, përkatësisht të mësojmë kush na 
dërgon ato informacione. Atëherë vijmë te çështja e pronësisë së 
mediave. Pronari i mediave mund të ndikojë drejtpërdrejt në kontrollin 
e punës së gazetarëve, përkufizimin e politikës editoriale të medias 
së tij, mund të ketë një interes personal, ekonomik të cilin dëshiron 
ta përmbushë dhe ta realizojë përmes medias së tij përkatësisht 
përmbajtjeve të saj. Politika mediatike e një tregu kujdeset që interesi 
personal ose ekonomik dhe politik kurrë nuk do të mbizotërojnë 
interesin publik, por si audienca e orientuar nga kritika është e 
rëndësishme të kuptojmë lidhjet e mundshme midis politikës, pronësisë 
dhe prodhimit të përmbajtjeve mediatike.

Të dhënat për pronësinë mbi mediat duhet të jenë transparente dhe 
të disponueshme publikisht dhe ato gjenden në Regjistrin e mediave 
pranë Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve. Sipas ligjit sonë për 
informimin publik dhe mediat, mediat kanë për detyrë të publikojnë 
informacionin për botuesin e tyre në ueb faqen ose në botimin e 
shtypur. Për mosrespektimin e kësaj dispozite janë parashikuara gjobat.

___ Lidhja ndër lëndëve

  Sociologjia me të drejtat e qytetarëve (klasa e 4-të, tema: Pronësia 
personale dhe publike)

  Edukimi qytetar (klasa e 4-të, tema Bota e informacioneve)
  Shkenca kompjuterike dhe të informatikës (klasa e 3-të, tema: 

Përpunimi statistikor i të dhënave)

___ Kompetencat ndër lëndëve

  Pjesëmarrja e përgjegjshme në shoqërinë demokratike
  Puna me të dhënat
  Komunikim
  Bashkëpunim

___ Qëllimet

  Njohja me format e ndryshme të financimit të mediave.
  Kuptimi i ndikimit të pronësisë ndaj punës së mediave, si edhe rëndësia 

e përkufizimit të politikës mediatike e cila do të vlerësojë nevojat e 
tregut (ekonomike, politike, kulturore) dhe nevojat e audiencës.

  Zhvillimi i aftësisë për zgjedhjen e ideve dhe programeve politike 
të cilat i kontribuojnë në mënyrë më të mirë realizimit të përfitimit 
personal dhe shoqëror.

  Respektimi i të drejtave të të tjerave për orientimin tjetër.

___ Rezultatet

Pas përpunimit të njësisë mësimore, nxënësit do të jenë të aftë që të:

  Shpjegojnë kuptimin e termit politika mediatike dhe të përshkruajnë 
ndikimin e saj ndaj zhvillimit të tregut mediatik.

  Shpjegojnë kuptimin e termit pronësia e mediave dhe dallojnë 
format e ndryshme të pronësisë së mediave.

  Njohin pasojat pozitive dhe negative të përqendrimit të mediave në treg.
  Konstatojnë specifikimet e mediave nga sektori civil në raport me 

shërbimin publik mediatik dhe mediat komerciale.

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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» » » IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT

Sipas të dhënave të Entit të Statistikës së Republikës së Serbisë, në 
vendin tonë jetojnë 7 miliona banorë. Atyre u adresohen 916 botime 
të shtypura, (ditore, javore, mujore), 326 radio stacione 227 stacione 
televizive, 736 ueb portale.

Gjithsej, ka 2248 mediatë regjistruara në Serbi. Gazeta më e lexuar 
ditore është Informer, me 102.000në ditë, vijon Veçernje novosti me 
49.00 dhe Blic me 47.000.

Televizioni shikohet nga 72% të popullatës, dhe radio dëgjohet nga 
57%. Qasjen në internet e ka 72% të shtëpive në Serbi.

Ueb portalet më të vizituara janë Blic (948.000 vizitorë), Kurir me 913.00 
dhe Espreso dhe Telegraf me 327.000.13

___ Aktivitetet

Kjo njësi është krijuar për t’u dhënë mundësi nxënësve të mendojnë 
në mënyrë gjithëpërfshirëse për mediat, si tregun i cili është objekt i 
rregullimit të veçantë ligjore, politikës së kufizuar nga shteti, si edhe 
që zhvillimi i tregut mediatik ka pikënisjen e tij, jo vetëm në kuptimin 
ekonomik, përmes realizimit të fitimit, por edhe tregon ndikimin e 
qartë në vlerat kulturore, shoqërore dhe politike të cilat mbizotërojnë 
në një shoqëri. Përmes analizës së materialeve të përzgjedhura të cilat 
ilustrojnë tregun vendas mediatik, nxënësit duhet të njohin segmentet 
e tij të ndryshme, dhe të kuptojnë se është me rëndësi të dinë kush 
janë pronarët e mediave dhe cilat janë rreziqet nga përqendrimi i 
pronësisë. Kjo njësi tematike do të përpunohet përmes fletëve të punës, 
materialeve tekstuale, hulumtimeve dhe debatit të realizuar me anë të 
pyetjeve të propozuara në kudër të ushtrimeve praktike.

Të gjitha mediat e përmendura janë në pronësi private, që do thotë se 
motivi i tyre themelor parësor është realizim i fitimit. Ekzistenca, puna 
dhe prodhimi i përmbajtjeve të gjithë këtyre mediave rregullohen nga 
ligjet e ndryshme, të cilat rrjedhin nga politika më e gjerë mediatike.

Nxitni nxënësit që të mendojnë nëse një numër kaq i lartë i mediave 
siguron detyrimisht cilësinë e lartë të përmbajtjeve mediatike.  
A kanë përshtypje, si audiencë, që kanë në dispozicion përmbajtjet e 
llojllojshme, të cilat i përmbushin dëshirat dhe interesimet e grupeve 
të ndryshme shoqërore.

Më në fund, nga perspektiva e çështjes së pronësisë së mediave, 
provoni t’i drejtoni të mendojnë se të gjitha mediat e përmendura 
luftohen për sasinë e caktuar të mjeteve, dhe që konkurrenca e re 
do të thotë njëkohësisht se mediat do të duhet të mendojnë për 
prodhimin e përmbajtjeve të lira për të ulur shpenzimet e tyre dhe 
për të rritur afatgjatë fitimin e tyre. Me fjalë të tjera, numri i madh i 
mediave në treg mund të ndikojë afatgjatë në shfaqjen e përmbajtjeve 
me cilësi të ulët, mbizotërimin e funksionit argëtues mbi atë 
informativ, arsimor dhe kulturor dhe shpërfillja e nevojave të grupeve 
minoritare të audiencës.



Ky ushtrim praktik ka për qëllim të nxitë nxënësit të debatojnë në 
mënyrë kritike dhe të ballafaqojnë qëndrimet lidhur me marrëdhënien 
e pronësisë së mediave dhe politikës mediatike.

Ndani nxënësit në dy grupe. Një grup përfaqëson ligjvënësin i cili do të 
duhet të përcaktojë standardet e programit që duhet të plotësohen nga 
mediat për të marrë lejen e transmetimit të programit ose shpërndarjes 
së përmbajtjes. Grupi tjetër përfaqëson median që ka për qëllimi 
realizimin e dëgjueshmërisë, shikueshmërisë dhe lexueshmërisë sa 
më të madhe. Duke u përgjigjur pyetjeve dy grupe do të gjejnë pikat e 
konfliktit të mundshëm në relacion interesi publik – interesi ekonomik.

Pyetjet për grupin „Ligjvënësi mediatik”

Po të ishit në pozitën e ligjvënësit, cilat lloje të programeve do t’i 
nxitnit për të përmbushur interesin politik, kulturor dhe shoqëror të 
audiencës? Cilat lloje të përmbajtjeve duhet t’i ofrojnë mediat për të 
përmbushur kushtin e shumëllojshmërisë dhe larmisë. Cilat segmente 
të audiencës i identifikoni në tregun tuaj përkatësisht cilat grupe të 
audiencës duhet të kënaqen me ofertën mediatike? (Mund të ndihmoni 
nxënësit duke u sugjeruar të mendojnë për grupet minoritare nga 
perspektiva e identiteteve kombëtare, seksuale, fetare dhe të tjera).

Cilat detyra dhe funksionet duhet t’i plotësojnë mediat për t’u 
përmbushur detyrat e tyre lidhur me kujdesin për interesin publik?

Ushtrimi nr.1

Politikat mediatike dhe pronësia në mediat

Pyetjet për grupin „Pronari i medias komerciale private”

Me cilin lloj të përmbajtjeve mendoni se do të tërhiqni më shumë 
audiencë, dhe kështu edhe më shumë reklamues? Cilin segment të 
audiencës e identifikoni si segmentin me më shumë potencial financiar 
përkatësisht segmentin më tërheqës për reklamuesit si blerësit dhe 
konsumatorët e tyre të mundshme? Mund të ndihmoni nxënësit duke 
u sugjeruar që të mendojnë për audiencën nga perspektiva e moshës, 
aftësisë së konsumatorit, statusit të punës, vendbanimit – urban apo 
rural etj. Cilat funksione të programit i identifikoni si më tërheqëse nga 
perspektiva e shikuesit?

Kur secili grup prezanton përgjigjet në pyetje, drejtoni nxënësit që të 
nxjerrin konkluzionet: pronarët e mediave private shohin potencialin 
për realizimin e fitimit kryesisht në përmbajtjet argëtuese dhe sportive, 
që do të thotë shpërfilljen dhe zvogëlimin e vëllimit dhe cilësisë së 
përmbajtjeve informative, arsimore dhe kulturore.

Njëkohësisht, është e rëndësishme që mediat private të obligohen 
qartë me ligj për prodhimin e përmbajtjeve të funksioneve të 
ndryshme, duke marrë parasysh detyrën e tyre të veprojnë edhe për 
interesin publik, dhe jo vetëm për interesin e individit ose pronarit.
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Ky ushtrim praktik ka për qëllim të njohë nxënësit me termet e 
pronësisë horizontale dhe vertikale, si edhe format e ndryshme të 
përqendrimit të pronësisë në mediat.

Tregojuni nxënësve imazhin e përqendrimit të pronësisë së mediave  
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Çfarë vëzhgoni në fotografitë e prezantuara? 
14  

Sa grupacione mediatike zotërojnë mediat e ndryshme, kanalet 
mediatike ose shpërndarësit mediatikë? A janë të fokusuara 
grupacionet/konglomeratet vetëm te një ose disa degë të industrisë 
mediatike? Çfarë di të thotë kjo për audiencën, dhe çfarë për pronarin  
e grupit? Cilat lloje të industrisë mediatike identifikoni?

Përmblidhni përgjigjet pas debatit. Imazhi i prezantuar tregon krijimin 
e konglomerateve mediatike, zmadhimin e tregut mediatik në mënyrë 
që një pronar zotëron kompanitë e ndryshme mediatike në disa degë 
mediatike – radio, televizion, film, libra, kanale informative dhe argëtuese. 
Në këtë mënyrë një pronar përhap ndikimin e tij në një rreth shumë më të 
madha të audiencës dhe rrit mundësinë për realizimin e fitimit.

Përqendrimi i tregut mediatik do të thotë që nevojat e grupeve 
minoritare të audiencës do të shpërfillen më së shpeshti, dhe që 
burimet e informacioneve, kështu edhe përshtypja jonë për ngjarjet 
edhe realitetin do të unifikohen gjithnjë e më shumë. 

Ushtrimi nr.2

Pronësia horizontale dhe vertikale të mediave

Mund të përsërisni ushtrimin edhe në shembullin e tregut serb mediatik 
– në vijim gjenden të dhënat të cilat përmbledhin integrimin vertikal 
dhe horizontal të mediave në Serbi.

Në bazë të materialeve të prezantuara, a mund të nxirrni konkluzionet 
kush janë pronarët e mediave në Serbi? A ka ndonjë lloj sinergjie 
midis mediave të cilat i përkasin të njëjtit pronari? A identifikoni disa 
elemente të përbashkëta kur bëhet fjalë për cilësinë e përmbajtjes, 
politikën editoriale, vlerat të cilat i promovojnë dhe funksionet 
mbizotëruese në përmbajtjen e tyre? Cilët interesa të tjerë kanë 
pronarët të cilët drejtojnë zmadhimin e tregut mediatik në shembujt 
e prezantuar? Cila është cilësia e informimit të audiencës kur tregu 
mediatik është i përqendruar në këtë mënyrë?
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Ligji për mediat elektronike të Republikës së Serbisë  
15 në nenin e tij 72, 

parashikon mundësinë e themelimit dhe nisjes së mediave të sektorit civil.

Ky nen parashikon më hollësisht: „Shërbimet mediatike të sektorit 
civil ofrohen për t’u përmbushur interesat specifikë të disa grupeve 
shoqërore (pakicat kombëtare, rinia, njerëzit e vjetët, personat me aftësi 
të kufizuara etj.) dhe të organizatave qytetare, dhe jo për përfitim.

Ofruesi i shërbimit mediatik nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jetë një 
shoqatë, fond, fondacion, kishë ose komunitet fetar.

Licenca për ofrimin e shërbimeve nga paragrafi 1 i këtij neni nxirret pa 
detyrim pagese.

Mjetet për ofrimin e shërbimit mediatik nga paragrafi 1 i këtij 
neni mund të sigurohen nga mjetet publike të destinuara për 
bashkëfinancimin e projektit, si edhe nga donacionet, kontributi i 
qytetarëve, sponsorizimit dhe burimet e tjera të të ardhurave, në 
përputhje me ligjin e veçantë”.

Nisni diskutimin me nxënësit me pyetjet e mëposhtme:  
A identifikoni disa specifika të mediave të sektorit civil, kur bëhet fjalë 
për pronësinë? A identifikoni specifikat e mediave të sektorit civil, kur 
bëhet fjalë për realizimin e të ardhurave? A identifikoni specifikat e 
mediave të sektorit civil, kur bëhet fjalë për detyrimet financiare të 
këtyre mediave në raport me dispozitat ekzistuese?

Ushtrimi nr.3

Mediat e sektorit civil

Çfarë mendoni - pse janë të parashikuara lehtësirat dhe privilegjet për 
mediat e sektorit civil, kur bëhet fjalë për pagimin e kompensimeve të 
parashikuara? A mendoni se programet që merren me mediat e sektorit 
civil mund të jenë me potencial të madh komercial, financiar? Cili është 
përfitimi i mediave të sektorit civil, nëse nuk është realizimi i fitimit?  
A identifikoni një medie për të cilën mund të thoni se është media e 
sektorit civil? 

Fletë pune  Mediat e sektorit civil.
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Pas ushtrimeve praktike, nxënësit duhet të drejtohen te 
konkluzionet se njohuria mbi pronësinë e mediave është e 
rëndësishme për kuptimin e agjendës së tyre, politikës editoriale, 
kështu edhe të besueshmërisë dhe cilësisë së përmbajtjeve dhe 
informacioneve të cilat arrijnë te ne. Gjithashtu, nxënësit duhet 
të nxjerrin konkluzionet që mediat private, edhe pse favorizojnë 
përmbajtjet argëtuese si më fitimprurëse dhe më tërheqëse për 
audiencën më të gjerë, duhet t’u nënshtrohen dispozitave ligjore 
të cilat parashikojnë detyrat dhe detyrimet e caktuara të lidhura 
me realizimin e funksioneve me interes publik.

Ndryshe nga mediat private, mund të dallojmë mediat në pronësi 
publike dhe mediat e sektorit civil. Mediat në pronësi publike, 
programet e „Radio Televizionit të Serbisë” dhe „Radio Televizionit 
të Vojvodinës”, mediat u përgjigjen të gjithë qytetarëve të 
Serbisë të cilët paguajnë taksën duke mundësuar punën e tyre 
të përditshme dhe funksionimin e këtyre shtëpive mediatike. 
Detyrimi i tyre është përmbushja e nevojave të të gjithë qytetarëve 
të Serbisë, si edhe përfaqësimi i funksionit informativ, arsimor, 
kulturor dhe argëtues në programet.

Mediat e sektorit civil, si edhe mediat publike, nuk kanë si qëllim 
kryesor realizimin e fitimit, por përmbushjen e nevojave të grupeve 
të caktuara minoritare.

Të gjitha mediat e përmendura, pa marrë parasysh strukturën 
e pronësisë, i kontribuojnë zhvillimit dhe vendosjes së tregut të 
larmishëm, të llojllojshëm dinamik dhe mediatik.

 

» » » NXJERRJA E KONZLUZIONEVE
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13  Të gjitha të dhënat e lartpërmendura gjenden në studimin Media Sustainability Index 
2019, IREX.

14  Imazhi nr. 1 i shkarkuar nga interneti: https://bryantarchway.com/is-there-an-
american-media-monopoly/. Imazhet nr. 2 – 5 janë të marra nga hulumtimi 
Monitorimit të pronësisë mbi mediat Serbia (Media Ownership Monitor: Serbia), nga 
linku: https://serbia.mom-rsf.org/rs/.

15  E disponueshme në: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_elektronskim_
medijima.html

Në bazë të shembujve të analizuar praktikë, ndani 
nxënësit në dy grupe – për përqendrimin e tregut 
mediatik dhe kundër tij.

Gjatë shtatë ditëve duhet të mbledhin argumentet, 
faktet dhe informacionet dhe të tregojnë prezantimin  
e tyre në klasë, në kuadër të një opsioni të dhënë.

DETYRA E SHTËPISË
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425 >>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

» » » PROPOZIMI I INSTRUMENTEVE PËR NDJEKJEN DHE VLERËSIMIN E NXËNËSVE

Emri  
dhe mbiemri  
i nxënësit

Shpjegon kuptimin e termit 
politika mediatike dhe 
përshkruan ndikimin e saj 
ndaj zhvillimit të tregut 
mediatik

Shpjegon kuptimin e termit 
pronësia e mediave dhe 
dallon format e ndryshe të 
pronësisë së mediave

Cakton pasojat pozitive dhe 
negative të përqendrimit 
të tregut

Cakton specifikat e 
mediave të sektorit civil 
në raport me shërbimin 
publik mediatik dhe mediat 
komercial

* Notat mund të shkruhen me numra, shenja (plus/minus) ose emotikon (të gëzuar/të trishtuar).
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Fletë pune_ Ndikimi i mediave ndaj 
marrëdhënies politika – mediat

16

KONSOLIDIMI 
I MEDIAVE 

Imazhi 1

Më

Më

3 kompani të 
rëndësishme në 

pronësi: 

NBC

 Universal Pictures 

Focus Features

COMCAST

Fox 

Wall Street Journal

New York Post

NEWS CORP

ABC

ESPN

Pixar

DISNEY 

MTV

 Nickelodeon 

Paramount Pictures

VIACOM

CNN

HBO

Time

TIME WARNER 

CBS

Showtime

Smithsonian 
Channel

CBS

Këto gjashtë kompani janë:

90% të të gjitha mediave

2012.

1983.

6 gjigante mediatike tani 
kontrollojnë shifrat e habitshme 
prej 90% të gjithçkaje që lexojmë, 
shikojmë ose dëgjojmë

këto 90% të hapësirës 
mediatike ishte në 
zotërim të 50 kompanive 

3 kompani të 
rëndësishme në 

pronësi: 

3 kompani të 
rëndësishme në 

pronësi: 

3 kompani të 
rëndësishme në 

pronësi: 

3 kompani të 
rëndësishme në 

pronësi: 

3 kompani të 
rëndësishme në 

pronësi: 
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PËRQENDRIMI VERTIKAL 
I MEDIAVE
Përqendrimi i pronësisë përmes sektorëve të ndryshëm 
mediatikë – televizion, radio, shtyp, internet

8 MEDIA ME PJESËMARRJEN MË TË MADHE NË AUDIENCË

SHTETI DHE SHËRBIMI PUBLIK 
MEDIATIK

PINK MEDIA GROUP KOPERNIKUS CORPORATION

S MEDIA TEAM MAXIM MEDIA GROUP ADRIA MEDIA GROUPRINGIER AXEL SPRINGER INSAJDER TIM

19,24% 12,51% 5,13%+ + = 36,88%

Burimet: IPSOS, Nilsen hulumtimi i audiencës për televizionin, shtypin, radion 2018

rts.rs
novosti.rs
politika.rs

15,88% 1,01%

rts.rs
novosti.rs
politika.rs

+ = 16,89% 13,99% 5,92%+ = 19,91%

B92.rs
prva.rs

smedia.rs

9% 9,74% 12,22%

blic.rs
nin.rs

7,45%

kurir.rs

10,45%

informer.rs

Për më shumë informacione vizitoni serbia.mom-rsf.org   

ZAKONET E AUDIENCËS 
MEDIATIKE

89,6%
Televizion

60,6%
Gazetat

57,42%
Radio

Imazhi 2

MONITORIMI I 
PRONËSISË SË 
MEDIAVE NË 
SERBI 
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PËRQENDRIMI I LARTË 
NË TREGUN E RADIOS

44 PRONARË MË 
TË MËDHENJ

52,3%
të audiencës së 
përgjithshme të 
radios

RADIO S

HIT RADIO 

TDI

PLAY RADIO 

RTS RADIO

 S MEDIA TEAM

MAXIM MEDIA 
GROUP

KOPERNIKUS 
CORPORATION

KÖZSZOLGÁLATI 
MÉDIASZOLGÁL-

TATÁS

15,8%

17,1%

10,4%

9%

Burimet: matjet IPSOS të audiencës së radios 2018

Imazhi 3

MONITORIMI I 
PRONËSISË SË 
MEDIAVE NË 
SERBI 

Për më shumë informacione vizitoni serbia.mom-rsf.org   
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TREGU I GAZETAVE ËSHTË ME 
PËRQENDRIM TË LARTË 

20,37% 17,42% 20,86% 12,43%

RINGIER AXEL SPRINGER: 
BLIC 16,21%, NIN 4,16%

INSAJDER TIM: 
INFORMER 17,42%

ÁLLAMI: 
VEČERNJE NOVOSTI  13,42%, 

POLITIKA 7,44%

ADRIA MEDIA GROUP: 
KURIR 12,43%

4PRONARË MË 
TË MËDHENJ

71,8%
të audiencës së 
lexuesve 

Imazhi 4

MONITORIMI I 
PRONËSISË SË 
MEDIAVE NË 
SERBI 

Burimet: IPSOS matjet e audiencës, janar - mars më 2017 Për më shumë informacione vizitoni serbia.mom-rsf.org   
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A TELEVÍZIÓS PIAC NAGYMÉRTÉKBEN 
KONCENTRÁLÓDIK  

4PRONARË MË TË 
MËDHENJ

63,3% 
E AUDIENCËS SË 
PËRGJITHSHME TELEVIZIVE

SHËRBIMI PUBLIK MEDIATIK:
RTS1: 19,25%, RTS2: 1,94%, RTV1: 0,43%

PINK MEDIA GROUP: 
PINK TV: 16, 54%, PINK 2: 0,92%, 
PINK 3: 0,38% 

KOPERNIKUS CORPORATION: 
О2: 4,68% PRVA TV: 11,04% 

HAPPY TV 

21,62%

17,84%

15,72%

8,15%

Imazhi 5

Burimet: NILSEN Matjet e audiencës televizive 2018

MONITORIMI I 
PRONËSISË SË 
MEDIAVE NË 
SERBI 

Për më shumë informacione vizitoni serbia.mom-rsf.org   
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Fletë pune_ Mediat e sektorit civil17
Detyra juaj është të krijoni një medie të sektorit civil e cila do të fokusohet te përmbushja e nevojave të një 
grupi të caktuar minoritar të audiencës.

Media mund të jetë një kanal televiziv lokal ose rajonal apo radio stacion, botim i shtypur ose portal në rrjet i 
cili integron mediat e përmendura.

Grupi i synuar – të arsyetohet nevoja e nisjes së medias së 
destinuar për këtë grup

Mënyra se si një medie do të shpërndajë përmbajtjen e saj

Lloji i përmbajtjes të cilin do ta ofrojë media e sektorit civil

Institucionet, organizatat dhe partnerët e tjerë të cilët 
ishin të interesuar për të ndihmuar dhe mbështietur 
nisjen e kësaj medie të sektorit civil

Mënyrat e tjera të fitimit të të ardhurave

ARSIMI DHE EDUIKIMI I MESËM
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*  Përkufizimet dhe termet e përmendura janë të marra nga Ligji për informim publik dhe mediat,  

Ligji për mediat elektronike, Ligji për shërbimet publike mediatike, Ligji për komunikimet elektronike,  

si edhe dokumentet ndërkombëtare të Komisionit Evropian, Këshillit të Evropës dhe UNESKO-së.
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>>FJALORI I TERMAVE THEMELORË MEDIATIKË

Aa B B
Abonenti

Person fizik ose juridik i cili ka lidhur kontratën me operatorin 

e shërbimeve publikisht të disponueshme elektronike të 

komunikimit për ofrimin e atyre shërbimeve. 

Bllokimi 

Mund të ketë një formë të vështirësimit të qasjes ose përkufizimit 

të drejtpërdrejtë të shërbimeve të caktuara ose lokacionet ueb  

në internet.



 >>

Dd
Detyrimi i transmetimit

Detyrimi që kanalet e caktuara televizive ose radio të 

transmetohen përmes rrjeteve të caktuara. Arsyet të cilave u 

referohet janë disponueshmëria tipike universale e programeve 

të caktuara, sidomos atyre lokale ose rajonale radio dhe 

televizive, dhe nevoja për t’i garantuar publikut pluralizmin në 

kuadër të ofertave, gjë që shkon në favor të shërbimeve publike 

mediatike, por ndonjëherë edhe transmetuesve komercialë.

Direktiva për shërbimet audio-vizuale mediatike (AVMS)

Direktiva për shërbimet audio-vizuale mediatike (AVMSD) është 

mjeti kryesor juridik i cili rregullon shërbimet audio-vizuale 

mediatike në nivelin e BE-së dhe zbatohet në legjislacionin 

kombëtar të secilit shtetit anëtar.

E  e
E drejta e autorit

E drejta e autorit ia jep të drejtën ekskluzive autorit të veprës 

kreative (psh. të një vepre muzikore) që të licencojë ose të 

ndalojë përdorimin e asaj vepre. Përdorimi i referohet sidomos 

riprodhimit, shprëndarjes ose komunikimit me publikun. 

Edukimi alfanumerik

Aftësia e leximit, shkrimit dhe llogaritjes.

Edukimi bibliotekar

Aftësia e përdorimit të të gjitha resurseve bibliotekare me qëllim 

të marrjes së njohurisë.

Edukimi digjital 

Aftësia e zbatimit të edukimit të informacionit në mjedisin digjital.

Edukimi digjital shëndetësor

Aftësia e personit të kërkojë, të qasë me sukses, të kuptojë 

dhe të vlerësojë informacionet shëndetësore nga burimet 

elektronike dhe i mundëson personit që të punojë në zgjidhjen 

e problemit shëndetësor.
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Gama i radio frekuencave

Një pjesë e gamës elektromagnetike e cila u referohet me radio 

frekuencat e vendosura në mënyrë konvencionale në rrezen e 

frekuencës nga 9Khz deri 3000 GHz.

Edukimi mediatik

Aftësia për të qasur në mediat, për të kuptuar dhe vlerësuar 

në mënyrë kritike aspektet e ndryshme të mediave dhe 

përmbajtjeve mediatike dhe për të realizuar komunikimin në 

kontekste të ndryshme. Edukimi mediatik është një faktor shumë 

i rëndësishëm për qytetarinë aktive në shoqërinë e sotme të 

informacionit. Kjo është aftësia themelore, jo vetëm për brezat  

e rinj, por edhe për njerëzit e rritur, prindërit, mësimdhënësit  

dhe profesionalët mediatikë.

Edukimi i informatikës (kompjuterik)

Grup aftësish të nevojshme për të punuar në kompjuter. 

Edukimi informativ

Aftësia e identifikimit dhe gjetjes së informacioneve, vlerësimit, 

vështrimit kritik dhe përdorimit të tyre efikas. 

Edukimi shoqëror

Aftësia e komunikimit në kontekstet multikulturore.

Gg
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Interfejs

Lidhja fizike ose logjike midis dy o më shumë pajisjeve, dy o më 

shumë pjesëve të së njëjtës pajisjeje apo mediave të transmetimit, 

të cilat janë të përkufizuar me karakteristikat funksionale, 

karakteristikat e sinjalit ose karakteristikat e tjera përkatëse.

Internet

Sistemi global elektronik i komunikimit i përbërë prej numrit 

të madh të rrjeteve dhe pajisjeve të ndërlidhura, të cilat 

shkëmbejnë informacionet duke përdorur një set të përbashkët 

të protokolleve të komunikimit.

Interoperabiliteti

është cilësia e dy o më shumë sistemeve ose pjesëve të tyre  

që të shkëmbejnë informacione dhe të përdorin informacionet 

e shkëmbyera.

I i K k
Kodet e sjelljes kundër reklamimit të ushqimeve dhe 
pijeve të „pashëndetshme” në programet për fëmijë.

AVMSD detyron shtetet anëtare dhe Komisionin të nxitin 

ofruesit e shërbimeve mediatike dhe të zhvillojnë kodet 

e sjelljes lidhur me reklamimin e ushqimeve dhe pijeve 

„të pashëndetshme” në programet për fëmijë. Praktikat e 

vetërregullimit janë promovuar në nivelin e Bashkimit Evropian 

me anë të platformës së BE-së për aksionin,  

ushqimin, aktivitetin fizik dhe shëndetin.

Komunikimi

Nënkupton shkëmbimin ose transferimin e informacioneve 

ndër personat e caktuar përmes shërbimeve publikisht 

të disponueshme elektronike të komunikacionit, përveç 

informacioneve që transferohen në kuadër të transmetimit 

publik të programit përmes rrjeteve elektronike të komunikimit 

dhe i cili nuk mund të lidhet me një abonent, përdorues ose 

marrës të caktuar.
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Kontrolli prindëror

Veglat e automatizuara të cilat ndihmojnë prindërit që të 

mbrojnë fëmijët dhe që të vendosin kufizime për përdorimin e 

pajisjes dhe të shërbimeve. Mund të shfaqen si: paralajmërime 

për prindërit kur pajisja e fëmijës së tyre del nga shkolla, kufizim 

i shpejtësisë së makinës në një shpejtësi maksimale, kontroll i 

përmbajtjes të cilën e shikon fëmija në pajisjen e lidhur në internet 

ose përkufizim i kohës gjatë së cilës mund të përdorin pajisjen.

Kukitë

Kukitë janë bazat e shkurtra tekstuale të të dhënave të cilat 

i ruan ueb lokacioni në kompjuterin e përdoruesit. Kukitë 

përdoren zakonisht për të ofruar përvojat e personalizuara 

dhe për të ruajtur profilin e përdoruesit pa nevojë regjistrimi. 

Gjithashtu, palët e treta (siç janë rrjetet e reklamuesve) mund 

t’i vendosin në pajisjet e përdoruesve përfundimtarë dhe t’i 

përdorin për të ndjekur përdoruesit gjatë përdorimit të ueb 

lokacioneve të ndryshme të lidhura me anën e tretë. Korniza 

ligjore e BE-së për privatësi kërkon pëlqimin e përdoruesit 

për të ruajtur kukitë në pajisjet e tyre terminale (kompjuterët, 

laptopat, telefonat e zgjuar) ose për të pasur qasje në 

informacionet e mbledhura përmes kukive.

Mm
Mediat

Objektet fizike të cilat përdoren për komunikimin e zakontë ose 

komunikimin masiv me anë të objekteve fizike, siç janë radio, 

televizion, film etj. Gjithashtu nënkupton cilindo objekt fizik që 

përdoret për të transmetuar mesazhet mediatike. Mediat janë 

burim i informacioneve të besueshme, përmbajtja e të cilave 

sigurohet me anë të procesit editorial të caktuar me vlerat e 

gazetarisë. Termi media përdoret për mediat tradicionale digjitale. 

Mediat digjitale (jolinerale)

Mediat që publikojnë përmbajtjet mediatike dhe ofrojnë 

shërbimet e tyre mediatike në internet. Mediave jolineare 

u përkasin edhe shërbimet audio-vizuale me kërkesë. 

Mediave digjitale në një kuptim më të gjerë u përkasin video 

platformat, mediat shoqërore (rrjetet sociale), ueb faqet, video 

lojërat, publikimet „në rrjet” (publikimet online) dhe një sërë 

përmbajtjesh të cilat krijohen dhe ndahen përmes internetit.

Media elektronike

Programi, përkatësisht përmbajtja e programit të radios dhe 

televizionit, si edhe përmbajtja e programit e cila është e 

disponueshme me kërkesë përmes rrjeteve të komunikimit 

elektronik dhe përmbajtjeve të publikimit elektronik.
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Mediat

Objektet fizike të cilat përdoren për komunikimin e zakontë ose 

komunikimin masiv me anë të objekteve fizike, siç janë radio, 

televizion, film etj. Gjithashtu nënkupton cilindo objekt fizik që 

përdoret për të transmetuar mesazhet mediatike. Mediat janë 

burim i informacioneve të besueshme, përmbajtja e të cilave 

sigurohet me anë të procesit editorial të caktuar me vlerat e 

gazetarisë. Termi media përdoret për mediat tradicionale digjitale. 

Mediat digjitale (jolinerale)

Mediat që publikojnë përmbajtjet mediatike dhe ofrojnë 

shërbimet e tyre mediatike në internet. Mediave jolineare 

u përkasin edhe shërbimet audio-vizuale me kërkesë. 

Mediave digjitale në një kuptim më të gjerë u përkasin video 

platformat, mediat shoqërore (rrjetet sociale), ueb faqet, video 

lojërat, publikimet „në rrjet” (publikimet online) dhe një sërë 

përmbajtjesh të cilat krijohen dhe ndahen përmes internetit.

Media elektronike

Programi, përkatësisht përmbajtja e programit të radios dhe 

televizionit, si edhe përmbajtja e programit e cila është e 

disponueshme me kërkesë përmes rrjeteve të komunikimit 

elektronik dhe përmbajtjeve të publikimit elektronik.

Ofruesi i shërbimit mediatik

Person fizik ose juridik i cili ka përgjegjësi editoriale për zgjedhjen 

e përmbajtjeve audio-vizuale, shërbimit audio-vizual mediatik, 

përkatësisht audio përmbajtjes së shërbimit mediatik të radios, 

dhe i cili cakton mënyrat e organizimit të përmbajtjeve. 

Operatori

Personi i cili ushtron ose është i autorizuar të ushtrojë 

veprimtarinë e komunikimeve elektronike.

Operatori i rrjetit elektronik të komunikimit për 
shpërndarjen e përmbajtjeve mediatike

Personi i cili ushtron ose është i autorizuar të ushtrojë 

shërbimin elektronik të komunikimit dhe shpërndarjen  

e përmbajtjeve mediatike.

Operatori i multipleksit

Personi i cili ushtron ose është i autorizuar të ushtrojë 

shërbimin elektronik të komunikimit në kuadër të 

multipleksimit të përmbajtjeve mediatike dhe të të dhënave  

të tjera, në aspektin e dispozitave të cilat rregullojnë fushën  

e komunikimeve elektronike.

Oo



>>FJALORI I TERMAVE THEMELORË MEDIATIKË

Përdoruesi

Person fizik ose juridik i cili përdor ose kërkon shërbimin 

publikisht të disponueshëm elektronik të komunikimit.

Përdoruesi përfundimtar

Përdoruesi i cili nuk kryen veprimtarinë e komunikimeve 

elektronike.

Pluralizmi mediatik

Përfshin idetë e shumta, psh. shumëllojshmërinë e pronësisë, 

shumëllojshmërinë e burimeve të informacioneve dhe 

përmbajtjes së disponueshme. Pluralizmi i mediave në një 

debat politik ka filluar t’i referohet pothuajse vetëm pluralizmit 

të pronësisë. Megjithatë, pluralizmi mediatik nënkupton 

të gjitha masat të cilat u mundësojnë qytetarëve qasjen në 

burimet e ndryshme të informacioneve, mendimeve, zërave 

etj., që të formohet mendimi i tyre pa ndikimin e panevojshëm 

të një fuqie mbizotëruese e cila formon mendimin.

Përmbajtja mediatike

Media e krijuar dhe e dorëzuar tek audienca (përdoruesit).

P p
Përmbajtja e programit

Informacionet, idetë dhe mendimet si edhe veprat e autorit 

në formë tingullore, përkatësisht në formë të imazheve të 

lëvizshme me tingull ose pa të, të cilat prezantojnë pikën 

individuale të programit dhe janë në dispozicion të publikut 

përmes mediave elektronike me qëllim të informimit, argëtimit, 

arsimit etj. 

Përgjegjësia editoriale

Përgjegjësia për zbatimin e kontrollit mbi zgjedhjen e 

përmbajtjeve të programit dhe organizimin e tyre, qoftë të 

bëhet fjalë për rendin e ofrimit sipas skemës kronologjike 

ose ofrimit të përmbajtjeve me kërkesë në bazë të katalogut, 

përveç nëse është përcaktuar ndryshme me ligj.
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Qq
Qytetet e zgjuara

Një qytet bëhet i zgjuar në bazë të përdorimit strategjik të 

infrastrukturës TIK dhe aplikacioneve – në mënyrë të pavarur 

ose duke krijuar kushtet e favorshme për të tjerët që të bëjnë 

atë me qëllim të ofrimit të drejtpërdrejtë ose të jodrejtpëdrejtë 

të komoditetit qytetarëve të tyre. Komoditetet e përmendura 

përfshijnë: krijimin e qytetit më të qëndrueshëm dhe më të 

gjelbër me konsum më të ulët të energjisë, dhe me më shumë 

energji nga burimet e rinovueshme, përmirësimin e efikasitetit 

të trafikut dhe shërbimeve publike në përgjithësi, krijimin 

eadministratës së qytetit e cila është më e përgjegjshme dhe 

më e angazhuar me qytetarët, mbrojtjen më të mirë dhe më 

të arritshme shëndetësore, si edhe përshtatjen e përgjithshme 

me moshën dhe çështjet e përfshirjes urbane. Rajoni i zhvilluar 

urban i cili mundëson zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik 

dhe cilësinë e lartë të jetës dhe theksohet në disa fusha 

kyçe: ekonomia, mobiliteti, mjedisi, njerëzit, jeta dhe qeveria. 

Ekselenca në këto fusha kyçe mund të arrihet në anë të kapitalit 

të fortë njerëzor, kapitalit social dhe/ose TIK infrastrukturës.

R r
Radio stacion nënkupton një ose më shumë transmetues 

dhe/ose marrës me një ose disa antene, dhe pajisjet e tjera të 

vendosura në një lokacion për të transmetuar radio sinjalin.

Reklamimi

Direktiva për shërbimet audio-vizuale mediatike (AVMSD) 

përkufizon reklamimin televiziv si cilëndo formë paralajmërimi, 

në shkëmbim të tarifës ose kundërshërbimit të ngjashëm të 

kompanive private ose publike të cilat i referohen tregtisë, 

biznesit, zejtarisë ose profesionit me qëllim të promovimit të 

dërgimit të mirave ose shërbimeve. 

Reklamimi virtual

zëvendësuar tabelën e njoftimeve në terren apo duke futur 

imazhet e reja. Zhvillimi i reklamimit virtual bën pyetje se si 

interesat e mbajtësve të të drejtave dhe shikuesve mund të 

pajtohen me mbajtjen e integritetit të veprës audio-vizuale  

dhe ndalimin e reklamimit të fshehur. Kjo temë është 

përpunuar në komunikimin i cili interpreton aspektet e  

caktuara për reklamimin televiziv.
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Rojtar i portës

Ndërmjetës interneti i cili ndikon në mënyrë kritike te mënyra 

se si marrim dhe ndajmë informacionet dhe përmbajtjet 

mediatike në mjedisin digjital.

Reklamimi bihevioral në internet  
(angl. Online Behavioral Advertising – ОВА)

Përdorni kukitë për ndjekje. Prandaj, në përputhje me Ligjet 

e BE-së, praktikat e tilla duhet të harmonizohen me kërkesën 

për marrjen e pëlqimit të përdoruesit. Drejtoria e Përgjithshme 

për Rrjetet e Komunikimit, Përmbajtjen dhe Teknologjinë 

(DG Connect) lehtëson diskutimin e palëve të interesuara për 

propozimin e vetërregullimit të këtij lloji të reklamimit, i cili 

duhet të sigurojë mekanizmat transparentë të përdoruesve 

të cilat janë të lehtë për përdorim, të bazuara mbi pëlqimin 

dhe të cilat zbatohen në mënyrë efikase. Palët e përfshira të 

interesuara përfshijnë shoqatat e reklamuesve, industrinë IKT 

dhe shoqatat dhe përfaqësuesit e konsumatorëve.

Rrezja e radio frekuencës

Pjesa e gamës së radio frekuencës e cila është caktuar nga 

frekuenca kufitare.

Rrjeti elektronik i komunikimit për shpërndarjen  
e përmbajtjeve mediatike

Rrjeti elektronik i komunikimit në kuptim të dispozitave të cilat 

rregullojnë fushën e komunikimit elektronik, e cila përdoret 

për shpërndarjen e përmbajtjeve mediatike.

Rrjeti publik i komunikimit

Rrjeti elektronik i komunikimit përdoret në tërësi ose kryesisht 

për ofrimin e shërbimeve publikisht të disponueshme 

elektronike të komunikimit dhe mundëson transferimin e 

 të dhënave midis pikave terminale të rrjetit.
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Shërbimi audio-vizual mediatik

Shërbimi i ofrimit të përmbajtjeve audio-vizuale të programit për 

numër të pakufizuar të përdoruesve, përmes rrjeteve elektronike 

të komunikimit, me përgjigjen editoriale të ofruesit të shërbimit, 

në formë të transmetimit televiziv, shërbimit audio-vizual me 

kërkesë, si edhe komunikimit audio-vizual komercial.

Shërbimi mediatik

Shërbimi audio-vizual mediatik dhe shërbimi mediatik i radios.

Shërbimi me vlerën shtesë

Shërbimi i cili kërkon përpunimin e të dhënave për trafik 

ose lokacion nuk janë të dhënat për trafik, jashtë shtrirjes së 

nevojshme për transmetimin e komunikimit ose përllogaritjen 

dhe faturimin e kostove.

Shërbimet e transmetimit

Para shfaqjes së AVMSD-it, cilido shërbim audio-vizual mediatik, 

që i transmetohej publikut si program falas ose program 

televiziv me pagesë, i shifruar ose jo, ishte përkufizuar si 

shërbim i transmetimit. Shërbimet e komunikimit me kërkesë 

individuale (të parashikuara me tarifë, në largësi, në mënyrë 

elektronike dhe me kërkesën individuale të marrësit të 

shërbimeve) janë konsideruar si shërbimet e shoqërisë së 

informacionit. AVMSD-i përfshin shërbimet e transmetimit 

televiziv dhe „shërbimet audio-vizuale mediatike” me kërkesë.

Shërbimi audio-vizual me kërkesë  
(shërbimi jolinear audio-vizual mediatik)

Shërbimi i cili sigurohet nga ofruesi i shërbimit audio-vizual 

mediatik me qëllim të ndjekjes së programit në periudhën e 

zgjedhur nga përdoruesi,me kërkesën e tij, në bazë të katalogut 

të programit zgjedhja dhe organizimi i të cilit është bërë nga 

ana e ofruesit.

S s
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Shërbimi publik mediatik

Shërbimi publik mediatik themelohet me ligj dhe është subjekti 

i pavarur juridik i cili, duke kryer veprimtarinë e tij themelore, 

mundëson realizimin e interesit publik në fushën e informimit 

publik dhe ofron shërbimet e përgjithshme të cilat nënkuptojnë 

përmbajtjet informative, arsimore, kulturore dhe argëtuese të 

destinuara për të gjitha pjesët e shoqërisë.

Shërbimi universal

Mbledhja e shërbimeve themelore elektronike me vëllim dhe 

cilësi të caktuar, të cilat janë të disponueshme për të gjithë në 

territorin e Republikës së Serbisë për çmime të arsyeshme.

Shikimi i programit televiziv pas transmetimit të tij  
(angl. Catch-up TV)

Shërbimi me kërkesë që mundëson riprodhimin ose shikimin 

e programit televiziv pa transmetimit të tij (përmes internetit, 

televizionit kabllor, rrjetit DSL, FTTH-it, satelitit, TNT-it, 

telefonave celularë).

Standardi i harmonizuar

Standardi evropian i përpunuar në bazë të kërkesës së drejtuar 

nga Komisioni Evropian një organizate të njohur evropiane për 

standardizim, në mënyrë që të zhvillojë standardin i cili ofron 

zgjidhjet për harmonizimin me dispozitën ligjore. Përputhja me 

standardet e harmonizuara jep prezumimin e konformitetit me 

kërkesat përkatëse të harmonizimit të legjislacionit. Përdorimi i 

standardeve mbetet vullnetar.

Siguria kibernetike

Siguria kibernetike u referohet zakonisht me masave mbrojtëse dhe 

veprimeve të disponueshme për mbrojtjen e domenit kibernetik, 

si në planin civil, kështu edhe ushtarak, nga kërcënimet të cilat 

janë të lidhura ose mund t’u bëjë dëm rrjeteve të tij të ndërvarura 

dhe strukturës së informacionit. Siguria kibernetike synon të ruajë 

disponueshmërinë dhe integritetin e rrjeteve dhe të infrastrukturës 

si edhe besueshmërinë e informacioneve të cilat gjenden në to.
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Të dhënat e mëdha (angl.Big Data)

Fenomeni i cili rrjedh nga 3 faktorë, të cilët zakonisht quhen „3 

V" – sasia, shumëllojshmëria dhe shpejtësia (angl. Volume, Variety 

and Velocity) tregon që menaxhimi tradicional i të dhënave dhe 

teknologjitë e analizës hasin gjithnjë e më shumë sfida gjatë rritjes:

• sasitë e të dhënave që mblidhen dhe ruhen,

•  shumëllojshmëria e këtyre të dhënave nga pikëpamja e 

strukturës dhe formatit (tabela excel në raport me videot  

e postuara në Youtube),

•  shpejtësitë (gjithnjë e më shumë të dhëna gjenerohen fal 

mundësive të Ueb 2.0).

Të dhënat personale

Sipas nenit 2(a) të Direktivës EC/95/46, të dhënat personale janë: 

„Çdo informacion i cili ka të bëjë me personin fizik i cili është 

i identifikuar ose mund të identifikohet. Personi i identifikuar 

është dikush që mund të identifikohet drejtpërdrejt ose 

jodrejtpërdrejt, sidomos duke iu referuar numrit personal të 

njërit ose më shumë faktorëve specifikë për identitetin e tij fizik, 

fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor ose social”. (Mendimi 

4/2007). Grupi i punës për mbrojtjen e të dhënave nga neni 29 

ka dhënë mendimin mbi konceptin e të dhënave personale: 

Të dhënat personale të cilat përpunohen lidhur me punën e 

subjektit të të dhënave mbeten personale dhe individuale në 

kuptim që mbrohen ende nga legjislacioni për mbrojtjen e të 

dhënave, i cili synon mbrojtjen e privatësisë dhe integritetit të 

personave fizikë.

Teknikat e reja të reklamimit

Në vitet e fundit janë shfaqur teknikat e reja të reklamimit siç 

janë reklamimi interaktiv, ekrani i ndarë dhe reklamimi virtual. 

AVMSD identifikon veçorinë e teknikave të reja të reklamimit, 

duke theksuar që parimi i ndarjes nuk duhet të parandalojë 

përdorimin e teknikave të reja të reklamimit.

Televizioni në telefonin celular (angl. M-television)

Transmetimi i përmbajtjes audio-vizuale në pajisjet mobile. 

Transmetimi i tillë mund të ketë forma të ndryshme, nga 

televizioni drejtpërdrejt deri te ndryshimi i kohës, ose shërbimi 

me kërkesë. Transmetimi i shërbimeve të televizionit në 

telefonat celularë mund të zhvillohet përmes rrjeteve të 

ndryshme, përfshirë komunikimin celular, transmetimin 

tokësor, satelitin dhe internetin. Dallojmë shërbimet të 

televizionit në telefonat celularë me një kanal („një te një”)  

dhe shërbimet e transmetuara („një te disa”).



>>

U U
Televizioni l lidhur (angl. Connected TV )

Pajisjet të cilat mund të lidhen në internet. Në një kuptim më 

të gjerë, termi ka të bëjë me zgjidhjet teknike të cilat afrojnë 

televizionin linear dhe botën e internetit, psh. Televizorët 

me lidhje shtesë interneti, pajisjet set-top boks të cilat 

transmetojnë përmbajtjet audio-vizuale OTT (angl. over the 

top), shërbimet audio-vizuale që ofrohen përmes tabletëve 

ose telefonave të zgjuar.

Transmetimi televiziv
(shërbimi linear audio-vizual mediatik) 

Shërbimi që sigurohet nga ofruesi i shërbimit audio-vizual 

mediatik me qëllim të ndjekjes së njëkohshme të programit  

në bazë të skemës së programit.

Ueb 2.0

I referohet zhvillimit gradual të teknologjive të përfshira nga 

shprehja angleze World Wide Web, që i mundëson përdoruesit 

të marrë pjesë dhe të kontribuojë drejtpërdrejt në prodhimin e 

informacioneve, në vend që të jetë marrësi i tyre pasiv.

Ueb platformat

Shfletuesit, mediat shoqërore, platformat për tregtinë 

elektronike,dyqanet e aplikacioneve dhe ueb lokacionet për 

krahasimin e çmimeve luajnë rolin gjithnjë e më të madh në 

jetën shoqërore dhe ekonomike – u mundësojnë konsumatorëve 

që të gjejnë informacione “në rrjet” dhe kompanive që të 

përfitojnë nga tregtia elektronike. Ueb platformat ndajnë 

karakteristikat kyçe, përfshirë përdorimin e teknologjive të 

informacionit dhe të komunikimit për të lehtësuar ndërveprimin 

(përfshirë transaksionet komerciale) ndërmjet përdoruesve, 

mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave mbi ato ndërveprime 

dhe efektet e rrjetit të cilat e bëjnë përdorimin e platformës te 

shumica e përdoruesve më me vlerë për përdoruesit e tjerë.
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Z zVv
Video lojrat

Lojërat që luhen në platformat elektronike, siç janë kompjuterët 

personalë dhe konzolat për video lojërat, me ndërveprimin dhe 

informacionet vizuale kthyese. Ka zhanre të ndryshme dhe lloje të 

video lojërave (offline/online, për një/dy lojtarë).

Video me kërkesë (angl. Video on demand – VOD)

Sistemi i cili u mundëson shikuesve që të porositin dhe të 

shikojnë një program në kohën e dëshiruar. Video me kërkesë 

mund të ofrohet nëpërmjet streaming-ut të përmbajtjeve, 

përmes set-top box-it, kompjuterit ose pajisjes tjetër dhe 

mundëson që programi të shikohet në kohën reale në cilindo 

moment duke e shkarkuar në një pajisje siç është kompjuter. 

Video me kërkesë zakonisht nënkuptonte që shikuesi të paguajë 

për program. Megjithatë, bëhen popullore format e ndryshme 

të shërbimit me kërkesë siç janë “videot abonuese me kërkesë” 

(angl. Subscription video on demand – SVOD), të cilat kërkojnë nga 

përdoruesi pagesën e tarifës mujore për qasjen në katalog.

Zgjedhja e operatorit

Shërbimi i cili ia mundëson përdoruesit realizimin e llojeve 

të caktuara të lidhjeve në kuadër të shërbimeve publikisht 

të disponueshme telefonike, duke zgjedhur operatorin i cili 

ndërmjetëson në krijimin e këtyre lidhjeve, me ç’ rast zgjedhja e 

operatorit mund të programohet paraprakisht ose të realizohet 

duke zgjedhur prefiksin për zgjedhjen e operatorit, përkatësisht 

duke zbatuar procedurën tjetër përkatëse teknike.
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